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Vri jhe id
Vandaag de dag veronder

stellen velen dat vrijheid niets an
ders is dan: geef mij de ruimte. Dat 
is een liberaal, individualistisch 
idee! Maar in de geschiedenis zien 
we dat het begrip vrijheid onderhe
vig is aan veranderingen. Vrijheid 
betekende vanaf de Klassieke Oud
heid tot het begin van de 19e eeuw: 
politieke zeggenschap. De mens be
moeide zich met de vormgeving van 
wetten waarin je jezelf herkent. Een 
variant van de kijk op vrijheid, die 
men tegenkomt bij Descartes, Rous
seau, Kant en die ook al voorkwam 
in de Klassieke Oudheid, is dat je 
aan vrijheid moet werken. Je kunt 
dat doen door na te denken over je 
impulsen en die te leren beheersen. 
Rousseau spreekt over: jezelf beter 
maken, dát is vrijheid bereiken. En 
als je zo over vrijheid denkt, is die 
ook niet noodzakelijk tegengesteld 
aan collectieve wetten en inzichten, 
want aan jezelf werken doe je door 
met de ogen van anderen naar jezelf 
te kijken. Je kijkt dan naar je eigen 
toekomst en wellicht, wij als oude

ren, ook naar de toekomst van onze 
kinderen en kleinkinderen. En op 
deze manier word je eigen vrijheid 
minder belangrijk. Er ontstaat een 
aantrekkelijk beeld van vrijheid: je 
niet laten leiden door je impulsen, 
maar door je betrokkenheid bij de 
wereld en zorg voor toekomstige 
generaties. Zo bezien is het duidelijk 
dat het nemen van het vaccin tegen 
het coronavirus een daad is van vrij
heid, omdat je je druk maakt, je zorg 
hebt voor de toekomstige generaties.
Hopelijk is alle ellende van het co
ronavirus spoedig achter de rug. Het 
heeft nu lang genoeg geduurd en we 
hebben dan het vaccin niet voor 
niets genomen. Veel gezondheid 
wens ik u toe en voor uw kinderen 
en kleinkinderen.

Jos Ossevoort, voorzitter
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Zo langzamerhand worden de coro
nabeperkingen geleidelijk/beetje bij 
beetje afgebouwd. Na een lange tijd 
zonder activiteiten, is het goed na te 
denken over wat onder de geldende 
beperkingen vanaf 19 mei mogelijk 
is. Bijv. kunnen Wandelen en Nordic 
Walking ook weer worden opge

start? Immers, na afloop is ook een 
kopje koffie drinken op een terras 
weer mogelijk. De bijeenkomst op 
de 3e vrijdagmiddag (koffie-/borrel
uurtje) wordt deze maand weer her
steld. Ook Het Trefpunt denkt na 
over lezingen na de zomervakantie 
in het Agnus Dei-gebouw. Commis
sie Reizen heeft plannen voor een 
reis na de zomervakantie. De verant
woordelijkheid voor het onderzoe
ken van de mogelijkheden en het 
opstarten ligt bij uw clubcoach. 
Indien u nog vragen heeft over een 
bepaalde activiteit kunt u uw club
coach altijd benaderen.

Peter Oolbekkink, clubcoördinator

F i e t s c l u b
Als u dit bericht leest, zijn er wat 
versoepelingen definitief geworden, 
waardoor de activiteiten van de 
fietsclub kunnen worden opgestart. 
Ik ga ervan uit dat van de geplande 
tochten dit jaar op 10 juni de eerste 
tocht gereden kan worden. Met 
betrekking tot de voorjaarsbijeen
komst die op 11 maart gepland stond 
en helaas niet kon doorgaan, wordt 
nu getracht die aansluitend aan de 
dan korte tocht van circa 30 kilome
ter op 10 juni te houden. In deze bij
eenkomst wordt nog aandacht ge
schonken aan Paul Compens af
scheid als coach, eind 2020. Tevens 
wordt teruggekeken naar de tochten 
uit 2020 en de plannen voor dit jaar.

Ook schenken wij aandacht aan het 
ontvallen van leden. Al 7 nieuwe le
den hebben zich gemeld dit jaar, die 
met ons veilig en gezellig willen 
gaan fietsen. Hen verwelkomen wij 
dan van harte. 
Alle leden van de fietsclub zullen 
nog per e-mail/ post geïnformeerd 
worden over het definitief doorgaan 
van de geplande activiteiten op 10 
juni a.s. Mogelijk zal men zich van 
tevoren moeten opgeven indien de 
maximale aantallen voor fietsen en 
vergaderen daartoe aanleiding ge
ven. Mochten anderen ook lid willen 
worden van onze club, dan kunnen 
zij zich bij mij melden.
Jan Mermans,  Coach

  j.mermans@onsbrabantnet.nl
� � 06 3883 0597
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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 gaat weer van start!!

Hierbij mogen wij u weer hartelijk welkom heten op ons maandelijk
se PVGE koffie-/borreluurtje bij Bosherberg Harba Lorifa. Voor 
ons wordt de open tent op het achterterras gereserveerd. Deze 
gezellige middag duurt van 14.30 tot 16.30 uur. De bosherberg 
bevindt zich aan de Heerkensdreef 22 in Valkenswaard (achter 
zwembad De Wedert). Samen zorgen we ervoor dat de coronamaat
regelen die gelden, worden nageleefd.
De volgende koffie-/borreluurtjes zijn op vrijdag 18 juni, vrijdag 16 
juli en vrijdag 20 augustus. Laat even weten, dat u komt.
Voor aanmelding/informatie en eventueel vervoer: Truus van de 
Vorstenbosch ( 040 2215140.



