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mededeling evenementencommissie

Dit jaar waren wij door corona gedwongen onze jaarlijkse zomerbijeenkomst te
laten vervallen. Nu er vanuit het RIVM een lichte versoepeling mogelijk is,
kunnen met inachtneming van de 1,5 meter toch bepaalde kleinschalige
evenementen worden georganiseerd. De evenementencommissie heeft
daarover met het bestuur overlegd. Vervolgens is de Hofnar in Valkenswaard
benaderd om voor de leden van de PVGE een film-middag te organiseren
met koffie en na afloop een drankje (mits iedereen op zijn stoel blijft zitten). U
hoeft dus zelf niet naar de bar want er is bediening aanwezig. Binnen is alles
op 1,5 meter afgestemd.
Wij denken daarbij aan de laatste week van september of de eerste week van
oktober, maar bij overweldigende belangstelling kunnen we meerdere
middagen organiseren.

Om aan te geven wat u van dit idee vindt kunt u nu al via e-mail reageren
op evenementen@pvge-awv.nl
We zien uw reactie graag op korte termijn tegemoet!!
Mocht in september het virus weer om zich heen grijpen dan wordt dit
evenement geannuleerd en krijgt u uw geld terug, dus deelname is voor u als
lid zonder risico.
In de komende Nieuwsbrief, die op 21 augustus verschijnt, volgt gedetailleerde
informatie alsmede de mogelijkheid om u op te geven.

mededeling reiscommissie

Dit jaar zijn al onze meerdaagse reizen ten
gevolge van COVID-19 geannuleerd.
Het betreft de reizen naar
Thüringen/Duitsland, Vallei van de
Loire/Frankrijk en Ootmarsum/Twente.
De meeste reizigers durfden hun aanmelding
niet om te zetten in deelname aan hun reis.
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Dat is ontzettend jammer, maar heel goed te
begrijpen gezien de gezondheidsrisico’s en de
onzekerheden op korte termijn.
Hopelijk kunnen wij volgend jaar deze mooie reizen opnieuw aanbieden.
Maar wij denken een mooi alternatief te kunnen bieden voor het gemiste
vakantiegevoel. Wat dat precies is leest u in onze Nieuwsbrief die op 21
augustus verschijnt. Wij houden het nog even als een verrassing ....

mededeling Commissie Kunst en Cultuur

op dinsdag 29 september 2020
Corona daagt ons uit en K&C neemt de
handschoen op! De commissie onderzoekt, in
overleg met de Commissie Reizen en Trefpunt,
of kleinschalige activiteiten zonder busvervoer
toch realiseerbaar zijn. Voor 29 september staat
een bezoek met lezing gepland aan de
spectaculaire expositie over de kunstenaar
Alphonse Mucha in het Nederlands
Steendrukmuseum in Valkenswaard. Het
museum schrijft over deze expositie:
“Voor het eerst in ruim 15 jaar is een groot
overzicht van het werk van deze onbetwiste
meester van de Art Nouveau weer in Nederland
te zien. Rond 1900 creëerde kunstenaar
Alphonse Mucha (1860-1939) zijn eigen stijl in
het kosmopolitische Parijs. Le Style Mucha werd
synoniem voor de Franse Art Nouveau. Zijn
eerste innovatieve litho uit 1894 voor het
toneelstuk Gismonda, met de steractrice van het
Parijse theater Sarah Bernhardt in de hoofdrol,
maakte Mucha direct beroemd. Naast divers
werk voor diva Sarah, verwierf Mucha
toenemend opdrachten van bekende Parijse
drukkerijen zoals Lemercier en Champenois. Zijn
litho’s met sierlijke lijnen, frisse pasteltinten en weelderige motieven van
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sensuele, melancholische vrouwen groeiden uit tot iconen van het fin de siècle.
Hij trachtte door middel van deze vrouwen de Slavische ziel met een licht
melancholische inslag weer te geven. Zijn figuren op werken bedoeld voor de
weergave van de geschiedenis van zijn geliefde volk, de Tsjechen en Slaven,
getuigen echter van een rauw realisme. Daarnaast schreef en illustreerde hij
boeken zoals het boek Le Pater, te beschouwen als zijn manifest, en een
belangrijk handboek voor zijn leerlingen getiteld: Documents Décoratifs.”
Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee en luxe vlaai
10.30 uur Lezing door Lisette Almering, conservator/curator van het museum
Aansluitend bezoek expositie Mucha en de vaste collectie van het museum
Plaats
Nederlands Steendrukmuseum, Oranje Nassaustraat 8C, Valkenswaard.
Bereikbaarheid
Wie met de auto komt, kan parkeren voor het museum (beperkt) en op het
Deken Mandersplein (parkeerplaats van winkelcentrum Valkenstaete bij AH).
Op loopafstand (circa 5 minuten) van het museum kan in de Carolusdreef en in
de Valkenierstraat gratis geparkeerd worden.
Wie de bus neemt pakt in Aalst buslijn 317 of 318 richting Valkenswaard en
stapt uit bij halte Valkenierstraat in Valkenswaard. Het museum bevindt zich op
loopafstand van deze halte.
Aantal deelnemers
Om onze gezondheid niet in gevaar te brengen volgen wij de RIVM-regels.
Dat betekent dat slechts 20 deelnemers voor het bezoek op 29 september
kunnen worden ingeschreven.
Bij voldoende belangstelling kunnen wij met een tweede groep (eveneens 20
personen) terecht op vrijdag 2 oktober.
Aanmelden, zo spoedig mogelijk
E-mail: k-en-c@pvge-awv.nl
Telefonisch: 040 – 201 09 80 (bij afwezigheid: 040 – 201 53 87)
Kosten (koffie/gebak, lezing en bezoek aan de tentoonstelling en het museum)
Met museumkaart € 8,50.
Zonder museumkaart € 14,50.
Betalen, maar eerst aanmelden
Rekening: NL70 RABO 0118820788,
t.n.v. PVGE afd. AWV KenC, onder vermelding ‘Mucha’.

mededeling wandelgroep
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De wandelgroep van de PVGE gaat dinsdag 11 augustus weer wandelen, we
vertrekken bij Herberg ‘t Loon, Loonderweg 44 Waalre. Er is een route van 8,5
km en een van 5 km, over het Kerkepad en door het Dommeldal.
Na afloop hebben we koffie in gebak bij de Herberg. Tijdens de wandeling en
op het terras nemen we natuurlijk de Corona regels in acht.
Wilt u een keer op proef meewandelen en ervaren hoe leuk het is? Neem dan
contact op met Ger van den Broek (040 221 9117) of Wim Rosink (040 201
5510).

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

Copyright © 2020 PVGE 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 Aalst-Waalre en Valkenswaard
Eric Ideler, secretariaat PVGE-AWV
De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre
e-mail secretariaat: secretariaat@pvge-awv.nl
e-mail ledenadministratie: ledenadministratie@pvge-awv.nl
website: www.pvge-awv.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
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