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Activiteitenkalender
Boekbespreking: Tranen van liefde, Tim Overdiek
Bus-/fietsreis Odoorn, reisverslag
Dagtocht Orchideeën Hoeve
Daguitstapje Aken, verslag
Expo Uit het Wonderland, verslag
Fietsclub, activiteiten
K&C - TIPS 3
KERSTLUNCH bij DE ROOI PANNEN
Koffie-/borreluurtje
Korting voor leden
Lunch op Zondag
Muziektalent op het podium in De Hofnar
Najaarsbijeenkomst, impressie
Opzegging lidmaatschap vóór 1 december!
Rabo ClubSupport, kassa
Reisenquête, uitslag
Seniorengym
Seniorengym, inschrijfformulier
Seniorenmarkt Waalre
Thüringer Wald, reisverslag
Trefpuntbijeenkomst 15 september, verslag
Trefpuntlezing: In het stroomgebied vd Dommel
Vaste activiteiten
Welkom nieuwe leden
Zondagmiddagwandeling

pag.27
pag.24
pag.13
pag. 2
pag.16
pag.23
pag. 4
pag.20
pag. 9
pag. 1
pag.29
pag. 5
pag.10
pag.25
pag. 7
pag. 6
pag.13
pag.14
pag.15
pag. 6
pag.18
pag.12
pag. 8
pag.28
pag.12
pag. 7

Bijna voorbij

Even stilstaan

En weer is er al bijna een jaar voor
bij. We hebben kunnen genieten van
een prachtige zomer. Een zomer met
veel zon en heerlijke warme dagen.
We hebben veel vitamines kunnen
opdoen. In de herfst hebben we de
veelkleurige bomen gezien met
daaronder bij de stammen de talrijke
paddenstoelen. En er zijn dit jaar
ontzettend veel eikels gevallen én
opvallend was dat zij erg groot
waren. Nu zijn we op weg naar de
winter. De winter is een tijd van
huiselijk genot. Eerst het Sinter
klaasfeest en later in de maand
december het Kerstfeest. Heerlijk
genieten van lichtjes. Daarna wordt
het jaar afgesloten met het feest van
Oud en Nieuw. En dan verzuchten:
Weer een jaar voorbij. Misschien is
het goed om af te sluiten met een
gedicht van Liselore Gerritsen:

De stille dagen komen eraan
Tijd om even stil te staan
Overdenken en bezinnen
Afsluiten of opnieuw beginnen
Wat te doen met wensen of dromen
Dingen die jou overkomen
Laat ze zijn en laat ze achter
De ergste worden zachter
De mooiste krijgen een plaats in je hart
Maak ieder jaar een nieuwe start
Begin aan je oude of nieuwe dromen
Laat het leven op je afkomen
Onthaast, beleef en geniet
Meer dan dit leven heb je niet!
Liselore Gerritsen
Dit is al weer de laatste Nieuwsbrief
van 2022. Wat gaat de tijd toch snel.
Desondanks wens ik u namens het
bestuur en alle vrijwilligers van de
PVGE heel fijne feestdagen en een
voorspoedig 2023.

koffie-/borreluurtje

elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 18 nov, 16 dec en 20 jan bent u van harte welkom
op het maandelijkse PVGE koffie-/borreluurtje bij Bosherberg
Harba Lorifa. Deze gezellige middag duurt van 14.30 tot
16.30 uur. De bosherberg bevindt zich aan de Pastoor
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
november 2022
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Een winterdroom…
vrijdag 9 december
Stap in de magische winterwereld van de Orchideeën Hoeve
Vertrektijden:
11.00 uur: Valkenswaard - bushalte Nieuwe Waalreseweg t.h.v. Dijkstraat
11.15 uur: Aalst - Jumbo, Hortensialaan
De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest
is ook dit jaar weer omgetoverd in
een magische kerstbeleving. Met
duizenden twinkelende lichtjes ver
andert de Orchideeën Hoeve in een
magische winterwereld vol bijzonde
re ontmoetingen en spectaculaire
kerstdecors. Dwaal overdag van
droomwereld naar droomwereld en
warm uzelf op tussen talloze bijzon
dere bloemen, planten en dieren.
Shop in de gloednieuwe cadeauwe
reld en geniet van winterse lekker
nijen. Met één stap in deze ‘winter
droom’ bent u de wereld om u heen
zo vergeten. Er is een prachtige
route door de tuinen, zodat u opti
maal kunt genieten van het
prachtige decor.
In de loop van de ochtend vertrek
ken we richting ons restaurant waar
we voor u een heerlijk warme drie
gangenlunch hebben gereserveerd.
Vanuit hier rijden we naar de Orchi
deeën Hoeve. Hier krijgt u ruim
schoots de tijd om de kerstsfeer op u
in te laten werken, u kunt een
bezoek brengen aan de cadeauwe
reld en rondstruinen in de kassen. U
november 2022

ziet in volle pracht honderdduizen
den orchideeën in vele soorten.
Deze bloemen zijn qua vorm, kleur
en grootte de meest gevarieerde
soort ter wereld. In de Vlindervallei
vliegen ruim tweeduizend vlinders
langs rotswanden, beekjes en vij
vers. In de Lorituin kunt u ook de
wereld van de kleurrijke papegaai
tjes ontdekken. Wilt u even uitrus
ten? Daarvoor zijn gezellige zitjes
ingericht waar u een hapje kunt eten
en wat drinken. Om helemaal de
kerstsfeer te proeven heeft u vanaf
17.00 uur ook toegang tot de Kaars
jesavond. De elfjes gaan om 16.30
uur duizenden kaarsjes, lampjes en
lantaarns aansteken en tevens wor
den de fonteinen en watervallen
sfeervol verlicht. De magische sfeer
die vervolgens in de tuinen ontstaat,
is een droombeleving die je in de
aanloop naar Kerstmis niet wilt mis
sen! Tijdens 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
2
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t.n.v. PVGE-Aalst-Waalre en Val
kenswaard o.v.v. Winterdroom
Inclusief: Vervoer per luxe touring
car, warme lunch, entree Orchideeën
Hoeve en kaarsjesavond, ministolle
tje en koffie/thee in de bus tijdens de
terugreis en fooi voor de chauffeur.

