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E e n z a a m h e i d
De laatste tijd wordt er veel 

gesproken over eenzaamheid en niet 
zonder reden gezien het coronavirus. 
Maar wat verstaan we onder ‘een
zaamheid’? Eenzaamheid is je niet 
verbonden voelen. Je ervaart een 
gemis aan een hechte sociale band 
met andere mensen. Je voelt dat je 
minder contact hebt met anderen.
Eenzaamheid kenmerkt zich door 
negatieve gevoelens van leegte, 
verdriet, angst en zinloosheid. Vaak 
gaan die gepaard met lichamelijke 
en psychische klachten. Eenzaam
heid is een persoonlijk gevoel en is 
daarom moeilijk te ontdekken door 
andere mensen. Daarnaast mag je 
ook stellen dat iedere alleenstaande 
niet per definitie eenzaam is. Een
zaamheid heeft iets structureels. Het 
is niet tijdelijk, maar bouwt zich op, 
waardoor men in een negatieve 
spiraal terecht kan komen.

Iedereen heeft sociale rela
ties nodig, want die dragen bij aan 

een gevoel van zinvol leven. Feite
lijk moet iemand die zich eenzaam 
voelt, zelf aan de slag gaan, maar 
hulp uit de omgeving kan daarbij 
helpen. Het gevolg van eenzaamheid 
kan zijn dat je nog minder meedoet 
in de samenleving.

Bewustwording
Al wordt gezegd dat iemand die 
eenzaam is vooral zelf de oplossing 
moet zoeken, toch moeten mensen 
in hun omgeving er attent op zijn dat 
iemand eenzaam kan zijn. In deze 
moeilijke tijd met corona is de 
noodzaak om anderen aan te spreken 
des te groter. Probeer contacten te 
leggen, al is het maar met een praat
je bij bv. de supermarkt. U merkt 
dan wel of het al dan niet gewenst is 
en een uitnodiging voor een kopje 
koffie is dan snel gemaakt. Ook het 
overlijden van een partner kan een 
reden zijn om contact te maken. En 
misschien vind je al pratende samen 
een aanzet om de eenzaamheid te 
verlichten. En u weet: nooit gescho
ten is altijd mis!

In deze Nieuwsbrief staat 
een aantal ervaringen van onze le
den. Hopelijk kunt u daaruit inspira
tie ontlenen om het ook in deze 
moeilijke periode vol te houden!
Ik wens u namens het bestuur (al is 
het erg vroeg, maar de volgende 
Nieuwsbrief is gepland voor januari) 
goede feestdagen en een gezond 
2021! Jos Ossevoort, voorzitter
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C o r o n a c r i s i s
Mijn verhaal is gauw verteld. Ge
lukkig zijn wij nog met zijn tweeën, 
dus eenzaam zijn we niet. Wij zijn 
86 en 87 jaar. Mijn man heeft COPD 
en ik ben hartpatiënt, dus we horen 
allebei bij de risicogroep. Wij zijn 
allebei verwoede puzzelaars, mijn 
man cryptogrammen en Japanse 
puzzels en ik voornamelijk sudoku’s 
en we lezen allebei graag. We heb
ben alleen spijt dat we niet kunnen 
gaan bridgen in De Belleman, want 
dat deden we 2 keer per week. We 
komen nergens, d.w.z. bijna nergens.
Donderdags gaan we bij onze jong
ste zoon friet eten. Dan nemen we 
daar meteen de boodschappen mee, 
die ik 's-woensdags aan mijn 
schoondochter heb doorgemaild en 
die door de Jumbo daar bezorgd 
zijn. Onze kleinzoon was dinsdag 
jarig en toen zijn wij ook even ge
weest, maar toen de andere opa en 
oma kwamen zijn wij weggegaan.
We houden wel altijd afstand. Onze 
oudste zoon en schoondochter ko
men meestal een keer in de week 
aan. De andere kleinkinderen wonen 
in A'dam en Utrecht en die komen 
ook af en toe, maar altijd afstand 
houden. In juli waren wij 60 jaar ge
trouwd en dat konden we, omdat het 
mooi weer was en ook niet al te 
heet, bij onze zoon, die een grote 
tuin heeft, met z'n tienen vieren. 
Steeds zoveel mogelijk rekening 

houdend met de afstand, wat wel 
eens mis ging met de foto's, maar 
gelukkig zat er bij ons geen paparaz
zo tussen de bosjes en hebben we er 
niets van overgehouden. We hadden 
een gezellige dag; wel jammer dat 
de andere familie en vrienden er niet 
bij konden zijn, maar het is niet 
anders. We hebben gelukkig een 
achtertuin en wonen dicht bij het 
bos; we kunnen dus gemakkelijk 
gaan wandelen, ook nog zonder stok 
of rollator. Af en toe gaan we met de 
auto ergens anders naartoe om daar 
te kunnen wandelen. Dinsdag heb
ben we nog in het Leenderbos ge
wandeld en een maand geleden in 
het Leudal, dat is ook aan te 
bevelen. U ziet dat wij geen reden 
tot klagen hebben en u hebt door 
deze brieven weer wat te doen. Ik 
hoop dat er gauw een vaccin 
gevonden wordt, want we zullen er 
wel niet meer van afkomen.
Vriendelijke groet,

