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nis behoedt voor teloorgang. Met het
begrip ‘bezinning’ zegt Socrates dat
we niet star moeten blijven vasthou
den aan de kennis die we al kennen,
maar onze kennis moeten aanpassen.
Je gaat ontweten. Ontweten is niet
vergeten, maar het kritisch bekijken
van de manier waarop we feiten
kennen. Het is een poging om de
associatieve structuren die onze ken
nis bijeenhouden te achterhalen. Fei
ten opnieuw begrijpen, zoals het
herschrijven van onze geschiedenis,
vanuit een ander perspectief, nl. die
vanuit de ‘gewone mens’. Politione
le acties in Indonesië worden dan in
onze ogen koloniale oorlogen. Maar
ondanks het ontweten zegt Arnon
Grunberg in zijn boek ‘De dood van
Taormina’: “Vergeten is onvermijde
lijk op welke leeftijd dan ook. Het
vergeten begint vroeg.”
Ik wens u een heel fijne zomer.
Jos Ossevoort

Ontweten
Een tijd geleden heb ik een artikel
gelezen over het begrip ‘ontweten’.
Ik wil dat graag met u delen, vooral
omdat van oudere mensen wordt ge
zegd dat zij zoveel vergeten. Het nut
van weten staat niet snel ter discus
sie, want een aantal wetenswaardig
heden is juist belangrijk om te we
ten. Neem bijvoorbeeld de verkeers
regels. We kunnen echt niet zonder.
Maar …… het vele weten kent ook
zijn schaduwzijde. Het kan leiden
tot feiten die telkens worden her
haald, het zgn. loopgraafweten.
Door telkens dat weten te herhalen,
vervallen we in een vorm van star
heid en blijven we vasthouden aan
dezelfde wetenschap. In Plato’s dia
loog Symposium introduceert de fi
losoof Socrates de term ‘bezinning’
als een geestesgesteldheid die ken

koffie-/borreluurtje

elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 17 juni, 15 juli en 19 aug, bent u van harte welkom
op het maandelijkse PVGE koffie-/borreluurtje bij Bos
herberg Harba Lorifa. 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).
Op het einde van de middag kan er in Harba Lorifa een kleine
maaltijd gebruikt worden. Een aantal leden maakt daar steeds graag
gebruik van. Informatie en eventueel vervoer:
Truus van de Vorstenbosch ( 040 221 5140
juni 2022
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Duitsland - Thüringer Wald - Schmalkalden
van 16 t/m 21 augustus

