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willen, want veel landen hebben
verschillende eisen. En hoe komen
deze mensen terug? Brengen zij het
virus mee terug? Geen wonder dat
we opnieuw huiverig worden en
sommige mensen verkondigen een
nieuwe golf. Soms wordt er al ge
sproken over een derde prik, mis
schien een cocktail tegen griep en
corona. In ieder geval worden de
mensen, en vooral wij ouderen,
voorzichtiger. En dat is in allerlei
opzicht nooit verkeerd. Kies uw
momenten uit waarop u iemand wil
ontmoeten, maar blijf dat wel vanuit
uzelf stimuleren. Probeer zoveel
mogelijk contact te leggen met men
sen, zodat u niet vereenzaamt. U
kunt deelnemen aan onze activitei
ten die al zijn opgestart. Dat zijn
vooral de buitenactiviteiten. Uiter
aard op eigen risico en met inacht
neming van de basisregels die de
overheid stelt. We blijven hopen op
een goede afloop van de periode van
corona. En als meer activiteiten tot
de mogelijkheden behoren, zullen
we deze zeker opstarten.
Jos Ossevoort, voorzitter

Wat heerlijk, maar...
Is het wel zo prettig? Maar toch...
Als je jarig bent, is het feest. Dat
wordt meestal onderstreept met het
geven van gebak. Wat heerlijk. Als
iemand geslaagd is voor het exa
men, is dat een feest waard. Wat
heerlijk. Ook zijn er andere momen
ten waarop het fijn is extra’s te mo
gen doen. Vaak worden dan allerlei
lekkernijen gekocht om het te vie
ren. Wat heerlijk.
Lekker op vakantie in Nederland of
naar het buitenland. Het mag weer!
Wat heerlijk. Toch zullen veel men
sen denken: “Waar beginnen we
aan?!” De tijden zijn onzeker. Het
vaccinatieproces is goed op gang
gekomen, maar ondertussen zijn er
nieuwe Covid-varianten verschenen:
de Deltavariant en de Lambdavari
ant. Deze varianten schijnen meer
besmettelijk te zijn dan de vorige
varianten. Het gevolg is dat de be
smettingscijfers weer stijgen en de
mensen zich afvragen hoe het verder
moet. Daarnaast is er een probleem
als de mensen naar het buitenland

C o r o n a m a a t r e g e l P V G E - AW V
Noodgedwongen heeft het bestuur
van afdeling Aalst-Waalre en Val
kenswaard de volgende maatregel
moeten nemen: bij georganiseerde
evenementen/activiteiten, zoals
Trefpunt, najaarsbijeenkomst, bij
september 2021

eenkomst nieuwe leden en andere
bijeenkomsten met veel leden, is die
bijeenkomst alleen toegankelijk
voor leden met vaccinatiebewijs,
herstelbewijs Covid-19 of negatief
testbewijs; aan te tonen via de app
1
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(QR-code) of een schriftelijk bewijs.
Deze maatregel blijft van kracht tot
er vanuit Den Haag anders wordt
besloten. Daarnaast gelden de maat
regelen die door de plaatselijke
eigenaren van evenementen/activi
teiten voor hun gelegenheid zijn op
gesteld, zoals OV, musea, theaters
en restaurants. Dit kan inhouden dat
daar bijv. een mondkapje moet wor
den gedragen, afstand 1,5 m en
maximaal 4 personen aan 1 tafel.

