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ALV 20 februari 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
woensdag 20 februari 2019, aanvang 13.30 uur
in De Belleman, Bruninckxdal 2, 5551EV Valkenswaard (Dommelen)
Vanaf 13:00 uur ontvangst met koffie en registratie deelnemers (aanmelden vooraf is niet nodig)
Aanvang vergadering 13.30 uur. Na de ALV (rond 14:30 uur) volgt een optreden waarna nog kan worden
nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.
AGENDA
De vergaderstukken zijn vanaf 10 februari 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 vergaderstukken verstrekt worden tijdens de ALV.
Wij gaan ervan uit dat u de vergaderstukken van te voren leest en eventueel zelf print.
We maken een beperkt aantal afdrukken: van tevoren af te halen bij de secretaris: De Vrieshof 6, Waalre

1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 21 februari 2018.
4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2018.
5. Financiën
5.1 Financieel jaarverslag 2018 [Is beschikbaar tijdens de ALV of eerder op aanvraag bij de secretaris]
5.2 Verslag Kascontrolecommissie.
5.3 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie.
5.4 Voorstel begroting 2019.
5.5 Contributie 2019.
6. Vertegenwoordiging van onze afdeling.
6.1 Verslag afgevaardigden Verenigingsraad over de VR-vergaderingen in 2018.
6.2 Quo Vadis hoofdvereniging. In 2019 zal de structuur van de PVGE veranderen. Wij geven een
toelichting.
6.3 Vertegenwoordiging in de Verenigingsraad: (her)verkiezing van de afgevaardigden. Het bestuur stelt
voor de volgende leden te herbenoemen: Riet Boonstra, Eric Ideler, Jos Nieuwenhuis en Luit
Hoving. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris 1).
6.4 Vertegenwoordiging van de afdeling in lokale organen.
7. Activiteiten zonder clubverband.
7.1 Evenementencommissie: jaarverslag 2018 en programma 2019.
7.2 Commissie Kunst & Cultuur: jaarverslag 2018 en programma 2019.
7.3 Commissie Reizen: jaarverslag 2018 en programma 2019.
7.4 Jaarverslagen 2018 overige activiteiten.
7.4.1 Trefpunt
7.4.2 Aandacht zieken en eenzamen
7.4.3 HUBA
8. Activiteiten in clubverband.
8.1 Jaarverslag 2018 en presentatie van het activiteitenplan 2019
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9. Lid van Verdienste
9.1 Volgens ons reglement kan een lid van verdienste voorgedragen worden.
10. Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster zijn Luit Hoving, Jos Nieuwenhuis, Jos Ossevoort en Truus van de
Vorstenbosch. Luit Hoving is niet herbenoembaar. De overige drie stellen zich verkiesbaar voor een
nieuwe periode. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. Kandidaten kunnen zich uiterlijk 12 februari
melden bij de secretaris 2).
11. Mededelingen van de hoofdvereniging.
12. Rondvraag - u wordt verzocht uw vragen tevoren schriftelijk in te dienen bij de secretaris, zodat het
bestuur zich kan voorbereiden op een goede beantwoording.
13. Sluiting van de vergadering.
1)

Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voor de VR voordragen. Kandidaten voor de vertegenwoordiging in de VR
dienen uiterlijk 12 februari bij het secretariaat aangemeld te zijn.
2) Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voor het bestuur voordragen. De voordracht dient, voorzien van de
handtekening van tenminste 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 niet genoemde
kandidaten nog voordragen ter benoeming.

Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering
Deze middag kunt u genieten van een andere kant van Mari de Bijl.
Bij de PVGE is Mari de Bijl uit Heeze
geen onbekende, iedereen kent hem als
“de boswachter”. Behalve bosbeheerder
bij het Brabants Landschap vult hij zijn
dagen ook met nog iets heel anders: hij
maakt en zingt liedjes!
Dat begon al op de middelbare school
met het schrijven en zingen van
liedteksten. Hij werd hierbij vooral
geïnspireerd door de betere
Nederlandstalige artiesten als Boudewijn
de Groot en Robert Long. Alleen…. het
geduld om een muziekinstrument te
leren bespelen is hem niet aangeboren.
Maar uit de samenwerking met JanWillem Verhoeven, zanger en pianist, ook uit Heeze, kwam iets moois tevoorschijn.
Hun eerste optreden was in Weert met het lied “Levenslied in drie dramatische delen met dito refrein”. Een lied
waarbij je de ogen amper droog kunt houden.
Enkele jaren geleden is gitarist Theo Leupen toegetreden tot het gezelschap. Toen is ook de naam Trio Mari
de Bijl ontstaan.
Meestal gaat het zo dat Mari een tekstje heeft en een melodietje. Dat gooit hij dan in de groep en als de
anderen het iets vinden, maken ze er samen een leuk liedje van.
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CONCEPT
Verslag van de Algemene Ledenvergadering
van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
d.d. 21 februari 2018 in De Belleman te Valkenswaard
___________________________________________________________________________
Dit verslag behoeft nog goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2019

