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Veerk rach t

andere activiteiten worden opge
start, des te meer vrijwilligers heb
ben we nodig. Onze vereniging kan
niet zonder vrijwilligers. Zij zijn de
kurk waarop onze vereniging drijft.
Zij zijn onmisbaar. Uit studies blijkt
dat bij ouderen het gevoel van wel
zijn toeneemt en beklijft als zij vrij
willigerswerk doen. Zij voelen zich
meer tevreden. Een goede reden om
u aan te melden als vrijwilliger van
de PVGE? U bent van harte wel
kom!
Jos Ossevoort

Eindelijk weer meer activiteiten. Bij
onze vereniging hebben die de laat
ste twee jaren, als gevolg van het
coronavirus, op een laag pitje ge
staan. Dit jaar heeft de vereniging
gelukkig een doorstart gemaakt, on
danks het gegeven dat het coronavi
rus niet helemaal weg schijnt te zijn.
We laten ons niet afschrikken, maar
we blijven wel zeer alert. Een
PVGE-ontmoeting kan immers een
opkikker zijn in mindere
tijden. De vereniging
toont haar veerkracht
door steeds meer activi
teiten plaats te laten vin
den. Meldt u zich dus ge
woon aan, want mocht
een activiteit niet door
kunnen gaan, dan wordt
u daarvan tijdig op de
hoogte gebracht. Maar
… hoe meer clubs en

koffie-/borreluurtje

elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 19 aug, 16 sep en 21 okt 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
augustus 2022
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NAJAARSBIJEENKOMST
Hierbij nodigt de Evenementencommissie u namens het bestuur
van de PVGE uit voor de 35ste Najaarsbijeenkomst op
woensdagmiddag 26 oktober in theater De Hofnar, De Hofnar
10, 5554 DA Valkenswaard voor

EEN MIDDAGJE THEATER
met
Karin Bloemen

Exclusief voor de leden van de
PVGE afdeling Aalst-Waalre en
Valkenswaard. Bij binnenkomst
ontvangt u uw plaatsbewijs
voor het theater waarna u kunt
genieten van een kopje koffie
in het restaurant. Vervolgens
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krijgt u uw plaats aangewezen
in de theaterzaal, waar Karin
Bloemen voor u zal optreden.
Aan het einde van de middag
sluiten we af met een hapje en
een drankje.
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in de kosten) op rek.nr NL62
RABO 0155 7060 55, t.n.v.
PVGE afd.Aalst-Waalre/Val
kenswaard met duidelijke
vermelding van ‘Najaars
bijeenkomst’ en de naam van de
deelnemer(s). Er wordt u hier
na géén schriftelijke bevesti
ging en/of plaatsbewijs toege
stuurd! In plaats daarvan wordt
uw naam geplaatst op de
inchecklijst die wordt gebruikt
door de gastvrouwen die u op
wachten bij aankomst in de hal
van De Hofnar in Valkenswaard
en waar u ook uw plaatsbewijs
voor de theaterzaal ontvangt.

Programma:
➢ 13.30 uur: Opening van de
zaal en ontvangst en regi
stratie. Na de registratie
kunt u op uw gemak genieten
van een kopje koffie of
thee.
➢ 14.00 uur: Opening door de
voorzitter, gevolgd door
eerste deel optreden Karin
Bloemen.
➢ 14.55 uur: Pauze met
koffie/thee
➢ 15.20 uur: Tweede deel
optreden Karin Bloemen.
➢ 16.45 uur: Gezellig samenzijn
in het restaurant onder
genot van een hapje en een
drankje.
➢ 18.00 uur: Sluiting bijeen
komst.

Bereikbaarheid:
Let op: In het centrum van Val
kenswaard zijn de rijrichtingen
gewijzigd. Rondom Theater De
Hofnar is een beperkt aantal par
keerplaatsen. Wie met de auto
komt, kan gratis parkeren op het
Carillonplein achter de Rabobank
(via Waalreseweg en Dommelse
weg) en op het Kloosterplein
achter de Nicolaaskerk (via Euro
palaan, rotonde Bakkerstraat,
Peperstraat).
Wie de bus neemt, pakt lijn 317
of 318 en stapt uit op de
Valkenierstraat of Dommelseweg.

