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V e r t r o u w e n  
Het vervelende jaar 2020 is 

voorbij, maar de ellende van het co
ronavirus is nog lang niet voorbij. 
Terwijl ik dit schrijf, is er een vaccin 
ter beschikking gekomen, maar de 
uiteindelijke injectie laat op zich 
wachten. De ouderen zouden als 
eersten worden ingeënt, maar er is 
onenigheid ontstaan over wie de 
eerste spuit gaat krijgen. En het hele 
gebeuren zou wel eens lang kunnen 
duren tot zelfs na de grote vakantie. 
Het is nog maar de vraag of we in de 
zomer op vakantie kunnen. Langza
merhand beginnen de mensen de 
moed te verliezen. Er komt steeds 
meer kritiek op de overheid. Het 
gaat te langzaam, de verkeerde groe
pen mensen krijgen voorrang, vin
den ze. Daarnaast hebben we nog 
steeds te maken met allerlei com
plottheorieën, die de mensen op het 
verkeerde been kunnen zetten. Maar 
kijk je naar de ziekenhuizen, die 
overvol liggen met patiënten die het 
coronavirus hebben opgelopen, dan 
weet je, dat je van het virus flink 
ziek kunt worden. Maar ondanks 
alle tegenspoed van het afgelopen 
jaar moeten we niet de moed verlie
zen en vertrouwen blijven houden in 

de overheid (ook al kan dat soms 
moeilijk zijn) en in de medische 
wetenschap. Het is een feit, dat de 
vaccins in een ontzettende korte tijd 
gefabriceerd zijn. Vertrouwen wil 
zeggen dat men als persoon of als 
groep afhankelijk wil zijn van de 
daden van een andere persoon of 
groep. Vertrouw op de toekomst. 
Dat willen wij als PVGE-vereniging 
ook doen. Wij zien best wel dat 
voorlopig nog niet alles mogelijk is, 
maar wij vertrouwen erop dat het 
goed komt. En … wij hopen dat u 
blijft vertrouwen op onze vereni
ging; wij zien licht aan de horizon. 
Sterker nog, wij hopen dat u mee
gaat zoals met het eerste licht. Daar
om eindig ik met het gedicht van 
Karel Eykman: 

Licht tegen donker

Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten.
De morgen breekt aan.

Toen de zon aan de slag kon
ging het donker verdwijnen
mocht de aarde verschijnen.
Dat begon met de zon.

Kijk dan en zie maar
maak het licht levend
wordt zelf lichtgevend
voor jezelf en elkaar.

Ik wens u een gezond 2021. 
Jos Ossevoort, voorzitter
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Algemene ledenvergadering
Het was eigenlijk wel te verwach
ten. Ook al zijn wij van nature opti
mistisch, toch lijkt het niet mogelijk 
om half februari onze jaarlijkse al
gemene ledenvergadering te houden 
samen met een gezellige activiteit. 
De kans dat het virus dan al verdre
ven is, lijkt ons klein. Dus nu in 
deze Nieuwsbrief geen ALV-agenda 
en geen ALV-evenement.

Wat gaan we wel doen?
We stellen de ALV even een paar 
maanden uit. We mikken nu op 
april/mei zodat we u in de volgende 
Nieuwsbrief hopelijk wel kunnen 
uitnodigen voor een ALV met leuke 
activiteit. Mocht onverhoopt de dan 

geldende corona
beperking nog 
steeds roet in het 
eten gooien, dan 
overwegen we de vergadering te 
beperken tot de essentiële agenda
punten en dan zonder activiteit met 
een beperkt aantal aanwezigen te 
vergaderen. U heeft uiteraard wel de 
mogelijkheid om van tevoren uw 
vragen en opmerkingen in te dienen. 
We denken dan met name aan het 
goedkeuren van de financiën en de 
aanvulling van bestuursleden. In 
deze Nieuwsbrief treft u al een 
introductie aan van Mies Mermans 
die kandidaat voor het bestuur is.

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden
In normalere tijden nodigen wij alle 
nieuwe leden in februari/maart uit 
voor een uiterst informatieve bijeen
komst waar ze nader kunnen kennis
maken met onze clubs en onze acti

viteiten. Helaas moesten we vanwe
ge de coronaregels de bijeenkomst 
in maart 2020 afgelasten, maar we 
hadden hoop die dan toch wel later 
in 2020 alsnog te kunnen houden.
Het heeft niet zo mogen zijn en we 
durven nog niets te plannen voor 
een nieuwe datum in 2021. Beste 
nieuwe leden: we zijn u echt niet 
vergeten en we gaan u zeker uitno
digen zodra het weer veilig kan. 
Mocht u direct al een vraag hebben, 
aarzel dan niet om met ons contact 
op te nemen!
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Bestuursverkiezing
Vorig jaar werd ik benaderd als lid 
van de Reiscommissie om deel uit te 
gaan maken van het bestuur. Ik zei 
daar graag ‘ja’ op en sinds juni 2020 
vergader ik mee. Reizen en het orga
niseren daarvan heeft altijd al mijn 
interesse gehad. Toen mijn ouders al 
wat ouder waren, hebben mijn man 
en ik vele reizen met hen gemaakt in 
verschillende landen. Daarbij heb ik 
ervaren hoeveel plezier ze daarbij 
hadden. Als nieuw lid van de PVGE 
heb ik een reisje meegemaakt naar 
Eastbourne (toen verzorgd door 
Maria) en zag ik hetzelfde plezier 
bij de reizigers. Vandaar dat ik me 
opgegeven heb om de Reiscommis
sie te versterken. Ik heb enkele jaren 
geleden, gedurende circa 4 jaar, be
stuurservaring opgedaan als be
stuurslid van een groot bungalow
park in Zuid-Limburg. Als bestuurs
lid van onze PVGE-vereniging wil 

ik me inzetten voor het welzijn van 
alle leden en ik hoop dat een groot 
aantal jaren te kunnen gaan doen.