Controle geschiedt door de PVGEorganisator en/of door de gelegen
heden, bij betreden daarvan.
Bijvoorbeeld: K&C bezoekt een
museum, mensen gaan met eigen
vervoer: controle door museum.
Reizen organiseert een groepsreis
per bus: controle door Reizen en de
busorganisatie.
Voor het bestuur, Peter Oolbekkink,
secretaris

Trefpunt voorzichtig begonnen
Ook het Trefpuntteam is weer voor
zichtig begonnen. Voor donderdag
middag 16 september en donderdag
middag 18 november staat weer een
lezing geprogrammeerd met de be
kende nazit. Reserveer deze data
vast in uw agenda. Op 16 septem
ber een lezing door Erna Charbon
over ontstaan en gevolg van de
Franse Revolutie. Het programma
van november wordt in de loop van

augustus bekendgemaakt. Dit na
tuurlijk, onder de dan geldende alge
mene maatregelen en die van het
bestuur. Ook bestaat nog steeds de
mogelijkheid dat de lezingen straks
afgezegd moeten worden, maar laten
we hopen, dat dit niet het geval is.
Peter Oolbekkink

Biljarters bezig
De biljarters zijn alweer enige we
ken aan het libre en driebanden spe
len. Nadat Het Klooster in Waalre en
De Graver in Valkenswaard andere
bestemmingen kregen, hebben we
een uitstekend onderkomen gevon
den in Biljartcentrum La Carambole
te Veldhoven, Oortlaan 156. Daar
staan 18 biljarts voor alle soorten; er
september 2021

zijn op de woensdag, van 13.00 uur
tot 18.00 uur, minimaal 3 biljarts
voor ons beschikbaar. Gezelligheid
blijft belangrijk.
Rob Westerhof, coach
2
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nekkige deze keer, die met
vereende krachten toch
werd gemaakt. Enkele leden hadden
zich gemeld om de twee ritten in
augustus voor te rijden. De eerste
was op 12 augustus en de tweede is
op 26 augustus, vanaf het SKH. Op
9 september is er een tocht vanaf De
Graver met aansluitend een etentje
bij ‘t Brabants Genot en op 14
oktober vanaf SKH een korte rit met
lunch bij manege De Molenberg met
daarna de najaarsbijeenkomst (weer
bij de rollerclub VRC).
Voor de komende ritten, etentje en
najaarsbijeenkomst ontvangt ieder
een tijdig een herinnering om zich
aan te melden, in verband met maat
regelen die dan van toepassing zijn.
Jan Mermans, coach

Fietsclub
Zoals verwacht, is op 10 juni jl. de
eerste tocht gereden en zijn de toch
ten van juli ook doorgegaan. Na de
eerste (korte) tocht is bij de bijeen
komst in het clublokaal van de rol
lerclub VRC in Valkenswaard terug
gekeken op het vorige seizoen en
zijn de plannen voor dit seizoen
behandeld. In die bijeenkomst kon
den we ook afscheid nemen van on
ze oud-coach Paul Compen. Helaas
is hij kort daarna overleden.
In juli hebben we veilig en gezellig
met elkaar gefietst waarbij ook nieu
we leden aanwezig waren. Op de
laatste rit kregen we na drie jaar
weer eens een lekke band. Een hard

nog geen mogelijkheid gekomen om
op grote schaal iets voor onze leden
te organiseren, omdat de zaalcapaci
teit voor een PVGE-evenement mo
menteel niet verder gaat dan 60 per
sonen zolang de 1,5 meter blijft gel
den. Pas wanneer we weer ‘normaal’
gezellig bij elkaar mogen zitten, be
horen de grote PVGE-bijeenkom
sten weer tot de mogelijkheden,
want zelfs als iedereen gevaccineerd
zou zijn, moet er toch nog – totdat
alle varianten onder controle zijn -afstand gehouden worden.
Het enige wat de Evenementencom
missie nu kan melden is:
Zodra het kan, doen we er wat aan!

