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Doe effe normaal
“Doe effe normaal man”, zei het 
hoofd van onze regering. Afgezien 
van de wijze waarop dit werd ge
zegd, kan men zich afvragen wat 
normaal is.
Wat is ‘normaal’? Een definitie: 
Normaal is datgene wat door de 
meeste mensen geaccepteerd wordt 
of dat wat de meeste mensen doen. 
Het wijkt niet af van de gangbare 
praktijk, ofwel iets verloopt volgens 
de regel.
Wat precies als normaal wordt gede
finieerd, hangt dus af van de om
standigheden en is vaak cultuurge
bonden. Zo te zien zijn begrippen 
als tijd en ruimte van belang om te 
zien of iets normaal is. In de steeds 
veranderende maatschappij veran
dert ook het begrip normaal. Denk 
maar eens aan de aanspreekwijze 
van de ministers toen en nu. In 
plaats van excellentie is het nu 
Mark, Hugo en Sigrid. En hoe vaak 
wordt u aangesproken met “jij”?

Is er sprake van normvervaging? 
Neen, door gewijzigde opvattingen 
worden ook normen gewijzigd. 
Denk ook maar aan de Zwartepie
tendiscussie. Of een ander voorbeeld 
van verandering van normen. Vroe
ger aten we gezamenlijk uit één pan, 
kijk maar naar de Aardappeleters 
van Van Gogh. Heel langzaam is 
daar een kentering in gekomen. We 
eten nu met mes en vork van een 
eigen bord. Mensen willen bij een 
groep horen en passen zich aan met 
hun handelingen. Ook onze vereni
ging kent normen, waaraan de leden 
zich binden. Zo hebben onze leden 
in de tijd dat het coronavirus een 
grote rol speelde coulance getoond 
over de wijze waarop het bestuur 
heeft geacteerd. Maar hopelijk heb
ben we komend jaar een normaal 
jaar. In ieder geval wil het bestuur 
dit jaar het 75-jarig bestaan vieren. 
Daar komen we nog op terug.
Ondertussen kunt u zich voorberei
den op het voorjaar. Veel plezier.

Jos Ossevoort
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koffie-/borreluurtje elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 17 februari en 17 maart 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



DUITSLAND - LÜNEBURGER HEIDE - 
HODENHAGEN

5 - DAAGSE BUS- of FIETSREIS
VAN 30 JULI T/M 03 AUGUSTUS 2023

Duitsland – Lüneburger Heide - Hodenhagen – 5 dagen
Ten zuiden van de stad Hamburg en ten noorden van de stad Hannover ligt het 
Lüneburger Heide gebied, gelegen tussen de rivieren de Elbe en de Aller. De Lüneburger 
Heide wordt gekenmerkt door dichte naaldbossen en een rijke fauna en is zodoende een 
geliefde vakantiebestemming. De beroemde heide lokt elk jaar vele bezoekers. De 
grootste ononderbroken heidevelden vindt men in het natuurreservaat Lüneburger Heide 
en in het natuurpark Südheide. Hunebedden getuigen van bewoning in het neolithicum. 
Tot het einde van de 19e eeuw was het landschap in hoofdzaak woest en verlaten, de 
ontginning heeft de woeste grond tot 25% van de oppervlakte gereduceerd. Dit gebied 
van ca. 200 km² omvat uitgestrekte heidevelden met zwerfstenen en zeer oude 
boscomplexen. In 1920 kreeg het als Naturschutzpark Lüneburger Heide een beschermde 
status, het is daarmee het oudste natuurreservaat van Duitsland. 
Het plaatsje Hodenhagen met ca. 3200 inwoners ligt in het zuidelijke gedeelte van de 
Lüneburger Heide, in het hart van het Aller-Leine-dal. De kilometerslange dijken die het 
dorp voor het water van de Aller en de Meiße beschermen, nodigen uit tot mooie 
wandelingen. In het Aller-Leine-dal heeft men ca. 280 km fiets- en wandelwegen, die 
direct aan ons hotel voorbijlopen. Verder vindt men in Hodenhagen een Ilexpark. Dit 10 
ha grote park is aangelegd door hoveniers, boswachters en waterbouwkundigen, men kan 
ook hier aangename wandelingen maken. Het kleine dorp heeft een aantal winkels, 
restaurants en de Brinkhof een historische hoeve met diverse gebouwen.  

Hotel Lüneburger Heide ✰✰✰✰
We vinden ons gezellige hotel rustig gelegen aan de rand van het centrum van de plaats 
Hodenhagen, aan de oever van rivier de Aller en direct aan de fiets- en wandelroute langs 
deze rivier. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, föhn, wc, telefoon en tv. Verder is 
het hotel van alle gemakken voorzien en beschikt het over een lift, receptie met lounge, 
gezellige bar, tuin met terras, overdekt zwembad, stoombad, fitnessruimte, solarium en 
sauna. In het sfeervolle restaurant vindt u ‘s morgens een extra uitgebreid ontbijtbuffet en 
‘s avonds een prima verzorgd dinerbuffet met heerlijke verse gerechten. Voor uw fiets is 
er een fietsenstalling aanwezig.

Vertrekdatum – Reissom:
Zondag 30 juli  
De reissom en staffelprijzen:
Voor de busreis: Voor de fietsreis:
€ 582,00 p.p. € 571,00 p.p. bij een gemiddelde bezetting van 40 t/m 50 personen
€ 617,00 p.p. € 606,00 p.p. bij een gemiddelde bezetting van 35 t/m 39 personen
€ 662,00 p.p. € 651,00 p.p. bij een gemiddelde bezetting van 30 t/m 34 personen
Toeslag 1 – persoonskamer €   80,00 p.p. (Maximaal 17 kamers)
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Bij de reissom is inbegrepen:
⮚ de reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern geluidssysteem met DVD, 

panoramacamera en airco
⮚ de verzorging op basis van halfpension met uitgebreid ontbijtbuffet en dinerbuffet 
⮚ alle kamers met bad/douche, föhn, wc, telefoon en tv 

⮚ de excursies (inclusief de genoemde entrees)
⮚ vervoer van uw eigen (elektrische) fiets in speciale fietsaanhanger

⮚ overdekte stalling bij het hotel 
⮚ gratis wifi

⮚ Lokale gids tijdens rondrit Lüneburger Heide (enkel voor de busreizigers)

⮚ huifkartocht (enkel voor de busreizigers)

⮚ bezoek Eine-Welt-Kirche (enkel voor de busreizigers)

⮚ Nederlands sprekende gids in Hamburg (enkel voor de busreizigers)
⮚ het afscheidsdiner
⮚ alle taxen
⮚ calamiteitenfonds
⮚ SGR consumentenbijdrage
⮚ reserveringskosten
⮚ de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider

Niet bij de reissom inbegrepen:
⮚ annulerings- en/of reisverzekering
⮚ persoonlijke uitgaven
⮚ niet-genoemde maaltijden, dranken

⮚ eventuele niet-genoemde entrees voor excursieprogramma
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Fietsen. U gaat op reis met uw eigen (elektrische) fiets. Deze wordt 
vervoerd in onze speciale fietsaanhanger. Bij het hotel is een stalling met 
laadmogelijkheid. Voor de fietsroutes ontvangt u een plattegrond met 
daarop de nummers van de te volgen knooppunten. Het is niet verplicht 
om deze routes daadwerkelijk te fietsen, het is ook mogelijk om geheel op 
eigen gelegenheid de omgeving te verkennen. De aanbevolen fietsroutes 
kunt u ook inkorten, zo kunt u eventueel wat extra tijd nemen in een plaats 
of bij een bezienswaardigheid. Er is tijdens de fietstochten géén 
begeleiding. Als u liever een dag niet wil fietsen dan kunt u, in overleg 
met de chauffeur, deelnemen aan de busreis. 