Jeanne Melters-Hooijen
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Kunst & Cultuur:Varen op onberekenbaar water
Allemaal zitten wij in ons eigen 
schuitje en varen al maanden over 
hetzelfde onberekenbare water. Wij 
ervaren hoe contacten fragiel worden 
en hoe lastig het is om even op een 
mooi plekje aan te leggen om op 
adem te komen en de geest te verfris
sen. En wij weten intussen hoe 
plannen en beloftevolle perspectieven 
betrekkelijk worden. Een reis naar 
Brussel moest tweemaal worden 
geannuleerd. Van de tentoonstelling 
‘Mucha’ in het Steendrukmuseum 
hebben twee groepen van 20 
personen kunnen genieten; wij 
moesten vaststellen dat een derde 
bezoek te risicovol zou zijn. 
Hoe verder? 
De Commissie K&C, evenals al die 
anderen binnen de PVGE, blijft zich 
voorbereiden op betere tijden. Voor 
een aantal activiteiten ligt het draai
boek klaar of zijn de eerste afspraken 
gemaakt. Met Middaguitstapjes en 

Trefpunt vindt overleg plaats over 
gezamenlijke activiteiten.
Het volgende aanbod kan worden 
gerealiseerd zodra corona zich op 
veilige afstand heeft teruggetrokken:
1. Museumbezoek: Pieter Bruegel en 

René Magritte in Brussel.
2. Theater: Het jaar 250 na Beethoven 

van Floris Kortie en Veraa 
Kooper.

3. Lezing: Peter Voorn, ecoloog bij 
Natuurmonumenten, over 
verdroging van de natuur en 
maatregelen om verbetering te 
realiseren.

4. Spreekbeurt: Professor Gerard 
Rooijakkers over Brabant, met 
de ‘Contente Mens’ als 
uitgangspunt.

5. Opera: Düsseldorf, Luik of 
Antwerpen. 

Laten wij hoopvol uitzien naar betere 
tijden.
Commissie K&C (Bep, Therese, Piet en Leo)
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D e  b i l j a r t c l u b  i n  c o r o n a t i j d
● De afgelopen maanden is het aantal leden gestaag uitgebreid.
● Als gevolg van de problemen met de exploitatie van Het Klooster, is de 

verhuizing naar De Graver in Valkenswaard verder doorgezet en dit tot 
tevredenheid.

● Helaas moest de zaal recent weer worden gesloten als gevolg van de recente 
coronamaatregelen en exploitatieproblemen.

● Wij hopen dat er in de loop van november weer gespeeld kan worden, ook om 
het kampioenschap. Rob Westerhof



B e n t  u  c r e a t i e f ?  O p r o e p !
Het stripverhaal van geheimagent 
James Banana, zie hiernaast, is ge
tekend door de 10-jarige Bram, een 
trefzekere, snelle striptekenaar. De 
oma van Bram vroeg hem of hij een 
stripverhaal wilde maken waar ou
dere mensen blij van zouden wor
den. Bram ging met veel plezier aan 
het werk en vrij snel kwam dit strip
verhaal via de mail binnen.Bram 
verdient een compliment: vanuit zijn  
belevingswereld heeft hij met fanta
sie en creativiteit een nieuwe werke
lijkheid geschapen met de bood
schap ”houd moed, het virus wordt 
verslagen”. 

Oproep om uw creativiteit met 
ons te delen

Ook wij kunnen, net als Bram in 
zijn stripverhaal, met onze creativi
teit een boodschap naar de ander 
uitdragen, de ander troosten, verras
sen of moed inspreken. Er zit bij 
onze leden veel creativiteit en talent 
en wie weet zijn er al creatieve idee
ën omgezet in actie nu we meer 
thuis zijn en meer tijd beschikbaar 
hebben.
Wij roepen iedereen op, die tekent, 
schildert, fotografeert, schrijft, 
knutselt of op een andere manier 
creatief bezig is, om dat met ons te 
delen. Dit kan door foto’s te sturen 
naar redactie@pvge-awv.nl Wij 

plaatsen de foto’s dan 
in volgende 
Nieuwsbrieven of op 
de website. Bij een 
grote respons willen 
wij alle inzendingen 
volgend jaar 
tentoonstellen.
Bent u creatief?  Laat 
iets van u horen!
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Met vertrouwen
Een klein jaar waarin onheil
onafwendbaar, raakte:
een economie die hapert,
waarin banen krimpen,
jeugd ongedurig uitziet naar 
een baan, een huis, een zelfstandig 

bestaan.

Een vakantiereis geannuleerd,
omdat een virus in een 
fractie van een seconde
oppermachtig werd over leven en 

dood.

Aanvankelijk sluipend, maar al snel
betrad de nieuwe speler het 

wereldtoneel:
een geoliede machine, dood en 

verderf zaaiend
met een aantrekkingskracht
die huiveren doet.

Zorgen voor zorg
meer nabij, naar maat of ?
Wordt het knijpen, verpieteren.
Blijft de bezieling, de toewijding
steken in administratie en ….

