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toch proberen om niet al te somber
te worden. Gelukkig helpt de nade
rende lente ons daarbij. De eerste
bloemen laten zich al zien: de kro
kussen, de narcissen en de tulpen.
Het wordt ’s morgens alweer wat
vroeger licht. De vogels beginnen
aan hun uitbundige voorjaarszang.
Je hoort niet alleen roodborstjes,
maar ook boomklevers, merels,
koolmezen, zanglijsters en nog en
kele andere vogels. En dan weet je,
dat de lente is begonnen. We gaan
weer meer naar buiten. Ook onze
PVGE kan weer meer uit de ge
dwongen winterslaap ontwaken.
Probeer zoveel mogelijk van dit
jaargetijde te genieten. Trek eropuit
en ontmoet mensen! Ik wens u een
heel fijne lente toe en hopelijk tot
ziens!
Jos Ossevoort

Hoera, het is lente!
Je zou het bijna vergeten. Eerst een
crisis die twee jaren heeft geduurd.
Deze coronacrisis heeft ons veel
problemen opgeleverd. Voor onszelf,
voor anderen, voor de vereniging,
kortom voor iedereen. We moesten
leven met strenge regels, die in de
loop van de twee jaren als zeer
zwaar werden ervaren. Het mooie
van al die regels was wel, dat de
meeste mensen zich daar goed aan
hielden. Ja, het accent lag in het
nieuws meer op de mensen die de
regels aan hun laars lapten, maar
gelukkig is het nu voorbij. Althans
dat hoopt iedereen. Ondertussen zijn
wij terechtgekomen in een heel an
dere crisis. De Russen, onder leiding
van Poetin, hebben een aanval op
Oekraïne gepleegd. Laten we echter

dinsdag 13 september
maandag 10 oktober
dinsdag 8 nov., maandag 12 dec.
Er is een mogelijkheid voor nietleden om gedurende het jaar een
maal ter kennismaking op proef mee
te lopen met een wandeling. Voor
contact, zie de website. In het week
einde voor elke wandeling wordt
naar de leden van de wandelgroep
een e-mail gestuurd met informatie
over de wandeling. Zie onze website
https://aalstwaalre-valkenswaard.pv
ge.nl/aalst-waalre-clubs/wandelgroe
p voor verdere informatie.
Ger van den Broek en Wim Rosink

Wa n d e l e n
Wij zijn 14 maart weer begonnen
met onze maandelijkse wandelin
gen. De data voor de wandelingen
zijn beurtelings op de 2e maandag
of 2e dinsdag van de maand:
maandag 11 april, vertrek 09.00 uur,
bij IVN Bosstraat Valkenswaard
naar Keelven bij Someren
dinsdag 10 mei, vertrek 09.00 uur,
bij ’t Stationskoffiehuis Waalre
naar Leudal (dagwandeling)
maandag 13 juni
dinsdag 12 juli
maandag 8 augustus
april 2022
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Zondagmiddagwandeling
Zondag 27 februari jl. was een zon
overgoten dag, de carnavalsvierders
konden zich buiten op straat en op
de terrassen naar hartenlust uitle
ven. Een klein groepje wandelaars
meldde zich tegen half twee bij bos
herberg Harba Lorifa om samen te
genieten van het mooie weer en de
rust in het aangrenzende bos.
WE MOGEN WEER! Geen groepjes
van maximaal vier personen en
geen anderhalve meter afstand
meer. Onder deze mooie omstandig
heden wandelden we 3 km in een
april 2022

rustig tempo door deze prachtige
omgeving. Twee van de deelnemers
waren zelfs een beetje carnavalesk
uitgedost, wat de wandeling een uit
straling gaf die paste bij deze dag.
Iedere laatste zondag van de maand
maken we nog steeds deze wande
ling in rustig tempo en met een
maximale afstand van 3 km. Nu de
coronabeperkingen grotendeels zijn
opgeheven kijken we uit naar uw
deelname aan dit aangenaam ver
pozen en de gezellige nazit in de
bosherberg, waar de laatste perike
2
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len en persoonlijke belevenissen
kunnen worden uitgewisseld, onder
het genot van een kopje koffie/thee
of een ander drankje.
Aanmelden is niet nodig, gewoon
komen en meewandelen. Ook uw
buurman/-vrouw, familie of kennis
is welkom om een keer mee te wan

delen. We vertrekken steeds om
13.30 uur vanaf bosherberg Harba
Lorifa achter zwembad De Wedert
in Valkenswaard, op iedere laatste
zondag van de maand: 27 maart, 24
april, 29 mei, 26 juni.
Wil van de Vorstenbosch, coach.

leden die in 2020, 2021 en 2022 lid geworden zijn
Voor deze leden is er tot nu toe
geen bijeenkomst voor nieuwe le
den geweest. De reden was het co
ronatijdperk, waarin het onverant
woord en vaak onmogelijk was
een dergelijke bijeenkomst te orga
niseren. We zitten nu in een perio
de dat dit wel mogelijk is. De
PVGE-Aalst-Waalre en Valkens
waard organiseert op maandag
middag 16 mei in het Agnus Deï
gebouw, Koningin Julianalaan 12
in Aalst vanaf 14.00 uur de bijeen
komst voor nieuwe leden. Ook de

huidige leden zijn van harte wel
kom op deze kennismakingsmid
dag, waar oude en nieuwe leden
elkaar kunnen ontmoeten. Alle
door onze afdeling ontplooide
activiteiten zijn vertegenwoordigd,
waardoor u een goed inzicht krijgt
in de door ons georganiseerde acti
viteiten en de daarbij behorende
coaches persoonlijk leert kennen.
Zet deze datum in uw agenda!!!
Namens het bestuur,
Peter Oolbekkink, secretaris.

koffie-/borreluurtje

elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 15 april, 20 mei en 17 juni bent u van harte welkom
op het maandelijkse PVGE koffie-/borreluurtje bij Bos
herberg Harba Lorifa. 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).
Op het einde van de middag kan er in Harba Lorifa een kleine
maaltijd gebruikt worden. Een aantal leden maakt daar steeds graag
gebruik van. Informatie en eventueel vervoer:
Truus van de Vorstenbosch ( 040 221 5140
april 2022
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Nederland – Odoorn – Drenthe
van 23 t/m 26 september

