
Voor iedereen van 50-plus

Aalst-Waalre en Valkenswaard
Nieuwsbrief

November 2021

november 2021 www.pvge-awv.nl

www.pvge-awv.nl



november 2021 www.pvge-awv.nl

I n h o u d  o p  p a g .  n r.
Schildersclub van start pag. 1
Coronanieuws pag. 2
Koffie-/borreluurtje pag. 2
Kerstlunch bij De Rooi Pannen pag. 3
Trefpunt, lezing: Nieuwkomers in onze natuur pag. 4
Ontmoeting op Dinsdag pag. 5
Bericht van de biljartclub pag. 5
Orchideeën Hoeve, dagreis pag. 6
TextielMuseum, met K & C naar pag. 8
Welkom nieuwe leden pag. 9
Ootmarsum - reizigersverslag pag.10
Ootmarsum - Bus-/fietsreis, verslag pag.10
Naar de Eifel, met mondkapje en QR-code, verslagpag.11
Met Kunst & Cultuur naar het Concertgebouw pag.12
PVGE Koepel: twee bestuursvacatures pag.14
Met Kunst & Cultuur naar DomusDela pag.16
Evaluatie van het bezoek aan DomusDela pag.17
Tijl, Daniel Kehlmann, boekbespreking pag.18
Naar Lillehammer, Vonne van der Meer, boekbespr.pag.19
Walking Football en Walking Hockey pag.20
K&C tips 1 pag.20
Activiteitenkalender pag.22
Vaste activiteiten pag.24
Korting voor leden pag.25

I n h o u d  a l f a b e t i s c h
Activiteitenkalender pag.22
Bericht van de biljartclub pag. 5
Coronanieuws pag. 2
Evaluatie van het bezoek aan DomusDela pag.17
K&C tips 1 pag.20
Kerstlunch bij De Rooi Pannen pag. 3
Koffie-/borreluurtje pag. 2
Korting voor leden pag.25
Met Kunst & Cultuur naar DomusDela pag.16
Met Kunst & Cultuur naar het Concertgebouw pag.12
Naar de Eifel, met mondkapje en QR-code, verslagpag.11
Naar Lillehammer, Vonne van der Meer, boekbespr.pag.19
Ontmoeting op Dinsdag pag. 5
Ootmarsum - Bus-/fietsreis, verslag pag.10
Ootmarsum - reizigersverslag pag.10
Orchideeën Hoeve, dagreis pag. 6
PVGE Koepel: twee bestuursvacatures pag.14
Schildersclub van start pag. 1
TextielMuseum, met K & C naar pag. 8
Tijl, Daniel Kehlmann, boekbespreking pag.18
Trefpunt, lezing: Nieuwkomers in onze natuur pag. 4
Vaste activiteiten pag.24
Walking Football en Walking Hockey pag.20
Welkom nieuwe leden pag. 9



Oppassen ! ! !
We genieten op het moment dat ik 
dit schrijf van een schitterende 
herfst. De bladeren van de bomen 
verkleuren prachtig en de bossen 
staan vol schitterende paddestoelen. 
Een wandeling of fietstocht in de 
natuur doet de coronapandemie ver
geten. Maar kunnen we opgelucht 
ademhalen, omdat de pandemie 
voorbij is? Ik denk het niet! Ook al 
is het virus op dit moment op zijn 
retour, toch merk je dat veel mensen 
er niet gerust op zijn. En dat on
danks het gebruik van de QR-code, 
die op vele plaatsen getoond moet 
worden.
Hoe moet het nu verder?
In Nederland is meer dan 80% ge
vaccineerd. Zij die gevaccineerd 
zijn, beschermen zichzelf, maar zij 
beschermen ook de niet-gevacci
neerden. Dus je zou zeggen: het gaat

 de goede kant op. Maar … de herfst 
is een periode waarin virussen de 
kop opsteken. Het is een periode 
waarin binnenactiviteiten de over
hand krijgen. Het gevaar bestaat dat 
het coronavirus dan weer toeslaat, 
want het is nog steeds niet helemaal 
verdwenen. Wat te doen? Wat is 
wijsheid? Het overgrote deel van 
onze vereniging betreft mensen op 
leeftijd. Zij behoren, zeker als er 
sprake is van een onderliggende 
ziekte, tot de risicogroep. Het is dus 
verstandig goed uit te kijken. Dat 
wil zeggen dat men niet direct terug 
moet keren naar het ‘vroegere’ nor
maal. Uitkijken blijft de boodschap.
Er liggen veel feestdagen in het 
verschiet, zoals Sinterklaas, Kerst
mis en de jaarwisseling. Ook al is 
het vroeg, ik wens u allen namens 
het bestuur fijne feestdagen en een 
gelukkig, gezond en liefst corona
virusvrij jaar 2022. Jos Ossevoort
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S c h i l d e rs c l u b  va n  s ta r t
Wij hebben het initiatief genomen om een schildersclub te gaan 
starten en hebben Rob Roag bereid gevonden om les te geven. 
Rob geeft al 50 jaar schilder- en tekenles in Waalre. Bij voldoende 
deelname wordt de cursus Tekenen & Schilderen gegeven op: 
vrijdagmiddag, van 13.00 – 15.00 uur, in het atelier van Het 
Klooster in Waalre. Iedereen is welkom, zowel beginners als 
gevorderden.
Heb je interesse of wil je nog meer informatie: 
 ton.kivits1951@gmail.com of  06 1143 6353.



Coronanieuws
Vanaf 25 september heeft u volgens 
de landelijke richtlijnen een corona
toegangsbewijs nodig als u de hore
ca (behalve terras buiten), theater of 
evenement bezoekt. Ook bij de 
PVGE-activiteiten is dit coronatoe
gangsbewijs nu van essentieel be
lang (zie ook de nieuwsbrief van 
september 2021). Bezoek aan de 
horeca komt regelmatig voor. Denk 
daarbij bv. aan de pauzemomenten 
bij biljarten, wandelen, nordic wal
king en fietsen en de uitstapjes van 
K&C en Reizen. Het toegangsbewijs 
is: een vaccinatiebewijs, herstelbe
wijs of negatieve testuitslag. U ge
bruikt het coronatoegangsbewijs, 
samen met een geldig legitimatiebe
wijs. 
U krijgt een coronatoegangsbewijs 
als u volledig bent gevaccineerd, 
een geldig herstelbewijs hebt of een 
negatieve testuitslag van maximaal 
24 uur oud. Testen blijft gratis voor 
iedereen die geen herstel- of vacci

natiebewijs heeft. Voor dit vaccina
tiebewijs/coronatoegangsbewijs 
moet u zelf zorgen. Dit kan met een 
smartphone via de CoronaCheck, 
een app die men downloadt, instal
leert en uitvoert. Daarmee kunt u de 
zogenoemde QR-code zichtbaar ma
ken en vervolgens kan deze gescand 
worden. Let op, dat u twee codes 
hebt, één voor Nederland en één 
voor het buitenland. Is men niet in 
het bezit van een dergelijke telefoon, 
dan kan men een geprinte versie 
aanvragen, die u wordt toegestuurd, 
bij:

de CoronaCheck helpdesk: 
 0800 1421, van maandag t/m 
zondag tussen 08.00 - 20.00 uur
de GGD:  0800 5090