zelfs in de schemer een cupje nectar
kunnen vinden. Nadat we afscheid
hebben genomen van deze prachtige
winterdroom beginnen wij aan onze
reis naar huis om u retour te brengen
naar uw opstapplaats.
Kosten: € 72,50 p.p.
Aanmelden:
 reizen@pvge-awv.nl of
 040 221 5140
Dit bedrag kunt u na bevestiging
van uw deelname overmaken op
rekeningnummer:
NL62RABO 0155706055
november 2022

Bij annulering tot 3 weken vóór de
dagtocht kan na overleg met de
reisorganisatie de reissom worden
terugbetaald. Wanneer u de dagreis
daarna annuleert, is er geen moge
lijkheid tot teruggave van het reisbe
drag. U kunt wel iemand anders in
uw plaats laten meegaan.
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Activiteiten van de fietsclub
Alle tochten van dit jaar hebben we
kunnen rijden met meestal mooi
weer en eindelijk zonder corona
maatregelen. Het waren 9 tochten
waarover de leden erg enthousiast
waren. Daarnaast hebben we een
voorjaarsbijeenkomst gehad, een
gezamenlijk diner waarbij ook voor
het eerst de partners van de leden
uitgenodigd waren en in de pauze
van de laatste korte fietstocht een
gezamenlijke lunch voor de fietsers.
Na deze tocht een afsluitende na
jaarsbijeenkomst. Het contact tussen
de leden onderling is erg goed, wat
november 2022

ook blijkt uit de opkomst van hen
die door omstandigheden niet kun
nen fietsen maar wel contact willen
houden. Het gemiddeld aantal leden
is circa 60. De instroom van nieuwe
leden komt voornamelijk uit de ge
combineerde fiets-/busreizen. Dit is
een soort voorportaal gebleken voor
het lidmaatschap van de fietsclub.
Van beide reizen die in 2021 en
2022 zijn gehouden hebben alle
deelnemers die nog geen lid waren
zich na afloop bij onze fietsclub
aangesloten. Omdat er diverse leden
van de fietsclub ook met de reis
4
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meegaan, kon men de sfeer in de
groep al proeven en het rijden in een
groep ervaren. In 2023 willen we het
seizoen in maart beginnen en daarna
elke maand tot en met oktober op de
2e donderdag van de maand een
tocht fietsen. Daarnaast is er een
diner gepland in juni en in oktober
een najaarsbijeenkomst.
Hebt u interesse of wilt u weten of
dit een club voor u is, neem dan
contact met mij op.
Op de foto’s een hunebed dat we
tegenkwamen bij het fietsen in
Drenthe en een foto van de groep bij
een pauze.

Jan Mermans, coach
 06 3883 0597
 j.mermans@onsbrabantnet.nl

Lunch op Zondag
Met gemiddeld 25 personen is deze lunch de
afgelopen maanden doorgegaan. Het zijn ge
zellige middagen geworden met goed eten
en evt. een glaasje na. Het individueel afre
kenen, via een kaartje waarop het gekozen
menu en de drankjes staan, werkt perfect.
Het nieuwe keuzemenu wordt ± 10 dagen
voor datum via e-mail verspreid in een NieuwsFLITS! U kunt dan uw menu
uitkiezen en u opgeven voor deelname aan de lunch.
De volgende lunches gaan door op:
zondag 6 nov., zondag 4 dec. en zondag 8 jan.
Locatie: Restaurant De Leemer Hoef, Gestelsestraat 102, 5582 HK Waalre
Aanvang: 13.00 uur
Aanmelden/info en evt, vervoer:
Ria Smits  040 842 5755 b.g.g. Fien Wegter  040 201 6072
Het team Lunch op Zondag,
Ria Smits, Fien Wegter en Eugenie Baken
november 2022
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Kom naar de Seniorenmarkt in Waalre
zaterdag 19 november

In onze vorige Nieuwsbrief van augus
tus hebben wij u geïnformeerd over de
Seniorenmarkt in Valkenswaard, die
werd gehouden op zaterdag 24
september. Naar de mening van de
organisatoren was deze markt een groot
succes. Vanuit liefst 59 kramen werd
door instellingen en ondernemers
voorlichting gegeven over
mogelijkheden die voor ouderen
interessant kunnen zijn. Ongeveer 600
bezoekers hadden zich bij hen gemeld
om die informatie tot zich te nemen. De
Seniorenmarkt in Valkenswaard wordt
georganiseerd door SeniorenBelang
Valkenswaard, waarin de drie
Valkenswaardse KBO-afdelingen en de
PVGE samenwerken.
Het initiatief in Valkenswaard heeft
inspirerend gewerkt in Waalre. Daar
werken de beide KBO-afdelingen en de
PVGE samen in de Seniorenraad
Waalre. Deze SRW gaat nu ook een
Seniorenmarkt organiseren. Deze markt
wordt gehouden op 19 november in Het
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Huis van Waalre, Julianalaan 19. De
markt begint om 13.00 uur en duurt tot
17.00 uur.
Waarom kan het voor u interessant zijn
om deze markt te bezoeken? Omdat de
standhouders u informatie kunnen
geven over gezondheid, over financiële
zaken, ontspanning, over thuis blijven
wonen, over thuishulp, verpleeghuizen,
dementie en alzheimer, over
lichamelijke hulpmiddelen en
fysiotherapie, tandtechniek, audio
logische en optische hulpmiddelen,
bank- en notariële zaken, uitvaart. Ook
over beweging en sport, cultuur,
creatieve activiteiten, reizen, musea en
cultuurhistorie, over societeiten en
ouderenbonden. De oudere mens kan
tot een andere verhouding komen staan
tot een aantal van de hier genoemde
onderwerpen.
Ook de PVGE zal met een stand
aanwezig zijn. Wij heten u graag tijdens
deze markt welkom.
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ZONDAGMIDDAGWANDELING
Iedere laatste zondag van de
maand maken we een mooie
wandeling in de bossen ten
noorden van Valkenswaard.
We vertrekken steeds om 13.30
uur vanaf Bosherberg Harba
Lorifa, achter zwembad De
Wedert in Valkenswaard.
We lopen in een rustig tempo
een maximale afstand van 3
km. en zijn dan ongeveer een
uur onderweg. Na afloop is er
een gezellige nazit in de bos
herberg met een kopje koffie/