5-daagse bus- of fietsreis

Nederland – Drenthe - Odoorn 4 dagen.
Drenthe: Het grondgebied van deze provincie omvat het Drents Plateau en
de Hondsrug. Het grootste deel wordt in beslag genomen door het Drents
Plateau dat uit met zanden bedekte grind- en zandafzettingen bestaat. De
voormalige uitgestrekte heidevelden worden grotendeels in beslag genomen
door weiden en dennenbossen. Vele van de resterende heidegebieden zijn nu
omwille van hun natuurhistorische en recreatieve betekenis beschermd. De
oudste dorpen liggen alle op het zandplateau, dit is tevens het gebied waar
de meeste prehistorische vondsten zijn gedaan. De oudste veendorpen date
ren uit de 11e tot 13e eeuw en liggen nabij de provinciale grenzen, het zijn
typische streekdorpen, zoals Ruinerwold, Roderwolde en Schoonebeek. De
provincie telt slechts één middeleeuwse stad, de voormalige bisschoppelijke
vesting Coevorden. Oorzaken hiervan zijn het langdurige isolement en de
sociaaleconomische structuur van het oude Drentse binnenland. De eerste
sporen van bewoning dateren van ca. 12.000 voor Christus. De landbouwers
van de trechterbekercultuur, bereikten Drenthe vermoedelijk in het 3e mil
lennium voor Christus. Hun grafmonumenten, de hunebedden, hebben een
schat aan informatie opgeleverd en horen thans tot de meest bezochte
toeristische attracties.
Odoorn: een kleine plaats met ca. 1.950 inwoners en een gezellige oude
dorpskern in de gemeente Borger-Odoorn. Odoorn, een Esdorp, had tot ver
in de 18e eeuw uitsluitend een boerenbevolking, zelfs de burgemeester, de
dominee en de schoolmeester waren tegelijkertijd boer. Het oudste
document waarin Odoorn voorkomt is een bezegelde brief van 2 juli 1327
van het klooster Ten Nije Lichte. Bezienswaardig is de kerk die stamt uit
1898. In de directe omgeving van ons hotel vindt u uitgestrekte wandel- en
fietspaden; het hotel is een goede uitvalsbasis voor mooie tochten!
Hotel de Oringer Marke ¶¶¶¶
Het gezellige familiehotel is gelegen aan de brink in het centrum van
Odoorn. Alle kamers zijn voorzien van douche/bad, wc, telefoon, tv en safe.
Verder beschikt het hotel over een lift, een receptie, bar, lounge, serre,
sauna, een jaren sixties-look bowlingbaan, overdekte fietsenstalling met
fietsverhuur van elektrische fietsen en fietsen met 7 versnellingen en een
gezellig terras. ’s Morgens staat een uitgebreid ontbijtbuffet klaar, ’s avonds
genieten we van een heerlijk 3-gangendiner. Ook is er entertainment in het
april 2022
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hotel; er wordt een filmavond georganiseerd, er is een hilarische Drenthe
quiz, een gezellige Hollandse spelen avond en op een van de avonden spelen
we bowling in de bowlingbaan van het hotel.
Fietsen. U gaat op reis met uw eigen (elektrische) fiets. Deze wordt ver
voerd in onze speciale fietsaanhanger. Bij het hotel is een stalling met laad
mogelijkheid. Voor de fietsroutes ontvangt u een plattegrond met daarop de
nummers van de te volgen knooppunten. Het is niet verplicht om deze rou
tes daadwerkelijk te fietsen, het is ook mogelijk om geheel op eigen gele
genheid de omgeving te verkennen. De aanbevolen fietsroutes kunt u ook
inkorten; zo kunt u eventueel wat extra tijd nemen in een plaats of bij een
bezienswaardigheid. Er is tijdens de fietstochten géén begeleiding. Als u
liever een dag niet wil fietsen dan kunt u, in overleg met de chauffeur, deel
nemen aan de busreis.
Vertrekdatum: Vrijdag 23 september
De reissom en staffelprijzen:
Voor de busreis: Voor de fietsreis: Bij een gemiddelde bezetting van:
€ 413,00 p.p.
€ 407,00 p.p.
40 t/m 50 personen
€ 441,00 p.p.
€ 435,00 p.p.
35 t/m 39 personen
€ 477,00 p.p.
€ 471,00 p.p.
30 t/m 34 personen
Toeslag 1-persoonskamer € 53,00 p.p. (maximaal 12 kamers)
Bij de reissom is inbegrepen:
➢ de reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern geluidssysteem met
DVD, panoramacamera, toilet, en airco
➢ de verzorging op basis van halfpension met uitgebreid ontbijtbuffet en 3gangendiner
➢ alle kamers met douche/bad, wc, telefoon, tv en safe
➢ de excursies (inclusief de genoemde entrees)
➢ vervoer van uw eigen (elektrische) fiets in speciale fietsaanhanger
➢ overdekte stalling bij het hotel met laadmogelijkheid.
➢ entertainment in vorm van filmavond, Hollandse spelen, quiz
➢ gratis Wi-Fi
➢ Lunch op dag 1
➢ rondrit met gids op dag 1 (enkel voor de busreizigers)
➢ rondrit met gids op dag 2 (enkel voor de busreizigers)
➢ boottocht Groninger land (enkel voor de busreizigers)
➢ entree Royal Goedewaagen (enkel voor de busreizigers)
april 2022
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

het afscheidsdiner
alle taxen
Calamiteitenfonds
SGR consumentenbijdrage
reserveringskosten
de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider

Niet bij de reissom inbegrepen:
✗ annulerings- en/of reisverzekering
✗ persoonlijke uitgaven
✗ niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees
Reisprogramma
Dag 1 Heenreis, de Van Gogh route en het Ambachtsdorp: Vanaf onze
opstapplaats rijden we met een korte stop naar ons hotel in Odoorn. Hier
worden we ontvangen met een heerlijke lunch.
Na de lunch maken we onder leiding van een gids de Van Gogh route met
stop in Orvelte. Van Gogh was één van de vele kunstenaars die naar het
Hondsruggebied reisde, op zoek naar de schoonheid van het Drentse landschap.
Ondanks dat de periode die Vincent in Drenthe doorbracht van relatief korte
duur was, is het in veel opzichten een belangrijke periode geweest voor zijn
ontwikkeling. Tijdens onze tocht zien we o.a. het kerkje van Zweeloo, Havezate
de Klencke in Oosterhesselen, Sleen, Oud-Aalden, de verdwenen boortoren in
‘t Haantje en de ontwikkeling van het Oranjekanaal. Vervolgens rijden we
verder naar het ambachtsdorp Orvelte. Orvelte is een levend monumentendorp,
waar mensen wonen en werken en waar de geschiedenis van een typisch Drents
dorp met liefde wordt gekoesterd en getoond. Na dit bezoek rijden we terug
naar ons hotel. Vanavond kunt u kijken naar een film over de streek.
Keuze uit de fietsroutegids die u bij aankomst ontvangt in het hotel: Dit
jaar heeft u als fietser de keuze uit maar liefst 26 routes van verschillende
lengtes, direct vanuit het hotel. Welkom in het fietsparadijs Drenthe! In overleg
kunnen jullie met de hele fietsclub op pad gaan of met kleinere groepjes, keuze
te over en voor ieder wat wils….
Dag 2
Natuurpark en de stad die álles heeft: Na het ontbijt heeft u vrije
tijd om onze vakantieplaats Odoorn te bekijken. Vanmiddag maken we onder
leiding van een gids een mooie natuurrondrit over Geopark de Hondsrug. Dit
oerland strekt zich uit van Groningen tot voorbij Emmen. De gids neemt ons
mee door de prachtige staatsbossen en over onverharde binnenwegen waar u
anders nooit zou komen. Hij laat u zien hoe mooi Drenthe is en vertelt
april 2022
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authentieke verhalen. Onderweg rijden we langs de hunebedden,
smeltwaterdalen, pingoruïnes, grafheuvels, de typische Saksische boerderijen
met zijn hoge essen en de grote stille heide. We maken ook een stop in Emmen.
De stad heeft een sfeervol centrum, een prachtig plein, een stadspark, winkels
en restaurants. De slogan is dan ook niet voor niets “welkom in Emmen de
‘stad’ die álles heeft”. In Emmen maken we een ruime stop. Na de stop rijden
we terug naar ons hotel. Vanavond is er een quizavond in het hotel.
Keuze uit de fietsroutegids: Op pad voor een nieuw avontuur.
Dag 3
de hoofdstad van Groningen: Vandaag bezoeken we de stad
Groningen. In de stad zijn nog veel eeuwenoude gebouwen bewaard gebleven,
zoals de Martinitoren (d' Olle Grieze) en de bijbehorende Martinikerk. De
skyline van Groningen wordt na 500 jaar nog steeds bepaald door de
Martinitoren. Maar ook de Der Aa-kerk en de gasthuizen zijn een bezoek meer
dan waard. Het Groninger Museum, tegenover het Centraal Station, is het
meest spraakmakende museum van Nederland. Niet alleen vanwege het
opvallende pand, maar ook vanwege de wisselende tentoonstellingen. De vaste
collectie bestaat o.m. uit een grote verzameling porselein en werken van het
Groninger kunstgenootschap De Ploeg. U heeft voldoende tijd om deze mooie
stad op eigen gelegenheid te bezoeken. Vanmiddag maken we een leuke
boottocht, we ontdekken het Groninger land. We gaan per boot een uniek stukje
Nederland ontdekken. Wat ooit akkerland was, is nu een prachtig woongebied
omgeven door een groot meer met een zeldzaam mooi natuurgebied. De
woningen zijn architectonische hoogstandjes. Vanavond is er een gezellige
Een nieuwe tour?!
Dag 4
Keramiek - huiswaarts: Na het ontbijt brengen we een bezoek aan
Royal Goedewaagen, een van de weinige aardewerkfabrieken die Nederland
nog rijk is en waar met liefde voor het vak en met oog voor detail op
ambachtelijke wijze sinds 1610 schitterend aardewerk wordt gemaakt. Er wordt
o.a. Delfts blauw en plateel geproduceerd. Tijdens de rondleiding ziet u het
proces van Delfts blauw aardewerk vanaf de klei tot het handgeschilderd
eindproduct. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan het Keramisch Museum
Goedewaagen en de keramiekwinkel.
Keuze uit de fietsroutegids: de laatste etappe.
Na de vrije lunch in het hotel beginnen we aan de terugreis. Met een korte stop
onderweg rijden we naar ons dineradres. Deze mooie reis door Drenthe
besluiten we met een heerlijk diner.
Uw aanmeldingsformulier vanaf 30 maart sturen naar:
Mies Mermans, Houtvesterwei 8, 5551PD Valkenswaard of
 reizen@pvge-awv.nl
april 2022

