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In deze nieuwsflits:

Start koffie-/borreluurtje
Start clubactiviteiten

mededeling van team koffie-/borreluurtje 
 

Hoera het koffie-/borreluurtje start weer op!

 
Hierbij mogen wij u weer hartelijk welkom heten op ons maandelijkse 
PVGE koffie-/borreluurtje bij Bosherberg Harba Lorifa . Zij reserveren de open tent
op het achterterras voor ons.  
We starten weer op op vrijdagmiddag 21 mei. 
Deze gezellige middag duurt van 14.30 tot 16.30 uur. De
bosherberg bevindt zich aan de Heerkensdreef 22 in
Valkenswaard (achter zwembad De Wedert). 
Samen zorgen we ervoor, dat de coronamaatregelen die nu
gelden, worden nageleefd. 
 

https://mailchi.mp/8aef00d6d948/pvge-awv-nieuwsflits-7949777?e=[UNIQID]


Laat even weten, dat u komt. 
 
Voor aanmelding/informatie en eventueel vervoer: 
      Truus van de Vorstenbosch ( 040 2215140

mededeling van de clubcoördinator 
 

We starten nog meer activiteiten op!
 
Als alles goed gaat komen er met ingang van 19 mei een
aantal versoepelingen van de coronamaatregelen, deze
geven ons denk ik ook weer mogelijkheden om activiteiten
weer op te starten. 
Zo start de vrijdagmiddag (koffie-/borreluurtje) al op 21 mei
en wordt er nagedacht over de Trefpuntlezingen na de
zomervakantie. 
De wandelclub is aan het opstarten en is al op zoek naar een route en een plaats
om te koffie te drinken nu de terrassen de hele dag open zijn. Hier probeert men het
oorspronkelijke schema voor 2021 aan te houden. 
De fietsclub kijkt naar uitbreiding van de mogelijkheden. 
Ook naar reizen wordt gekeken, maar pas na de zomervakantie. 
Het is aan de clubcoaches hoe en wanneer ze hun activiteit weer opstarten. 
Voor vragen en ideeën neem contact op met uw clubcoach. 
  
Peter Oolbekkink, Clubs coördinator
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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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