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Afstandelijke nabijheid

Het is wat met dat corona
virus. Niet alleen houdt het de ge
meenschap in de greep, maar ook als 
individu komt het slecht uit. Neen, 
dan vroeger: vroeger was alles beter, 
verzuchten veel mensen. In ieder ge
val was het vroeger heel gewoon dat 
mensen elkaar fysiek opzochten. 
Sterker nog, in de provincie Brabant 
was het zelfs heel gewoon om via de 
achterdeur zo maar binnen te lopen. 
Het was ook de tijd van de sociale 
controle. Mensen letten op elkaar. 
Het was een gemoedelijke tijd. Al
hoewel, ik spreek over de tijd vlak 
na de Tweede Wereldoorlog,  de 
mensen moesten hard werken om de 
kost te verdienen. De mannen werk
ten buitenshuis en de vrouwen de
den veelal het huishouden en ver
zorgden de kinderen. De kinderen 
speelden op straat en allerlei, onder
tussen bijna vergeten, spelletjes wer
den gespeeld. Welk kind speelt nog 
met een tol of speelt nog landjepik. 
En zo zijn er nog meer voorbeelden.
Daar kwam verandering in toen de 
welvaart langzaam toenam en door 
de voortschrijdende techniek ook 
veel nieuwe uitvindingen hun intre

de deden zoals koelkast, televisie en 
telefoon. Zo weet ik nog, dat bij ons 
thuis de telefoon in de gang door 
bijna heel de buurt benut werd. De 
communicatie op afstand kwam 
‘dichterbij’. En in de buurt ver
scheen het eerste televisietoestel 
waar drommen kinderen zich voor 
vergaapten, binnen of anders voor 
het raam van de trotse bezitter. Voor
al de telefoon werd heel belangrijk. 
Van muurtelefoon werd het in ijl
tempo een zeer geavanceerde tele
foon met heel veel functies. Het ge
volg daarvan was dat de maatschap
pij een complete verandering onder
ging, waardoor zelfs kinderen ande
re spelmomenten introduceerden. 
Niet meer buiten spelen, maar bin
nen gamen en spelletjes doen op de 
telefoon, alleen of samen. De tele
foon zorgde verder voor een nieuw 
soort nabijheid: afstandelijke nabij
heid. Mensen ontmoeten elkaar via 
de telefoon door te skypen of andere 
beeldprogramma’s, zoals zoomen. 
Ze gaan niet meer op pad om elkaar 
te ontmoeten, maar ze appen of ma
ken gebruik van twitter, e-mail of 
facebook. In deze tijd van corona
virus is het fijn dat deze mogelijk
heden er zijn, maar … fysiek contact 
blijft de voorkeur hebben. Hopelijk 
mogen we in de toekomst elkaar 
weer ontmoeten zonder dat we de 
anderhalve meter in acht moeten 
nemen. Helaas kan dat nog wel even 
duren. Jos Ossevoort, voorzitter
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REIZEN IN 2020  c rea t i e f  moge l i j k !

Dit jaar zijn al onze meerdaagse 
reizen ten gevolge van Covid-19 
geannuleerd. De meeste reizigers 
durfden hun aanmelding niet om te 
zetten in deelname aan hun reis. Dat 
is ontzettend jammer, maar heel 
goed te begrijpen gezien de gezond
heidsrisico’s en de onzekerheden op 
korte termijn. Om diezelfde reden 
konden ook de plannen voor de 
dagtochten en de middaguitstapjes 
niet worden uitgevoerd.
Toch zijn wij nog niet helemaal 
verslagen: Nu het niet verstandig is 
om af te reizen naar zonnige oorden, 
kunnen we de Spaanse en Italiaanse 
sfeer proeven & beleven bij 
Bosherberg Harba Lorifa in 

Valkenswaard.
Woensdag   9 septem
ber om 18.00 uur 
beleven we culinair 
Spanje  -  aanmelden 
tot 4 september. 

