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#10
20 september 2018

In deze NieuwsFLITS!:
herinnering Trefpunt bijeenkomst dinsdag 25 september
herinnering dagtocht vlasserij- en suikermuseum 10 oktober
3-daagse Zweedse Adventscruise 19 t/m 21 december
seniorenmarkt zaterdag 22 september

mededeling Trefpunt
herinnering: TREFPUNT bijeenkomst dinsdag 25 september
Luit Hoving neemt u mee op reis naar Patagonië, het meest zuidelijk gebied op
aarde. Dit is de eerste Trefpunt bijeenkomst die we in Valkenswaard houden!
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Na een korte inleiding neemt Luit Hoving je met een videofilm mee op zijn reis door de
natuur van Patagonië, het zuiden van Chili en Argentinië.
Na een tussenstop in Santiago de Chile gaat de reis zuidwaarts naar het Parque Nacional
Torres del Paine met zijn grillige bergketens en bijzondere fauna met o.a. guanaco’s en
condors.
Daarna volgt een kleinschalige 4-daagse cruise door de Chileense fjorden. Via de
´gletsjerstraat´ van het Beaglekanaal gaat het naar Kaap Hoorn, waar aan land wordt
gegaan.
Van Ushuaia gaat de reis in Argentinië noordwaarts naar het gebied dat grenst aan de
ijskap van het Parque Nacional Los Glaciares met zijn vele gletsjers, waaronder de
beroemde Perito Moreno.
Verder noordelijk wordt het merengebied rond Bariloche verkend en gaat de reis dwars
door de Andes naar Chili en weer terug.
Van Bariloche gaat het verder naar Buenos Aires en vervolgens naar de Iguazu
watervallen gelegen op de grens met Brazilië. Volgens kenners de spectaculairste ter
wereld met over een lengte van 3 kilometer zo’n 275 watervallen met een grootse val van
80 meter.
Locatie: Mariazaal (naast de Mariakerk), Warande 8, Valkenswaard
Dit is ook de plaats waar normaal de bus voor de reizen vertrekt.
Zaal open vanaf 13.30 uur. Bijdrage inclusief drankjes € 4,- per persoon. Introducées
welkom!

mededeling van de reiscommissie:
herinnering: dagtocht Vlasserij- en suikermuseum 10 oktober
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Beste mensen,
Er zijn nog plaatsen vrij voor de dagtocht op 10 oktober met een bezoek aan het vlasserijen suikermuseum in Klundert en daarna een bezoek aan Willemstad. We hebben nog een
paar inschrijvingen nodig zodat de tocht door kan gaan.
Voor verdere bijzonderheden: zie de nieuwsbrief van augustus of kijk op de website.

mededeling van de reiscommissie:
3-daagse Zweedse Adventscruise 19 t/m 21 december

GAAT U MEE ?
Aanmelden voor onze 3-daagse Zweedse Adventscruise (19 t/m 21 december) kan t/m 1
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oktober. Bijzonderheden over deze “ZWEEDSE ADVENTSBETOVERING” vindt u in de
Nieuwsbrief van augustus.
Aanmelden
telefonisch: 040-2215140 of per e-mail: afdelingsreizen@pvge-awv.nl

een nuttige tip voor de zaterdagmiddag:
Seniorenmarkt Valkenswaard zaterdag 22 september
De Hofnar staat zaterdag 22 september vol met kraampjes en presentatietafels.
Zowel op de eerste als de tweede verdieping. Maar ook in de theaterzaal, de bibliotheek
en de ruimte van Cordaad. Met informatie van uiteenlopende aard voor de inwoners van
Valkenswaard en omstreken.
Het is de jaarlijkse Seniorenmarkt van het
SeniorenBelang Valkenswaard.
In de eerste plaats zijn het de zorg- en
hulporganisaties die hun aanbod tonen of vertellen.
Daarnaast de welzijnsorganisaties en de wat meer
recreatieve clubs (en culinair aanbod) die in
Valkenswaard actief zijn. Bibliotheek en Cordaad
presenteren hun specifieke
ondersteuningsmogelijkheden voor senioren. Er zijn
een aantal nieuwe standhouders en ook opvallend
veel actuele nieuwigheden die gepresenteerd worden. De moeite van een bezoekje
waard!
Deze markt is gratis toegankelijk. U wordt er hartelijk ontvangen bij de entree met
informatie over de marktindeling en met een consumptiebon.
Tijdens het bezoek aan de markt kan men bovendien genieten van de muzikale inbreng
van Seniorenorkest De Wedertklank. Zij musiceren afwisselend in de theaterzaal en het
café. Op beide plaatsen kan men zitten en in de theaterzaal kan men bovendien kennis
nemen van presentaties van standhouders.
Alle kramen in het gebouw zijn bereikbaar, ook voor scootmobiels en rolstoelen.
U bent van 13.00 tot 17.00 uur welkom op zaterdag 22 september!
En u weet: gezelligheid voert de boventoon op de Seniorenmarkt.
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