Evenementen wel of niet?
Op woensdag 30 september 2020
organiseerde de Evenementencom
missie voor de leden van de PVGE
een aangeklede filmmiddag vanaf
13.30 uur in Theater De Hofnar in
Valkenswaard. Daar zou de film
worden getoond ‘De Beentjes van
Sint Hildegard’ van Herman Finkers
(in dialect met ondertiteling). De
zaal van De Hofnar was coronaproof
gemaakt en er gold een 1,5 meter
protocol. Door aanscherping van de
coronamaatregelen moesten wij als
nog de voorstelling annuleren.
Sindsdien is er voor de commissie
september 2021
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Lid van Verdienste
PVGE Koepel
Onlangs is de oud-secretaris van on
ze vereniging, Eric Ideler, benoemd
tot Lid van Verdienste. Niet alleen
voor onze PVGE-afdeling maar ook
voor de PVGE Koepel heeft Eric
veel werk verzet. Hij was de grote
aanjager voor Quo Vadis en later
heeft hij een grote bijdrage geleverd
aan de nieuwe statuten. Op grond
van zijn vele werkzaamheden voor
de koepel is Eric ook benoemd tot
Lid van Verdienste van de koepel.
Wij feliciteren hem daarmee van

Op 28 juli heeft Eric Ideler de oorkonde met
toebehoren mogen ontvangen van de voorzitter
van de PVGE Koepel, Mari Vervaart.

harte en wensen hem, maar ook zijn
vrouw Janine, nogmaals veel succes
in het westen van ons land.

Met Kunst & Cultuur naar
Dr. Gerard Rooijakkers
Dinsdag 26 oktober
Dr. Gerard Rooijakkers studeerde
geschiedenis aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen en volkskun
de aan de Westfälische Wilhelmsuni
versität Münster. Hij promoveerde
in Nijmegen op een studie over his
torische volkscultuur in oostelijk
Noord-Brabant. Hij was verbonden
aan het Meertens Instituut, was bij
zonder hoogleraar Nederlandse et
nologie aan de Universiteit van Am
sterdam, werkte als adviseur bij de
Raad voor Cultuur en is lid van de
commissie Immaterieel Erfgoed
Unesco. Voor zijn vernieuwende in
breng op het gebied van de Neder
landse volkscultuur ontving hij de
Prins Bernhard Cultuurprijs voor
Geesteswetenschappen. Als colum
nist van het Brabants Dagblad en
optredens voor radio en tv weet hij
op een laagdrempelige manier we
tenschappelijke inzichten rond
volkscultuur te verbinden met actu
aliteit. Op zijn initiatief werd in
2020 de vervolging van heksen in
1595 in Peelland gemarkeerd met
een monument in Cranendonck. In
zijn geboortestad Eindhoven is hij
betrokken bij de herbestemming van
het kloostercomplex Mariënhage tot
DomusDela.
Dr. Gerard Rooijakkers geeft voor
september 2021

ons een le
zing van 5
kwartier met
als invalshoek De Contente Mens.
Daarin weeft hij uiteenlopende ken
merken van de Brabantse volksziel,
van content en Roomse blijheid,
volgzaamheid en berusting tot ge
rommel in de marge en georgani
seerde misdaad. Maar ook de High
Tech in de regio Brainport, nertsen
fokkerijen en heksenverbrandingen.
Het wordt geen lezing met lichtbeel
den. Gerard Rooyakkers vertelt ver
halen en weekt verhalen van zijn
toehoorders los. In de voorbereiding
van deze lezing was daarvan iets te
beleven: rijke verhalen om je in mee
te laten voeren, zonder het stempel
van wetenschappelijk gelijk.
Locatie:
Gemeenschapscentrum De Pracht,
De Pracht 2, Aalst-Waalre
Programma:
• 13.30 – 14.00 uur Ontvangst met
koffie en thee
• 14.30 – 16.00 uur Lezing
• 16.00 – 16.30 uur Afsluiting met
koffie en thee
Aanmelden, zo spoedig mogelijk:
De activiteit kan plaatsvinden bij
5
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 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 0980 of 040 201 5387
Betalen, maar eerst aanmelden:
€ 19,00 Rekeningnummer:
NL70 RABO 0118820788
T.n.v. PVGE afd. AWV KenC, onder
vermelding van ‘Rooijakkers’
Contact met de commissie K&C:
Wij zijn gedurende deze middag
bereikbaar op 06 5320 8730 en
06 2743 7981
Wilt u, als u dat nog niet heeft ge
daan, ook uw mobiele telefoonnum
mer aan ons doorgeven?