1. OPENING
• Om 13.30 uur opent voorzitter Jos Ossevoort de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen en
speciaal de heer Rueb, voorzitter van de afdeling Nuenen. De vertegenwoordiger van het
Dagelijks Bestuur van het hoofdbestuur was door ziekte verhinderd.
• Aanwezig: 107 leden.
2. MEDEDELINGEN
Er waren twee afmeldingen.
3. VERSLAG ALV 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris Eric Ideler.
4. SECRETARIEEL JAARVERSLAG OVER 2017
• Het ledental bedroeg per 1 januari 2018 1.133, waarvan 636 leden in Waalre, 422 in
Valkenswaard en 75 in de regio.
• Met het werkplan kunnen we alle kanten uit. Speerpunten zijn nog steeds het aantrekken van
jongere leden en het stimuleren van IT-gebruik door onze leden. Ledenwerving en Public
Relations staan hoog op de agenda. Onze NieuwsFLITS is daarvan een goed voorbeeld.
5. FINANCIËN
• Penningmeester Ton Kivits geeft uitleg over de realiteit 2017 ten opzichte van budget. Budgettair
was een verlies van € 1.000,- begroot, realiteit werd een positief bedrag van bijna € 1.500,-.
Hoofdoorzaken:
- het bestuur vond het niet nodig om de jubileumpot nog verder te spekken
- de zomerbijeenkomst was fors duurder dan gepland maar de najaarsbijeenkomst was ver
onder budget
• Rien Galema leest de verklaring voor van de Kascontrolecommissie; alles was in orde en hij stelt
voor het bestuur décharge te verlenen, hetgeen geschiedt.
• De nieuwe Kascontrolecommissie bestaat uit Will Balemans (M), Frits Kunnen en als reservelid
Tineke de Pooter.
• Met betrekking tot het voorgestelde budget voor 2018 zijn de volgende opmerkingen relevant:
- De Evenementencommissie krijgt een bedrag van € 5.000,-. Zij maakt zelf de verdeling over
haar activiteiten.
- De nieuwsbrief wordt dikker en zwaarder. Het versturen per post naar de regio-adressen is
duur, vandaar dat het bestuur voornemens is de nieuwsbrief aan de betreffende leden
voortaan digitaal toe te sturen.
- De post “reizen” is duidelijk hoger door meer reizen en middaguitstapjes, met als gevolg meer
fooien en meer begeleidingskosten. Het probleem wordt dit jaar besproken.
- Het geplande tekort wordt zorgvuldig in de gaten gehouden en verlaagd waar mogelijk; het
uiteindelijke tekort komt ten laste van de reserve.
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Jaarrekening 2017 en begroting 2018 worden beide goedgekeurd.
De contributie 2018 blijft ongewijzigd maar onze afdeling maakt zich er sterk voor om tot een
verhoging in 2019 te komen omdat zij geen enkele subsidie meer ontvangt.
6. VERTEGENWOORDIGING VAN ONZE AFDELING
• De Verenigingsraad is akkoord gegaan met het voorstel van de Werkgroep Quo Vadis om de
PVGE om te zetten naar zelfstandig opererende afdelingen, bijgestaan door een faciliterende
koepel. Eigen activiteit van de hoofdvereniging blijft belangenbehartiging boven gemeentelijk
niveau. Onze afdeling heeft uit overtuiging vijf van haar bestuursleden afgevaardigd naar de
Verenigingsraad.
• Onze afdeling is actief vertegenwoordigd in gemeentelijke organisaties die zich met
ouderenproblematiek bezighouden: in Waalre de SRW (Seniorenraad Waalre) en het VOOW
(Voorzittersoverleg Ouderenorganisaties Waalre), in Valkenswaard het SBV (SeniorenBelang
Valkenswaard).
• Samenwerking met de KBO is groeiende.
7. ACTIVITEITEN ZONDER CLUBVERBAND
• De Evenementencommissie, Commissie Kunst & Cultuur en Commissie Reizen zijn nog steeds
bemand door enthousiaste vrijwilligers die er steeds in slagen leuke, interessante en leerzame
activiteiten te organiseren.
• De Trefpunt-organisatie wordt in 2018 door een nieuwe groep vrijwilligers bemand; van de vorige
organisatoren is in dankbaarheid afscheid genomen.
• Riet Boonstra coördineert “aandacht voor zieken en eenzamen” maar moet dan wel vanuit het
veld de betreffende signalen krijgen. Recent is in het bestuur besloten om wat meer aandacht aan
90-plussers te geven.
• De ondersteunende HUBA-activiteit is bij Gerrit van der Leest nog steeds in goede handen.
8. ACTIVITEITEN IN CLUBVERBAND
Onder leiding van coördinator Frans Meeuwsen is een groot aantal clubs actief. De voorzitter noemt
enkele punten die aandacht behoeven, zoals:
• de fietsclub heeft dringend behoefte aan nieuw organisatorisch bloed
• de tennisclub zit te springen om een paar extra leden
• wij zouden het toejuichen als er een paar nieuwe clubs opgericht zouden kunnen worden, bv. een
leesclub, een fotoclub
9. LID VAN VERDIENSTE
De vergadering gaat unaniem akkoord met het bestuursvoorstel om Reinier Schipper te benoemen tot
lid van verdienste. Een oorkonde, een ingelijste nostalgische foto, bloemen voor Roelie en een speld
die hij nog moet krijgen hoorden bij de woorden van Jos Ossevoort. Hoewel Reinier van mening is en
blijft dat iedereen toch eigenlijk gewoon vrijwilligerswerk moet doen zonder “beloning” was hij er toch
echt wel blij mee.
Verder bedankt de voorzitter ook het afgetreden bestuurslid Jacques Hersbach, speciaal voor het
tijdelijk inspringen als voorzitter toen daar een vacature was.
10. BESTUURSVERKIEZING
• Riet Boonstra en Eric Ideler zijn volgens rooster aftredend maar wel herkiesbaar; zij worden met
applaus herbenoemd.
• Mart van der Linden en Frans Segers worden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Beiden
wonen in Valkenswaard – voor onze vereniging erg belangrijk – en beiden hebben een schat aan
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•

ervaring met vrijwilligersbestuur werk. Zij worden dan ook met enthousiasme benoemd in het
bestuur.
Voorzitter Jos Ossevoort zegt trots te zijn op zijn bestuur.

11. MEDEDELINGEN VAN HET HOOFDBESTUUR
• Door het afzeggen van de vertegenwoordiger van het HB vervalt dit onderwerp.
• De heer Rueb vertelt over zijn afdeling Nuenen. Deze heeft niet minder dan 35 clubs, wat alleen
mogelijk is omdat zij een grote eigen accommodatie heeft en ook ondersteuning van de gemeente
krijgt.
12. RONDVRAAG
Eén van de leden geeft een compliment aan Jacques Gelens voor de perfecte nieuwsbrief.
13. SLUITING
Ruim binnen de tijd sluit de voorzitter om 14.40 uur de vergadering.
Met aansluitend een pauze, een interessante presentatie ‘TOT LEERING ENDE VERMAECK’ door Mirjam
Mare en napraten met een glas in de hand wordt de middag afgesloten.
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Leden bestuur PVGE en Verenigingsraad
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
Gedurende het verslagjaar 2018 was de samenstelling van het afdelingsbestuur als volgt:
Voorzitter:
Dhr. J.G.J.M. (Jos) Ossevoort
Secretaris:
Dhr. E.C.C. (Eric) Ideler
Penningmeester:)
Dhr. A.J.A.M. (Ton) Kivits
Vice-voorzitter:
Dhr. L.G. (Luit) Hoving

Alsemlaan 48
5582 CN Waalre

(040) 2214276
voorzitter@pvge-awv.nl

De Vrieshof 6
5581 TW Waalre

(040) 2520497
secretariaat@pvge-awv.nl

Pastoor vd Heijdenstr. 5
5583 TL Waalre

(040) 2213879
penningmeester@pvge-awv.nl

Mastboslaan 1
5582 KM Waalre

(040) 2214893
luithoving@ziggo.nl

(040) 2213758

riet.boonstra@kpnmail.nl

(040) 2215385

nieuwenhuis247@gmail.com

(040) 2017214

fpasegers@onsbrabantnet.nl

Overige bestuursleden:
bestuurslid

Mw. M.T. (Riet) Boonstra-Gunneman
bestuurslid van 21 februari 2018 tot 17 mei 2018:

Dhr. M.W. (Mart) van der Linden
bestuurslid/notulist:

Dhr. J.J. (Jos) Nieuwenhuis
bestuurslid vanaf 21 februari 2018:

Dhr. F.P.A.(Frans) Segers
bestuurslid

Mw. G.M. (Truus) v.d. Vorstenbosch-Schut (040) 2215140

truusvdv@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afdelingsledenadministratie:
Dhr. W.J. (Will) Balemans
Dhr. B.W.T. (Ben) Huijbers

(040) 2213382
(040) 2076925
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Verenigingsraad (VR)
Onderstaande afgevaardigden zijn lid van de Verenigingsraad van de PVGE hoofdvereniging:
Mw. M.T. (Riet) Boonstra-Gunneman

(040) 2213758

riet.boonstra@kpnmail.nl

Dhr. L.G. (Luit) Hoving

(040) 2214893

luithoving@ziggo.nl

Dhr. E.C.C. (Eric) Ideler

(040) 2520497

eric@ideler.nl

Dhr. J.J. (Jos) Nieuwenhuis

(040) 2215385

nieuwenhuis247@gmail.com

Mw. G.M. (Truus) v.d. Vorstenbosch-Schut

(040) 2215140

truusvdv@gmail.com

Verslag afgevaardigden Verenigingsraad over de VR-vergaderingen in 2018 (zie agendapunt 6.1)
De Verenigingsraad (VR) kan gezien worden als de algemene ledenvergadering van de hoofdvereniging
waarin onze afdeling vertegenwoordigd is met vijf afgevaardigden die door de algemene ledenvergadering van
onze afdeling gekozen worden.
De Verenigingsraad (VR) kwam in 2018 tweemaal bijeen, op 25 april en 3 oktober.
In de april-vergadering stond het financiële jaarverslag op de agenda. Verder was er aandacht voor de
consequenties van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor ons privacyreglement. De
VR heeft ook gediscussieerd over de PVGE in de veranderende maatschappij en hoe wij daarop moeten
reageren.
In de oktober-vergadering kwam de voortgang van het werkplan aan de orde. We zijn weer stappen verder
met de implementatie van Quo Vadis en de VR kon zich vinden in de gepresenteerde koers en de voortgang.
In de vergadering was ook aandacht voor de tamelijk heftige ontwikkelingen m.b.t. de pensioenen. Tenslotte
heeft de VR besloten de contributie voor 2019 niet te verhogen en op € 21,- per jaar te handhaven.
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Secretarieel jaarverslag 2018 over de bestuurlijke activiteiten
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
Leden - ledenadministratie
Aan het begin van dit verslagjaar telde de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 1092 afdelingsleden en 41
gastleden (samen 1133).
In de loop van 2018 zijn er diverse mutaties geweest als gevolg van/in verband met opzeggingen en
aanmeldingen. Sommige mutaties, zoals overlijden, zijn ons soms laat bekend vanwege de strenge privacy
richtlijn die verhindert dat gemeentes of pensioenfondsen ons informeren over overleden leden. Daardoor kan
het exacte aantal leden na correctie soms iets verschillen.
Op 1 januari 2019 was de stand 1091 afdelingsleden en 35 gastleden (samen 1126). We zijn dus in 2018 iets
gezakt in het aantal leden en gastleden.
De gemiddelde leeftijd van de leden is in dit verslagjaar gestegen van 78 jaar + 1 maand (per 1 januari 2018)
naar 78 jaar + 6 maanden per eind 2018. Van de 1126 (gast)leden wonen er 621 in Aalst-Waalre, 412 in
Valkenswaard en 93 in andere gemeenten.

Secretariaat
Verslaglegging van de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergaderingen en het bijhouden van de
actie- en besluitenlijsten is de taak van de notulist. De overige taken van het secretariaat worden door de
secretaris verzorgd. In 2018 was de heer Jos Nieuwenhuis de notulist en de heer Eric Ideler de secretaris.

Evenementen in 2018
De Evenementencommissie bestond in 2018 uit de volgende personen:
de heren Hans de Pooter en Reinier Schipper. Ton Kivits deed de coördinatie vanuit het bestuur.
➢ ALV 21 februari 2018
De Algemene Ledenvergadering vond plaats in De Belleman in Dommelen. Er waren 107 leden aanwezig.
Aftredend waren bestuursleden Riet Boonstra en Eric Ideler. Beiden waren herkiesbaar en zijn
herbenoemd.
De heren Mart van der Linden en Frans Segers werden als nieuwe bestuursleden benoemd. Helaas heeft
Mart in mei om persoonlijke redenen weer vroegtijdig afscheid moeten nemen als bestuurslid.
Voor de verdere details van de vergadering zie het verslag van de ALV.
In de vergadering werd Reinier Schipper benoemd tot lid van verdienste.
Na het officiële gedeelte van de vergadering werd het programma na de pauze voortgezet met het
fascinerende en ontroerende optreden van de verhalenvertelster Mirjam Mare die ons meevoerde naar de
grens van werkelijkheid en fantasie. Daarna konden de aanwezigen, zoals gebruikelijk, nog napraten
onder het genot van een hapje en een drankje.
➢

Zomerbijeenkomst 25 juli 2018
Het was het dit keer een uiterst zonnige en erg warme dag toen 186 leden van onze afdeling naar
restaurant “De Zwaan” in Borkel en Schaft kwamen. Na de koffie was er de mogelijkheid om gezellig
onder de parasol in de tuin te gaan zitten of mee te doen aan jeu de boules of sjoelen competitie. De
middag werd muzikaal sfeervol opgeluisterd door het orkest “De Helaasheid”. Aan het eind van de middag
was er weer een uitgebreid buffet met voor elk wat wils. De middag werd afgesloten met de trekking van
de loterij, waarvoor de prijzen door “De Zwaan” beschikbaar waren gesteld.

➢ Najaarsbijeenkomst 21 november 2018
Een volle zaal in het AD-gebouw. Elke beschikbare stoel was in gebruik en we hebben zelfs van thuis nog
tafels laten aanrukken zodat we met 148 leden van deze middag konden genieten.
Dit keer was voor de najaarsbijeenkomst een bijzonder trio uitgenodigd: Trio Particolare dat bestond uit
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Judith Kamerman, Peter Lusse en Frans van Tuijl. Zij brachten een schitterend concert vol dramatiek,
hartstocht en poëzie. Na de borrelpauze konden de aanwezigen genieten van het uitstekende buffet dat
verzorgd werd door Chef GJ. Een zeer geslaagde afsluiting!