Woensdag  16 septem
ber om 18.00 uur 
beleven we culinair 
Italië  -  aanmelden tot 
11 september.
De kosten voor deze culinaire 
beleving zijn € 22,50 exclusief de 
drankjes.
U kunt zich aanmelden voor één van 
deze avonden. Het maximaal aantal 
deelnemers is 25 personen per 
avond. 
Locatie: Bosherberg Harba Lorifa, 
Heerkensdreef 20, 5552 BG Val
kenswaard (achter zwembad De 
Wedert).
Harba Lorifa opent op deze avonden 
de deuren speciaal voor onze PVGE.
Geheel coronaproof: dichtbij waar 
het kan en mag en op anderhalve 
meter afstand waar het even moet.  
Aanmelden en informatie:
Truus van de Vorstenbosch 
 040 2215140 of 
reizen@pvge-awv.nl
Uw aanmelding is compleet als u na 
aanmelding en bevestiging het 
bedrag van € 22,50 heeft 
overgemaakt op rek. nr. 
NL62 RABO 0155706055 t.n.v. 
PVGE Aalst-Waalre-Valkenswaard 
met vermelding van de datum en 
uw reisbestemming: Spanje of 
Italië.
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Woensdag 16 september om 18:00 uur bij Harba Lorifa

Culinaire reis | Italië

Nu het niet verstandig is om af te reizen naar 
zonnige oorden, kunnen we de Spaanse sfeer 
proeven & beleven bij Harba Lorifa – Pastoor 
Heerkensdreef 20 – Valkenswaard.

Italiaanse gerechten - € 22,50 per persoon

Salade caprese & courgettesoep



Penne con salsiccia & penne garnaal en knoflook



Italiaans verrassingsdessert



Koffie of thee

Woensdag 9 september om 18:00 uur bij Harba Lorifa

Culinaire reis | Spanje

Nu het niet verstandig is om af te reizen naar 
zonnige oorden, kunnen we de Spaanse sfeer 
proeven & beleven bij Harba Lorifa – Pastoor 
Heerkensdreef 20 – Valkenswaard.

Spaanse tapas - € 22,50 per persoon

Nacho’s gehakt – Olijven
Tomatensoepje, pincho tonijn en ei


Albondiga, pincho kip, patatas bravas, salade kip

Fajita’s gehakt, champignons in roomsaus


Spaans verrassingsdessert


Koffie of thee



Alphonse Mucha, Meester van de Art Nouveau
Dinsdag 29 september (vol) en vrijdag 2 oktober

Corona daagt ons uit en K&C neemt 
de handschoen op! De commissie 
onderzoekt, in overleg met de Com
missie Reizen en Trefpunt, of klein
schalige activiteiten zonder busver
voer toch realiseerbaar zijn. Voor 29 

september en 2 oktober staat een be
zoek met lezing gepland aan de 
spectaculaire expositie over de kun
stenaar Alphonse Mucha in het Ne
derlands Steendrukmuseum in Val
kenswaard. Het museum schrijft 
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over deze expositie:
 “Voor het eerst in ruim 15 jaar is 
een groot overzicht van het werk 
van deze onbetwiste meester van de 
Art Nouveau weer in Nederland te 
zien. Rond 1900 creëerde kunste
naar Alphonse Mucha (1860-1939) 
zijn eigen stijl in het kosmopoliti
sche Parijs. Le Style Mucha werd 
synoniem voor de Franse Art Nou
veau. Zijn eerste innovatieve litho 
uit 1894 voor het toneelstuk Gis
monda, met de steractrice van het 
Parijse theater Sarah Bernhardt in 
de hoofdrol, maakte Mucha direct 
beroemd. Naast divers werk voor 
diva Sarah, verwierf Mucha toene
mend opdrachten van bekende 
Parijse drukkerijen zoals Lemercier 
en Champenois. Zijn litho’s met 
sierlijke lijnen, frisse pasteltinten en  
weelderige motieven van sensuele, 
melancholische vrouwen groeiden 
uit tot iconen van het fin de siècle. 
Hij trachtte door middel van deze 
vrouwen de Slavische ziel met een 
licht melancholische inslag weer te 
geven. Zijn figuren op werken 
bedoeld voor de weergave van de 
geschiedenis van zijn geliefde volk, 
de Tsjechen en Slaven, getuigen 
echter van een rauw realisme. Daar
naast schreef en illustreerde hij boe
ken zoals het boek Le Pater, te 
beschouwen als zijn manifest, en 
een belangrijk handboek voor zijn 
leerlingen getiteld: Documents 
Décoratifs.” 
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Programma
10.00 uur Ontvangst met 

koffie/thee en luxe vlaai
10.30 uur Lezing door Lisette 

Almering, conservator/curator 
van het  museum; aansluitend 
bezoek expositie Mucha en 
museum