 040-2044145� �
WWW.EMA-REIZEN.NL
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WELKOM NIEUWE LEDEN

Mevr. EAM Donkers Waalre
Dhr. HLT van Doorn Waalre
Dhr. HRG Gerrets Waalre
Mevr. A Kerkhoven Waalre
Dhr. en Mevr. van Kruijsdijk Sterksel
Mevr. HF van Lieshout-Verspeek Leende
Mevr. AAG Marsmans-Wolffs Valkenswaard
Dhr. en Mevr. Vahl Heeze
Mevr. AW Veenis Heeze
Mevr. AAJ Vroom Waalre
Dhr. JJ van Weert Achel



 HIGHLIGHTS VAN 
PORTUGAL

VLIEG-/BUSREIS
VAN 29 MEI T/M 06 JUNI 2023

Portugal – 9 dagen
Portugal mooie natuur, veel cultuur, lekker eten en drinken. De oorsprong 
ervan gaat terug tot de vroege oudheid, een land dat dankzij zijn 
ontdekkingsreizen opklom van een Europees koninkrijk tot een 
wereldmacht, het grote Portugese Rijk en werd onafhankelijk in de 12e 
eeuw. Portugal heeft ruim 10 miljoen inwoners van wie het grootste deel 
in de dichtbevolkte kuststreek woont, van de Spaanse noordgrens tot aan 
Lissabon. De taal die er wordt gesproken is Portugees, maar de meeste 
Portugezen, met uitzondering van de oudere inwoners, spreekt Engels. De 
religie is overwegend katholiek. Portugal heeft een mediterraan klimaat, 
het noorden is frisser en vochtiger dan het zuiden. Door de eeuwen heen 
heeft Portugal een specifieke cultuur ontwikkeld door beïnvloeding van de 
verschillende beschavingen. De Portugese keuken is zeer divers en iedere 
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regio heeft zijn traditionele gerechten, er wordt veel gedaan met 
gedroogde kabeljauw (Bacalhau), maar ook gegrilde sardines en 
Caldeirada, een op aardappel gebaseerd stoofpotje dat je vaak vind  op de 
menu’s van restaurants.

Hotels
Tijdens onze reis hebben we gekozen voor goede viersterrenhotels die alle 
voorzien zijn van kamers met bad/douche, wc, telefoon, airco en tv. In 
Porto zijn we 4 nachten te gast bij hotel Oca Oriëntal. In Lissabon 4 
nachten bij hotel Zenit. Beide hotels zijn geboekt op basis van halfpension 
met bij het avondeten water en wijn inclusief. 
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⮚ museum José Franca
⮚ klooster van Alcobaça

⮚ alle taxen 
⮚ calamiteitenfonds
⮚ reserveringskosten
⮚ SGR consumentenbijdrage
⮚ de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider
*Indien beschikbaar
  
Niet bij de reissom inbegrepen:
⮚ annulerings- en/of reisverzekering
⮚ persoonlijke uitgaven
⮚ niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees  

voor excursieprogramma z.o.z.        