Mies Mermans, aspirant-bestuurslid

K e r s t p a k k e t t e n 
Een beroemde voetballer heeft ge
zegd: “elk nadeel heb z’n voordeel”. 
Deze spreuk leek wel uit te komen 
bij het bezorgen van de kerstpakket
ten. Moest ik in de afgelopen jaren 
twee of drie keer met hetzelfde 
kerstpakket bij een 90-plusser aan
kloppen, omdat niemand thuis was, 
dit jaar verliep het vlekkeloos. Ik 

was in één keer alle kerstpakketten 
kwijt. (Later bleek dat dit niet gold 
voor de andere bestuursleden die 
ook kerstpakketten hadden wegge
bracht.) Jammer genoeg moest ik 
wel diverse keren aangeven dat ik 
nu niet binnen wilde komen in ver
band met het coronavirus. Het bleef 
dus bij een gesprekje aan de deur. 
Daar was behoefte aan! De mensen 
waren dankbaar voor het pakket en 
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vonden het een hele eer dat er aan 
hen gedacht werd. Naast de kerst
pakketten voor de 90-plussers heb
ben we ook dit jaar aan al onze vrij
willigers een kerstpakket gegeven. 
U zult zich afvragen: waarom? Dat 
is óók vanwege het coronavirus. 
Normaal krijgen de vrijwilligers de 
mogelijkheid om in januari een ge
zellige vrijwilligersmiddag bij te 

wonen, waarin zij verwend worden. 
Maar het coronavirus belet ons om 
deze middag te organiseren. De 
vrijwilligers waren blij verrast dat 
zij op deze wijze in het zonnetje 
werden gezet. Heel erg leuk dat ver
schillenden van hen via e-mail lieten 
weten dat zij het zeer gewaardeerd 
hebben. Jos Ossevoort, voorzitter

Jaaroverzicht en toekomst Trefpunt
Op 27 februari werd de eerste en 
ook tevens laatste Trefpuntbijeen
komst georganiseerd. Deze was 
goed bezocht door 48 personen. Ook 
werd van de nazit gretig gebruik ge
maakt (zie voor een impressie de 
fotocollage hiernaast). Helaas, toen 
kwam Covid-19, waardoor de vol
gende bijeenkomsten moesten wor
den afgelast. Na de zomervakantie is 
het laatste Trefpunt van 12 novem
ber nog georganiseerd, maar dit 
moest jammer genoeg door de twee
de golf besmettingen ook worden 

afgelast. Zoals het zich nu laat aan
zien, lijken er pas richting zomer
vakantie van 2021 mogelijkheden te 
komen om een Trefpunt te organise
ren. Daarnaast kan er - in plaats van 
twee - mogelijk drie keer een Tref
punt georganiseerd worden na de 
zomervakantie. U wordt hiervan 
tijdig op de hoogte gesteld via de 
Nieuwsbrief of de NieuwsFLITS! 
Het Trefpuntteam  hoopt u zo snel 
als mogelijk weer te zien.

Namens het team, Peter Oolbekkink

Mooi resultaat van de 
Rabo ClubSupport actie
Wij zijn blij verrast met het resultaat van de 
recente Rabo ClubSupport actie waarbij Rabobank De Kempen financiële 
support bood aan lokale initiatieven in onze regio. Alle leden van de 
Rabobank mochten meestemmen over de bestemming. Dankzij de vele 
stemmen die uitgebracht zijn op de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 
krijgen wij het mooie bedrag van € 611,--. Daar zijn wij uiteraard blij mee! 
Wij danken de Rabobank en alle leden die op ons gestemd hebben!
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B e r i c h t  v a n  K u n s t  &  C u l t u u r
De Commissie K&C wenst u een 
jaar met meer blos op de wangen, 
een jaar waarin wij met ons allen de 
teugels weer kunnen laten vieren. 
De programma’s liggen klaar om te 
worden uitgevoerd zodra de veilig
heid niet meer in het geding is. Het 
eerste goede nieuws is dat het Steen
drukmuseum een verlenging pro
beert te realiseren van de tentoon
stelling ‘Alphonse Mucha - Meester 
van de Art Nouveau’. Het betekent 
dat de mensen die zich eerder aan
melden, maar die door de sluiting 
van het museum de tentoonstelling 

moesten missen, straks een nieuwe 
kans zullen krijgen. Zodra er meer 
duidelijkheid ontstaat, zullen wij u 
nader informeren.
Op de website brengen wij in deze 
coronatijd parels van kunst en cul
tuur bij u thuis. Verrassende, inspi
rerende of gewoon mooie vondsten 
zullen wij met u delen in de rubriek 
‘Kunst en Cultuur thuis bezorgd’ 
(www.pvge-awv.nl/kc-thuis)
Aflevering 1 – Pieter Bruegel en 

René Magritte
Aflevering 2 – Jan Steen, zie ook 

pag. 27

navigatiehulp naar www.pvge-awv.nl/kc-thuis:
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C r e a t i e f  t a l e n t  b i j  d e  P V G E  1
Naar aanleiding van de oproep in 
de Nieuwsbrief van november om 
uw creativiteit met ons te delen, 
kregen wij deze reacties van de 
familie Roijakkers:
Hallo, ik ben Johan Roijakkers en 
ik heb hobby's. Van doosjes tot ker
mis, molens, gebouwen en auto's. 
Alles kun je van papier maken zoals 
bijgaande foto laat zien. Dit alles 
wordt gemaakt met naald en draad 
van oude en nieuwe kaarten. Het ligt 
er net aan wat de afbeelding op de 
kaart betekent. Wat nog meer moge
lijk is kunt u een klein beetje zien. 
Zelfs militaire auto's.
Hallo, ik ben Annemie Roijakkers 
en ik heb ook hobby's. Wel niet van 
papier maar wel met naald en draad. 
Een paar voorbeelden stuur ik hier
bij. Ik denk dat er nog wel meer 
mensen zijn die iets kunnen maken. 
Dikwijls is het een kwestie van 
beginnen en niet meteen denken "dat 
kan ik niet". Als je over die drempel 
heen bent merk je hoeveel plezier je 
daarvan hebt. Wilt u nog meer infor
matie of kijken naar deze stukken, 

schroom niet om te komen kijken. U 
bent van harte welkom op:
Haagerpad 58 in Valkenswaard
Laat me het dan wel even weten:  
 040 2015504

En als laatste een gedicht geschre
ven door onze blinde dochter:
Corona.... toch....?! Ik wil er, zoveel 

over zeggen. Heb gevoelens, die 
haast niet uit zijn te leggen. 