Plaats
Nederlands Steendrukmuseum, 
Oranje Nassaustraat 8C, 
Valkenswaard.
Bereikbaarheid
Wie met de auto komt, kan parkeren 
voor het museum (beperkt) en op 
het Deken Mandersplein (parkeer
plaats van winkelcentrum Valken
staete bij AH). Op loopafstand (circa 
5 minuten) van het museum kan in 
de Carolusdreef en in de Valkenier
straat gratis geparkeerd worden.
Wie de bus neemt pakt in Aalst 
buslijn 317 of 318 richting Valkens
waard en stapt uit bij halte Valke
nierstraat in Valkenswaard. Het 
museum bevindt zich op loopafstand 

van deze halte. 
Aantal deelnemers
Om onze gezondheid niet in gevaar 
te brengen volgen wij de RIVM-
regels. Dat betekent dat slechts 20 
deelnemers voor een bezoek kunnen 
worden ingeschreven. 
29 september is helaas al 
volgeboekt. U kunt zich aanmelden 
voor het bezoek van 2 oktober. Bij 
overweldigende belangstelling 
zullen wij proberen later nog een 
derde bezoek te plannen.
Aanmelden voor de tentoonstelling 
op 2 oktober, zo spoedig mogelijk
 k-en-c@pvge-awv.nl of
 040 2010980 (of 040 2015387)
Kosten (koffie/gebak, lezing en 
bezoek aan de tentoonstelling en het 
museum) 
Met museumkaart €   8,50
Zonder museumkaart € 14,50
Betalen, maar eerst aanmelden
Rek.: NL70 RABO 0118820788 
t.n.v. PVGE afd. AWV KenC, onder 
vermelding ‘Mucha’
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Bericht van de biljartclub
Na de onzekere toekomst van Het Klooster is 
besloten over te stappen naar zalencentrum De 
Graver in Valkenswaard, waar we op de 
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur de 
beschikking hebben over 2 biljarts. Er staan 7 biljarts 
en de verzorging is prima. We zijn eind juni weer 
opgestart.

Interesse om mee te biljarten? Mail naar 
robwesterhof@yahoo.com Rob Westerhof, coach



Fietsclub weer  op het  zadel
Toen bleek dat de coronaperikelen 
langer duurden dan we hoopten, 
hebben we als coaches van de fiets
club bekeken of we de leden toch uit 
hun isolement konden halen door 
hen weer te laten fietsen. Alle regels 
die toen voor het fietsen van toepas
sing waren, werden goed bekeken.
Er kwam natuurlijk ook de 1,50 
meter bij picknick en terras/café ter 
sprake. We hebben na overleg beslo
ten om in de maand juli tweemaal 
dezelfde tocht te houden en beide 
keren uit Waalre te vertrekken. De 
leden konden melden voor welke 
datum ze wilden inschrijven, Na 
inschrijving bleek dat we 2 groepjes 
van ca 15 fietsers konden maken.
Na afloop van de twee tochten zou
den we met opgedane ervaringen en 
rekening houdende met de dan gel
dende regels bekijken hoe in augus
tus en eventueel later ook tochten 
georganiseerd konden worden.
De twee tochten van juli zijn goed 
gegaan; er was voldoende plek op 
de picknickplaats en ook op het ter