Reisprogramma:
Dag 1 - Vlucht naar Portugal en bezoek Braga: Vertrek uit Valkenswaard en Aalst. Vanaf 
Brussel vertrek u met een toestel van Brussels Airlines naar Porto. In Porto aangekomen staat onze lokale 
touringcar al klaar. Onder begeleiding van chauffeur en reisbegeleiding van EMA Reizen gaan we naar 
onze eerste bestemming Braga. In het charmante Braga staan historische architectuur en majestueuze 
kerken centraal. Braga is de op twee na grootste stad van Portugal en is beroemd om de relieken, de 
musea en de goede voetbalclub. De aartsbisschop van Braga is primaat van de katholieke kerk in 
Portugal. Braga is de stad in Portugal met de meeste kerken in de binnenstad (meer dan 30); haar bijnaam 
is dan ook niet voor niets het Rome van Portugal. Na dit bezoek gaan we naar ons hotel. 
Dag 2 - Porto & tocht met Rabelo-boot: Vandaag bezoeken we onder leiding van een 
Nederlandssprekende gids Porto. Porto, de tweede stad van Portugal en de stad die het land zijn naam 
gaf. De Douro doorsnijdt de stad en de oevers van de rivier worden verbonden door zes bruggen, o.m. 
door een dubbele stalen brug gemaakt door Ingenieur Eiffel. Vooral de rechteroever van Porto is 
indrukwekkend. De stad is over een afstand van enkele kilometers trapsgewijs opgetrokken tegen deze 
oever. Daarachter bevinden zich de oude stadswijken met hun eigen karakter. Laat u betoveren door de 
wijk Ribeira en beleef het authentieke Porto van de vissers, marktkoopvrouwen en de visverkoopsters. 
Vanmiddag maken we een ca. 50 minuten durende boottocht met een Rabelo. een vrachtboot zonder kiel, 
die speciaal is gemaakt voor het transporteren van vaten port over de Douro naar de wijnhuizen in Porto. 
Inmiddels zijn de barco-Rabelo's weggeconcurreerd door het transport over de weg, maar het is nog 
mogelijk om in Porto rondvaarten te maken op een dergelijke boot. Na de boottocht heeft u nog 
voldoende vrije tijd om op eigen gelegenheid Porto te bezoeken.
Dag 3 - Aveiro met gondeltocht & Sandeman: De oude havenstad Aveiro is verrassend en 
uniek om meerdere redenen, gelegen aan de schilderachtige Costa Nova. Het vlakke en kleinschalige 
centrum is erg gezellig. De kanalen en de bootjes doen je misschien wel denken aan Venetië, daarom 
krijgt de stad ook wel de bijnaam het Venetië van Portugal. Aveiro beschikt over een aantal gebouwen in 
Art Nouveau die u zeker niet mag missen. We maken vandaag ook een vaartocht in een Moliceiro. Een 
stukje geschiedenis in het huidige straatbeeld, dat zijn de oorspronkelijke vissersboten. De Portugese 
boten heten Moliceiro’s en zien er stijlvol en elegant uit als een gondel. Vroeger werd dit type boot 
gebruikt voor het verzamelen van zeewier in de lagune. Met een soort harkjes die aan de boot bevestigd 
zijn, kon het wier van de ondiepe bodem worden gehaald. Na deze ervaring gaan we op bezoek bij 
Sandeman, in Porto, inderdaad de bekende Port. Hier maken we een rondleiding door de kelders en zien 
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we een film over de regio Douro. We sluiten af met een proeverij van 3 soorten Port.
Dag 4 - Douro Vallei, stad Amarante, Lamego en wijngoed Quinta da Pacheca: We 
maken een tour door de Douro vallei. Eindeloos veel wijnterrassen met stenen muurtjes met steile 
berghellingen. De rivier de Douro kronkelt zich sierlijk tussen dit schouwspel door. Het landschap van de 
Douro vallei is uniek. Hier groeien de druiven voor de beroemde Port- en Douro-wijnen. Sinds de 18e 
eeuw is de Douro vallei een belangrijke regio voor wijn- en portproductie. UNESCO heeft deze vallei in 
2001 uitgeroepen tot werelderfgoed. Na de tour bezoeken we Amarante. Ondanks het feit dat niet precies 
bekend is hoe Amarante ooit werd gesticht, wordt algemeen aangenomen dat deze stad werd ontdekt en 
vernoemd naar de Romeinse centurio Amarantus. Amarante ging echter pas echt een rol spelen in het 
land door de benedictijner monnik St. Gonçalo, nadat hij in de 13e eeuw naar Amarante terugkeerde na 
een bedevaartstocht naar Italië en Jeruzalem. Naast een prachtig uitzicht op de imposante bergketen 
Marão, beschikt Amarante over een aantal interessante bezienswaardigheden, regionale restaurants en 
leuke winkels. In het historische centrum van de stad treft u de beroemde St. Gonçalokerk en de St. 
Gonçalobrug, die allebei worden beschouwd als meest opmerkelijke bezienswaardigheden en nationale 
monumenten van de stad. Vanmiddag bezoeken we een wijngoed waar we een rondleiding krijgen met 
een wijnproeverij met 4 wijnen.
Dag 5 - Op weg naar Lissabon met stop in Coimbra: Na het ontbijt nemen we afscheid van 
Porto. Onderweg naar Lissabon bezoeken we de universiteitsstad Coimbra. De universiteit, gelegen op 
een heuvel, is al eeuwen van groot belang en is één van de oudste van Europa en met name de oude 
gedeelten van de universiteit zijn imposant: de Via Latina, een mooie galerij; de bibliotheek met haar 
vele tienduizenden boeken en intieme sfeer; de kapel en de tuin. Maar Coimbra heeft meer, kijkt u maar 
naar de kathedraal. Verder kent de stad vele Romeinse en Moorse invloeden. Deze stad is de 
geboorteplaats van zes koningen.
Dag 6 - Lissabon: We maken vandaag kennis met Lissabon onder leiding van een 
Nederlandssprekende gids. We beginnen met een uitgebreide rondrit door deze metropool en zijn 
fascinerende omgeving. Met onze gids maken we ook een wandeling om u enige highlights te laten zien. 
Lissabon is verdeeld in verschillende wijken zoals de wijk Alfama, Baxia, de wijk Belém met het 
grandioze Mosteiro dos Jerónimos. Verder zijn er nog vele hoogtepunten te bewonderen in Lissabon, 
zoals de kathedraal de Sé, de Miradouro da Santa Luzía met zijn tableaus van Azulejos en het Castelo 
Sao Jorge met het fenomenale uitzicht naar alle zijden. Het Praça do Comércio is een prachtig en 
imposant plein. Je kijkt uit over de Taag en wordt omringd door bouwwerken, zoals de Arco de Rua 
Augusta. Midden op het plein staat het standbeeld van Koning D. José I. Na het bezoek met onze gids 
heeft u nog voldoende vrije tijd om zelf op ontdekking te gaan.
Dag 7 - Palacio de Mafra, Ericeira & Museum José Franca: Vandaag gaan we naar Mafra, 
om een bezoek te brengen het Palacio de Mafra. Dit interessante barokpaleis annex franciscanenklooster 
laat het stadje Mafra bijna in het niet verdwijnen. Het is gebouwd rondom een basiliek. In het paleis is 
veel te zien en hier heeft u ook de tijd voor. Hierna brengen we een bezoek aan Ericeira, een oud 
vissersdorp dat zijn tradities in ere houdt. Het oude dorp, een doolhof van witte huisjes en smalle 
straatjes ligt boven de oceaan. Verder op deze dag maken we een korte stop in Sobreiro voor een bezoek 
aan het Museum José Franca. Een typisch dorp wat de beeldhouwer helemaal nagemaakt heeft op ware 
grote met klei, compleet met winkels en huizen. Een molen en enkele werkplaatsen ontbreken ook niet in 
dit dorp.
Dag 8 - Óbidos & klooster van Alcobaça: Deze ochtend bezoeken we Óbidos. Deze stad is 
erkend door UNESCO als literatuurstad. Het oudste gedeelte, dat nog volledig ommuurd is, is een 
belangrijke trekpleister. Typisch voor dit stadje zijn de witgekalkte huizen die bijna allemaal omlijnd zijn 
met blauwe, gele of rode strepen. In de kleine straatjes van deze stad is het zeer gezellig en vanaf de 
muren is er een spectaculair uitzicht op de oude stad maar ook op de omgeving. Een tip om de 
plaatselijke likeur te proeven is zeker de moeite waard. Deze bekende kersenlikeur gemaakt van de wilde 
wat zurige kers is erg smaakvol. Ze wordt uit een kopje van chocolade gedronken, dus is ook nog eens 
duurzaam voor het milieu. Vanmiddag bezoeken we het klooster van Alcobaςa in de gelijknamige stad. 
Het klooster is uit de 12e eeuw. De kerk en het klooster zijn de eerste Gotische gebouwen in Portugal en 
staan op de UNESCO Werelderfgoedlijst; sinds 2007 is het meesterwerk een van de 7 wonderen van 
Portugal. We nemen onze tijd om dit prachtige klooster te gaan ontdekken. We zijn in de stad waar ook 
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de meest beroemde patisserie van Portugal is gevestigd, Pastelaria Alcoa. De gebakjes worden hier nog 
gemaakt volgens traditionele kloosterrecepten.
Dag 9 - Lissabon - Cascais - Brussel: Vandaag gaan we Portugal verlaten, maar omdat we een 
late vlucht geboekt hebben, gaan we deze dag nog een bezoek brengen aan Cascais. Cascais is een 
stijlvol kuststadje, zowel gelegen aan de Atlantische Oceaan als aan de monding van rivier de Taag. Toen 
de inwoners van Cascais nog uitsluitend leefden van de visindustrie, liet de koning een enorme citadel 
met fort bouwen om Lissabon te beschermen tegen piraten. De 16e eeuwse Cidadela de Cascais en het 
Fortaleza Nossa Senhora da Luz Cascais zijn nog steeds een belangrijke trekpleister. Aan het begin van 
de 19e eeuw werd het stadje ontdekt als vakantiebestemming door de Portugese koninklijke familie. Snel 
daarna volgden de adel en de rijken uit Lissabon. Zo groeide Cascais uit tot een mondaine badplaats. Het 
leuke aan Cascais is dat de sfeer van het oude vissersdorp op een mooie manier samengaat met de 
moderne tijd. De prachtige binnenstad is heerlijk om doorheen te wandelen. Op afgesproken tijd brengt 
de bus ons naar het vliegveld waar we later die dag aan de terugreis beginnen. 

 040-2044145� �
WWW.EMA-REIZEN.NL
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L u n c h  o p  Z o n d a g
Lunch op Zondag is gestart om een saaie 
zondag wat op te fleuren. Elkaar ontmoeten, 
samen eten en evt, een glaasje erna, spreekt 
een groot aantal mensen wel aan zodat we 
het als succesvol ervaren. We begroeten 
gem. 25 deelnemers maar dat mogen er 
natuurlijk graag meer worden. De laatste 
maanden waren we in Restaurant de Leemerhoef, maar vanaf januari zijn we 
te gast in Restaurant De Doelen in Waalre. Het concept blijft hetzelfde. Het 
nieuwe keuzemenu wordt ongeveer 10 dagen voor datum via e-mail ver
spreid in een NieuwsFLITS! U kunt dan uw menu uitkiezen en u opgeven 
voor deelname aan de lunch. De lunches gaan door op de eerste zondag van 
de maand. We begroeten u graag en maken er een gezellige middag van.