In het donkere jaargetijde de herfst,
de natuur stilgevallen, de nachten lang,
bomen worden kaal, de bloemen 

verwelken,
treffen we elkaar niet,
maar denken aan nieuwe kansen,
zoeken tekenen van hoop, een licht,
zien we verwachtingsvol uit naar 

samenzijn
om elkaar te bemoedigen.
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G e l i j k
Soms is het leven zwaar
en voert angst de boventoon
Wat altijd vanzelfsprekend was
is nu niet meer zo gewoon

Gewoon even samenzijn
en gezellige dingen doen
De kroeg in en een hapje eten
een dikke knuffel of een zoen

Corona heeft de wereld veranderd
of je nu arm bent of rijk …
Laten we zorgen voor elkaar
want iedereen is gelijk

De toekomst is nog onzekerheid
ik wens iedereen liefde en kracht
En ik hoop op een nieuwe morgen
waar de hele mensheid op wacht



K E R S T L U N C H E S
Bij voldoende belangstelling gaat de 
Reiscommissie in december kerst
lunches organiseren bij scholenge
meenschap De Rooi Pannen. Medio 
november wordt door De Rooi Pan
nen beslist of en in welke vorm deze 
doorgang kunnen vinden. We willen 
voor deze lunches reserveren in de 
week van 14 t/m 18 december.

Het aantal plaatsen zal beperkter 
zijn dan in voorgaande jaren. Indien 
u hieraan wilt deelnemen, dan kunt 
u zich alvast opgeven bij:
reizen@pvge-awv.nl of bij 
Mies Mermans  040 2042536.
U wordt nog nader geïnformeerd op 
welke dagen we ingepland kunnen 
worden.
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koffie-/borreluurtje Op elke derde vrijdag van de maand
Iedereen is van harte welkom op het maandelijkse PVGE 
koffie-/borreluurtje zodra Bosherberg Harba Lorifa weer 
gasten mag ontvangen. Bij twijfel kunt u altijd Truus bellen. 

Harba Lorifa kunt u vinden aan de Heerkensdreef 22 in Valkenswaard 
(achter zwembad De Wedert). Deze gezellige middag duurt van 14.30 tot 
16.30 uur. De bosherberg heeft voldoende ruimte om de vereiste 1,5 meter 
afstand te kunnen waarborgen. De rust, de ruimte en de goede 
geluidskwaliteit in de bosherberg zorgen ervoor, dat we elkaar op een fijne 
manier kunnen ontmoeten.                                                                        Voor 
informatie en eventueel vervoer: Truus van de Vorstenbosch ( 040 2215140



☆ KRONIEK ☆

Moedeloos zou je ervan worden, 
omdat veel activiteiten niet konden 
doorgaan. Toch is dat laatste niet 
helemáál waar. In de afgelopen zo
mermaanden zijn de meeste binnen
activiteiten op coronaveilige manier 
doorgegaan, zoals:
➢ handwerkclub
➢ biljartclub
➢ koffie-/borreluurtje
Samen in de bus op stap gaan, zat er 
helaas niet in. Het is immers geen 
pretje met mondkapje op lang in de 
bus te zitten en op de eindbestem
ming nog steeds last te hebben van 
de coronamaatregelen. Om het va
kantiegevoel er toch nog in te hou
den mocht u gelukkig wel genieten 
van twee culinaire reizen door Span
je en Italië, waarvan elders in deze 
Nieuwsbrief een verslag.
Kunst & Cultuur heeft fantastische 
bezoeken georganiseerd aan de ten
toonstelling van Alphonse Mucha in 
het Steendrukmuseum. Gelukkig 
konden twee van de drie bezoeken 
doorgaan. 

De coaches van de buitenactiviteiten 
hebben ook hun beste beentje voor
gezet. Zij zijn met meestal aange
paste aantallen mensen doorgegaan. 
We spreken dan over:
➢ fietsclub
➢ wandelclub
➢ jeu de boules
➢ nordic walking
➢ zondagmiddagwandelingetje
Omdat de zomerbijeenkomst niet 
door kon gaan, hadden we u graag 
willen trakteren op een heerlijke 
filmmiddag in De Hofnar. Alles was 
in kannen en kruiken, u had massaal 
ingetekend, maar precies één dag 
van tevoren kwam het kabinet met 
extra maatregelen en moesten we 
het toch afblazen. Erg jammer, maar 
hopelijk kan het over een tijdje als
nog en kunt u dan genieten van de 
schitterende film ‘De Beentjes van 
Sint Hildegard’, of een andere film.
Inmiddels zijn de coronamaatrege
len strenger geworden en moeten we 
weer wat gas terugnemen. Toch alle 
vrijwilligers bedankt voor jullie 
inzet!

En.… we geven de 
moed niet op: we 
gaan al plannen 
maken voor het 
komende jaar!
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WELKOM NIEUWE LEDEN
Mw. A.P.H.M. Burghoorn-Berkvens Waalre
Mw. J.M.P. Frederix Valkenswaard
Mw. P.M.G. Greve-Houben Waalre
Mw. M. de Haard Valkenswaard
Mw. M.H.J. Jacobs-Houben Waalre
Mw. H.G. Robers-Obbes Valkenswaard
Mw. A.E. Vogelzang Waalre