H e t  w a r e n  m o o i e  j a r e n
Zoals hiernaast te lezen is, heb ik 
met pijn in mijn hart moeten beslui
ten om na zes jaar bestuurslidmaat
schap mijn secretarisfunctie niet te 
verlengen. Ik had graag opnieuw 
weer drie jaar als secretaris door 
willen gaan, maar een aanstaande 
verhuizing deze zomer naar Nieuwe 
Wetering in Zuid-Holland stak er 
een stokje voor. Ik ga met Janine 
dichter bij de kinderen wonen en wij 
nemen beiden na ruim 40 jaar af
scheid van het mooie Brabant.
Na mijn pensionering bij Philips 
heeft Hans de Pooter mij slim bena
derd en mij de PVGE binnenge
praat. Aanvankelijk was ik wat scep
tisch. Ik was toch veel te jong voor 
die club? Maar ik moest van Hans 
beslist even goed snuffelen aan de 
PVGE en aan het bestuur. Al 
snel heb ik het warme bad er
varen van senioren die met el
kaar en voor elkaar activiteiten 
organiseren. Terwijl mijn Phi
lips netwerk aan het verdampen 
was, kreeg ik er een andere 
vriendschapskring voor terug. 
Ik ging samen met Janine wan
delen met de wandelgroep van 
Wim Rosink & Ger van den 
Broek en fietsen met de fiets
club van Paul Compen. Ik 
kwam in het bestuur en nam 
daar enige tijd later het secre
tariaat over van Gerrit van der 

Leest. Op de PVGE-bijeenkomsten 
kon ik mijn fotohobby uitleven. En 
ik bemoeide me met wat zaken van 
de PVGE-hoofdvereniging (nu ‘de 
PVGE-Koepel’). Het waren terecht 
mooie jaren, soms wat hectisch, 
maar zelfs in coronatijd nog vol 
uitdagingen.
Ik heb mijn PVGE-activiteiten altijd 
met veel plezier gedaan, maar nu 
wordt het tijd voor andere aandacht 
dichter bij onze kinderen en klein
kind. Ik wil iedereen van harte be
danken voor de fantastische jaren 
die ik met talloze PVGE’ers heb 
mogen beleven. Ik ga de vereniging 
voortaan op afstand volgen en ik 
wens eenieder een goede gezond
heid en een lange fijne PVGE-tijd 
toe! Eric Ideler
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Wi s s e l i n g  s e c r e t a r i a a t
Tijdens onze algemene ledenverga
dering, die 28 april via ZOOM ge
houden werd, zijn wijzigingen in het 
bestuur bekendgemaakt. Mies Mer
mans is benoemd tot bestuurslid. 
Frans Segers is herbenoemd voor 
een nieuwe periode van drie jaar. 
Uw secretaris Eric Ideler stond oor
spronkelijk ook genomineerd voor 
herbenoeming, maar inmiddels heeft 
hij besloten om in de zomer te ver
huizen naar Zuid-Holland zodat hij 
dichter bij zijn kinderen kan wonen. 
Daarom is na zes mooie jaren een 
einde gekomen aan zijn bestuurslid
maatschap en zijn rol als secretaris. 

Het bestuur liet hem niet zomaar 
gaan: hij is benoemd tot Lid van 
Verdienste. Gelukkig heeft bestuurs
lid Peter Oolbekkink zich bereid 
verklaard om het secretariaat van 
Eric over te nemen.  Daarom is van
af 1 mei het nieuwe secretariaat:
Peter Oolbekkink
secretaris PVGE Aalst-Waalre en 
Valkenswaard
Gebr. de Koningplantsoen 25
5583 EM Waalre
� � 040 221 4527
 secretariaat@pvge-awv.nl
Wij wensen Peter veel succes toe als 
nieuwe secretaris!

Lunch op Zondag  11 juli  -  13.00 uur
HIEP HOI!!
Op zondagmiddag 11 juli starten we weer
met Lunch op Zondag. Met de vooruit
zichten van nu, kunnen we u dan weer 
gastvrij binnen ontvangen.
Informatie over deze lunch krijgt u te 
zijner tijd via een NieuwsFLITS! en kunt u 
dan ook vinden op de website.
Lunch op Zondag vindt plaats bij 
Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, 5552BG Valkenswaard (achter 
Sportpark Den Dries en Zwembad De Wedert).
Voor inlichtingen en aanmelden:
Ria Smits  040 842 5755, b.g.g.
Fien Wegter  040 201 6072
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Impressie van de Algemene Ledenvergadering
Tja, wat kunnen we ervan zeggen. Is 
een algemene ledenvergadering wel zo 
handig vanachter je eigen computer? Ja, 
het is in principe wel efficiënt, maar het 
is zeker geen goede vervanger voor de 
normale fysieke bijeenkomst en een 
bijpassende leuke activiteit. We misten 
vooral de spontane reacties en de 
gezelligheid van veel leden die nu 
noodgedwongen thuis moesten blijven. 
We hadden helaas weinig keus. Door de 
coronamaatregelen konden we nog 
steeds niet fysiek bij elkaar komen. 
Tegelijkertijd waren er onderwerpen 
waarover de leden in een ALV moesten 
besluiten en die niet langer konden 
wachten op betere tijden. Dus hebben 
we op 28 april een vergadering op 
afstand gehouden, allemaal thuis via het 
computerprogramma ZOOM. 23 dap
pere leden hebben de technische barri

ères overwonnen en zaten op tijd aan 
hun computerscherm gekluisterd. Het 
conceptverslag zal binnenkort op de 
website gepubliceerd worden, maar hier 
zijn alvast de voornaamste conclusies. 
Het secretarieel jaarverslag is 
besproken en goedgekeurd. Het was een 
bewogen jaar waarin helaas veel 
activiteiten geen doorgang konden 
vinden. Dat heeft zich ook vertaald in 
de financiële jaarcijfers. Met name door 
het niet doorgaan van de Zomer- en 
Najaarsbijeenkomst hebben we minder 
uitgegeven dan gepland. We houden 
dus wat euro’s ‘over’. Maar niet 
getreurd, die gaan we gebruiken om een 
extra activiteit te organiseren onder de 
noemer ‘corona-reparatie-activiteit’. 
Uiteraard zodra het allemaal weer veilig 
kan. Heeft u ideeën voor een goede 
invulling van zo’n activiteit: laat het 
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ons weten! De financiële cijfers 2020 
en de begroting 2021 werden 
goedgekeurd.
In het bestuur zijn er ook veranderingen 
te melden. Mies Mermans is benoemd 
tot bestuurslid en Frans Segers is 
herbenoemd. De secretaris, Eric Ideler, 
stond ook op de nominatie om 
herbenoemd te worden, maar die gaat in 
de zomer verhuizen naar Zuid-Holland. 
Niet zo praktisch om op zo’n verre 
afstand secretaris te blijven, dus dat 
betekende het einde van zijn 
bestuurslidmaatschap. Tot zijn 
verrassing werd hij in de vergadering 
benoemd tot Lid van Verdienste! 
Bestuurslid Peter Oolbekkink zal de 

secretarisfunctie van Eric overnemen. 
De vergadering ging ook akkoord met 
het aanpassen van het huishoudelijk 
reglement. Dat was noodzakelijk omdat 
we vorig jaar nieuwe statuten gekregen 
hebben. Zoals gezegd, het vergaderen 
via ZOOM was helaas nodig, maar als 
het aan ons ligt toch niet voor herhaling 
vatbaar. We gaan liever voor een 
fysieke vergadering, een gezellige 
interactieve ledenvergadering met veel 
leden en na afloop een leuke activiteit. 
U toch ook? Het ziet er in ieder geval 
naar uit dat we binnen afzienbare tijd 
bijna als vanouds de draad weer kunnen 
oppakken. Eric Ideler

