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Workshop "Veilig Wonen" voor senioren in Waalre 

 

Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd 

zelfstandig thuis wonen. Maar is ons huis wel veilig 

genoeg? Hoe kan je onveilige thuissituaties voorkomen, 

zoals brand, inbraak en valincidenten? En hoe zit het met 

veiligheid in de directe woonomgeving? 

Met kleine aanpassingen en tips kan je je huis al veiliger 

maken. Je kunt veel zelf doen, maar het is ook mogelijk om 

met raad en daad te worden bijgestaan. 

 

In de zomermaanden bieden de Kring KBO, Seniorenraad Waalre, 

seniorenvereniging Waalre, Aalster seniorenvereniging, seniorenvereniging 

PVGE  en de gemeente Waalre u de gelegenheid om deel te nemen aan een 

interactieve workshop over dit thema. Aan de hand van concrete voorbeelden van 

alle dag wordt de veiligheid in de woning onder de loep genomen en krijgt u handige 

tips om de veiligheid te vergroten. 

De workshops worden gehouden in: 

Het Huis van Waalre, zaal Dommel A, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. 

Er zijn drie data waaruit u kunt kiezen: 

https://mailchi.mp/641ac71499d7/pvge-afdawv-nieuwsflits-08-8-juli-2018?e=5e00264124
imap://eric%40ideler%2Enl@outlook.office365.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E5760#veilig%20wonen
imap://eric%40ideler%2Enl@outlook.office365.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E5760#zomerbijeenkomst
imap://eric%40ideler%2Enl@outlook.office365.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E5760#borreluurtje
imap://eric%40ideler%2Enl@outlook.office365.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E5760#privacy
imap://eric%40ideler%2Enl@outlook.office365.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E5760#post


 

-    Dinsdag 17 juli van 14.00 – 16.00 uur   

-    Woensdag 25 juli van 14.00 – 16.00 uur 

-    Donderdag 2 augustus van 14.00 – 16.00 uur 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De workshop is tot stand gekomen 

binnen het project Veilig wonen voor senioren in Brabant, in samenwerking met Het 

Rode Kruis, KBO-Brabant, Brandweer en GHOR (Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en politie 

 ‘s-Hertogenbosch. Aangezien het een pilot betreft, stelt de projectorganisatie het 

zeer op prijs als u na afloop meewerkt aan de evaluatie. 

 

Aanmelden voor deelname 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Wilma Breuer, secretaris van 

Kring KBO gemeente Waalre, e-mail: kbo.kringgemeentewaalre@gmail.com. 

Gelieve daarbij te vermelden welke dag uw 1ste en 2de voorkeur heeft om deel te 

nemen. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij projectleider Edith Mostert, 

per e-mail , emostert@kbo-brabant.nl of telefonisch op 073-6444066.  

 

 

Mededeling van de evenementencommissie: 

 

herinnering: ZOMERBIJEENKOMST 25 juli 

 

Binnenkort hopen we weer te mogen genieten van onze 

jaarlijkse Zomerbijeenkomst op woensdagmiddag 25 juli.  

Veel leden hebben zich al aangemeld (en betaald). 

Er is nog beperkt plek voor nieuwe aanmeldingen, dus 

mocht u vergeten zijn om u op te geven: doe dat dan snel. 

Er is plaats voor maximaal 180 deelnemers. Zodra dit aantal is bereikt kunnen wij u 

op de wachtlijst plaatsen. 

 

Op onze website staat meer informatie over de Zomerbijeenkomst en hoe u zich 

kunt aanmelden.  

 

mailto:kbo.kringgemeentewaalre@gmail.com?subject=aanmelding%20bijeenkomst%20Veilig%20Wonen
https://pvge.us14.list-manage.com/track/click?u=bfbfb8d7e6bb7c49d6d774a97&id=d71501ce70&e=5e00264124


 

Borreluurtje in Het Oude Wandelpark 

 

In de laatste nieuwsbrief stond een verkeerde datum voor het 

maandelijkse PVGE koffie/borreluurtje in "Het Oude 

Wandelpark", Eindhovenseweg 264 in Valkenswaard. 

De juiste datum is vrijdag 20 juli en vrijdag 17 augustus. Dus 

niet op 27 augustus. 

Het borreluurtje duurt steeds van 14:30 tot 16:30 uur.  

 

 

Mededeling van het bestuur: 

 

Privacybeleid van de PVGE-afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard 

 

Onze afdeling hecht groot belang aan de bescherming van uw 

privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij 

verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte 

ledenadministratie en het ondersteunen van de activiteiten van onze afdeling. 

 

Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt in overeenstemming met de 

nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door die wet 

worden uw privacyrechten helderder en uitgebreid. 

 

In ons privacybeleid staat o.a. 

- wie er verantwoordelijk is voor het beleid 

- welke gegevens de PVGE van u heeft 

- hoe wij met die gegevens omgaan en waarom 

- wie er over die gegevens kunnen beschikken 

- hoelang we de gegevens bewaren 

- hoe we uw gegevens beschermen 

- hoe u uw gegevens kunt inzien of wijzigen 

- wie u kunt benaderen bij vragen of klachten 

 

U kunt het privacybeleid HIER downloaden. 

 

Nieuwsbrief per post 

 

https://pvge.us14.list-manage.com/track/click?u=bfbfb8d7e6bb7c49d6d774a97&id=8facc79263&e=5e00264124


 

** alleen voor leden die de papieren Nieuwsbrief per post krijgen 

** (dus met een postzegel) 

 

In de laatste nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we 

vanaf januari 2019 voor het per post verzenden van de 

papieren Nieuwsbrief de portokosten moeten doorberekenen. 

We hebben echter een fout banknummer afgedrukt. Het 

correcte banknummer is: NL62 RABO 0155 7060 55 

Dit betreft alleen de leden die nu de Nieuwsbrief met een postzegel krijgen. Voor 

alle andere leden verandert er niets.  

 

 

 

Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die 

niet meer op tijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden. 

De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle afdelingsleden van wie wij een e-mailadres hebben. 

Mocht u de NieuwsFLITS! niet (meer) willen ontvangen dan kunt u ons dat laten weten via 

secretariaat@pvge-awv.nl.  
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Website PVGE afd.AWV  
 

 

   

 

 

Copyright © 2018 PVGE afd. Aalst-Waalre en Valkenswaard, Alle rechten voorbehouden. 

Uw contactgegevens komen uit de centrale PVGE database. Aanpassingen graag via 

ledenadministratie@pvge-awv.nl 

 

Contact gegevens: 

PVGE afd. Aalst-Waalre en Valkenswaard 

Eric Ideler, afdelingssecretariaat 

De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre 

e-mail secretariaat:   secretariaat@pvge-awv.nl 

e-mail ledenadministratie:  ledenadministratie@pvge-awv.nl 

website:  www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl 

 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? 

Laat ons dat per e-mail weten via deze link 

 

Deze mail is verzonden via de mailservice van Mailchimp  

 

 

mailto:secretariaat@pvge-awv.nl?subject=opmerking%20over%20de%20NieuwsFLITS%21
https://pvge.us14.list-manage.com/track/click?u=bfbfb8d7e6bb7c49d6d774a97&id=f9c475333c&e=5e00264124
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