thee of een
ander
drankje. Een mooi moment om
op die zondagen er even
tussenuit te gaan om in de na
tuur te zijn en elkaar te ont
moeten in een gezellige en
ongedwongen sfeer. We wan
delen op 27 november voor het
laatst dit jaar; 25 december
vervalt!! We kijken ernaar uit
om u op een zondagmiddag te
ontmoeten!
Informatie: Wil van de Vorstenbosch
 040 221 5140.

Opzegging lidmaatschap vóór 1 december!
U kunt uw opzegging ook sturen
naar het adres van de PVGE
Koepel, Primulalaan 46, 5582 GL
Waalre of pvge@hetnet.nl. Als u
geen oud-Philipsmedewerker bent,
vervalt – tegelijk met de opzegging
– de mogelijkheid om deel te nemen
aan onze collectieve ziektekostenverzekering Aon (voorheen IAK) en
uw kooprecht bij Myshop”.
Op 1 december zullen de
opdrachten voor incasso’s naar de
bank en het pensioenfonds worden
gestuurd en zullen de nota’s worden
verstuurd.

Leden die in 2022 niet tijdig hun lid
maatschap opzeggen blijven statu
tair lid tot 31-12-2023. Deze opzeg
gingen kunnen pas vanaf 1 januari
2023 worden verwerkt in het leden
bestand.
“Opzegging van het lidmaatschap
moet volgens de statuten schriftelijk
(per brief of e-mail) geschieden en
ontvangen zijn vóór 1 december
2022 op het adres van het secretari
aat of ledenadministratie van uw
lokale vereniging (contactadressen
op pagina 2 van De Schouw).
november 2022
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In het stroomgebied van de Dommel
Trefpuntlezing
Wanneer: Donderdag 17 november
Waar:
Agnus Deï gebouw, Koningin Julianalaan 12, Waalre
Aanvang: 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
De waterlopen in ons woongebied
zijn bekend: de Keersop, de Dom
mel en de Tongelreep. We weten
niet beter dan dat ze al eeuwenlang
door onze dorpen stromen en dat de
omwonenden er altijd dankbaar ge
bruik van maken. De laatste decen
nia doen we ons best om ze de ge
wenste ruimte en de passende na
tuurlijke omgeving terug te geven.
Een en ander wordt belicht in deze
presentatie.

doorgeslagen.
Vooral in de laatste eeuw denken de
mensen dat ze ongebreideld de
waterlopen naar hun hand kunnen
zetten en kunnen gebruiken. Niet
dus. We brengen, enigszins
beschaamd, de natuurlijke water
huishouding terug naar vroegere
situaties. Op alle bestuurlijke
niveaus is men overtuigd dat water
beheer een wezenlijke zaak is, voor
waarde om te overleven. Er wordt
daarom ‘van alles’ ondernomen, van
Europese Unie tot lokaal bestuur,
om de waterwegen, dus ook Keer
sop, Dommel en Tongelreep, hun
natuurlijke karakter terug te geven.
De uitvoerende instantie hierbij is
het waterschap, dat in samenwer
kingsverband, bezig is om dit te
bereiken. Het ene na het andere
project wordt op de drie stromen
losgelaten. Zo is men onlangs, op 14
oktober, gestart met de herinrichting
van het Keersopgebied nabij het
gehucht Keersop en in het Heike,
waar Keersop en Dommel samen
vloeien.
Sjef Tooten
Heemkundekring Weerderheem

Om het belang van de waterafvoer
te benadrukken, bezien we de feite
lijke gegevens omtrent het stroom
gebied van de Dommel. Daarbij
hoort ook aandacht voor de eigen
fauna en flora in, op en rond het
water. Uiteraard wordt de historie
doorgenomen; hand in hand met de
bewoningsgeschiedenis. In voorhis
torische tijden liep het water in onze
omgeving zoals het wilde en de
vroegste bewoners van het gebied
zochten die stroompjes op. Het bood
voordelen. De mensen bleven ge
bruik maken van het gratis langs
stromend water. In verschillende
tijden deed men dat op uiteenlopen
de wijzen. We zijn daarin een beetje
november 2022
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KERSTLUNCH bij DE ROOI PANNEN
dinsdag 13 december
woensdag 14 december

12.00 uur
12.00 uur

Het is ons dit jaar wederom 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 Les Tuiles Rouges.
Adres:
Scholengemeenschap De Rooi Pannen, Kaakstraat 1,
5623 AD Eindhoven.
Kosten: € 24,50 inclusief aperitief en koffie.