Lunch op Zondag STOPT (voorlopig)

september 2021
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Zondagmiddagwandeling
op iedere laatste zondag van de maand
Langzaam maar zeker komt onze
vrijheid weer in zicht en daar wor
den we allemaal blij van. Wandelen
met een grote groep is lange tijd niet
mogelijk geweest. Maar ons motto
was: corona krijgt ons er niet onder,
we weten wat niet mag, we zoeken
naar wat wel mogelijk is! Ondanks
de beperkingen is er maar één zon
dag geweest waarop we echt niet
mochten wandelen. Op alle andere
zondagen was het wandelgroepje
weliswaar beperkt tot 3 à 4 perso
nen, maar het enthousiasme was er
niet minder om. Dat bleek wel uit de
koffie en thee to-go met lekkers dat
door de deelnemers zelf werd mee
gebracht. Op een geschikte plek in
het bos hebben we daar ‘met z’n al
len’ van genoten (zie de foto). Wan
delen met een grote groep kan nu
weer. Het terras is al langere tijd
september 2021

weer open, zodat we ook na onze
wandeling kunnen genieten van el
kaars gezelschap en wat kunnen na
praten onder het genot van een lek
ker 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 tem
po en in gezellig gezelschap. We zijn
er klaar voor en hebben er zin in.
We vertrekken steeds om 13.30 uur
vanaf Bosherberg Harba Lorifa, ach
ter zwembad De Wedert in Valkens
waard. We wandelen ongeveer 3 km.
Als u zin hebt in een korte boswan
deling en een gezellige nazit, bent u
van harte uitgenodigd om mee te
wandelen. Van tevoren aanmelden is
niet meer nodig, tenzij de corona
maatregelen dit opnieuw vereisen!
Wil van de Vorstenbosch,
 040 221 5140.
7
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N a a r d e Vu l k a a n - E i f e l

busdagtocht

dinsdag 19 oktober
De Vulkaan-Eifel is een laaggeberg
te en dankt zijn naam aan de vulka
nische activiteiten die onder andere
het landschap van het Brohltal heb
ben gevormd. Op dit moment zijn de
vulkanen niet meer actief. In het
landschap vallen de vulkanen op
door de kenmerkende vorm van de
kegelvormige heuvels. De Brohltal
bahn of Vulkaan Express welke eind
19e eeuw werd aangelegd, is een
goede manier om kennis te maken
met de Vulkaan-Eifel en het Broh
ltal. De historische trein rijdt over
een oud smalspoor door een fascine
rend (vulkaan)landschap. Het land
september 2021

schap is deels ontstaan door de uit
barsting van de nabij gelegen
Laacher See vulkaan, die een grote
hoeveelheid materialen in het land
schap heeft uitgespuwd. Vanaf uw
opstappunt rijden we naar ons kof
fieadres voor een heerlijk kopje
koffie of thee met Limburgse vlaai.
Na deze stop vervolgen we onze
weg richting de Vulkaan-Eifel. Rond
het middaguur komen we aan bij
ons lunchadres, gelegen aan de Rijn.
Hier wordt u een goed verzorgde
lunch aangeboden. Na de lunch is er
nog even gelegenheid om langs de
Rijn te flaneren. Om 13.45 uur gaan
8
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we naar het station van de Vulkaan
Express. De trein voert u met een
snelheid van circa 20 km/h via een
smalspoor door het prachtige afwis
selende landschap. Tijdens de rit
passeert u bruggen en tunnels. De
chauffeur zal u opwachten bij het
eindpunt van deze bijzondere trein
rit. Hierna vertrekken we weer rich
ting Nederland. Op Nederlandse bo
dem, in Limburg, bieden wij u nog
een heerlijk driegangendiner aan. Na
het diner brengen wij u weer terug
naar uw opstapplaats.
Vertrektijd: Bij voldoende aanmel
dingen vertrekken we op dinsdag 19
oktober om 08.15 uur bij de Maria
kerk, Waranda 8 in Valkenswaard en
om 08.30 uur bij de Jumbo, Horten
sialaan 2 in Aalst
Reissom: € 75,50 p.p. Bij de reis
som is inbegrepen:
- vervoer per luxe touringcar

