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 Verdor ie
Het is of de duivel er mee speelt. 
Het wil maar niet ophouden. Was 
het eerst één virus, nu is er al een 
aantal varianten ontstaan, zoals de 
Britse, de Zuid-Afrikaanse en de 
Braziliaanse variant. Maar niet al
leen de varianten van de corona
virussen spelen ons parten, ook de 
volgorde van vaccineren blijkt een 
moeilijkheid te zijn. Men zou eerst 
enten op volgorde van leeftijdsgroe
pen, maar de mensen die coronapa
tiënten helpen en mensen die in de 
verzorgingshuizen werkzaam zijn 
moesten eerst gevaccineerd worden, 
vond men. Al snel meldden zich 
meerdere groepen die voorrang 
wilden en soms ook kregen. Geluk
kig zijn de meeste 80-plussers nu 
ingeënt, maar omdat de groep van 
60- tot 70-jarigen nu weer voorgaat, 
moeten de 70- tot 80-jarigen weer 
langer wachten. Maar ondertussen 

duurt het echt heel lang voordat al
les weer normaal wordt. De maat
schappelijke ontwrichting is groot. 
Nu het een jaar geleden is dat deze 
coronacrisis is begonnen, begint het 
hier en daar behoorlijk te kraken. 
Mensen willen dat alles mogelijk 
moet kunnen zijn. Het is ook lastig. 
Als je naar de winkel gaat moet je 
niet vergeten een mondkapje mee te 
nemen, je moet aan de anderhalve 
meter afstand denken, je handen rei
nigen als je boodschappen hebt ge
daan en… feitelijk mag één persoon 
per huishouden het boodschappen 
doen. Ook de avondklok valt veel 
mensen rauw op het lijf, maar, wij 
ouderen, hebben in de loop der jaren 
voor hetere vuren gestaan en ook nu 
slaan we ons er wel  doorheen. We 
mogen de moed niet laten zakken! 
Ik merk dat veel mensen er het beste 
van maken.
Ook de vereniging heeft het moei
lijk. Onze vereniging wil graag dat 
de leden elkaar ontmoeten. Dat is in 
deze tijd jammer genoeg niet moge
lijk. Onze Nieuwsbrief en Nieuws
FLITS! zijn de enige communicatie
middelen en die willen we vasthou
den, zodat u in ieder geval op de 
hoogte blijft van wat er speelt bin
nen de vereniging. Houd goede 
moed en zodra het weer kan, zal de 
vereniging actie ondernemen.
Ik wens u namens het bestuur een 
fijne lente.

Jos Ossevoort, voorzitter
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ALGEMENE LEDENVERGADERING PVGE 
Aalst-Waalre en Valkenswaard
woensdag 28 april 2021, aanvang 14.00 uur 
online via ZOOM

In verband met de coronamaatrege
len wordt deze ledenvergadering 
online via uw computer gehouden.
U kunt zich uiterlijk 26 april voor 
deze vergadering van tevoren aan
melden. U krijgt dan instructies en 
een code waarmee u op 28 april van
af 13.30 uur met uw computer kunt 
inloggen via ZOOM1 De vergade
ring begint om 14.00 uur. Wilt u 
stemmen? Download dan het stem
formulier en stuur het ingevuld ui
terlijk 26 april naar de secretaris via 
 secretariaat@pvge-awv.nl of 
 naar De Vrieshof 6, 5581 TW 
Waalre

AGENDA
De vergaderstukken en het stemfor
mulier voor deze vergadering zijn 
vanaf 1 april te lezen/downloaden 
via onze website: www.pvge-awv.nl 
Klik daar op de tab “De vereniging” 
en dan op “Algemene Ledenverga
dering”

1. Opening van de vergadering en 
vaststelling van de agenda.

2. Mededelingen.

1 U ontvangt tijdig een instructie 
hoe Zoom te gebruiken, inclusief de 
toegangscode voor de Zoom-sessie 
van deze vergadering.

3. Goedkeuring verslag Algemene 
Ledenvergadering d.d. 19 
februari 2020.

4. Secretarieel jaarverslag over het 
jaar 2020.

5. Financiën   (financiële stukken 
zijn vanaf 1 april op aanvraag 
beschikbaar bij de secretaris)

5.1 Financieel jaarverslag 2020.
5.2 Verslag Kascontrolecommissie.
5.3 Benoeming nieuwe Kascon    

trolecommissie.
5.4 Voorstel begroting 2021.
6. Bestuursverkiezing.

Aftredend volgens rooster zijn 
Eric Ideler en Frans Segers. Zij 
zijn beschikbaar voor 
herverkiezing. 
Kandidaat-bestuurslid is Mies 
Mermans.
Het bestuur stelt voor Eric Ideler, 
Frans Segers en Mies Mermans 
te (her)benoemen voor een 
periode van drie jaar. 
Andere kandidaten kunnen zich 
tot één week voor de vergadering 
melden bij de secretaris.