Aanmelden vóór 22 november
 reizen@pvge-awv.nl ofTruus van de Vorstenbosch  040 221 5140
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.

november 2022
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Veelbelovend muziektalent
op het podium in De Hofnar
donderdag 15 december
Wij bieden u een sprankelend ka
merconcert in december. Twee jonge
veelbelovende talenten, Rachel Da
niels en Rosanna Tait spelen, samen
met Frans van Tuijl, pianotrio’s van
Ludwig van Beethoven en Felix
Mendelssohn Bartholdy en werk van
Fritz Kreisler.
Ludwig van Beethoven - Pianotrio
in c mineur, opus 1 - No.3
Het achttiende-eeuwse pianotrio
heeft zijn wortels in de triosonate uit
de Barok, de zogenaamde ‘sonata a
tre’. Nadat aanvankelijk de piano
een dominante rol vervult, gingen de
cello en de viool geleidelijk mede de
klankkleur bepalen. Van Beetho
ven 's opus 1 is een set van drie pia
notrio’s in 1795 voor het eerst uitge
voerd in het huis van Prins Lich
nowsky, de mecenas aan wie ze zijn
gewijd. Het is het eerste werk dat
Beethoven goed genoeg vond om
ermee zijn schrijfstijl aan het pu
bliek te introduceren. Voor hem was
het een lakmoesproef, voor ons
vooral muziek om van te genieten
Felix Mendelssohn Bartholdy Pianotrio 1 in d mineur, opus 49
Het wonderkind Mendelssohn kreeg
op 8-jarige leeftijd compositieles en
gaf openbare concerten toen hij ne
november 2022

gen was. Zijn Pianotrio 1 in d mi
neur opus 49, gecomponeerd in
1839, werd één van zijn meest
populaire werken voor kamermu
ziek. Het werd een werk vol lyriek
met de piano in de hoofdrol. Het trio
opent met een zangerig thema door
de cello, direct gevolgd door de
viool. De piano heeft voorlopig een
bescheiden rol. Het tweede deel be
gint met piano solo met een roman
tisch thema dat even later beant
woord wordt door viool en cello. In
een snel tempo zet de piano het
scherzo in. De piano vervult een
zeer virtuoze rol dit derde deel.
Celliste Rachel Daniels maakte op
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haar zevende kennis met de cello en
volgde de klassieke opleiding aan de
conservatoria van Rotterdam, Barce
lona Tilburg. Haar opleiders noemen
haar een hardwerkende professional
die geen gelegenheid om ervaring
op te doen onbenut laat. Sinds 2020
speelt zij op een Rombouts cello uit
1642, haar ter beschikking gesteld
door een anonieme donateur. Haar
grote liefde ligt bij de klassieke ka
mermuziek maar haar veelzijdigheid
en haar buitengewone cellotechniek
zijn ook te bewonderen wanneer zij
speelt met Armin van Buuren in de
Ziggo Dome Amsterdam, het Joods
Amsterdams Vioolorkest in het Con
certgebouw, of het Nationaal Jeugd
orkest in de Weense Musikverein.
Zij geeft les aan meerdere muziek

deerde de Kodály-methode en ver
diepte zich in de barokviool. Zij is
een gepassioneerd orkestviolist,
treedt op met het Nederlandse
Nationaal Jeugdorkest en de Phil
harmonie Zuidnederland, is lid van
het Altrnios Piano Trio en mentor
van het Ragazze Quartet. Met het
Schotse Nevis Ensemble speelt zij
op ongebruikelijke
locaties zoals
scholen,
supermarkten,
musea, zwem
baden,
speeltuinen,
stations en centra
voor daklozen.
Hun ideaal luidt: muziek moet
‘overal en voor iedereen’ kunnen
klinken. Rosanna werkt als viool- en
pianoleraar en als begeleider.
Pianist Frans van Tuijl slaagde op
zeer jonge leeftijd cum laude voor
zijn examens aan de Muziekschool
Eindhoven. Na een loopbaan als
apotheker, een periode van 13 jaar
waarin hij de piano nooit heeft
kunnen loslaten, koos hij in 1999
voor zijn roeping als pianist. Hij stu
deerde 5 jaar bij Jan Wijn en aan de
Schumann Academie. Al vele jaren
begeleidt hij begaafde, klassiek ge
schoolde zangers en instrumentalis
ten bij concerten, audities, eindexa
mens en andere soorten optredens.
Hij werkte mee aan tv-programma’s,
was koorrepetitor bij de Nationale

scholen in Nederland.
Violiste Roanna Tait volgde haar
studie in haar geboorteplaats Edin
burgh en aan de Fontys Hogeschool
voor de Kunsten in Tilburg, bestu
november 2022
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Reisopera en begeleidt zangkoor De
Volharding in Valkenswaard bij
optredens.
Plaats: Theater De Hofnar, De
Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard
Programma:
➢ 14.00 uur Ludwig van Beetho
ven - Pianotrio in C mineur,
Opus 1 No. 3.
➢ 14.30 uur Pauze.
➢ 14.45 uur Felix Mendelssohn
Bartholdy - Pianotrio in D
mineur Opus 49 No. 1.
➢ 15.20 uur Fritz Kreisler - o.a.
Liebesleid viool/piano.
Bereikbaarheid:

Wie met de auto komt, kan gratis
parkeren op het Carillonplein achter
de Rabobank en op het Klooster
plein achter de Nicolaaskerk. Wie de
bus neemt, pakt lijn 317 of 318 en
stapt uit op de Markt.
Informatie en aanmelden (zo snel
mogelijk; bij voorkeur via e-mail):
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 0980
Kosten: € 25,-Betalen (nadat u bericht van
inschrijving hebt ontvangen):
Rekeningnummer: NL70 RABO
0118820788, t.n.v. PVGE Ver.SR.
afd. AWV KenC, onder vermelding
van ‘Concert’.