- koffie met vlaai
- lunch (kalte Platte)
- rit met de Vulkaan Express
- driegangendiner
- attentie voor de chauffeur
Aanmelden vóór 21 september.
Uw aanmelding is compleet als u
bovenstaand bedrag uiterlijk 30 sep
tember heeft overgemaakt op rek.nr.
NL62RABO 0155706055 t.n.v.
PVGE-Aalst-Waalre-Valkenswaard
o.v.v. dagtocht Eifel
Informatie:
Truus van de Vorstenbosch
 040 221 5140 of
 reizen@pvge-awv.nl
Bereikbaarheid: de begeleiding is
gedurende deze dag bereikbaar op
 06 4415 0407

koffie-borreluurtje, zie pagina 4

september 2021
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Met Kunst & Cultuur naar DomusDela
Donderdag 23 september
DomusDela in Eindhoven is belang
rijk historisch cultureel erfgoed. Het
bestaat uit het voormalige klooster
Mariënhage en de ernaast gelegen
Paterskerk. Coöperatie Dela, de pa
ters Augustijnen, de gemeente Eind
hoven en de provincie Noord-Bra
bant hebben voor dit oudste stukje
Eindhoven een nieuwe toekomst ge
realiseerd. De architecten Bert Dir
rix en Arie van Rangelrooij vonden
het een gewetensvolle opdracht om
de plek waar Eindhoven ooit is ont
staan op een mooie manier toegan
kelijk te maken. DomusDela schrijft
september 2021

zelf:
DomusDela staat midden in de sa
menleving. Duidelijk zichtbaar,
want recht in het hart van Eindho
ven. Hier zeg je volmondig “ja!”
tegen je liefste. Of neem je afscheid
van je trouwste. In dit huis vier je
het leven en ervaar je ook dat het
leven doorgeven is. In DomusDela
kun je laten zien wie je werkelijk
bent. Ervaar het gevoel van thuisko
men en geniet van de verstilling in
de tuin of schuif aan in Brasserie
Rita. Blijf overnachten in het luxe
boutique Hotel Mariënhage. Of
10
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bezoek een concert, lezing, receptie
of evenement op deze iconische lo
catie. DomusDela is de plek waar
immens geluk en intens verdriet
naast elkaar bestaan. Precies zoals
in ons dagelijks leven. Klooster
Mariënhage vormt het decor voor
betekenisvolle ontmoetingen. Van
oudsher ademt dit complex gastvrij
heid. Eeuwenlang ontvingen de Au
gustijnen hun bezoekers steevast
met de woorden: “Welkom, fijn dat
je er bent!” Dat is de traditie waar
DomusDela nu op voortbouwt.
Programma:
13.45 – 14.00 uur Ontvangst
14.00 – 15.00 uur Rondleiding door
het complex
15.00 – 17.00 uur Borrel met hartig
tafelassortiment, bittergarnituur,
nootjes en warme bites in
Brasserie Rita. Keuze uit Hol
lands drankenassortiment m.u.v.
speciaalbieren en sterke dranken.
Aanmelden: zo spoedig mogelijk.
De activiteit kan plaatsvinden bij
minimaal 35 aanmeldingen.