Houdt er dus rekening mee, dat als u 
onderweg bent en u ergens iets gaat 
nuttigen (of alleen maar naar het 
toilet wilt) er binnen alleen toegang 
mogelijk is via dit toegangsbewijs. 
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koffie/borreluurtje Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 19 november, 17 december en 21 januari 2022 bent u 
van harte welkom op het maandelijkse PVGE koffie-/bor
reluurtje bij Bosherberg Harba Lorifa. Deze gezellige mid
dag duurt van 14.30 tot 16.30 uur. De bosherberg bevindt 

zich aan de Heerkensdreef 22 in Valkenswaard (achter zwembad De 
Wedert).
Informatie en eventueel vervoer: Truus van de Vorstenbosch 
( 040 221 5140 of   truusvdv@gmail.com



KERSTLUNCH bij DE ROOI PANNEN
donderdag 16 december     12.00 uur

Het is ons dit jaar gelukt om een feestelijke 3-gangen kerstlunch voor u te 
reserveren bij DE ROOI PANNEN in Eindhoven. De leerlingen van deze 
onderwijsinstelling zullen voor ons de sterren van de hemel koken. 
Aanvang: 12.00 uur, in restaurant La Perle Noir en restaurant Les Tuiles 

Rouges.
Adres: Scholengemeenschap De Rooi Pannen, Kaakstraat 1, Eindhoven.
Kosten: € 24,50 inclusief aperitief en koffie/thee.
Aanmelden vóór 22 november
 reizen@pvge-awv.nl
Truus van de Vorstenbosch:  040 2215140 
Mies Mermans:  040 2042536 
Vanwege de grote belangstelling voor de kerstlunches wil De Rooi Pannen 
op 22 november het definitieve aantal gasten weten. 
Betaling vóór 29 november
Nadat uw aanmelding door de Reiscommissie per mail of telefonisch is 
bevestigd, kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op rek.nr. 
NL62 RABO 0155706055 t.n.v. PVGE Aalst-Waalre-Valkenswaard o.v.v. 
De Rooi Pannen. Wanneer u zich afmeldt is restitutie van uw betaling niet 
mogelijk.
N.B. Bij de lunch zijn aperitief en koffie/thee inbegrepen. De overige 
drankjes worden per tafel afgerekend. Om gemakkelijk te kunnen 
afrekenen, is het handig om kleingeld bij u te hebben. 
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Nieuwkomers in onze natuur
een lust of een last? Mari de Bijl

18 november Lezing Trefpunt 
Op 16 september was de eerste 
lezing in de trefpuntcyclus na de 
lockdown gestart. Er werd een le
zing gegeven door Erna Charbon 
over de Franse revolutie en de ge
volgen daarvan. Bij de heel interes
sante lezing waren buiten het tref
puntteam 19 personen aanwezig. 
Het was zó gezellig dat 16.30 uur 
eigenlijk te vroeg was om naar huis 
te gaan. Het was een geslaagde mid
dag met helaas wat weinig toehoor
ders. Mogelijk dat hier toch de coro
nacheck een rol heeft gespeeld.
Op 18 november komt Mari de Bijl 
een lezing geven. Er verdwijnen 
soorten uit onze natuur door kli
maatverandering, versnippering 
leefgebied en intensieve landbouw. 
Er komen door allerlei omstandig
heden ook dieren hiernaartoe. Denk 
aan de oehoe en de processierups. 
Welke soorten zijn een toevoeging 

aan onze 
natuur? De 
nijlgans is een 
relatieve 
nieuwkomer 
en een mooie 
vogel, maar is 
hij gewenst? 
De Europese 
wilde kat dook 
een aantal 
jaren geleden 
plotseling op in Brabant en nog wel 
bij boswachter Mari de Bijl. Dat kon 
toch niet? Wat is het verhaal 
hierachter? Hoe gaat het met het 
wilde zwijn en de wolf? Moeten we 
de wolf gewoon een plek geven in 
onze natuur?
Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Agnus Dei-gebouw, 
Koningin Julianalaan 12 in Aalst-
Waalre. 
Kosten: € 4,- bij binnenkomst te 
voldoen.
Controle van uw QR-code!
Andere coronamaatregelen?
Informatie: Peter Oolbekkink
 peter.oolbekkink@gmail.com
 040 2214527
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Ontmoeting op Dinsdag
Ontmoeting op Dinsdag is een initi
atief van de werkgroep Dementie
vriendelijk Valkenswaard. Sinds 21 
september is er een ontmoetingsplek 
in het centrum van Valkenswaard, 
waar ook mensen met (beginnende) 
dementie zich thuis kunnen voelen: 
de Ontmoetingskerk, Juliana
straat 12, waar Gastvrijheid, Laag
drempelig en Samen, belangrijke 
woorden zijn.
Elke dinsdagmorgen zijn mensen 
met (beginnende) dementie er wel
kom, maar ook hun partners, kinde
ren, familie, vrienden, buren en ken
nissen. En iedereen die ondanks het 
ouder worden en misschien groeien
de kwetsbaarheid, toch actief wil 
blijven.
De juiste woorden vinden, iets ont
houden, dagelijkse handelingen uit
voeren, het overzicht bewaren, 
oriënteren op plaats en in tijd, om
gaan met emoties … Als dit soort 
dagelijkse dingen niet zomaar meer 
vanzelfsprekend zijn of als u te ma
ken krijgt met (beginnende) demen

tie zal het leven anders worden, voor 
u en uw naasten. U wilt uw eigen le
ven leiden en blijven deelnemen aan 
de samenleving. Juist daarom kan 
het fijn zijn om anderen in dezelfde 
situatie te ontmoeten.
Wat kun je zoal doen bij Ontmoeting 
op Dinsdag? Je kunt er anderen ont
moeten onder het genot van een 
kopje koffie. Je kunt er advies en 
informatie krijgen in een persoonlijk 
gesprek. En samen met andere 
bezoekers en de vrijwilligers kunnen 
verschillende activiteiten worden 
georganiseerd als daaraan behoefte 
blijkt. Iedereen mag er zichzelf zijn 
en niets moet, alles mag!
Er is ondersteuning van geschoolde 
vrijwilligers en deskundigen op het 
gebied van geestelijk welzijn. Toe
gang is gratis. Een vrijwillige bijdra
ge voor de consumpties die u 
gebruikt, is welkom.
Voor meer informatie:
Arianne Valkhof:
 06 28175137 
 ontmoetingopdinsdag@gmail.com
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B e r i c h t  va n  d e  b i l j a r t c l u b