De volgende lunches gaan door op zondag 5 feb. en 5 mrt.
Locatie: Restaurant De Doelen, Markt 18, 5581 GK 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



Dagreis Orchideeënhoeve op 9 december 2022 Verslag

Met 26 personen en met een nieuwe 
chauffeur van de EMA zijn we om 
11.00 uur richting Luttelgeest gere-
den. Halverwege hadden we een 
heerlijke en uitgebreide warme 
lunch. Vanwege de verkeersdrukte 
kwamen we pas om 16.00 uur aan 
bij de Orchideeënhoeve. Maar daar 
stapten we meteen in een winterwe
reld. De enorme kassen waren sfeer
vol verlicht met lampjes en honder
den kaarsen die de elfen al aangesto
ken hadden. We kwamen in een 
soort jungle met watervallen, een 
hangbrug en veel tropische planten 
en vogels. Er was ook een vlinder

tuin, een lorituin en een grote kerst
markt met kraampjes. Nog meer 
dieren kwamen we tegen zoals de 
stokstaartjes en alpaca’s. Buiten 
waren er flamingo’s, eenden en 
ooievaars. In het restaurant genoten 
we van de kerstliedjes van een 
kerstorkest met koor. Het was een 
gezellige drukte, we hebben alles 
goed kunnen bekijken. Om 19.15 
uur zijn we naar huis gereden. Hal
verwege in de bus nog wat gedron
ken en de kerststolletjes opgegeten.
Het is een gezellige dag geweest.

Mies Mermans 
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Expo Uit het Wonderland verslag

Op donderdag 27 oktober 
bracht K&C een bezoek 

aan het Steendrukmuseum. “Met de 
expositie Uit het Wonderland heeft 
curator/conservator Frédérique van 
Duppen een bijzondere prestatie gele
verd”, aldus Maarten Kentgens, di
recteur van het Steendrukmuseum in 
het voorwoord van het uitstekende, 
prachtig geïllustreerde boek, dat een 
goede leidraad is en een samenvatting 
geeft van de tentoonstelling. De 
bijeenkomst 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 bezochten we de expositie, 
Frédérique begeleidde ons en gaf nog 
verdere uitleg. Druktechnieken zoals de 
lithografie bereikten een hoogtepunt. 
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 gericht op de Indische 
bevolking, hebben meer exotische 
kleuren en geven zo een eigen weer
gave van het Indische landschap. Ver
schillende Nederlandse kunstenaars zijn 
geïnspireerd 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 oriëntalistische 
voorstellingen. We zien van hem o.a. 
een ontwerp voor een titelblad 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 belangstel
ling voor de Oriënt. Hij begon met het 
maken van gewaagde schilderijen van 
erotisch geklede Parijse modellen. In 
het museum is o.a. te zien ‘Marchesa 
Luisa Casati’. We zien op deze litho de 
invloeden van oude muurschilderingen 
uit het oude Egypte, die we ook in 
‘Cavalier Arabe’ terugzien. Deze litho 
toont een rood paard met de contouren 
van een ruiter. Geweldig om te zien en 
te ervaren hoe kunstenaars en litho
grafen het magische Oosten in beeld 
hebben gebracht en daarmee het 
oriëntalisme een plek gegeven hebben 
in de wereld van de kunst.
Hulde aan Frédérique van Duppen. “Zij 
heeft een nieuw hoofdstuk aan het 
verhaal van het oriëntalisme 
toegevoegd door voor het eerst een 
focus te leggen op het belang van de 
lithografie voor de verbeelding van het 
Oosten”, aldus Maarten Kentgens in 
zijn voorwoord van de catalogus van de 
expositie.

Ellie van Wunnik-Lotstra
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Genoten van een sprankelend kamerconcert
Verslag

Donderdag 15 september 
organiseerde Kunst & Cultuur een 
kamerconcert in theater De Hofnar. 
Het concert werd uitgevoerd door 
een gelegenheidstrio. De zeer 
ervaren pianist Frans van Tuijl werd 
vergezeld door twee jonge talenten: 
celliste Rachel Daniëls en violiste 
Roanna Tait. Het bleek een uitste
kende muzikale combinatie. Het 
vroeg-romantische pianotrio van 
Ludwig van Beethoven werd met 
temperament en passie ten gehore 
gebracht. De aanwezigen luisterden 
in opperste concentratie, je kon een 
speld horen vallen. Het was genie
ten! Het is maar goed dat Beethoven 
destijds niet geluisterd heeft naar het 
advies van zijn leermeester Haydn, 
die het stuk ‘te moeilijk’ vond voor 
het publiek. Het trio bleek ook toen 
al een publiekslieveling. De mooie 
salonmuziek van Fritz Kreisler -Ma
laguena, Liebesleid en Liebesfreud- 
bracht ons daarna in de geheel ande

re sfeer van het Wenen van begin 
twintigste eeuw. Muziek vermag 
veel! Na de pauze een pianotrio van 
Felix Mendelssohn-Bartholdy, in 
zijn korte leven een ongelooflijk 
productieve componist van prachti
ge muziek! Het was weer een feest 
om te luisteren naar het goede sa
menspel van het trio, met hier een 
grote rol voor pianist Frans van 
Tuijl. Het lange applaus van het pu
bliek zei genoeg: iedereen had geno
ten. De toegift van Kreisler was de 
kers op de taart. Als K&C mogen 
we ons gelukkig prijzen dat we dit 
getalenteerd trio in een professione
le ambiance als theater De Hofnar 
hebben kunnen horen. De sfeervolle 
aankleding van de zaal zette meteen 
de juiste toon voor kamermuziek en 
de technische ondersteuning zorgde 
dat de muzikale kwaliteit van het 
trio tot zijn recht kwam. Hulde!

Therese Hanneman
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ZONDAGMIDDAGWANDELING
Ook dit jaar weer maken we op ie
dere laatste zondag van de maand 
een mooie wandeling in de bossen 
ten noorden van Valkenswaard. We 
lopen in een rustig tempo een maxi
male afstand van 3 km. We zijn dan 
ongeveer een uur onderweg. Na af
loop is er een gezellige 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 na
tuur te zijn en elkaar te ontmoeten in 
een gezellige en ongedwongen sfeer.

We vertrek
ken steeds om 13.30 uur, vanaf bos
herberg Harba Lorifa achter zwem
bad De Wedert in Valkenswaard, op 
iedere laatste zondag van de maand.
29 januari, 26 februari, 26 maart. 
We kijken er naar uit om u op een 
van deze zondagmiddagen te 
ontmoeten!
Informatie: Wil van de 
Vorstenbosch,  040 221 5140.