Belangrijke bestuursactiviteiten
➢

Werkplan
Voor 2018 was het aantrekken van jongere leden een speerpunt, alsmede het stimuleren van gebruik van
e-mail en internet als communicatiemiddel, waaronder elektronische nieuwsflitsen.
We hebben in maart ruim duizend extra nieuwsbrieven verspreid binnen specifieke delen van AalstWaalre en Valkenswaard. Dat heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd. Tevens zijn de Trefpunt
bijeenkomsten voortaan voor iedereen toegankelijk en worden ook als zodanig aangekondigd in De
Schakel en het Valkenswaards Weekblad. Dat heeft ook nieuwe leden opgeleverd.
In 2018 hebben we gericht gebruik gemaakt van de elektronische nieuwsFLITS! waardoor we steeds
sneller en effectiever onze leden kunnen bereiken.
We hadden ook als doel ten minste één nieuwe activiteit op te richten. In 2018 hebben we het
maandelijkse koffie-/borreluurtje officieel opgenomen in onze activiteiten.

➢ Attentie vrijwilligers
Woensdag 10 januari 2018 was de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers van onze vereniging
met hun partner. Het werd een gezellige middag met 76 personen, opgeluisterd door de hapjes en de
drankjes van de Trefpunt-organisatie. De deelnemers werden ook getrakteerd op een speciaal spelletje
kienen gevolgd door een quiz waarin Hans de Pooter hun muziekkennis danig op de proef stelde.
➢ Introductie nieuwe leden
Op woensdag 14 maart 2018 – Waalre, gebouw Agnus Dei – vond de jaarlijkse bijeenkomst met de
nieuwe leden plaats. Er waren 80 mensen waaronder 47 nieuwe leden aanwezig. Met een presentatie
werden de nieuwe leden geïnformeerd over de afdelingsactiviteiten en actualiteiten. Na de pauze gaven
de coaches uitleg over hun activiteiten en konden de leden zich oriënteren op de diverse mogelijkheden.
➢ Seniorenmarkt Valkenswaard en de Liever thuis! beurs Eindhoven
Op de inmiddels jaarlijks terugkerende Seniorenmarkt in Valkenswaard was onze afdeling ook in 2018
weer actief met een stand.
Op de Liever thuis! beurs in Eindhoven was onze afdeling samen met de andere PVGE afdelingen ook
weer vertegenwoordigd.
➢ Belangenbehartiging
▪ Belangenbehartiging algemeen
Wij hebben de jaarvergadering van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden
(FPVG) bijgewoond. Door deelname van de FPVG in de Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden (KNVG) worden de belangen van alle gepensioneerden behartigd.
▪ Stichting Seniorenraad Waalre (SRW)
De doelstelling van de Stichting Seniorenraad Waalre is de belangen te behartigen van de senioren uit
de gemeente Waalre. Het afgelopen jaar heeft de SRW zich beziggehouden met het rapport
“Gezondheid verbindt in de gemeente Waalre”. De SRW heeft een aantal kanttekeningen geplaatst bij
dit rapport en aangereikt aan de gemeente.
Daarnaast heeft de SRW - in samenwerking met de gemeente, de ouderenverenigingen van de KBO
en onze PVGE - een middag georganiseerd op het gebied van veiligheid in huis, als pilot voor heel de
provincie Noord-Brabant.
Ook heeft de SRW - in samenspraak met de ouderenverenigingen - een middag georganiseerd met
als thema ‘Ouder worden met een glimlach', waarbij de nadruk lag op ‘oud worden is geen kunst,
ervan genieten wel’.
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Blijvend onder de aandacht van de SRW zijn de volgende onderwerpen:
- Fysiek en psychisch geweld jegens ouderen:
- Armoede
- Eenzaamheid
- Veiligheid
- Dementie

➢

▪

Voorzitters Ouderenbonden Overleg Waalre (VOOW)
Het VOOW is in feite ontstaan als een agendacommissie ter voorbereiding van een aantal
agendapunten in de SRW.
Het VOOW kwam ongeveer een twee weken voor de vergadering van de SRW bij elkaar.
Het VOOW werd gevoed door de seniorenverenigingen van de gemeente Waalre, waaronder ook de
PVGE.
Afgelopen jaar is de VOOW een viertal keren bijeen geweest, maar tegen het eind van het jaar zijn er
problemen gerezen met betrekking tot invulling van de agendapunten van de VOOW voor de SRW.
In 2019 zal een poging ondernomen worden tot herschikking van de VOOW

▪

Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (SBV)
SeniorenBelang Valkenswaard zet zich in voor alle senioren in Valkenswaard. Het SBV is door de
gemeente Valkenswaard bij convenant formeel erkend als gespreksorgaan dat gevraagd en
ongevraagd advies geeft op het terrein van het ouderenbeleid in deze gemeente. Daartoe vindt er
regelmatig overleg plaats met de wethouder en ambtenaren.
In het bestuur zijn alle ouderenbonden en -verenigingen (waaronder de PVGE), alsmede een aantal
niet-georganiseerde senioren, rechtstreeks in het bestuur vertegenwoordigd.
Het SBV heeft regelmatig overleg met de wethouder voor Zorg en Welzijn, met het Platform
Gehandicapten Valkenswaard, de Stichting Cordaad Welzijn en ad hoc met andere relevante
organisaties, zoals Woningbelang, HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard, wijkraden en overige
organisaties.
Voor de PVGE was Jacques Hersbach in het bestuur van de SBV vertegenwoordigd. Hij had daar als
vicevoorzitter de functie van waarnemend voorzitter. Helaas heeft door ziekte en door zijn overlijden in
juni de actieve deelname van de PVGE in het SBV op een lager pitje gestaan.

Kerstpakketten
Dit jaar hebben wij 49 leden van 90 jaar en ouder verblijd met een kerstpakket.
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WERKPLAN PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
januari 2019