6-daagse busreis

Duitsland – Schmalkalden - Thüringer Wald – 6 dagen.
Thüringer Wald (Thuringer Woud) is een gebied in het oostelijk deel van
Duitsland en is het grootste aaneengesloten woud van het land, met een
lengte van 60 kilometer en een breedte tot 35 kilometer. Oude steden en
romantische dorpen met eeuwenoude vakwerkhuizen, sprookjesachtige
burchten en kastelen nodigen ons uit. We vinden er bekende steden als
Eisenach, de woonplaats van de hervormer Luther, en de geboorteplaats van
Bach. Weimar, dat herinneringen herbergt aan dichters als Schiller en
Goethe. Erfurt, de meer dan 1200 jaar oude bloemenstad, en onze
vakantieplaats Schmalkalden, een goed uitgangspunt voor het maken van
mooie excursies.
Schmalkalden – Thüringer Wald
Onze vakantiebestemming Schmalkalden is gelegen op de zuidwestelijke
helling van het Thüringer Wald, aan het riviertje de Schmalkalden, met ca.
20.000 inwoners. Het stadje is ongeveer 1200 jaar oud en bezit een vrijwel
intact gebleven omwalling en fraaie huizen in vakwerkbouw. Verder de
gotische kerk St. Georg en het 16e eeuwse slot Wilhelmsburg. In het fraaie
centrum vinden we de nodige winkels en talrijke leuke restaurantjes met
leuke terrassen.
Hotel Jägerklause ✰✰✰
We vinden ons fijne familiehotel Jägerklause aan de rand van
Schmalkalden, idyllisch gelegen te midden van het Thüringer Wald, op ca.
15 minuten lopen van het prachtige centrum. Alle comfortabele kamers zijn
voorzien van douche, wc, (deels) telefoon en tv. Verschillende kamers
juni 2022
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beschikken over een balkon. Met uitzondering van een aantal éénpersoons
kamers, die zich op de 1ste etage bevinden, zijn alle kamers met de lift
bereikbaar. Verder is het hotel van alle gemakken voorzien en beschikt het
over een lift, huisbar, gaststube en een gezellig terras. In de ontbijtzaal vindt
u ‘s morgens een extra uitgebreid ontbijtbuffet met producten uit eigen
keuken. In het restaurant, dat tot ver in de omgeving bekend staat vanwege
de goede kwaliteit, wacht ons ‘s avonds een 3-gangen keuzemenu. Verder
wordt er éénmaal tijdens ons verblijf een grillavond georganiseerd in het
speciale grillrestaurant van het hotel.
Vertrekdatum: dinsdag 16 augustus
De reissom en staffelprijzen:
Reissom
bij een gemiddelde bezetting van
€ 611,00 p.p. 40 t/m 50 personen
€ 649,00 p.p. 35 t/m 39 personen
€ 700,00 p.p. 30 t/m 34 personen
Toeslag 1-persoonskamer € 90,00 p.p. (15 kamers)
Bij de reissom is inbegrepen:
➢ de reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern geluidssysteem met
DVD, panoramacamera, toilet en airco
➢ de verzorging op basis van halfpension, uitgebreid ontbijtbuffet, 3gangen keuzemenu en 1x grillavond in het grillrestaurant
➢ alle kamers met douche, wc, (deels) telefoon en tv
➢ de excursies (inclusief de genoemde entrees)
➢ gratis Wi-Fi
➢ bezoek glasblazer
➢ entree met rondleiding zoutmijn
➢ entree Point Alpha met rondleiding
➢ entree boomkroonpad en tentoonstelling
➢ entree met rondleiding Schloss Arolsen
➢ het afscheidsdiner
➢ alle taxen
➢ calamiteitenfonds
➢ reserveringskosten
➢ SGR consumentenbijdrage
➢ de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider
juni 2022
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Niet bij de reissom inbegrepen:
➢ annulerings- en/of reisverzekering
➢ persoonlijke uitgaven
➢ niet-genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet-genoemde entrees
Reisprogramma:
Dag 1: Vertrek uit Aalst – Waalre – Valkenswaard. Met regelmatige stops rijden
we naar Kassel. Hier maken we allereerst een stop bij het standbeeld van
Hercules, het symbool van Kassel. Hier genieten we van het uitzicht over de
stad en het park Wilhelmshöhe. Daarna rijden we naar het centrum waar we een
ruime stop maken. Na dit bezoek rijden we verder naar ons hotel in
Schmalkalden.
Dag 2: Na het ontbijt rijden we via een mooie route door het Thüringer Woud
naar de wintersportplaats Oberhof waar we een korte fotostop maken bij de
wintersportinstallaties en de springschansen. In het centrum bezoeken we de
Glasstube. Hier laat men ons nader kennis maken van de glasblaaskunsten.
Aansluitend bent u even vrij in Oberhof. Via een andere mooie route rijden we
terug naar Schmalkalden, waar u nog vrije tijd heeft in het mooie centrum met
vele vakwerkhuizen.
Dag 3: Vandaag beginnen we met een bezoek aan Erfurt. Erfurt was al in de 8e
eeuw een belangrijke nederzetting, thans bekend als de meer dan 1200 jaar
oude bloemenstad. De stad is zeer rijk aan historische monumenten. Het
belangrijkst is de Dom, met zijn beroemde gebrandschilderde ramen. Naast de
Dom, op dezelfde heuvel, ligt de Severikirche. De stad kent vele oude
woonhuizen waaronder vele schitterende vakwerkhuizen. Bezienswaardig en
uniek voor Europa is de 120 meter lange, met huizen bebouwde en bewoonde
Krämerbrücke. Vanmiddag brengen we een bezoek aan Weimar, de voormalige
hoofdstad van Thüringen. Het Goethe-Nationalmuseum en het Schillerhaus zijn
enkele van de bekende musea in de stad, die verwijzen naar de rijke
geschiedenis rond bekende dichters en componisten uit vervlogen tijden.
Dag 4: Vandaag brengen we een bezoek aan de kalizoutmijn in Merkers.
Tijdens een ca. 2,5 uur durende rondleiding komt u alles te weten over het
‘witte goud’. Gehuld in speciale kleding, dalen we af in de mijn. Op een diepte
van ca. 500 meter stappen we in speciale voertuigen en de belevenistour kan
beginnen. We zien verschillende opmerkelijke zaken, zalen tot 250 meter lang,
de in 1980 ontdekte Kristallgrotte met zoutkristallen, de grootste onderaardse
bagger ter wereld, een museum en nog veel meer. Verder bezoeken we vandaag
museum/monument Point Alpha. Hier ervaart u tijdens een rondleiding de
verschillen tussen DDR en WDR tijdens de Koude Oorlog. Hier stonden de
voorposten van de NAVO en het Warschaupact 40 jaar lang oog in oog
juni 2022
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tegenover elkaar. Tijdens onze rondleiding zien we een reconstructie van de
grensovergang met alle zekerheidselementen, observatieposten, Haus auf der
Grenze met alles over het zware grensregime dat gehandhaafd werd in de DDR
en nog veel meer.
Dag 5: Na het ontbijt rijden we naar Hainich. Hier bezoeken we het
boomkroonpad. Met een lift komen we comfortabel op het 24 meter hoge pad.
Het boomkroonpad biedt met avontuurlijke hangbruggen en brede,
comfortabele wegen de bezoekers een buitengewone natuurbelevenis. Het
diorama, in de markante toren met het oranje verlichte platform, biedt
informatie over de geschiedenis van het bos en het nationaalpark. Daarnaast
beantwoorden rangers de vragen van de bezoekers. Elk jaar genieten talrijke
bezoekers van deze buitengewone belevenis. Verder kunt u een bezoek brengen
aan een interactieve tentoonstelling met wetenswaardigheden over de inheemse
flora en fauna. Vanmiddag brengen we een bezoek aan Eisenach. De stad is
bekend als geboorteplaats van Johann Sebastian Bach en als woonplaats van
Maarten Luther. De Wartburg werd in 1080 voor het eerst genoemd en zou
volgens de sage in 1067 zijn gebouwd. Het kasteel kreeg in de 19e eeuw onder
groothertog Karel Alexander zijn huidige gedaante en staat sinds 1999 op de
Werelderfgoedlijst. Uit de nederzettingen die bij de burcht ontstonden, kwam
de stad Eisenach voort. Eisenach was de plaats waar Maarten Luther zijn jeugd
doorbracht, hoewel hij er niet geboren was. In 1521 zat hij, aansluitend aan de
Rijksdag, een jaar ondergedoken in de Wartburg, waar hij het Nieuwe
Testament vanuit het Grieks in het Duits vertaalde. De stad telt vele
bezienswaardigheden waaronder het barokke Stadtschloss, nu Thüringer
Museum, het laatgotische raadhuis, de Georgenkirche, waar Luther preekte en
waar Bach werd gedoopt, Bachhuis, herbergt oude muziekinstrumenten,
documenten en een bibliotheek; Lutherhuis is een van de oudste vakwerkhuizen
en eveneens museum.
Dag 6: Omstreeks 08.30 uur nemen we afscheid van directie en personeel van
Hotel Jägerklause. Via de Duitse autobanen keren we huiswaarts. Onderweg
maken we een stop bij Schloss Arolsen, ook Residenzschloss Arolsen genoemd.
Het is een 18e eeuws kasteel, gelegen in Bad Arolsen. Het kasteel dient sinds
1720 als residentie van de familie Waldeck-Pyrmont. In 1858 werd hier Emma
van Waldeck-Pyrmont geboren. Tijdens een rondleiding komen we meer te
weten over de geschiedenis en het interieur van dit mooie slot. We besluiten de
reis met een heerlijk afscheidsdiner, waarna u weer wordt teruggebracht naar
uw opstapplaats.
Uw aanmeldingsformulier (te vinden op pagina 15) z.s.m. sturen naar:
Mies Mermans, Houtvesterwei 8, 5551PD Valkenswaard of
 reizen@pvge-awv.nl
juni 2022
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Last minute: reageer snel voor uw
middaguitstapje

