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In deze NieuwsFLITS!:

3-daagse Zweedse Adventscruise 19 t/m 21 december

Trefpuntlezing dinsdag 6 november

gratis toegang tot de +Genieten beurs

mededeling reiscommissie

Zweedse Adventsbetovering

Van 19 t/m 21 december vertrekken we richting Duitsland/Zweden voor een

3-daagse cruise met bezoek aan Lübeck, Malmö, de provincie Skåne en Bremen.

Er zijn voor ons gezelschap nog 5 binnen/buitenhutten beschikbaar.

U kunt zich nog aanmelden voor deze cruise:

per e-mail:  afdelingsreizen@pvge-awv.nl

telefonisch: 040 2016618 of  040 2213382
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Uitgebreide informatie over deze sfeervolle reis treft u aan in onze augustus nieuwsbrief

(pagina 4-7).

mededeling van het Trefpunt:

Trefpuntlezing 6 november: Historische wegen

Door het gebied zuidoost Brabant liepen van oudsher belangrijke zandwegen. Het waren

verbindingen die interessant waren voor de handel. Belangrijke steden bij ons (Bergen op

Zoom, Breda en ’s-Hertogenbosch) gebruikten de routes voor het achterland (Maastricht,

Keulen en Luik). Vanaf de schepen werden goederen op karren geladen, die, getrokken

door zes tot acht paarden, de waren vervoerden naar de grote steden. En vice versa.

Andere gebruikers sloten aan en langs de routes verschenen rustplaatsen.

Na 1800 ging men wegen verharden en werden andere meer effectieve verbindingen

ontwikkeld. Zo ontstaat het indrukwekkende wegennet van nu.

Ook de waterwegen speelden een rol bij de ontwikkeling van ons gebied. Met name in het

stroomgebied van de Dommel. Bij de beschouwing hiervan blijkt vooral de historie

belangrijk, maar de functionaliteit zal immer van grote waarde blijven.

We lopen de geschiedenis van wegen en waterwegen door om het resultaat ervan in de

huidige situatie vast te stellen. Wat hebben we eraan gehad? Doen we er nu nog iets

mee?

De lezing wordt gegeven door Sjef Tooten van de heemkundekring Weerderheem.

Na afloop van de lezing kunt u onder het genot van een drankje nog gezellig napraten!

PVGE-AWV - nieuwsFLITS! #11  (2 oktober 2018)

2 of 3 02/10/2018, 16:47



Waar:  Mariazaal , Warande 8, Valkenswaard

Wanneer:  dinsdag 6 november 2018, om 14:00 uur. Vanaf 13:30 is de zaal open

Bijdrage:  €4,- per persoon (inclusief drankjes!)

Aanmelden: aanmelden is niet nodig. U kunt zo komen.

Introducés: van harte welkom!

een nuttige tip voor beursbezoek:

Gratis:

Evenement +Genieten op 22, 23 en 24 november

In het Beursgebouw Eindhoven wordt weer de

jaarlijkse 'Liever Thuis Beurs' gehouden. Nu onder de

nieuwe naam: +Genieten

De beurs richt zich op 50-plussers. De PVGE zal hier

ook een stand hebben.

De normale toegangsprijs is € 7,50 maar u kunt deze

beurs gratis bezoeken met een toegangskaart die u

kunt afhalen bij ons secretariaat (De Vrieshof 6,

Waalre) of bij de najaarsbijeenkomst (21 november).

Nog makkelijker is een gratis toegangskaart te bestellen via de website van +Genieten.

Ga naar  www.plusgenieten.nl/tickets/  en vul de volgende promotiecode in:  expo2

Locatie:  Beursgebouw Eindhoven. Lardinoisstraat 8, Eindhoven

Data/tijd: 22, 23, 24 november. Dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur

Meer info:  www.plusgenieten.nl

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.

facebook PVGE koepel Website PVGE afd.AWV
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