Nieuw: Ontvang de Nieuwsbrief ook per e-mail
Wist u dat leden die buiten Aalst-
Waalre en Valkenswaard wonen al 
geruime tijd de Nieuwsbrief via de 
e-mail krijgen? Het is voor onze 
vrijwillige bezorgers namelijk niet te 
doen om daar de Nieuwsbrief fysiek 
door de brievenbus te duwen.
Binnen Aalst-Waalre en Valkens
waard krijgt iedereen de gedrukte 
versie van de Nieuwsbrief vijf keer 
per jaar netjes thuisbezorgd door 
onze trouwe bezorgers. Toch krijgen 
we vanuit onze leden regelmatig het 
verzoek om naast de papieren versie 
ook de Nieuwsbrief per e-mail te 
versturen. Hoewel u de digitale 
versie ook op de website kunt lezen, 
vinden veel mensen het fijn om ook 

de digitale versie te ontvangen via 
hun e-mail. 
Vanaf heden kunt u ervoor kiezen 
om naast de gedrukte versie ook de 
digitale versie te ontvangen, zodat u 
die direct kunt lezen via uw compu
ter, tablet of smartphone. Omdat het 
een optie is en we anderen niet on
nodig willen spammen, moet u zich 
daarvoor actief aanmelden. Dus, 
wilt u voortaan naast de gedrukte 
versie ook de digitale versie per e-
mail krijgen, stuur dan per e-mail 
een verzoek naar 
secretariaat@pvge-awv.nl, zodat wij 
het voor u in orde kunnen maken. 
De digitale versie wordt verstuurd in 
het weekend waarin u ook de 
gedrukte versie ontvangt.

R E I Z E N  2 0 2 1
In tegenstelling tot andere jaren zult 
u in deze laatste Nieuwsbrief van 
het jaar geen nieuwe reisplannen 
aantreffen. Er is besloten geen 
reizen aan te bieden, zolang reizen 
zonder risico en comfort niet 
mogelijk is. Er zijn plannen voor 
een klein aantal dagreizen en een 
meerdaagse reis in eigen land. Een 
buitenlandse reis, die we ook op de 
plank hebben liggen, gaan we pas 
voorbereiden als er over de grens 
ook weer zonder beperkingen en 

risico’s 
gereisd kan 
worden.
De middag
uitstapjes 
zullen ook zo 
gauw als dat 
weer mogelijk 
is opgestart 
worden.
Voorlopig moeten we het doen met 
de spreuk:  Nu dromen - straks 
reizen
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Wat is een QR-code?
wat kun je er mee doen?

Misschien is het u al opgevallen, op 
de achterzijde van de Nieuwsbrief 
staat een afbeelding met allemaal 
blokjes. Dat is een QR-code. Als u 
erop let, zult u ze vaker zien, op al
lerlei folders, reclamezuilen, brieven 
en in de krant. De afkorting QR be
tekent Quick Response – oftewel 
‘snel antwoord’. Een QR-code is be
doeld om heel snel en gemakkelijk 
informatie over te brengen, bijvoor
beeld een verwijzing naar iets op in
ternet. In de QR-code bij dit artikel 
zit een verwijzing naar de website 
van de PVGE (pvge-awv.nl).
Als u met een moderne smartphone 
de camera op de QR-code richt, zal 
de telefoon voorstellen de website te 
openen. In feite is een QR-code niet 
veel anders dan de bekende streep
jescode: ook daarin zit informatie 

verborgen, bijvoorbeeld over het 
product waarop de code staat. Al
leen kan je in een QR-code veel 
meer informatie kwijt. 
Een QR-code ziet er altijd ongeveer 
hetzelfde uit: op 3 hoeken zie je een 
markeringspunt. Daarmee herkent 
jouw telefoon dat het om een QR-
code gaat. De feitelijke informatie 
zit in de priegelige blokjes in het 
vierkant. Probeer het maar eens uit 
met uw smartphone!

Planning Nieuwsbrief
Wij nodigen iedereen van harte uit om kopij aan te leveren voor onze 
Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief verschijnt 5 keer per jaar.  Urgente berichten 
die niet kunnen wachten sturen wij tussendoor per e-mail via een 
NieuwsFLITS! U kunt uw kopij sturen naar redactie@pvge-awv.nl

uiterste inleverdatum kopij datum verschijning
do 7 jan 2021 vr 29 jan 2021
do 4 mrt 2021 vr 26 mrt 2021
do 13 mei 2021 vr 4 jun 2021
do 29 jul 2021 vr 20 aug 2021
do 21 okt 2021 vr 12 nov 2021

november 2020 10 www.pvge-awv.nl



De Wedert

In deze tijd is het niet vanzelfspre
kend dat we met familie, vrienden of 
bekenden gezellig samen kunnen 
zijn. Daarom is het juist nú prettig 
om op veilige afstand voor een ge
zellige lunch in klein gezelschap bij 
elkaar te komen. De opzet is dat 
Harba Lorifa iedere 2e zondag van 
de maand om 13.00 uur een lunch 
verzorgt voor de leden van de PVGE 
Aalst-Waalre en Valkenswaard. Sa
men met Harba Lorifa zorgen we 
voor de 1,5 meter onderlinge 
afstand. Van de eerste lunch op 
11 oktober treft u hiernaast een 
verslag. 
De volgende lunches staan even ‘op 
pauze’ vanwege de recente corona 
horecastop. Zodra het weer kan en 
mag, pakken we de draad weer op! 
Voor inlichtingen en aanmelden 
voor een lunch kunt u contact opne
men met
Ria Smits ( 040 8425755,  b. g. g. 
Fien Wegter  ( 040 2016072

Verslag van de eerste Lunch op 
Zondag

Elkaar ontmoeten en samen lunchen 
op zondag, is op 11 oktober van start 
gegaan. We hadden er zin in deze 
activiteit op te zetten en de ‘saaie’ 
zondag voor velen van ons een 
kleurtje te geven. Het was gezellig 
en in overleg met Harba Lorifa heb
ben we nóg betere afspraken ge
maakt voor de volgende lunches.
Voor de lunch in november hadden 
we al 11 aanmeldingen. Geweldige 
animo en we hoopten op nog meer. 
Toen kwam dinsdag 13 oktober en 
de boodschap van dhr. Rutte. Lock
down!  Niks lunch of gezellig sa
menkomen. Natuurlijk moeten we 
de regels opvolgen en annuleren we 
voorlopig deze lunches. Maar we 
komen terug met Lunch op Zondag! 
Zodra het kan en mag, laten wij het 
u weten en willen wij u heel graag 
weer ontmoeten. Blijf gezond! 