Wa n d e l c l u b
Als alles goed gaat, komt er binnen
kort een aantal versoepelingen van 
de coronamaatregelen. Deze geven 
ons ook weer mogelijkheden om op 
te starten. Een bijeenkomst in een 
zaal om een programma voor de rest 
van het jaar te bespreken zit er nog 
niet in, dus wij zullen per wandeling 
bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Aangezien er ook weer buiten in 
groepsverband gesport mag worden, 
willen we het wandelprogramma 
weer opstarten. We hanteren daar
voor de data zoals die in de jaarplan
ning, de Nieuwsbrief en op de web
site vermeld staan; de eerste op 
dinsdag 8 juni. In het weekend voor 
deze datum zullen we een e-mail 

sturen met de details. Voorlopig is 
het samen rijden in de auto nog niet 
echt een optie, dus zullen we ver
trekken van locaties die voor ieder 
zelfstandig te bereiken zijn. Om af
spraken met een horecagelegenheid 
te maken, in verband met beperkin
gen rond terrasbezoek, willen we 
ook werken met een aanmelding, 
zodat we een indicatie krijgen van 
het aantal deelnemers en voldoen 
aan de regels voor terrasgebruik. Als 
het aantal deelnemers er aanleiding 
toe geeft, zullen we in twee groepen 
wandelen, bijvoorbeeld één groep 
linksom en één rechtsom. 

Ger  van den Broek en Wim Rosink, 
coaches
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O n z e  s e c r e t a r i s
Onze secretaris gaat ons verlaten. 
De heer Eric Ideler heeft vijf jaren 
ons bestuur gesteund als secretaris. 
Al die tijd heeft hij zorggedragen 
voor het wel en wee van onze ver
eniging op het gebied van het secre
tariaat. Daarnaast was hij op veel 
bijeenkomsten voor ons ook nog een 
hele goede fotograaf. Eric is een 
energieke man, die graag overal bij 
is. Hij heeft een joviale manier van 
omgaan met mensen en weet veel 
voor elkaar te krijgen. Naast zijn 
werkzaamheden voor het secre
tariaat, verleende Eric hand- en 
spandiensten aan de redactie van de 
Nieuwsbrief én was hij de bedenker 
en uitvoerder van de NieuwsFLITS! 
Eric is een innemende man, die 

graag zijn verhaal vertelt en dat doet 
hij met verve. 
We zullen hem missen. Wij wensen 
hem samen met zijn vrouw Janine 
veel geluk en voorspoed in hun 
nieuwe woning, op een prachtige 
stek in het westen van het land.
Met instemming van de Algemene 
Ledenvergadering d.d. 28 april 2021 
heeft het bestuur Eric benoemd tot 
Lid van Verdienste. Proficiat Eric en 
bedankt voor je inzet.

Jos Ossevoort
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E e n  g e d i c h t  o m  o v e r  t e  m i j m e r e n

Geurloos Nederland

Waar zijn de geuren van weleer,
van vruchten uitgestald op straat,
de geur van appel en van peer,
van perzik, mandarijn, tomaat?

Waar zijn de geuren die weleer
gehucht en stad en dorp ons bood,
de sterke, zwarte geur van teer,
de geur van versgebakken brood?

Waar zijn de geuren die weleer
vernomen werden op de boer:
de zeug, de biggen en de beer,
gekookte schillen: varkensvoer,

de geuren van dieren die weleer
zich vlug bewogen door het groen,
de haan, die stapte als een heer,
de pauw, de kip en de kalkoen?

Het varken kent het erf niet meer,
het pluimvee heeft geen boerderij 
maar zit nu bij de pakken neer
in een immense batterij.

De geur van mandarijn, tomaat,
de geur van appel en van peer,
van vruchten uitgestald op straat,
waar zijn de geuren van weleer?

Willem Wilmink



Hoe komt de Nieuwsbrief eigenlijk bij u in de bus?
Vijf maal per jaar ontvangt u de 
PVGE-Nieuwsbrief in uw brievenbus 
of digitaal. Dat is het resultaat van een 
hele serie handelingen, om te begin
nen de jaarlijkse planning van de uit
giftedata die afgestemd worden met 
bestuur, clubcoaches. Dan weten ook 
de bezorgers wanneer zij beschikbaar 
moeten zijn en kunnen zij hun vakan
tie daaromheen plannen. Verder lig
gen daardoor ook de data voor het in
leveren van de kopij vast. Al die aan
geleverde kopij wordt door de redac
tie gelezen en soms geredigeerd of 
aangevuld. Zo zal de voorzitter een 
inleiding moeten schrijven en dienen 
de clubs hun agenda door te geven. 
Daarnaast komen er mededelingen 
over bijeenkomsten, uitjes, reizen en 
evenementen. Soms komen er ook 
stukjes in van onze leden met als 
resultaat elke keer weer een behoor
lijk gevulde Nieuwsbrief, zelfs in 
deze door corona geteisterde periode. 
De volgende stap is het rangschikken 
van het aangeleverde materiaal met 
eventueel toegevoegde foto’s in twee 
kolommen op A5-formaat, waarna het 
resultaat naar de drukker wordt ver
zonden. Dan worden er 1000 exem
plaren afgeleverd op het sorteerpunt 
in Aalst waar de verdeling in de be
zorgwijken plaatsvindt, zowel voor 
Aalst en Waalre als voor Valkens
waard. Het gedeelte voor Valkens
waard wordt vervolgens naar het ver
deelpunt aldaar gebracht. Vanuit de 

beide verdeelpunten gaan de pakket
jes naar de bezorgers. Dit hele proces 
loopt al jaren op rolletjes en gelukkig 
hebben wij nog steeds voldoende 
enthousiaste bezorgers. De voorberei
ding van het hele proces draait echter 
op een aantal sleutelfuncties die, 
voorafgaand aan de bezorging, altijd 
paraat moeten staan als er weer een 
Nieuwsbrief geproduceerd moet wor
den. Dat zijn achtereenvolgens de 
Redactiecommissie, degene die de 
Nieuwsbrief opmaakt, de etiketten
printer en de sorteerpunten in Aalst-
Waalre en in Valkenswaard.
Wij zijn op zoek naar leden, die 
interesse hebben in het logistieke deel 
van bovenstaand proces en als back-
up eventueel beschikbaar zijn bij het 
uitvallen van de etiketteer- en bezorg
functies.
Waar gaat het daarbij precies om?

