
bekijk deze e-mail in uw browser 

NieuwsFLITS! 

#58 Voor iedereen van 50-plus 
Aalst-Waalre en Valkenswaard 12 dec 2022 

Gezien de vele activiteiten in de maand 
december een overvolle NieuwsFLITS!. 
Medelingen van o.a. Reizen, Kunst en Cultuur, 
biljarten en meer. 

Lunch op zondag 

Beste leden, 

Wegens nieuwjaarsdag is de lunch op zondag verplaatst naar 8 jan 

2023!!!! 

De eerste lunch op zondag in 2023 is wegens Nieuwjaarsdag verschoven 

naar 8 januari om 13.00 uur. 

Ook is de locatie veranderd. We lunchen bij: 

Restaurant De Doelen 

Markt 18-19 

5581GK Waalre. 

Er is een grote parkeerplaats achter de Albert Heijn in winkelcentum De Bus op 

enkele minuten lopen van het restaurant. 

Er is keuze uit de volgende menu's: 

Menu 1: Kleine Vleessalade € 14,25 

Menu 2: Stokbroodje carpacio € 15,75 

Menu 3: Pasteitje runderragout € 7,75 



Menu 4: Uitsmijter ham/kaas € 14,00 

Bij elk menu kan extra soep besteld worden voor€ 6,00 - € 6,50. 

Ook vegetarisch zijn er diverse mogelijkheden. 

Tot ziens in het nieuwe jaar op 8 januari. 

Het team Lunch op zondag, 

Ria Smits, Fien Wegteren Eugenie Baken. 

Aanmelden/info tot uiterlijk 4 januari bij: Ria Smits 040 842 5755, b.g.g. 

Fien Wegter 040 201 6072 

Reizen 

Mededelingen 

Beste reizigers, 

De vooruitblik van reizen is op 9 januari a.s. om 14.00 

uur bij Harba Lorifa, Pastoor Heerkensdreef 20 te 

Valkenswaard. 

Dan presenteren we alle reizen voor 2023 samen met 

EMA. 

Tot dan, 

Mies Mermans 

Reiscommissie 

040 2042536 



Biljarten 

Het jaar 2022 is voor de biljarters goed verlopen.Met 11 biljarters op de 

woensdagmiddagen vanaf 13 uur hebben we de beschikking over 3 biljarts in 

biljartzaal La Carambole in Veldhoven.Hier staan 17 biljarts.De zaal was in de 

coronanadagen goed geventileerd.De opkomst was het hele jaar hoog.Er werd 

vooral Libre gespeeld maar ook bandstoten driebanden en snooker. 

In november vind het jaarlijkse club kampioenschap plaats.Iedere week 3 

dezelfde stoot beelden 5 maal,de beste 3 tellen met handicap verrekening 

zodat iedereen kan winnen. 

De winnaar dit jaar is tot zijn verrassing Jan vd Krieken voor Willem de Leng en 

Nart van Hout. 

De koffiepauzes blijven belangrijke onderdelen.De verzorging in La Carambole 

door Leo is prima. 

Rob Westerhof 

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. 



Voor deze uitvoering zijn nog kaarten beschikbaar. 

Plaats: Theater De Hofnar, De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard 

Programma: 

► 14.00 uur Ludwig van Beethoven - Pianotrio in C mineur, Opus 1 No. 3. 

► 14.30 uur Pauze. 

► 14.45 uur Felix Mendelssohn Bartholdy - Pianotrio in D mineur Opus 49 No. 

1. 

► 15.20 uur Fritz Kreisler - o.a. Liebesleid viool/piano. 

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. Informatie en 

aanmelden (zo snel mogelijk; bij voorkeur via e-mail): k-en-c@pvge-awv.nl 

040 201 0980 

Kosten:€ 25,-- Betalen (nadat u bericht van inschrijving hebt ontvangen): 

Rekeningnummer: NL70 RABO 0118820788, t.n.v. PVGE Ver.SR. afd. AWV 

KenC, onder vermelding van 'Concert' 

Verandering bij Philips van zorgverzekeraar 

Naar aanleiding van wat vragen bij de overgang van AON naar Zilverenkruis 

hieronder wat wetenswaardigheden. 

Uw collectiviteit 

FPVG pensioenbetaling 

Collectiviteitnummer:207088287 

Voordelige basispremie 

basisverzekering 

vanaf€ 131,95 p/m 

20% korting 

aanvullende verzekering 

vanaf€ 1,40 p/m 

15% korting 

tandartsverzekering 

vanaf€ 16,44 p/m 

Meer voordeel 

• Binnen 3 dagen geld op je rekening. Vraag je zorgkosten makkelijk en 

snel terug via de Zilveren Kruis-app of Mijn Zilveren Kruis. 