Inschrijving (bij voorkeur per
e-mail) via:
 inschrijven-evenementen@pvge-awv.nl

(Herman Ossevoort  040 221 4119)

Daarna dient u zo spoedig mo
gelijk, maar in ieder geval
uiterlijk 23 september, uw in
schrijving definitief te maken
door overmaking van € 25,00
per persoon (uw eigen bijdrage
augustus 2022
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Met Kunst & Cultuur naar Le Nozze di Figaro
Zondag 29 januari 2023

Programma:
12.15 uur Vertrek vanaf de Maria
kerk in Valkenswaard.
12.30 uur Vertrek vanaf De Jumbo,
Hortensialaan 2, Waalre.
14.30 uur Aankomst bij het Opern
haus.
15.00 uur Aanvang voorstelling.
18.30 uur Einde voorstelling.
19.00 uur Maaltijd in Brauerei zum
Schiffchen.
20.30 uur Vertrek naar huis.
Kosten: Van gereserveerde tickets
voor de opera is de prijs bekend. De
busmaatschappij en Brauerei zum
Schiffchen kunnen nog geen defini
tieve prijsopgave doen. Waarschijn
lijk zal het totaalbedrag uitkomen
rond € 99,00 (ticket voor de opera,
maaltijd, bus en attentie chauffeur).
Aanmelden: Wij hebben een optie
voor 50 tickets en moeten tijdig la
ten weten hoeveel wij er definitief
zullen afnemen. Daarom is het van
belang dat u zich, als u overweegt
mee te gaan, nu al aanmeldt.
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 0980
Betalen: U betaalt pas nadat u van
ons verzoek tot betaling hebt ont
vangen.
Belangrijk: Neem het paspoort mee.
Begeleiders op deze reis:
Bep Broekhuijse en
Therese Hanneman

Het is tijd om weer eens naar de opera
te gaan, ditmaal naar Le Nozze di Figa
ro. Goede herinneringen aan het Opern
haus Düsseldorf in 2019 brachten ons
ertoe opnieuw te kiezen voor een uit
voering van de Deutsche Oper am
Rhein. Na de uitvoering staat om 19.00
uur een maaltijd klaar in restaurant
‘Brauerei zum Schiffchen’ in Düssel
dorf en kunnen we samen nagenieten.
Le Nozze di Figaro (1786) was de
eerste van drie succesvolle samen
werkingen tussen Wolfgang Amadeus
Mozart en librettist Lorenzo da Ponte.
Nog steeds is het een van de meest
gespeelde opera’s ter wereld. Mozart en
Da Ponte tonen hierin hun ideeën over
liefde, trouw en macht. Voor Figaro en
Susanna is hun aanstaande huwelijk
een waar hindernisparcours. De
wellustige Graaf Almaviva probeert
zich op te dringen aan Susanna, die zijn
avances met sluwheid moet zien te ont
wijken. En ook Figaro moet voldoende
geslepen zijn om het machts- en
lustspel van de graaf te ondermijnen.
Le Nozze di Figaro is een komische
opera, waarin commentaar wordt
geleverd op sociale rangen en standen.
Met zijn dubbele bodems, intriges,
persoonsverwisselingen,
verkleedpartijen en verwikkelingen is
Le Nozze een opera buffa bij uitstek. De
muziek klinkt fris en vaak uitbundig, en
laat teksten ideaal tot hun recht komen
zonder in simpele begeleidingen te
vervallen.
augustus 2022
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Zomerbijeenkomst
verslag

Na twee jaren zonder zomerbijeen
komst als gevolg van het coronavi
rus, was het 13 juli een gezellige,
zonnige zomerbijeenkomst in
Borkel en Schaft bij restaurant De
Zwaan. 120 leden druppelden vanaf
13.30 uur binnen en al spoedig wa
ren alle tafels en stoelen bezet. De
organisatoren hadden een nieuw
concept bedacht. Na het openings
woord door de voorzitter kon men
meteen beginnen met de casinospe
len, die op twee plaatsen waren op
gesteld. Rond drie uur werd het
voorgerecht geserveerd aan tafel,
om vier uur een heerlijke soep, om
vijf uur het hoofdgerecht en weer
wat later een nagerecht. Tussentijds
kon men zich uitleven op de casino
spelen en/of gezellig bijpraten en

luisteren naar levende muziek, onder
het genot van een drankje. Rond zes
uur werd de winnaar van de casino
spelen bekendgemaakt en direct
daarna werd er driemaal een wijn
pakket verloot. Daarvoor hadden bij
binnenkomst alle leden een lotnum
mer gekregen. Tot slot kreeg ieder
een een kop koffie, waarna het tijd
was om weer naar huis te gaan. Veel
lof ontving de organisatie, Hans de
Pooter en Reinier Schipper, over het
nieuwe concept, omdat men het eten
niet hoefde te halen én omdat het
gespreid over de middag werd opge
diend. Bovendien werd het eten als
uitstekend bestempeld. Hartelijk
dank aan de organisatie!
Jos Ossevoort