ras was voldoende ruimte om de 
1,50 meter regel aan te houden.
We hebben daarom besloten om in 
augustus op dezelfde manier te gaan 
werken en zullen dan tweemaal 
vanuit Valkenswaard eenzelfde tocht 
organiseren en ook weer met 
inschrijving. Bij de tochten hebben 
we gemerkt dat de deelnemers zeer 
verheugd waren dat ze, na maanden 
niet met ons gefietst te hebben, weer 
met elkaar op een veilige manier 
konden fietsen. Voor september 
moeten we het nog bekijken, maar 
als de 1,50 meter regel blijft en er 
geen aanpassingen van regels ko
men, zal het vermoedelijk weer op 
dezelfde manier gaan. De leden zul
len per mail/post weer, zoals bij de 
tochten van juli, benaderd worden. 
Mochten er PVGE-leden zijn die 
interesse hebben om lid te worden 
van de fietsclub, dan kunnen zij met 
de coaches contact opnemen.
Coaches:
Jan Mermans  06 38830597
Paul Compen  040 2216087
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Bericht van de Handwerkclub
Op 24 juni heeft de Handwerkclub de draad weer opgepakt 
en wel in de grote zaal van De Pracht in Aalst. 
De 11 leden die meedoen, maken er daar een gezellige 
ochtend van.

Interesse? Neem contact op met Jeanne Sanders,  040 2213497



OPROEP       OPROEP      OPROEP
Nu we nog steeds in coronatijd zitten, 
met weliswaar enige verlichting, denkt 
het bestuur dat het nog een hele tijd zal 
gaan duren voordat alles weer gewoon 
zal zijn. Grote evenementen zijn nau
welijks mogelijk en daarnaast is het nog 
maar de vraag of onze leden er zelf 
graag naar toegaan. Vandaar een 
oproep.  
Het bestuur wil graag een aantal 
mogelijkheden onderzoeken om te 
komen tot kleine groepjes mensen die 
actief wat gaan ondernemen.
Het bestuur denkt aan het opstarten van 
activiteiten zoals:

kookclub
leeskring
zwemclub

spelletjesclub, bijvoorbeeld 
rummikub, scrabble

bloemschikken
mandala’s maken/ kaarten maken
kaartclub: rikken en/of toepen
fotoclub
schilderclub 

Of misschien heeft u een idee voor een 
ander clubje. Dat kan natuurlijk ook. 
Laat het maar horen! Als u geïnteres
seerd bent een van deze activiteiten 
kunt u zich opgeven bij onze secretaris 
via secretariaat@pvge-awv.nl Geef in 
de e-mail aan waarin u interesse heeft. 
Wij gaan dan de belangstelling inven
tariseren en bekijken of we zo’n 
activiteit kunnen opstarten.

Het bestuur

Meedoen op afstand
Na langere tijd de ongemakken ervaren 
te hebben van de coronamaatregelen, 
beginnen mensen na te denken over wat 
er allemaal nog wel mogelijk is. Eén 
van de ideeën van de redactie is dat het 
wellicht mogelijk zou moeten zijn dat 
onze leden een creatieve bijdrage aan 
onze Nieuwsbrief leveren. We willen 
graag het blad verlevendigen door 
nieuwe interessante artikelen te 
plaatsen, maar we hebben daarbij uw 
hulp nodig. Waar wordt aan gedacht? 
Rubrieken, zoals:

uit de oude doos
wetenswaardigheden
foto’s van vroeger

foto’s van nu
tips voor uitstapjes
boekrecensies
filmrecensies
gedichten
oude liederen
puzzels en raadsels
of uw idee voor een rubriek ???

Wilt u ons helpen met ideeën of 
concrete bijdragen?
De redactie komt graag met u in contact 
via redactie@pvge-awv.nl  
We hopen dat er veel respons komt om 
zo onze Nieuwsbrief nog meer 
lezenswaardig te maken.

De Nieuwsbrief redactie
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ZONDAGMIDDAGWANDELING
Sinds het verschijnen van deze 
Nieuwsbrief hebben we al weer 
twee mooie wandelingen gemaakt. 
De opkomst was weer als vanouds 
en het was goed om te zien dat de 
deelnemers enthousiast waren om 
elkaar weer te zien en te spreken. 
Vanwege de veiligheid blijven we 
ervoor kiezen om te wandelen op 
brede paden, om steeds zoveel 
mogelijk op ten minste 1,5 m van 
elkaar te kunnen wandelen. Ook na 
de wandeling is er bij Harba Lorifa 
voldoende ruimte om in een veilige 
en gezellige sfeer samen na te praten 
en te genieten van koffie of een 
ander drankje.