Fietsclub
do 9 mrt Fietstocht 1, vertrek 11.00 uur, vanaf SKH
do 13 apr Fietstocht 2, vertrek 11.00 uur, vanaf De Graver
do 11 mei Fietstocht 3, vertrek 11.00 uur, vanaf SKH
do 8 juni Fietstocht 4 + diner, vertrek 11.00 uur, vanaf De Graver
do 13 juli Fietstocht 5, vertrek 11.00 uur, vanaf SKH
do 10 aug Fietstocht 6, vertrek 11.00 uur, vanaf De Graver
do 14 sep Fietstocht 7, vertrek 11.00 uur, vanaf SKH

do 12 okt
Fietstocht 8 + najaarsbijeenkomst, vertrek 11.00 uur, vanaf De 
Graver

Seniorenmarkt Waalre Verslag

Op 19 november was er een sfeervolle druk bezochte Seniorenmarkt in het 
Huis van Waalre, het gemeentehuis. Ruim 25 standhouders hadden hun 
spullen uitgestald en ongeveer tweehonderd bezoekers kwamen tussen 13.00 
uur en 17.00 uur de Seniorenmarkt bezoeken. Zowel de standhouders als de 
bezoekers waren zeer te spreken over de Seniorenmarkt, die was opgezet 
door de Seniorenraad in samenwerking met de PVGE en de plaatselijke 
seniorenverenigingen. Ook de gemeente heeft haar medewerking verleend. 
Met name de horecamensen van het gemeentehuis hebben zich uitgesloofd 
om het geheel tot een goed einde te brengen.

Jos Ossevoort
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

woensdag 29 maart, aanvang 14.00 uur
De Belleman, Bruninckxdal 2, 5551 EV Valkenswaard

Vanaf 13:30 uur ontvangst met koffie en registratie deelnemers 
(aanmelden vooraf is niet nodig).
Na de ALV (rond 15:00 uur) kan nog worden nagepraat onder het 
genot van een drankje en een hapje.

AGENDA
1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.

2. Mededelingen.

3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 13 april 
2022. 

4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2022.

5. Financiën
5.1 Financieel jaarverslag 2022
5.2 Verslag Kascontrolecommissie
5.3 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
5.4 Voorstel begroting 2023
5.5 Contributie 2023

6. Vertegenwoordiging van onze afdeling
februari 2023 16 www.pvge-awv.nl

De vergaderstukken voor deze vergadering zijn vanaf 22 maart te lezen 
via onze website:  www.pvge-awv.nl  Klik daar op de tab ‘De afdeling’ en 
dan op ‘Algemene Ledenvergadering’
LET OP: Vanwege kostenbesparing zullen er geen gedrukte 
vergaderstukken verstrekt worden tijdens de ALV. Wij gaan ervan uit dat 
u de vergaderstukken van tevoren leest en eventueel zelf print. Op 
verzoek maken we afdrukken na telefonische afspraak (040 221 4527); af 
te halen bij de secretaris: Gebroeders de Koningplantsoen 25, Waalre



6.1 Vertegenwoordiging Verenigingsraad
6.2 Vertegenwoordiging lokale organen

7. 7.1 Activiteiten zonder clubverband.
7.2 Activiteiten in clubverband.

8. Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster zijn Ton Kivits en Peter Oolbekkink. Zij 
stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. Het bestuur stelt 
voor hen te herbenoemen. 
Andere kandidaten kunnen zich uiterlijk 22 maart melden bij de 
secretaris *).

9. Rondvraag - u wordt verzocht uw vragen tevoren schriftelijk in te 
dienen bij de secretaris, zodat het bestuur zich kan voorbereiden op 
een goede beantwoording.

10. Sluiting van de vergadering.

*) Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voor het bestuur voordragen. De 
voordracht dient, voorzien van de handtekening van ten minste 10 leden en een schriftelijke en 
ondertekende bereidverklaring van de kandidaat, minstens 1 week vóór aanvang van de 
ledenvergadering bij de secretaris van het afdelingsbestuur te worden ingediend. Tot die tijd kan 
ook het bestuur niet-genoemde kandidaten nog voordragen ter benoeming.
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R o b  We s t e r h o f
coach van de biljartclub: 

“Actief zijn om gezond te blijven.”

Waalrenaar Rob Westerhof is al achttien jaar lid  
van de PVGE. Hij vindt het van belang om actief  
te blijven. Contact te houden met anderen. En te  
blijven communiceren. “Het houdt de geest  
scherp!” 

Tijdens zijn werkzaam leven be
steedde Rob Westerhof als leiding
gevende steeds ruime aandacht aan 
speciale activiteiten voor zijn mede
werkers. Aan niet werk gerelateerde 
bezigheden zoals sporten, yoga, 
gymnastiek, muziek. Allemaal acti
viteiten die veelal een positieve uit
werking hebben op het welbevinden 
van de mens. In het privéleven, 
maar ook heel nadrukkelijk in werk
situaties. “Door mensen op deze 
manier samen te brengen, creëer je 
een soort verenigingsidee. Je streeft 
zo naar een fijne, onderlinge samen
hang en samenwerking en vooral 
ook een goede sfeer. Met als extra 
bijkomstigheid dat je elkaar als 
mens ook beter leert kennen. Dat zie 
ik allemaal ook terug bij de PVGE: 
een vereniging van senioren waar
binnen de mensen actief zijn op ve
lerlei gebieden. Waar iedereen naar 
eigen believen zijn ei kwijt kan. In 
organisatorisch opzicht, actief bin
nen één van de vele werkgroepen of 
waar nodig je inzetten voor hand- en 
spandiensten.”

Wereldburger.
Rob Westerhof(79) heeft op tal van 
plaatsen waar ook ter wereld in di
verse organisaties en uiteenlopende 
functies zijn sporen verdiend. Hij 
was financieel directeur van een 
ziekenhuis en werkte voor Philips 
bij de computer-, telecom- en medi
sche divisies. Zijn laatste functies 
waren President Philips Azië en 
Noord-Amerika. Na zijn pensione
ring, op 61-jarige leeftijd, werd hij 
commissaris bij internationale be
drijven op ICT- en medisch gebied. 
Bovendien was hij voorzitter van 
drie voetbalclubs: amateurclub Vic
toria uit Hilversum, PSV Eindhoven 
en Sparta Rotterdam.
Sportminnend.
Behalve als bestuurder was Rob 
Westerhof ook als sporter actief. In 
zijn jonge jaren bereikte hij als 
roeier de Nederlandse top. Maar 
helaas door een chronische darm
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aandoening was dat plotseling over. 
Mede hierdoor zet Rob zich nu als 
vrijwilliger bij de organisatie ‘Crohn 
en Colitis Ulcerosa Vereniging Ne
derland’ in voor jonge mensen en 
topsporters die plotseling met zware 
en chronische medische problemen 
te maken krijgen. Ook zit hij sinds 
kort in de adviesraad van ‘Move The 
Brain’, een multidisciplinair herstel- 
en trainingscentrum om vooral 
sportmensen met hersenproblemen 
na het herstel weer terug te krijgen 
in het normale leven.
Actief. 
De actieve sport is altijd een belang
rijk onderdeel van zijn dagelijks le
ven geweest én ook gebleven. Te
genwoordig speelt Rob ‘walking 
football’ bij de plaatselijke voetbal
club DVS. Daarnaast nog wekelijks 
drie keer fitnessen. En zijn activitei
ten binnen de PVGE lopen al vanaf 
zijn pensioen en ook daar is hij spor
tief gericht, het biljarten. “Die tak 
van sport is altijd sterk vertegen
woordigd geweest binnen de familie 
en in mijn studententijd.” Sinds ze

ven jaar is Rob coach van de PVGE-
biljartclub. Een groep van twaalf 
mannen die wekelijks hun partijtje 
spelen. Ze doen dat op drie tafels in 
Veldhoven. In de spelsoorten libre, 
bandstoten, driebanden en snooker. 
“Elke week een paar uurtjes elkaar 
bestrijden op de biljarttafel. Maar 
vooral ook koffiedrinken en buur
ten.” En in de maand november 
wordt er in toernooivorm om de 
PVGE-beker gespeeld. “Om te zor
gen dat ieder gelijke kansen heeft, 
spelen we met handicapverrekening. 
We moeten elkaar natuurlijk wel 
blijven stimuleren.”
Stimulans.
Dat ziet Rob Westerhof overigens 
ook voor de gehele PVGE-organisa
tie. ”Elkaar aanmoedigen om actief 
te zijn en te blijven. En niet alleen 
lichamelijk door onder meer sport, 
maar ook geestelijk door andere be
zigheden. Zaak is om activiteiten te 
blijven aanbieden en ook te laten 
doorlopen. En dat doen in groeps
verband werkt stimulerend.