 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 0980 of 040 201 5387
Betalen, maar eerst aanmelden:
€ 29,00 Rekeningnummer:
NL70 RABO 0118820788
T.n.v. PVGE afd. AWV KenC, onder
vermelding van ‘DomusDela’
Vervoer:
DomusDela:
Kanaalstraat 4, Eindhoven.
Vanuit de richting Valkenswaard,
goed bereikbaar met buslijn 317 of
318, uitstaphalte Stadhuisplein,
daarna 9 minuten lopen. Wie met
eigen auto gaat, kan parkeren in
parkeergarage Q-Park Heuvel aan de
Ten Hagestraat 6a in Eindhoven.
Vanuit de garage, uitgang ‘Vestdijk’,
loop je in 5 minuten langs Hotel
Pullman naar DomusDela).
Contact met de commissie K&C:
Wij zijn gedurende deze middag
bereikbaar op 06 5320 8730 en
06 2743 7981
Wilt u, als u dat nog niet heeft ge
daan, ook uw mobiele telefoonnum
mer aan ons doorgeven?

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mw. H.M. Buijsen
Mw. H.A.M. Couwenberg
Mw. J.G.C.M. Jongen-van Kraaij
Mw. I. Hemerik-Prins
Dhr. H.J. van Dam
Dhr. J.W.G.M.Beekman
Mw. T.M. den Haan-Alleman
september 2021
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‘ Het be el d spr e e kt ! ’
Verslag expo
Op 3 en 10 augustus organiseerde K&C een
bezoek aan het Nederlands Steendrukmuse
um in verband met de expositie ‘Het beeld
spreek! Art nouveau in de Nederlandse
Affichekunst’. Na de ontvangst, met koffie
en gebak, nam Lisette Almering, cura
tor/conservator, ons op de haar eigen
boeiende en heldere wijze mee door de
ontwikkelingen in de affichekunst rond de
negentiende eeuwwisseling. Haar lezing
was een uitstekende introductie op de expo
sitie. Lisette leidde ons vervolgens ook nog
rond in het museum, zodat de kennisma
king met die periode werd verdiept. De expositie geeft een zeer goed beeld
van de verschillende toepassingen, zoals affiches, boekomslagen in de
Nederlandse art nouveau stijl. Er zijn prachtige affiches te zien van Toorop,
Berlage, Der Kinderen, Roland Holst
en vele anderen. Ook de drukdemon
stratie maakte veel indruk. Als je ziet
hoe bewerkelijk het proces van steen
drukken is, krijg je nog meer bewon
dering voor de resultaten. Aan de ge
concentreerde aandacht van de groep,
de vragen en de reacties was te mer
ken dat het een geslaagde ochtend
was, aanbevelenswaardig. Zoals een
deelnemer opmerkte: “Wat heerlijk
dat we in onze directe omgeving zo’n
cultureel aantrekkelijke activiteit
kunnen hebben!” En daar ben ik het
helemaal mee eens.
Therese Hanneman