In de maand november wordt weer gestre
den om de jaarlijkse beker met handicapver
rekening, zodat eenieder in staat is te win
nen. Voor de eerste keer vindt dit plaats in 
onze huidige locatie La Carambole in Veld
hoven. Rob Westerhof



Een magische Kerst…. een winterdroom!
In de Orchideeën Hoeve

Dagreis vrijdag 10 december

De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest  
is ook dit jaar weer omgetoverd tot 
een magische kerstbeleving. Met 
duizenden lichtjes en een gezellig 
ingericht gedeelte, waar de kraamp
jes gevuld zijn met leuke snuisterij
en en lekkernijen. Met één stap in 
deze ‘winterdroom’ bent u de wereld  
om u heen zo vergeten. Er is een 
prachtige route door de tuinen, 
zodat u optimaal kunt genieten van 
het prachtige decor.
In de loop van de ochtend vertrek
ken we richting restaurant waar we 
voor u een heerlijke warme 3-gan
gen lunch hebben gereserveerd. 
Vanuit hier rijden we naar Luttel
geest voor een bezoek aan de Orchi
deeën Hoeve. Hier krijgt u ruim
schoots de tijd om de kerstsfeer op u 
in te laten werken. U kunt een be
zoek brengen aan de gezellige 
kraampjes en rondstruinen in de kas
sen. U ziet in volle pracht honderd
duizenden orchideeën in vele soor
ten. Deze bloemen zijn qua vorm, 
kleur en grootte de meest gevarieer
de soort ter wereld. In de Vlinder 
Vallei vliegen ruim tweeduizend 
vlinders langs rotswanden, beekjes 
en vijvers. In de Lorituin kunt u ook 
de wereld van de kleurrijke pape
gaaitjes ontdekken. Wilt u even uit

rusten? Daarvoor zijn gezellige 
zitjes ingericht waar u een hapje 
kunt eten en wat drinken. Om hele
maal de kerstsfeer te proeven heeft u 
vanaf 17.00 uur ook toegang tot de 
Kaarsjesavond. De elfjes gaan om 
16.30 uur duizenden kaarsjes, lamp
jes en lantaarns aansteken en de vele 
fonteinen en watervallen worden 
sfeervol verlicht. De magische sfeer 
die vervolgens in de tuinen ontstaat, 
is een droombeleving die je in aan
loop naar Kerst niet wilt missen! 
Tijdens de kaarsjesavonden wordt 
de eindeloze lichtjesroute extra 
bijzonder gemaakt door livemuziek 
en het leven in de tuinen. Bewonder 
hoe de nachtvlinders rustig rond
fladderen, ervaar dat de papegaaitjes 
zelfs in het schemer een cupje nectar 
kunnen vinden. 
Bij het afscheid van deze prachtige 
winterdroom ontvangt u een orchi
dee in cadeauverpakking. Daarna 
brengen wij u weer terug naar uw 
opstapplaats. 
Bij voldoende belangstelling, 
vertrektijden:
10.15 uur bij de Mariakerk, 

Warande 8 in Valkenswaard.
10.30 uur bij de Jumbo, 

Hortensialaan 2 in Aalst.
21.30 uur geplande thuiskomsttijd.
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Reissom: € 64,75 p.p.
Bij de reissom is inbegrepen: 
vervoer per luxe touringcar, warme 
3-gangen lunch, entree Orchideeën 
Hoeve en kaarsjesavond, 1 orchidee 
in cadeauverpakking
Aanmelden: vóór 22 november, bij 
Truus van de Vorstenbosch:
 040 2215140
 reizen@pvge-awv.nl

Betalen: Nadat uw aanmelding door 
de Reiscommissie per mail of telefo
nisch is bevestigd, kunt u de reissom 
overmaken op rek.nr. 
NL62 RABO 0155706055 t.n.v. 
PVGE Aalst-Waalre-Valkenswaard 
o.v.v. ‘winterdroom’. 
Bereikbaarheid: de begeleiding is 
gedurende deze dag bereikbaar op 
 06 4415 0407
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Met K&C naar het TextielMuseum
in Tilburg
dinsdag 18 januari 2022

Het TextielMuseum wil meer zijn 
dan een plek waar het verborgen erf
goed wordt getoond en de verhalen 
van vroeger worden verteld. Het is 
een museum dat verrast en indruk 
maakt, het bruist. Het ontwikkelt 
zich tot een makersmuseum met 
veel aandacht voor moderne produc
tietechnieken, voor duurzaamheid 
en innovatie. Het is een plaats waar 
iedereen, van professionele maker 
tot geïnteresseerde bezoeker, terecht 
kan. Op een driedaags internationaal 
congres in Dubrovnik ontving het 
museum ‘The Best in Heritage 
Award’, een waardering voor de 
kwaliteit en wijze waarop erfgoed 
op vernieuwende wijze toegankelijk 
wordt gemaakt. 
In de Wollendekenfabriek ervaren 
wij hoe van ruwe wol een deken 
werd gemaakt. Met het geluid van 
stampende machines, de geur van 
wol en olie, lijkt het alsof de fabriek 
nog volop in bedrijf is. In de rond
leiding gaat het over smouten en 
duivelen, kaarden en spinnen, vethol 
en spoelen, aandrijfassen en poelies, 
nopsters, stopsters, kruikenzeikers 
en schrobbelèrs. In de Damastweve
rij zijn nog werkende 19e eeuwse 
Jacquard weefgetouwen te zien van 
een Brabantse weverij die zich toe