• Heb je vragen over je gezondheid? Bijvoorbeeld over buikklachten of een 

medicijn dat je kreeg? Met de app Zilveren Kruis Wijzer krijg je antwoord 



van (medisch) experts, waar je ook bent. 

• Benieuwd hoe het totaalplaatje van jouw gezondheid eruit ziet? Doe dan 

de TotaalCheck. In ongeveer 10 minuten weet je waarmee je aan de slag 

kunt gaan. Wij helpen je graag met tips en adviezen. Op naar een betere 

gezondheid. 

Uw werkgever heeft afspraken met ons gemaakt over de betalingen van de 

premies. Uw werkgever betaalt ons deze premie per maand. Vervolgens houdt 

uw werkgever de premie in op uw salaris. Dit gebeurt ook per maand. 

PVGE- beleggingsclub zoekt nieuwe leden. 
Kom bij De Ouwe Sok en word een beleggingsexpert 

Bewaart u uw geld in een ouwe sok onder uw bed? Dat doet geen mens meer, 

zou je zeggen. Waarschijnlijk niet, een enkeling misschien. Sinds de 

koopkracht van je spaargeld alleen maar minder wordt, terwijl het vrijwel 

renteloos op de bank staat, denk je soms wel even terug aan die ouwe sok. 

Geld laten liggen, levert niets op. Er is niet voor niets een andere uitdrukking: 

Geld moet rollen. Dus, wanneer je een mooie spaarpot hebt en je hebt het geld 

niet direct nodig, is dan een andere investering zeer interessant, beleggen! 

Maar beleggen geeft velen een onzeker gevoel. Zeker wanneer je hoort over 

alsmaar dalende koersen. Ze gaan echter ook regelmatig omhoog. Dat zijn niet 

altijd dezelfde bedrijven. Je moet de markt dus goed in de gaten houden. Moet 

je dan een echte kenner zijn? Hoe word je dat? 

Kennis opdoen bij de 

PVGE 

Heel dichtbij huis kan je van alles leren over b.v. ETF's (Exchange Traded 

Fund, een beleggingsfonds dat bestaat uit meerdere aandelen), over de markt 

die altijd wel in beweging is en waardoor koersen fluctueren. Dat kan bij de 

Beleggingsstudieclub De Ouwe Sok (kortweg DOS) van de PVGE. DOS is een 

afdeling van de PVGE. We praten met twee leden van betreffende club. 'Het 

gaat meer om kennis opdoen, dan om het beleggen zelf. Je leert hoe je moet 

kijken naar de technische kant van aandelen.' Je voelt in het gesprek dat ze 

zelf veel plezier beleven om met deze materie bezig te zijn. 'Je hebt de 

fundamentele analyse, daarbij kijk je naar: hoe gaat de groei? Is het bedrijf 

gezond? En dan de andere kant, de financieel technische: hoe doen ze het? 

Dat is puur kijken naar grafieken en getallen.' 

Hoe gaat het binnen DOS? 

'Op internet, in kranten en tijdschriften kom je ongelooflijk veel informatie tegen, 

plus ook andere analyses. Die informatiebronnen delen we als leden met 

elkaar. We hebben een onderverdeling in sectoren.' Bijvoorbeeld, de één volgt 

AH binnen de voedingssector. De ander volgt de ontwikkeling binnen de 



automotive sector. 'Binnen de sectoren hebben we duo's gevormd. Die hebben 

regelmatig contact met elkaar. Eén keer per maand komt de hele club samen.' 

Op die bijeenkomsten brengen de duo's iets in over de sectoren waar zij zich in 

hebben gespecialiseerd. Hoe is de stand van zaken van de 

beleggingsproducten? DOS werkt met de Saxo Bank. 

Leer de beleggingswereld beter kennen 

Binnen de beleggingsstudieclub gaat het er om dat je de ingewikkelde materie 

beter leert begrijpen, De Ouwe Sok zelf belegt heel kleinschalig en alleen in 

aandelen en EFT's. De leden leggen elke maand €13,50 in. Om echt een zo 

breed mogelijk inzicht te krijgen op alle sectoren, moet je met ongeveer twintig 

mensen zijn. Op het ogenblijk kan de club nieuwe leden goed gebruiken. Elk 

nieuw lid wordt gekoppeld aan iemand van de club. Het idee leeft dat het een 

mannending is, maar tegenwoordig zie je dat ook steeds meer vrouwen de stap 

zetten naar beleggen. DOS heeft nu vier vrouwelijk leden. Denk je nu, ja dat 

lijkt me wel wat. Geef je op! Dat kan door een mail te sturen naar 

j.vanromondt@onsnet.nu. Daar kun je ook terecht voor meer informatie. 