Werkgroep Lunch op Zondag
Fien Wegter, Eugenie Baken en Ria Smits
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Verhaal van een 79 jarige weduwe
Er veranderde voor mij veel ten goe
de. Allerlei afspraken vielen weg in 
de intelligente lockdown en dat vond 
ik prima. Dat ik niet naar de kapper 
en de pedicure kon was jammer, maar 
niet onoverkomelijk. Ik had meer tijd 
tot mijn beschikking. Dus een 
dagelijkse wandeling werd een 
dagelijks ritueel. Ik woon op een fijne 
plek aan de rand van het dorp, dus 
liep zo de velden en het bos in. Wat ik 
leuk vond was dat nu heel veel 
mensen die ik al dan niet met hond 
(het is een typisch uitlaatgebied 
waarin ik wandel) ontmoette, veelal 
me goedendag zeiden, ongetwijfeld 
ook doordat ik tegen ze lachte als 
dank voor hun opzijgaan als we elkaar 
tegenkwamen. Hoewel ik niet van 
honden houd (alleen op afstand), 
merkte ik ook dat een praatje over die 
lieve, leuke hond tot een gezellig 
gesprekje kon leiden. En dat was 
nooit weg in deze toch wel ellendige 
tijd. 
Ik besloot een oude liefde: pianospe
len weer te starten. Dat was 35 jaar 
geleden dus veel was weggezakt. 
Helaas. Niettemin begon ik vol goede 
moed 20 minuten per dag te spelen en 
dat heb ik er ingehouden. Met plezier! 
Het moeilijkste was dat ik mijn klein
kinderen niet kon laten logeren en 
mijn kinderen niet kon ontmoeten. Ze 
wonen ver weg en hadden hun handen 
vol met de lessen van hun kinderen en 
hun eigen thuiswerken. Ik heb veel 

opgeruimd op mijn zolder, mijn hele 
levensloop kwam voorbij en dat 
maakte dat het traag ging maar wel 
zeer de moeite waard. Mijn tuin en 
huishouden vroegen tijd: eigenlijk 
ging elke dag snel voorbij. Wat erg 
leuk was, was dat we onze 
zussenlunch, die we elke 6 à 8 weken 
houden, nu veel vaker hielden en dat 
dit in de buitenlucht prima ging met 
zelf meegebrachte lunch en drinken. 
In de buitenlucht kon ik zo nu en dan 
ook vriend(inn)en ontmoeten. Nu met 
de herfst in de 2e lockdown wordt dat 
moeilijker. Maar voorlopig heb ik nog 
steeds dingen op te ruimen (alvast 
‘voor ik dood ga’!!!, de titel van een 
boek wat ik overigens niet heb). Ik 
ben erg dankbaar geweest voor het 
feit dat ik geen financiële zorgen had, 
dat mijn baan niet op het spel stond, 
enz. zoals voor zovele anderen. Want 
ook al zijn we kwetsbaar door onze 
leeftijd, we hebben ook veel geluk 
doordat we wat dat betreft zonder 
zorg zijn (en ja nu dreigt er weer een 
verlaging..).
Eigenlijk heeft de afgelopen tijd me 
goed gedaan en nu met deze 2e golf 
merk ik dat het me zwaarder valt, ik 
het saaier vind, wat ongetwijfeld ook 
te maken heeft met de donkere dagen 
en de aankomende feestdagen die ik 
misschien weer niet samen met mijn 
(klein) kinderen kan vieren. We zullen 
het zien. Voor ieder: houd goede 
moed!!!! Annemiek Dirksen
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Culinaire reis naar Spanje en Italië
Verslag van 9 en 16 september

Tot ieders spijt konden dit jaar alle uitstapjes en 
reizen georganiseerd door de Commissie Reizen 

niet doorgaan. Om reisjaar 2020 gezellig af te sluiten werd gekozen voor 
een culinaire reis naar Spanje en Italië in Bosherberg Harba Lorifa.
De Spaanse maaltijd met sangria werd in het restaurant geserveerd, de 
Italiaanse maaltijd met limoncello spritz een week later op het terras. 

