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ALGEMENE LEDENVERGADERING  PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 
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 vergaderstukken verstrekt worden tijdens de ALV. 

Wij gaan ervan uit dat u de vergaderstukken 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 

 
 

http://www.pvge-awv.nl/


 

 

 
 pagina 4 van 23   ALV 13 april 2022 

7. Activiteiten zonder clubverband. 
 

8. Activiteiten in clubverband. 
 

9. Bestuursverkiezing.  
Aftredend volgens rooster zijn Jos Ossevoort, Truus van de Vorstenbosch en Jos Nieuwenhuis. Jos 
Ossevoort en Truus van de Vorstenbosch stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. Het 
bestuur stelt voor hen te herbenoemen.  
 

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 voordragen. 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 kandidaten 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 niet-genoemde kandidaten nog voordragen ter benoeming. 

 
  

 
 

Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering 
 
 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. 
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CONCEPT 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering  
van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 

d.d. 28-04-2021 via Zoom  
___________________________________________________________________________ 

Dit verslag behoeft nog goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2022 
 
 

1. Opening. 
• Om 14.00 uur opent de voorzitter de Zoom-vergadering; er zijn 23 leden die zich hiervoor 

aangemeld hebben. 
• Jos Ossevoort herdenkt de leden die ons in 2020 zijn ontvallen. 

 
2. Mededelingen. 

De ingestuurde vragenlijsten over beslissingspunten gaven positieve antwoorden. 
 

3. Verslag van de ALV van 19 februari 2020. 
Dit verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd. 

 
4. Secretarieel jaarverslag. 

• Op deze uitgebreide samenvatting van onze activiteiten geeft de voorzitter nog een korte 
toelichting. De hele PVGE ondervindt een daling van het aantal leden. Onze afdeling ook, 
maar relatief in iets mindere mate; onverkort blijven wij proberen nieuwe leden aan te 
trekken. 

• De gemiddelde leeftijd van onze leden is 7 maanden hoger dan vorig jaar en is nu 79 jaar en 9 
maanden. 

• Nieuwe activiteiten die gestart zijn c.q. in de startblokken staan, zijn: Zentangle, op 
restaurant en de leesclub. 

• De NieuwsFLITS!, waarin wij binnen de PVGE voorloper waren, is succesvol: 15 keer in 2020. 
• Door corona zijn afspraken over belangenbehartiging via SBV in Valkenswaard en SRW in 

Waalre niet van de grond gekomen. Hetzelfde geldt voor samenwerking met andere 
verenigingen. 

 
5. Financiën. 

• Ton Kivits noemt de belangrijkste punten van de situatie in 2021. 
• Door corona zijn vele activiteiten niet doorgegaan, dus minder uitgaven terwijl de contributie 

ontvangsten normaal waren. Dat resulteert in een positieve post van  
€ 5.000,-. € 4.000,- gaat voor 2021 naar de speciale pot waaruit een extra activiteit na corona 
gepland wordt. Eventueel wordt die aangevuld uit het eigen vermogen, waar de resterende € 
1.000,- bijgestort wordt. 

• Van wat de clubs in 2020 niet uitgegeven hebben mag 25% meegenomen worden naar 2021. 
• De Kascontrolecommissie – Jan Mermans en Tineke de Pooter – stelt na haar controle voor 

om de penningmeester decharge te verlenen. De nieuwe commissie bestaat uit Jan Mermans 
en Ger van der Broek met als reserve Jos Sluys. 

• De begroting voor 2021 is identiek aan die van 2020. 
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6. Bestuursverkiezing. 
• Wegens verhuizing naar de Randstad is Eric Ideler niet herkiesbaar. Zonder corona en met 

een normale ALV was hij met een welverdiend, donderend applaus vertrokken. Nu wordt hij 
bedankt en beloond met een verdiende benoeming tot lid van verdienste, waarvoor hij van 
de voorzitter de speld, de oorkonde en de bloemen ontvangt. Eric bedankt en zegt het werk 
met plezier gedaan te hebben en met pijn in het hart te vertrekken. 

• Frans Segers wordt herbenoemd en Mies Mermans wordt benoemd. 
 

7. Vertegenwoordigingen. 
• In de Verenigingsraad van de PVGE neemt Truus van de Vorstenbosch de plaats van Eric in. 
• Door corona is weinig activiteit te melden van SBV en SRW; onze vertegenwoordigers in 

beide organen blijven. 
 

8. Wijzigingen in huishoudelijk reglement. 
Na de ingevoerde nieuwe statuten zijn alle lokale afdelingen ook akkoord gegaan met een 
eensluidend huishoudelijk reglement. 