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. HPJ Bexkens
Dhr. MRAM van Eert
Mevr. HJ Fortrie-van Emst
Mevr. BW Kelso-Johnson
Mevr. CJ Heijmans Wuijts
Mevr. WCAJM van der Meijden
Dhr. JFL Verhoeven
augustus 2022

Waalre
Waalre
Waalre
Eindhoven
Valkenswaard
Waalre
Valkenswaard
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M e t K & C n aa r D o r d r e c h t
Woensdag 7 september

Wij waren in Dordrecht om deze
reis voor te bereiden, besloten de
stad te onderzoeken vanuit histo
risch perspectief en liepen een
‘Rondje Dordt’. Dat leverde een on
verwacht kleurrijk verhaal op over
de rijke geschiedenis van de stad,
een verhaal over politiek, handel,
godsdienst en sociaal leven. Wij
volgden de sporen van die geschie
denis en beleefden een bijzondere
stad, ooit door The Times gewaar
deerd als een “verborgen parel”.
Het Arend Maartenszhof uit 1600,
augustus 2022

gebouwd voor weduwen van solda
ten die voor het vaderland waren
gesneuveld. Het statige pand Doele
steyn, in 1657 gebouwd door Cor
nelis Vaes, die voor de bekostiging
een flinke greep in de staatskas
deed. De rechtbank, waar in 1618
de Nationale Synode werd gehou
den, van grote betekenis voor de
kerk van de Reformatie. De Wijn
straat, die herinnert aan de Rijn
wijnhandel, tot aan het eind van de
17e eeuw een bron van welvaart.
Het oudste stenen huis van Neder
6
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13.30 uur Lunch op eigen gelegen
heid en vrije tijd. Kans om een
plek te bezoeken die u boeit: de
Grote Kerk, het Dordrechts
Museum, het Hof van Neder
land, het Huis van Gijn of We
reldwijven Ateliers. Misschien
gaat u liever door de straatjes of
langs hofjes slenteren, winkelen
of zalig nietsdoen. In de bus
ontvangt u meer informatie.
16.00 uur Vertrek naar huis. Onder
weg is er een drankje en een
knabbeltje.
17.30 uur Waarschijnlijke thuis
komst.
Aanmelden, zo spoedig mogelijk
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 0980
Betalen, maar eerst aanmelden
€ 43,50 (koffie/gebak, lezing,
stadswandeling, organisatie, bus,
attentie chauffeur). Rekening:
NL70 RABO 0118820788, t.n.v. PVGE
afd. AWV KenC, onder vermelding
van ‘Dordrecht’.
Let op: De stadswandeling van 1,5
tot 2 uur gaat door de oude stad.
Bestrating en opstapjes kunnen
voor problemen zorgen wanneer u
moeilijk ter been bent of met een
rollator loopt.
Begeleiders op deze reis
Piet Setz: 06 5320 8730
Leo Brabander: 06 2743 7981