september 2021
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VRAAG EN AANBOD
De volgende boeken zijn gratis af te halen:
Antoinietta Crippa: Gaudi
Gilles Néret:
Klimt
Patricia Seligman: Het schilderen van bomen en bossen
Patricia Seligman: Het schilderen van mooiere luchten
Elisabeth Kim:
Tienduizend tranen
Nina Polak:
Gebrek is een groot woord (Literatuur Prijs 2018)
Hendrik Groen:
Zolang er leven is: het nieuwe geheime dagboek van
Hendrik Groen, 85 jaar
Sophie Tak:
Phineas’ feest (2020)
Remco Campert &
Kees van Kooten: Aanelkaar
Leonard Pfeijffer: Grand Hotel Europa
Robin Cook:
Besmet, Fataal, Coma, Ingreep, Ontvoerd en Kritiek (6
medische thrillers)
Truus van de Vorstenbosch  040 221 5140
september 2021
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Verborgen creatief talent bij de PVGE
Dat er veel creativiteit bij onze
PVGE-leden zit, komt af en toe
aan het licht. Zo belde een tijdje
geleden PVGE-lid Jo StinnissenJonkers het beginnende Zentan
gle tekengroepje op. Al jaren
lang past zij de Zentangle tech
niek toe bij haar schilder- en te
kenwerk. Jo wil haar jarenlange
ervaring met Zentangle graag
met dit tekengroepje delen. Het
was coronatijd en Jo mocht
maar één persoon in haar huis
ontvangen. Dat werd een ge
denkwaardige middag. Het be
gon met het meest recente
werk van Jo. Zij liet prachtige
collages zien, gemaakt van af
beeldingen uit kunsttijdschrif
ten en bewerkt met allerlei
schilder- en tekentechnieken.
Het was een genot om al die
mooie werken te bekijken en te
bewonderen. Daarna werd een
hele stapel Zentangle boeken
bekeken en besproken. Pas
daarna kwam het Zentangle
werk van Jo tevoorschijn. Het
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was maar goed, dat ze dat voor
het laatst bewaard had, want de
ene stapel na de andere kwam
tevoorschijn en ieder werk had
zoveel details dat je niet uitge
keken raakte. Op dat moment
ontstond het idee om foto’s te
gaan maken voor het Zentangle
tekengroepje. Het werden heel
veel foto’s, want elk werk was
bijzonder. De volgende stap was
om Jo te vragen, of er ook wat
van haar werk in de Nieuwsbrief
mocht komen. Daar moest ze
even over nadenken, maar ze
ging overstag door het enthou
siasme van haar bezoek. Ook is
afgesproken, dat werk van haar
in het informatiekraampje van
Zentangle komt te hangen op de
eerstvolgende kennismakings
bijeenkomst voor nieuwe leden.
Het Zentangle tekengroepje
verheugt zich op de ontmoeting
met Jo, want Jo is met haar 88
jaar een bron van kennis en
inspiratie.
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Willem die Madoc maakte
Nico Dros
Toen ik de titel van dit boek zag,
herkende ik meteen de beginregels
van het Middeleeuwse dierenepos:
Van den Vos Reynaerde, welk ver
haal begint met de zin ‘Willem, die
Madoc maecte’. Hierdoor werd
mijn interesse voor het boek van
Nico Dros gewekt.
Een oude man wil voordat hij sterft
enkele kostbare Middeleeuwse boe
ken overdragen aan een geleerd per
soon die er goed mee overweg kan.
Thuisgekomen begint de geleerde de
boeken te onderzoeken. Hij ontdekt
september 2021

in de Middeleeuwse boeken een heel
verhaal.
Het verhaal gaat over een schipbreu
keling; vermoedelijk een konings
kind, dat gered wordt en opgevoed
in een klooster. Aanvankelijk poogt
de abt de jongen terug te laten be
zorgen bij zijn ouders, maar helaas
meldde zich niemand. Het kind
werd Beda genoemd en groeit op in
het klooster. Hij wordt daar schrijver
en ontdekt dat de wereld groter is
dan het klooster. Op 15-jarige leef
tijd verlaat hij het klooster om zijn
familie terug te vinden. Beda, die
zich intussen Madoc is gaan noe
men, verblijft een lange tijd in de
buurt van Brussel. Hij hoort op een
dag van een heraut dat hij in de ban
is gedaan vanwege zijn activiteiten
in het klooster. Hij vlucht en met
een gevonden paard komt hij terecht
bij een kasteelheer. Daar wordt hij
zijn secretaris. Hij wordt erg belang
rijk voor de kasteelheer. Madoc
heeft namelijk ideeën, waardoor de
geldstroom voor de kasteelheer
meer constant wordt en het volk
minder gaat morren. Er volgt een
beschrijving van een ontmoeting
van de bisschop met de kasteelheer.
De bisschop wil bij alle mensen de
biecht afnemen om oneerbare motie
ven. Er volgen nog enkele verhalen
over het verkrijgen van het ridder
schap en hoe Madoc ’s nachts be
zoek krijgt. Uiteindelijk vlucht hij,
omdat de kasteelheer overlijdt en de
16
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vazallen hun macht heroveren.
Madoc komt terecht in een pelgrim
gemeenschap. Daar leert hij een
meisje kennen, waarmee hij terug
keert naar de buurt van Antwerpen/Gent. Het meisje, later zijn
vrouw, is zeer godsvruchtig en gaat
na een aantal jaren naar het klooster.
Uiteindelijk besluit Madoc om zijn
dromen te beschrijven. In zijn
droom verkettert hij het geloof en
verwerpt hij de drie standen. Echter,
het zijn de beschreven dromen die
hem in gevaar brengen. Bij een huis