En toch.... Ik wil niet alles, steeds, 
bediscussiëren. En eenieders 
leed niet bagatelliseren. 

En toch.... En ik wil er niet continu 
over horen. Want de spontaniteit 
van het moment voelt zo 
verloren. 

En toch.... En toch... Zal ik net als 
jou, mijn steentje bij moeten 
dragen. Heb ik me aan regels te 
houden, zonder te vragen. 

En toch.... Is mijn blik gericht op de 
toekomst, samen streven, naar 
een tijd waar we weer een hand, 
knuffel of zoen kunnen geven. 

Ja toch...! 
Maritha Roijakkers
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WELKOM NIEUWE LEDEN
Mw. C. Aarts Valkenswaard
Mw. B.J. van Hagen Valkenswaard
Mw. J.P. van Lanen-Berger Eindhoven
Mw. M.W.C. Rietbergen-Bavinck Waalre
Mw. C.W. v.d. Vorst-van Wanrooij Waalre
 mevr.  A.M.G.A. Smeets-de Bresser Valkenswaard



Lunch op Zondag
Onze nieuwe activiteit Lunch op 
Zondag kan nu jammer genoeg even 
niet doorgaan vanwege de corona 
horecastop. Zodra het mogelijk is, 
willen wij u weer hartelijk ontvan
gen om gezellig bij elkaar te zijn en 
te eten. De planning is: iedere 2e 

zondag van de maand om 13.00 uur 
in Harba Lorifa te Valkenswaard 
(achter zwembad De Wedert). Wij 
laten via de website of Nieuws
FLITS! weten wanneer we weer 

kunnen 
starten, 
vanzelf
sprekend 
met 
inachtneming van de dan geldende 
regels. Tot dan, blijf gezond!
Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met het lunchteam:
Ria Smits  040 8425755, b.g.g.
Fien Wegter  040 2016072
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C r e a t i e f  t a l e n t  b i j  d e  P V G E  2
In de herfst met de camera op pad  
Ook naar aanleiding van de oproep om uw creativiteit met ons te delen, 
kregen wij deze foto’s van Swanny Tops. Zij mailde ons: Door corona ben 
ik veel meer gaan wandelen rondom Aalst. Ik kom er mooie plekjes tegen en 
die wil ik graag met jullie delen.
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C r e a t i e f  t a l e n t  b i j  d e  P V G E  3
En nog een foto, ingestuurd door Anke Spijkers.
Zelf zegt ze hierover: Het is een foto van het silhouet van mijn dochter en 
opgevuld met haar haren.
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Fietsseizoen 2021  bericht van de fietsclub
‘Samen’ heeft nog nooit zoveel bete
kenis gehad als afgelopen jaar. Het 
jaar 2020 was een jaar dat niemand 
had durven voorspellen. Een jaar vol 
onzekerheden maar vooral ook uit
zonderlijk en onvoorstelbaar. Het 
jaar ligt nu gelukkig achter ons en 
daar kunnen we met zijn allen blij 
mee zijn. Vanaf nu kijken we voor
uit en hopen, op termijn, weer onze 
fietstochten etc. te kunnen organise
ren, waar de deelnemers van kunnen 
genieten zonder belemmerd te wor
den door wat voor lockdown dan 
ook. De tochten zullen hopelijk ook 
bijdragen aan een goede gezondheid 
en dat een goede weerstand belang
rijk is, is wel gebleken. We kunnen 
weer sportief en sociaal bezig zijn in 
de loop van het jaar. Het jaar begint 
in ieder geval goed nu er meer zicht 

komt op de vaccins tegen het coro
navirus. Op donderdag 11 maart a.s. 
staat daarom, in principe, onze jaar
lijkse voorjaarsbijeenkomst als 
voorbereiding op het nieuwe seizoen 
gepland. Ook blikken we toch even 
terug op het afgelopen seizoen on
danks dat we het over 2020 mis
schien liever niet meer willen heb
ben. De clubleden ontvangen nog 
persoonlijk een uitnodiging met 
vermelding van de juiste locatie, het 
tijdstip en de agenda.
Mocht u het ook leuk vinden om 
met een groep te fietsen, onderweg 
te picknicken, een terrasstop te hou
den en gezellig wat te praten, neem 
dan contact op met mij en dan zal ik 
u over alle gegevens  van de fiets
club en over de vermelde bijeen
komst informeren. U bent als geïnte

resseerde welkom op de bijeen
komst om van de sfeer binnen de 
club te proeven en kennis te ma
ken met de andere leden. Gelieve 
u dan wel bij mij aan te melden. 
Voor koffie met iets lekkers 
wordt gezorgd.
Voor allen een heel gelukkig en 
vooral gezond 2021!
Met een warme groet,

Jan Mermans (coach)
 j.mermans@onsbrabantnet.nl
 06 38830597
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M i n i b i e b j e s  –  e e n  g r a t i s  b o e k
Al jaren wilde ik een buiten-boeken
kastje om mijn boeken met liefheb
bers te delen. Nu heb ik zo’n boe
kenkastje. Hierin vindt u romans, 
boeken over de 1e en 2e Wereldoor
log, reisboeken, psychologieboeken, 
biografieën, kookboeken, dichtbun
dels, kunstboeken. In het meeneem-
kastje worden de boeken dagelijks 
aangevuld. Is er een boek dat je al 
lang zoekt, laat het mij weten; 
misschien heb ik het.

Carina Schils
Hazestraat 42 in Valkenswaard
 camschils@chello.nl

Ook op Het Fort 39 in Waalre staat 
een minibiebje voor de deur. Behal
ve leesboeken kun je er soms ook 
films, knutselmateriaal en spelletjes 
in vinden. In dit ‘biebje’ kunnen ook 
PVGE-leden hun slag komen slaan.