7

www.pvge-awv.nl

LUNCH op ZONDAG gaat weer van start!
Eindelijk…. eindelijk kunnen we LUNCH op ZONDAG
weer herstarten en daar zijn we erg blij mee. Wij stre
ven ernaar om iedere drie maanden, afwisselend in
Aalst/Waalre of Valkenswaard, te gaan lunchen.
Onze uitgangspunten:
 gevarieerde lunchkaart voor de grote én de kleine trek
 gezellige locatie
 goede parkeergelegenheid op korte loopafstand

De eerste drie lunches vinden plaats in restaurant De Leemer Hoef in Aalst.
Dit restaurant heeft een uitgebreide lunchkaart, een gezellige ambiance en
een parkeerplaats voor de deur. Het team van Lunch op Zondag heeft hier
met veel plezier een kijkje genomen en de lunchkaart voor u uitgeprobeerd.
We hebben er zin in en nodigen u van harte uit voor LUNCH op ZONDAG.
Locatie: Restaurant De Leemer Hoef, Gestelsestraat 102, 5582 HK Waalre.
Tijd:
13.00 uur
Data:

zondag 1 mei

opgeven vóór 22 april

zondag 5 juni

opgeven vóór 27 mei

zondag 3 juli

opgeven vóór 25 juni

Aanmelden/info en eventueel vervoer:
Ria Smits  040 842 5755, b.g.g. Fien Wegter  040 201 6072
april 2022
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Met Kunst & Cultuur naar Privat-Livemont
Hiep, hiep, we mogen
weer! Onze cultuurhonger
heeft het gewonnen van de corona
vrees. Op 22 februari was de aftrap
met een excursie dicht bij huis. Het
Steendrukmuseum in Valkenswaard
presenteert momenteel een tentoon
stelling van de (voor ons onbeken
de) Belgische kunstenaar PrivatLivemont, te vergelijken met Mucha
waarvan we eerder ook een tentoon
stelling hebben gezien. Maar Live
mont had meer pijlen op zijn boog.
Naast affiches schilderde hij, maakte
keramiek tableaus, glas in loodra
men, sgraffito, kortom een veelzij
dig man. De 24 belangstellenden

werden niet teleurgesteld. Een twee
de groep krijgt de kans op vrijdag 4
maart. We werden warm onthaald
met koffie en gebak. Daarna volgde
een lezing, gehouden door een be
vlogen Lisette Almering-Strik die
onze nieuwsgierigheid flink prikkel
de. De groep werd in tweeën ge
splitst en zo gingen we beurtelings
langs het werk van Privat-Livemont
en de vaste presentatie van het
Steendrukmuseum. Daar werd de
ontwikkeling verteld van steendruk
naar de productie van chips, ook een
lithografische techniek. Ik heb
genoten en ik hoop velen met mij.
Angèle Vervondel

LUCHT, AARDE, WATER, VUUR
Lezing/filmmiddag ‘de vier elementen’
Waar wij ook komen, overal hebben andere opnames, die op een mooie
we te maken met een of meerdere
manier de kracht van de natuur in
van de vier elementen. Aan de hand
beeld brengen.
van filmbeelden worden de elemen Waar:
Agnus Dei-gebouw, Kon.
ten op verschillende wijzen belicht.
Julianalaan 12, Waalre
Daarbij is gebruikgemaakt van film Wanneer: donderdag 21 april om
fragmenten uit vakantiefilms. Het
14:00 uur.
zijn opnames, gemaakt kriskras over
de aardbol, o.a. in Australië, NieuwZeeland, Amerika, Mexico, maar
ook dichterbij huis, bijvoorbeeld in
Bretagne en Italië. De film laat daar
bij beelden zien, die voor een deel
eerder in 2013 op een Trefpuntmid
dag zijn getoond, aangevuld met
april 2022
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Fietsseizoen 2022
Op het moment dat ik dit bericht
maak voor publicatie in onze
Nieuwsbrief, staat onze jaarlijkse
voorjaarsbijeenkomst als eerste acti
viteit op onze agenda, te weten 10
maart. Zoals andere jaren, zal het
ongetwijfeld weer een gezellige
bijeenkomst geweest zijn, waarbij
wij elkaar troffen voor een terug- en
vooruitblik op het vorige en het ko
mende fietsseizoen. Tevens zijn dan
onze plannen behandeld voor de bij
eenkomsten, waarbij niet alleen de
actieve fietsers aanwezig zijn maar
ook zij die (tijdelijk) niet actief zijn.
Voor het fietsen staat de eerste tocht
gepland op 14 april. Zoals gebrui
kelijk fietsen wij in april, mei, juni,
september altijd op de tweede don
derdag van de maand. Het startpunt
is wisselend: óf bij ‘t Stationskoffie
huis óf bij het voormalige zalencen
trum De Graver in Valkenswaard.
In juli en augustus worden er in bei
de maanden twee tochten gereden,

omdat de heidevelden dan erg mooi
zijn. De gemiddelde afstand van een
tocht is circa 45 km. Gereden wordt
met een gemiddelde snelheid van 15
km per uur. Laten we hopen dat het
een jaar mag worden zonder de be
perkingen die we hebben gehad in
2021 en 2020.
Mocht u het ook leuk vinden om
met een groep te fietsen, onderweg
te picknicken, een terrasstop te hou
den en gezellig wat te praten, neem
dan contact op met mij. U kunt altijd
een keer vrijblijvend meefietsen om
de sfeer te proeven en daarna pas
beslissen of u lid wilt worden.
Jan Mermans (coach)