7. Vertegenwoordiging van onze 
vereniging.

7.1 Verslag afgevaardigden 
Verenigingsraad over de VR-
vergaderingen in 2020.

7.2 Vertegenwoordiging van de 
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vereniging in lokale organen.
8. Wijziging huishoudelijk 

reglement van de PVGE Aalst-
Waalre en Valkenswaard.
Vorig jaar zijn onze statuten 
gewijzigd. Wat nog resteert is het 
daarbij aanpassen van het 
Huishoudelijk Reglement.
Het bestuur stelt u voor het 
Huishoudelijk Reglement van de 
PVGE Aalst-Waalre en 
Valkenswaard te wijzigen en nu 
opnieuw vast te stellen. Het 
concept van het voorgestelde 
Huishoudelijk Reglement is 
beschikbaar via onze website 
vanaf 1 april.

9. Activiteiten
9.1 Evenementencommissie
9.2 Commissie Kunst & Cultuur
9.3 Commissie Reizen 
9.4 Trefpunt
9.5 Aandacht voor zieken en 

oudere leden, HUBA, 
koffie-/borreluurtje, 
zondagmiddagwandelingetje

9.6 Clubs.
10. Rondvraag - u wordt verzocht 

uw vragen tevoren schriftelijk in 
te dienen bij de secretaris, zodat 
het bestuur zich kan 
voorbereiden op een goede 
beantwoording.

11. Sluiting van de vergadering.

Toelichting m.b.t. de Algemene 
Ledenvergadering
De Seniorenvereniging PVGE Aalst-
Waalre en Valkenswaard (PVGE-

AWV) houdt elk jaar in het voorjaar 
een algemene ledenvergadering 
(ALV) waarin we terugblikken op 
het afgelopen jaar en de plannen 
voor het nieuwe jaar toelichten. 
Tevens benoemen we dan nieuwe 
bestuursleden en leggen we de 
financiën aan u voor. En na afloop 
van die vergadering hebben we een 
leuke activiteit. Meestal is die ALV 
halverwege februari, maar door de 
coronaperikelen hebben we de ver
gadering nu verschoven naar woens
dag 28 april 14.00 uur. Helaas ver
hinderen de coronamaatregelen dat 
we met een grote groep mensen bij
eenkomen. Doordat de vergadering 
online is, zit de gevruikelijke leuke 
activiteit na afloop van de vergade
ring er, naar het zich nu laat aanzien, 
in april ook nog steeds niet in. In 
plaats daarvan houden we een 
schriftelijke stemronde en een 
online bijeenkomst die elk PVGE-
AWV lid thuis vanachter de compu
ter of tablet kan meemaken. 
Hoe werkt dit precies?
U kunt vanaf 1 april via onze web
site (www.pvge-awv.nl) de verga
derstukken voor de vergadering be
kijken en downloaden. Daar zit ook 
een stembiljet bij, waarmee u uw 
stem kunt uitbrengen. Ook kunt u op 
dat formulier een vraag stellen voor 
de rondvraag. U kunt het stemfor
mulier downloaden en via de com
puter invullen. Na het invullen 
stuurt u het formulier naar 
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secretariaat@pvge-awv.nl. U kunt 
het formulier ook uitprinten, invul
len en dan per post opsturen naar 
secretariaat PVGE-AWV, De Vries
hof 6, 5581 TW Waalre. Het formu
lier moet binnen zijn op maandag 26 
april. Kunt u geen gebruik van inter
net maken, dan kunt u de vergader
stukken en stemformulier ook tot 26 
april ophalen bij het secretariaat. 
Online Algemene Ledenvergade

ring via ZOOM
Omdat we geen fysieke bijeenkomst 
kunnen houden zullen we de ALV 
online via de computer houden. De 
leden die dat wensen kunnen via het 
computerprogramma Zoom met hun 
eigen computer vanaf thuis aan de 
vergadering deelnemen. U kunt zich 
daarvoor tot 26 april aanmelden via 
secretariaat@pvge-awv.nl

D i g i t a l e  h u l p  i n  V a l k e n s w a a r d
leer werken met de computer en internet

Weet je niet hoe je met de computer 
of internet moet werken? Geen pro
bleem. Het DigiTaalhuis helpt je 
hierbij. Bel naar 06 4520 9453 voor 
meer informatie en persoonlijke on
dersteuning. Zodra de bibliotheek in 
Valkenswaard weer open is, kun je 
daar de gratis cursus Klik & Tik 
volgen. Je leert er stap voor stap 
omgaan met de computer en inter
net. Bel naar 085 773 3200 om je 
alvast aan te melden voor later.
Meer doen en regelen online.
Weet je hoe je met de computer 
moet werken, maar wil je meer 
leren? Bijvoorbeeld over beeldbel