Truus van de Vorstenbosch
Het Fort 39 in Waalre
 040 2215140

Misschien zijn er nog meer PVGE-
leden die een minibiebje hebben en 
daar bekendheid aan willen geven?
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Een nieuwe coördinator voor onze clubs
Het jaar 2020 is een vreemd jaar ge
weest, waarin PVGE-activiteiten 
zijn stilgelegd in het voorjaar, weer 
opgestart in de zomer, opnieuw stil
gelegd in de herfst en ten slotte 
geëindigd in een lockdown. Ook de 
jaarlijkse coachesvergadering van 
clubgebonden en niet-clubgebonden 
activiteiten in oktober in De Belle
man is niet doorgegaan.
Toch is het tijd om na 10 jaar mijn 
taak als coördinator van de clubs bij 
de PVGE Aalst-Waalre en Valkens
waard te beëindigen. Ik heb dit al 
die tijd met veel plezier gedaan. 
Hierbij bedank ik alle coaches en 
contactpersonen voor de prettige 
samenwerking in al die jaren. Ik heb 
per 1 januari 2021 het stokje overge
dragen aan Peter Oolbekkink. Peter 
is tevens bestuurslid, zodat ook de 
clubs nu direct een aanspreekpunt 
binnen het bestuur hebben.

Frans Meeuwsen

Beste coaches en contactpersonen,
Het is inderdaad een rare tijd om 
van Frans de functie van clubcoördi
nator over te nemen. Een beëindi
ging die hij op de laatste bijeen
komst in 2019 al had aangekondigd.
Wanneer het weer verantwoord is, 

wil ik zo snel mogelijk de afgelaste 
bijeenkomst houden om alle coaches 
en contactpersonen wat beter te 
leren kennen en mogelijke knelpun
ten te bespreken. Ik verwacht dat we 
in de loop van 2021 de coronaperi
kelen achter ons kunnen laten. Het 
opstarten in 2021 of de voortgang 
van de clubactiviteiten wordt aan de 
coaches en contactpersonen overge
laten. Ook financieel worden geen 
veranderingen ten opzichte van 
2019 doorgevoerd. Mochten er vra
gen of erg dringende zaken zijn, aar
zel dan niet om mij te contacteren 
telefonisch of per e-mail. Samen 
zullen we er weer een bruisende 
vereniging van maken.

Peter Oolbekkink
 040 2214527
 peter.oolbekkink@gmail.com
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Z e n t a n g l e :  d o e  j e  m e e ?
Naar aanleiding van de OPROEP in 
de Nieuwsbrief, om belangstelling 
voor een nieuwe club kenbaar te 
maken, heeft het bestuur meerdere 
reacties ontvangen. Een van de 
reacties was: ”Ik zou graag zentang
le tekenen willen leren, misschien 
zijn er meer belangstellenden?”. De 
nieuwsgierigheid van het bestuur 
was gewekt: niemand wist wat zen
tangle was. Gelukkig is er internet 
en daar is veel over zentangle te 
vinden. Zentangle is een manier van 
tekenen, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van eenvoudig te leren patro
nen (tangles) of van zelfbedachte 
patronen. Zentangle is een soort 
meditatie en tegelijkertijd ook een 
kunstvorm. Deze kunstvorm is ont
wikkeld door kalligrafiste Maria 
Thomas en zenmonnik Rick Roberts 
in de Verenigde Staten. Via het teke
nen van patronen worden concentra

tie, 

ontspanning en creativiteit gesti
muleerd. Het is een wereld waarin 
geen fouten bestaan en waarin plek 
is voor eigen fantasie en tempo.

Hierbij een paar zentangle 
voorbeelden: 

Inmiddels is er een klein starterspak
ketje met voorbeeldkaarten aange
schaft en hebben twee leden de 
wereld van zentangle een beetje ver
kend. Zij willen hun kleine groepje 
graag wat verder uitbreiden. Het 
zentangle groepje ontmoet elkaar 
om de beurt aan huis.

Is je belangstelling gewekt 
en durf je het aan? Geef je 
dan op via 
 040 2215140.
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Z o n d a g m i d d a g w a n d e l i n g
op iedere laatste zondag van de maand

We zijn blij dat we, met inachtne
ming van de coronamaatregelen, 
toch nog bijna alle zondagen van 
vorig jaar hebben kunnen wandelen. 
Door de lockdown is alleen de 
wandeling van 27 december jl. en de 
komende van 31 januari niet 
doorgegaan. We kijken uit naar het 
moment waarop de wandelingen 
wel weer gewoon mogelijk zijn en 
we ook na afloop met elkaar kunnen 
genieten van een drankje, elkaars 
gezelschap en de gesprekjes over 
ons wel en wee. In deze tijd van veel 
beperkingen zijn elkaar ontmoeten 
en even bewegen goed voor lichaam 
en geest. Zodra het weer kan, maken 

we iedere laatste zondag van de 
maand een korte wandeling in rustig 
tempo. De data voor de eerste helft 
van 2021 zijn:
31 januari (afgelast), 28 februari, 28 
maart, 25 april, 30 mei en 27 juni.
We vertrekken zoals gewoonlijk om 
13.30 uur bij Bosherberg Harba 
Lorifa achter zwembad De Wedert in 
Valkenswaard. We wandelen 
maximaal 3 km.
Als u op deze middagen zin hebt in 
een boswandeling in gezellig gezel
schap, dan bent u van harte uitgeno
digd om mee te wandelen. Voorlopig 
nog wel even aanmelden bij Wil van 
de Vorstenbosch  040 2215140.

Op Restaurant nieuw
Vorig jaar is in het bestuur het idee 
ontstaan om de activiteit ‘Op Res
taurant’ op te starten. Dit, in navol
ging van de PVGE  Eindhoven die 
hier zeer succesvol mee is. We heb
ben natuurlijk al de zondagslunches 
in ‘Harba Lorifa’ en de lunches bij 
‘De Rooi Pannen’, die hopelijk weer 
snel door kunnen gaan. Maar hoe 
leuk zou het zijn om gezellig samen 
te gaan dineren in een fijn restaurant 
in uw omgeving? We hopen dat u 

hiervoor belangstelling heeft en wil
len dat graag van u horen. Ook zoe
ken we enthousiaste leden die dit 
idee verder willen uitwerken en 
gaan organiseren. Er zijn al meer
dere restaurants in Waalre en Val
kenswaard benaderd, maar tot con
crete afspraken is het vanwege coro
na nog niet gekomen.
Bent u enthousiast en heeft u inte
resse, wilt u dat dan kenbaar maken  
aan Mies Mermans
 miesmermans@gmail.com of 
 040 2042536.