legde op het vervaardigen van 
prachtig, met de hand geweven lin
nen. In de Damastwasserij kun je je 
mooie tafelgoed op ambachtelijke 
wijze laten behandelen. Het Textiel
Lab is een uniek ontwikkelcentrum 
voor textiel. Als bezoeker kijk je 
hier mee over de schouder van 
ontwerpers, kunstenaars en architec
ten. Zonder het te weten, kun je ge
tuige zijn van het ontstaan van een 
vorstelijk gewaad of een pronkstuk 
voor een prestigieus bouwwerk, Een 
uitzonderlijk kijkje in de keuken. 
De Design Studio is een ontwikkel
centrum waar bekende kunstenaars 
en ontwerpers innovatief textiel ma
ken. De studio richt zich op de toe
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komst van mode: fashion on de
mand, produceren zonder restafval 
en gebruik van duurzame garens. 
Kortom: geen overproductie en 
duurzaam. In de Design Studio kun 
je ook jouw eigen sokken en sjaals 
ontwerpen. Je ziet je ontwerp uit de 
allernieuwste breimachines rollen. 
Sokken neem je direct mee naar 
huis, sjaals krijg je thuisbezorgd. Er 
zijn allerlei masterclasses en work
shops.
Programma
09.15 uur Vertrek bij de Mariakerk 

Valkenswaard
09.30 uur Vertrek vanaf De Jumbo, 

Hortensialaan 2, Aalst
10.15 uur Aankomst bij Van der 

Valk Tilburg voor koffie en 
gebak

11.00 uur Vertrek naar het Textiel
Museum

11.15 uur Rondleiding door Wol
lendekenfabriek/Damastweve
rij of het TextielLab

12.15 uur Gelegenheid om zelf het 
museum te verkennen

13.15 uur Vertrek naar Van der Valk 
Tilburg voor de lunch

15.15 uur Vertrek naar huis
16.00 uur Vermoedelijke aankomst 

Waalre/Valkenswaard
Aanmelden en informatie:
voorkeur:  k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 0980
Betalen, maar eerst aanmelden
€ 42,50 met museumjaarkaart
€ 53,00 zonder museumjaarkaart
(inbegrepen: bus, koffie met gebak, 
museum met rondleiding, lunch en 
attentie chauffeur).
Rekeningnummer: 
NL70 RABO 0118820788, t.n.v. 
PVGE afd. AWV KenC, o.v.v. 
‘Tilburg’. Let op:

In de bus is een mondkapje 
verplicht.

In het restaurant moeten we een 
QR-code kunnen tonen.

Begeleiding:
Wij zijn gedurende deze reis 
bereikbaar op: 
 06 2743 7981  en  
 06 5320 8730
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WELKOM NIEUWE LEDEN

Mevr. A van der Wijngaart-Luesink Waalre
Dhr. en Mevr.Timmermans Valkenswaard
Mevr. V Hardy Waalre
Mevr. MJC Princen Waalre
Mevr. M Becks-van Tol Waalre
Mevr. AHA Lambij-Cats Valkenswaard
Mevr. MAF Merk-van den Beuken Waalre
Dhr. en Mevr. Van den Berg Valkenswaard
Mevr. MES Gruijters-Mulder Valkenswaard



O o t m a r s u m  -  r e i z i g e r s v e r s l a g
Naar aanleiding van onze 5-daagse 
reis naar Ootmarsum hebben Henny 
en ik de eer, hier iets over te 
vertellen. We gingen op 27 septem
ber met de bus en een grote aanhan
ger voor de 9 fietsen van de fietslief
hebbers richting Ootmarsum. Onze 
zeer geroutineerde chauffeur Isidoor 
heeft ons veilig vervoerd. Onderweg 
deden we Deventer aan, mooie stad 
met veel aparte gebouwen en super
leuke winkeltjes. Het overgrote deel 
van ons gezelschap is elke dag door 
Isidoor de omgeving gaan verken
nen. Het hotel in Ootmarsum was 
perfect, heerlijk gegeten, fijn perso
neel en af en toe ’s avonds een dans
je en een drankje. Het stadje was 
dichtbij, de mooie kunst van Ton 
Schulten en Annemiek Punt zeer de 

moeite waard. En 
natuurlijk de ter
rasjes heel gezellig. 
Eén dag regen ge
had, maar dat heeft 
ons niet gedeerd. 
Heel gezellige fiets
maatjes, onder des
kundige leiding van Jan en Johan en 
Joke. Op de terugweg gingen we de 
zandsculpturen van Garderen bekij
ken. Dat heeft ons echt overdonderd, 
zó mooi. En op donderdag kwamen 
we langs het ‘Hennie Kuipers’ mu
seum in Denekamp, voor de echte 
fietsliefhebbers kaasje hè. Een zeer 
uitgebreide collectie attributen en 
fietsen uit Hennie zijn fietscarrière. 
De reis was zeker voor herhaling 
vatbaar. 

Henny en Anne-Marthe

O o t m a r s u m  -  B u s - / f i e t s r e i s
Verslag 27 september t/m  1 oktober

Deze reis was de eerste voor mij als 
begeleidster en de eerste waarbij 
fietsers meegingen die hun eigen 
programma hadden (zie hierboven).
We hebben fijne dagen gehad en 
veel steden gezien met historisch 
stadscentrum. Daar was veel moois 
te bezichtigen en was het goed toe
ven op de terrassen. We waren in 
Deventer, Coevorden, Zwolle en 
Hattem. In het idyllische Hattem be

zochten we het Anton Pieck Muse
um en in Coevorden hadden we de 
pech dat het regende. De mooie en 
gezellige boottocht erna over de 
Overijsselse Vecht bij Ommen 
maakte weer veel goed. Ook maak
ten we een mooie rondrit door de 
prachtige omgeving van Twente, 
waar onze chauffeur Isidoor van al
les over wist te vertellen. We stopten 
bij een klőpkeshoes (verborgen 
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kerkje) en zagen onderweg veel 
mooi beschilderde olifanten. Deze 
stonden in heel Twente om aandacht 
te vragen voor de Aziatische olifant.
Ootmarsum was prachtig, met 
mooie musea en galerieën en leuke 
terrassen. We kregen een vrije mid
dag om alles te bekijken. Ons hotel 
was geweldig! Lekker eten en vrien
delijk personeel dat altijd voor ons 
klaar stond. De avonden waren heel 
gezellig en toen het orgel aanstond 
werd er gedanst en gezongen. Ik heb 
er van genoten en hoop velen weer 
terug te zien op de volgende reizen.