Geert van den Eijnden 
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De Prachtige Haspengouw & Tongeren
Dagtocht in samenwerking met EMA Reizen

Vrijdag 21 April BLOESEMTOCHT

Vertrektijden:
08.30 uur: Valkenswaard - bushalte Nieuwe Waalreseweg thv Dijkstraat
08.45 uur: Aalst - Jumbo, Hortensialaan

Haspengouw, ligt in het zuiden van 
Belgisch-Limburg, een regio met pit 
om vingers en duimen bij af te lik
ken. De streek staat bekend om zijn 
glooiende landschap met fruitbo
men, afgewisseld met cultuursteden,  
charmante kerkdorpjes en majestu
euze kastelen. Elk jaar in april ver
andert deze streek in één grote bloe
semzee. Een fenomeen dat op een 
dergelijke schaal maar op enkele 
plaatsen in de hele wereld voor
komt. Niet alleen de bloesems ko
men tot bloei, een maand lang 
bruist de hele regio elke dag 
opnieuw van de fruitige activiteiten. 
Tongeren, de oudste stad van 
België, een stad die geschiedenis 

ademt. Van de Romeinse en 
middeleeuwse stadswallen tot de 
imposante gotische basiliek en het  
bekoorlijke begijnhof. Vele delen 
van de stad staan te boek als 
beschermd werelderfgoed van 
Unesco. Het verleden komt hier in 
de stad volop tot leven. Maar deze 
oude stad heeft ook een 
hedendaags karakter, want in de 
schaduw van al deze cultuur
historische schatten bruist een mo

derne geest. Lekker winkelen in één 
van de vele trendy winkels en hippe 
boetieks. Bourgondiërs nestelen zich 
op een gezellig terrasje aan de 
Grote Markt en nippen, onder de 
goedkeurende blik van Ambiorix, 
van een lokaal Amburonbiertje. 

Vanaf uw opstapplaats rijden we 
naar ons koffieadres waar wij u 2 
kopjes koffie of thee met Limburgse 
vlaai aanbieden. Hierna vervolgen 
wij onze weg richting Haspengouw; 
in Tongeren halen wij onze gids op 
voor een prachtige rondrit door Has
pengouw. De rondrit zal eindigen in 
Tongeren, waar u vrij bent om te 
gaan lunchen of een prachtige wan
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deling te maken (wandelroutes & 
plattegrond zijn beschikbaar). Op 
een afgesproken tijd wordt u weer 
bij de touringcar verwacht en begin
nen wij aan onze terugreis. Onder
weg maken wij nog een stop voor 
een heerlijk driegangendiner, waar
na wij u weer retour brengen naar 
uw opstapplaats. 

Kosten: € 69,50 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 t.n.v. PVGE-Aalst-
Waalre en Valkenswaard 
o.v.v. HASPENGOUW 21-04-2023

Inclusief: Vervoer per luxe 
touringcar, 2 kopjes koffie of thee 
met vlaai, rondrit met gids door 
Haspengouw, vrij bezoek aan 
Tongeren, het diner en de fooi voor 
de chauffeur.

Bij annulering tot 3 weken vóór de 
dagtocht kan na overleg met de reis

organisatie de reissom worden
terugbetaald. Wanneer u de dagreis 
daarna annuleert, is er geen 
mogelijkheid tot teruggave van het
reisbedrag. U kunt wel in overleg 
iemand anders in uw plaats laten 
meegaan.
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B i l j a r t e n
Het jaar 2022 is voor de biljarters 
goed verlopen. Met 11 biljarters op 
de woensdagmiddagen vanaf 13 uur 
hebben we de beschikking over 3 
biljarts in biljartzaal La Carambole 
in Veldhoven. Hier staan 17 biljarts. 
De zaal was in de coronanadagen 
goed geventileerd. De opkomst was 
het hele jaar hoog. Er werd vooral 
Libre gespeeld maar ook bandstoten 
driebanden en snooker. In november 
vindt het jaarlijkse clubkampioen

schap plaats. Iedere week 3 dezelfde 
stootbeelden 5 maal, de beste 3 tel
len met handicap verrekening, zodat 
iedereen kan winnen. De winnaar dit 
jaar is tot zijn verrassing Jan v.d.  
Krieken voor Willem de Leng en 
Nart van Hout.
De koffiepauzes blijven belangrijke 
onderdelen. De verzorging in La 
Carambole door Leo is prima.

Rob Westerhof
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PVGE Biljartclub: Van links naar rechts Nart van Hout, Ger Schrijnemakers, 
Jacques Gelens,Jan Gooijer, Jan van Oers, Jan vd Krieken, Rob Westerhof, Jules 
van Winckelmans, Willem de Leng



Aanmeldingsformulier
LEEMSKUILEN 38A
5563 CL WESTERHOVEN
040 204 4145

VERTREKDATUM:  zondag 30 JULI 2023
BESTEMMING: DUITSLAND - LÜNEBURGER HEIDE

1. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________

2. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________

ADRES:_______________________________________________

POSTCODE:________   WOONPLAATS:_____________________

TELEFOON:________________ GSM:_________________

E-MAIL ADRES:___________________________________

OPSTAPPLAATS___________________________________

Fietsreis   Busreis   aankruisen welke reis u wenst te boeken!!
Fietsers dag 2: deelname koetstocht € 15,00 p.p.  of huur e-bike 

€ 25,00  of huur gewone fiets € 10,00    aankruisen bij boeking!!