zoeking door de Inquisitie worden
de papieren gevonden. Hij verschijnt
voor het gerecht, waar hij hoopte dat
hij vrijgepleit zou worden, maar de
Inquisitie oordeelt anders. Hij wordt
veroordeeld. Gelukkig wordt hij
gered en vertrekt met een nieuwe
naam: Reinaert naar Aken.
Het boek geeft schitterende sfeer
beelden van hoe de Middeleeuwen
eruit hebben kunnen zien. Het is een
lezenswaardig boek, waar spanning
afwezig is.
Jos Ossevoort

Activiteiten
alle activiteiten zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen
do 26 aug Fietsen

Fietstocht 7, vertrek 11.00 uur vanaf 't Stationskoffiehuis

zo 29 aug Algemeen

Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

do 9 sep

Fietstocht 8, vertrek 11:00 uur vanaf De Graver

Fietsen

ma 13 sep Wandelen

Wandeltocht 7Wandeltocht 7

do 16 sep Trefpunt

Lezing Erna Charbon, AD-gebouw, 14.00 uur

vr 17 sep

Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

Algemeen

do 23 sep K&C

Bezoek + rondleiding DomusDela, Eindhoven, 14.00 uur

za 25 sep Algemeen

Seniorenmarkt, De Hofnar Valkenswaard

zo 26 sep Algemeen

Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

ma 27 sep Reizen

5-daagse reis naar Ootmarsum

di 12 okt

Wandelen

Wandeltocht 8

do 14 okt

Fietsen

Fietstocht 8, vertrek 11.00 uur vanaf 't Stationskoffiehuis

vr 15 okt

Algemeen

Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

di 19 okt

Reizen

Busdagtocht naar de Vulkaan-Eifel

do 21 okt

Redactie

Deadline kopij voor Nieuwsbrief november

di 26 okt

K&C

Lezing cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers, De Pracht 2, Aalst-Waalre, 13.30 uur

ma 8 nov

Wandelen

Wandeltocht 9

do 11 nov Fietsen

Fietstocht 10, vertrek 11:00 uur vanaf De Graver

do 18 nov Trefpunt

Lezing, AD-gebouw, 14.00 uur

vr 19 nov

Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

Algemeen
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Vaste activiteiten
Biljart

Plaats: Biljartcentrum La Carambole, Oortlaan 156, Veldhoven
Tijd: elke woensdag v.a. 14.00 uur (inloop v.a. 13.00 uur); tafels beschikbaar tot 18.00 uur
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

Handwerken

Jeu de boules

Informatie: Jan Mermans

 j.mermans@onsbrabantnet.nl
( 06 38830597

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
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

Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard
Tijd: elke derde vrijdagmiddag van de maand van 14:30 tot 16:30 uur
Koffie/borreluurtje
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
Ziekencontact

Informatie: Wim Rosink
Tineke de Pooter

 wbrosink@onsbrabantnet.nl
( 040 201 5510

 hans.en.tineke@planet.nl
( 040 221 8298

Een kleine boswandeling en een drankje na afloop.
Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard
Zondagmiddagwan
Tijd: elke laatste zondag van de maand om 13.30 uur
delingetje
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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