Zolang het veilig blijft gaan, maken 
we op iedere laatste zondag van de 
maand een korte wandeling in een 
rustig tempo.
De data voor 2020 zijn: 
30 augustus, 27 september, 
25 oktober, 29 november en 
27 december.
We vertrekken steeds om 13.30 uur 
bij Bosherberg Harba Lorifa achter 
zwembad De Wedert in Valkens
waard. We wandelen maximaal 
3 km. Als u op deze middagen ook 
een boswandeling wilt maken in 
gezellig gezelschap, dan bent u van 
harte uitgenodigd om mee te 
wandelen.
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koffie-/borreluurtje
op de nieuwe locatie

Op vrijdagmiddag 18 september, 16 
oktober en 20 november bent u weer 
van harte welkom op het maande
lijks koffie-/borreluurtje. De middag 
duurt van 14.30 tot 16.30 uur. In de 
Nieuwsbrief van april werd bekend
gemaakt, dat het koffie-/borreluurtje 
een nieuwe locatie heeft gekregen. 
Deze gezellige middag vindt 
voortaan plaats in Bosherberg Harba 
Lorifa aan de Heerkensdreef 22 in 
Valkenswaard (achter zwembad De 
Wedert). In deze Bosherberg 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 de 
goede geluidskwaliteit in de 
Bosherberg zorgen ervoor dat we 

elkaar op een fijne manier kunnen 
ontmoeten.
We moesten even wachten i.v.m. 
corona.
Op vrijdag 19 juni hebben we voor 
het eerst deze nieuwe plek kunnen 
uitproberen. Dat is erg goed beval
len. Iedereen was blij om elkaar 
weer te zien en het rustige terras aan 
de achterzijde werd erg gewaar
deerd. Bosherberg Harba Lorifa 
heeft zowel binnen als buiten meer 
dan voldoende ruimte om de 
vereiste 1,5 meter afstand te kunnen 
waarborgen.
Komt u ook genieten van dit mooie 
plekje midden in de natuur?
Voor informatie en eventueel 
vervoer  040 2215140
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Dagje uit? Je reisverzekering dekt niets
Weet u dat een uitstapje zonder overnachting buiten de reisverze
kering kan vallen?

Als u een dagtrip maakt in eigen 
land bent u niet gedekt voor dief
stal, verlies of schade, ook al heeft u 
een doorlopende reisverzekering. 
Met een reisverzekering bent u 
alleen verzekerd als er een officieel 
geboekte overnachting in uw reis 
zit! Is de dagtrip naar het buiten
land dan hoeft er geen overnachting 
in de reis te zitten. 
Wie binnen Nederland toch verze
kerd op dagtrip wil gaan, kan wel
licht voor een buitenshuisverzeke
ring kiezen. Dat is een dekking die u 
los of in combinatie met een inboe
delverzekering afsluit. Niet elke ver
zekeringsmaatschappij hanteert 
dezelfde voorwaarden. Om te weten 
welke waardevolle spullen en scha
des wel of niet onder de dekking van 
de buitenhuisverzekering vallen, 
welke uitsluitingen gelden en voor 
welke vergoeding u in aanmerking 
kunt komen, is het verstandig uw 
verzekeringspolis goed te 

bestuderen of de 
verzekeringsmaatschappij te 
benaderen.

Kan ik op grond van de coronadrei
ging een beroep doen op mijn annu
leringsverzekering?
Heeft u de verzekerde reis geboekt 
voor medio maart dan is het corona
virus een ‘onverwachte gebeurtenis’ 
en kunt u op grond van een concrete 
dreiging (b.v. reisadvies code oran
je) uw annuleringsverzekering aan
spreken. Heeft u de reis na medio 
maart geboekt dan is de coronadrei
ging niet meer onverwacht en kunt u 
de dreiging niet meer met succes 
aanvoeren om de reis te annuleren. 
Kunt u niet op reis omdat u met 
corona ziek op bed ligt dan kunt u 
met een doktersverklaring de reis 
wel annuleren en de verzekering 
aanspreken, maar we hopen toch 
echt dat u dat niet zal overkomen.  
Meer informatie kunt u vinden op 
www.consumentenbond.nl/reisverzekering
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WELKOM NIEUWE LEDEN
Mw. J.J.M. Eggenhuisen-Vosters Waalre
Mw. J.M.J. Horsmans Beek
Mw. M.H.W. Hos Waalre
Mw. P.C.A.J. van Hout-Broeren Valkenswaard
Dhr. A.P.A.M. Spijkers Eindhoven
Mw. J.F.M. Spijkers-Smits Eindhoven