Iedereen heeft genoten van 
de heerlijke gerechten en 
van het bij elkaar zijn. Dat 
gold vooral voor de 
groepstafel met 
alleengaanden. Voor de 
meesten was dit een eerste 
restaurantbezoek sedert de 
lockdown. “Voor herhaling 
vatbaar’’ was een veel 
gehoorde zin. Dat is zeker 
zo, maar nog mooier zou 
het zijn, als we volgend 
jaar allemaal weer op reis 
kunnen gaan. 
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Zondagmiddagwande l inget je
op de laatste zondag van de maand

Het zondagmiddagwandelingetje op 
29 november gaat op zeer beschei
den schaal door. Op deze middag 
kan er door twee groepjes van vier 
personen gewandeld worden. Deze 
twee groepjes maken ieder hun ei
gen wandeling. Na afloop kunnen 
we geen koffie/thee gaan drinken. 
Dat is ontzettend jammer, maar dat 

maakt het wandelingetje niet min
der waardevol. Even in beweging in 
deze tijd van veel binnen zitten is 
gezond voor lichaam en geest, zeker 
wanneer we getrakteerd worden op 
mooi herfstweer.
We vertrekken om 13.30 uur bij 
Bosherberg Harba Lorifa, Heerkens
dreef 20 in Valkenswaard.
Voor dit wandelingetje moet u zich 
aanmelden bij Wil van de Vorsten
bosch  040 2215140.
Bij meer aanmeldingen gaan we 
tijdelijk ook de eerste zondag van de 
maand op deze manier op pad 
m.u.v. zondag 6 december.

Nieuw: Vraag & Aanbod
Door de strenge coronamaatregelen 
én het minder mooie weer zullen we 
weer veel tijd thuis doorbrengen.
De afgelopen maanden gebruikten 
veel mensen de extra vrije tijd om 
eens flink op te ruimen, een nieuwe 
hobby te ontwikkelen of juist om 
een oude hobby nieuw leven in te 
blazen. Zo ontstaat de situatie dat de 
één eindelijk zijn oude hobbymateri
aal opruimt, terwijl de ánder juist 
naarstig op zoek is naar materiaal. 

Met de rubriek Vraag & Aanbod 
kunnen we elkaar helpen bij de be
steding van de extra vrije tijd. Hier
bij kunt u denken aan vraag & aan
bod van puzzels, papieren bouwpla
ten, modelbouwdoosjes, tijdschrif
ten, teken/schilder- en knipmateri
aal, lapjes stof, borduurgaren, wol, 
kralen, maar ook een taal- of mu
ziekcursus, haak- en breipatronen of 
een bijzonder boek.
Als u uw vraag of aanbod m.b.t. 
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hobby en vrije tijd met naam en tele
foonnummer doorgeeft aan 
redactie@pvge-awv.nl dan zorgt de 

redactie van de Nieuwsbrief voor de 
plaatsing van uw wens.

Na de oproep in de NieuwsFLITS van 16 oktober kwamen de volgende reacties 
binnen:
1. Hierbij bied ik aan:

legpuzzel 1000 stukjes Monet's garden
legpuzzel 1000 stukjes Onderwaterwereld 3D
2x CD box “ Aangenaam Klassiek” editie 2001 en 2002
Truus van de Vorstenbosch, ( 040 2215140

2. Aangeboden voor een verzamelaar van ouderwetse fototoestellen (nog met zo’n 
filmrolletje): een Canon AV-1 body met een FD zoomlens 35-70 mm en een 
Philips flitser type P536.
Eric Ideler, ( 040-2520497

3. Voor de liefhebber: een TomTom Go950 Live navigatie met Europese kaart. De 
kaart is bijgewerkt t/m 2016 en kan via TomTom verlengd worden.
Eric Ideler, ( 040-2520497

4. Bij Will Balemans kan een golfset met golftas worden afgehaald. Afhalen s.v.p. 
na telefonische afspraak op 040-2213382

5. Voor mijn nieuwe patisseriehobby ben ik op zoek naar vormpjes en een verwar
mer voor chocolade, evenals een kartelsnijder en vormpjes voor Madeleines, 
Pastéis de Nata/Belem, Canelés de Bordeaux, Roomhoorntjes, etc.
Aad Sempel, ( 040 2212994

6. Gevraagd: het computertijdschrift ‘Hardware.info’, jaargang 2019. Niet 
compleet, geen probleem, ieder nummer is welkom.
Wil van de Vorstenbosch ( 040-2215140
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Sjaak de Ruiter
Ik was leerkracht van beroep en 
speelde zo’n 40 jaar geleden regelma
tig Zwarte Piet in Nederwetten. Ik had 
een keer mijn baard laten staan voor 
het schminken. Dat was geen succes, 
dus ik besloot voortaan mijn baard af 
te scheren. Dat had tot gevolg dat ik in 
november op school kwam zonder 
baard, wat natuurlijk wel opviel, omdat 
ik altijd een baard had en in die tijd een 
hele lange.
Daar moest ik wat mee doen, dus vatte 
ik het plan op om me uit te geven voor 
mijn broer Sjaak. Ik zou dan ziek zijn 
en Sjaak zou invallen.
Op de bewuste maandagmorgen kwam 
ik expres een beetje later bij de 
weekopening, die in die tijd nog niet 
zo massaal was. Ik had kleren aan die 
ik nog nooit aan had gehad. Ook had ik 
een ander horloge en een bril zonder 
glazen. Ik droeg een zwart leren jasje, 
dat ik nog in de kast had hangen. Koos 
van Bodegraven, die de weekopening 
leidde zag me binnenkomen en deelde 
de menigte mede dat Roel ziek was en 
zijn broer Sjaak hem ging vervangen. 
De kinderen keken even naar Sjaak, 
maar ze gaven geen tekenen van 
herkenning. Ik liep naar collega 
Coulette en stelde me voor. Toen had 
ze het in de gaten en schoot in de lach. 
Later zei Jeannette, ook een collega, 
die aan de andere kant van het 
Vlooientheater stond, dat ze het erg 
onbeschoft vond dat Coulette de 
meteropnemer zo uitlachte. Toen moest 
ik naar de klas. Ik kende natuurlijk alle 