Mies Mermans (Reiscommissie)

Met mondkapje en QR-code naar de Eifel
Het was geen doorsnee PVGE bus
reisje op dinsdag 19 oktober naar de 
Eifel. Met de mondkapjesplicht in 
het openbaar vervoer moest iedereen 
bij het instappen van de bus meteen 

een mondkapje op. Sommigen had
den stiekem anders gehoopt. Bij een 
pauzestop met koffie en vlaai is het 
dan intens genieten van de frisse 
lucht bij het verlaten van de bus. In 

Duitsland moesten we allemaal bij 
verplaatsing in de horeca een FFP2 
(filtering face piece) masker op. Dat 
was even wennen en gelukkig van 
korte duur. Het was vooral genieten 
van de mooie natuur in Wildpark 
Hellenthal met een roofvogelshow 
en een ritje met de Adler-Express 
door het uitgestrekte wildpark. De 
tijd vloog voorbij en het nuttigen 
van glühwein en andere drankjes 
lukte nog maar net. Isidoor, de 
chauffeur, wilde op tijd in Thorn 
zijn voor het afscheidsdiner. Dat 
was een gezellig en smakelijk slot 
van een mooie dag. Nee, het was 
geen doorsnee busreisje, maar we 
hebben ervan genoten. Het was fijn 
om er weer samen op uit te trekken. 
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M e t  K & C  n a a r  h e t  C o n c e r t g e b o u w
zondag 27 maart 2022

Het Koninklijk Concertgebouwor
kest speelt:
1. Annelies Van Parys, Eco del 

Vuoto 
2. Mendelssohn, Vioolconcert in 

E-klein 
3. Beethoven, Symfonie nr. 3 

‘Eroica’
Annelies Van Parys 
Naast kamermuziek en orkestwer
ken toont Van Parys een bijzondere 
aanleg voor het componeren voor 
stem, toegepast in opera en theater
voorstellingen. Zij is vele malen be
kroond voor haar werken. De pers is 
erg lyrisch over haar muziek. De 
Badische Zeitung schrijft: “De bele
ving van haar werk is bijzonder 
doordat het alle zintuigen bereikt en 
je achterlaat met het gevoel dat de 
grond onder je voeten wordt wegge
trokken”.
Mendelssohns Vioolconcert is een 
van de meest uitgevoerde concerten 
aller tijden. Tijdens het componeren 
maakten twijfels zich van hem 
meester, hij wist dat zijn concert 
vergeleken zou gaan worden met het 
opzienbarende vioolconcert van 
Ludwig van Beethoven met zijn bij
zondere afwijkende vorm. Daarom 
schreef Mendelssohn zelfs een par
tituur waarin de solopartij door 
piano wordt gespeeld. 
Beethovens Eroica, aanvankelijk 

eerbetoon aan Napoleon, werd voor
al een vertaling van menselijk han
delen, met zijn overwinningen, zijn 
mislukkingen en zijn tragiek. Beet
hovens beginnende doofheid leidde 
naar een artistieke horizon, waarin 
vechtlust een grote plaats zou inne
men. Volgens Beethoven zelf is de 
Eroica het grootste werk dat hij 
heeft gecomponeerd: "Hemel en 
aarde zullen beven wanneer deze 
muziek wordt gespeeld”.

Dirigente Kristiina Poska is chef-
dirigent van Symfonieorkest Vlaan
deren en Generalmusikdirektor van 
het Theater Basel. ‘Weinigen hebben 
zo’n groot klankpalet als Kristiina 
Poska’, schreef de Duitse pers. 
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Naast haar succesvolle opera
carrière, in onder meer de Komische 
Oper Berlin, is Kristiina Poska een 
internationaal veelgevraagd 
concertdirigente.
Violiste Alina Ibragimova speelde 
al op haar zesde bij het Bolshoi 
Theatre Orchestra.
Zij richtte het strijkkwartet 
Chiaroscuro op, dat zich bezighoudt 
met authentieke uitvoeringen, en 
speelde met talloze grote orkesten, 
waaronder het Koninklijk Con
certgebouworkest, de Musikverein 
in Wenen en het London Symphony 
Orchestra. Voor haar verdiensten op 
het gebied van muziek werd ze in 
2016 benoemd tot Lid van de Orde 
van het Britse Rijk.

Programma
11.00 uur Vertrek bij de Mariakerk 

Valkenswaard
11.15 uur Vertrek vanaf De Jumbo, 

Hortensialaan 2, Aalst
13.00 uur Aankomst bij het Con

certgebouw. Wij hebben ruimte 
gereserveerd in Brasserie 
Keyzer, vlakbij het Concertge
bouw. Daar kan iedereen, op 
eigen kosten, een consumptie 
gebruiken.

14.15 uur Aanvang concert
16.15 uur Einde concert
16.30 uur Vertrek naar Zaltbommel
17.30 uur Diner in restaurant De 

Verdraagzaamheid
20.00 uur Vermoedelijke aankomst 

Waalre/Valkenswaard
Aanmelden en informatie:
voorkeur:  k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 0980
Betalen, maar eerst aanmelden
€ 108, - (bus, eersterangs ticket + 
pauzedrankje, diner en attentie 
chauffeur). Rekeningnummer: 
NL70 RABO 0118820788, t.n.v. 
PVGE afd. AWV KenC, onder 
vermelding van ‘Concert’ en ‘vis’ of 
‘vlees’ (bij het diner).
Begeleiding:
Wij zijn gedurende deze reis 
bereikbaar op: 
 06 4058 2013  en  
 06 2743 7981
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De PVGE Koepel heeft twee vacatures in haar bestuur
Functieprofiel bestuurslid com
missie PR&C (PR & Communica
tie) van de PVGE Koepel
• Aantoonbare recente ervaring en 

kennis van het werkgebied incl. 
sociale media.

• Affiniteit met de doelstellingen 
van PVGE en PR&C.

• Gericht op collegiale samenwer
king binnen bestuur van de Koe
pel, Dagelijks Bestuur en  com
missie PR&C.

• Sturing geven aan processen zon
der dat er sprake is van directe 
gezagsverhoudingen; omgang 
met vrijwilligers.

• Kennis en de overtuigingskracht 
om het PR&C-beleidsplan en de 
daarmee samenhangende begro
ting op een duidelijke en over
tuigende wijze te presenteren 
binnen bestuur en VR.

• Het is een onbetaalde functie; 
werkelijk gemaakte kosten 
worden vergoed.

