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Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de

35ste Zomerbijeenkomst

op woensdagmiddag 10 juli 2019
vanaf 13.30 uur in Kasteel Heeze

In de loop van de middag kunt u in kleine groepjes deel nemen aan een rondleiding door

het kasteel en/of een bezoek aan de Engelse tuin en de ijskelder.

Na het borreluurtje sluiten we de dag af met een heerlijk BBQ-buffet.

De kosten hiervoor bedragen € 28,50 per persoon.

Let op: wie geen eigen vervoer heeft kan tegen een extra bijdrage van € 5,- met de
bus naar Heeze (en ook weer terug), maar dat wel graag opgeven vóór 25 mei.

Voor uw gemak herhalen wij hieronder de uitnodiging die in de Nieuwsbrief van

april stond.

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de
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35ste Zomerbijeenkomst

op woensdagmiddag 10 juli 2019
vanaf 13.30 uur in Kasteel Heeze

Voor onze Zomerbijeenkomst in een jubileumjaar mag je wel eens wat anders doen.

Daarom organiseren wij dit jubileumjaar de Zomerbijeenkomst op een bijzondere locatie:

Kasteel Heeze. Het is een van de belangrijkste rijksmonumenten van Nederland, o.a.

vanwege de unieke ligging van het geheel door een gracht omgeven kasteel, te midden

van een prachtig natuurlandschap in de nabijheid van de Strabrechtse Heide en de veelal

18de-eeuwse inrichting van het Kasteel, die door de eeuwen heen intact is gebleven.

Het Kasteel wordt sinds 1760 bewoond door de familie Van Tuyll van Serooskerken en is

daarmee een van de laatst bewoonde kastelen in Nederland.

U wordt ontvangen met koffie/thee en wat lekkers erbij.

De middag wordt muzikaal opgeluisterd door de groep ‘Night & Day’ onder leiding van

Sjaak Swinkels.

In de loop van de middag kunt u in kleine groepjes deelnemen aan een rondleiding door

het kasteel en/of een bezoek brengen aan de Engelse tuin en de ijskelder.

Na het borreluurtje sluiten we de dag af met een heerlijk BBQ-buffet.

Om 19.30 uur keert dan iedereen weer huiswaarts.

Let op: voor wie de locatie een vervoersprobleem oplevert, hebben we de mogelijkheid

om tegen een kleine vergoeding met de bus naar Heeze te komen (en ook weer terug).

Motto van deze PVGE-middag:

‘Wat anders dan anders’

Programma:

13.30 uur:   Ontvangst door de poortwachter van het kasteel.

    De registratie vindt in het kasteel plaats. Na de registratie kunt u op

    uw gemak genieten van een kopje koffie of thee.

14.00 uur:   Officiële opening van de bijeenkomst.

14.15 uur:   Aanvang van de eerste serie rondleidingen in groepjes van ca.

 12 personen met een gids.

16.30 uur:   Borreluurtje.

17.45 uur:   Aanvang van het buffet bij de Koetshuizen, bij slecht weer gaan
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19.30 uur:   Einde van de middag.

Procedure aanmelding:

Inschrijving (bij voorkeur per e-mail):

   per e-mail:    inschrijven-evenementen@pvge-awv.nl

   telefonisch:   040-2213382

Daarna dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 15 juni - uw inschrijving

definitief te maken door overmaking van € 28,50 per persoon (uw eigen bijdrage in de

kosten) op rek.nr NL62 RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE Aalst-Waalre-Valkenswaard

onder vermelding van ‘Zomerbijeenkomst’ en de naam/namen van de

persoon/personen voor wie u betaalt.

Voor diegenen, die met de bus naar Heeze willen komen, geldt een aanvullende betaling

van € 5,- vervoerskosten met vermelding van de opstapplaats in Valkenswaard

(Mariakerk) of in Aalst (Jumbo). In Waalre is door herinrichting van de wegen geen

opstapmogelijkheid. Over aankomst- en vertrektijden van de bus volgt later bericht.

Voor aanmelden voor de bus geldt een uiterste inschrijfdatum van 25 mei.

Er wordt u hierna géén schriftelijke bevestiging en/of plaatsbewijs toegestuurd! In plaats

daarvan wordt uw naam geplaatst op de inchecklijst die wordt gebruikt door de

gastvrouwen die u opwachten in Kasteel Heeze.

NB: naam en toelichting op het bankafschrift dienen duidelijk en volledig weergegeven te

worden.

mededeling Kring KBO-Waalre

Samen Doen – Samen Oplossen

De vergrijzing in Nederland zal de komende jaren nog steeds

toenemen en ook in onze gemeente Waalre groeit het aantal

senioren snel.  In Waalre willen we dat iedereen mee kan blijven

doen. Soms is daar hulp of ondersteuning voor nodig. Maar wat als

je kinderen en vrienden verder weg wonen? En zij zelf een druk gezin hebben? Of als de

financiële middelen (AOW/pensioen) krap zijn? Bij jezelf, of als je het ziet bij anderen?
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Gelukkig is er in Waalre allerlei hulp beschikbaar vóór en dóór inwoners . Maar je moet
deze wel weten te vinden. Daarom nodigt de Kring KBO Waalre alle senioren (dus ook 
alle PVGE-ers) van harte uit voor een informatiebijeenkomst over een aantal vormen van 
vrijwillige hulp in onze gemeente.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op:

    donderdag 23 mei 2019

    van 14.00 tot 16.30 uur

    in het huis van Waalre (Dommelzaal)      

    Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre    

Het programma is als volgt:

13.30 uur  Inloop met koffie/thee  

14.00 uur  Opening door Jan van Zon, voorzitter Kring KBO Waalre 

14.15 uur  De samenhang in het Sociaal Domein: waar hebben we het

vandaag over en waarom?

Door René ter Huurne, co-voorzitter van de Participatieraad.

14.30 uur  Hulp door Goedvoormekaar Waalre. Door Saskia van den Broek,

coördinator van Goedvoormekaar.

15.00 uur  Pauze met koffie/thee.

15.30 uur  Hulp in geval van armoede en schulden. Door René ter Huurne,

voorzitter van Waalre Schuldenvrij.

16.00 uur  Ruimte voor vragen, antwoorden en suggesties.

16.30 uur  Afsluiting door Jan van Zon

Graag ontmoeten we u op donderdag 23 mei in het Huis van Waalre, want HULP HELPT.

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 Aalst-Waalre & Valkenswaard
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