len, het donorregister invullen, de 
coronamelder, sociale media, online 
winkelen en online betalingen doen? 
Of wil je weten hoe je online afspra
ken kunt maken en dingen kunt re
gelen bij de gemeente of overheid? 
Dan kun je je aanmelden voor 
DigiHulp. In dit online spreekuur 
helpt de Bibliotheek je op weg. Je 
kunt je aanmelden via 
www.bibliotheekdekempen.nl/digihulp
Klinkt dit allemaal nog te moeilijk?
De basisvaardigheden van werken 
met een laptop of tablet kunt u ook 
telefonisch leren bij de DigiHulp
lijn. De getrainde, ervaren vrijwilli
gers nemen de tijd en komen met 
een persoonlijk advies om u op weg 
te helpen. Alle vragen zijn welkom 
en bellen mag zo vaak als nodig. 
Het gratis telefoonnummer is dage
lijks van 09.00 – 17.00 uur bereik
baar op 0800 1508.

april 2021 4 www.pvge-awv.nl

http://www.bibliotheekdekempen.nl/digihulp


D i g i t a l e  h u l p 
i n  Wa a l r e
voor 70-plussers

Veel 70-plussers kunnen 
goed uit de voeten met een 
iPad, computer of 
smartphone. We kunnen ons 
voorstellen dat u toch af en 
toe een vraag heeft. Het kan 
zijn dat u nog niet (goed) 
bekend bent met deze 
digitale middelen of wilt u 
nieuwe dingen leren? Met 
het project Jong leert oud, oud leert 
jong biedt de gemeente Waalre, in 
samenwerking met het Summa 
College Eindhoven, digitale 
ondersteuning aan ouderen.
Dit schrijft de gemeente Waalre 
over het project:
Project jong leert oud, oud leert 
jong, wat is het?
Gedurende maximaal drie maanden 
gratis ondersteuning bij gebruik van 
een smartphone, iPad of computer 
voor 70-plussers in Waalre. Dit aan
bod is half maart per brief naar hen 
gestuurd.
Wie geeft de ondersteuning?
MBO-studenten van Summa Colle
ge Eindhoven. Zij doen zo ervaring 
op met het werken met ouderen.
Waarom dit project?
Digitale vaardigheden zijn een 
meerwaarde om in contact te blijven 
met vrienden en familie. Internet 

geeft vele mogelijkheden juist nu 
met alle beperkende coronamaatre
gelen.
Ondersteuning op afstand
De ondersteuning gaat van start in 
april 2021. Studenten komen niet 
aan huis zolang de overheid dit af
raadt. Zij beantwoorden dan de vra
gen telefonisch of met WhatsApp. 
Zodra de maatregelen versoepelen, 
is het ook mogelijk dat de student 
bij u thuis komt. De ondersteuning 
kan heel breed zijn en sluit altijd aan 
op uw vragen. Elke vraag is goed! 
Van beginner tot ervaren gebruiker 
van internet.
Aanmelden
Bel naar de gemeente Waalre, 
040 2282500 op maandag, woens
dag of donderdag en vraag naar 
Yvonne Schouten of stuur een 
e-mail naar yschouten@waalre.nl 
met daarin vermelding van naam, 
adres en telefoonnummer.
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Bezoekje met mini tartelettes tricolore
Dat er ook in coronatijd heel klein
schalig, gezellige PVGE-bezoekjes 
worden afgelegd, zal niemand ver
bazen. Nu we maar één persoon mo
gen uitnodigen, gebeurt het zelfs dat 
we die ene persoon extra willen ver
wennen. Dan word je als gast niet 
alleen verwend met een geurend 
kopje koffie, maar komt er onver
wacht ook een lekker hapje op tafel. 
Dat vind je dan zo lekker dat je het 
recept aan de gastvrouw vraagt en 
een foto maakt van de lekkernij. Als 
zo’n gerechtje leuk oogt, lekker 
weghapt en eenvoudig te maken is, 
dan stuur je het naar de redactie van 
de Nieuwsbrief, zodat meer PVGE-
leden die éne 
persoon die op 
bezoek komt, 
kunnen verwennen. 
Benodigdheden 
voor circa 15 
tartelettes:
1 ei, 1 stevige 
tomaat en 1 plak ge
kookte slagersham 
(voorverpakte ham 
is meestal te nat). 
Verder naar smaak 
toevoegen: peper, 
zout, peterselie, 
worcestersaus en 
kerrie. Voor de 

finishing touch: 2 theelepels gem
bernat en 1 theelepel mayonaise.
Voorbereiding: 
De tomaat in vieren snijden en het 
vruchtvlees verwijderen.
Het ei koken.
Bereiding: 
De goed afgedepte tomaat, het ei en 
de ham in zeer kleine stukjes snijden 
en de smaakmakers naar eigen in
zicht toevoegen. Het gembernat en 
de mayonaise zorgen voor de 
finishing touch. En dan……… 
samen genieten. Bijkomend voor
deel van dit gerechtje: makkelijk op 
te dienen en te serveren en geen 
geknoei.
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Lu isterend  oor
Er staat 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
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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 16 april en vrijdag 
21 mei. Laat even weten, dat u komt.
Voor aanmelding/informatie en eventueel vervoer: Truus van de 
Vorstenbosch ( 040 2215140.