kinderen, dus ik moest op mijn hoede 
zijn als ik kinderen bij naam wilde 
noemen. Ik had de leerlingenlijst 
opvallend voor me liggen om te 
raadplegen. Toen ik begon te praten, 
zeiden veel kinderen: “Oh, maar jij 
bent Roel.” Ik legde uit dat ik maar 1 
jaar scheelde met Roel en dat stemmen 
van broers heel vaak op elkaar lijken. 
Dat werd geaccepteerd. Tijdens het 
kringgesprek zag iemand dat er geen 
glazen in de bril zaten. Ik legde uit dat 
ik last van hoofdpijn had en dat een 
bril daar wel eens voor helpt. Maar 
omdat ik zulke goede ogen had 
hoefden er geen glazen in. Daar werd 
niet over gediscussieerd. De les begon 
en ze probeerden me te ontmaskeren. 
Bijvoorbeeld zei iemand tegen me: 
“Sjaak, Leo wil jou iets vragen.” Ik zag 
Leo natuurlijk goed zitten, maar vroeg 
heel alert; “Wie is Leo?” ”Hè, niet 
gelukt.” was de reactie. Ik had verteld 
dat ik nog bij mijn moeder woonde. 
Die zat in het complot en wist precies 
wat ik aan had. In de loop van de 
ochtend mochten 3 kinderen naar mijn 
moeder bellen om te vragen of Sjaak 
bij haar woonde. Bij terugkomst in de 
klas zeiden ze: “Ja, het is Sjaak.” Ik 
werd de verdere ochtend aangesproken 
met Sjaak. 
Tijdens de middagpauze ging ik naar 
de koffiekamer. Toen een collega bin
nenkwam zei Rina tegen haar: 
“Jacqueline, deze vader wil iets aan je 
vragen“ en ze stelde zich aan me voor 
toen ik haar een hand gaf. Lachen 
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natuurlijk. In de klas ben ik de rest van 
de dag Sjaak geweest. De kinderen 
wilden Nel, mijn echtgenote, ook 
opbellen, maar dat had ik niet met haar 
afgesproken. Ze wist wel van mijn 
plan. Ik heb toen weer een groepje van 
3 kinderen op laten bellen. Toen ze 
vroegen of Roel aan de telefoon kon 
komen, zei Nel dat Roel in bed lag en 
er niet uit kon komen. Pfft... goed 
afgelopen.
‘s Avonds ging ik naar volleybaltrai
ning. Carl Gerrese was een teamlid en 
had me overdag ook meegemaakt op 

school en stelde me voor aan de andere 
volleyballers als de broer van Roel. Er 
werd gelachen, maar toen ik de week 
erop weer ging trainen, bleek dar er 
toch iemand was die echt dacht dat ik 
Sjaak was. De volgende dag zaten we 
in de kring in de klas en ik vroeg: “Wie 
dacht er nou echt dat ik Sjaak was.” Er 
gingen wel 8 vingers de lucht in. Ik 
zei: “Nou, die hebben gelijk.” Dus als 
ik in november weer mijn baard had 
afgeschoren, werd ik maandagmorgen 
begroet met: “Goede morgen Sjaak.”

Roel de Ruiter

Oproep   oproep   oproep 2
In de vorige Nieuwsbrief hebben we 
de oproep gedaan zich te melden 
voor het opstarten van activiteiten in 
kleine groepen, omdat het 
coronavirus verhindert om met een 
groot aantal mensen bij elkaar te 
komen. Maar ook omdat het goed is 
als onze vereniging meer activiteiten 
biedt. Fijn dat een aantal van u heeft 
gereageerd op activiteiten als lees
club, koken en kaarten maken, maar 
het zijn er nog onvoldoende om 
deze en andere clubjes te kunnen 
opstarten.
Vandaar onze hernieuwde oproep. 
Meldt u aan voor een van de volgen
de activiteiten:
➢ kookclub
➢ leeskring
➢ zwemclub
➢ spelletjesclub, bij voorbeeld 

rummikub, scrabble

➢ bloemschikken
➢ mandala’s maken/ kaarten maken
➢ kaartclub: rikken, toepen
➢ fotoclub
➢ schilderclub 
Of misschien heeft u nóg een idee 
voor een nieuwe activiteit. Dat kan 
ook. Het idee is dat we bij 
voldoende interesse voor een 
activiteit de betreffende geïn
teresseerden bij elkaar brengen om 
dan die activiteit op te starten. Als u 
geïnteresseerd bent in een van deze 
activiteiten, kunt u zich opgeven bij 
onze secretaris via 
secretariaat@pvge-awv.nl onder 
vermelding van de gewenste 
activiteit. Het bestuur
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Tentoons te l l ing  Alphonse  Mucha  
Verslag bezoek Steendrukmuseum