Biljarten
Nadat Biljartcentrum La Carambole
in Veldhoven met 17 gewone en
poolbiljarts weer open was, begon
het spel weer. Veel van onze biljar
ters waren aanwezig. Jammer dat er
in onze eigen regio niet een drieban
den biljartsituatie is. Naast het jaar
lijkse spel om de beker, wordt er nu
april 2022

1 keer per maand in kleinere compe
tities gespeeld; ieder op zijn eigen
niveau.
Rob Westerhof, coach
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Bridgen
Misschien is het u niet opgevallen,
maar de bridgeclub is opgehouden te
bestaan. Aan het eind van het vorig
jaar heeft de coach van de bridge
club, Herman Jonker, het bestuur
laten weten dat hij met de bridge
club ophoudt. De reden hiervoor is

dat er te weinig leden overbleven. Er
kan nauwelijks aan twee tafels wor
den gespeeld. Het bestuur bedankt
Herman Jonker voor zijn jarenlange
inzet als coach. Dankzij hem hebben
vele mensen heerlijk kunnen brid
gen. Voor de oud-leden wordt nog
een afscheidsbijeenkomst georgani
seerd door de coach.

Jeu de boules
De jeu-de-boules-club gaat met een
kleinere groep starten. 14 leden heb
ben wij momenteel, maar met twee
banen is dat genoeg. Wij zien deze
middag als een creatieve, gezellige
ontmoeting. Ons spelen is niet op
hoog niveau, maar wel serieus; wij
dagen onze tegenspelers wel dege
lijk uit. Vaak stoppen wij na 2-3
spellen. Vermoeidheid slaat dan
toe!!!! En na afloop drinken wij wat
op het terras.

Wij spelen op dinsdagmiddag van
14.00 tot 17.00 uur, bij De Pracht,
Sophialaan, in Aalst; parkeren geen
probleem. Wie zich geroepen voelt
om toch eens te komen kijken, is
van harte welkom!
Thea Beijersbergen van Henegouwen

Te n n i s s e n
Na een lange lastige winterperiode
verheugen we ons op een mooi
zomerseizoen. We hebben wederom
een baan gehuurd op de Genneper
Parken en kijken ernaar uit om van
af 1 april weer buiten te kunnen ten
nissen. Onze groep telt 6 actieve
spelers en 2 spelers die momenteel
niet kunnen spelen. We spelen op
woensdagmorgen van 10.00 - 12.00
uur, met een lekkere, maar vooral
april 2022

gezellige, koffiebreak. Mocht je zin
hebben om mee te spelen, maar je
bent nog niet helemaal overtuigd,
kom dan gerust een keertje kijken.
Bel vooraf even naar:
Petra Corbijn  06 1813 9250 of
Dirk Oostra  040 221 4183.
Petra Corbijn en Dirk Oostra
11
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
P V G E A a l s t - Wa a l r e e n Va l k e n s w a a r d
woensdag 13 april, aanvang 13.30 uur
De Belleman, Bruninckxdal 2, 5551 EV Valkenswaard
Vanaf 13:00 uur ontvangst met koffie en registratie deelnemers (aanmelden
vooraf is niet nodig). Aanvang vergadering 13.30 uur. Na de ALV (rond
15:00 uur) volgt een optreden, waarna nog kan worden nagepraat onder het
genot van een drankje en een hapje.
AGENDA
De vergaderstukken voor deze vergadering zijn vanaf 30 maart te lezen via
onze website: www.pvge-awv.nl Klik daar op de tab ‘De afdeling’ en dan
op ‘Algemene Ledenvergadering’
LET OP: Vanwege kostenbesparing zullen er geen gedrukte vergaderstuk
ken verstrekt worden tijdens de ALV. Wij gaan ervan uit dat u de vergader
stukken van tevoren leest en eventueel zelf print. Op verzoek maken we
afdrukken na telefonische afspraak  040-2214527; af te halen bij de
secretaris: Gebroeders de Koningplantsoen 25, Waalre
1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 28 april 2021.
4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2021.
5. Financiën
5.1
Financieel jaarverslag 2021
5.2
Verslag Kascontrolecommissie
5.3
Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
5.4
Voorstel begroting 2022
5.5
Contributie 2022
6. Vertegenwoordiging van onze afdeling.
6.1 Vertegenwoordiging Verenigingsraad 1)
6.2 Vertegenwoordiging lokale organen
7. Activiteiten zonder clubverband.
8. Activiteiten in clubverband.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster zijn Jos Ossevoort, Truus van de Vorstenbosch en Jos
april 2022
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Nieuwenhuis. Jos Ossevoort en Truus van de Vorstenbosch stellen zich herkiesbaar
voor een nieuwe periode. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. Andere
kandidaten kunnen zich uiterlijk 31 maart melden bij de secretaris 2). Jos
Nieuwenhuis treedt af en is niet herbenoembaar.

10. Rondvraag - u wordt verzocht uw vragen tevoren schriftelijk in te dienen
bij de secretaris, zodat het bestuur zich kan voorbereiden op een goede
beantwoording.
11. Sluiting van de vergadering.
____________________
1

) Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voor de VR voor
dragen. Kandidaten voor de vertegenwoordiging in de VR dienen uiterlijk 31 maart
bij het secretariaat aangemeld te zijn.
2
) Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandida
ten voor het bestuur voordragen. De voordracht dient,
voorzien van de handtekening van ten minste 10 leden en een
schriftelijke en ondertekende bereidverklaring van de
kandidaat, minstens 1 week vóór aanvang van de
ledenvergadering bij de secretaris van het afdelingsbestuur te
worden ingediend. Tot die tijd kan ook het bestuur nietgenoemde kandidaten nog voordragen ter benoeming.