Mies Mermans (aspirant-bestuurslid)
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Vraag & Aanbod
Voor deze rubriek kunt u denken aan vraag & aanbod van puzzels, papieren 
bouwplaten, modelbouwdoosjes, tijdschriften, teken-/schilder- en knipmateriaal, 
lapjes stof, borduurgaren, wol, kralen, maar ook een taal - of muziekcursus, haak- 
en breipatronen of een bijzonder boek.
Als u uw vraag of aanbod m.b.t. hobby en vrije tijd met naam en telefoonnummer 
doorgeeft aan redactie@pvge-awv.nl dan zorgt de redactie van de Nieuwsbrief voor 
de plaatsing van uw wens.

Voor deze Nieuwsbrief zijn de volgende reacties binnengekomen:
1: Voor wie interesse heeft, bied ik 8 boekjes aan over Bali, Sumatra, Sulawesi 
(Lombok), Nusa Tenggara, Molukken en de taalgids Indonesisch, Indonesisch voor 
beginners en basiswoordenlijst Indonesisch.

Gerda Krijger-Ran,  040 2282825

2: Gratis af te halen: een setje mooie Jeu de Boules ballen in een handig kistje.

Eric Ideler,   040 2520497

3: Hierbij bied ik de volgende boeken aan:

Arnon Grunberg: Fantoompijn en Figuranten
Dan Brown: De Da Vinci Code
Frank Mc Court: De as van mijn moeder
Tatiana de Rosnay: Haar naam was Sarah
Graham Greene: De privé factor
Nicci French; De verborgen glimlach - De rode kamer - Het geheugenspel
Hendrik Groen: Het geheime dagboek van Hendrik Groen deel 1
Astrid Holleeder: Judas
Brabants landschap: Brabant in de ban van buiten

Truus van de Vorstenbosch,   040 2215140
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Coördinatie zieken en luisterend oor
Het jaar 2020 is weer achter de rug. Het is een vreemd jaar geweest. Corona 
stak de kop op. In maart kwam er een intelligente lockdown. Heel veel acti
viteiten werden gestopt. Ook van onze vereniging hebben leden corona ge
had. Veel later hoorde ik dat pas, jammer is dat toch. Vandaar een vraag aan 
u allen: bel of mail mij wanneer u ziek bent of een operatie moet ondergaan, 
of als u weet dat dit bij een ander PVGE-lid het geval is. Ik kan de zieke dan 
verblijden met een leuke kaart. Dit jaar heb ik 94 kaarten gestuurd aan de 
90-jarigen en diegenen die al ouder dan 90 jaar zijn. Een van onze gastleden 
is in 2020 zelfs 100 jaar geworden. Wij geven als vereniging ook aandacht 
aan de zieken door middel van een kaart en/of een telefoontje.
Ook staat er een klein telefoonteam voor u klaar, als luisterend oor. Als u 
een vraag heeft, uw verhaal kwijt wilt, zich zorgen maakt over iemand 
anders of gewoon weer eens een PVGE-lid wilt spreken, dan kunt u een 
beroep doen op de leden van dit team. Zij willen u graag te woord staan.

Mieke van der Meeren  040 2046439
Tineke de Pooter  040 2218298 
Nelleke Tops  040 2047174
Will van der Vorm  040 2114151
Truus van de Vorstenbosch  040 2215140

Tenslotte hoopt het team dat 2021 een gezond jaar voor ons allen zal 
worden. Tineke de Pooter 

 hans.en.tineke@planet.nl 
 040 2218298
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Gedicht  GELIJK
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

Vriendelijk geleend van internet.



Geert Mak
Grote verwachtingen
In Europa 1999 - 2019.

Een vervolg op het boek ‘In Euro
pa’. Ook hierin vertelt Geert Mak op 
schitterende wijze over de jaren 
1999 - 2019. Hij doet zijn verhaal 
tegen een student die het boek in 
2069 ter hand neemt. Hij is een 
meester in het analyseren van het 
tijdsgewricht. Elk hoofdstuk is een 
jaar uit de reeks van 1999 -2019. 
Naast de analyse van elk jaar, weet 
Mak te boeien door een persoonlijk 
verhaal eraan toe te voegen. Je hebt 
het gevoel dat je naast hem zit als 
hij weer een verhaal opdist in een 
van de plaatsen waar hij een vriend 
of bekende heeft ontmoet. Hij heeft 
het over een ‘shock therapy’ van de 
oostelijke staten van Europa. Een 
oostelijk Europa dat worstelt met 
telkens wijzigende systemen, zoals 
communisme, nationalisme, fascis
me en democratie. Ook de banken
crisis komt ruimschoots aan bod met 
de nodige effecten die deze heeft op 
de gewone burger, zoals de werk
loosheid die mede het gevolg was 
van deze crisis. Wat Geert Mak ook 
vertelt, is de hoeveelheid fake news, 
niet alleen in de Verenigde Staten 
van Amerika - denk aan Trump - 
maar óók in Europa. De Europese 
Unie blijkt een samenraapsel te zijn 
van losse staten, die zelf willen uit

maken hoe het 
moet gaan in hun 
eigen land. De 
solidariteit is ver 
te zoeken. Alleen 
al het Griekse 
drama spreekt 
boekdelen.
Europa is voor 
veel mensen het 
beloofde land. Mak bespreekt de 
invloed van de vluchtelingen met de 
bijbehorende problematiek. Vluchte
lingen zijn niet altijd echte vluchte
lingen. Langzaam gooiden diverse 
landen van Europa de grenzen dicht.
In de loop der jaren viert het popu
lisme hoogtij. De centrumpartijen 
verliezen steeds meer terrein. De 
oorzaak wordt veelal gevonden in de 
werkloosheid en de daardoor ontsta
ne armoede. Geert Mak besteedt 
veel aandacht aan het opkomen en 
optreden van Trump, met alle gevol
gen van dien. Daarnaast krijgt ook 
de Brexit zijn aandacht. Tot slot 
wijst Mak op de wijzigingen van het 
geopolitieke krachtenveld, dat nog 
lang een rol zal spelen in Europa.
In de ‘Epiloog’ gaat Geert Mak in 
op het coronavirus en de gevolgen 
daarvan. Voor iemand die houdt van 
geschiedenis, zeker van recente ge
schiedenis, is het boek een aanrader. 
Mak schrijft prettig leesbaar en het 
is inhoudelijk een erg knap werk.