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
 040-2042536

reizen@pvge-awv.nl

miesmermans@gmail.com
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Graag aanmelden voor 15 maart i.v.m. 
reserveringen



D e  A r t - S a c r é - b e w e g i n g  
In kunst geloven, het gevecht tegen de geestloze smaak

Lezing door Lisette Almering, zelfstandig curator en auteur
Dinsdag 21 maart

Zoeken naar het spirituele is een 
menselijke eigenschap. Kunst schept  
daarvoor mogelijkheden; musea, 
kerk- en kloostergebouwen bieden 
gelegenheden. Echter, het spirituele 
ontbreekt volledig bij fabrieksmatig 
vervaardigde religieuze artefacten 
zoals vrome gipsen heiligenbeelden.  
Dergelijke in serie gemaakte beel
den en de daarbij behorende mier
zoete kruiswegen ‘sierden’ eind 19e 
begin 20e eeuw menig godshuis. Wij  
kennen ze mogelijk allemaal vanuit 

onze jeugd. Sinds 1918 ging deze 
‘versiering’ menigeen aan het hart. 
In Frankrijk leidde het zelfs tot de 
(door)start van een progressieve 
beweging, de zogenoemde Art-
Sacré-beweging, onder leiding van 
twee bevlogen dominicanen. Zij 
veroorzaakten bij progressieven en 
conservatieven binnen en buiten de 
kerk felle debatten over eigentijdse 
kerkelijke kunst en bijbehorende 
architectuur. Ook de Eindhovense 
museumdirecteur Edy de Wilde 

februari 2023 24 www.pvge-awv.nl



mengde zich in die debatten en 
introduceerde moderne religieuze 
kunst in het Van Abbemuseum. De 
‘storm’ was in Brabant aangeland 
met alle gevolgen van dien.

Lezing
Voor de pauze wordt ingegaan op de 
‘storm’ die in Frankrijk opsteekt 
vanaf de jaren 1918, doordat daar 
diverse moderne kunstenaars wor
den betrokken bij een hedendaagse 
(lees: moderne) inrichting van ka
tholieke kerken en kloosters. Moder
ne kunst in de kerk, kan dat wel? 
Waarom is dat nodig, wie zijn de 
initiators, wie de kunstenaars, hoe 
ziet de uitvoering eruit en hoe rea
geert ‘Rome’ hierop? Na de pauze 
gaat Lisette nader in op de katalyse
rende werking van de ‘Franse’ mo
dern religieuze kunst en de effecten 

daarvan in Nederland. Daarbij zul
len zowel de reacties (en acties) van 
enkele Nederlandse museumdirec
teuren, als enige modern religieuze 
kunst in Nederlandse godshuizen ter 
sprake komen.

Datum: dinsdag 21 maart
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Gemeenschapshuis de 

Pracht, De Pracht 2, 
5583 CW Aalst-Waalre 

Kosten: € 12,00 (lezing, zaal, 
koffie/thee + cake)

Aanmelden: (bij voorkeur met 
e-mail) en informatie:
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 0980

Betalen, maar eerst aanmelden
Rekeningnummer: NL70 RABO 
0118820788, t.n.v. PVGE afd. AWV 
KenC, o.v.v. ‘Art Sacré’.
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Aangifte inkomstenbelasting
tussen 1 maart en 1 mei

Vanaf 1 maart mag u aangifte doen voor 
de inkomstenbelasting over het jaar 2022. Vanaf die datum kunt u ook de 
“Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)” downloaden van de site van de 
Belastingdienst. De aangifte moet uiterlijk 1 mei 2023 door de Belasting
dienst ontvangen zijn (of voor de datum genoemd in de aangiftebrief). 
Indien u door bijzondere omstandigheden niet op tijd aangifte kunt doen, 
moet u voor 1 mei 2023 uitstel aanvragen.

HULP NODIG BIJ DE BELASTINGAANGIFTE?
DE PVGE STAAT VOOR U KLAAR!

Ook dit jaar zijn twee leden van uw afdeling actief als belastinginvullers:
Lou Doorakkers en Gerrit van der Leest. Als lid van de PVGE kunt u van de 
Belastingservice gebruik maken als u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft 
bereikt en uw totaal belastbaar inkomen niet hoger is dan €35.000 voor 
alleenstaanden en €50.000 voor partners en er sprake is van een eenvoudige 
aangifte (geen inkomsten uit box 2 zakelijke belangen). Doordat een aantal 
pensioenen in 2022 al verhoogd is (b.v. Philips met bijna 8%), kan het 
voorkomen dat u boven deze grens uitkomt. Geen zorgen, wij hanteren 
enige flexibiliteit bij deze bedragen.  
Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van €12.
Leden met hogere inkomens kunnen terecht bij professionele belastinginvul
lers. Voor vragen over huur- en/of zorgtoeslag en over de voorlopige 
aanslagen kunt u ook bij ons terecht.

Diegenen die in 2022 gebruik gemaakt hebben van de Belastingservice 
worden in de 2e helft van februari gebeld voor een afspraak. Als u een 
machtigingscode heeft ontvangen wilt u deze s.v.p. doorgeven aan uw 
belastinginvuller.Nieuwe gebruikers van de Belastingservice kunnen zich 
aanmelden via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

U wordt verzocht de volgende documenten beschikbaar te hebben:
jaaropgaven SVB (AOW), Pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 

2022
jaaropgaven 2021 van banken spaarrekeningen of afschriften met saldi per 

01-01-2022 
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kopie aangifte inkomstenbelasting 2021

en voor zover van toepassing:
WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2021) en jaaropgave 2022 van de 

hypotheekverstrekker
rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte in 2022

bewijsstukken van giften aan ANBI-erkende instellingen gedaan in 2022

beschikkingen huuren zorgtoeslag 2022 en 2023

INFORMATIE OVER TOESLAGEN 2023
In 2023 worden de zorgtoeslag en huurtoeslag extra verhoogd. Bovendien 
wordt de inkomensgrens verhoogd. Hierdoor komen meer mensen in 
aanmerking voor een toeslag en krijgen de mensen die nu al een toeslag 
krijgen meestal een hogere toeslag. Echter in 2023 worden ook veel 
pensioenen verhoogd. Hierdoor kan het voorkomen dat de beschikking 
toeslagen 2023 te hoog of te laag is. Wilt u weten of u in aanmerking komt 
voor toeslagen en of de beschikking juist is, dan raden wij u aan op de site 
van de Belastingdienst een ‘proefberekening toeslagen’ te doen (zodra u 
inzicht heeft in uw verwachte inkomen 2023). Toeslagen 2023 kunt u 
aanvragen tot 1 september 2024. 

Gerrit van der Leest
Coördinator Belastingservice PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
 040 223 0540
 gvdleest@gmail.com
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Z o n d a g s k i n d
Judith Visser
Judith Visser schrijft een autobiogra
fisch verhaal. Het is een soort dag
boek. Het gaat over een meisje dat 
niet tegen drukte kan en geluiden 
zijn voor haar erg spannend. Ze eet 
thuis alleen op haar kamer en maakt 
moeilijk contact met mensen. Zij 
heeft het syndroom van Asperger. In 
het boek komen talrijke momenten 
voor waarop zij wegvlucht voor 
groepen mensen, voor geluiden en 
voor veel licht. Dat kan zij allemaal 
niet verdragen. Ze zoekt troost bij 
haar hond. Als die komt te overlij

den, is het verdriet immens groot. 
Ten tijde van de basisschool krijgt 
zij uiteindelijk contact met één 
meisje, dat haar vriendin wordt. 
Door haar vriendin begint ze heel 
langzaam te wennen aan de wereld 
om haar heen, maar ze blijft het 
moeilijk vinden. Samen met haar 
vriendin gaat zij naar de detailhan
delsschool. Daar verzuimt zij vele 
lessen en in de pauze heeft zij een 
hoekje in de school gevonden waar 
zij ‘heerlijk’ alleen kan zijn. Door 
haar vele verzuim duurt het langer 
voordat ze haar diploma haalt. Ook 
haar stage bij Blokker is een groot 
drama en haar relatie met een 
jongen is erg problematisch. Uitein
delijk slaagt zij voor de school, maar 
dan moet ze een vervolgopleiding 
zoeken. Als ze achttien jaar is, wordt 
ze gefeliciteerd door haar familie, 
die geen weet heeft van wat ze dan 
wil. Het boek geeft een goede inkijk 
in het leven van een autist. Dingen 
die voor haar normaal zijn, leveren 
voor haar veel stress op.