Na de pauze van de Algemene Leden
vergadering
Na de pauze is het tijd voor ontspanning. Wij hebben dit
keer gekozen voor een optreden van Dieter van Hagen,
die ons zal vermaken met zijn zang en gitaar. Vervolgens
sluiten we de dag af met een hapje en drankje in het
restaurant.

april 2022
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Last minute: reageer snel voor
uw dagje uit
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard organiseert
in samenwerking met EMA Reizen de volgende dagtocht:

VRIJDAG 1 APRIL
het Groene Hart en De Tulperij
Aanmelden per direct:  reizen@pvge-awv.nl of  040 221 5140
Betaling: nadat u zich heeft aangemeld, kunt u de reissom overmaken
op NL62RABO 0155706055 t.n.v. PVGE-Aalst-Waalre en Valkens
waard o.v.v. Dagtocht 1 april
Vertrektijden:
08.45 uur: Valkenswaard - Kerk, Warande 8
09.00 uur: Aalst - Jumbo, Hortensialaan
Tulpen werden in de westelijke we
reld geïntroduceerd door de Weense
ambassadeur van Turkije. Deze am
bassadeur schreef over de bloemen,
nadat hij die in het Turkse Edirne
had gezien. Niet veel later stuurde
hij zaden van deze bloemen naar
Oostenrijk. De aankomst van een
vracht tulpenbollen in 1562 in Ant
werpen betekende het begin van de
Europese tulpenteelt. De eerste ge
documenteerde exemplaren werden
door de Vlaming Carolus Clusius
geplant in de door hem vanaf 1593
geleide Hortus Botanicus Leiden.
Nederland is beroemd om zijn gecul
tiveerde tulpen en is tot op heden
een van de belangrijkste exportlan
den van tulpen en tulpenbollen. De
tulpenbollen worden in oktober en
april 2022

november geplant en de bloeitijd is
van april tot juni. De bloei van de
tulp betekent voor ons vaak dat het
voorjaar weer van start gaat. Dat
we in het Groene Hart ook veel na
tuur tegenkomen, is wel begrijpelijk,
met zijn veenweidegebieden ziet u
veel oer-Hollandse vergezichten.
Vanaf uw opstapplaats rijden we
rechtstreeks naar ons koffieadres
waar we welkom worden geheten
met een heerlijk kopje koffie met
appelgebak. Vanuit hier vervolgen
wij onze weg richting Lisse waar we
aan boord gaan van een van de rond
vaartboten van Rederij Van Hulst. U
kunt gaan genieten van een 2 uur
durende rondvaart door het prachti
ge Groene Hart. Tijdens deze rond
14
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vaart krijgt u een heerlijke broodjes
lunch aangeboden, bestaande uit een
broodje kaas, broodje ham, krenten
bol, een stukje fruit naar keuze en
2x koffie of thee. Ondertussen kunt
u genieten van het prachtige land
schap. Nadat u heeft kunnen genie
ten van deze mooie omgeving staat
de touringcar weer voor u klaar om
u naar Voorhout te brengen. Hier
vinden wij De Tulperij, waar u
wordt welkom geheten door de ge
dreven uitbaters. U krijgt een intro
ductie door middel van een korte
film over het planten, rooien, ver
werken en versturen van de bloem
bollen. Hierna zal de rondleiding
starten. Uiteraard heeft u ook de

april 2022

mogelijkheid om in het winkeltje
rond te snuffelen. Dan is het alweer
tijd om dit gezellige en leuk inge
richte bedrijf te verlaten en gaan we
richting het zuiden. Onderweg stop
pen we nog voor een goed verzorgd
driegangendiner, waarna we u weer
naar uw opstapplaats terugbrengen.
De prijs van deze tocht bedraagt:
€ 89,50 p.p.
Inclusief: Vervoer per luxe touring
car, 2x kopje koffie met appelgebak,
rondvaart vanuit Lisse (2 uur),
broodjeslunch (zoals omschreven),
entree & rondleiding in De Tulperij,
driegangendiner en fooi voor de
chauffeur.

15
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PVGE Aa lst- Wa a l re e n Val ke nswaa r d
organiseert in samenwerking met EMA Reizen de volgende dagtocht:
DONDERDAG 21 JULI

FLORIADE – GROWING GREEN CITIES
Vertrektijden:
08.15 uur: Valkenswaard - kerk, Warande 8
08.30 uur: Aalst - Jumbo, Hortensialaan
Op 14 april opent Floriade haar
poorten in Almere. U ontdekt hier
oplossingen van innovators uit bin
nen- en buitenland die onze steden
leuker, mooier en duurzamer maken.
En u geniet er van de geur en kleur
van bloemen, planten, groenten en
fruit. Duik in het thema ‘Growing
Green Cities’ en laat u verrassen!
De Wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade wordt sinds 1960 één keer
per 10 jaar in een Nederlandse
plaats gehouden. De Floriade is de
april 2022

opvolger van de Floratentoonstellin
gen. Floriade is de benaming die ge
bruikt wordt voor de in Nederland
gehouden tuinbouwtentoonstellin
gen die voldoen aan bepaalde nor
men om zich wereldtuinbouwten
toonstelling te mogen noemen. Meer
dan 400 nationale en internationale
deelnemers tonen hun nieuwste
groene uitvindingen, oplossingen en
toepassingen. Van hypermoderne
zonnedakpannen tot verbazingwek
kende verticale geveltuinen en van
16
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de beste manieren om tomaten te
kweken tot de nieuwste snoeitech
nieken. U kunt het allemaal zien,
proeven en ervaren bij Floriade.
Los van alle inspirerende snufjes en
innovaties kunt u ook gewoon
heerlijk genieten van al de
natuurlijke pracht en praal op het
terrein. U kunt een reis maken langs
de vele in bloei staande tuinen, het
inspirerende arboretum, smullen
van verrassende gerechten of uzelf
onderdompelen in het afwisselende
kunst- en cultuurprogramma. Er is
voor ieder wat wils. Stap in de 850
meter lange kabelbaan. Onderweg
geniet u van een prachtig uitzicht.
Een ritje met de kabelbaan duurt
ongeveer 5 minuten, waarbij u over
de A6 en het Floriade-terrein
zweeft.

De prijs van deze tocht bedraagt:
€ 85,25 p.p.
Inclusief: vervoer per luxe touring
car, 1x kopje koffie met appelgebak,
entree & ritje met kabelbaan, drie
gangendiner
Aanmelden: Vanaf 30 maart tot 30
juni:  reizen@pvge-awv.nl of
 040 221 5040.
Betaling uiterlijk 1 juli: Nadat uw
aanmelding door de Reiscommissie
per mail of telefonisch is bevestigd,
kunt u het reisbedrag overmaken op
rek.nr. NL62 RABO 0155706055
t.n.v. PVGE Aalst-Waalre-Valkens
waard, onder vermelding van
Dagreis Floriade.
Bereikbaarheid: De begeleiding is
gedurende deze dag bereikbaar op
 06 4415 0407.

's Morgens rijden we rechtstreeks
naar ons koffieadres, waar de koffie
met gebak voor u klaarstaat. Na de
koffie vervolgen we onze weg naar
de Floriade in Almere. Hier heeft u
voldoende vrije tijd om alle pracht
en praal op eigen gelegenheid te
aanschouwen. Vergeet vooral niet
om de Floriade vanaf de hoogte te
bekijken. Een ritje met de kabelbaan
is in de entreeprijs inbegrepen. Na al
deze indrukken staat op de afgespro
ken tijd de touringcar weer voor u
klaar en rijden we naar ons diner
adres, waar we deze dag afsluiten
met een heerlijk driegangendiner.
april 2022
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Met Kunst & Cultuur naar het Parijs rond 1900
dinsdag 19 april
We mogen weer! Te lang is voor
zichtigheid troef geweest. Te lang
kreeg onze behoefte aan theater,
beeldende kunst en muziek de kans
om uit te doven. Wij beginnen ‘vei
lig thuis’, in nauwe samenwerking
met Theater De Hofnar in Valkens
waard. Met de prachtige tv-serie
Chansons van Matthijs van Nieuw
kerk en Rob Kemps nog vers in het
geheugen, stuitten wij op een podi
umpresentatie van Ko van Dun
(docent kunst- en cultuurgeschiede
nis) en Jan Ezendam (musicus, com
april 2022