land uit 1495. Het West-IndischHuis, gebouwd in 1623 voor be
windhebbers van de West-IndischeCompagnie. Het Zakkendragers
huisje, waar de zakkendragers of
‘mazzelaars’ wachtten op werk. De
Grote Kerk uit 1460, die een bezoek
meer dan waard is. De Korenbeurs
waar graan, zaad, vlas en lijnzaad
werden verhandeld. Het geboorte
huis van de gebroeders De Wit, in
1672 in Den Haag vermoord door
het Oranjegezinde volk. En de Sta
tenzaal, waar in 1572 de Eerste Vrije
Statenvergadering werd gehouden,
het begin van de onafhankelijke
Republiek der Nederlanden. Een
glimp van het huidige sociaal leven
in Dordrecht werd zichtbaar bij
‘Wereldwijven Ateliers’ in de
Voorstraat, een sociale onderne
ming waar vrouwen uit alle hoeken
van de wereld en uit Nederland
samen werken aan een toekomst.
Programma
08.30 uur Vertrek vanaf de Maria
kerk, Warande 8, Valkenswaard.
08.45 uur Vertrek vanaf de Jumbo,
Hortensialaan 2, Aalst.
10.00 uur Koffie met gebak bij
Restaurant Down Town.
10.45 uur Lezing: ‘Het ontstaan van
Dordrecht’.
12.00 uur Stadswandeling met een
gids.
augustus 2022
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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 onder
weg. Na afloop is er een gezellige
nazit in Bosherberg Harba Lorifa
(aan de Pastoor Heerkensdreef 20)
met een kopje koffie/thee of een
ander drankje. Een mooi moment
om op die zondagen er even tussen
uit te gaan om in de natuur te zijn en

augustus 2022

elkaar te
ontmoeten in
een gezellige en ongedwongen sfeer.
We vertrekken steeds om 13.30 uur
vanaf de bosherberg achter
zwembad De Wedert in Valkens
waard, op iedere laatste zondag van
de maand: 28 augustus en 25 sep
tember. We kijken ernaar uit om u
op een van deze zondagmiddagen te
ontmoeten!
Informatie: Wil van de Vorstenbosch
 040 221 5140.
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I n f o r m a t i e p u n t D i g i t al e O v e r h e i d
Iets regelen met de overheid gebeurt
steeds meer op de computer via
internet. Veel mensen vinden dit nog
lastig. Daarom is in de bibliotheek
het Informatiepunt Digitale Over
heid geopend. Hier kunnen mensen
terecht voor vragen en praktische
hulp bij digitale vragen, moeilijke
brieven, het aanvragen van toesla
gen (zorg, huur), AOW aanvragen,
rijbewijs verlengen, enz. De hulp is
gratis en iedereen kan er gebruik
augustus 2022

van maken. Je hoeft dus geen lid te
zijn van de bibliotheek.
Voor vragen kunt u in de bibliotheek
in Het Huis van Waalre terecht
iedere dinsdagmiddag, van 14.00 tot
15.00 uur.
De openingstijden van de biblio
theek in De Hofnar in Valkenswaard
zijn maandag t/m donderdag van
10.00 – 20.00 uur, vrijdag tot 17.30
uur en zaterdag tot 13.00 uur.
9
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Met K&C op zoek naar Paus Adrianus VI
Wereldleider uit Utrecht Museum Catharijneconvent

Dinsdag 18 oktober

Museum Catharijneconvent is een
rijksmuseum voor religieuze kunst,
gevestigd in een klooster dat in de
15e eeuw vlakbij de Utrechtse Dom
kerk werd gebouwd door de karme
lieten. Dit klooster droeg de naam
van de heilige Catharina van Alex
andrië. Wat maakt Museum Catha
rijneconvent tot een bijzonder
museum? Als enig museum voor
christelijke kunst en cultuur ter we
reld heeft het een collectie van zo
wel protestantse als katholieke
kunstvoorwerpen. Het geeft daar
mee een beeld van de christelijke
kunst- en cultuurgeschiedenis van
Nederland en de invloed van die
geschiedenis op onze samenleving.
Vanuit de overtuiging dat estheti
sche, culturele en historische waar
den van kunst en erfgoed van het
christendom in Nederland van waar
de zijn voor iedereen, ontstaan
meerstemmige verhalen en een open
blik op de wereld. Een sprekend
voorbeeld was de recente tentoon
stelling ‘Maria Magdalena’, volgens
de Digitale Kunstkrant “andermaal
een prachtig vormgegeven en ook
leerzame expositie, die van begin tot
eind boeit”. Museum Catharijnecon
vent wil een plek zijn waar iedereen
zich thuis voelt en uitgebreid stil
augustus 2022