https://www.consumentenbond.nl/reisverzekering


UITNODIGING VOOR EEN FILMMIDDAG
Op woensdag 30 september organiseert 
de Evenementencommissie voor de leden 
van de PVGE een aangeklede filmmiddag 
vanaf 13.30 uur in Theater De Hofnar in 
Valkenswaard. Daar zal de film worden 
getoond ‘De Beentjes van Sint Hildegard’ 
van Herman Finkers (in dialect met onder
titeling). De zaal van De Hofnar is corona
proof gemaakt, er vindt ventilatie plaats met 
verse lucht van buitenaf. Verder geldt er het 
1,5 meter protocol en is er ruimte in de hal 
om ook bij het aanmelden aan onze in
schrijfbalie voldoende afstand tot elkaar te 
kunnen houden. De zaal heeft een variabele 
capaciteit, die bepaald wordt door de mix 
van het aantal stoelen met een tafeltje waar 
één persoon zit en het aantal stoelen waar 
twee personen zitten. Op de foto is de op
stelling getoond. Komt u met meerdere 
personen dan is het belangrijk om bij het 
aanmelden aan te geven wie uit hetzelfde 
huishouden komen, want 2 personen uit 
hetzelfde huishouden mogen naast elkaar 
zitten. Voor de overige uit uw gezelschap 

geldt een onderlinge afstand van 1,5 meter. 
Dus graag aangeven wie er bij elkaar 
mogen/willen zitten.
De kosten voor deze middag zijn € 15,- 
per persoon.
Programma:
13:30 uurOntvangst en registratie. 

Binnenkomst in de zaal via de linker 
entree. In de zaal ontvangt u een 
kop/bekertje koffie of thee, wat u 
meeneemt naar de zitplaats. Ook geeft 
u op welk drankje u wenst na afloop 
van de film.
U wordt geïnformeerd over de Covid-
19-maatregelen en gevraagd om, voor
afgaande aan de film, het toiletbezoek 
zo te plannen dat in de pauze groeps
verplaatsing zo veel mogelijk voorko
men wordt.

14:00 uurAanvang film 'De Beentjes van 
Sint Hildegard' in de Theaterzaal.

15:00 uurPauze. Halverwege wordt de film 
gepauzeerd. Iedereen blijft zo veel 
mogelijk zitten en u krijgt opnieuw een 
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bekertje/kopje koffie/ thee op uw plaats 
aangereikt.

15:20 uurAanvang 2e deel van de film.
16:10 uurVerwacht einde van de film.

Iedereen blijft zo veel mogelijk zitten. 
Medewerkers van De Hofnar brengen 
de hapjes naar de tafeltjes, alsmede de 
bij binnenkomst door u bestelde 
drankjes

17:00 uurVerwacht einde van de PVGE-
ledenactiviteit in De Hofnar.
Iedereen verlaat op gepaste afstand de 
theaterzaal.

Bekijk de trailer:   
https://tinyurl.com/2020-filmmiddag 
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail):
 evenementen@pvge-awv.nl 
 040 2214119
Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar 
in ieder geval uiterlijk 9 september, uw 
inschrijving definitief te maken door over
making van € 15,00 per persoon (uw eigen 

bijdrage in de kosten) op rek.nr 
NL62 RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE 
Aalst-Waalre en Valkenswaard met duide
lijke vermelding van ‘Filmmiddag Hofnar’ 
en de naam van de deelnemer(s).
Belangrijk is deze keer vooral ook, dat u 
bij meerdere deelnemers alle namen 
opgeeft en aangeeft wie er daarvan uit 
hetzelfde huishouden komt. Dit is van 
groot belang voor de opstelling van de 
stoelen in de zaal. Er wordt u hierna géén 
schriftelijke bevestiging en/of plaatsbewijs 
toegestuurd! In plaats daarvan wordt uw 
naam geplaatst op een lijst die wordt 
gecontroleerd door de gastvrouwen die u 
opwachten bij aankomst in de hal van 
De Hofnar in Valkenswaard.
Wanneer in september het virus weer om 
zich heen grijpt, wordt dit evenement 
geannuleerd en krijgt u uw geld terug; 
deelname is voor u als lid zonder risico.