VRIJDAGMIDDAG
10 JUNI
Genieten bij De Santspuy wijn- en
aspergeboerderij
Asperges, wijn en het goede leven
(deze bustocht is al eerder via de NieuwsFLITS!
per e-mail aangeboden)

Vertrektijden: 13.15 uur: Valkenswaard - LET OP! - bushalte Nieuwe
Waalreseweg t.h.v. Dijkstraat
13.30 uur: Aalst - Jumbo - Hortensialaan
Deze middag zijn we te gast bij
Wijn- & Aspergeboerderij De Sants
puy, gelegen in het Brabantse land.
We reizen richting Etten-Leur waar
we gastvrij worden ontvangen door
Gilbert en Loes. Hier draait alles
om de mooie dingen van het leven:
verse kwaliteitsproducten, gezond
en lekker eten. Onder het genot van
een kopje koffie of thee met een
lekker stuk appelcake, delen Gilbert
en Loes hun verhaal met u. Over de
asperges, wijn, likeuren en een beet
je historie. Zij vertellen enthousiast
over ‘de mens achter’ en ‘het ge
voel’ waarmee zij hun bedrijf run
nen. Daarna wandelen we op ons
gemak langs de wijngaard en de
aspergevelden. U ziet hoe de asper
ges op maat en klasse gesorteerd
worden. In het drukbezochte boerde
rijwinkeltje kunt u terecht voor de
lekkerste producten en sfeervolle
landelijke cadeautjes. Tijdens de
rondleiding krijgt u een proeverijtje
juni 2022