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 
NieuwsFLITS! weten wanneer we weer kunnen starten, vanzelfsprekend 
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

Bericht van Kunst & Cultuur
Op de website brengen wij in deze coronatijd parels van kunst en cultuur bij u 
thuis. Verrassende, inspirerende of gewoon mooie vondsten zullen wij met u 
delen onder ‘Activiteiten', in de rubriek ‘Kunst & Cultuur thuis bezorgd’. Kijk op: 
www.pvge-awv.nl/kc-thuis
Aflevering 3 gaat over het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer en De 
Nachtwacht van Rembrandt. 

HET MEISJE MET DE PAREL, het bekendste schilderij in het Mauritshuis, is 
waarschijnlijk het meest gevierde werk van Vermeer. Velen zijn gefascineerd door 
de manier waarop het meisje zich naar de toeschouwer wendt, door haar blik, 
door de kleuren. En natuurlijk door de kwaliteit van het licht. Google Arts & 
Culture onthult acht details in het schilderij die bij een museumbezoek niet 
meteen opvallen. Die maken dit werk van Vermeer interessanter en leren ons 
anders naar een kunstwerk te kijken.

Rembrandt van Rijn was de eerste die de figuren op een groepsportret in actie 
afbeeldde. In DE NACHTWACHT namen de schutters hun posities in om naar 
buiten te marcheren. Zijn manipulatie van licht was ongekend. De film ‘Beleef De 
Nachtwacht’ van het Rijksmuseum is een ontdekkingsreis door het beroemde 
schilderij aan de hand van een aantal thema’s: Wie is wie?, Geheimen, Beweging, 
Compositie, Geschiedenis en Heden. 
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F i e t s c l u b
In het bericht van de fietsclub in de 
Nieuwsbrief van februari jl. spraken we 
de hoop uit op donderdag 11 maart onze 
voorjaarsbijeenkomst te kunnen 
houden, waar we elkaar zouden treffen 
en waar we wilden terugzien op het 
seizoen van 2020 en vooruit wilden 
kijken op het seizoen van dit jaar. Door 
de van overheidswege opgelegde beper
kingen kon deze bijeenkomst niet door
gaan. Wanneer het wel mogelijk is en of 
de tochten al vanaf april a.s. gehouden 
kunnen worden, is nog niet te zeggen 

op het moment dat ik dit stuk opstel (3 
maart). Een positief bericht is, dat er 
zich al nieuwe leden gemeld hebben die 
straks aan onze activiteiten gaan 
meedoen.
Mocht u ook interesse hebben, neem 
contact op; u wordt dan geïnformeerd 
over onze club. Zodra het inplannen 
van de bijeenkomst mogelijk is en de 
eerste tocht gereden kan worden, 
ontvangen de leden van de club bericht.

Jan Mermans (coach)
 j.mermans@onsbrabantnet.nl
 06 3883 0597 

april 2021 9 www.pvge-awv.nl

mailto:j.mermans@onsbrabantnet.nl


Buurtbus Waalre 
rijdt weer

Na langere tijd stilgestaan te heb
ben, rijdt de Buurtbus Waalre (271) 
inmiddels weer zijn route. Er waren 
technische aanpassingen nodig maar 
nu is de buurtbus van alle gemakken 
voorzien om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Zo zijn er 
kuchschermen, luchtfilters en 
ventilatie aangebracht. Om een vei
lige afstand tussen de chauffeur en 
reizigers te creëren, mogen er maxi
maal zes personen in de bus zitten.
De buurtbus rijdt volgens een vaste 
route op vaste tijden (dienstrege
ling). Langs de route die de buurtbus 
rijdt, kunnen reizigers op elke ge

wenste plaats in- en uitstappen, mits 
de verkeerssituatie dit toelaat. Door 
het opsteken van de hand kunnen 
mensen de chauffeur kenbaar maken 
dat ze willen instappen. Bij het uit
stappen kunnen mensen tijdig aan de 
chauffeur aangeven waar ze willen 
uitstappen. Het is dus niet noodza
kelijk om van een halte gebruik te 
maken. De chauffeur kan echter niet 
van de vastgestelde route afwijken. 
De bus rijdt niet op zaterdag, zondag 
en feestdagen. Meer informatie over 
de route en het dienstrooster is te 
vinden op:  www.buurtbuswaalre.nl

