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Tijdens onze algemene ledenvergadering, die afgelopen woensdag via ZOOM
gehouden werd, zijn wijzigingen in het bestuur bekend gemaakt. 
Mies Mermans is benoemd tot bestuurslid. Frans Segers is herbenoemd voor een
nieuwe periode van drie jaar. 
Uw secretaris Eric Ideler stond oorspronkelijk ook genomineerd voor herbenoeming
maar inmiddels heeft hij besloten om in de zomer te verhuizen naar Zuid-Holland
zodat hij dichter bij zijn kinderen kan wonen. Daarom is na zes mooie jaren een
einde gekomen aan zijn bestuurslidmaatschap en zijn rol als secretaris. Het bestuur
liet hem niet zomaar gaan: hij is benoemd tot Lid van Verdienste. 
  
Gelukkig heeft bestuurslid Peter Oolbekkink zich bereid verklaard om het
secretariaat van Eric over te nemen. Daarom is vanaf 1 mei het nieuwe secretariaat: 
                Peter Oolbekkink 
                secretaris PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 
                Gebr. de Koningplantsoen 25 
                5583 EM Waalre 
                040-221 4527 
                secretariaat@pvge-awv.nl 
Wij wensen Peter veel succes toe als nieuwe secretaris!



  
Meer nieuws uit de ledenvergadering volgt in de komende Nieuwsbrief.
 

mededeling van de redactie 
 

Uitzicht op de volgende Nieuwsbrief, helpt u mee?
 

 
Er wordt al weer hard gewerkt aan de volgende Nieuwsbrief die begin juni bij u in de
brievenbus valt. Hopelijk wordt het weer een mooie publicatie vol 'perspectief', maar
we hebben daar uw hulp bij nodig! 
 
Er is nog plek voor een aantal persoonlijke verhalen waarin u vertelt over een
bijzondere gebeurtenis, over iets wat u erg bezig houdt, een hobby, een plan of een
interessant initiatief. Misschien wilt u dit delen met de ruim 1100 PVGE leden uit
Aalst-Waalre en Valkenswaard. 
 
Vorig jaar zijn we gestart met de rubriek Vraag & Aanbod. Inmiddels heeft vrijwel
alles een nieuwe eigenaar gevonden, dus er is weer ruimte voor nieuwe inzendingen
voor die rubriek. Misschien heeft u nog wat moois en bruikbaars staan waarmee u
een ander PVGE-lid blij wilt maken? 
 
Dus, heeft een persoonlijk verhaal (liefst in ongeveer 300 woorden) of een nieuwe
bijdrage voor Vraag & Aanbod? Neem even de tijd om er rustig over na te denken en
stuur die ons dan uiterlijk donderdag 13 mei toe via redactie@pvge-awv.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 leden 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.
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Contact gegevens: 
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 

Peter Oolbekkink, secretariaat PVGE-AWV 
Gebr. de Koningplantsoen 25, 5583 EM Waalre 
e-mail secretariaat:   secretariaat@pvge-awv.nl 

e-mail ledenadministratie:  ledenadministratie@pvge-awv.nl 
website:  www.pvge-awv.nl 
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