aangeboden: een glaasje wijn, li
keurtjes en advocaat. Deze gezellige
middag sluiten we bij De Santspuy
af met een heerlijk driegangen as
pergediner. Nadat u heeft kunnen
genieten van dit heerlijke diner is
het alweer tijd om afscheid te nemen
van uw gastheer en gastvrouw en
brengen wij u weer terug naar uw
opstapplaats.
Kosten: € 62,95 p.p.
Aanmelding: Zo spoedig mogelijk:
 reizen@pvge-awv.nl of
 040 221 5140
Betaling: Na aanmelding en
bevestiging kunt u dit bedrag
overmaken op rekeningnummer:
NL62RABO 0155706055 t.n.v.
PVGE-Aalst-Waalre -Valkenswaard
o.v.v. Middagtocht 10 juni
Inclusief: Vervoer per luxe touring
car, 2x kopje koffie of thee met
appelcake, rondleiding inclusief
proeverij bij de aspergeboerderij,
driegangen aspergediner.
6
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We gaan met een tweede bus
naar de Floriade op vrijdag 29 juli.
(De busreis naar de FLORIADE op donderdag
21 juli is volgeboekt!)
Vertrektijden:
08.15 uur: Valkenswaard - Kerk, Warande 8
08.30 uur: Aalst - Jumbo, Hortensialaan
Wilt u mee? Meldt u dan zo spoedig mogelijk aan:
 reizen@pvge-awv.nl of � �040 221 5140
Na bevestiging van uw aanmelding, kunt u het bedrag van € 85,25
overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 0155706055 t.n.v.
PVGE Aalst-Waalre-Valkenswaard onder vermelding van
Dagreis Floriade bus 2.

Bericht reis Odoorn, Drenthe
Er zijn nog 2-persoonskamers beschikbaar voor de reis naar
Odoorn Drenthe.
Graag z.s.m. inschrijven.
Mies Mermans,  040-2042536 of  miesmermans@gmail.com
WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. JMM Amman
Dhr. en Mevr. Baltes
Mevr. IE van der Burg-Los
Mevr. MM van der Heijden-Timmer
juni 2022

Valkenswaard
Waalre
Valkenswaard
Waalre
7

www.pvge-awv.nl

Het Groene Hart en De Tulperij
Dagreis 1 april

Verslag
van het weer, hopelijk wordt het niet
glad op de wegen en gelukkig hoe
ven we geen mondkapje meer op in
de bus. Fijn, dat optimisme: het is
een fijne dag geworden. Er was wel
een koud windje, maar aan boord en
in De Tulperij heerste een warme
gezellige sfeer. Zelfs het zonnetje
brak even door. Fijn om er samen
weer op uit te trekken.

Maart 2022, de zonnigste maand
ooit gemeten (weerplaza.nl). Dan
komt de grote omslag: het prachtige
weer verandert binnen twee dagen in
code oranje voor sommige delen van
het land en een sneeuwverwachting
van 10 cm. Dat is niet waar we op
gerekend hadden. Iedereen stapt
toch welgemoed in de bus: jammer
juni 2022
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Bi lj ar t e n
Het biljartseizoen met de wekelijkse
woensdagmiddag in La Carambole
in Veldhoven gaat vrolijk verder. Er
staan 17 biljarts, gewone en
poolbiljarts met terrasjes buiten voor

mooiweer pauzes. Het niveau van de
nieuwkomers gaat gestaag omhoog
in de wedstrijdjes. Nieuwe leden
kunnen op proef kijken hoe het is.
Rob Westerhof

Wist u dat de website is vernieuwd?

www.pvge-awv.nl
Omdat het tijd werd, ook om technische redenen, de website kritisch te
bekijken, is in samenspraak met alle PVGE-afdelingen de website in een
nieuw jasje gestoken. Er wordt achter de schermen nog een aantal
zaken verder geperfectioneerd, maar het geheel functioneert al wel.
Daarom is het oude adres (www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl) niet
meer in gebruik. Vervang dus nu, als u dit nog niet heeft gedaan, het
oude adres door het nieuwe. Nieuwsgierig geworden? Neem dan eens
een kijkje op het nieuwe adres www.pvge-awv.nl.
juni 2022
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Wonen voor senioren in Valkenswaard en Waalre
Hoe ouderen nu en in de toekomst
willen en kunnen wonen, is een onder
werp dat beleidsmakers al langer
bezighoudt. Reeds eerder werd door
SeniorenBelang Valkenswaard (waarin
o.a. de drie lokale KBO-afdelingen en
PVGE samenwerken) over dat onder
werp een studiebijeenkomst georgani
seerd. Daar werd door Leo Bisschops,
voorzitter van KBO Brabant, een beeld
geschetst van hoe hij die toekomst
ziet. Door de gemeente Valkenswaard
en Woningstichting Woningbelang
werden daarna hun bouwplannen
gepresenteerd. Eenzelfde bijeenkomst
werd op 6 april georganiseerd door de
KBO-afdelingen uit Aalst en Waalre,
samen met PVGE en Seniorenraad.
Een grote opkomst met 150 mensen in
de zaal gaf aan dat dit onderwerp leeft
binnen onze doelgroep. Het beeld dat
Leo Bisschops schetst in zijn inleidin
gen is weinig rooskleurig. Er zijn
tekorten aan voor ouderen geschikte
woningen. Ook zijn er reeds onvol
doende zorgplekken en zorgmedewer
kers en die tekorten zullen in de naaste
toekomst alleen maar toenemen. Zijn
conclusie is dat ouderen tijdig het heft
in eigen hand moeten nemen om voor
bereid te zijn op deze ontwikkeling
door in eigen omgeving een netwerk te
onderhouden voor hulpvragen. Door
de KBO-afdeling in Valkenswaard is
eerder een enquête gehouden onder
hun leden. In enigszins aangepaste
vorm is daarna ook door de samenwer
kende seniorenverenigingen in Aalst
juni 2022