Stickeren van de etiketten op het 
verdeelpunt (± 3 à 4 uur).
Bezorgen van kleine pakketjes 
Nieuwsbrieven in de eigen 
omgeving voorlopig als reserve (± 
30 à 45 minuten).

U kunt hiervoor contact opnemen met 
één van de volgende personen:
Paul Compen
 paulcompen43@gmail.com
 040 221 6087
Hans de Pooter
 hansdpt@kpnmail.nl
 040 221 82 98
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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
Kunst & Cultuur thuisbezorgd
In deze coronatijd brengen wij pa
rels van kunst en cultuur bij u thuis. 
Verrassende, inspirerende of ge
woon mooie vondsten zullen wij op 
de website met u delen onder ‘Acti
viteiten’, in de rubriek ‘Kunst & 
Cultuur thuisbezorgd’. Kijk op: 
www.pvge-awv.nl/kc-thuis
Aflevering 4 gaat over het schilderij 
‘De koning drinkt’ van Jacques 
Jordaens en de kunststroming 
Naïeve schilderkunst.
Toekomstplannen
Op 24 april hebben wij vastgesteld 
dat de deur naar meer vrijheden zich 
geleidelijk opent en ruimte kan ont
staan om weer iets te organiseren en 
elkaar te ontmoeten. Wij richten het 
vizier op half september en hebben 
een kleinschalige activiteit in ge
dachte, die veilig kan worden 

uitgevoerd. Het voelt als terrein ver
kennen en wennen aan een soort 
nieuw avontuur. 
Steendrukmuseum 
De prachtige tentoonstelling over 
Alphonse Mucha, die aanvankelijk 
werd verlengd, is definitief beëin
digd. Een nieuwe tentoonstelling 
staat echter op stapel: ‘Art Nouveau 
in de vroege Nederlandse affiche
kunst’, met litho's  van o.a. Toorop, 
Israël en Sluijters.
Eric Ideler
Eric, secretaris PVGE Aalst-Waalre 
en Valkenswaard, neemt afscheid en 
wordt bij zijn vertrek Lid van Ver
dienste. Wij hebben Eric leren ken
nen als een man die van veel mark
ten thuis is, altijd actief en altijd 
beschikbaar om mee te denken. 
Daarom Eric, na zes jaar, dank je 
wel. Het ga je goed in Zuid-Holland.
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C a n t u c c i n i  /  h a r d e  a m a n d e l k o e k j e s
Pensioneren geeft tijd voor nieuwe hob
by’s. Met heel weinig keukenervaring 
ben ik me gaan bezighouden met patis
serie en dat past goed met de corona
beperkingen. Het is verrassend wat je 
kunt maken met een paar ingrediënten 
in een gewone keuken zonder speciale 
apparatuur. Hieronder zo’n recept:  
cantuccini / harde amandelkoekjes.
Hak 100 gram ongeschilde amandelen 
in grove stukjes. 
Kneed tot een bal:
125 gram zelfrijzend bakmeel
125 gram poedersuiker
    1 zakje vanillesuiker
    1 snufje zout
    1 ei (+ een extra geklutst half ei dat 
later nodig is om te bestrijken)
Kneed dan de gehakte amandelstukjes 
door deze bal. Verdeel de bal in 4 stuk
ken die je uitrolt tot lange worsten en 
leg deze in de breedte op bakpapier op 

het bakblik. Druk de worsten een beetje  
plat zodat ze niet kunnen wegrollen en 
bestrijk ze met de extra halve ei-kluts. 
Bak in het midden van de voorverwarm
de oven, 160 graden / 20 minuten. Haal  
het bakblik uit de oven en snijd de nog 
warme (uitgelopen) worsten in schuine 
stukjes, zoals een stokbrood. Doe dit 
vlot want heel snel worden ze hard. 
Verspreid de stukjes over het bakblik en  
doe deze voor de tweede keer in de 
oven om na te drogen op 130 graden / 
15 minuten.  Klaar!
De koekjes zijn keihard, kijk uit voor je 
tanden, maar als je ze in de koffie doopt 
smelten ze na een paar tellen al in de 
mond. In plaats van in koffie kan je ook 
dopen in thee, chocolademelk, vruch
tensap, zoete wijn, port, likeur, etc. Of 
je kunt ze overgieten met yoghurt als 
toetje na het eten of uitdelen als pre
sentje. Afgesloten zijn de koekjes lang 
houdbaar.
Het recept is niet kritisch en afhankelijk 
van wat je in huis hebt, kun je het zelf
rijzend bakmeel vervangen door even
veel bloem + een half zakje bakpoeder. 
De poedersuiker kun je vervangen door 
fijne kristalsuiker. Het bestrijken met ei 
kun je weglaten of vervangen door kof
fiemelk. En als je de koekjes niet voor 
de tweede maal in de oven doet, blijven 
ze iets zachter. Op YouTube staat dit 
recept als een leuk instructiefilmpje van 
bakker Holtkamp met zijn kleindochter; 
je kunt dit vinden via Google Cantuc
cini Holtkamp.
Probeer het maar eens en geniet mee 
van deze leuke hobby! Aad Sempel
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Een hobby in deze tijd
Bijgaand een foto van mijn werk ‘Tussen 
Kunst en Kitch’ waar ik van september 2020 
tot en met april 2021 aan heb gewerkt. Ik gaf 
het de titel: ‘Corona Pandemic Memorial’. 
Het is gemaakt van hout van een Japanse ker
senboom, die jaren geleden in onze voortuin 
stond en het is voorzien van een Philips HUE 
lamp die door de smartphone via Bluetooth in 
kleur en helderheid kan worden geregeld. 
Drie LED spotjes van 1.5W worden via een 
schakelaartje afzonderlijk bediend. Een inge
bouwde trafo zorgt voor de juiste voeding 
van deze spotjes.