Ve r s l a g b i j e e n k o m s t 1 5 s e p t e m b e r
namen na de gezellige nazit en om
16.35 uur huiswaarts keerden.
Helaas viel de microfoon uit,
waardoor Henny zijn stem
behoorlijk heeft moeten forceren.
Omdat een deel van de foto’s en
film van ondertiteling was voorzien,
heeft deze pech niet geleid tot
wanklanken. Allen waren heel
enthousiast over de lezing.
Peter Oolbekkink

Op donderdag 15 september heeft
Henny Looren de Jong een lezing
gehouden over zijn reis naar
Paaseiland en Patagonië.
De lezing is bijgewoond door 40
personen, die met node afscheid
WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. AD van der Eijken-Takx
Mevr. JA Frumau
Dhr. HMM van Kessel
Dhr. JAH Kuijper
Mevr. MEF Roijakkers
Mevr. JMH van de Schoot
Dhr. RA Thelosen
Mevr. HMT de Vries-Weber
Dhr. F Wisse
november 2022
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Reisverslag bus-/fietsreis Odoorn
23 tot en met 26 september
De reis was heel interessant en ge
zellig. Door de gids in de bus zijn
we veel te weten gekomen van
Drenthe. Het programma omvatte
een dag naar de stad Groningen en
ook maakten we een boottocht bij
Blauwstad. Vijf woongebieden met
prachtige huizen aan het water rond
een groot aangelegd meer met veel
groen. De laatste dag brachten we
nog een bezoek aan het Keramisch
Museum Royal Goedewagen (prach
tig). We verbleven in een mooi hotel
met goed eten en het weer was rede
lijk met gelukkig niet veel regen. We
hebben allemaal kunnen genieten
van de mooie natuur; ook de fietsers
die heel enthousiast waren. Helaas
moesten we op de tweede dag een

reisgenoot
naar huis
laten gaan
door een
val uit bed
en de
nasleep
daarvan.
Daags na
afloop van
de reis
sloeg het
coronavirus toe. Heel jammer dat
het zo gelopen is, maar inmiddels
zijn we allemaal weer beter.
Iedereen kijkt toch terug op een
mooie en gezellige reis.
Mies Mermans

Uitslag reisenquête van 27 september in de NieuwsFLITS!
Zwitserland. Bij de boot-/busreis en
vlieg-/busreis waren Italië, Portugal,
Spanje en Noorwegen favoriet. De
minste belangstelling ging uit naar
Zweden en Ierland. Voor de reisduur
ging de voorkeur uit naar 8 - 10
dagen. Hartelijk dank voor de
moeite die u genomen heeft om deze
enquête in te vullen. We zullen reke
ning houden met deze uitkomst en
gaan in overleg met EMA.
Mies Mermans

De enquête werd ingevuld door 52
mensen en daarvan waren er 7 die
geen interesse hadden in busreizen
van EMA. Of ze gingen liever zelf
op reis of ze vonden ze te duur. Er
waren acht geïnteresseerden voor
een kleinschalige reis met eigen auto
en/of camper/caravan. We gaan kij
ken of dit een vervolg kan hebben.
Voor de busreis stonden Frankrijk,
Duitsland, Engeland en Denemarken
bovenaan en was er minder belang
stelling voor Oostenrijk, België en
november 2022
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Data seizoen 2022/2023:
november 16, 23, 30
december 7, 14, 21
januari 11, 18, 25
februari 8, 15, (carnaval 21/2)
maart 1, 8, 15, 22, 29
april 5, 12, 19, 26
mei 10, 17, 24
november 2022
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bestaat de mogelijkheid om deel te
nemen aan een proefles. Uw deelna
me gaat in als u hebt ingeschreven
(zie inschrijfformulier hieronder) en
€ 150,- hebt overgemaakt op
IBAN NL89 RABO 0101 1021 35
tnv KBO Aalst onder vermelding
van ‘seniorengym’. U mag ook in
twee keer betalen. PVGE-leden kun
nen ook gebruikmaken van
 secretariaat@pvge-awv.nl, of
 040 221 4527
Deelname aan de lessen is op eigen
risico.

SENIORENGYM
Deze seniorengym is er voor alle
senioren en is een activiteit van de
Aalster en Waalrese Seniorenvereni
gingen en de PVGE-AWV. De
bestaande seniorengym in ’t Hazzo
(Prunellalaan 7, 5582 HB Waalre)
op woensdag is toegevoegd aan de
activiteiten van PVGE-AWV.
Woensdag wordt in twee groepen
gesport: om 9.00 en om 10.00 uur.
Leden kunnen voor € 150,- per jaar
deelnemen aan 32 lessen. Ook

Inschrijfformulier seniorengym
Dit formulier sturen naar  secretariaat@pvge-awv.nl
Naam: ................................................................. M/V
Adres: .................................................................
E-mail: .................................................................
Wil sporten om 9.00 uur, 10.00 uur (s.v.p. doorhalen
wat niet van toepassing is).
Uw lidmaatschap gaat in als u na de inschrijving, de
contributie hebt overgemaakt op
IBAN NL89 RABO 0101 1021 35 t.n.v. KBO Aalst.
Contributie € 150,00.
november 2022
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DAGUITSTAPJE AKEN
Verslag
Eerder dan op een gewone dag liep
de wekker af. Om 8 uur stapten we
in de bus in Valkenswaard om ver
volgens de tweede groep ‘dagjes
mensen’ in Aalst op te halen. Over
een rustige snelweg ging het daarna
naar het Drielandenpunt in Vaals,
waar we, onder de Wilhelminatoren,
genoten van een kop koffie met
Limburgse vlaai. Daarna reden we
richting de keizerstad Aken, die van
uit Vaals eigenlijk om de hoek ligt.
Aan de rand van de stad kwam onze
gids aan boord, die ons tijdens de
rondrit vertelde over de bijzondere
gebouwen, de geschiedenis en het
wel en wee van de stad van Keizer
Karel de Grote. Even na twaalven
werden we afgezet bij het theater
aan de rand van de oude binnenstad.
Via de Elisenbrunnen met zijn zwa
velhoudende water, ging ieder zijns
weegs om de oude stad te verkennen
en zeker een bezoek te brengen aan
de prachtige Dom van Aken met zijn
imposante mozaïeken en marmer
werk op bogen en gewelven. Deze
dom is het eerste Duitse monument
dat op de Werelderfgoedlijst van
Unesco is geplaatst. Ook het mooie
neogotische stadhuis, dat is ge
bouwd op de fundamenten van Ka
rels paleis, was een bezoekje waard.
Tijdens deze vrije tijd genoot me
november 2022