en Waalre zo’n enquête gehouden on
der hun leden (voor wat de PVGE
betreft, deze heeft ook de leden buiten
Aalst en Waalre benaderd). De belang
rijkste conclusie is dat senioren voor
het grootste deel in een eigen huis
wonen, met familie dicht in de buurt,
en dat zij de voorkeur geven aan het zo
lang mogelijk onafhankelijk in hun
huis te kunnen blijven wonen. Liefst
85% was deze mening toegedaan.
Tweede keus was een appartement of
bungalow met zorg aan huis. 75%
woont in een niet-aangepaste woning
en 66% van deze groep is er niet van
op de hoogte dat men bij de
gemeentelijke instanties terecht kan
voor woningaanpassing en zorg. Dat
kan een punt van zorg zijn voor de
gemeenten, maar ook voor KBO en
PVGE.
De gemeente Valkenswaard werkt op
dit moment aan een woonvisie met een
doorkijk naar wat er de komende jaren
moet gebeuren. De planning is dat
deze visie rond deze tijd beschikbaar
komt. Ook de gemeente Waalre werkt
aan een woon/zorg beleidsnotitie om
tegemoet te komen aan onder andere
de wensen van senioren. Deze notitie
zou in 2022-2023 klaar moeten zijn.
De verhoudingen in Valkenswaard en
in Waalre tussen KBO en PVGE
enerzijds en de gemeenten anderzijds
zijn zodanig dat wij ervan uit kunnen
gaan dat wij ruime mogelijkheden
krijgen om op deze plannen te
reageren.
10
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Zentangle

PVGE kleurloos?

Bij de bijeenkomst voor nieuwe leden,
op 16 mei, werden alle bestaande clubs
aan de nieuwe leden voorgesteld. Zo ook
de zentangle tekengroep, die door corona
nog steeds in de opbouwfase zit. De
deelnemers werden door middel van
blanco letters uitgedaagd de PVGE extra
kleur te geven.
De volgende dag lag deze mooie, crea
PVGE kleurrijk!
tieve inzending al bij de PVGE in de
mailbox. Wilt u meer weten over deze tekenvorm, bel dan naar Truus van de
Vorstenbosch  040 221 5140

juni 2022
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UITNODIGING ZOMERFEEST
Het bestuur nodigt u uit voor de 36ste Zomerbijeenkomst

op woensdagmiddag 13 juli, aanvang 13.30 uur
in Grand Café en Restaurant De Zwaan
Mgr Kuijpersplein 18 Borkel en Schaft
Na twee jaar zonder evenementen durven wij het weer aan om
een zomerbijeenkomst te organiseren. Durft u het ook weer? Wij
doen dit op ons vertrouwde adres: De Zwaan in Borkel. De bijeen
komst is volgens de bekende formule van gezellig samenzijn, leuk
entertainment en lekker eten. U wordt ontvangen met koffie of
thee en wat lekkers erbij. Nadat u de gelegenheid hebt gehad om
met vrienden en bekenden weer eens bij te praten, is er de
mogelijkheid tot (ont)spanning.
In de loop van de middag kunt u in groep
jes in de Dommelzaal en in de voorkamer
uw geluk beproeven
in het spel. De aan u
bij binnenkomst uit
gereikte speelmunt
jes kunt u inzetten naar keuze bij roulette,
blackjack of het money wheel. Aan het einde
van de middag krijgt degene die het meeste geld heeft bijeen
gesprokkeld dan ook nog een fles bubbels als beloning! Voor wie
dit alles te enerverend is, bestaat de mogelijkheid om in de tuin
te relaxen. Ook wordt de inwendige mens niet vergeten: in de loop
van de middag wordt het (walking) dinner in een aantal gangen aan
tafel geserveerd. Met vegetarische wensen kan rekening worden
gehouden (wel van tevoren bij aanmelding opgeven).
De muziek wordt deze middag verzorgd door Sjaak Swinkels.
juni 2022
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Om 19.30 uur keert dan iedereen weer huiswaarts.