Jos Ossevoort
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Aangifte inkomstenbelasting
tussen 1 maart en 1 mei

Vanaf 1 maart mag u aangifte doen voor 
de inkomstenbelasting over het jaar 2020. Vanaf die datum kunt u ook de 
“Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)” downloaden van de site van de 
Belastingdienst. De aangifte moet uiterlijk 1 mei 2021 door de belasting
dienst ontvangen zijn (of voor de datum genoemd in de aangiftebrief). 
Indien u door bijzondere omstandigheden niet op tijd aangifte kunt doen, 
moet u voor 1 mei 2021 uitstel aanvragen.

HULP NODIG BIJ DE BELASTINGAANGIFTE?
DE PVGE STAAT VOOR U KLAAR!

Ook dit jaar zijn twee leden van uw afdeling actief als belastinginvullers:
Lou Doorakkers en Gerrit van der Leest. Als lid van de PVGE kunt u van de 
Belastingservice gebruik maken als u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft 
bereikt en uw totaal belastbaar inkomen niet hoger is dan €35.000 voor 
alleenstaanden en €50.000 voor partners en er sprake is van een eenvoudige 
aangifte (geen inkomsten uit box 2 zakelijke belangen). 
Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van €12.
Leden met hogere inkomens kunnen terecht bij professionele 
belastinginvullers. Voor vragen over huur- en/of zorgtoeslag en over de 
voorlopige aanslagen kunt u ook bij ons terecht.

In 2020 is door corona het invullen anders verlopen dan gebruikelijk: 
huisbezoeken waren van medio maart tot begin juli niet meer toegestaan. 
Een deel van de aangiftes is telefonisch afgehandeld en voor een ander deel 
is uitstel verleend tot 1 september. Gelukkig hebben we alle aangiftes op tijd 
kunnen afhandelen. De situatie voor 2021 is nog onzeker. Hopelijk zijn 
huisbezoeken tussen 1 maart en 1 mei weer mogelijk. Diegenen die in 2020 
gebruik gemaakt hebben van de Belastingservice worden in de 2e helft van 
februari gebeld voor een afspraak. Zij ontvangen van de Belastingdienst een 
machtigingscode. Wilt u deze s.v.p. doorgeven aan uw belastinginvuller. 
Nieuwe gebruikers van de Belastingservice kunnen zich aanmelden via 
onderstaand telefoonnummer. 

U wordt verzocht de volgende documenten beschikbaar te hebben:
jaaropgaven SVB (AOW), Pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 

2020
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jaaropgaven 2020 van banken spaarrekeningen of afschriften met saldi per 

01-01-2020 
kopie aangifte inkomstenbelasting 2019

en voor zover van toepassing:

WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2019) en jaaropgave 2020 van de 

hypotheekverstrekker
rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte in 2020

bewijsstukken van giften aan ANBI-erkende instellingen gedaan in 2020

beschikkingen huuren zorgtoeslag 2020 en 2021

Gerrit van der Leest
Coördinator Belastingservice PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
 040 2230540
 gvdleest@gmail.com

O p r o e p    o p r o e p    o p r o e p  3
In de vorige Nieuwsbrieven hebben 
we een oproep gedaan om u aan te 
melden voor het opstarten van acti
viteiten in kleine groepen, omdat het 
coronavirus verhinderde om met 
grote aantallen mensen elkaar te 
ontmoeten. Fijn dat een aantal van u 
heeft gereageerd, maar soms is het 
te weinig om een enkele activiteit op 
te starten.Vandaar onze hernieuwde 
oproep. Meldt u aan voor een van de 
volgende activiteiten:
 Kookclub: nog te weinig mensen 

met dezelfde interesses (4 leden)
 Leeskring: is intussen opgestart 

(6 leden)
 Zwemclub: nog niet kunnen 

starten (3 leden)

 Spelletjesclub: bijv. rummikub, 
scrabble (2 leden)

 Bloemschikken (2 leden)
 Mandala’s maken/kaarten maken 

(3 leden)
 Kaartclub: rikken en/of toepen
 Fotoclub  (1 lid)
 Schilderclub  (2 leden)
 Muziekclub  (1 lid)
Of misschien heeft een van u nog 
een ander idee voor een activiteit. 
Dat kan ook. Geef dan aan wat uw 
idee is. Als u geïnteresseerd bent in 
een van deze activiteiten, kunt u 
zich opgeven bij onze secretaris: 
secretariaat@pvge-awv.nl onder 
vermelding van de gewenste 
activiteit. Het bestuur.
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UIT DE OUDE DOOS
Na mijn eindexamen middelbare 
school in 1956 had ik, Willem Cor
bijn, een aantal maanden vrij voor ik 
in militaire dienst moest. Ik heb toen 
aangemonsterd op het SS Bloemfon
tein voor een reis van drie maanden 
naar Zuid-Afrika. Het met kolen 
gestookte stoomschip was een 
vrachtschip met passagiersaccom
modatie voor 80 personen. Ik werd 
kinderkamersteward. Het kinderver
blijf lag op het bovenste dek achter 
de brug. Alles afgezet met gaas, zo
dat de lieverdjes niet overboord kon
den vallen. De patrijspoorten en 
deurdrempels waren van koper, die 
met een zeebriesje dof werden. Ik 
moest elke twee dagen het koper 
poetsen en de vuile was sorteren. 
Naast het reinigen van de kinder
ruimte verzorgde ik ook het eten en 
drinken van de kinderen. Daarnaast 
serveerde ik de lunch en het avond
eten in het restaurant voor de overi
ge passagiers. Een redelijk volle 
dagtaak zeven dagen per week, na 
een op dit gebied redelijk relaxt 
schoolleven. Het was voor mij een 
hele ervaring om de status van 
schoolverlater te verruilen voor de 
laagste rang van de bemanning, 
maar wel heel leerzaam voor mijn 
verdere leven.
Het leven aan boord is hard maar 
wel duidelijk. Je kunt elkaar niet 