nigeen ook van een kleine lunch of
een kop koffie met de typische
Akense koek, de ‘Printen’.
Om half drie vertrok de bus naar het
volgende adres, t.w. het
Binnenvaartmuseum in Maasbracht.
Daar werden we in drie groepen
door enthousiaste vrijwilligers
ingewijd in de geschiedenis van de
binnenvaart en het functioneren van
verschillende sluizen in verleden en
heden.
We vervolgden onze weg daarna
naar het witte stadje Thorn waar we,
als afsluiting van dit mooie
daguitstapje, vergast werden op een
heerlijk driegangendiner.
Voldaan keerden we daarna terug
naar Aalst en Valkenswaard.
Namens alle reisgenoten bedank ik
de organisatie en onze chauffeur
voor deze mooie dag.
Wil van de Vorstenbosch
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Thüringer Wald van 16 tot en met 21 augustus
Reisverslag
wandelden we op het boomkronen
pad, hoog boven de bomen. In de
kalkzoutmijn van Merkers gingen
we in anderhalve minuut met de lift
500 meter naar beneden. We stapten
in rupsvoertuigen en maakten een
spectaculaire rit tot 800 meter diep
te. We stopten o.a. bij een concert
zaal met een muziek- en lasershow
en bij een prachtige kristalgrot. Mu
seum/monument Point Alpha op de
grens van de voormalige DDR en de
WDR riep daarentegen, door alles
wat we daar zagen en hoorden, weer
andere emoties op. Tijdens een
mooie rondrit door het Thüringer

De eerste meerdaagse reis van dit
jaar is prima verlopen. We hadden
een mooi en afwisselend programma en prachtig weer. Onderweg
naar Thüringen stopten we boven
Kassel om het Hercules standbeeld
met watervallen te bezichtigen en
lunchten we in de binnenstad.
We hebben verschillende mooie
steden gezien, zoals Eisenach,
Erfurt en Weimar. Daar maakten we
kennis met de wereld van Bach,
Goethe, Schiller en Luther. Ook
gingen we de natuur in. Bij het
Nationaal Park Hainich
november 2022
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Wald bezochten we een winkel
annex glasblazerij, waar we het
mooie ambacht van glasblazen
konden bewonderen. Aan het eind
van de rit liepen we tussen de mooie
vakwerkhuizen van Schmalkalden,
vlakbij ons hotel. Dat was overigens
ook prima, met goed eten en veel
gezelligheid ’s avonds in de tuin.
Op de terugweg kregen we een
leuke, enthousiaste rondleiding in
het mooie slot Arolsen, geboorteplek
van onze latere koningin Emma. We
bedankten onze chauffeur John die
ons overal prettig en veilig naar toe
gereden had en we keerden na een
afscheidsdiner tot besluit weer huis
waarts. Ook tijdens deze reis bleek
weer dat iedereen meteen in de
groep opgenomen werd, wat een
prettige ervaring was voor degenen

november 2022

die voor het eerst meegingen.
Mies Mermans
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K&C - TIPS 3
Met enige regelmaat ont
vangt de commissie Kunst & Cul
tuur tips van enthousiaste leden die
een ontdekking hebben gedaan
waarvan zij hebben genoten. Soms
zijn dat activiteiten binnen de regio
of kleinschalige activiteiten van
interessante mensen die niet zo aan
de weg timmeren. Of publicaties die
opvallen. Wij geven deze tips graag
aan u door. Doe er uw voordeel
mee!

stromingen sinds haar ontstaan in
het slavernijverleden. Het is een reis
langs het onderbelichte verhaal van
een muziekgenre en lifestyle, een
muzikale reis van kracht en hoop.
Periode: 30 september 2022 10 april 2023
Adres: Lange Nieuwstraat 38,
3512 PH Utrecht
Informatie:
 https://www.catharijneconvent.nl/

Museum Catharijneconvent Utrecht
Het museum nodigt ons uit: “Wij
zijn dol op kerst! Al bijna honderd
jaar laten we vol trots onze Napoli
taanse kerststal zien. Het bekijken is
voor jong en oud een unieke erva
ring. Vorig jaar konden we gigan
tisch veel extra figuren aankopen.
Wat een droom! Hiermee kunnen we
een opstelling maken die nog nooit
eerder te zien was in Nederland. Al
le honderden eeuwenoude Italiaanse
figuren komen samen in een nieuw
spectaculair decor met echte
Utrechtse eyecatchers. Wat te den
ken van de Domtoren, de grachten,
de Winkel van Sinkel en de Utrecht
se Bloemenmarkt! De 21e eeuw
hand in hand met de 18e eeuw. Een
feest van herkenning! Laat je raken,
verwonder en vergaap je aan de
mooiste, spectaculairste, theatraal
ste, bijzonderste kerststal.”
Periode: 17 december 2022 t/m
8 januari 2023