Het werkplan omvat de volgende aandachtsgebieden:
1. Eigen initiatief van leden stimuleren
Leden stimuleren eigen initiatieven te ontplooien en aan het communicatieproces deel te nemen. Een
raamwerk creëren waarbinnen het aantrekkelijk is activiteiten uit te oefenen en nieuwe activiteiten op te
starten.
Concreet doel voor 2019 is het realiseren van tenminste één nieuwe club.
2. Bevorderen van elektronische communicatie door de leden
Het bevorderen van elektronische communicatie heeft tot doel om niet buitengesloten te worden in een
wereld waar steeds meer informatie- en communicatieprocessen via het internet lopen. Onze
communicatie verloopt steeds vaker ook via e-mail en internet; stimuleren van het gebruik hiervan door
(oudere) leden is een belangrijk aandachtspunt.
In 2017 hebben we de nieuwsFLITS! geïntroduceerd die we in 2019 verder effectief gaan gebruiken.
3. Aandacht van belangenbehartiging zoveel mogelijk richten op lokaal niveau
Sterke vertegenwoordiging in SBV (SeniorenBelang Valkenswaard) en SRW (Seniorenraad Waalre).
Zorgen voor een sterke achterban voor de vertegenwoordigers. Belangenbehartiging moet gebaseerd zijn
op deskundigheid. Wij onderkennen het belang van gezamenlijk optrekken van de ouderenbonden in het
overleg met de gemeentelijke instanties.
4. Streven naar consensus over het beleid van de verschillende ouderenorganisaties
In Waalre vertegenwoordigt de voorzitter de afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard in het VOOW
(Voorzitters Overleg Ouderenbonden Waalre) om te komen tot consensus in ouderenbeleid.
In Valkenswaard vertegenwoordigt een bestuurslid de afdeling in het overleg met andere
ouderenorganisaties.
5. Samenwerkingsvormen met andere lokale verenigingen
Samenwerking met andere seniorenverenigingen zal positief worden benaderd ingeval een activiteit voor
een van de deelnemende partners alléén niet uitvoerbaar is.
6. Bevorderen continuïteit van bestuur en vereniging
De continuïteit van de afdeling wordt mede bepaald door de kwaliteit van bestuur en kader (lees:
coaches). Regelmatig contact met de leden moet leiden tot een terugkoppeling van wat leeft onder de
leden en tevens een databank van potentiële kandidaten voor coach- en/of bestuursfuncties.
Het aantrekken van jongere leden is van essentieel belang voor de continuïteit van de vereniging en voor
het werven van nieuwe vrijwilligers.
7. Public Relations
Een effectieve PR is van essentieel belang om onze naamsbekendheid en activiteiten bekend te maken bij
onze leden, onze potentiële leden en bij andere betrokkenen.
In 2019 gaan wij extra aandacht besteden aan de PR met als speerpunt het verhogen van het aantal
leden.
----------------------------------------------------------------------------------Speerpunten voor 2019:
- realiseren van tenminste één nieuwe club
- aantrekken nieuwe leden
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PR & Communicatie
Coördinatie: de heer Eric Ideler, (040) 2520497 secretariaat@pvge-awv.nl
Tot aan het begin van het jaar was de coördinatie in handen van Jacques Hersbach. Helaas is Jacques ons in
juni ontvallen.
Voor onze vereniging is Public Relations & Communicatie een belangrijk onderwerp, cruciaal voor alle
contacten, zowel met onze leden als “naar buiten”.
Ten aanzien van public relations geldt dit voor iedere verschijningsvorm van de afdeling.
➢ Nieuwsbrief:
Samenstelling en redactie:
redactie nieuwsbrief & aanleveren kopij: redactie@pvge-awv.nl
opmaak nieuwsbrief: de heer Jacques Gelens
bezorging: de heer Paul Compen

De Nieuwsbrief is het mededelingenblad van de afdeling, dat dit jaar wederom vijfmaal verschenen is. De
huidige vorm is een groot succes en heeft een professionele uitstraling.
We hebben dit jaar een officiële redactie opgericht die alle kopij verzamelt, zo nodig corrigeert en
doorstuurt naar de heer Gelens. Ook dit jaar weer een compliment voor Jacques Gelens voor de opmaak
en een woord van dank aan Paul Compen, die met de bezorgers er voor zorgt dat onze leden de
Nieuwsbrief thuis in de bus krijgen.
➢ Website:
contact: webmaster@pvge-awv.nl . website: www.pvge-awv.nl
webredacteuren: de heren Will Balemans, Ben Huijbers en Herman Ossevoort

Het voornaamste doel van onze website is het bieden van een unieke en aantrekkelijke plaats met actuele
informatie waar alles over onze afdeling geconcentreerd aanwezig is.
In 2018 hebben we verdere stappen gezet in de bereikbaarheid van de website. Vroeger moest u het
lange website-adres foutloos intypen: www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
Dat ging niet altijd goed. Voortaan is dat makkelijker. Nu volstaat: www.pvge-awv.nl
➢ NieuwsFLITS!:
In 2018 is er per e-mail 12 maal een nieuwsFLITS! gestuurd naar alle leden van wie wij een e-mailadres
hebben. We sturen die nieuwsFLITS! voor dringende berichten als aanvulling op de reguliere ‘papieren’
Nieuwsbrief en de website.
➢ E-mail:
Een groeiend aantal van onze leden beschikt inmiddels over e-mail. Zij zijn daarmee veel sneller te
bereiken dan met te wachten op de papieren Nieuwsbrief die maar 5 keer per jaar verschijnt. Op dit
moment wordt via e-mail 72% van onze leden bereikt.
➢ Flyer:
We hebben een papieren folder ontwikkeld met alle contactgegevens handig op één gevouwen A4. Deze
flyer verspreiden we in maart met de Nieuwsbrief en leggen we ter inzage op openbare plaatsen.
➢ Sociale Media:
Steeds meer senioren raken bekend met ‘sociale media’. Het heeft dus zin om ook deze kanalen te
benutten voor het verstrekken van informatie en het communiceren met onze leden. Facebook is zo’n
populair communicatiemiddel. Vooralsnog heeft onze afdeling geen eigen Facebook-kanaal maar liften wij
mee op het Facebook-kanaal van de hoofdvereniging: https://www.facebook.com/pvge.koepel.
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Activiteiten zonder clubverband
Voor deelname aan de meeste van deze activiteiten is het afdelings- of afdelingsgastlidmaatschap van de PVGE verplicht!

➢

Aandacht voor zieken en oudere leden

mw. Riet Boonstra (coördinator), Waalre, (040) 2213758, riet.boonstra@kpnmail.nl
mw. Mieke van der Meeren, Valkenswaard, (040) 2046439
mw. Tineke de Pooter, Waalre, (040) 2218298

De ziekencontactgroep van de afdeling bestond dit jaar uit vier actieve vrijwilligers. De taak van deze
vrijwilligers is het bezoeken van vaak langdurig zieken en ouderen die daar prijs op stellen. Ook dit jaar
is weer ondersteuning verleend, vaak door middel van een bezoekje, het sturen van een kaart of
telefonisch contact.
Na vele jaren als vrijwilligster actief te zijn geweest heeft Jeanne Sanders haar taak als
ziekenbezoekster neergelegd.
➢

Belastingservice Ouderenbonden (HUBA – HUlp bij BelastingAangifte)

Afdelingscoördinator: dhr. Gerrit van der Leest, (040) 2230540, gvdleest@gmail.com

Leden van de PVGE kunnen hulp krijgen bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting en bij
aanvragen zorgtoeslag en huurtoeslag indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie website en de
Nieuwsbrief van januari/februari).
In 2018 waren twee belastinginvullers actief voor onze afdeling: Lou Doorakkers en Gerrit van der
Leest. Zij hebben in maart en april meer dan vijftig belastingaangiften verzorgd en vragen over huur- en
zorgtoeslag beantwoord.
In de loop van het jaar zijn ook vragen beantwoord over de belastingaanslagen en toeslagbeschikkingen die leden ontvangen hebben.
➢

Kunst & Cultuur:
Contactpersonen/coach:

dhr. Leo Brabander, (040) 201 53 87, lbrabander@onsmail.nl
mw. Bep Broekhuijse-Steegers, (040) 201 09 80, bep.broekhuijse@onsbrabantnet.nl
dhr. Piet Setz, (040) 201 58 35, p.setz@kpnmail.nl
mw. Inez Wessels-Schabracq, (040) 221 38 98, wessels.inez@gmail.com
Coördinator vanuit het bestuur is Luit Hoving.