Motto van deze PVGE-middag:
fijn, dat we elkaar weer kunnen ontmoeten
Programma:
13.30 uur:

14.00 uur:
14.15 uur:
18.00 uur:
19.00 uur:

Ontvangst bij De Zwaan. De registratie vindt
binnen plaats. Na de registratie kunt u op uw gemak
genieten van een kopje koffie of thee met iets
lekkers.
Officiële opening van de bijeenkomst.
Aanvang van de eerste serie speelrondes.
In de loop van de middag het (walking) dinner.
Prijsuitreiking.
Einde van de middag.

Procedure aanmelding:
Inschrijving (bij voorkeur per e-mail):
 inschrijven-evenementen@pvge-awv.nl
of Herman Ossevoort  040 221 4119
juni 2022
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Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk
op 1 juli, uw inschrijving definitief te maken door overmaking van
€ 30,00 per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op rek.nr
NL62 RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE afd.Aalst-Waalre/Val
kenswaard onder vermelding van ‘Zomerbijeenkomst’ en de
naam/namen van de persoon/personen voor wie u betaalt.
Er wordt u hierna géén schriftelijke bevestiging en/of plaatsbe
wijs toegestuurd! In plaats daarvan wordt uw naam geplaatst op
de inchecklist die wordt gebruikt door de gastvrouwen die u
opwachten in De Zwaan.
NB: Alléén betalen is niet voldoende om in te schrijven; de naam
van degene die betaald heeft, wordt op een bankafschrift soms
onvolledig of onduidelijk weergegeven (zie hierboven voor de
juiste vermelding).
Privacywetgeving:

Wanneer u tijdens deze bijeenkomst gefotografeerd/gefilmd wordt en u hebt bezwaar
tegen publicatie van de beelden in de Nieuwsbrief of op de website, dan verzoeken wij
u vriendelijk dit bij de fotograaf/filmer bekend te maken. In alle andere gevallen gaan
wij uit van uw stilzwijgende toestemming voor publicatie.

Trefpuntbijeenkomst 21 april
Op 21 april was er het
eerste Trefpunt van 2022.
Er waren 19 leden aanwezig, die een
lezing hebben aangehoord van Hans
de Pooter. Hij liet zijn gehoor
kennismaken met vuur, water, lucht
en aarde, de 4 elementen waaruit
onze wereld is opgebouwd en

juni 2022

Verslag

waarop wij als mensen slechts
weinig invloed hebben. Uit zijn
beelden bleek weer duidelijk de
nietigheid van de mens ten opzichte
van de natuur. Het merendeel van de
toehoorders bleef voor de gezellige
nazit, die om 16.30 uur was
afgelopen.
Peter Oolbekkink
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AANMELDINGSFORMULIER
LEEMSKUILEN 38A
5563 CL WESTERHOVEN
040 204 4145
VERTREKDATUM: DINSDAG 16 AUGUSTUS 2022
BESTEMMING:
DUITSLAND – SCHMALKALDEN – THÜRINGER WALD
1. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
2. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
3. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
4. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
ADRES:_______________________________________________
POSTCODE:________

WOONPLAATS:_____________________

OPSTAPPLAATS___________________________________
TELEFOON:________________ GSM:_________________
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
 040 204 2536
reizen@pvge-awv.nl
miesmermans@gmail.com
juni 2022
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Lunch op Zondag
Op zondag 1 mei vond Lunch op
Zondag plaats, een initiatief bedoeld
om leden op de zondagmiddag el
kaar te laten ontmoeten, een hapje te
eten en wat te drinken.

kopjes koffie of thee. Voor het feit,
Gezien de geringe belangstelling vo dat toch mogelijk de verwachtingen
van een aantal mensen niet in over
rig jaar hadden wij niet gerekend op
eenstemming waren met het gebo
zo een groot aantal aanmeldingen.
Ons plan à la carte te eten, bleek on dene, bieden wij onze excuses aan.
Wij willen toch doorgaan, De vol
mogelijk te realiseren voor restau
gende Lunch op Zondag is zondag 3
rant De Leemerhoef. Je kunt onmo
juli. De lunch op zondag 5 juni ver
gelijk 32 verschillende mensen op
valt; het is dan 1e Pinksterdag. Wel
dezelfde tijd voorzien van persoon
lijk samengestelde verschillende ge zal de vorm worden aangepast aan
een mogelijk groot aantal deelne
rechten. Wij hebben toen besloten
iedereen een lunch aan te bieden van mers. U wordt daar tijdig over
een hoge kwaliteit, bestaande uit een geïnformeerd.
Het team Lunch op Zondag,
kop soep, een worstenbroodje, een
Ria Smits, Fien Wegter en Eugenie
uitgebreide broodmaaltijd en twee
Baken
Locatie: Restaurant De Leemer Hoef, Gestelsestraat 102, 5582 HK Waalre.
Tijd:
13.00 uur
Data:

zondag 5 juni

vervalt

zondag 3 juli

opgeven vóór 25 juni

Aanmelden/info en eventueel vervoer:
Ria Smits  040 842 5755, b.g.g. Fien Wegter  040 201 6072