kan staan bij voorwerpen en verha
len die aanleiding kunnen zijn voor
verdieping en reflectie. Op 17 mei
2008 ontving het museum de Euro
pean Museum of the Year Award.
Dit museum geeft het podium aan
de grootste Utrechter die relatief
onbekend is: Paus Adrianus VI, de
enige Nederlandse Paus (zie foto op
de pagina hiernaast). Adrianus was
in Rome een buitenstaander (vol
gens sommigen een ‘Duitse bar
baar’) die met een radicaal hervor
mingsprogram de door nepotisme,
simonie, corruptie en aflaathandel
geteisterde katholieke augiasstal
wilde uitmesten. Zijn kritiek op de
wantoestanden deelde hij met de
theoloog Luther en de humanist
Erasmus. Met zijn voortvarende
aanpak, opkomen voor de armen en
eigen kloosterachtig sobere levens
stijl, die sterk contrasteerde met de
luxezucht van de curieprelaten, lijkt
hij sterk op de huidige paus Francis
cus. In het boek ‘De Nederlandse
paus Adrianus van Utrecht 14591523’ beschrijft Twan Geurts op
kundige en beeldende wijze zijn
levensverhaal. Twan Geurts geeft
voor ons een lezing over de
betekenis van deze paus en zijn
10
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relatie tot Luther en Erasmus.
Daarna zullen wij de tentoon
stelling ‘Paus Adrianus VI,
Wereldleider uit Utrecht’
bezoeken.
Programma
10.15 uur Vertrek vanaf de
Mariakerk, Warande 8, in
Valkenswaard.
10.30 uur Vertrek vanaf de
Jumbo, Hortensialaan 2,
Aalst.
12.00 uur Lunch in Restaurant
De Rechtbank, Utrecht.
13.15 uur Vertrek naar het
Catharijneconvent.
13.30 uur Informatie over het
museum door de directeur
en lezing door Twan
Geurts.
Bezoek aan de
tentoonstelling ‘Paus Adrianus
VI, Wereldleider uit Utrecht’.
Naar vrije keuze: bezoek aan
andere tentoonstellingen en de
vaste collectie.
16.00 uur Vertrek naar huis.
17.30 uur Waarschijnlijke thuis
komst.
Aanmelden, zo spoedig mogelijk
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 0980

augustus 2022

Betalen, maar eerst aanmelden
€ 45,00 met museumkaart
€ 58,50 zonder museumkaart
(Inbegrepen: museum, lunch, lezing,
organisatie, bus, attentie chauffeur).
Rekening:
NL70 RABO 0118820788, t.n.v.
PVGE afd. AWV KenC, onder
vermelding van ‘Catharijneconvent’.
Begeleiders op deze reis
Piet Setz:
 06 5320 8730
Leo Brabander  06 2743 7981
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Lezing in de Trefpuntcyclus
donderdag 15 september

Henny Looren de Jong doet dan verslag van zijn reis naar het Paaseiland en
Patagonië.
We bezoeken twee van Zuid-Ameri
ka’s meest spectaculaire landen:
Chili en Argentiniëë . We starten op
het mystieke en zeer geïsoleerde
Paaseiland (Chili). Aanschouwen de
enorme Moai-beelden. Vervolgens
bezoeken we het ongerepte Patago
nië. We starten in Santiago de Chili
en reizen verder door het Andesge
bergte tussen gletsjers en vulkanen.
We beklimmen de besneeuwde
Villarica vulkaan en steken over van
de oost- naar de westkust via de
augustus 2022

onmetelijke pampa’s . Hier voel je
je klein en tegelijkertijd één met de
natuur. We gaan op zoek naar wal
vissen en orka’s en struikelen bijna
over de pinguïns. In Vuurland varen
we over het legendarische Baegle
kanaal. In het gletsjerpark Los Gla
ciares, met haar vijftig gletsjers,
maken we prachtige dagwandelin
gen. We lopen door een zeer afwis
selend gebied van meren, gletsjers,
besneeuwde bergtoppen en indruk
wekkende rotspieken. We bezoeken
12
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de reusachtige ijswand van de Perito
Moreno gletsjer, die langzaam
vanuit het Andesgebergte zakt in het
azuurblauwe meer, Lago Argentino.
Een spektakel dat met krakend
geweld gepaard gaat. We gaan wan
delen over de Viedma gletsjer en
door het natuurpark Torres del Paine
midden in Patagonië, wat zijn naam
dankt aan de drie massieve pilaren
van graniet, die zich bijna 3000
meter boven de Patagonische steppe
verheffen. We verblijven in dit on