Je wordt nooit zomaar voor de leeuwen gegooid. Je hoeft alleen maar lid te zijn 

van één van de lokale afdelingen van PVGE. Dus schroom niet, kom erbij! 

Bibliotheek Waalre 
Datum: zondag 22 januari 

Tijd: 14:00-16:00 

Wat: Theater Aan de Keukentafel 

Waar: Grote zaal in Huis van Waalre 

Prijs: €5,- per persoon 

Tickets: 

• Online te verkrijgen via bovenstaande link .(website bibliotheek). 

• bij GoedvoorMekaar Waalre in Huis van Waalre zijn ook fysieke tickets te 

koop. 

Van maandag tot en met vrijdag zijn vrijwilligers van Goedvoormekaar Waalre 

van 9.30 uur tot 12.00 uur aanwezig in Het Huis van Waalre. Of bel naar 06 25 

76 24 22 of mail naar info@goedvoormekaarwaalre.nl. 

De zangeres en pianist spelen en zingen live op een decor 'in een keuken van 

vroeger'. 

Zij spelen vaker voor mensen met (beginnende en gevorderde) 

geheugenverlies. 

Doelgroep zijn senioren met of zonder geheugenverlies die van theater houden 

met live muziek van onder andere Willy Derby, De Ramblers, Wim Sonneveld 

en Ramses Shaffy. 



Aan de keukentafel, samen bijkletsen over vroeger 

Wees welkom in de oude Hollandse keuken, waar de keukenkast gevuld is met 

lekkernijen: stroopsoldaatjes, ulevellen, kaakjes van verkade, Kwatta-repen en 

Buisman voor de koffie. 

In deze keuken pruttelt de koffie op het fornuis en staat de borrel koud. Neem 

met ons plaats 'Aan de Keukentafel' en geniet van de 'liedjes van toen', want 

aan deze tafel wordt muziek geserveerd. Een belangrijk onderdeel in de 

voorstelling is een quiz met vragen over die "goeie oude tijd", waarbij de 

winnaar een fantastische prijs wint! 

Intussen kletsen we bij over die goeie ouwe tijd. Over grappige nieuwsfeiten uit 

de krant van vroeger, over de bekende gezelschapsspelen en over de leukste 

radio- en televisieprogramma's. Kom gerust achterom, de deur is los! Pak een 

stoel en schuif gezellig aan, we pellen pinda's en spelen ganzenbord. 

Ga zitten, bij Theatergroep Mooi Weer bevind je je in goed gezelschap met 

Herr Heinzelman, Dorus, en 'de' Makelaar van Schagen. Bij de koffie wordt 

muziek geserveerd van onder andere Willy Derby, De Ramblers, Conny Stuart, 

Wim Sonneveld, Max Tak, Ramses Shaffy en Jasperina de Jong. 

Kerstsamenzang Valkenswaard 



'Ontmoeting op dinsdag' 
organiseert in de week van de 
dementie samen met het 
Centrum voor Muziek en Dans 
een speciale samenzang-activiteit. 

Geniet u ook zo van zingen en muziek? 
U bent van harte uitgenodigd! 

Samen zingen 
- in kerstsfeer -

Dinsdagochtend 20 december 
10.30 - 11.30 uur (inloop vanaf 10 uur) 

Waar? 
Ontmoetingskerk - Julianastraat 12, Valkenswaard 

Aanmelden: 
ontmoetingopdinsdag@gmail .com 

06-28175137 

Sinds een jaar bestaat 'Ontmoeting op dinsdag'. 
Elke dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur is er in de Ontmoetingskerk 
in de Julianastraat een inloop voor mensen met (beginnende) dementie 
of geheugenproblemen en hun mantelzorgers. 

CENTRUM VOOR 

MUZIEK~DANS 



Samen zingen 
- in kerstsfeer -

Op dinsdagochtend 20 december, komt volwassenen koor 
Con Molto Dedizione van het Centrum voor Muziek en Dans naar 
'Ontmoeting op dinsdag'. Belangstellenden zijn van harte welkom 
om op laagdrempelige wijze samen met het koor bekende 
Kerstliederen te zingen. Con Molto Dedizione zal daarnaast ook als 
koor van zich laten horen. 

'Muziek is één van de laatste dingen in het brein dat vertrekt. 
Het beïnvloedt de stemming zeer positief en het is een manier om 
contact te maken. Vaak komen naar aanleiding van de muziek 
allerlei herinneringen, verhalen en emoties los. 
Niet alleen luisteren naar muziek, maar ook zelf muziek maken is 
fijn voor mensen met dementie. ' 

iedereen is van harte welkom! 

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen is 
het fijn als u zich van te voren aanmeldt via: 

ontmoetingopdinsdag@gmail.com of 06-28175137 

CENTRUM VOOR 

MUZIEK~ DANS 

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@RYge-awv.nl . 
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