Bericht van Reizen
Met de lente in zicht begint het bij ons 
als Reiscommissie weer te kriebelen om 
van alles te organiseren. We zijn vol 
goede hoop dat het in de loop van dit 
jaar weer mogelijk wordt om dagtoch
tjes te maken en te gaan reizen. Wat dat 
betreft hebben we heel wat in te halen. 
Zodra er meer duidelijkheid is, gaan we 
onze plannen concreet maken en met u 
delen.
Voor nu: blijf gezond!
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Bericht van de wandelgroep
Zoals voor veel activiteiten hebben 
de maatregelingen in verband met 
de COVID-19 pandemie de activi
teiten van de wandelgroep natuurlijk 
fors beperkt en hebben we er nog 
geen zicht op wanneer we weer 
samen mogen gaan wandelen. We 
wachten met smart af wanneer hier 
verandering in zal komen. Zodra het 
mogelijk is, willen we weer gaan 
starten. Als de horecafaciliteiten 
weer beschikbaar komen, willen we, 
zoals beloofd, een bijeenkomst orga
niseren waarin we wat foto’s en 
filmpjes uit het verleden laten zien, 
aangevuld met een natuurfilm van 
Brabants Landschap. We zullen dan 
ook de plannen voor de rest van het 
jaar presenteren. Hiervoor zullen we 
gebruik maken van de plannen die 
we voor 2020 hadden. Enkele voor

beelden zijn: het Leudal, Overassel
tse vennen, Huis ter Heide, en 
Lunetten met IJzeren Man.
Ondertussen is het ook weer fijn 
wandelweer geworden. Om de wan
delaars te stimuleren, verwijzen we 
graag naar de website 
www.devoetjes.nl  (met dank aan de 
wandelvereniging Voetje voor 
Voetje). Op deze website ziet u aan 
de rechterkant suggesties voor 
mooie wandelknooppuntenroutes. 
Volgens de huidige regels mag men 
echter slechts in groepjes lopen van 
maximaal vier volwassen personen. 
Hopelijk geven die suggesties toch 
inspiratie om eropuit te trekken en 
de conditie op peil te houden.
Hopelijk tot spoedig weerzien,

Ger van den Broek en Wim Rosink

Z o m e r t e n n i s
Afhankelijk van de coronamaatregelen, hopen we weer op 7 april te mogen 
starten met zomertennis. Wij spelen iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur op een baan van de Genneper Parken in Eindhoven.

Ons gezellige groepje bestaat op dit moment maar uit 5 personen. Ieder, die 
wel eens getennist heeft en het graag weer eens wil proberen, is van harte 
welkom.

Inlichtingen:
Wil Drop, tenniscoach
 040 221 5781
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M i j n  ho bby
Vlak na de oorlog bouwde mijn 
vader van een brandstoftank van een 
vliegtuig een trapauto voor mij in de 
vorm van een vliegtuig. Als klein 
jongetje reed ik in dit mooi versier
de ‘vliegtuig’ verschillende jaren 
mee in een optocht in Schijndel. Ik 
trapte er ook mee van Schijndel naar 
Wijbosch waar ik op de lagere 
school zat. Toen ik 9 jaar was bracht 
mijn vader van een techniekbeurs in 
Hannover een vliegtuigje met kata
pult voor me mee. Toen is mijn lief
de voor vliegen begonnen. Later 
werd ik met een paar vrienden lid 
van de Eindhovense Luchtvaart 
Club. We bouwden allerlei model
vliegtuigen, van zweefkistjes tot 
sportvliegtuigjes met motor, vaak 
naar eigen ontwerp. We namen re
gelmatig deel aan landelijk georga
niseerde wedstrijden. Later ben ik 
overgestapt van ‘vrije vlucht’ naar 
‘lijnbesturing’. We trainden op gras

veldjes in de buurt en op Heli
port, aan de rondweg in Eind
hoven. Mijn diensttijd bracht ik 
door bij de Luchtmacht, waar ik 
op het kazerneterrein mijn 
vaardigheden op het gebied van 
lijnbesturing op peil kon houden. 
Zelfs tijdens mijn uitzending 
naar de US was ik in Fort Bliss 
(El Paso, Texas) regelmatig met 
mijn hobby bezig. Toen ik begin 

