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PVGE-AWV Coronanieuws
Beste leden,
Vanaf 25 september heeft u volgens de landelijke richtlijnen een
coronatoegangsbewijs nodig als u de horeca (behalve terras
buiten), theater of evenement bezoekt.
Ook bij de PVGE-activiteiten is dit coronatoegangsbewijs nu van essentieel
belang (zie ook de nieuwsbrief van september 2021).
Bezoek aan de horeca komt regelmatig voor. Denk daarbij bv. aan de
pauzemomenten bij biljarten, wandelen, nordic walking en fietsen en de
uitstapjes van K&C en Reizen
De reizigers die op maandag 26 september naar Ootmarsum vertrekken,
hebben al meteen het coronatoegangsbewijs nodig om ergens te kunnen
lunchen of koffiedrinken.
U heeft een coronatoegangsbewijs nodig, samen met een geldig
legitimatiebewijs.
Dit toegangsbewijs is: een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve
testuitslag
U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een geldig
herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.
Testen blijft gratis voor iedereen die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

Voor dit vaccinatiebewijs/coronatoegangsbewijs moet u zelf zorgen.
Dit kan met een Smartphone via de CoronaCheck, een app die men
downloadt, installeert en uitvoert.
Is men niet in het bezit van een dergelijke telefoon, dan kan men een geprinte
versie aanvragen bij:
de Coronacheck helpdesk: 0800-1421, van maandag t/m zondag tussen
08.00-20.00 uur.
bij de GGD: 0800-5090.
Deze wordt u toegestuurd.
Houdt er dus rekening mee, dat als u onderweg bent en u ergens iets gaat
nuttigen er binnen alleen toegang mogelijk is via dit toegangsbewijs.
Peter Oolbekkink, secretaris PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

De bibliotheek Eindhoven in samenwerking met Goed voor Mekaar
Waalre organiseren een thema-avond:
Wat betekent eenzaamheid in Waalre, wat betekent het voor jou?

Tijdens deze avond staat de vraag centraal: Hoe gaan wij om met de eigen en
andermans eenzaamheid?
Wanneer: Woensdag 27 oktober 19:30-21:00 uur
Waar: de Bibliotheek Waalre in Het Huis van Waalre
Kosten: €2,50 bibliotheekleden / €3,- niet-leden
Aanmelden: bibliotheekeindhoven.nl/programma Of telefonisch via
GoedvoorMekaar Waalre, van maandag t/m vrijdag 9:30-12:00, 0625762422

Met Kunst & Cultuur naar Dr. Gerard Rooijakkers
Dinsdag 26 oktober 2021
Dr. Gerard Rooijakkers geeft voor ons een lezing van 5 kwartier met als
invalshoek De Contente Mens. Daarin weeft hij uiteenlopende kenmerken van
de Brabantse volksziel, van content en Roomse blijheid, volgzaamheid en
berusting, tot gerommel in de marge en georganiseerde misdaad. Maar ook de

High Tech in de regio Brainport, nertsenfokkerijen en heksenverbrandingen.
Het wordt geen lezing met lichtbeelden. Gerard Rooyakkers vertelt verhalen en
weekt verhalen van zijn toehoorders los. In de voorbereiding van deze lezing
was daarvan iets te beleven: rijke verhalen om je in mee te laten voeren,
zonder het stempel van wetenschappelijk gelijk.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan
en meldt u aan.
Locatie:
Gemeenschapscentrum De Pracht, De Pracht 2, Aalst-Waalre
Programma:
13.30 – 14.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

14.30 – 16.00 uur

Lezing

16.00 – 16.30 uur

Afsluiting met koffie en thee

Aanmelden, zo spoedig mogelijk:
E-mail: k-en-c@pvge-awv.nl
Telefonisch: 040 – 201 09 80
Betalen, maar eerst aanmelden:
€ 17,00.
Rekeningnummer: NL70 RABO 0118820788
T.n.v. PVGE afd. AWV KenC, onder vermelding van ´Rooijakkers´
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