Op 11 februari genieten wij in Amsterdam het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van
Stanislav Kochanovsky. Vóór de pauze pianoconcert in a, opus 54 van Schumann, met pianist
Alexander Gavrylyuk. Na de pauze de Manfred symfonie van Tsjaikovski.
Aantal aanmeldingen: 54
Aantal deelnemers: 49
Op 24 april bezoeken we de historische stad Gouda in het Groene Hart, waar in het stadscentrum de
rijkdom nog steeds merkbaar is. De stad is beroemd om het stadhuis, de Sint-Janskerk, haar
stroopwafels, Goudse kaas, Goudse kaarsen en Goudse pijpen.
Aantal aanmeldingen: 66
Aantal deelnemers: 49
Op 26 juni leggen we aan bij twee bestemmingen. Museum Insel Hombroich, een bijzondere ervaring
voor wie van kunst houdt en zich thuis voelt in een natuurlijke omgeving. Het vestingstadje Zons is, hoe
onbekend ook, een ware verrassing.
Aantal aanmeldingen: 53
Aantal deelnemers: 49
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Op 11 september verblijven wij de hele dag op kasteeldomein Alden Biesen, ooit de hoofdzetel van de
balije Biesen van de Duitse Ridderorde. Vandaag is de Landcommanderij een toeristische toplocatie en
internationaal cultuurcentrum van de Vlaamse overheid.
Aantal aanmeldingen: 70
Aantal deelnemers: 49
De laatste reis gaat op 31 oktober naar Tongeren, "de eerste stad" van België. In het Gallo-Romeins
Museum bezoeken wij de intrigerende tentoonstelling over Stonehenge. Verder is er een wandeling
langs de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek en het Catharinabegijnhof.
Aantal aanmeldingen: 75
Aantal deelnemers: 49
➢

PC-ondersteuning:
Contactpersoon:

dhr. Volker Broniecki volkerbroniecki@gmail.com

Op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur zijn er inloopmiddagen in Het Klooster te Waalre.
Een voorafgaande afspraak per e-mail is noodzakelijk. Er kunnen bij de inloop (maar eventueel ook
thuis) leden geholpen worden met kleine computerproblemen.
➢

Reizen:
Contactpersoon/coach:

Centraal contact: afdelingsreizen@pvge-awv.nl
Middaguitstapjes: mw. Will Balemans-Fasen, (040) 2213382
Dagreizen: mw. Maria Van Hauwe-van Seggelen, (040) 2016618, jrmvanhauwe@onsbrabantnet.nl
Meerdaagse reizen: mw. Truus van de Vorstenbosch-Schut, (040) 2215140, truusvdv@gmail.com

Middaguitstapjes
3 januari
8 februari
8 mei
15 mei
7 juni
14 december

Kerstbeelden en -stallen in Het Waalres Museum
EDAH-museum in Helmond
Dijkmans Asperges (Adrie en Anita) in Eersel
Lunch bij de Rooi Pannen
Golfclinic in Valkenswaard
Kerstdiner bij De Graver te Valkenswaard

40 deelnemers
18 deelnemers
52 deelnemers
70 deelnemers
20 deelnemers
44 deelnemers

Keulen
Meldersloo en Rozenfestival in Lottum
Vlasserij-Suikermuseum Klundert en bezoek aan
Willemstad

50 deelnemers
geannuleerd
26 deelnemers

48 deelnemers

31 aug t/m 5 sept.
19 t/m 21 december

De Parels van de Baltische Staten: 11-daagse
vlieg/busreis
Engeland, graafschap Sussex: 6-daagse busreis
Zweedse Adventsbetovering: minicruise

Andere activiteiten
12 januari
27 november

Reizen vooruitblik
Reizen terugblik

100 deelnemers
51 deelnemers

Dagreizen
15 april
13 augustus
10 oktober
Meerdaagse reizen
21 t/m 31 mei
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➢

Trefpunt:
Contactpersoon:

dhr. Peter Oolbekkink, (040) 2214527, peter.oolbekkink@gmail.com

In 2018 zijn de eerste twee lezingen gehouden in het AD-gebouw, de laatste 2 in de Mariazaal van de
Mariakerk in Valkenswaard.
We zijn met een geheel nieuw team gestart.
De entree is verhoogd naar € 4,00.
De eerste lezing, op donderdag 15 maart, had als onderwerp: ‘Moskou’, begeleid door prachtige
Russische muziek. De presentatie werd gegeven door Alex Veldhoen en werd bezocht door 82
personen.
De tweede lezing, op donderdag 26 april, “De wereld van de wijn” werd gepresenteerd door Mart van
der Linden en werd bezocht door 31 personen.
De derde lezing, op dinsdag 25 september, werd voor de eerste keer gehouden in de Mariazaal in
Valkenswaard. Onderwerp: ‘Patagonië, het meest zuidelijke gebied op aarde’, gepresenteerd door Luit
Hoving. Er waren 89 belangstellenden.
De vierde en laatste lezing, dinsdag 6 november had als onderwerp ‘Historische wegen, rails en
stromen’ en werd gepresenteerd door Sjef Tooten, Heemkundekring Weerderheem. Er waren 52
belangstellenden.
Naast de lezingen heeft het team ook geassisteerd bij de bijeenkomst voor nieuwe leden op 14 maart.
In november is geassisteerd bij de najaarsbijeenkomst.
➢

Koffie/borreluurtje:
Contactpersoon:

mw. Diny van Kemenade (040) 2130588 d.vankemenade1@kpnmail.nl

Het maandelijkse koffie/borreluurtje vindt iedere derde vrijdag van de maand plaats in ’t Oude
Wandelpark, Eindhovenseweg 264 in Valkenswaard. De middag duurt steeds van 14.30 tot 16.30 uur.
We hebben in 2018 twaalf keer gezellig met elkaar geborreld.
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Activiteiten in clubverband
Voor deelname aan deze activiteiten is het afdelingslidmaatschap of gastlidmaatschap verplicht!