De meeste mensen deugen, Rutger Bregman
Een prettig geschreven boek, waarover 
men nog lang kan nadenken. De schrijver 
weet dat de mens geneigd is tot het kwa
de, hij is egoïstisch. Vaak wordt er gezegd 
dat de mens slechts een dun laagje be
schaving in de loop der tijden heeft ver
worven. Maar… in feite, zegt de schrij
ver, is de mens geneigd meer het GOEDE 
te doen dan het slechte. Hoe is dat uit te 
leggen? Heel gemakkelijk, volgens de 
schrijver, want de media overspoelen ons 
met het kwade, het slechte. Dat is pas 
nieuws. Ook het geloof speelt hierin een 
rol. De geestelijkheid wees de gelovigen 
op hun tekortkomingen, hun neigingen tot 
kwaad. Zij had de macht, de gelovigen 
waren ondergeschikt. De schrijver gaat 
helemaal terug naar de begintijd van de 

mensheid. Mensen waren 
jagers-verzamelaars en men 
leefde in vrede. Pas bij de 
intrede van de landbouw 
ontstonden conflicten, toen 
bezit ontstond. Bezit moest 
worden verdedigd. 
Tegelijkertijd kwamen standen op: men 
was baas of knecht én men was rijk of 
arm. De schrijver geeft een reeks 
voorbeelden, waarin telkens aangegeven 
wordt dat mensen zichtbaar kiezen voor 
het goede. Bijvoorbeeld: in de Eerste 
Wereldoorlog werd het kerstfeest met de 
vijand gevierd in goede harmonie. De 
schrijver geeft als eindconclusie mee: van 
de mooiste dingen in het leven krijg je 
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alleen meer als je weggeeft: vertrouwen, 
vriendschap, vrede. 
In het laatste deel geeft de schrijver 
daarvoor tien leefregels:
1. Bij twijfel, ga uit van het goede.
2. Denk in win-winscenario’s.
3. Verbeter de wereld, stel een vraag.
4. Temper je empathie, train je compassie.
5. Probeer de ander te begrijpen, ook als 
je geen begrip hebt.
6. Heb je naaste lief, gelijk ook anderen 
hun naasten liefhebben.
7. Vermijd het nieuws.

8. Sla geen nazi (of: steek een hand uit 
naar je grootste vijand).
9. Kom uit de kast, schaam je niet voor 
het goede.
10. Wees realistisch.
Waar doen deze regels aan denken? Het 
boek is vrij dik, maar liefst 472 bladzij
den. Toch zorgt het voor veel leesgenot 
door de prettige schrijfstijl en de interes
sante gedachtegang van de schrijver.

Jos Ossevoort

Versterk de PVGE-kas 
door deelname aan de Rabo ClubSupport
(Alleen voor leden van Rabobank De Kempen)

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

Nu de PVGE van de gemeenten Waalre en Valkenswaard geen subsidie meer 
ontvangt is het van groot belang dat we onze kas op deze manier versterken en dat 
zoveel mogelijk stemmen door leden van de Rabobank op de PVGE worden 
uitgebracht!
In 2018 leverde de Clubkas Campagne de PVGE € 327 op en in 2019 € 693. Laten we 
proberen om in 2020 dit bedrag te evenaren!

Hoe werkt het? 
De stemming vindt plaats van 5 t/m 25 oktober. Vooraf krijgen alle leden van de 
Rabobank per post of e-mail een persoonlijke uitnodiging met code om hun stem uit te 
brengen. Ieder lid krijgt 5 stemmen die uitsluitend op een beveiligde manier via 
internet uitgebracht mogen worden. Ieder lid mag maximaal 2 stemmen op eenzelfde 
vereniging (dus PVGE) uitbrengen. Alle 5 stemmen moeten worden gebruikt, anders 
tellen de uitgebrachte stemmen niet mee. Er moet dus op minimaal 3 verenigingen 
worden gestemd. 