Museum Krona - Uden
Tussen 1963-1965 illustreerde Sal
vador Dalí de Bijbel, een van zijn
meesterwerken, ongekend van virtu
ositeit en originaliteit, van kleur en
expressiviteit. Het museum wijdt
een unieke tentoonstelling aan een
onbekende kant van de surrealist
Dalí. Alle 105 voorstellingen op de
tentoonstelling zijn met de hand
gesigneerde proefdrukken.
Periode: nog t/m 20 november 2022
Adres: Veghelsedijk 25,
5401 PB Uden
Informatie:
 https://www.museumkrona.nl/nl/
nu-te-zien/tentoonstellingen/dali

Museum Catharijneconvent Utrecht
Tentoonstelling Gospel toont de ge
schiedenis en actuele betekenis van
een van de invloedrijkste muziek
november 2022
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Adres: Lange Nieuwstraat 38,
3512 PH Utrecht
Informatie:
 https://www.catharijneconvent.nl
/tentoonstellingen/zininkerst/

hulpmiddelen zoals lenzen en spie
gels. In Hockney’s Eye staat dit be
langrijke – en niet onomstreden –
thema in zijn oeuvre voor het eerst
centraal. Er zijn reconstructies ge
maakt van historische artistieke
hulpmiddelen zoals een perspectief
raam, een bolle spiegel en een came
ra obscura. In de natuurwetenschap
pelijke context van Teylers kijken
we door de ogen van Hockney naar
de kunstgeschiedenis.
Periode: 23 september 2022 t/m
29 januari 2023
Adres: Spaarne 16,
2011 CH Haarlem
Informatie:
 https://www.teylersmuseum.nl/nl/
bezoek-het-museum/wat-is-er-tezien-en-te-doen/hockneys-eye

Teylers ▪ Museum van de Ver
wondering
Met ‘Hockney’s Eye’ belicht Teylers
Museum het werk van David Hock
ney, een van de bekendste en meest
geliefde kunstenaars van dit mo
ment. Al zijn hele carrière lang
onderzoekt Hockney hoe oude
meesters de ruimtelijke werkelijk
heid vertalen naar het platte vlak.
Volgens hem deden zij dit niet alleen
op basis van directe waarneming of
door toepassing van lijnperspectief,
maar maken zij daarnaast al
eeuwenlang gebruik van optische

november 2022

21

www.pvge-awv.nl

november 2022

22

www.pvge-awv.nl

Expo Uit het Wonderland
Verslag
Op donderdag 27 oktober bracht
K&C een bezoek aan het Steendruk
museum. “Met de expositie Uit het
Wonderland heeft curator/conserva
tor Frédérique van Duppen een bij
zondere prestatie geleverd”, aldus
Maarten Kentgens, directeur van het
Steendrukmuseum in het voorwoord
van het uitstekende, prachtig geïllu
streerde boek, dat een goede lei
draad is en een samenvatting geeft
van de tentoonstelling. De bijeen
komst begon met een lezing door
Frédérique over de achtergronden,
de mondiale ontwikkelingen, het
tijdsbeeld waardoor een fascinatie
ontstond voor het Oosten. De z.g.
Oriënt stond lange tijd voor wat het
Westen niet had: aandacht voor
magie, dromen en sprookjes zoals
Duizend-en-een-nacht. Daarna be
zochten we de expositie, Frédérique
begeleidde ons en gaf nog verdere
uitleg. Druktechnieken zoals de
lithografie bereikten een hoogte
punt. Voor luxe producten uit het
Oosten maakte men verpakkingen
en affiches, bv. voor de reizen naar
Nederlands-Indië met de KNILM
(Koninklijke Nederlandsch-Indische
Luchtvaart Maatschappij) De
affiches die de KNILM uitbracht
zijn van stijl geheel anders dan de
KLM-affiches. Ze zijn vooral
november 2022

gericht
op de
Indi
sche
bevol
king,
hebben
meer
exoti
sche
kleuren
en ge
ven zo een eigen weergave van het
Indische landschap. Verschillende
Nederlandse kunstenaars zijn geïn
spireerd geraakt door de Oriënt bv.
Marius Bauer en Kees van Dongen.
Marius Bauer heeft verschillende
reizen naar het Oosten gemaakt en
richtte zich vooral op oriëntalisti
sche voorstellingen. We zien van
hem o.a. een ontwerp voor een titel
blad met een zittende Boeddha met
drie olifanten. Verder is nog te zien
’Olifant met staande berijder’. Een
afbeelding van de olifant komt vaak
terug in zijn werk. Kees van Dongen
woonde en werkte in Parijs en kreeg
rond 1908 belangstelling voor de
Oriënt. Hij begon met het maken
van gewaagde schilderijen van ero
tisch geklede Parijse modellen. In
het museum is o.a. te zien ‘Marche
sa Luisa Casati’. We zien op deze
23
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litho de invloeden van oude muur
schilderingen uit het oude Egypte,
die we ook in ‘Cavalier Arabe’
terugzien. Deze litho toont een rood
paard met de contouren van een rui
ter. Geweldig om te zien en te erva
ren hoe kunstenaars en lithografen
het magische Oosten in beeld heb
ben gebracht en daarmee het orien
talisme een plek gegeven hebben in
de wereld van de kunst. Hulde aan

Frédérique van Duppen. “Zij heeft
een nieuw hoofdstuk aan het ver
haal van het oriëntalisme toege
voegd door voor het eerst een focus
te leggen op het belang van de litho
grafie voor de verbeelding van het
Oosten”, aldus Maarten Kentgens in
zijn voorwoord van de catalogus van
de expositie.
Ellie van Wunnik-Lotstra