Activiteitencoördinator:

dhr. Frans Meeuwsen, (040) 2040413, frans.adele@gmail.com

Contributie activiteitenclubs:
Aan de deelnemers van de verschillende activiteitenclubs wordt een algemene eigen bijdrage gevraagd.
Gedurende het verslagjaar 2018 waren binnen onze afdeling de volgende activiteitenclubs actief:
➢

Biljarten:
Contactpersoon/coach:
dhr. Rob Westerhof, 06-10035893, robwesterhof@yahoo.com

Het aantal leden is gegroeid tot 9 in het afgelopen jaar. Op de maandag wordt tussen 1 en 4 uur
gespeeld op 2 tafels in Het Klooster, waarbij de koffiepauze benut wordt om wereldse zaken te
bespreken. Hierbij sluiten zich ook wel oud-leden bij aan.
Het Klooster kende een onzekere periode qua eigenaren en exploitatie. Het was daarom in de zomer 3
maanden dicht. Wij zijn in die periode uitgeweken naar Café Herbergh ‘t Loon, in het buitengebied van
Waalre, alwaar wij zeer gastvrij zijn ontvangen. Vanaf september spelen wij weer in Het Klooster, waar
naast de 2 biljarts nu ook een poolbiljart staat.
In november is met handicapverrekening om het kampioenschap gespeeld over 3 sessies met
verschillende stootbeelden. Door de handicapverrekening, zoals met golf, waren de kansen gelijk en
werd tenslotte Willem de Leng kampioen 2018 met Jan Gooijer als tweede.
➢

Bridgen vrijdagmiddag:
Contactpersoon/coach:

dhr. Herman Jonker, (040) 2212635, herman.d.jonker@planet.nl

Bij het vrijdagbridge werd ook in 2018 weer geanimeerd gebridged. Het aantal leden is constant
gebleven op ongeveer 20 personen. Er werd steeds aan 4 of 5 tafels gespeeld en de uitslag werd per
middag berekend.
➢

Fietsen:
Contactpersoon/coach:

dhr. Paul Compen, (040) 2216087, paulcompen43@gmail.com

We begonnen in maart met de voorjaarsbijeenkomst, er waren ca 35 personen aanwezig.
Er werd o.a. gesproken over de opvolging van coaches. Hiervoor was nog geen complete oplossing en
daarom werd er ook dit jaar met reserves gewerkt.
In de loop van het jaar groeide de ledenlijst tot 67 personen, vooral na de bijeenkomst voor nieuwe
leden.
Dit jaar was Gerard van Bakel, die ook nog mede coach was bij de vorige coach (W. Hoeks) en ca. 22
jaar mede de fietsgroep heeft begeleid, er helaas niet meer bij.
Verder werd besloten om de afsluiting weer bij De Doelen te houden en het eten na de dagtocht bij De
Graver.
1e tocht, 12 april
28 personen.
Het zou goed weer worden, maar na de picknick in Leenderstrijp begon het toch wat te miezeren.
Het duurde niet lang maar het zonnetje kwam niet echt door en daardoor frisser als verwacht.
We gingen van De Graver via Drie Bruggen waar snoeppauze was door naar Leenderstrijp.
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Na de picknick gingen we via de Riesten naar Soerendonk en van daaruit via de grens naar Achel en
dan naar De Vegtes voor café pauze.
Hierna via Achel, Borkel en omweg via Bruggerhuizen naar de Heistraat waar de groep uit elkaar ging.
2e tocht, 17 mei
Goed weer, fris windje.
27 personen stonden klaar bij ‘t Stationskoffiehuis.
We gingen via De Volmolen, ‘t Witven en via Veldhoven naar een picknickplaats bij het vliegveld.
Toen door de Oirschotse Heide naar Best, waar Ons Café speciaal voor ons open deed, we zaten
heerlijk in zonnetje op het binnenterras.
Via fietspad langs kanaal en Hovenring terug naar High Tech Campus en daarna bij Van Hornelaan
gingen we uiteen.
De Valkenswaardenaren gingen via het nieuwe fietspad over het oude spoor.
Dit was volgens de deelnemers ook weer een geslaagde tocht.
3e tocht, 14 juni
31 personen en goed weer.
Via Malpie en Borkel richting De Plateaux waar bij kapelletje en brug werd gepicknickt.
Daarna via Tolhuis grenscafé voor café pauze.
Vanaf daar via De Maaij en De Liskes naar de visvijvers van Bergeijk zo richting Dommelen en via
fietspad Kromstraat naar De Graver, waar een geweldig buffet stond te wachten.
4e tocht, 12 juli
36 personen
Via Mie Pils en Gijzenrooi langs het kanaal naar Brandevoort waar we in een parkje lekker zowel in de
zon als uit de zon konden picknicken.
Na de picknick via Stiphout naar strandbad Enode waar de café stop was.
Via Collse Molen en voetbalveld VV Tongelre en Gijzenrooi naar Mie Pils en zo weer naar Aalst op
einde Hutdijk waar ieder weer zijns weegs ging.
5e tocht, 26 juli
Het zou 37 á 38 graden worden en stralend weer maar 37 graden was voor de meesten toch te gek en
daarom werd besloten de tocht af te gelasten.
Er waren maar 3 leden bij het startpunt.
6e tocht, 9 augustus
Het zou pas in de middag gaan regenen maar om 11.00 uur goot het en daarom was bij het vertrekpunt
alleen leiding aanwezig. Tocht afgelast.
7e tocht, 23 augustus.
Goed weer, wat zon en bewolking. Na de hitte nu ca 23 graden.
29 personen.
We gingen via Drie Bruggen, achter de visvijvers door het Staatsbos naar de Leenderweg en toen via
een nieuw fietspad richting Leenderstrijp.
Daarna het 1e fietspad links naar de manege.
In Leende bij de speeltuin gepicknickt.
Via Brouwhuis, Renheide etc naar de verharde weg naar de Achelse Kluis en daarna de Zomerhof voor
de verdiende consumptie.
Na Eetcafé Zomerhof een stukje terug richting België.
Via de Peedijk en Schafterekker naar de Dorpsstraat in Borkel.
Op de Malpie nog even gestopt bij het Groot Malpieven zodat iedereen kon zien hoe weinig water er
nog instond en dat je op sommige plaatsen er gewoon door kon lopen.
Bij de Venbergse Molen haakten de zuidelijke fietsers alvast af en ging de groep verder uiteen.
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8e tocht, 13 september
Goed weer 27 personen.
Vanaf ‘t Stationskoffiehuis via Mie Pils naar Heeze waar gepicknickt werd op het sportpark van VV
Heeze.
We hadden de route om moeten gooien omdat op een deel van het traject losse steenslag gestort was
en dus te link om er met de groep doorheen te gaan.
Daarna via Chijnsgoed Sterksel en Maarheeze naar De Pan en toen naar café in Sterksel.
Terwijl het meestal regent in Sterksel scheen nu de zon.
Via Ven, Heeze en Groote Heide terug naar Waalre.
Weer een goed verlopen tocht.
9e tocht, 11 oktober
35 personen.
Vanaf De Graver via Dommelen en Keersop en Keersopperdreef naar De Run in Veldhoven.
Via Moormanlaan en E3-Strand naar de visvijvers van vereniging De Gender.
Hier hebben we in hun accommodatie mogen picknicken.
Daarna stukje terug richting E3-Strand en vervolgens via Knegsel en Zandoerle, richting Sondervick,
toen het Sleegers fietspad en via De Korze - Run en Volmolenweg naar De Doelen waar we een leuke
afsluiting van het seizoen hadden.
Bij de afsluiting waren 50 personen aanwezig.
Alles bij elkaar kunnen we weer op een leuk seizoen terugkijken.
➢