Louis Joosten, Waalre  

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

Langzaam maar zeker komt onze vrij
heid weer in zicht en daar worden 
we allemaal blij van. Tot het moment 
waarop de versoepelingen echt in
gaan, kunnen we nog niet met een 
grote groep gaan wandelen. Dat de 
terrassen open zijn, is al een mooie 
opsteker; we kunnen dan na de wan
deling in ieder geval samen napraten 
en genieten van ons samenzijn en 
een drankje. 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 zijn er 
klaar voor en hebben er zin in. Als de 
maatregelen op korte termijn verder 

worden versoepeld, zullen wij u dat 
zeker laten weten in een nieuwsflits 
en via de website. 
LET OP: door omstandigheden wordt 
de wandeling op de laatste zondag 
van juni verplaatst naar 20 juni.
We vertrekken, onder voorbehoud 
van de coronabeperkingen, om 13.30 
uur vanaf Bosherberg Harba Lorifa 
achter zwembad De Wedert in Val
kenswaard. 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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N i e u w s  v a n u i t  d e  R e i s c o m m i s s i e
Will Balemans:
Ongeveer tien jaar geleden werd mij 
gevraagd om zitting te nemen in de 
Reiscommissie van de PVGE. Ik 
heb daar positief op gereageerd en 
heb de organisatie van de middag
uitstapjes op me genomen. Het 
laatste jaar hebben alle activiteiten, 
zowel binnen als buiten de PVGE, 
stilgelegen. Dit heeft een enorme 
rust in mijn leven gebracht. Dat ge
geven heeft me weer aan het denken 
gezet! Ik heb besloten om een aantal 
vrijwilligersactiviteiten af te stoten, 
waaronder het organiseren van de 
middaguitstapjes. Ik heb inmiddels 
‘mijn ontslag’ ingediend bij het be
stuur en de Reiscommissie. Graag 
wil ik met dit schrijven iedereen 
hartelijk danken voor de gezellig
heid en hartelijkheid gegeven tijdens 
deze uitstapjes en ook voor het mee
denken. Ik heb het met heel veel 
plezier gedaan. Tot ziens en een 
hartelijke groet,

Will Balemans

Maria Van Hauwe:
Zoals jullie kunnen lezen, zijn er 
veranderingen in de Reiscommissie 
van de PVGE. Zelf heb ik besloten 

om geen dagtochten meer te organi
seren en te begeleiden. Wel wil ik 
blijven meedenken om een goed 
reisprogramma samen te stellen. Ik 
heb het net als Will met veel plezier 
gedaan en ik heb er ook fijne en 
goede herinneringen aan. Met veel 
dank aan allen die op deze tochten 
mee geweest zijn en die de tochten 
tot een fijne herinnering gemaakt 
hebben. Tot ziens en een hartelijke 
groet,

Maria Van Hauwe

Mies Mermans en 
Truus van de Vorstenbosch: 
Will en Maria, heel veel dank voor 
jullie werk binnen de Reiscommis
sie. We zullen jullie betrokkenheid 
en gezelligheid gaan missen. Voor 
de middaguitstapjes zijn wij nu op 
zoek naar versterking van de com
missie.  In de nabije toekomst kun
nen we dan samen enkele middag
uitstapjes in de directe omgeving 
realiseren. Bij deze uitstapjes maken 
de deelnemers gebruik van de eigen 
auto. Bij belangstelling kunt u ge
heel vrijblijvend contact opnemen 
met:

Mies Mermans,
 040 204 2536

Truus van de Vorstenbosch, 
 040 221 5140

juni 2021 14 www.pvge-awv.nl

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mw. E.T.H. van Gerven-van der Heijden

Valkenswaard
Mw. A.C.W.M. Jansen Valkenswaard
Dhr. J.M. Voets Valkenswaard
Mw. J.W.M. Voets-Koop Valkenswaard



We e r  o p  r e i s !
In de Nieuwsbrief van april jl. heb
ben we al aangegeven, dat er plan
nen waren voor dagtochten en rei
zen. Wij denken dat het vanaf sep
tember mogelijk is om weer te rei
zen zonder maatregelen. We bieden 
daarom opnieuw de 5-daagse reis 
naar Ootmarsum aan en wel van 
maandag 27 september t/m vrijdag 
1 oktober 2021. Deze keer kunt u 
kiezen uit een busreis of een fiets
reis. In de reisbeschrijving kunt u 
daar alles over lezen. We hopen dat 
velen van u enthousiast zijn over 
deze gezellige reis en zich hiervoor 
aanmelden. Dit kan middels het aan
meldingsformulier elders in deze 
Nieuwsbrief. U kunt het aanmel
dingsformulier sturen naar:
Mw. Mies Mermans
Houtvesterwei 8 

5551 PD Valkenswaard
 040 204 2536
of uw volledige gegevens mailen 
naar:  reizen@pvge-awv.nl
Bij boeking is er geen aanbetaling.
Indien de reis niet uitgevoerd kan 
worden, zijn er geen annulerings
kosten verschuldigd. Eenieder heeft 
tot half juli bedenktijd voordat de 
aanmeldingen naar EMA Reizen 
gaan. In het najaar zijn er enkele 
dagtochten gepland. In de volgende 
Nieuwsbrief leest u daar meer over.

De Reiscommissie
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N e d e r l a n d  -  O o t m a r s u m  –  Tw e n t e
5-daagse bus- of fietsreis
van 27 september t/m 1 oktober 2021
Nederland – Twente – Ootmarsum 
5 dagen.
Twente: In de provincie Overijssel 
ligt de landelijke streek Twente. 
Hier vinden we veel natuurgebieden, 
landgoederen en boerderijen. De 
dorpen in deze regio hebben alle 
hun eigen charme en cultuur, precies 
zoals wij dat van Twente kunnen 
verwachten. Het landschap van 
Twente is ook heel divers. Het is 
groen, glooiend, bosrijk, er zijn 
rivieren en zo nu en dan zien we een 
zandverstuiving of een heidegebied. 
De bewoners van Twente worden 
ook wel Tukkers genoemd. Doe 
maar normaal, dan doe je al gek 
genoeg. Dat is de lijfspreuk van een 
Tukker. Het zijn nuchtere mensen, 
maar wel heel gastvrij en dat gaan 
wij ervaren. 
Ootmarsum: De Twentse gastvrij
heid gaan we ervaren in het kunst
stadje Ootmarsum. Het pittoreske 
stadje dat op een openluchtmuseum 
lijkt, kent een rijke historie. Begin 
14e eeuw werden stadsrechten ver
leend. Kort daarna begon de handel 
te floreren. Vervolgens werd Oot
marsum met de aanleg van een 
dubbele rij grachten en aarden wal
len een vestingstad. De opkomst van 
de moderne industrie in Nederland 