Impressie Algemene Ledenvergadering
Op 13 april is na het coronatijdperk
weer een ouderwetse Algemene
Ledenvergadering gehouden (ALV).
Ten opzichte van voor corona was
de opkomst van onze leden vrij laag,
juni 2022

er waren 54 leden aanwezig.
Deze leden hebben in een goede
sfeer het verslag van de vorige
digitale ALV goedgekeurd, alsmede
het secretarieel jaarverslag. Het
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www.pvge-awv.nl

aantal leden bleek gering gedaald
naar 1012 inclusief 25 gastleden.
Ook het financieel jaarverslag werd,
ondanks de door ziekte afwezige
penningmeester, goedgekeurd en het
bestuur werd decharge verleend.
Een nieuwe kascommissie werd
benoemd, de begroting 2022 aange
nomen en de contributie voor 2022
niet verhoogd. Bij de bestuursver
kiezing was Jos Nieuwenhuis niet
herkiesbaar en werden de herkies

bare bestuursleden, Truus van de
Vorstenbosch en Jos Ossevoort,
weer voor 3 jaar benoemd. Hierna
was er een korte pauze, waarna een
optreden van Dieter van Hagen, dat
zeer in de smaak viel bij de aanwe
zigen. Dit werd gevolgd door een
gezellige nazit met een drankje en
een snack. Een ALV dus, die on
danks de geringe belangstelling in
een goede sfeer voorbeeldig verlo
pen is.
Peter Oolbekkink, secretaris

Podiumpresentatie beeldende kunst en muziek
in Parijs rond 1900
Terugblik op een experiment
Na corona mochten wij weer! Wij
startten op 19 april 2022 met een
podiumpresentatie over beeldende
kunst en muziek in het Parijs rond
1900. Het was een experiment, dit
optreden zelf te organiseren in
nauwe samenwerking met Ko van
Dun, Jan Ezendam en Theater De
Hofnar in Valkenswaard. Docent
kunst- en cultuurgeschiedenis Ko
van Dun en musicus-componist-diri
gent Jan Ezendam leidden ons rond
door de bruisende wereld van beel
dende kunst en muziek in het Parijs
rond 1900. Behalve een reis door de
tijd werd het ook een oefening in
kijken en luisteren. Pianist Jan
Ezendam speelde stukken van
juni 2022

Debussy, Satie, Ravel en Stravinsky
en legde uit wat deze componisten
bewoog. Zijn explicaties werden
door sommigen ervaren als ‘tech
nisch en vooral iets voor kenners
van muziek’. Ko van Dun besprak
op boeiende wijze schilderijen van
Cézanne, Van Gogh, Matisse. Hij
voorzag de voorstelling van een
bredere achtergrond. Het samen
brengen van muziek en beeld was
zowel verrijkend als aangenaam.
Wanneer wij afgaan op de reactie
van enkelen van de 135 bezoekers
mogen wij spreken van een geslaagd
experiment dat uitzicht biedt op
meer.
Commissie K&C
17
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Zondagmiddagwandeling
Iedere laatste zondag van de maand
maken we een mooie wandeling in
de bossen ten noorden van Valkens
waard. We lopen in een rustig tempo
een maximale afstand van 3 km. We
zijn dan ongeveer een uur
onderweg. Na afloop is er een gezel
lige nazit in de bosherberg met een
kopje koffie/thee of een ander
drankje. Een mooi moment om op
die zondagen er even tussenuit te
gaan om in de natuur te zijn en el
kaar te ontmoeten in een gezellige
en ongedwongen sfeer.

De zomer van 1945
Wim Daniëls
De schrijver beschrijft de periode
van 21 juni tot en met 20 september
1945, dus de hele zomer. Van elke
dag heeft hij een nieuwsfeit opge
diept en daarvan een impressie ge
maakt. De nieuwsfeiten heeft hij op
allerlei wijzen gezocht, bestudeerd
en vervolgens verwerkt tot een pak
kend verhaal(tje). Het gaat in haar
totaliteit over de zomer nadat de
Tweede Wereldoorlog is geëindigd.
Het normale leven heeft moeite om
op gang te komen. Bovendien is er
groot verdriet om de omgekomen
familieleden en vernielde én leegge
roofde woningen. Ook was er nog
niet veel te koop. Er waren zelfs nog
juni 2022