jaren 70 trouwde en er een paar jaar 
later kinderen kwamen, was er voor 
mijn hobby niet veel ruimte meer. 
Mijn modellen hebben tot 2005 aan 
de wand op zolder gehangen. Toen 
zijn ze geschonken aan een museum 
voor modelbouw. De modelbouw
periode was afgesloten, maar …. het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan! 
Na de periode met een gezin met 
jonge kinderen ben ik begin jaren 80 
begonnen met deltavliegen. Mijn 
eerste oefeningen deed ik op de 
kunstmatige heuvel bij Landgraaf, 
later bij Henry Chapelle en op de 
kolenbergen in België. Mijn eerste 
hoogtevlucht was in de Vogezen. Ik 
vond het heerlijk om met een delta
vlieger van de berg naar beneden te 
zweven. In 1983 haalde ik mijn del
tavliegbrevet. Met onze club, De 
Buizerds, heb ik menig reisje naar 
mooie vliegstekken in Europa ge
maakt. Ook op vakantie naar Frank
rijk ging de vlieger mee en daar heb 
ik mooie herinneringen aan. Na 15 
jaar deltavliegen kreeg de spanning 
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bij de start de overhand boven het 
plezier van het in de lucht zijn. Ik 
kocht een onderstel met otortje om 
het ultralight vliegen te leren. Tij
dens die lesperiode veranderde de 
regelgeving in Nederland en besloot 
ik te stoppen met vliegen. Maar …. 
het bloed …. enz. Dit heeft ertoe ge
leid dat ik eind jaren 90 ben begon
nen met Flight Simulator, een vlieg
programma dat je thuis op de com
puter kunt uitoefenen. Van het een 
kwam het ander; eerst een tafel met 
beeldscherm, toetsenbord en joy
stick, later drie beeldschermen, een 
yoke (vliegstuur) en pedalen om te 
sturen. Zes jaar geleden heb ik een 
heuse cockpit gebouwd met alle in
strumenten voor een sportvliegtuigje 

en een projector die het landschap 
op de muur projecteert. Inmiddels is 
het programma zodanig verfijnd, dat 
je over je dorp kunt vliegen en je 
eigen huis kunt herkennen. Je kunt 
praten met de verkeerstoren en met 
een vriend waarmee je samen een 
vlucht maakt boven een mooi land
schap. Je kunt starten en vliegen op 
iedere plaats op de wereld en alle 
bijzondere plekken bezoeken. Ook 
hiervan geniet ik met volle teugen 
en hoop dat nog een aantal jaren vol 
te houden. Nieuwsgierig geworden? 
Neem gerust contact met me op 
voor meer informatie of na de 
coronatijd voor een bezoekje aan 
mijn cockpit.
Wil van de Vorstenbosch,  040 2215140
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H e r i n n e r i n g e n  a a n  v r o e g e r
Tijdens de lockdown heeft u misschien wel behoefte om oude herinneringen 
op te halen uit het rijke PVGE-verleden. Met dank aan onze Nieuwsbrief-
opmaker, Jacques Gelens, kunnen we nu alle Nieuwsbrieven vanaf 2004 
beschikbaar stellen via onze website. Hoe leuk is het om die oude Nieuws
brieven terug te kunnen lezen. Er is zoveel gebeurd in de afgelopen jaren!
U kunt ze lezen via https://pvge-awv.nl/nieuws/
Wij wensen u veel leesplezier!

V R A A G  &  A A N B O D

Deze rubriek is speciaal in het leven geroepen om onze leden van dienst te 
zijn op het gebied van hobby en vrije tijd. In haar korte bestaan heeft de ru
briek al voor leuke reacties en uiterst tevreden PVGE-leden gezorgd. Als u 
uw vraag of aanbod met naam en telefoonnummer doorgeeft aan 
redactie@pvge-awv.nl dan zorgt de redactie van de Nieuwsbrief voor de 
plaatsing van uw wens.
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Voor deze Nieuwsbrief zijn de volgende reacties binnengekomen:

Aangeboden:
1. Ik heb een aanbod voor kantliefhebbers. 

Wie heeft belangstelling voor de Kantbrief nr. 4 van december 2016 en de Kantbrief 
nr. 3 van september 2017?
Deze bladen zijn uitgegeven door de LOKK, de Landelijke Organisatie Kant Kunst 
Nederland.

Marian de Leng,  040 7074294

2. Gratis af te halen: een stabiele, stevige hometrainer: een Kettler Golf S.
Deze werkt goed en is in prima conditie. 

A. Marcellis-van de Kam,   040 2019585

3. Hierbij bied ik de volgende boeken aan:
A.F.TH. van der Heijden: Tonio
Peter Buwalda:  Bonita Avenue
Geert Mak:  De eeuw van mijn vader
Khaled Hossein:  En uit de bergen kwam de echo
Werner Haftmann:  Schilderkunst in de twintigste eeuw -1000 
afbeeldingen
Arthur Golden:  Dagboek van een Geisha
Carlos Ruiz Zafón:  De schaduw van de wind
Lulu Wang:  Bedwelmd
Adriaan van Dis:  Stadsliefde, scènes in Parijs
J.J. Voskuil: De moeder van Nicolien

Truus van de Vorstenbosch,   040 2215140

Gevraagd:
1. Misschien wel 50 jaar geleden heb ik de boeken van Pearl S. Buck gelezen. Door het 

boek van Bettine Vriesekoop zou ik die boeken nog wel eens willen lezen. Heeft 
iemand die misschien nog in de kast staan. 
- De goede aarde 
- Oostenwind westenwind
Zou ik ze misschien kunnen lenen dan kom ik ze graag ophalen.