Op 29 september bezochten wij in 
het Steendrukmuseum in Valkens
waard de tentoonstelling van 
Alphonse Mucha, meester van de 
Art Nouveau. We werden verwel
komd door de teamleden van Kunst 
& Cultuur en, zoals beloofd in de 
uitnodiging, stond de koffie met 
vlaai klaar. Voordat we de werken 
van Mucha gingen bekijken, kregen 
we een lezing van conservator 
Lisette Almering-Strik. Zij vertelde 
boeiend en onderhoudend over zijn 
leven en werk. Hij werd geboren in 
Zuid-Moravië in 1860. Zijn afkomst 
heeft hij nooit verloochend. De Sla
vische decoratieve volkskunst en de 
traditionele lokale folklore hebben 
zijn werk sterk beïnvloed. Al vroeg 

bleek hij talent te hebben maar werd 
niet toegelaten aan de Academie 
voor Schone Kunsten in Praag. Na 
Wenen en München gaat hij naar 
Parijs en gaat werken bij drukkerij 
Lemercier. Hij heeft geluk, hij kan 
een reclameaffiche ontwerpen voor 
Sarah Bernhardt, die een hoofdrol 
vertolkt in het toneelstuk Gismonda. 
Het affiche werd een groot succes. 
Uiteindelijk zou hij zeven grote affi
ches voor haar ontwerpen. Met deze 
litho’s wordt hij beroemd, Le Style 
Mucha staat voor de Franse Art 
Nouveau. Vele opdrachten volgen. 
De meeste Mucha-vrouwen hebben 
een Slavisch uiterlijk en een licht 
melancholische uitstraling. Zijn 
roots zijn hier duidelijk zichtbaar.
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De lezing had voor ons een enorme 
meerwaarde door het enthousiasme 
van de spreekster, de diepgang 
m.b.t. de materie en de prachtige 
beelden van de powerpointpresenta
tie. Na de lezing begeleidde Lisette 
ons naar het museum en gaf uitleg 
bij de schilderijen en foto’s. Voor 

ons was de deelname aan deze 
activiteit een succes. Hulde aan de 
spreekster, aan haar man Ton voor 
de verzorging van de techniek en de 
fotografie en aan de PVGE voor de 
perfecte organisatie van deze 
activiteit in Coronatijd.

Henk en Ellie van Wunnik-Lotstra

D e  k a a s f a b r i e k Simone van der Vlugt

Nadat ik een ander boek van Simone 
van der Vlugt had gelezen, ‘Rode 
sneeuw in december’, een boek over 
Willem van Oranje en de Tachtigja
rige Oorlog, was ik benieuwd naar 
het onlangs uitgebrachte boek ‘De 
kaasfabriek’. Beide boeken zijn 
geschreven als een historische 
roman. 
Het boek bestaat uit twee delen.

Deel 1: 1892 en verder, gaat over 
Lydia.

Deel 2: 1913 gaat voornamelijk over 
Nora, haar dochter.

Door de keuzes die Lydia maakt, 
verwijdert zij zich van haar dochter 
Nora. Beiden worstelen met de 
beperkingen die het vrouw-zijn hen 
oplegt. Maar je ziet ook duidelijk de 
vooruitgang in de beginnende 
emancipatie.
1892 ‘De kaasfabriek’ gaat over een 
dochter Lydia, die na het overlijden 
van haar vader diens plan om een 
moderne kaasfabriek te beginnen, 
wil uitvoeren. In die tijd was het 
ondernemen door een vrouw feite
lijk niet toegestaan. Daarom zet zij, 
samen met boer Huib uit de omge
ving, het plan van haar vader door. 
Terwijl de fabriek wordt opgestart, 
worden zij en de boer verliefd op 
elkaar. Zij raakt in verwachting, 
maar zij wil, omwille van het kind, 
niet met de boer trouwen. Een eer
dere ontmoeting met een jongeman 
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uit adellijke kringen redt haar voor 
gezichtsverlies.
1913 Haar dochter Nora voelt zich 
verheven boven het gewone volk. 
Als haar halfbroer haar eigenlijke 
afkomst verraadt, trouwt zij 
overhaast met een jongeman uit de 
hogere Antwerpse stand. Het is een 
afstandelijk huwelijk. Zij komt 
erachter dat haar man haar niet 
trouw is.
Ondertussen is de Eerste Wereldoor
log uitgebroken en wordt België on
der de voet gelopen. Hier is de 
schrijfster van historische romans op 
haar best. Een geweldige beschrij
ving van de ellende van de oorlog. 
Nora en haar man vluchten van Ant
werpen naar Veurne. Van daaruit wil 
hij naar Engeland gaan, maar zij wil 

niet mee met haar man. Zij wil 
scheiden en teruggaan naar Neder
land. Helaas kan zij niet terug door 
de oorlog. Zij blijft in Veurne en 
gaat gewonde soldaten die van het 
front komen, verzorgen. Zij heeft 
auto leren rijden en gaat zelfs met de 
auto naar het slagveld om de gewon
de soldaten op te halen. Tijdens de 
oorlog zijn vele Belgen naar Neder
land gevlucht en hebben werk ge
vonden. Ook in de kaasfabriek.
De verstoorde familierelaties wor
den in de laatste hoofdstukken gro
tendeels hersteld. Een goed boek 
waarin de achtergronden, zoals 
emancipatie, opkomst van de indu
strie en de Eerste Wereldoorlog een 
grotere rol spelen dan het familie
drama. Jos Ossevoort

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

alle activiteiten zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen

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

vr 18 dec Algemeen Maandelijks borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

zo 27 dec Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

Vaste activiteiten

Wegens ruimtegebrek verwijzen wij u naar het overzicht in de 
vorige Nieuwsbrief.
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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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