We vertrekken steeds om 13.30 uur
vanaf Bosherberg Harba Lorifa ach
ter zwembad De Wedert in Valkens
waard, op iedere laatste zondag van
de maand: 26 juni, 31 juli, 28 augus
tus. We kijken ernaar uit om u op
een van deze zondagmiddagen te
ontmoeten!
Informatie: Wil van de Vorsten
bosch,  040 221 5140.

artikelen op de
bon. Maar veel
mensen had
den moeite
met de foute
Nederlanders.
Hoe moesten
zij daarmee
omgaan. Naast
alle ellende
was er geluk
kig ook uit
bundige vreug
de om de her
wonnen vrijheid. Het is een zeer le
zenswaardig boek, waarin een aantal
feiten voor mij onbekend over
kwam, waardoor het ook interessant
werd.
Een aanrader.
Jos Ossevoort
18
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ACTIVITEITENKALENDER
za 4 jun

Reizen

10-dgse excursiereis Kroatië-Istrië-Opatija Rivièra

vr 10 jun

Reizen

Aspergetocht, De Santspuy, Etten-Leur

ma 13 jun

Wandelen

Wandeltocht 4, Lozerheide Bocholt. Vertrek 09.00 uur, vanaf IVN

do 16 jun

Fietsen

Fietstocht 3 + etentje, vertrek 11.00 uur, vanaf De Graver

vr 17 jun

Algemeen

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

zo 26 jun

Algemeen

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

zo 3 jul

Algemeen

Lunch op Zondag, restaurant De Leemer Hoef, Aalst/Waalre, 13.00

do 7 jul

Fietsen

Fietstocht 4, vertrek 11.00 uur, vanaf 't Stationskoffiehuis

di 12 jul

Wandelen

Dagwandeling Wonderpad Loon op Zand. Vertrek 09.00 v.a. SKH

wo 13 jul

Evenementen

Zomerbijeenkomst, De Zwaan, Borkel en Schaft, 13.30 uur

vr 15 jul

Algemeen

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

do 21 jul

Reizen

Dagreis Floriade, Almere

zo 24 jul

Algemeen

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

do 28 jul

Redactie

Deadline kopij voor Nieuwsbrief september

do 28 jul

Fietsen

Fietstocht 5, vertrek 11.00 uur, vanaf De Graver

vr 29 jul

Reizen

Dagreis Floriade, Almere

zo 31 jul

Algemeen

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

do 4 aug

Fietsen

Fietstocht 6, vertrek 11.00 uur, vanaf 't Stationskoffiehuis

zo 7 aug

Algemeen

Lunch op Zondag, restaurant De Leemer Hoef, Aalst/Waalre, 13.00

ma 8 aug

Wandelen

Wandeltocht 6, Duingordel Opglabbeek. Vertrek 09.00 vanaf IVN

di 16 aug

Reizen

6-dgse reis naar Thüringer Wald, Duitsland

vr 19 aug

Algemeen

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

do 25 aug

Fietsen

Fietstocht 7, vertrek 11.00 uur, vanaf De Graver

zo 28 aug

Algemeen

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

do 8 sep

Fietsen

Fietstocht 8, vertrek 11.00 uur, vanaf 't Stationskoffiehuis

di 13 sep

Wandelen

Dagwandeling Overasselt. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH

do 15 sep

Trefpunt

Lezing, AD-gebouw, 14.00 uur

vr 16 sep

Algemeen

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

vr 23 sep

Reizen

4-dgse excursie-/fietsbusreis naar Odoorn, Drenthe

za 24 sep

Algemeen

Seniorenmarkt, De Hofnar, V'waard

juni 2022
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Vaste activiteiten
Biljart

Fietsen

Handwerken

Jeu de boules

Koffie/borreluurtje

Kunst & Cultuur
Leesclub

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
Informatie: Jan Mermans

 j.mermans@onsbrabantnet.nl
( 06 3883 0597

Plaats: De Pracht in Aalst
Tijd: eens per 14 dagen op vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.
Informatie: Brigitte Steppé-Chevance
 brigitte.steppe@onsbrabantnet.nl
( 040 207 0015
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, Pastoor 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
Informatie: Bep Broekhuijse

 k-en-c@pvge-awv.nl
( 040 201 0980

Informatie: Marian de Leng

 wcpdeleng@onsbrabantnet.nl
( 040 707 4294

Lunch op Zondag

Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Pastoor Heerkensdreef 20, Valkenswaard
Tijd: elke tweede zondag van de maand om 13.00 uur
Informatie: Ria Smits
( 040 842 5755

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:
meerdaagse reizen:
dagreizen:

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
( 040 221 4527
 peter.oolbekkink@gmail.com

Wandelen
Ziekencontact

Mies Mermans
Truus van de Vorstenbosch

Informatie: Wim Rosink
Tineke de Pooter

 reizen@pvge-awv.nl
 040 204 2536
 040 221 5140

 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

juni 2022
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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.

juni 2022
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