ponist en dirigent) over beeldende
kunst en muziek in het Parijs rond
1900. Zij staan met hun presentatie
onder meer geprogrammeerd in het
Theater aan het Vrijthof in Maas
tricht. Omdat een busreis naar
Maastricht nog wat prematuur kan
zijn, komen Ko van Dun en Jan
Ezendam, op speciaal verzoek van
K&C, naar Valkenswaard. Op zijn
website schrijft Ko van Dun over
deze podiumpresentatie:
“Satie en Debussy, Matisse en
Cézanne, Stravinsky en Picasso, het
18
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zijn de grote pioniers van de moder
ne kunst en muziek. Jan Ezendam en
Ko van Dun nemen u in een geza
menlijke podiumpresentatie mee
naar hún wereld: Parijs in de jaren
rond 1900. We komen binnen in een
van de vruchtbaarste perioden van
onze geschiedenis, La Belle Époque,
de halve eeuw vóór 1914. Parijs is
het culturele hart van Europa, híer
gebeurt het, in de theaters en de ga
leries die er toe doen, in de salons
en cafés waar componisten, schil
ders en schrijvers elkaar ontmoeten.
In een tintelende sfeer van experi
ment en vernieuwing werden grote
stappen op nog onontgonnen terrein
gezet. Maar waar waren de compo
nisten en de kunstenaars nu eigen
lijk naar op zoek? Wat verenigde
hen en hoe kunnen we dat zien en
horen? Parijs 1900 biedt niet alleen
een reis door de tijd maar is ook een
oefening in kijken en luisteren. Jan
Ezendam speelt Debussy, Satie, Ra
vel en Stravinsky en legt uit wat hen
bewoog. Ko van Dun bespreekt de
schilderijen van Cézanne, Van
Gogh, Matisse en voorziet de voor
stelling van een bredere achter
grond. In een levendige afwisseling
van muziek en beeld, van beschou
wing en uitvoering ontwikkelt zich
een verhaal met spannende wendin
gen en een dramatisch slot.”

april 2022

Datum
Dinsdag 19 april.
Plaats
Theater De Hofnar, De Hofnar 10,
5554 DA Valkenswaard
Bereikbaarheid
Wie met de auto komt, kan gratis
parkeren op het Carillonplein achter
de Rabobank en op het Klooster
plein achter de Nicolaaskerk. Wie de
bus neemt, pakt lijn 317 of 318 en
stapt uit op de Markt.
Programma
13:30 uur De deuren van de Thea
terzaal zijn geopend. In het
Theatercafé kunt u een drankje
nemen.
14:00 uur Aanvang presentatie.
15:30 uur Gelegenheid om met
elkaar, voor eigen rekening, een
drankje te gebruiken in het
Theatercafé. De kleurrijke Fran
se sfeer zal worden vergezeld
door Hollandse bitterballen.
18.00 uur Einde van de bijeen
komst.
Aanmelden zo snel mogelijk, bij
voorkeur per e-mail en en informatie
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 09 80
Betalen, maar eerst aanmelden
€ 20,00
Rekeningnummer: NL70 RABO
0118820788, t.n.v. PVGE afd. AWV
KenC, onder vermelding van
‘Parijs’.
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VRAAG & AANBOD
Het onderstaande is gratis af te halen bij:
Marian de Leng  040 225 1540
De Langveter 11, 5554 MV Valkenswaard

WELKOM NIEUWE LEDEN
Dhr. B Jonkman
Mevr. JMMA van Kuijk
Mevr. MPM Ockhuizen
Mevr. MM van Rhee-Manhave
Dhr. en Mevr. Valster
Mevr. NJ Wiegman
Mevr. JC Wildeman
april 2022

Waalre
Valkenswaard
Waalre
Eindhoven
Waalre
Waalre
Valkenswaard
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KROATIË-ISTRIË-DE OPATIJA RIVIÈRA
van 04 t/m 13 juni

10-daagse busreis

Kroatië - Istrië - Lovran - 10 dagen.
Lovran ligt aan de kust van het schiereiland Istrië aan de voet van het Učkagebergte, langs de kustroute tussen Pula en Rijeka, en was een voormalige
zomerresidentie van Romeinse patriciërs. Een schitterende wandelweg langs
de zee, de Lungomare, verbindt Lovran met Opatija, het centrum van de 43
kilometer lange Opatija Rivièra. De temperatuur in deze streek is te verge
lijken met de Franse Rivièra. Het bergmassief beschermt Lovran zowel in
het noorden als in het westen tegen de eventuele koude luchtstroom. Het
milde klimaat heeft uiteraard zijn uitwerking op de natuur. Vooral de laurier
boom neemt een belangrijke plaats in; hij kan hier wel 10 meter hoog
worden. In de tuinen treft men ook cipressen, palmbomen en vele andere
subtropische planten aan. Verder vinden we in Lovran een mooie haven,
chique hotels en fantastische villa’s. Vanzelfsprekend staan er diverse
excursies op het programma maar er blijft voldoende tijd over om te relaxen
bij het zwembad of aan het privéstrand van uw hotel.
april 2022
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Hotel Excelsior 
U logeert in Lovran in een schitterend 4-sterren hotel. Het prachtig gelegen
hotel Excelsior combineert een spectaculair architecturaal design met een
uitstekend comfort en service en dat maakt het tot één van de beste hotels
van de Opatija Rivièra. Het hotel is direct aan zee gelegen. Alle kamers zijn
voorzien van bad/douche, föhn, wc, telefoon, tv, minibar, airco en
beschikken over een balkon met uitzicht op zee of de omringende bergen.
Het hotel beschikt verder over een binnenzwembad met sauna, massage
afdeling en solarium. Ook is er een buitenzwembad met ligstoelen en
parasols. Bovendien is er voor de gasten van het hotel een klein privéstrand
aan zee. In één van de restaurants, voorzien van airconditioning, worden
uitstekende maaltijden verzorgd met zowel 's morgens als ’s avonds zeer
uitgebreide buffetten. Voorts beschikt het hotel over een gezellige bar en een
koffiebar met zeezicht. Het stadje Lovran heeft voldoende te bieden, zoals
gezellige restaurants met mooie terrassen en een wandeling door de haven
of langs de zee.
Vertrekdatum: zaterdag 04 juni
De reissom en staffelprijzen:
Reissom
bij een gemiddelde bezetting van
€ 998,00 p.p. 40 t/m 50 personen
€ 1057,00 p.p. 35 t/m 39 personen
€ 1133,00 p.p. 30 t/m 34 personen
Toeslag 1-persoonskamer
€ 149,00 p.p. (Maximaal 12 kamers)
Bij de reissom is inbegrepen:
➢ de reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern geluidssysteem,
panoramacamera, toilet en airco
➢ de verzorging op basis van halfpension, uitgebreide buffetten met
nationale en internationale gerechten
➢ alle kamers met bad/douche, föhn, wc, telefoon, tv, minibar, airco en
balkon
➢ gratis gebruik van binnen- en buitenzwembad en strandbad
➢ gratis Wi-Fi
➢ de excursies (inclusief alle genoemde entrees)
➢ rondleiding Mošcenice met museum en olijfoliemolen
➢ Nederlands sprekende gids op dag 4 en 8
➢ entree Euphrasius basiliek
april 2022
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

lunch en 3 uur durende boottocht op dag 7
wijnproeverij met lunch op eiland Krk
het afscheidsdiner
alle taxen
Calamiteitenfonds
SGR consumentenbijdrage
reserveringskosten
de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider

Niet bij de reissom inbegrepen:
✗ annulerings- en/of reisverzekering
✗ persoonlijke uitgaven
✗ niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees
voor excursieprogramma
Reisprogramma:
Dag 1 Heenreis: Vertrek bij de bekende opstapplaatsen. Via de Duitse
autobanen, met onderweg een stop in een leuke plaats, rijden we naar ons
overnachtingshotel in de buurt van Nürnberg (Duitsland) voor overnachting en
diner.
Dag 2 Op weg naar een mooie bestemming: Na het ontbijt zetten we de reis
voort naar Kroatië. Mits de verkeersdrukte het toelaat, maken we ook vandaag
een korte stop in een leuke plaats. Aan het einde van de middag bereiken we
ons hotel in Lovran.
Dag 3 Acclimatiseren: 's Morgens bent u vrij. 's Middags brengen we een
bezoek aan het roversnest Mošcenice, een mooi oud plaatsje, fraai gelegen
boven op een berg. Onder leiding van een zéér bijzondere gids bezoeken we het
plaatsje en nemen we een kijkje in het kleine museum en de olijfoliemolen.
Vanaf deze plaats heeft u een schitterend uitzicht over de rivièra van Opatija.
Dag 4 Het beste van Istrië: Vandaag maken we o.l.v. een Nederlands spre
kende gids een mooie tour over het schiereiland Istrië. We bezoeken de plaatsen
Rovinj en Porec. Rovinj met ca. 14.500 inwoners is in de oudheid gekenmerkt
door de Romeinen en Venetianen. De oude stad Rovinj is gesticht op een eiland
met een heuvel als ondergrond. In 1763 is het eiland met het vasteland
verbonden, waardoor het stadscentrum sindsdien op een schiereiland ligt. De
middeleeuwse bebouwing, die tot direct aan zee... (verder zie de website).
Uw aanmeldingsformulier vanaf 30 maart sturen naar:
Mies Mermans, Houtvesterwei 8, 5551PD Valkenswaard of
 reizen@pvge-awv.nl
april 2022
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Arnon Grunberg
De dood in Taormina
Zelda, Jiddisch voor geluk, is acht
jaar oud als haar moeder verdwijnt,
omdat haar moeder verliefd is ge
worden op een oudere vrouw die in
Toronto woont. Zelda gaat alleen
naar haar moeder op vakantie en
blijft een hele zomer bij haar. Daar
na woont ze met haar vader in Chi
na. Daar is zij helemaal aangewezen
op haar vader. Na terugkeer uit Chi
na wil Zelda niet meer afhankelijk
zijn van haar vader. Zij wordt lid
van een jeugdbende. Zelda verleidt
rijke mannen en ondertussen beste
len de bendeleden de mannen. Als
Zelda genoeg heeft van dit leven,
verbrandt zij haar dure verworven
spullen en gaat geschiedenis stude
ren. Zij gaat werken en in de trein
naar Frankfurt verliest ze haar noti
tieboekje. Ene Rasmus vindt het
boekje. Hij is operaregisseur en wil
een opera over Aleppo maken met
kinderen uit het oorlogsgebied. Zel
da gaat voor hem werken en zoekt
de kinderen in de omgeving van
Frankfurt. Een bekende Nederlandse
toneelspeler Jona speelt een rol in
het verhaal. Die Jona heeft een in
cestueuze verhouding met zijn moe
der, maar zij wil niets meer van hem
weten. Jona en Zelda worden een
stel. Bij de première van de opera
ontmoet Zelda Per, de chauffeur van
Rasmus. Per werkt aan een film
april 2022

script over een man die na een ge
vangenisstraf wraak neemt op ieder
een die ervoor gezorgd heeft dat hij
in de gevangenis heeft gezeten.
Daarom wil Per het kwaad onder
zoeken en iets doen waardoor hij
zelf in de gevangenis was gekomen.
Met Per én Jona gaat Zelda uitein
delijk naar Taormina, want daar, in
zo’n mooie omgeving, word je ge
lukkig. Daar speelt zich een drama
tisch tafereel af. Op de kaft staat een
statement: De dood in Taormina is
een roman over rechtvaardigheid en
liefde, over vergiffenis en pragma
tisme, acteren en oprechtheid, en
over de vraag of datgene waarvoor
je leeft ook datgene is waarvoor je
bereid bent te sterven. Het boek kent
vele lagen en is doorspekt met schit
terende volzinnen. Het is geen ge
makkelijk boek, maar de moeite
waard.
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AANMELDINGSFORMULIER
LEEMSKUILEN 38A
5563 CL WESTERHOVEN
040 204 4145
VERTREKDATUM: ZATERDAG 04 JUNI 2022
BESTEMMING:
KROATIË - LOVRAN
1. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
2. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
3. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
4. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
ADRES:_______________________________________________
POSTCODE:________

WOONPLAATS:_____________________

OPSTAPPLAATS___________________________________
TELEFOON:________________ GSM:_________________
SOORT KAMER:___________________________________
WILT U EEN REISVERZEKERING

JA/NEE

WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING JA/NEE
INLEVERADRES EN INFORMATIE:
Mw. Mies Mermans
Houtvesterwei 8
5551 PD Valkenswaard
 040-2042536
reizen@pvge-awv.nl
miesmermans@gmail.com
april 2022
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DE AANMELDINGSTERMIJN IS TOT 15 APRIL 2022

AANMELDINGSFORMULIER
LEEMSKUILEN 38A
5563 CL WESTERHOVEN
040 204 4145
VERTREKDATUM: VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022
BESTEMMING:
NEDERLAND - ODOORN
5. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
6. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
7. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
8. HR./ MEVR. _______VOORLETTER.___GEB. DATUM________
ADRES:_______________________________________________
POSTCODE:________

WOONPLAATS:_____________________

OPSTAPPLAATS___________________________________
TELEFOON:________________ GSM:_________________
FIETSREIS  BUSREIS 

AANKRUISEN WELKE REIS U WENST TE BOEKEN!!

