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#18
16 september 2019

In deze NieuwsFLITS!:
Seniorenmarkt Valkenswaard op zaterdag 21 september
Trefpuntbijeenkomst over Sicilië op donderdag 19 september
Alles over restaureren en een gratis advies op donderdag 12 december

mededeling bestuur
Seniorenmarkt Valkenswaard: zaterdag 21 september
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Het SBV (Senioren Belang Valkenswaard) organiseert ieder jaar een
seniorenmarkt. Dit is een informatieve markt; de deelnemers geven informatie
over een groot aantal onderwerpen die voor senioren uiterst interessant zijn,
zoals gezondheid, financiële zaken en ontspanning.
wonen, thuishulp, verpleeghuizen, dementie en alzheimer, lichamelijke
hulpmiddelen en fysiotherapie, tandtechniek, audiologische en optische
hulpmiddelen
bankzaken, notariële hulp, uitvaart, financiële adviseurs
beweging/sport, cultuur, creatieve activiteiten, reizen, musea en
cultuurhistorie, handvaardigheid en welzijnsactiviteiten, sociëteiten,
ouderenbonden.
De organisaties die de presentaties verzorgen zijn lokaal of regionaal
werkzaam. En uiteraard staat ook de PVGE op deze informatiemarkt!
De seniorenmarkt is op zaterdag 21 september van 13.00-17.00 uur in de
Hofnar. De entree is gratis en u krijgt 1 consumptiebon cadeau.
De Hofnar is geheel gevuld met kraampjes. In de foyers, de theaterzaal, de
bieb, het café en in de zalen; kortom, belangstellenden komen zo ongeveer in
het hele gebouw. Toegankelijk met hulpmiddelen als rolstoel, en zo gewenst
kan men met de lift naar de eerste verdieping.
Aan de deur wordt u met open armen ontvangen door charmante gastvrouwen
en –heren. U ontvangt daarbij een plattegrondje en de gebruikelijke
consumptiebon. Na afloop, of tussentijds, moe van alle informatie en het
rondlopen? In het café kunt u zitten en genieten van bekende gezellige songs
door Entertainer Wiljan van Gerven uit Mierlo. Hij brengt een onderhoudend
repertoire dat passend is bij de Seniorenmarkt.
We zien u graag op zaterdagmiddag 21 september vanaf 13.00 uur in de
Hofnar!

mededeling commissie Trefpunt

PVGE-AWV - NieuwsFLITS! #18 (16 september 2019)

3 of 4

Herinnering: Trefpuntbijeenkomst over Sicilië
Donderdag 19 september, in het AD-gebouw te Waalre
In de 3e Trefpuntbijeenkomst van dit jaar wordt
een lezing gehouden door Aleks Veldhoen over
Sicilië. Een eiland midden in de Middellandse Zee
dat een boeiende vakantiebestemming is. Een
eiland waar Grieken, Romeinen, Arabieren en
Normandiërs geheerst hebben en hun sporen
hebben nagelaten. Op cultureel gebied, maar ook
door de import van druiven, citroenen, sinaasappels en suikerriet. Een eiland
waar ook een groot deel van de bevolking is geëmigreerd naar met name de
VS wegens de enorme armoede in de 19e en 20e eeuw.
Met foto's en muziek gaat u mee op een rondreis over dit eiland, een
duurzame droomreis met lage CO2-belasting.
Na de lezing is er een gezellige nazit, waar eenieder onder het genot van een
drankje welkom is.
Waar:

Agnus Dei-gebouw, Koningin Julianalaan 12 te Aalst.

Wanneer:

donderdag 19 september. Aanvang 14.00 uur. De zaal is
open vanaf 13.30 uur, ontvangst met een kopje koffie.

Toegangsprijs:

€ 4,-- per persoon (inclusief consumpties).

Aanmelden:

niet nodig. De lezing is toegankelijk voor alle PVGE-leden
en introducees.

Informatie:

Peter Oolbekkink 040-2214527 of
peter.oolbekkink@gmail.com

mededeling commissie Kunst & Cultuur
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K&C: Alles over restaureren en gratis advies
donderdag 12 december 2019

Wij hebben twee restauratoren, beide afgestudeerd als Master of Arts aan de
Universiteit van Antwerpen, bereid gevonden te komen vertellen over het
restaureren van kunstvoorwerpen. Suzanne Peters en Jitske van Groenland
nemen ons mee in de wereld van conservatie/restauratie, en laten zien hoe
ambacht en wetenschap samen tot groot vakmanschap leiden.
Het doel van conservatie/restauratie is cultureel erfgoed duurzaam te kunnen
behouden. Dat betekent: het minimaliseren van schade en verval door
ondermeer consolidatie van loszittende delen, schimmelbestrijding,
reconstructie, het reguleren van het omgevingsklimaat enz. Het betekent ook:
voorkomen dat belangrijke kennis over culturele objecten verloren gaat.
Voor de echte liefhebbers: misschien hebt u thuis een houten object, een
beeld(je) bijvoorbeeld of een schilderij dat er niet heel fris meer uitziet. Breng
het mee. Na hun presentatie zijn Suzanne en Jitske beschikbaar om te
adviseren over de mogelijkheden en de zin van een eventuele restauratie.
Datum

Donderdag 12 december 2019

Plaats

Gemeenschapscentrum De Pracht, De Pracht 2, Aalst

Tijd

Presentatie: 11.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur.
Aansluitend een eenvoudige lunch en de mogelijkheid voor een
gesprek met de inleiders.

Aanmelden

E-mail: k-en-c@pvge-awv.nl
Telefoon: 040 – 201 09 80 (bij afwezigheid: 040 – 201 53 87)
Meldt snel aan, er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar.

Betalen

€ 15,00 naar NL70 RABO 0118820788, t.n.v. PVGE afd. AWV
K&C, onder vermelding van uw naam en “Restauratie”

