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Voor iedereen van 50-plus
Aalst-Waalre en Valkenswaard

24 aug 2022

Door een probleem bij de drukker verschijnt pas volgende week de Nieuwsbrief. Er zijn korte aanmeldtermijnen van enkele
activiteiten. Vandaar dat deze NieuwsFLITS! wat uitgebreider is dan normaal.

In deze NieuwsFLITS!:
• Mededeling van het team Lunch op Zondag.
• Mededelingen van de commissie Kunst & Cultuur.
• Start nieuwe activiteit: de Gymclub.
• Mededeling commissie Reizen.
• Najaarsbijeenkomst

Beste leden,

Op zondag 4 september is er weer een
"Lunch op Zondag". Een initiatief bedoeld om
leden op de zondagmiddag elkaar te laten
ontmoeten, een hapje te eten en wat te drinken.

De uitvoering is het zelfde als de vorige keer op 7 aug. U kiest voor één van de drie onderstaande menu's, waarmee u weet
wat u krijgt en wat het kost. Dit uiteraard zonder de kosten van de drankjes, die bepaalt u ter plekke zelf. De locatie is
dezelfde: restaurant "De Leemerhoef', Gestelsestraat 102, 5582 HK Waalre. Aanvang 13.00 uur.
Bij alle menu's kan er ook nog vooraf gekozen worden voor een kop tomatensoep kosten extra € 6

Menu 1
Salade
Pulled chicken, bosui, taugé, krokante ui 12.50
wel/geen soep vooraf€ 6,Menu 2
Boerenbrood
Gerookte zalm, rode ui, kappertjes, pesto dressing 14.50
wel/geen soep vooraf€ 6,-

Menu 3
Boerenbrood Croquetten black angus € 11.25
wel/geen soep vooraf€ 6,Aanmelden / info / Uw menukeuze en wel/geen soep tot uiterlijk 31 augustus bij: Ria Smits

040 842 5755, b.g.g.

Fien Wegter

040 201 6072

Tot ziens op 4 september
Het team Lunch op zondag,
Ria Smits, Fien Wegter en Eugenie Baken

Kunst &
Cultuur

Met K&C naar Dordrecht op
woensdag 7 september 2022
is geannuleerd!

Voor de reis naar Dordrecht op 7 september meldden zich, na publicatie in een NieuwsFLITS! en op de website, slechts 22
deelnemers. Dit aantal zal, zo verwachten wij, niet veel hoger meer worden. Daarom hebben wij moeten besluiten deze reis
te annuleren.

• De reis wordt nog aangeboden In de Nieuwsbrief van 19 augustus, maar is vervallen. U kunt zich dus niet meer
aanmelden.
• Wie zich eerder aanmeldde, zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld van dit besluit en zal het inschrijfgeld
terugontvangen.

Kunst &
Cultuur

Veelbelovend muziektalent op het podium in
De Hofnar
donderdag 15 december

Wij bieden u een sprankelend kamerconcert in december. Twee jonge veelbelovende talenten, Rachel Daniels en Rosanna
Tait spelen, samen met Frans van Tuijl, pianotrio's van Ludwig van Beethoven en Felix Mendelssohn Bartholdy en werk van
Fritz Kreisler.
Ludwig van Beethoven - Pianotrio in c mineur, opus 1 - No.3
Het achttiende-eeuwse pianotrio heeft zijn wortels in de triosonate uit de Barok, de zogenaamde 'sonata a trè'. Nadat
aanvankelijk de piano een dominante rol vervult, gingen de cello en de viool geleidelijk mede de klankkleur bepalen. Van
Beethoven 's QRUS 1 is een set van drie Rianotrio's, in 1795 voor het eerst uitgevoerd in het huis van Prins Lichnowsky_, de
mecenas aan wie ze zijn gewijd. Het is het eerste werk dat Beethoven genoeg vond om ermee zijn schrijfstijl aan het publiek
te introduceren. Voor hem was het een lakmoesproef, voor ons vooral muziek om van te genieten
Felix Mendelssohn Bartholdy - Pianotrio 1 in d mineur, opus 49
Het wonderkind Mendelssohn kreeg op 8 jarige leeftijd compositieles, en gaf openbare concerten toen hij 9 was.
Zijn Pianotrio 1 in d mineur opus 49, gecomponeerd in 1839, werd één van zijn meest populaire werken voor kamermuziek.
Het werd een werk vol lyriek met de piano in de hoofdrol. Het trio opent met een zangerig thema door de cello, direct gevolgd
door de viool. De piano heeft voorlopig een bescheiden rol. Het tweede deel begint met piano solo met een romantisch thema
dat even later beantwoord wordt door viool en cello. In een snel tempo zet de piano het scherzo in. De piano vervult een zeer
virtuoze rol dit derde deel.