ontlopen. Je leert je snel aan te pas
sen. Je slaapt met zes mensen in een 
hut benedendeks van ongeveer drie 
bij zes meter. Twee bedden boven 
elkaar met voor ieder een lade en 
een hangkast. Geen airco. Vijf dou
ches voor 40 personen. Je uniform 
moet je zelf aanschaffen in een 
voorgeschreven winkel in Amster
dam. De kosten worden vervolgens 
door de maatschappij van je gage, 
120 gulden per maand met kost en 
inwoning, ingehouden. In mijn 
geval twee donkerblauwe broeken, 
drie rood-wit gestreepte jasjes met 
hoog boordje en drie witte jasjes 
voor de bediening. Alles uitgevoerd 
met koperen knopen die met een 
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ringetje door een knoopsgat gaan. 
Na elke wasbeurt moesten de kno
pen weer worden teruggezet. Bij de 
arbeidsvoorwaarden hoorde een 
bierkaart. Voor echte zeelieden een 
gewild artikel, voor een schoolver
later een ruilmiddel. De hele reis 
kreeg ik daardoor voorrang bij de 
wasbaas voor wat betreft mijn was
goed. Ik zag er altijd uit, om door 
een ringetje te halen. De atmosfeer 
in de bemanningshutten was zeker 
in de tropen niet te harden. Ik ben 
menig nacht met een kussen uitge
weken naar het voordek om onder 
de tropische sterrenhemel en bij het 
ruisen van de boeggolf heerlijk te 
slapen.
In de bediening leer je snel je pap
penheimers kennen. Of ze zien je 
niet staan of ze proberen indruk te 
maken. Maar na een maand de gas
ten aan tafel bediend te hebben, ken 
je ze door en door. Zo was er een 
Engelse adellijke dame, altijd ge
kleed in een chique lange jurk. Ik 
kwam met een vol bord soep naar 
haar tafeltje, juist toen het schip een 

prachtige roller maakte en ik schoof, 
weliswaar zeer elegant, het volle 
bord in haar schoot. Ze stond rustig 
op en zei: “Jongeman, ik ga mij 
even omkleden en dan heb ik graag 
weer een bord soep.” Stoïcijns 
wachtte zij later op de landing van 
een nieuw bord soep op de juiste 
plaats. Een ouder echtpaar had altijd 
veel moeite met het kiezen van de 
volgende gang. Mijn baas, de ste
ward van een wijk, droeg mij op om 
te informeren wat mijnheer en me
vrouw als nagerecht wilden. Na een 
hele discussie bleken zij allebei te 
gaan voor een toetje met vruchtjes. 
Dat rapporteerde ik aan mijn baas. 
Hij zei tegen mij in het Nederlands: 
“Bevrucht jij mijnheer en mevrouw 
maar even.” De eerste stuurman, die 
ook in onze wijk zat, schoot in de 
lach en had daarna een probleem om 
onze discussie in het Engels te ver
talen voor zijn disgenoten. De diver
siteit aan taken en ervaringen aan 
boord waren een welkome start voor 
mijn arbeidzame leven. Kortom het 
was een mooie en leerzame reis.

Willem Corbijn

Raadsels 2
1 (oplossingen elders in deze Nieuwsbrief)
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WhatsApp-fraude (vriend-in-noodfraude)
Bij vriend-in-noodfraude krijgt u via 
WhatsApp zogenaamd een dringend 
verzoek van een vriend(in), familie
lid of bekende om snel geld over te 
maken. In werkelijkheid komt het 
appje van een oplichter die zich 
voordoet als een bekende die u op 
slinkse wijze geld wil aftroggelen. 
Deze vorm van fraude komt op 
WhatsApp verreweg het meeste 
voor maar kan ook plaatsvinden via 
e-mail, SMS, Snapchat en Telegram.
Wat is WhatsApp-fraude (vriend-
in-noodfraude)?
Een vriend, familielid of andere be
kende verstuurt een bericht dat hij 
dringend financiële hulp nodig 
heeft. De bekende zit bijvoorbeeld 
zogenaamd in het buitenland vast en 
is zijn geld, telefoon en papieren 
kwijt. Of hij heeft zijn telefoon per 
ongeluk in de wasmachine gedaan 
en kan daarom niet internetbankie
ren. Deze ‘bekende’ vraagt u om 
snel geld over te maken. Als u hier
aan meewerkt, volgt er vaak een 
tweede verzoek. Achteraf blijkt het 
account van deze vriend gehackt te 
zijn. Het kan ook zijn dat de oplich
ter een vals account of een nieuw 
telefoonnummer gebruikte. De echte 
bekende in kwestie is zich van geen 
kwaad bewust.
Hoe gaan criminelen te werk?
Bij WhatsApp-fraude leggen crimi
nelen contact met een WhatsApp-

bericht of per telefoon. Soms ge
bruiken ze ook foto’s van naasten of 
bellen ze zelfs eerst met de bekende. 
Wat de bekende van het slachtoffer 
dan zegt, wordt opgenomen en afge
speeld tijdens een gesprek met het 
slachtoffer. Zorg daarom dat u altijd 
eerst een telefonisch of fysiek ge
sprek heeft met degene die u denkt 
voor u te hebben.
Hoe kan ik voorkomen dat ik 
slachtoffer word?
 Scherm uw gegevens zoveel 

mogelijk af op sociale media.
 Wees kritisch op het invullen van 

online formulieren en het delen 
van persoonlijke gegevens.

 Onthoud altijd: appt een bekende 
u met het verzoek om geld over 
te maken? Betaal nooit voordat u 
diegene hebt gebeld of fysiek 
hebt gesproken.

Ik ben slachtoffer geworden, wat 
nu?
 Doe altijd aangifte bij de politie. 