en in Twente is gelukkig aan Oot
marsum voorbij gegaan. In het 
straatbeeld zien we diverse kunst
werken en authentieke vakwerkhui
zen. Ook is er een aantal kunstate
liers en musea gevestigd rondom de 
katholieke Simon en Judaskerk. 
Kortom, dit toeristische ‘oordje’ in 
het noordoosten van Twente heeft 
alles in huis voor een fijne vakantie. 
Stadshotel Ootmarsum¶¶¶
In het centrum van het eeuwenoude 
stadje ligt het Stadshotel Ootmar
sum. In 2016 onderging het hotel 
een grootschalige renovatie waar
door het nu voorzien is van alle 
comfort en het voldoet aan alle wen
sen en behoeften voor een geslaagde 
vakantie. Het hotel beschikt over 
mooie kamers, voorzien van douche, 
toilet en tv. Het overgrote deel van 
de kamers is per lift bereikbaar. Ver
der is het hotel voorzien van recep
tie, gezellige huiskamer, wintertuin, 
gezellig terras en een mooi restau
rant. In de ochtend staat een uitge
breid ontbijtbuffet voor u klaar. In 
de avond wordt een heerlijk 3-gan
gendiner uitgeserveerd. Voor uw 
fiets is een fietsenstalling aanwezig 
met de mogelijkheid om uw elek
trische fiets op te laden.
Fietsen. U gaat op reis met uw 
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eigen (elektrische) fiets. Deze wordt 
vervoerd in onze speciale fietsaan
hanger. Bij het hotel is een stalling 
met laadmogelijkheid. Voor de fiets
routes ontvangt u een plattegrond 
met daarop de nummers van de te 
volgen knooppunten. Het is niet ver
plicht om deze routes daadwerkelijk 
te fietsen, het is ook mogelijk om 
geheel op eigen gelegenheid de om
geving te verkennen. De aanbevolen 
fietsroutes kunt u ook inkorten; zo 
kunt u eventueel wat extra tijd ne
men in een plaats of bij een beziens
waardigheid. Er is tijdens de fiets
tochten géén begeleiding. Als u 
liever een dag niet wilt fietsen dan 
kunt u, in overleg met de chauffeur, 
deelnemen aan de busreis. 
Vertrekdatum – Reissom:
Maandag 27 september
De reissom en staffelprijzen:
Voor de:
busreis fietsreis personen
€ 451,00 € 442,00 p.p. 40 t/m 50 
€ 483,00 € 474,00 p.p. 35 t/m 39
€ 523,00 € 514,00 p.p. 30 t/m 34
Toeslag 1 – pers.kamer €  36,00 p.p.  
(maximaal 15 kamers)

Bij de reissom inbegrepen:
de reis per luxe touringcar voor
zien van bar, modern geluids
systeem met DVD, panoramaca
mera, toilet en airco

de verzorging op basis van half
pension met ontbijtbuffet en 
3-gangendiner

alle kamers met douche, toilet en tv
de excursies (inclusief de 
genoemde entrees)

gratis Wi-Fi
vervoer van uw eigen (elektri
sche) fiets in speciale fietsaan
hanger

overdekte afgesloten stalling bij 
het hotel met laadmogelijkheid

koffie met appelgebak dag 1
kopje koffie bij aankomst en kof
ferservice

gezellige klanken van het De Cap 
orgel in het hotel

boottocht (enkel voor de busrei
zigers)

entree Anton Pieck Museum 
(enkel voor de busreizigers)

entree zandsculpturenfestijn
het afscheidsdiner
alle taxen
calamiteitenfonds
reserveringskosten
SGR consumentenbijdrage 
de diensten van uw ervaren 
chauffeur/reisleider

Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden, dran
ken en eventuele niet genoemde 
entrees
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Reisprogramma:
Dag 1 Heenreis: Vanaf Valkenswaard - Waalre - Aalst rijden we naar ons koffieadres. 
Tijdens de koffie met gebak kunt u kennis maken met uw reisgenoten. Vervolgens rijden we 
naar het aan de IJssel gelegen Deventer. Als lid van het middeleeuwse handelsverbond de 
Hanze beleefde de stad in de 14e en 15e eeuw haar ‘gouden jaren’. Er werd jaarlijks een 6-
tal markten gehouden, waarbij kooplieden uit geheel Europa naar de IJsselstad kwamen. 
Het bijzondere van Deventer is bovendien dat van haar rijke historie veel bewaard is 
gebleven. Er zijn maar weinig steden in Nederland die zo veel monumenten kunnen tonen 
als Deventer. De meeste monumenten in de stad zijn de laatste dertig jaar gerestaureerd. 
Het monumentale Bergkwartier is daar een goed voorbeeld van. Na een ruime stop rijden 
we naar ons hotel. Hier worden we welkom geheten met een lekker kopje koffie en 
informatie over het hotel. Ondertussen wordt uw koffer naar uw kamer gebracht. Na de 
kamerverdeling volgt het diner. 
Dag 2          Verkenningstocht: Na het ontbijt maken we een mooie rondrit door de 
omgeving van Twente. De verkenningstocht gaat door het afwisselende glooiende 
landschap en we zien goed onderhouden Twentse boerderijen. Onderweg bezoeken we een 
heel klein bijzonder kerkje. In de middag heeft u vrije tijd in Ootmarsum. U kunt op eigen 
gelegenheid ergens lunchen. In Ootmarsum vind je mooie kleding- en designwinkels, 
afgewisseld met schattige brocante winkels. In het centrum is het altijd gezellig. ‘s Avonds 
genieten we van de klanken van het De Cap orgel in het hotel.
Fiets: Stiftsroute 45 km: Een aantrekkelijke en afwisselende fietsroute door het 
coulisselandschap van hartje Twente. U fietst onder andere naar het kleine dorp Stift. Het 
Stift is een oud beschermd dorpsgezicht, ontstaan in de 12e eeuw. Van oorsprong is het een 
Benedictijnerklooster dat later is omgezet tot een Stift. Er is in de loop der eeuwen veel 
veranderd op Het Stift. Zo is de oorspronkelijke gracht gedempt, is de kerk verbouwd en is 
de Stifsschuur van een oude boerenstal omgebouwd tot een restaurant. 
Dag 3           Vechtdal: In de voormiddag bezoeken we de monumentale stad Coevorden. 
Deze historische stad behoort tot een van de mooiere van Nederland. De geschiedenis van 
Coevorden wordt gevormd door verschillende twisten tussen rentmeesters en bisschoppen, 
diverse veldslagen en belegeringen. Na een bezetting van de Spanjaarden in de 16e eeuw 
lukte het Prins Maurits om de stad te bevrijden. Tijdens deze veldslag ging een groot deel 
van de stad in vlammen op. De monumentale gebouwen die we vandaag de dag zien 
dateren van na de belegering. De stadsgrachten van Coevorden zijn met de Overijsselse 
Vecht verbonden door het Coevorden-Vechtkanaal. In de namiddag staat een mooie 
boottocht over de Overijsselse Vecht op het programma. De Overijsselse Vecht is een 
regenwaterrivier in Duitsland en Nederland van 167 km lang waarvan 60 km door 
Nederland stroomt. In Nederland stroomt de Overijsselse Vecht tussen de hoger gelegen 
regio's Drenthe en Twente. Er wordt gevaren met de luxe rondvaartboot ‘Queen of 
Vechtvalley’. Na de twee uur durende boottocht staat de touringcar weer klaar. Via een 
mooie route rijden we terug richting Ootmarsum.
Fiets: Smokkelroute 37 km: Langs de grens met Twente is altijd gesmokkeld. We willen u 
met deze fietsroute graag kennis laten maken met een aantal prachtige historische 
gebouwen en landgoederen in de omgeving van Denekamp. De route leidt u tevens langs de 
Duits-Nederlandse grens over voormalige smokkelpaden. Goederen waar vooral in 
gehandeld werd, waren boter, sigaretten en drank. Om de smokkelaars op te sporen, werden 
Commiezen (douane-ambtenaren) langs de grens gestationeerd. Zij verbleven in deze 
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commiezenhutten, van waaruit ze via kijkgaten onopgemerkt de grens controleerden. De 
hutten waren goed gecamoufleerd en zaten deels onder de grond en deels boven de grond
Dag 4          IJsselsteden: Na het ontbijt rijden we naar de Overijsselse hoofdstad Zwolle. 
De stad Zwolle kan zich beroemen op een rijk en afwisselend verleden. De ligging van de 
stad was bepalend voor de functie die zij door de eeuwen heen vervulde: regionaal 
marktcentrum, handelsknooppunt en verbindingsschakel tussen oost en west. In de 
middeleeuwen wist Zwolle langzaam maar zeker uit te stijgen boven zijn twee bondgenoten 
Deventer en Kampen. Vandaag de dag heeft Zwolle een zeer gezellig centrum met een ruim 
winkelaanbod. Na het gezellige Zwolle rijden we naar een andere IJsselstad. Hattem, een 
oud Hanzestadje, ligt op de linkeroever van de IJssel, tegenover Zwolle. Van de 
laatmiddeleeuwse vestingwerken van het stadje Hattem resteren de versmalde grachten, een 
stuk muur aan de zuidoostzijde, de sierlijk gebouwde Dijkpoort, twee hardstenen pompen 
uit de 18e eeuw, een raadhuis in Nederlandse renaissancestijl en een gotische pijlerbasilica 
met een monumentale tufstenen romaanse toren. Voorts zijn er enkele 17e eeuwse huizen, 
w.o. het Pand der Liefde, de Tinne en pand De Zon. De binnenstad is aangewezen als 
beschermd stadsgezicht en herbergt zoals genoemd vele monumenten. Zo ook het Anton 
Pieck Museum. Anton Pieck was reeds op jonge leeftijd een succesvol kunstenaar. Zelf 
noemde hij zich een ambachtsman, vanwege het vakmanschap tekenen. De kwalificatie 
ambachtsman is weliswaar zeker van toepassing op hem, maar niet toereikend. Anton Pieck 
gaf zoals we allen weten een extra dimensie aan zijn werk, waardoor het zeker kunst 
genoemd mag worden.
Fiets: Watermolentocht 26 km: Wat is het mooiste wanneer je staat bij zo'n oude, soms 
vervallen, vaak gerestaureerde watermolen? De sfeer van de historie, die om alle oude 
gebouwen tastbaar is? Het rustieke van die bouwwerken met de grote raderen die de 
energie vanuit het water overbrachten? De vernuftige constructie van het aandrijfwerk? Of 
het water van de beken, dat de omgeving van zo' n oud ambachtelijk bouwwerk zoveel 
schoonheid geeft? Het laatste is zeker bepalend voor de fraaie en rijke natuur die men er 
vindt. De tocht gaat langs enkele van die prachtige molens.
Dag 5 Huiswaarts: Na het ontbijt nemen we afscheid van het vriendelijke personeel van 
Stadshotel Ootmarsum. We brengen vandaag een bezoek aan het Veluws 
zandsculpturenfestijn in Garderen. Ieder jaar is er een ander thema bij het 
zandsculpturenfestijn. Dit jaar is het thema: ‘75 jaar bevrijding’.  Zowel binnen als buiten 
kijkt u uw ogen uit. Aansluitend rijden we naar ons dineradres. Deze mooie reis door 
Twente besluiten we met een heerlijk diner.

Informatie:
Deze reis is georganiseerd in samenwerking met EMA REIZEN.
EMA REIZEN stuurt u de rekening toe.
De opstapplaatsen zijn: Mariakerk in Valkenswaard, parkeerplaats 
achterzijde Albert Heijn in Waalre en supermarkt Jumbo in Aalst.

Er gaat een begeleidster van de Reiscommissie met u mee op reis.
De reissom is inclusief de fooi aan de chauffeur.

Aanmelden: 
U kunt zich op twee manieren voor deze reis aanmelden tot 15 juli:
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 met het aanmeldingsformulier in deze Nieuwsbrief.
 per e-mail: reizen@pvge-awv.nl met al uw gegevens zoals gevraagd op 
het aanmeldingsformulier.
Voor vragen:
Mies Mermans  040 204 2536
Truus van de Vorstenbosch  040 221 5140

Wi l d e v r o u w
Jeroen Olyslaegers
De schrijver heeft het boek in twee delen 
verdeeld. Het eerste deel gaat over herber
gier Beer (Wildeman). Hij is in korte tijd 
drie keer getrouwd geweest, maar alle drie 
vrouwen zijn vroeg overleden. Bij de laatste 
vrouw heeft hij een kind gekregen, dat sterk 
behaard is. Het verhaal speelt zich af rond 
1550. De schrijver laat de herbergier zijn 
verhaal vertellen vanuit Amsterdam en het 
gaat over Antwerpen. De schrijver heeft 
zich verdiept in deze tijd. Heel innemend 
verhaalt hij allerlei omstandigheden, waar
door je het gevoel hebt in deze tijd te leven. 
Zo gaat Beer elk jaar bij het begin van de 
lente, verkleed als wildeman, met enkele 
kompanen in Antwerpen de lente aankondi
gen. Het is echter een verwarrende tijd. De 
nieuwe godsdiensten doen hun intrede in de 
stad. In de herberg van Beer gaat het er dan 
ook geheimzinnig aan toe. Een groep men
sen, zgn. familie, predikt de liefde, maar 
ondertussen wordt er ook stevig handel ge
dreven. Enkelen van deze groep sturen een 
drietal boten uit naar de noord, om de door
gang naar Azië op deze wijze te verkrijgen. 
Ook wordt in de herberg een geleerde on
dergebracht met vele geheimzinnige boe
ken. Het tweede deel heet Wildevrouw. Die 
missie van de drie boten mislukt, maar één 
boot keert terug met een wildevrouw en 
haar dochter. Deze vrouw en haar dochter 
worden ondergebracht in de herberg. Daar 
worden zij een bezienswaardigheid. In Ant