Jeanne Melters,   040 2015757

2. Plat computerscherm/monitor van 14 of 15 inch. In verband met inbouw in een 
hobbyproject mag de buitenmaat zonder voet maximaal 33x22cm bedragen. Wie 
heeft er nog een op zolder of in de kast staan waar het staat te verstoffen?

Wil van de Vorstenbosch,    040 2215140� �
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J o n g  e n  o u d  s a m e n  i n  d e  P V G E
Nu we elkaar het laatste jaar wat min
der hebben kunnen zien is het wellicht 
leuk om inzichtelijk te maken hoe het 
ledenbestand van de PVGE Aalst-
Waalre en Valkenswaard samengesteld 
is. Op 1 januari 2021 hadden we 1088 
leden en gastleden. Dat is iets minder 
dan een jaar geleden. De 1088 
(gast)leden wonen in Aalst-Waalre 

(589), in Valkenswaard (399) en in 
andere gemeenten (100). De leeftijd 
varieert van (voor onze begrippen) heel 
jong (54 jaar) tot een respectabele 100 
jaar. De gemiddelde leeftijd van onze 
leden is 79 jaar + 9 maanden.
De vrouwen zijn met 62% duidelijk in 
de meerderheid boven de mannen 
(38%). 

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

De lente komt er aan, we hebben er 
al een paar dagen van mogen proe
ven, maar slechts in groepjes van 
twee personen! Allemaal kijken we 
uit naar het moment waarop we 
weer als grotere groep mogen wan
delen en gezellig met elkaar kunnen 
omgaan. En dat we na de wandeling 
in een fijne sfeer kunnen genieten 
van het samenzijn, een drankje, het 
kunnen luisteren naar elkaar en ver
tellen over de dingen die ons bezig
houden. Het zal ons allemaal goed 
doen om elkaar weer te zien op de 
laatste zondag van de maand voor 
onze korte wandeling in rustig tempo 

en in gezellig gezelschap. We staan 
allemaal in de startblokken, maar 
moeten nog even geduld hebben. 
Onder voorbehoud van de Covid-
beperkingen vertrekken we op 
iedere laatste zondag van de maand 
om 13.30 uur vanaf Bosherberg Har
ba Lorifa achter zwembad De Wedert 
in Valkenswaard. We wandelen 
ongeveer 3km. Als u op die dag zin 
hebt in een korte boswandeling en 
een gezellige nazit, bent u van harte 
uitgenodigd om mee te wandelen. 
Voorlopig nog wel even aanmelden 
bij Wil van de Vorstenbosch 
 040 2215140.
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Zentangle tekengroepje
Na de oproep in de Nieuwsbrief van februari jl. 
heeft een klein aantal leden zich aangemeld 
voor het creatieve zentangle tekenen. Rekening 
houdend met de coronamaatregel van één 
bezoeker per dag heeft iedereen onlangs een 
kleine persoonlijke introductie gehad en enkele 
patroonvoorbeelden aangereikt gekregen. Over 
een tijdje hopen we onze eerste ervaringen 
met elkaar te delen. Wilt u ook ervaren hoe 
leuk en verrassend Zentangle is, dan kunt u 
voor informatie of aanmelding terecht bij:

Marian de Leng, Valkenswaard,  040 7074294
Truus van de Vorstenbosch, Waalre,  040 2215140

SAMEN VOOR EEN EERLIJK PENSIOEN
teken de petitie!
Zeven belangenbehartigers met een 
achterban van een half miljoen Ne
derlanders gaan samenwerken om 
een vuist te maken tegen het pensi
oenbeleid van de overheid. De par
tijen werken samen onder de naam 
'Samen voor een eerlijk pensioen'. 
Zij willen dat wordt gestopt met het 
verder uithollen van het pensioen
stelsel. De samenwerking is een 
initiatief van ConsumentenClaim, 
Vereniging Woekerpolis.nl, Stich
ting Woekerpolisproces, senioren
vereniging KBO-Brabant, Stichting 
Pensioenbehoud, Nederlandse Bond 
voor Pensioenbelangen en het Lan
delijk Actiecomité 'Red het pensi
oenstelsel'. Volgens deze organisa

ties hebben pensioenfondsen genoeg 
geld in kas en maken ze jaarlijks 
voldoende rendement om de pensi
oenen van werkenden en gepensio
neerden te laten meestijgen met de 
kosten van levensonderhoud. Ook 
kunnen eerder niet-doorgevoerde 
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indexeringen alsnog uitbetaald wor
den. Fondsen mogen niet indexeren 
wegens de eisen die de overheid 
sinds 2007 aan fondsen stelt. Deze 
eisen bestonden vroeger niet en an
dere EU-landen stellen deze eisen 
ook niet aan hun fondsen, aldus de 
initiatiefnemers. Dit is de link naar 

de gezamenlijke website:  
https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl
Daar kunt u meer informatie vinden 
en meedoen aan een protest middels 
het invullen van een petitie.
Bron:  Nieuwsbrief Ons Aktueel van 
KBO-Brabant februari 2021