augustus 2022

gerepte gebied met heldere meren,
klaterende watervallen, dichte wou
den en allerlei bijzondere dieren,
zoals de lama-achtige guanaco en de
nandoe, een soort kleine struisvogel.
We sluiten af in Buenos Aires met
een bezoek aan een van de vele
tango shows.
Aanmelden niet nodig.
Voor inlichtingen: Peter Oolbekkink
 peter.oolbekkink@gmail.com
 040 221 4527
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Kom naar de
Seniorenmarkt
Met het ouder worden kan
men geconfronteerd worden
met situaties en omstandighe
den, waar je eerder minder
aandacht voor had en waar
voor je ook niet altijd het ant
woord paraat hebt hoe daarop
te reageren. Hoe makkelijk is
het dan als anderen de voor jou
interessante informatie en
mogelijke antwoorden al
verzameld hebben en op een toe
gankelijke en overzichtelijke
wijze wordt gepresenteerd. Dat
kunt u allemaal vinden tijdens de
SENIORENMARKT, die op
zaterdag 24 september wordt
gehouden in De Hofnar te
Valkenswaard, van 13.00 tot
17.00 uur.
Tijdens deze markt presenteert
zich een groot aantal personen en
instellingen, bedrijven, verenigin
gen zoals de PVGE. Het is een
informatieve markt: de deelne
mers geven inlichtingen over een
groot aantal onderwerpen die
voor senioren interessant zijn,
zoals gezondheid, financiële za
ken, ontspanning, wonen, thuis
hulp, verpleeghuizen, dementie
augustus 2022

en alzheimer, lichamelijke hulp
middelen en fysiotherapie,
tandtechniek, audiologische en
optische hulpmiddelen,
bankzaken, notariële hulp, uit
vaart, financiële adviseurs, bewe
ging/sport, cultuur, creatieve
activiteiten, reizen, musea en
cultuurhistorie, handvaardigheid
en welzijnsactiviteiten, sociëtei
ten en ouderenbonden. De toe
gang tot de markt is gratis en dat
geldt ook voor de informatie.
De Seniorenmarkt wordt georga
niseerd door SeniorenBelang
Valkenswaard. Daarin werken de
Valkenswaardse KBO-afdelingen
en PVGE samen. De markt wordt
jaarlijks gehouden, maar door
corona was dit de voorbije twee
jaren niet mogelijk.
Wij heten u graag tijdens deze
markt welkom.
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Bijeenkomst nieuwe leden
Op 16 mei is, sinds februari 2019,
weer een bijeenkomst voor nieuwe
leden georganiseerd. Hiervoor
waren 120 uitnodigingen aan
nieuwe leden verzonden. Veertig
nieuwe leden hebben van deze
uitnodiging gebruikgemaakt. Na
ontvangst met een kop koffie, startte
de middag met een korte inleiding
over PVGE Aalst-Waalre en Val
kenswaard door de voorzitter, Jos
Ossevoort. Hierna stelden alle

Floriade

verslag
clubcoaches zich voor en gaven zij
in het kort de wetenswaardigheden
van hun activiteit weer. Vervolgens
konden de deelnemers de kraampjes
van de diverse activiteiten bezoeken
en een praatje maken met de club
coaches en clubleden. Tegen 16.00
uur was de middag ten einde en kon
er teruggekeken worden op een
geslaagde middag na de jarenlange
coronastilte.
Peter Oolbekkink, clubcoördinator

verslag

Thema ‘Growing Green Cities’
Op 21 juli, helaas op de enige regen
achtige dag van de week, bezochten
we de Floriade. Dat weerhield ons er
niet van om te genieten van alle
exposities, vooral van die van China,
Duitsland en Thailand. Er was volop
aandacht voor biodiversiteit, ecologie
en duurzaamheid. Enorm veel bloemen
en bloeiende planten en de combinatie
van kleuren was overal bijzonder.
Vanwege de regen lieten we de
kabelbaan aan ons voorbijgaan. De
sterattractie voor ons was de 3D-vlucht
over Flevoland in een luchtballon. De
situatie leek heel echt; je hoorde de
gasbranders en had het gevoel dat je je goed vast moest houden. Prachtige
uitzichten en erg leerzaam.
De reis en het eten waren prima verzorgd. Floriade, de moeite waard.
Brian en Mies
augustus 2022
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Wo r m m a a n
Mariken Heitman