Bereikbaarheid
Wie met de auto komt, kan gratis parkeren op het Carillonplein achter de Rabobank en op het Kloosterplein achter de
Nicolaaskerk. Wie de bus neemt, pakt lijn 317 of 318 en stapt uit op de Markt.
Aanmelden (Uiterlijk 30 september, bij voorkeur via E-mail).
E-mail: k-en-c@rume-awv.nl
Tel. 040- 201 09 80
Kosten: € 25.
Betalen (Nadat u bericht van inschrijving hebt ontvangen).
Rekeningnummer: NL70 RABO 0118820788, t.n.v. PVGE afd. AWV KenC, onder vermelding van 'Concert 2022'.
Informatie
Tel. 040- 201 09 80
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SENIOREN
SPORT
Wil je iedere week in beweging blijven?
Oefeningen doen d,e je krocht bij je dag el ij kse
beweging versterken? Wil je je flexibiliteit vergroten
waardoor je stabiliteit toeneemt?
Kom gezellig in groepsverband sp0rten!
Voor dames en heren!

>l'1 Vergroot je uithoudingsvermogen

(i) Vergroot je coördinatie

@ Ervaren enthousiaste trainsters

[{J Vergroot je lenigheid
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t Hazzo in Waalre

� KBO: 06-549670291
� PVGE-AWV: 0402214527
Sportlessen: 06-12461270

IEDERE WOENSDAG
09:00-10:00 UUR GROEP 1
10:00-11:00 UUR GROEP 2

Seniorengym
Deze seniorengym is er voor alle senioren en is een activiteit van de Aalster en Waalrese Seniorenverenigingen en de
PVGEAWV.
De bestaande seniorengym in 't Hazzo op woensdag is toegevoegd aan de activiteiten van PVGE-AWV. Woensdag wordt in
twee groepen gesport om 9.00 en om 10.00 uur.

Inschrijfformulier Leden PVGE
Dit formulier sturen naar secretariaat@pvge-awv.nl

MN

Naam:
Adres:
E-mail:
Wil sporten om 9.00 uur, 10.00 uur (svp doorhalen).

Lid van ASV, PVGE, SVW, geen lid (svp doorhalen)
Indien lid, lidnummer:
Uw lidmaatschap gaat in als u na de inschrijving, de contributie hebt overgemaakt op
IBAN NL89 RABO 0101 1021 35 tnv KBO Aalst
Contributie€ 160,- voor niet leden,€ 150,-voor leden.

Voorinformatie

Reizen

In voorbereiding een dagreis naar Aken op vrijdag 14
oktober. Bij interesse kunt u deze datum vast
reserveren.

NAJAARSBIJEENKOMST
Hierbij nodigt de Evenementencommissie u namens het bestuur van de PVGE uit voor de 35ste Najaarsbijeenkomst op
woensdagmiddag 26 oktober in theater De Hofnar, De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard voor
EEN MIDDAGJE THEATER
met Karin Bloemen
Exclusief voor de leden van de PVGE afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard. Bij binnenkomst ontvangt u uw plaatsbewijs
voor het theater waarna u kunt genieten van een kopje koffie in het restaurant. Vervolgens krijgt u uw plaats aangewezen in
de theaterzaal, waar Karin Bloemen voor u zal optreden. Aan het einde van de middag sluiten we af met een hapje en een
drankje.

Programma:
• 13.30 uur: Opening van de zaal en ontvangst en registratie. Na de registratie kunt u op uw gemak genieten van een
kopje koffie of thee.
• 14.00 uur: Opening door de voorzitter, gevolgd door eerste deel optreden Karin Bloemen.
• 14.55 uur: Pauze met koffie/thee
• 15.20 uur: Tweede deel optreden Karin Bloemen.
• 16.45 uur: Gezellig samenzijn in het restaurant onder genot van een hapje en een drankje.
• 18.00 uur: Sluiting bijeen komst.
Inschrijving {bij voorkeur per e-mail} via:
inschrijven-evenementen@RYge-awv.nl
(Herman Ossevoort ( 040 221 4119) Daarna dient u zo spoedig mo gelijk, maar in ieder geval uiterlijk 23 september, uw in
schrijving definitief te maken door overmaking van € 25,00 per persoon (uw eigen bijdrage in de kosten) op rek.nr NL62
RABO 0155 7060 55, t.n.v. PVGE afd.Aalst-WaalreNal kenswaard met duidelijke vermelding van 'Najaars bijeenkomst' en
de naam van de deelnemer(s). Er wordt u hier na géén schriftelijke bevesti ging en/of plaatsbewijs toege stuurd! In plaats
daarvan wordt uw naam geplaatst op de inchecklijst die wordt gebruikt door de gastvrouwen die u op wachten bij aankomst
in de hal van De Hofnar in Valkenswaard en waar u ook uw plaatsbewijs voor de theaterzaal ontvangt.
Bereikbaarheid:
Let op: In het centrum van Val kenswaard zijn de rijrichtingen gewijzigd. Rondom Theater De Hofnar is een beperkt aantal
parkeerplaatsen. Wie met de auto komt, kan gratis parkeren op het Carillonplein achter de Rabobank (via Waalreseweg en
Dommelse weg) en op het Kloosterplein achter de Nicolaaskerk (via Europalaan, rotonde Bakkerstraat, Peperstraat).
Wie de bus neemt, pakt lijn 317 of 318 en stapt uit op de Valkenierstraat of Dommelseweg.

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 dal laten weten via
secretariaal@P-J!ge-awv.nl.
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facebook PVGE koepel

• Website PVGE Aalst-Waalre & Valkenswaard
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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.[lYge-awv.nl
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