Neem contact op met uw bank 
voordat u aangifte doet. 
Bankmedewerkers kunnen uw 
rekening blokkeren. Daarmee 
kunt u meer oplichting 
voorkomen. Meld de oplichting 
ook bij de fraudehelpdesk via 
www.fraudehelpdesk.nl.

 Doe aangifte via deze pagina: 
https://www.politie.nl/aangifte-
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of-melding-doen/aangifte-van-
vriend-in-noodfraude.html. 
Online aangifte doen gaat sneller 
omdat het direct bij de juiste 
afdeling terechtkomt. U heeft 
een DigiD nodig om online 
aangifte te doen.

 Let op: wanneer iemand uw 
identiteit gebruikte of als uw 

WhatsApp-account is misbruikt 
om hiermee anderen op te 
lichten, kunt u hiervan geen 
online aangifte doen. Neem in 
deze gevallen contact op met de 
politie via 0900 8844 of kijk op 
https://www.politie.nl/themas/id
entiteitsfraude.html.

Bron:  voorlichtingspagina van de 
politie
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koffie-/borreluurtje 

Op elke derde vrijdag van de maand,

zodra het weer kan, op het maandelijkse PVGE koffie-/borreluurtje 
bij Bosherberg Harba Lorifa 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 ruim
te en de goede geluidskwaliteit in de bosherberg zorgen ervoor, dat 
we elkaar op een fijne manier kunnen ontmoeten. Het borreluurtje 
kan weer starten zodra de horeca open mag en er weer kleine 
groepjes worden toegelaten. Samen zorgen we ervoor, dat de coro
namaatregelen die dan gelden, worden nageleefd. Bij goede berich
ten is het koffie-/borreluurtje weer op vrijdag 19 februari en 
vrijdag 19 maart. Laat even weten, dat u komt.
Voor aanmelding/informatie en eventueel vervoer: Truus van de 
Vorstenbosch ( 040 2215140.
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A c t i v i t e i t e n

alle activiteiten zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen

zo 31 jan Algemeen Zondagmiddagwandeling (afgelast ivm coronamaatregel)

zo 14 feb Algemeen Lunch op zondag,  Harba Lorifa, V'waard, 13.00 uur

vr 19 feb Algemeen Maandelijks borreluurtje,  Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

zo 28 feb Algemeen Zondagmiddagwandeling,  Harba Lorifa, V'waard, 13.30 u

ma 8 mrt Wandelen Wandeltocht 1

do 11 mrt Fietsen Fietsclub voorjaarsbijeenkomst

zo 14 mrt Algemeen Lunch op zondag,  Harba Lorifa, V'waard, 13.00 uur

vr 19 mrt Algemeen Maandelijks borreluurtje,  Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

zo 28 mrt Algemeen Zondagmiddagwandeling,  Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

do 8 apr Fietsen Fietstocht 1, vertrek 11:00 uur vanaf SKH

zo 11 apr Algemeen Lunch op zondag,  Harba Lorifa, V'waard, 13.00 uur

di 13 apr Wandelen Wandeltocht 2

vr 16 apr Algemeen Maandelijks borreluurtje,  Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

zo 25 apr Algemeen Zondagmiddagwandeling,  Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
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Vaste activiteiten

Biljart

Plaats: nader te bepalen na versoepeling coronamaatregels
Tijd: elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, behalve op feestdagen
Informatie: Rob Westerhof  robwesterhof@yahoo.com

(  06 1003 5893

Bridge

Plaats : AD-gebouw in Aalst
Tijd : elke vrijdagmiddag om 14.00 uur
Informatie : Herman Jonker  herman.d.jonker@planet.nl

( 040 221 2635

Fietsen Informatie: Jan Mermans  j.mermans@onsbrabantnet.nl
( 06 38830597

Handwerken

Plaats: De Pracht in Aalst
Tijd: eens per 14 dagen.
Informatie: Brigitte Steppé-Chevance  jbrigitte.steppe@onsbrabantnet.nl

( 040 2070015

Jeu de boules

Plaats: de banen bij De Pracht in Aalst
Tijd: iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur
Informatie: Thea Beijersbergen van Henegouwen  theabvh@gmail.com

( 040 221 7269

Koffie/borreluurtje
Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard
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  k-en-c@pvge-awv.nl
( 040 201 0980

Lunch op Zondag
Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard
Tijd: elke tweede zondag van de maand om 13.00 uur
Informatie: Ria Smits ( 040 8425755

Nordic Walking

Wekelijks een 6 km. wandeling vanaf Bosherberg Harba Lorifa om 10.00 uur,  afwisselend de 
ene week op woensdag en de andere week op vrijdag en verder wekelijks op vrijdagmorgen 
een 5 km. wandeling vanaf HarbaLorifa met vertrek om 08.45 uur.
Informatie: Frans Meeuwsen  frans.adele@gmail.com

( 040 204 0413

Reizen
Informatie: middaguitstapjes Will Balemans ( 040 221 3382

busreizen Truus vd Vorstenbosch  040 221 5140
 reizen@pvge-awv.nl

Tennis

Zomertennis, periode april tot oktober.
Plaats: tennispark Genneper Parken, Eindhoven, French Court banen.
Tijden: woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Informatie: Wil Drop  drop.dekam@gmail.com

( 040 2215781

Trefpunt
Plaats:  AD-gebouw, Kon. Julianalaan 12, Aalst-Waalre
informatie: Peter Oolbekkink ( 040 2214527

 peter.oolbekkink@gmail.com

Wandelen Informatie: Wim Rosink  wbrosink@onsbrabantnet.nl
( 040 201 5510

Ziekencontact Tineke de Pooter  hans.en.tineke@planet.nl
( 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  wivo39@gmail.com

( 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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Oplossing raadsels
1. Niemand liegt. Robert is inderdaad de broer van de drie dokters en 

Robert heeft inderdaad geen broers. De drie dokters zijn namelijk alle 
drie vrouwen, en zijn dus Roberts zussen.

2. Was jouw antwoord 6000? Dan heb je het fout! Het goede antwoord is 
namelijk 5100. Veel mensen rekenen verkeerd en komen daardoor op 
6000 uit.
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