Een boek vol metaforen, waarin de
schrijfster steeds schitterend een
situatie neerzet. Het is een genot om
dat te lezen. Zij schrijft bv.: “De
Oostvaardersplassen is een gedres
seerd panorama omlijst door duur
zaam hardhout” en “De borders ko
ken over van onbenoembaar groen.”
Maar… het is geen gemakkelijk
boek, want het zit vol associaties,
waardoor je dikwijls op het verkeer
de been wordt gezet. Het boek bevat
twee verhaallijnen. Het gaat in eer
ste instantie over Elke, een zaadver
edelaarster, die na zeven jaren een
pompoenras heeft ontwikkeld dat
helaas door de concurrent net wat
eerder op de markt wordt gebracht.
Daardoor is al haar werk voor niets
geweest. Zij neemt ontslag en ver
trekt naar een der Waddeneilanden
om daar erwtenrassen te laten ver
dwijnen in plaats van te veredelen.
Daarvoor gaat zij naar het vakantie
huis van haar oom. In het vakantie
huis ontdekt zij dat de kelder door
loopt onder het huisje. In de kruip
ruimte ontmoet ze veel wormen, die
verlangen, volgens haar, naar boven
te komen op zoek naar de maan:
Wormmaan. Binnen het verhaal
speelt ook een rol dat zij in een
identiteitscrisis zit. Zij voelt zich
meer man dan vrouw. “De vrouw
die ik nooit werd.” Herhaalde keren
augustus 2022

wordt hierop gezinspeeld met
woorden van vergelijkbare strek
king. De tweede verhaallijn gaat
over een volk, een prehistorisch
landbouwvolk dat op zekere dag
bezoek krijgt van Ra, een vrouw die
uit de steppe komt. Zij wordt Mid
denmens genoemd, omdat zij net als
Elke is. Een andere overeenkomst
met Elke is dat zij ook wat met
erwten heeft. Uiteindelijk staan de
twee verhaallijnen met elkaar in
verbinding en geven ze aan dat de
hoofdpersonen het in het leven niet
gemakkelijk hebben vanwege hun
afwijkende identiteit.
Het is een zeer bijzonder boek en
zeker de moeite waard.
Jos Ossevoort
16
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Rabo ClubSupport
Versterk de PVGE-kas door deelname aan de Rabobank
ClubSupport Campagne
(Alleen voor leden van Rabobank De Kempen)
De Rabobank organiseert ook dit jaar weer de Rabobank ClubSupport
Campagne waarmee zij verenigingen en stichtingen in Nederland met in
totaal € 12.000.000 ondersteunt. Het totaalbedrag wordt verdeeld over alle
deelnemende verenigingen en stichtingen naar rato van het aantal op de
vereniging uitgebrachte stemmen. Ook de PVGE-afdeling Aalst-Waalre en
Valkenswaard doet mee.
Vorig jaar bracht de ClubSupport Campagne de PVGE €342 op. Laten we
proberen om in 2022 dit bedrag te evenaren of zelfs te verbeteren! Dat moet
kunnen lukken want vorig jaar hebben we meldingen gekregen dat een
aantal van onze leden wel wilde stemmen, maar je moest lid van de
Rabobank zijn/worden om je stem te kunnen uitbrengen.
Hoe werkt het?
De stemming vindt plaats vanaf 5 sept t/m 27 september 2022.
Begin september krijgt u van de Rabobank en via onze NieuwsFLITS!
informatie hoe u kunt stemmen.
U kunt alleen stemmen indien u lid van de Rabobank bent.
U kunt nu al voor september regelen dat u lid bent van de Rabobank.
Hoe wordt u lid?
Via de Rabobank app of via de website:
U gaat met uw eigen toegangscode naar uw RABO app en kiest daar
de optie: Service (rechtsonder) en daarna de servicepagina
lidmaatschap (helemaal onderaan).
Volg de instructies in de Rabobank brief en stem op de PVGE!
Om een nog grotere bijdrage aan onze kas te leveren, kunt u ook
familieleden en vrienden vragen op de PVGE te Aalst te stemmen.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de penningmeester, Ton Kivits:
 06-11436353
 ton.kivits1951@gmail.com
augustus 2022
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ACTIVITEITENKALENDER
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

wo 7 sep

K&C

Met K&C naar Dordrecht

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 Waalre

do 15 sep

Trefpunt

vr 16 sep

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

vr 23 sep

Reizen

za 24 sep

Algemeen Seniorenmarkt, De Hofnar, V'waard

zo 25 sep

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

ma 3 okt

Algemeen Coachesvergadering, De Belleman, 10.00 uur

ma 10 okt

Wandelen Dagwandeling Herperduin. Vertrek 09.00 uur vanaf SKH Waalre

do 13 okt

Fietsen

Fietstocht 9 (seizoensafsluiting), vertrek 11.00 uur, vanaf De Graver

di 18 okt

K&C

Met K&C naar Catharijneconvent, Utrecht

do 20 okt

Algemeen Deadline kopij voor Nieuwsbrief november

vr 21 okt

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

wo 26 okt

Evenem.