Handwerken:
Contactpersoon/coach:

mw. Jeanne Sanders-Daems, (040) 2213497

Momenteel hebben we 16 leden.
We handwerken om de twee weken op woensdagochtend in De Pracht.
Ieder brengt haar handwerk mee.
Voor de vluchtelingen zijn sjaals en mutsen gebreid.
Voor het Rode Kruis sokken.
In de vakantie stoppen we 2 maanden.
De opkomst is gemiddeld 12 vrouwen.
Ieder vindt het gezellig.
Prima toch!
➢

Jeu de boules
Contactpersoon/coach:

mw. Thea Beijersbergen, (040) 2217269, theabvh@gmail.com

Op dinsdag 13 maart 2018 zijn wij weer gestart.
Met al onze leden was het een gezellig weerzien.
Iedereen had er echt zin in.
Er is een wisseling geweest, maar door nieuwkomers houden we toch 21 leden.
Gemiddeld speelden er 10-15 leden. Het was wel eens “dringen”.
Op 30 oktober sloten wij officieel het seizoen af.
Maar er kon voor liefhebbers doorgespeeld worden.
In 2019 starten wij met 21 leden.
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➢

Nordic Walking
Contactpersoon/coach:
dhr. Frans Meeuwsen, (040) 2040413, frans.adele@gmail.com

Voor de Nordic Walking club is het jaar 2018 weer een prima jaar geworden. Een lid is gestopt, maar
daartegenover staan weer aanmeldingen van nieuwe leden, zodat de teller gestegen is naar 41.
Het weer was ons opnieuw goed gezind en van de ruim 100 geplande wandelingen zijn er slechts 2 niet
doorgegaan vanwege regen.
Uiteraard is er ook dit jaar weer een activiteiten dag georganiseerd met een excursie naar
beleefboerderij “Heierhof” in Riethoven. Hier krijg je alles te horen en te zien over struisvogels, ezels en
alpaca’s. Prachtig om te ervaren hoe het samenspel tussen mens en dier kan verlopen. Natuurlijk kwam
op deze dag ook het nordic walking in de prachtige Valkenswaardse omgeving aan de orde.
De traditionele jaarafsluiting met ‘glühwein’ en cake is weer gezellig verlopen, zodat we met veel
enthousiasme aan 2019 beginnen.
➢

Tennissen:
Contactpersoon/coach:

mw. Tineke de Pooter-van der Kooij, (040) 2218298, hans.en.tineke4@planet.nl
ass.coach: mw. Wil Drop, (040) 2215781, wil.drop@kpnmail.nl

Het zomerseizoen startte op 4 april op de Genneper Parken in Eindhoven. Wij hebben daar nu gespeeld
van 10.00 -12.00 uur. Met 12 leden speelden wij op de French Court-banen 18 en 19. Door de mooie
soms wat warme zomer hebben we veel kunnen spelen.
Er zijn in de loop van het seizoen twee leden gestopt vanwege blessures.
Het tennisseizoen hebben wij afgesloten met een kopje koffie in de pauze op 26 september.
Volgend jaar zullen wij op 3 april 2019 weer beginnen; nieuwe leden zijn van harte welkom.
➢

Wandelen:
Contactpersonen/coaches:

dhr. Wim Rosink, (040) 2015510, wbrosink@onsbrabantnet.nl
dhr. Ger van den Broek, (040) 2219117, ghmvandenbroek@planet.nl

De wandelgroep is 2018 gestart met 63 deelnemers, in de loop van het jaar gegroeid naar 72 leden. Het
gemiddelde aantal deelnemers is 23 personen.
Maandag 12 maart
Driebruggen en Klein Hasselven, bekend terrein in het Leenderbos, heide, en een vennetje ontstaan in
de ijstijd. Er waren veel ontbossing werkzaamheden om weer heide terug te krijgen.
27 deelnemers.
Dinsdag 10 april
Landgoed Annanina’s Rust bij Diessen, landgoed met gevarieerde begroeiing zoals eikenbos,
beukenbos en Douglas spar, mooie lanen. Tevens door het Diessens Broek waarbij invloed van
ruilverkaveling uit jaren zestig en recent beekherstel bij de Reusel.
21 deelnemers.
Maandag 14 mei
Dagtocht naar de Maasheggen bij Boxmeer en Sambeek, mooi landschap met kleinschalige akkers en
weiden omzoomd door mooie hagen, een stukje natuur educatiepad en het sluizencomplex.
22 deelnemers.
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Dinsdag 12 juni
Naar De Bever bij Achel, langs de Warmbeek (de bovenloop van de Tongelreep), monument De Draad
en bosgebied.
21 deelnemers.
Maandag 9 juli
Naar Heeze bij de Plaetse, traditioneel kleinschalig landbouwgebied langs de Kleine Dommel, stukje
Herbertusbossen bij het kasteel van Heeze en Strabrechtse Heide.
28 deelnemers.
Dinsdag 14 augustus
Een dagtocht naar Boswachterij Dorst een waterwingebied van Brabant Water met enkele follies. Een
gebied met mooie afwisselende bossen en enkele mooie vennen.
17 deelnemers.
Maandag 10 september
Naar Cartierheide, bos en heide tussen Eersel, Bladel en de Belgische grens. Mooi afwisselend gebied
en over enkele uitdagende paadjes. Het effect van de droogte was goed te zien.
17 deelnemers.
Dinsdag 9 oktober
Wandeling vanaf ’t Stationskoffiehuis via een erg slingerende route door de gemeentebossen, De
Meeris (Gat van Waalre), het nieuwe natuurgebied met begrazing door koeien en langs het verdwenen
munitielijntje terug naar vertrekpunt.
26 personen.
Maandag 12 november
Naar Landgoed De Utrecht bij Esbeek, gebied de Hertgang met het natuurlijke ven De Flaes en koffie
drinken bij den Bockenreyder. Ondanks de mindere weersvoorspelling viel de regen mee en hebben we
met 9 deelnemers een mooie wandeling gelopen.
Dinsdag 11 december
Met een wandeling door het Valkenswaardse wandelpark wordt dit jaar afgesloten met een bijeenkomst
bij het IVN en bespreking van het programma voor 2019.
Ongeveer 35 deelnemers.
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(plek voor eigen aantekeningen)
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