Jos Ossevoort
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do 12 okt '23 vr 10 nov '23
do 28 dec '23 vr 26 jan '24



O P R O E P  E V E N E M E N T E N C O M M I S S I E
De Evenementencommissie roept 
kandidaten op, die de commissie 
willen komen versterken. De huidige 
commissie bestaat uit Reinier 
Schipper en Hans de Pooter, die al 
vele jaren met heel veel plezier de 
jaarlijkse evenementen van onze 
afdeling hebben georganiseerd. Dit 
jaar (2023) wordt voor hen het laat
ste jaar en daarom zijn zij op zoek 
naar enthousiaste leden, die het van 
hen over zouden willen nemen.
De Evenementencommissie organi
seert elk jaar de vrijwilligersbijeen
komst in januari en de Algemene 
Ledenvergadering Vergadering in 
overleg met het bestuur wat het 
programma en de datum bepaalt.
In juli wordt de Zomerbijeenkomst 
georganiseerd, wat inhoudt dat een 
locatie wordt gekozen, artiesten en 
leuke activiteiten worden gezocht 
voor die dag, en niet te vergeten de 
verzorging van de inwendige mens 
voor de leden die zich aanmelden.
In het najaar volgt dan de Najaars
bijeenkomst, vergelijkbaar met de 
omschrijving van de Zomerbijeen
komst, echter op een binnenlocatie 
terwijl voor de Zomerbijeenkomst 
een openlucht-locatie wordt ge
zocht. We moeten het afkloppen, 
maar voor de Zomerbijeenkomst 

hebben we de afgelopen jaren nog 
altijd geweldig mooi weer gehad. 
Reinier en Hans zouden het fijn 
vinden om een geleidelijke over
dracht te kunnen realiseren want de 
Najaarsbijeenkomst 2023 is het 
laatste evenement wat zij gaan 
organiseren. Zonder Evenementen
commissie verliest onze afdeling 
een groot deel van de aantrekkings
kracht die zij nu heeft voor iedereen 
van 50+. Voor meer informatie kunt 
u ons als volgt bereiken:
 reinier.schipper@kpnmail.nl of 
 hansdpt@kpnmail.nl of
 06 536 27278
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A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R

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 Doelen, Markt 18, Waalre, 13.00 uur
vr 17 feb Algemeen Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30-16.30 uur
do 23 feb Algemeen Deadline kopij voor Nieuwsbrief april
zo 26 feb Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'w, 13.30 uur
wo 1 mrt Trefpunt Lezing, Eeckenrhode, Waalre14.30 uur
zo 5 mrt Algemeen Lunch op Zondag, restaurant  De Doelen, Markt 18, Waalre, 13.00 uur
ma 6 mrt Wandelen Wandeltocht 1
wo 8 mrt Algemeen Coachesbijeenkomst, De Belleman, 10.00 uur
do 9 mrt Fietsen Fietstocht 1, vertrek v.a. SKH, 11.00 uur
vr 17 mrt Algemeen Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30-16.30 uur
di 21 mrt K&C Lezing ‘Art Sacré’, door Lisette Almering,  De Pracht, Aalst, 14.00 uur
zo 26 mrt Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'w, 13.30 uur
wo 29 mrt Algemeen Algemene Ledenvergadering, De Belleman, V’waard,  14.00 uur
zo 2 apr Algemeen Lunch op Zondag, restaurant  De Doelen, Markt 18, Waalre, 13.00 uur
di 11 apr Wandelen Wandeltocht 2
do 13 apr Fietsen Fietstocht 2, vertrek v.a. De Graver, 11.00 uur
wo 26 apr Trefpunt Lezing, Eeckenrhode, Waalre14.30 uur
vr 21 apr Reizen Dagreis Haspengouw & Tongeren 
vr 21 apr Algemeen Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V’w, 14.30-16.30 uur
zo 30 apr Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'w, 13.30 uur
ma 8 mei Wandelen Wandeltocht 3
do 11 mei Fietsen Fietstocht 3, vertrek v.a. SKH, 11.00 uur
ma 15 mei Algemeen Bijeenkomst nieuwe leden
di 23 mei K&C Lezing ‘Van Gogh’, door Erna Charbon, De Pracht, Aalst, 14.00 uur
ma 29 mei Reizen 9-dgse vlieg-/busreis Portugal
do 8 jun Fietsen Fietstocht 4, vertrek v.a. De Graver, 11.00 uur + diner
di 13 jun K&C Bezoek expo ‘Van Gogh in Auvers-sur-Oise’,  Amsterdam
di 13 jun Wandelen Wandeltocht 4
vr 30 jun Reizen Dagtocht Zeeuwse Rivièra
zo 30 jul Reizen 5-dgse reis Lüneburger Heide
di 3 okt Reizen 6-dgse busreis Wenen
ma 9 okt Algemeen Coachesbijeenkomst
vr 8 dec Reizen Dagtocht kerst Intratuin Halsteren
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Vaste activiteiten

Biljart

Plaats: Biljartcentrum La Carambole, Oortlaan 156, Veldhoven
Tijd: elke woensdag v.a. 14.00 uur (inloop v.a. 13.00 uur); tafels beschikbaar tot 18.00 uur
Informatie: Rob Westerhof  robwesterhof@yahoo.com

(  06 1003 5893

Fietsen Informatie: Jan Mermans  j.mermans@onsbrabantnet.nl
( 06 3883 0597

Handwerken

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

Jeu de boules

Plaats: de banen bij De Pracht in Aalst
Tijd: iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur
Informatie: Thea Beijersbergen van Henegouwen  theabvh@gmail.com

( 040 221 7269

Koffie/borreluurtje

Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, 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

Kunst & Cultuur 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!, 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:  reizen@pvge-awv.nl
meerdaagse reizen: Mies Mermans  040 204 2536
dagreizen: Truus van de Vorstenbosch  040 221 5140

Tennis

Zomertennis, periode april tot oktober.
Plaats: tennispark Genneper Parken, Eindhoven, French Court banen.
Tijden: woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Informatie: Petra Corbijn  petra@corbijn.net

( 040 221 4211

Trefpunt
Plaats:  Wooncentrum Eeckenrhode, Irenelaan 9, Aalst-Waalre
Informatie: Peter Oolbekkink ( 040 221 4527

 peter.oolbekkink@gmail.com

Wandelen Informatie: Ger van den Broek  gvandenbroek@icloud.com
( 040 221 9117

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

Zondagmiddag
wandeling

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

Zentangle Informatie: Truus van de Vorstenbosch  truusvdv@gmail.com
 040 221 5140
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Ledenkortingen voor PVGE in Aalst-Waalre en Valkenswaard
PVGE-leden krijgen bij een groot aantal winkels en organisaties een ledenkorting 
op vertoon van hun pasje. De kortingen kunnen niet gecombineerd worden met 
andere kortingsacties. Een compleet overzicht staat op 
https://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

➢ ZorgComfort de Kempen
Torenstraat 10-12, Valkenswaard,  040 2070040,
www.zorgcomfortdekempen.nl
5% korting op gehele assortiment.
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