zo 30 okt

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

di 8 nov

Wandelen Wandeling Leenderbos en visvijvers. Vertrek 09.00 uur vanaf IVN V’w

do 17 nov

Trefpunt

vr 18 nov

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

zo 27 nov

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

Lezing, AD-gebouw, 14.00 uur
4-dgse excursie-/fietsbusreis naar Odoorn, Drenthe

Najaarsbijeenkomst, theater De Hofnar, 14.00 uur

Lezing, AD-gebouw, 14.00 uur

ma 12 dec Wandelen Jaarafsluiting 2022 Wandelpark V’waard. Vertrek 09.00 uur v.a. IVN V’w
vr 16 dec

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

zo 18 dec

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

za 29 jan

K&C

augustus 2022
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Vaste activiteiten
Biljart

Fietsen

Handwerken

Jeu de boules

Koffie/borreluurtje

Kunst & Cultuur

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
 robwesterhof@yahoo.com
Informatie: Rob Westerhof
 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
 truusvdv@gmail.com
Info: Truus van de Vorstenbosch,
 040 221 5140
Informatie: Bep Broekhuijse

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

Leesclub

Informatie: Maria van Engelen  bauwer15@gmail.com
 06 4174 1964

Lunch op Zondag

Plaats: Zie Nieuwsbrief, NieuwsFLITS! En website.
Tijd: elke eerste zondag van de maand om 13.00 uur
Informatie: Ria Smits
 040 842 5755

Nordic Walking

Wekelijks op vrijdag een 6 km. wandeling vanaf Bosherberg Harba Lorifa vertrek om 10.00
uur,.
Wekelijks op vrijdagmorgen een 5 km. wandeling vanaf HarbaLorifa met vertrek om
08.45 uur.
Informatie: Bea Timmermans
 bpm@ziggo.nl
 040 8454964

Reizen

Informatie:
meerdaagse reizen: Mies Mermans
dagreizen:
Truus van de Vorstenbosch

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

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

Informatie: Ger van den Broek  gvandenbroek@icloud.com
 040 221 9117
Tineke de Pooter

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

Zondagmiddagwa
ndelingetje

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

Zentangle

Informatie: Truus van de Vorstenbosch  040 2215140

augustus 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.

augustus 2022

21

www.pvge-awv.nl

Nieuwsbrief
augustus 2022
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
Colofon:
Stuur uw kopij naar:
 redactie@pvge-awv.nl
De redactie heeft het recht de tekst
aan te passen, in te korten of te
weigeren.
Opmaak:
Jacques Gelens

Bezorging:
Hans de Pooter
 040 221 8298
 hansdpt@kpnmail.nl
Ledenadministratie:
Will Balemans
Renier Sniederslaan 10
5582 ES Waalre
 040 221 3382
 ledenadministratie@pvge-awv.nl
Secretariaat:
Peter Oolbekkink
Gebr. de Koningplantsoen 25
5583 EM Waalre
 040 221 4527
 secretariaat@pvge-awv.nl
Bankrekening:
NL62 RABO 0155 7060 55
t.n.v. PVGE Aalst-Waalre /
Valkenswaard

Volgende uitgave: vr 11 nov 2022
Laatste inleverdatum voor artikelen: do 20 okt 2022
Gelieve voor ieder artikel één document in te leveren

De Nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar in gedrukte
vorm.
Daarnaast verschijnt op onregelmatige tijden een
NieuwsFLITS! die per e-mail verzonden wordt aan de leden
(met een bij ons bekend e-mailadres). Krijgt u de
NieuwsFLITS! niet, geef dan uw correcte e-mailadres door.

Uitgave van: Seniorenvereniging PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
augustus 2022

22

www.pvge-awv.nl