Metazoa: Het dierenrijk en de evolutie van het bewustzijn
Peter Godfrey-Smith

De ondertitel van dit boek luidt: ‘Het 
dierenrijk en de evolutie van het be
wustzijn’. Dit boek is een voortzetting 
van het boek: Buitengewoon bewust
zijn, waarin Godfrey-Smith de intel
ligentie en het waarnemingsvermogen 
van de octopus verkende. In het nieuwe 
boek Metazoa onderzoekt hij de evolu
tie van het bewustzijn bij dieren in het 
algemeen. Zijn vraagstelling is hoe uit 
de materie van het lichaam, hoe klein 
ook (denk aan bacteriën), een bewust
zijn kan ontstaan. Hij begint met te stel
len dat er een aantal voorwaarden moet 
zijn geweest om tot leven te kunnen ko
men, nl. chemische reacties, het bege
leiden door elektriciteit en de open 
grenzen van de cellen. Leven ontstaat 
door een circulatie van materialen en de 
coördinatie daarvan. Toenemend zuur
stof op de aarde zorgt voor ontwikke
ling van zenuwstelsel en spieren. Daar
na gaat hij een aantal dieren bespreken. 
Er volgt een ontwikkeling van het le
ven. Aandacht wordt besteed aan zin
tuiglijke waarnemingen en de bilaterale 
ontwikkeling, d.w.z. het ontstaan van 
een tweezijdig lichaam. Dit laatste is 
van groot belang voor de ontwikkeling 

van de hersenen, die net als bij de mens 
uit twee helften bestaan. In de eerste 
hoofdstukken zijn dat dieren uit de zee. 
Hij is dan ook een verwoed duiker. De 
meeste hoofdstukken beginnen en ein
digen met een verslag van een ontmoe
ting met zeedieren, terwijl hij aan het 
duiken is. Veel aandacht besteedt hij 
wederom aan de octopussen. Octopus
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sen zijn belangrijk in de schakel van het 
ontstaan van hersenhelften, want bij 
octopussen bevindt zich het ene deel 
van de hersenen in de kop en het andere 
deel in de tentakels. Is de octopus zich 
bewust van zijn handelingen? Er volgt 
een verhandeling over de twee hersen
helften in vergelijking met de mens. 
Zijn het twee geesten of is het toch nog 
een gedeeltelijke eenheid? Heel mooi 
beschrijft hij het zijlijnsysteem bij vis
sen. Zij voelen de prikkels aan de zij
kant van hun lijf. Het zou mogelijk een 
verklaring kunnen zijn voor de school
vorming. Vissen zijn sociale dieren; 
daardoor ontstaat een grotere hersenin
houd, die het geheugen ook weer ver
groot. Evolutie in zee leidde tot vermo
gen tot voelen, openheid van lichame

lijke actie en gecentraliseerde hersen
activiteit, maar geen enkel zeedier ont
wikkelde deze eigenschappen onmid
dellijk of tegelijk. Na een aantal dieren 
uit zee te hebben behandeld, gaat 
Godfrey-Smith over tot het onder
zoeken van dieren op het land. Hij stelt 
vast dat er varianten zijn in sub
jectiviteit, namelijk het ontvangen en 
verwerken van prikkels van buiten. 
Daardoor reageren alle dieren niet 
hetzelfde, zodat vastgesteld moet 
worden dat dit consequenties heeft in 
de wijze hoe wij met dieren moeten 
omgaan. Het is een interessant, goed 
leesbaar boek van ongeveer 300 blad
zijdes, vooral voor mensen die geïn
teresseerd zijn in de evolutie.

Jos Ossevoort

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

alle activiteiten zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen

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

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

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

di 13 apr Wandelen Wandeltocht 2

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

zo 25 apr Zondagwandel Zondagmiddagwandeling,  Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

wo 28 apr Algemeen Algemene Ledenvergadering, on-line via de computer, 14.00 uur

do 6 mei Fietsen Fietstocht 2, vertrek 11:00 uur vanaf De Graver

zo 9 mei Lunchen Lunch op zondag, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.00 uur

ma 10 mei Wandelen Wandeltocht 3

do 13 mei redactie deadline kopij voor Nieuwsbrief juni

vr 21 mei Borreluurtje Maandelijks borreluurtje, Harba Lorifa, V'waard, 14.30-16.30 uur

zo 30 mei Zondagwandel Zondagmiddagwandeling, Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

di 8 jun Wandelen Wandeltocht 4

do 10 jun Fietsen Fietstocht 3, vertrek 11:00 uur vanaf SKH

zo 13 jun Lunchen Lunch op zondag, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.00 uur

vr 18 jun Borreluurtje Maandelijks borreluurtje, Harba Lorifa, V'waard, 14.30-16.30 uur

zo 27 jun Zondagwandel 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. 10% korting op het 
Pluspakket

➢ 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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