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#19 (correctie)
30 september 2019

CORRECTIE:
Het doet ons deugd dat de NieuwsFLITS! heel goed gelezen wordt.
De oplettende lezer heeft wellicht gezien dat de vooraankondiging voor de
toneelvoorstelling moet zijn: zaterdag 9 november.
Onze excuses voor de verwarring.
In deze NieuwsFLITS!:
Rabo ClubSupport actie
Trefpuntbijeenkomst over de fascinerende sterrenwereld op donderdag 7
november
Vooraankondiging toneelvoorstelling over dementie zaterdag 9 november

mededeling bestuur
Rabo ClubSupport actie (herinnering voor Rabobank leden)
In de laatste Nieuwsbrief van september stond een bericht voor onze leden die
lid zijn van de Rabobank De Kempen. Door te stemmen kunt u helpen dat er
meer geld vanuit de Rabo ClubSupport naar onze PVGE gaat.
=> zie het Nieuwsbericht uit september
Ondertussen is het zover en kunt u stemmen. Uw stem is goud waard!
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Stemmen
Vanaf 27 september tot 11 oktober kunt u 5 stemmen verdelen over de clubs en
verenigingen en hun mooie bestedingsdoelen. Er mogen maximaal 2 stemmen
op één vereniging uitgebracht worden. En natuurlijk stemt u dan op de PVGE
(dorpskern Waalre). De overige 3 stemmen kunt u uitbrengen op andere
verenigingen of u kunt ze als 'ruilobject' gebruiken (ik stem op jouw club als jij
op de PVGE stemt).
Als het goed is hebben alle Rabo-leden een mail (of brief) gehad. Stemmen
doet u door op de oranje knop in de mail te klikken.
Werkt de knop niet dan kunt u de instructies volgen of even contact opnemen
met de vrijwilligers die u kunnen helpen. Zie de link hierboven naar de
Nieuwsbrief van september.

mededeling commissie Trefpunt
Nieuw: Trefpuntbijeenkomst over de fascinerende sterrenwereld
Donderdag 7 november, in het AD-gebouw te Waalre
Onderstaande Trefpuntbijeenkomst konden we niet meer op tijd in de
Nieuwsbrief zetten, dus krijgt u de uitnodiging per NieuwsFLITS!.
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In de lezing wordt aan de hand van de sterrenhemel van deze maand in
gegaan op onderwerpen zoals:
-

sterren en sterrenbeelden;
bewegingen aan de sterrenhemel;

-

waarom kan ik op mijn verjaardag mijn sterrenbeeld niet zien?;
waar en wanneer kan ik planeten zien?

-

waarom is alles in beweging?;
waarom is de ene ster oranjeachtig en de andere fel blauwwit?;

-

de ontstaans- en beëindigingprocessen van sterren;
hoe oud is het heelal?;

-

de onmetelijke omvang en ook de leegheid van het heelal.

We zoomen in op ons eigen sterrenstelsel, de Melkweg en vervolgens op ons
zonnestelsel en de exoplanetenstelsels en komen de onderwerpen
sterrenstelsels, witte dwergen, rode reuzen, neutronensterren, zwarte gaten en
exoplaneten aan de orde. Uiteraard komen ook de onderwerpen oerknal,
donkere energie en donkere materie aan de orde. De presentatie, met
afbeeldingen via Powerpoint, wordt ondersteund met een tellurium (zon-aardemaan model) en diverse demonstratiematerialen.
Na de lezing is er een gezellige nazit, waar een ieder onder het genot van een
drankje welkom is.
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Waar:

Agnus Dei-gebouw, Koningin Julianalaan 12 te Aalst.

Wanneer:

donderdag 7 november. Aanvang 14.00 uur. De zaal is open
vanaf 13.30 uur, ontvangst met een kopje koffie.

Toegangsprijs:

€ 4,-- per persoon (inclusief consumpties).

Aanmelden:

niet nodig. De lezing is toegankelijk voor alle PVGE-leden
en introducees.

Informatie:

Peter Oolbekkink 040-2214527 of
peter.oolbekkink@gmail.com

mededeling dementienetwerk
Vooraankondiging toneelvoorstelling over dementie
zaterdag 9 november 2019
STREPEN OP HET RAAM
Stichting Zet presenteert in samenwerking met De Kwekerij Theaterproducties
‘Strepen op het raam’, een lichtvoetige theatervoorstelling over dementie.
Dementie en de kracht van de verbeelding
Met ‘Strepen op het raam’ wil Stichting Zet overal in Brabant bewustwording
rondom dementie vergroten en de discussie openen over de urgentie van een
dementievriendelijke samenleving. Onder begeleiding van Stichting Zet gaan
we na de voorstelling hierover in gesprek met het publiek. Iedereen is welkom
die geïnteresseerd is in de wereld van dementie.
De voorstelling laat de verwarring en twijfel zien waarmee zowel de persoon
met (beginnende) dementie zelf als zijn naasten geconfronteerd worden. Eerst
lijkt het om ‘gewone’ vergeetachtigheid te gaan, maar als vader zichzelf steeds
vaker in de problemen brengt wordt de ernst van de situatie duidelijk. De
voorstelling is licht-melancholisch van toon, maar heeft ook oog voor de
absurde momenten die deze ziekte met zich meebrengt. Zowel thuis, als in
contact met de buitenwereld.
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Datum

Zaterdag 9 november 2019

Plaats

Huis van Waalre, Dommelzaal
Koningin Julianalaan 19, Waalre
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Tijd

Aanvang: 13.30 uur
Einde: 16.00 uur

Aanmelden

E-mail: reservering@waalre.nl of telefoon 040 2282501

Toegang

gratis

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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Contact gegevens:
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
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