Verantwoordelijk voor:
Intern
• Stimulerende en verbindende rol 

binnen de commissie PR&C.
• Binnen de kaders van het meerja

renbeleidsplan PVGE , het ont
wikkelen van een PR&C-visie 
en beleid voor de verschillende 
doelgroepen.

• In afstemming met de betreffende 
PVGE-geledingen en met de in
breng van de commissie PR&C, 
het produceren van een PR&C-
jaarplan gericht op de verschil
lende doelgroepen, inclusief ac
tiviteiten, de organisatie daar
van, de verwachte resultaten en 
de begroting. 

• Structureel overleg met de redac
tie van De Schouw over de 
noodzakelijke media uitingen.

• Coördinatie van de media uitingen 
van de PVGE.

• Content van de website van de 
Koepel en sociale media, in 
samenwerking met het secreta
riaat en lokale webmasters.

• Het (doen) verzorgen van artike
len en persberichten in de regio
nale media.

Extern
• Onderhouden van contacten met 

de regionale media.
Tijdsinvestering
• Wekelijks ca. ½ dag.
• Maandelijks bestuursvergadering 

3 uur; voorbereiding 2 uur.
• 6 x p.j. vergadering commissie 

PR&C.
• 2 x p.j. vergadering 

Verenigingsraad.
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Functieprofiel bestuurslid ICT 
van de PVGE Koepel
• Affiniteit met de doelstellingen 

van de PVGE.
• Gericht op collegiale samenwer

king binnen het bestuur van de 
Koepel, Dagelijks Bestuur en 
gebruikersoverleggen.

• Sturing geven aan processen zon
der dat er sprake is van een di
recte gezagsverhouding; omgang 
met vrijwilligers.

• Aantoonbare ervaring en kennis 
van het werkgebied.

• Kennis en overtuigingskracht om 
het ICT-beleidsplan en de daar
mee samenhangende begroting 
op een duidelijke manier te pre
senteren binnen bestuur en VR.

Verantwoordelijk voor:
Intern
• Functioneel beheer van de 

website, Leaweb en 
kantoorautomatisering.

• Advies m.b.t. de inzet van sociale 
media.

• Voorzitter van de 
gebruikerscommissies Website 

en Leaweb.
• Formuleren van meerjarenbeleid 

ICT als afgeleide van het 
meerjarenbeleidsplan.

• ICT-budget conform de 
vastgestelde begroting.

• AVG binnen de ICT-omgeving.
Extern
• Contractbeheer ICT.
• Overleg/afspraken met de 

leveranciers van de ICT-
dienstverlening over de gehele 
dienstverlening, zoals 
wijzigingen, beheer en kosten.

Tijdsinvestering
• Wekelijks ca. 2 uur.
• Maandelijks bestuursvergadering 

3 uur; voorbereiding 2 uur.
• 2 x p.j. vergadering 

Verenigingsraad.
• Overleg met leveranciers naar 

behoefte.

Geinteresseerden kunnen contact 
opnemen met het secretariaat:
Primulalaan 46, 5582 GL Waalre,
tel. (040) 212 75 04 maandag, 
woensdag en donderdag van 09.30 
tot 13.30 uur.
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M e t  K & C  n a a r  D o m u s D e l a  
Een van de oudste plekjes van Eindhoven

De PVGE gaf ons de gelegenheid 
om de Paterskerk, het voormalige 
klooster Mariënhage en de nieuw
bouw van DomusDela1 te bezoeken.
Om 2 uur was de ontvangst in de 
grote nieuwe hal achter de kerk. Na 
een lange tijd wachten begon de 
rondleiding in twee groepen van in 
totaal 42 deelnemers. Ik sloot me 
aan bij een groep onder leiding van 
een pater Augustijn. Zoals de Au
gustijnen vroeger hun gasten ontvin
gen zei hij: “Welkom. Fijn dat je er 
bent.” Via de oude deuren aan de 
zijkant kwamen we de prachtig ge
restaureerde kerk binnen. De banken 

1 ‘Domus’ was in oude tijden een 
stadswoning voor de rijkere klasse.

en stoelen zijn verwijderd. Verder is 
alles origineel gebleven of in origi
nele staat hersteld. Voorbeelden 
hiervan zijn: de glas-in-loodramen, 
de preekstoel, de trappen naar het 
vroegere priesterkoor en ook het 
orgel, dat nog bespeeld kan worden. 
De biechtstoelen zijn gerestaureerd. 
Die hebben nu grote licht houten 
deuren gekregen. Ook de verlichting 
is gemoderniseerd. Bij de uitgang 
van de kerk staan op een tafel nog 
vier grote antieke beelden uit de 
kerk. Van daaruit gingen we naar de 
vroegere recreatiezaal van de interne 
studenten, waar nog de hardhouten 
parketvloer is blijven liggen. Via een 
gang met oude tegels en trapopgan
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gen kwamen we op de 
speelplaats van de school. 
Rondkijkend op de oude 
buitenkanten van de 
gebouwen staken we het 
plein over naar Brasserie 
Rita, een nieuw gebouw. 
De deelnemers aan de 
excursie werden over 
twee ruimtes verdeeld. 
Daar stonden nootjes op 
tafel en konden  we een 
drankje bestellen. Het 
tafelassortiment, 
bittergarnituur en warme 
bites, was heel summier 
voor de prijs die we voor 
deze excursie hebben 
betaald. 

Els Joosten Oomen

Evaluatie van het bezoek aan DomusDela
Op donderdag 23 septem
ber brachten wij met 42 

leden een bezoek aan DomusDela in 
Eindhoven. Het was zeer de moeite 
waard te zien hoe een nieuwe 
bestemming is gegeven aan het 
complex, bestaand uit de Paterskerk, 
het Augustijnenklooster Mariënhage 
en het vroegere gymnasium 
Augustinianum. De deelnemers 
hebben het als een bevrijding 
ervaren na corona weer op pad te 
kunnen gaan en elkaar weer te 

kunnen ontmoeten. Over de 
rondleiding en het drankje met 
tafelassortiment in Brasserie Rita 
wordt verschillend geoordeeld. De 
commissie K&C heeft dit bezoek 
besproken en is van mening dat de 
kwaliteit van zowel de rondleiding 
als de afsluiting in Brasserie Rita 
niet overeenkomt met het aanbod 
dat door DomusDela is gedaan. Wij 
gaan hierover in gesprek met 
DomusDela.