SOORT KAMER:___________________________________
WILT U EEN REISVERZEKERING

JA/NEE

WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING JA/NEE
INLEVERADRES EN INFORMATIE:
Mw. Mies Mermans
Houtvesterwei 8
5551 PD Valkenswaard
 040-2042536
reizen@pvge-awv.nl
miesmermans@gmail.com
april 2022
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DE AANMELDINGSTERMIJN IS TOT 15 JULI 2022

ACTIVITEITENKALENDER
zo 27 mrt Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
zo 27 mrt K&C

Met K&C naar het Concertgebouw, Amsterdam → vervalt

vr 1 apr

Dagreis Tulpen & Het Groene Hart

Reizen

ma 11 apr Wandelen Wandeltocht 2 naar Keelven bij Someren; vertrek 09.00 uur, v.a. IVN
wo 13 apr Algemeen ALV, De Belleman, Dommelen, 's middags
do 14 apr Fietsen

Fietstocht 1, vertrek 11.00 uur, vanaf De Graver

vr 15 apr

Algemeen Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30-16.30 uur

di 19 apr

K&C

do 21 apr Trefpunt

'Parijs rond 1900', theater De Hofnar, V'waard, 14.00 uur
Lezing, AD-gebouw, 14.00 uur

zo 24 apr Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
zo 1 mei

Algemeen Lunch op Zondag, restaurant De Leemer Hoef, Aalst/Waalre, 13.00 uur

di 10 mei Wandelen Wandeltocht 3 naar Leudal (dagwandeling); vertrek 09.00 uur, v.a. SKH
do 12 mei Redactie

Deadline kopij voor Nieuwsbrief juni

do 12 mei Fietsen

Fietstocht 2, vertrek 11.00 uur, vanaf 't Stationskoffiehuis

vr 20 mei Algemeen Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30-16.30 uur
zo 29 mei Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
za 4 jun

Reizen

10-dgse excursiereis Kroatië-Istrië-Opatija Rivièra

zo 5 jun

Algemeen Lunch op Zondag, restaurant De Leemer Hoef, Aalst/Waalre, 13.00 uur

ma 13 jun Wandelen Wandeltocht 4
do 16 jun Fietsen
vr 17 jun

Fietstocht 3 + etentje, vertrek 11.00 uur, vanaf De Graver

Algemeen Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30-16.30 uur

zo 26 jun Algemeen Zondagmiddagwandeling, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
zo 3 jul

Algemeen Lunch op Zondag, restaurant De Leemer Hoef, Aalst/Waalre, 13.00 uur

do 7 jul

Fietsen

di 12 jul

Wandelen Wandeltocht 5

vr 15 jul

Algemeen Koffie-/borreluurtje, Bosherberg Harba Lorifa, V'waard, 14.30-16.30 uur

do 21 jul

Reizen

Dagreis Floriade, Almere

do 28 jul

Redactie

Deadline kopij voor Nieuwsbrief september

vr 23 sep Reizen

Fietstocht 4, vertrek 11.00 uur, vanaf 't Stationskoffiehuis

4-dgse excursie-/fietsbusreis naar Odoorn, Drenthe

za 24 sep Algemeen Seniorenmarkt, De Hofnar, V'waard
april 2022
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Vaste activiteiten
Biljart

Fietsen

Handwerken

Jeu de boules

Koffie/borreluurtje

Plaats: Biljartcentrum La Carambole, Oortlaan 156, Veldhoven
Tijd: elke woensdag v.a. 14.00 uur (inloop v.a. 13.00 uur); tafels beschikbaar tot 18.00 uur
Informatie: Rob Westerhof
 robwesterhof@yahoo.com
( 06 1003 5893
Informatie: Jan Mermans

 j.mermans@onsbrabantnet.nl
( 06 38830597

Plaats: De Pracht in Aalst
Tijd: eens per 14 dagen op vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.
Informatie: Brigitte Steppé-Chevance
 brigitte.steppe@onsbrabantnet.nl
( 040 2070015
Plaats: de banen bij De Pracht in Aalst
Tijd: iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur
Informatie: Thea Beijersbergen van Henegouwen

 theabvh@gmail.com
( 040 221 7269

Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Pastoor Heerkensdreef 20, Valkenswaard
Tijd: elke derde vrijdagmiddag van de maand van 14:30 tot 16:30 uur
Info: Truus van de Vorstenbosch,
 truusvdv@gmail.com
( 040 221 5140
Informatie: Bep Broekhuijse

 k-en-c@pvge-awv.nl
( 040 201 0980

Leesclub

Informatie: Marian de Leng

 wcpdeleng@onsbrabantnet.nl

Lunch op Zondag

Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Pastoor Heerkensdreef 20, Valkenswaard
Tijd: elke tweede zondag van de maand om 13.00 uur
Informatie: Ria Smits
( 040 8425755

Nordic Walking

Wekelijks een 6 km. wandeling vanaf Bosherberg Harba Lorifa om 10.00 uur, afwisselend
de ene week op woensdag en de andere week op vrijdag en verder wekelijks op
vrijdagmorgen een 5 km. wandeling vanaf HarbaLorifa met vertrek om 08.45 uur.
Informatie: Frans Meeuwsen
 frans.adele@gmail.com
( 040 204 0413

Reizen

Informatie:
meerdaagse reizen:
dagreizen:

Tennis

Zomertennis, periode april tot oktober.
Plaats: tennispark Genneper Parken, Eindhoven, French Court banen.
Tijden: woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Informatie: Petra Corbijn  petra@corbijn.net
( 040 221 4211

Trefpunt

Plaats: AD-gebouw, Kon. Julianalaan 12, Aalst-Waalre
informatie: Peter Oolbekkink
( 040 2214527
 peter.oolbekkink@gmail.com

Kunst & Cultuur

Wandelen
Ziekencontact

Mies Mermans
Truus van de Vorstenbosch

Informatie: Wim Rosink
Tineke de Pooter

 reizen@pvge-awv.nl
 040 2042536
 040 221 5140

 wbrosink@onsbrabantnet.nl
( 040 201 5510

 hans.en.tineke@planet.nl
( 040 221 8298

Een kleine boswandeling en een drankje na afloop.
Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard
Zondagmiddagwan
Tijd: elke laatste zondag van de maand om 13.30 uur
delingetje
Informatie: Wil van de Vorstenbosch
 wivo39@gmail.com
( 040 221 5140

april 2022

28

www.pvge-awv.nl

Ledenkortingen voor PVGE in Aalst-Waalre en Valkenswaard
PVGE-leden krijgen bij een groot aantal winkels en organisaties een ledenkorting
op vertoon van hun pasje. De kortingen kunnen niet gecombineerd worden met
andere kortingsacties. Een compleet overzicht staat op
www.pvge.nl/de-pvge/ledenvoordeel-pvge
Specifieke kortingen in Aalst-Waalre en Valkenswaard:
➢ 040FIT!
Dragonder 1, Valkenswaard,  040 2985847, www.040fit.nl
Onbeperkt sporten van ma t/m vr 07:00-17:00, weekend 08:30-14:00 voor
€16,99 pm, minimale looptijd 3 mnd, eenmalig €10 voor klantenpas, geen
inschrijfgeld van €20
➢ Health & Sports Club Valkencourt
Pastoor Heerkensdreef 15, Valkenswaard,  040 2041885
info@valkencourt.nl, website: www.valkencourt.nl
15% korting op lidmaatschap en 50% korting op het eenmalig inschrijfgeld
➢ Cultuurcentrum De Hofnar
De Hofnar 10, Valkenswaard,  040 2074020, www.hofnar.nl
Korting op geselecteerde voorstellingen (zie De Schouw of website De
Hofnar)
➢ Joop Mikkers Ogen en Oren
Corridor 39, Valkenswaard,  040 2042268
PVGE: 10% korting bij aankoop van een bril. 10% korting op het
Pluspakket
➢ Rijbewijskeuring J.P.A.M. van Oss
Dennenlaan 3, Valkenswaard,  040 2010426
€40
afspraken ma-vr 10:00-16:00 uur
➢ ZorgComfort de Kempen
Torenstraat 10-12, Valkenswaard,  040 2070040,
www.zorgcomfortdekempen.nl
5% korting op gehele assortiment.

april 2022
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