De Rabobank heeft besloten dat iedere vereniging in maar een van de 25 dorpskernen 
uit De Kempen geregistreerd kan staan. Om te stemmen moet u de verenigingsnaam 
zoeken in de juiste dorpskern. Voor alle leden van onze vereniging, of ze nu wonen in 
Aalst, Borkel en Schaft, Dommelen, Valkenswaard, Waalre of elders in De 
Kempen geldt voor deze stemming: 
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naam: PVGE gevestigd in de dorpskern: Waalre
Volg de instructies in de Rabobank brief en stem op de PVGE te Waalre!

Voor het geval u niet per internet wilt of kunt stemmen kunt u uw brief met stemcode 
overdragen aan een familielid of bekende, bijvoorbeeld een hieronder vermeld lid van 
de PVGE. U kunt daarbij desgewenst een instructie geven hoe de overige drie stemmen 
gebruikt moeten worden. 
Om een nog grotere bijdrage aan onze kas te krijgen kunt u ook familieleden en 
vrienden vragen op de PVGE te Waalre te stemmen.

Voor het overdragen van stemcodes en verdere inlichtingen kunt u in de stemperiode 
van 5 t/m 25 oktober 2020 terecht bij:
 Aalst: Hans de Pooter, Laarstraat 57, 5582 HLWaalre,  040 2218298
 Aalst: Paul Compen, Anna Paulownalaan 24, 5583 BE Waalre,  040 2216087
 Waalre: Ton Kivits, Pastoor van der Heijdenstraat 5, 5583 TL Waalre, 

 0611436353
 Valkenswaard: Frans Segers, Parallelweg Noord 20, 5553 CA Valkenswaard, 

 0402017214

A c t i v i t e i t e n

ma 24 aug Reizen => VERVALT t/m vr 28 aug: 5-daagse reis naar Frankrijk - Vallei van de Loire
do 27 aug Fietsen 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 Aangepast programma. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH of IVN.
di 8 sep K&C => VERVALT Naar Pieter Bruegel en Magritte in Brussel => was 21 april
wo 9 sep Reizen Culinair Italië, Bosherberg Harba Lorifa, 18.00 uur
do 10 sep Fietsen Fietstocht 8. Vertrek 11.00 uur vanaf SKH of IVN.
do 10 sep Trefpunt => VERVALT Trefpuntbijeenkomst in AD-gebouw, 14.00 uur
wo 16 sep Reizen Culinair Italië, Bosherberg Harba Lorifa, 18.00 uur
vr 18 sep Algemeen Maandelijks borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur
za 26 sep Algemeen => VERVALT Seniorenmarkt, De Hofnar, V'waard
zo 27 sep Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
ma 28 sep Reizen => VERVALT 5-daagse reis in een rustig tempo naar Ootmarsum, Twente
di 29 sep K&C Expo Alphonse Mucha, Steendrukmuseum V'waard, 10.00 uur
wo 30 sep Evenem. Filmmiddag, De Hofnar, V'waard, 13.30 uur
vr 2 okt K&C Expo Alphonse Mucha, Steendrukmuseum V'waard, 10.00 uur
do 8 okt Fietsen Fietstocht 9. Vertrek 11.00 uur vanaf De Graver.
di 13 okt Wandelen Aangepast programma. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH of IVN.
vr 16 okt Algemeen Maandelijks borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur
do 22 okt Reizen => VERVALT Dagreis Vulkaan Express Eiffel
zo 25 okt Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
ma 9 nov Wandelen Aangepast programma. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH of IVN
do 12 nov Trefpunt Trefpuntbijeenkomst in AD-gebouw, 14.00 uur
vr 20 nov Algemeen Maandelijks borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur
zo 29 nov Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
di 8 dec Wandelen Rondom Valkenswaard. Jaarafsluiting. Vertrek 09.00 uur vanaf IVN
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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

Koffie/borreluurtje

Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard (achter 
zwembad De Wedert)
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

Zondagmiddagwan
delingetje

Een kleine boswandeling en een drankje na afloop.
Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard
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 

➢ 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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