Commissie Kunst & Cultuur
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Daniel Kehlmann: 
Tijl
Tijl was met de dochter van de bak
ker weggelopen bij zijn vader, die 
molenaar was. Zijn vader werd als 
heksenmeester verbrand, omdat hij 
overal alles bezwoer met spreuken. 
Zijn moeder was vertrokken met een 
ridder naar het Morgenland. Een 
balladezanger had Tijl met de bak

kersdochter, Nele, overgehaald om 
met hem mee te reizen. De ballade
zanger leerde Tijl jongleren en op
treden als acteur. Helaas was de bal
ladezanger een zeer boosaardige 
man. Nele had daarom op een gege
ven moment een giftig paddenstoe
lengerecht gemaakt, waaraan de bal
ladezanger stierf. Tijl en Nele trok
ken alleen verder. Op hun reizen 
door heel Europa jutte Tijl de men
sen op en werd hij bekend en be
roemd. Op zekere dag werd hij 
gevraagd om nar te worden bij de 
koning van Bohemen. De koning 
was, zoals zovelen, verdreven van 
huis en haard, veroorzaakt door de 
godsdienstoorlogen. En daardoor 
was hij slechts één jaar koning van 
Bohemen geweest. Daarom werd hij 
ook de Winterkoning genoemd. Het 
boek is geschreven met veel aan
dacht voor de natuur en laat zien hoe 
men in die tijd de natuurverschijnse
len duidde. Daarnaast zijn er vele 
verwijzingen naar historie en ma
gisch realisme. Dat laatste komt 
vooral tot uiting in het handelen van 
Tijl. Kortom: het is een boek over 
een nar in een periode van het strijd
gewoel van de dertigjarige oorlog 
van 1618 tot 1648. Als je van 
geschiedenis houdt, is het een 
aanrader. Jos Ossevoort
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Vonne van der Meer: 
Naar Lillehammer
In een speeltuin in Amsterdam 
wordt aan Cecile gevraagd om even 
op een dochter van een Nigeriaanse 
vrouw te letten. Echter na een aantal 
uren is de vrouw nog steeds niet te
ruggekeerd. Cecile neemt het kind 
mee naar huis. Ze neemt de zorg op 
zich. Overdag gaat zij met het kind 
zwemmen, fietsen en nemen zij de 
lunch op een  terras. Op het terras 
ontmoet zij een aardige man Rogier 
met wie ze bevriend raakt. Op zeker  
moment verschijnt de moeder van 
het kind. Zij heet Gladys. Gladys  
vertelt dat zij in de prostitutie zit en 
daar graag aan wil ontsnappen, maar 
haar ‘baas’ heeft haar paspoort. Ze 
wil met haar dochter naar haar broer 
in Lillehammer. Rogier, die al meer 
optrekt met Cecile, heeft een huisje 
in de bossen bij Lunteren. Daar kan 
Gladys zolang onderduiken. Zij wil 
echter niet alleen gaan en daardoor 
gaat Cecile met het kind mee. Ze 
praten daar veel over hun relaties. 
Na een week schakelt Gladys haar 
telefoon in en ziet ze een foto, 
waardoor ze per se terug wil naar 
Amsterdam. Ze gaan gedrieën terug, 
maar Gladys laat dan ineens niets 
meer van zich horen en ook Rogier 
is onbereikbaar. Bij een wandeling 
in de stad wordt Cecile aangespro
ken door een rechercheur, die haar 

vraagt of 
zij een 
lijk wil 
identi
ficeren. 
Ze denkt 
dat het 
Gladys 
zal zijn, 
maar die 
duikt 
gelukkig 
weer op. 
Gladys 
wil nog 
steeds uit de prostitutie stappen, 
maar durft niet vanwege de vloek op 
het verbreken van de voodoobelofte. 
Uiteindelijk gaat zij naar een voo
doopriesteres, die haar vloek opheft. 
Cecile wil Gladys helpen om haar 
vrij te kopen. Gladys wil dat, maar 
vraagt of Rogier mee gaat als be
scherming als zij dat met haar 
pooier bespreekt. Zij krijgt uiteinde
lijk haar paspoort terug, maar dat 
blijkt te zijn vervalst. Maar door met 
de politie samen te werken, krijgt zij 
een nieuw goed paspoort. Gladys is 
vrij. Het is een sterk beeldend 
verhaal dat als onderliggend thema 
goed en kwaad heeft. Het geeft te
vens een inkijkje over een andere 
cultuur, waar voodoo erg belangrijk 
is. Een lezenswaardig verhaal en 
boeiend om te lezen. Het leest 
bovendien prettig.

Jos Ossevoort
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Walking Football en 
Walking Hockey
Walking Football en Walking 
Hockey zijn nieuwe buitensporten 
voor ouderen. Om Walking Football 
of Hockey te spelen is géén voetbal- 
of hockeyervaring nodig. Het zijn 
veilige spel- en trainingsvormen die 
met gemengde teams in de buiten
lucht worden gespeeld op een kunst
grasveld. Walking Football en 
Hockey kan op elke leeftijd en in 
iedere fysieke gesteldheid worden 
gespeeld. Lopen zonder hulpmidde
len is wel een vereiste. Er wordt op 
een kleiner veld getraind met veilige 
materialen. De hockeyers spelen bij
voorbeeld met een zachte bal en een 
foam knotsstick. De voetballers spe
len in wandeltempo op een kwart 
veld. Er wordt niet gerend en de bal 
mag niet boven heuphoogte komen. 
Beide sporten worden aangeboden 
voor zowel mannen als vrouwen, die 
in een mix groep trainen. Plezier in 
bewegen staat voorop.
DVS Voetbal en DVS Hockey be
schikken over een eigen clubhuis op 
Sportpark de Aalstervelden; een ge
zellige plek om samen na het spor
ten nog een kopje koffie of thee te 
drinken. De trainingen kunnen in de 
ochtend of middag verzorgd wor
den. De trainingstijden en –data zijn 
in overleg bespreekbaar. DVS Voet
bal kan bijvoorbeeld trainingen aan