Tranen van liefde
Tim Overdiek

Soms stuit je op een boek, dat direct
je interesse trekt. In dit geval lag dit
boek in de kringloopwinkel. Het is
uit 2010, maar het heeft zijn waarde
niet verloren. Het is geschreven in
de vorm van een dagboek. De
vrouw van Tim Overdiek is door
een noodlottig ongeval om het
leven gekomen. Zij is teruggelopen
om een speeltje van de hond op te
rapen dat op een zebrapad was
gevallen. Op dat moment wordt zij
(voor de ogen van haar kinderen)
aangereden door een motoragent
die door rood is gereden. Deze
afschuwelijke dood brengt het gezin
van de schrijver in totale
verwarring. In het dagboek wordt
beschreven welke impact deze
gebeurtenis heeft op het gezin. De
nabestaanden worstelen elk op hun
eigen manier met de dood van
moeder en vrouw. Het zijn schrij
nende taferelen die de revue passe
november 2022

ren. Je ziet dat het rouwproces lan
ger doorloopt dan de ‘buitenwereld’
wil weten, laat staan dat de buiten
wereld het begrijpt. Het is een boek
dat je inzicht geeft in het rouwpro
ces van Tim, de achtergebleven part
ner. Tegelijkertijd moet hij steun ge
ven aan zijn kinderen die het onge
val zagen gebeuren én doodsbe
nauwd zijn om hun vader ook nog te
verliezen. Een aangrijpend boek.
Jos Ossevoort
24
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Impressie Najaarsbijeenkomst PVGE-AWV
show, die klonk als een klok. Er
waren leuke sketches en prachtige

Op 26-10-2022 hebben we in de the
aterzaal van de Hofnar onze Na
jaarsbijeenkomst gehouden. Geluk
kig waren er geen beperkingen met
betrekking tot corona en er was dan
ook een grote opkomst van onze
leden. Iedereen was blij, dat er weer
iets leuks georganiseerd was door de
Evenementencommissie. De eerste
leden kwamen al ruim een uur van
tevoren en troffen dus een lege zaal
aan.
Maar een theatermiddag met Karin
Bloemen is wel een publiekstrekker.

zangstukken (liedjes was een te
zwakke benaming). Na afloop kreeg
Karin geen bloemen maar een Hof
nar-handdoek als aandenken aan
deze fijne middag uitgereikt door
onze voorzitter. Aansluitend was er
een geanimeerde nazit in het theatercafé van de Hofnar onder het genot
van een hapje en een drankje. De
bitterballen waren dit keer getooid
met een prikker waar de logo’s van
de PVGE en de Hofnar op afgebeeld
waren. Het was een middag waar
iedereen geweldig van genoten
heeft.
Peter Oolbekkink, secretaris.

Dus bij het openingswoord van onze
voorzitter was de zaal gevuld met
ruim 170 aanwezigen. Karin Bloe
men bracht deze middag met veel
vaart, temperament en dynamiek een
voorstelling, of liever gezegd een

november 2022
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Ac t i v i t e i t e n k a l e n d e r 2 0 2 2 / 2 0 2 3
do 17 nov

Trefpunt

Lezing, AD-gebouw, 14.00 uur

vr 18 nov

Algemeen

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

zo 27 nov

Algemeen

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

zo 4 dec

Algemeen

Lunch op Zondag, restaurant De Leemer Hoef, 13.00 uur

vr 9 dec

Reizen

Dagreis Orchideeën Hoeve, Luttelgeest

ma 12 dec

Wandelen

Wandeltocht 10 vertrek 09.00 uur, vanaf IVN of Harba Lorifa

di 13 dec

Algemeen

Kerstlunch bij De Rooi Pannen, Eindhoven, 12.00 uur

wo 14 dec

Algemeen

Kerstlunch bij De Rooi Pannen, Eindhoven, 12.00 uur

do 15 dec

K&C

Concert, theater De Hofnar, Valkenswaard

vr 16 dec

Algemeen

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

do 5 jan

Algemeen

Deadline kopij voor Nieuwsbrief februari

vr 20 jan

Algemeen

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

zo 29 jan

K&C

Met K&C naar de opera Le Nozze di Figaro, Düsseldorf

zo 29 jan

Algemeen

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

zo 5 feb

Algemeen

Lunch op Zondag, restaurant De Leemer Hoef, 13.00 uur

vr 17 feb

Algemeen

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

Trefpunt

Lezing, locatie nog niet bekend, 14.00 uur

do 2 mrt

feb

Algemeen

Deadline kopij voor Nieuwsbrief april

ma 6 mrt

Wandelen

Wandeltocht 1

do 9 mrt

Fietsen
Evenement

Fietstocht 1, vertrek vanaf 't Stationskoffiehuis

wo 22 mrt

november 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
Informatie: Maria van Engelen

 k-en-c@pvge-awv.nl
( 040 201 0980
 bauwer15@gmail.com
 06 4174 1964

Lunch op Zondag

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

Nordic Walking

Wekelijks op vrijdag vanaf Bosherberg Harba Lorifa een 5 km. wandeling, vertrek om
08.45 uur en een 6 km. wandeling, vertrek om 10.00 uur.
Informatie: Bea Timmermans
 bpm@ziggo.nl
( 040 845 4964

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 (t/m 31 december), Kon. Julianalaan 12, Aalst-Waalre
Informatie: Peter Oolbekkink ( 040 221 4527
 peter.oolbekkink@gmail.com

Wandelen

Informatie: Ger van den Broek

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

 gvandenbroek@icloud.com
( 040 221 9117

Ziekencontact

Informatie: Tineke de Pooter  hans.en.tineke@planet.nl
( 040 221 8298

Zondagmiddag
wandelingetje

Een kleine boswandeling en een drankje na afloop.
Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Pastoor 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
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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/ledenvoordeel
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
€50
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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