werpen wordt 
het onrustig, 
omdat de Span
jaarden voor de 
poorten van de 
stad staan. 
Daarbij komt 
dat de stad 
verdeeld is 
door de ver
schillende reli
gies. Buiten de 
stad worden 
hagepreken 
gehouden. De 
stad wordt 
overrompeld 
door de geuzen, 
waardoor de 
godsdienstvrijheid nog meer gestalte krijgt.
De zoon van de herbergier, Ward, heeft heel 
veel boeken gelezen van de geleerde, die 
lange tijd in de herberg verbleef. Hij ziet 
zijn kans schoon en begint te prediken. Het 
gevolg daarvan is dat de mensen, opgehitst, 
de kerken bestormen. Willem van Oranje 
probeert de vrede te herstellen. Als dat niet 
lukt, vertrekt hij en dan herstellen de Span
jaarden de vrede. Dat blijft niet zonder ge
volgen voor Beer en zijn herberg. Uiteinde
lijk vlucht de herbergier met de wildevrouw 
en haar dochter. Een vlucht met fatale af
loop. Een goed geschreven historische 
roman. De Belgische afkomst van Jeroen 
Olyslaegers is vaak te herkennen in het 
taalgebruik.

Jos Ossevoort
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V R A A G  &  A A N B O D
Gevraagd:
1. Ik ben verzamelaar van Philishaves en ook secretaris van PVC ( Philishave 

Verzamelaars Club) en zoek speciale Philishaves, zoals die ook gegeven zijn 
aan o.a. Philips jubilarissen. Het zou fantastisch zijn als zo’n exemplaar een 
mooie plaats kan krijgen in mijn verzameling, eventueel tegen een 
schappelijke vergoeding.

Jac Engel, ’s-Hertogenbosch,  06 5479 0832

Aangeboden:
1. Voor 25% van de nieuwprijs:

Navigator Garmin Dakota 20.
Cornelis Marks,  +32 1180 2313,  cornelis.marks@telenet.be

2. De volgende boeken zijn gratis af te halen:
Jenna Blum: Het familieportret
Graeme Simsion: Het Rosie Effect (vervolg van Het Rosie Project)
Tom Lanoye: Gelukkige slaven
Annegreet van Bergen: Gouden jaren (het dagelijks leven van 50 jaar 

geleden)
Clive Cussler: Duik in het duister
House of Knowledge: Het bombardement, Holland in het hart geraakt
Kees Verwey: De kunst van het aquarelleren
Dietmar Elger: Expressionisme (in de Duitse kunst)
Rik Launspach: 1953 (roman tegen de achtergrond van de 

watersnoodramp van 1953)
Arnon Grunberg: De asielzoeker

Truus van de Vorstenbosch,  040 225 1540

3. Wie kan ik een plezier doen met de 17-delige serie ‘Bericht van de Tweede 
Wereldoorlog’?
Gratis af te halen in Valkenswaard.

Marian de Leng,  040 707 4294
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AANMELDINGSFORMULIER

LEEMSKUILEN 38A
5563 CL WESTERHOVEN
040-2044145

VERTREKDATUM:  MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021
BESTEMMING: NEDERLAND - OOTMARSUM

1. HR./ MEVR. ________________VOORLETTER._____GEB. DATUM________

2. HR./ MEVR. ________________VOORLETTER._____GEB. DATUM________

ADRES:___________________________________________________________

POSTCODE:_______WOONPLAATS:____________________________________

PVGE-LIDNUMMER(S) _______________________________________________

TELEFOON:________________ GSM:_________________

OPSTAPPLAATS___________________________________

FIETSREIS  BUSREIS   AANKRUISEN WELKE REIS U WENST TE  BOEKEN!

SOORT KAMER:___________________________________

WILT U EEN REISVERZEKERING JA/NEE

WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING JA/NEE

INLEVERADRES EN INFORMATIE:
Mw. Mies Mermans
Houtvesterwei 8, 5551 PD Valkenswaard
 040-2042536
 reizen@pvge-awv.nl

Aanmelden & betalingscondities zie het kader op de pagina hiernaast.
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A c t i v i t e i t e n

alle activiteiten zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen

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 20 jun Zondagwandel Zondagmiddagwandeling, Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

do 8 jul Fietsen Fietstocht 4, vertrek 11:00 uur vanaf De Graver

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

vr 16 jul Borreluurtje Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30-16.30 uur

ma 12 jul Wandelen Wandeltocht 5

do 22 jul Fietsen Fietstocht 5, vertrek 11:00 uur vanaf SKH

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

do 29 jul Redactie Deadline kopij voor Nieuwsbrief september

zo 8 aug Lunchen Lunch op zondag, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.00 uur

do 12 aug Fietsen Fietstocht 6, vertrek 11:00 uur vanaf De Graver

di 10 aug Wandelen Wandeltocht 6

vr 20 aug Borreluurtje Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

do 26 aug Fietsen Fietstocht 7, vertrek 11:00 uur vanaf SKH

zo 29 aug Zondagwandel Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
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Aanmelden & betalingscondities reis NEDERLAND - OOTMARSUM
U kunt zich met behulp van het formulier hiernaast per post of per e-mail 
aanmelden. 
Te zijner tijd ontvangt u rechtstreeks van EMA Reizen een voorlopige 
boekingsbevestiging.
Voor het boeken van een meerdaagse reis hanteren wij een iets andere 
werkwijze in deze tijd dan dat u gewend bent:
- geen aanbetaling bij boeking
- geen annuleringskosten; als wij de door u geboekte reis nog niet 

kunnen uitvoeren, dan annuleren wij deze gratis (de annuleringsvoor
waarden en de daarbij behorende kosten blijven van kracht als u zelf 
de reis annuleert)

- de boeking wordt pas definitief als wij veilig op reis mogen en kunnen; 
vanaf dat moment geldt dan de betalingsverplichting van de overeen
gekomen overeenkomst; hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.



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 van 10.00 – 12.00 uur. 
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: Truus van de Vorstenbosch reizen@pvge-awv.nl

 040 221 5140

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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