bieden van één uur op woensdag
ochtend van 10.00 – 11.00 uur en 
DVS Hockey kan bijvoorbeeld trai
ningen verzorgen op maandagmid
dag van 15.00 – 16.00 uur. Alles is 
bespreekbaar. Walking Hockey is in 
handen van allround hockey train
ster Hedy van Woesik, zelf een ze
ventiger met heel veel trainerserva
ring en nog steeds actief op het 
hockeyveld. 
Aanmelden kan bij de technische 
commissie van DVS Hockey via 
 tc@dvshockey.nl Walking Foot
ball wordt begeleid door Harry 
Lubse (1951), een bekende voetbal
ler en oud-international. Hij speelde 
van 1968 tot en met 1985 voor o.a. 
PSV, Helmond Sport en Vitesse. 
Harry heeft flinke ervaring met het 
opzetten van Walking Football. 
Aanmelden kan bij Marion Didden 
van DVS Voetbal via 
 secretaris@dvs-voetbal.nl Oude
ren kunnen 6 gratis proeftrainingen 
volgen; 3 bij DVS Voetbal en 3 bij 
DVS Hockey.. De contributie be
draagt € 65,- per jaar. Leden zijn dan 
verzekerd via de KNVB of de 
KNHB. We adviseren makkelijk 
zittende sportkleding en 
sportschoenen. Scheenbeschermers 
zijn niet verplicht.
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K&CTIPS 1
Met enige regelmaat ontvangt de 
commissie Kunst & Cultuur tips van 
enthousiaste leden die een ontdek
king hebben gedaan waarvan zij 
hebben genoten. Soms zijn dat acti
viteiten binnen de regio of klein
schalige activiteiten van interessan
te mensen die niet zo aan de weg 
timmeren. In deze rubriek geven wij 
deze tips aan u door. Doe er uw 
voordeel mee!
1. Wupke Wilzing meldt: Vorige 

week en vanmiddag weer ben ik 
naar Knegsel gereden om de 
symboliek schilder Aart de Lange 
Pzn te bezoeken. Ik was en ben 
zeer onder de indruk van zijn 
werk en uitleg! Een prachtige 
combinatie van symboliek en 
filosofie en over de uitbeelding 
van de levensweg. Aart heeft net 
vóór corona ook een lekenpreek 
gehouden in Eersel. Adres: 
Vossenweg 4, Knegsel.

2. K&C heeft het optreden van 
David van Reybrouck, auteur van 
de boeken ‘Congo’ en ‘Revolu
sie’, omwille van de hoge kosten, 
uit de planning moeten halen. 
Wie toch zijn verhaal wil horen 
kan in maart 2021 terecht in 
Eersel. Adres: De Muzenval, 
Dijk7, Eersel. 

3. De Volmolen in Waalre, ooit 

gebruikt als korenmolen, oliemo
len en volmolen, wordt nu inge
zet voor de elektriciteitsproduc
tie. Het is mogelijk de molen te 
bezoeken. Het Eindhovens Dag
blad wijdt een artikel aan de 
Volmolen: 
https://www.ed.nl/valkenswaard-
waalre/de-volmolen-in-waalre-
oude-techniek-maar-weer-heel-
modern~ad1a82dd8/ 

4. In april 2013 startte het Van 
Abbemuseum, in samenwerking 
met het Stedelijk Museum 
Amsterdam, ‘Onvergetelijk Van 
Abbe’, een programma voor 
mensen met Alzheimer en hun 
mantelzorgers. Het biedt mensen 
die te maken hebben met Alzhei
mer de mogelijkheid om zich te 
uiten en een dialoog aan te gaan 
met hun omgeving. 
https://vanabbemuseum.nl/educat
ie/inclusie/alzheimer-programma/ 

5. In het Noordbrabants Museum is, 
van 9 oktober 2021 t/m 13 febru
ari 2022, de tentoonstelling 
Picasso’s Suite Vollard: de man - 
de muze - de mythe, te zien. Hon
derd etsen vormen een afspiege
ling van zijn leven en geven een 
inkijk in Picasso’s creatieve 
denkwereld. Intieme schetsen die 
gaan over zijn liefde voor vrou
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welijk schoon, erotiek, het kun
stenaarschap, zijn bewondering 
voor Rembrandt en zijn vriend
schap met kunsthandelaar Am
broise Vollard. Adres: Verwers
straat 41, ’s Hertogenbosch.

6. Op het Domein Oogenlust in 

Eersel bevindt zich Galerie Per
soon voor hedendaagse kunst, 
met een zeer breed aanbod: schil
derijen, bronzen sculpturen, glas
objecten en fotografie van gere
nommeerde kunstenaars uit heel 
Europa. Adres: Hees 40, Eersel.

Ac t i v i t e i t e n

alle activiteiten zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen

do 18 nov Trefpunt Lezing, AD-gebouw, 14.00 uur

vr 19 nov Algemeen Koffie-/borreluurtje, Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

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

vr 10 dec Reizen Dagreis Orchideeën Hoeve. Luttelgeest

di 14 dec Wandelen Wandeltocht 10

do 16 dec Algemeen Kerstlunch bij De Rooi Pannen

vr 17 dec Algemeen Koffie-/borreluurtje, Harba Lorifa, V'waard, 14.30 - 16.30 uur

do 6 jan Redactie Deadline kopij voor Nieuwsbrief februari

wo 12 jan Algemeen Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers

di 18 jan K&C Met K&C naar het TextielMuseum, Tilburg

vr 21 jan Algemeen Koffie-/borreluurtje, Harba Lorifa, V'waard, 14.30 uur

zo 30 jan Algemeen Zondagmiddagwandeling, Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur

vr 18 feb Algemeen Koffie-/borreluurtje, Harba Lorifa, V'waard, 1430 uur

wo 23 feb Algemeen ALV

do 24 feb Trefpunt Lezing, AD-gebouw, 14.00 uur

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

do 3 mrt Redactie Deadline kopij voor Nieuwsbrief april

do 10 mrt Fietsen Voorjaarsbijeenkomst fietsclub

di 15 mrt Algemeen Bijeenkomst nieuwe leden

vr 18 mrt Algemeen Koffie-/borreluurtje, Harba Lorifa, V'waard, 14.30 uur

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

zo 27 mrt K&C Met K&C naar het Concertgebouw, Amsterdam
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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 Informatie: Jan Mermans  j.mermans@onsbrabantnet.nl
( 06 38830597

Handwerken

Plaats: De Pracht in Aalst
Tijd: eens per 14 dagen op woensdag van 10.00 – 12.00 uur. 
Informatie: Brigitte Steppé-Chevance  brigitte.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:  reizen@pvge-awv.nl
meerdaagse reizen: Mies Mermans  040 2042536
dagreizen: Truus van de Vorstenbosch  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: Petra Corbijn  petra@corbijn.net

( 040 221 4211

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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