 
9.  Activiteiten. 
 Alle commissies staan te popelen om tot activiteiten te komen. Hierna een overzicht van alle 

activiteiten met vermelding van de vrijwilligers die dit alles mogelijk maken. 
- Kunst & Cultuur: 

 Leo Brabander, Bep Broekhuijse, Piet Setz, Therese Hanneman 
- Reizen: busreizen: Truus van de Vorstenbosch, Mies Mermans, Will Balemans en Maria Van 

Hauwe. 
- Trefpuntlezingen: coördinatie Peter Oolbekkink; Maria Bijsterveld, Cissy van de Hoef, Gerry 

Mutsers, Ria Smits, Fien Wegter, Nelleke Tops, Eugenie Baken. 
- Evenementencommissie: Hans de Pooter, Reinier Schipper. 
- Aandacht zieken en oudere leden: coördinatie Tineke de Pooter, Mieke van der Meeren, 

Nelleke Tops, Will van der Vorm, Truus van de Vorstenbosch. 
- Belastingservice: Gerrit van der Leest, Lou Doornakkers. 
- Borreluurtje;: Truus van de Vorstenbosch. 
- Zondagmiddagwandeling: Wil van de Vorstenbosch. 
- Nieuwsbrief: Jacques Gelens (lay-out), Paul Compen (bezorging). 
- NieuwsFLITS!: Peter Oolbekkink. 
- Webmaster: Will Balemans. 
- Activiteiten in clubverband: Peter Oolbekkink (coördinator); betreft biljarten, bridge, fietsen, 

handwerken, jeu de boules, nordic walking, tennissen, wandelen en nieuw: leesclub. 
Nieuwe activiteiten: er zijn aanmeldingssuggesties geweest voor: leesclub, koken, spelletjes, 
muziek, zwemmen, kaarten maken, zentangle, bloemschikken, schilderen. Met mogelijke 
uitzondering van leesclub en zentangle, te weinig concreet om vervolg aan te geven. 

 
10.  Rondvraag. 

Tineke de Pooter vraagt hoe lang wij doorgaan met speciale benadering van 90-plussers. Dit zal 
in het bestuur besproken worden. 

 
Waalre, 30 april 2021  
Jos Nieuwenhuis 
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Bestuursleden  PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 

 
 

Gedurende het verslagjaar 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:  
  
Voorzitter: 
Dhr. J.G.J.M. (Jos) Ossevoort Alsemlaan 48 (040) 2214276 
 5582 CN Waalre  voorzitter@pvge-awv.nl 
 
 
Secretaris: 
Dhr. E.C.C. (Eric) Ideler  De Vrieshof 6 (040) 2520497 
 5581 TW Waalre secretariaat@pvge-awv.nl 
Na juli: Peter Oolbekkink 
 
 
Penningmeester: 
Dhr. A.J.A.M. (Ton) Kivits Pastoor vd Heijdenstr. 5 (040) 2213879 
 5583 TL Waalre penningmeester@pvge-awv.nl 
 
Bestuurslid 
Dhr P.J.(Peter) Oolbekkink Gebr. de Koningplantsoen 25  (040) 2214527 
 5583 EM Waalre    secretariaat@pvge-awv.nl 
 
 
bestuurslid/notulist: 
Dhr. J.J. (Jos) Nieuwenhuis (040) 2215385
 nieuwenhuis247@gmail.com 
 
bestuurslid  
Dhr. F.P.A.(Frans) Segers (040) 2017214
 fpasegers@onsbrabantnet.nl 
 
 
bestuurslid 
Mw. G.M. (Truus) v.d. Vorstenbosch-Schut (040) 2215140   
 truusvdv@gmail.com 
 
 
Bestuurslid 
Mw. W.M. (Mies) Mermans-Van Doormalen (040) 2042536
 miesmermans@gmail.com 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ledenadministratie PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard: 
Dhr. W.J. (Will) Balemans (040) 2213382 
 ledenadministratie@pvge-awv.nl 
 
 
  

mailto:voorzitter@pvge-awv.nl
mailto:secretariaat@pvge-awv.nl
mailto:penningmeester@pvge-awv.nl
mailto:secretariaat@pvge-awv.nl
mailto:nieuwenhuis247@gmail.com
mailto:fpasegers@onsbrabantnet.nl
mailto:truusvdv@gmail.com
mailto:miesmermans@gmail.com
mailto:ledenadministratie@pvge-awv.nl
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Leden Verenigingsraad vanuit PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 

 
 
Verenigingsraad (VR) 
 
Onderstaande afgevaardigden zijn lid van de Verenigingsraad van de PVGE hoofdvereniging: 
 
Dhr. P.J. (Peter) Oolbekkink (040) 2214527 secretariaat@pvge-awv.nl 
 
Dhr. A.J.A.M. (Ton) Kivits (040) 2215385  penningmeester@pvge-awv.nl 
Mw. G.M. (Truus) v.d. Vorstenbosch-Schut (040) 2215140 truusvdv@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag afgevaardigden Verenigingsraad over de VR-vergaderingen in 2021 
 
De Verenigingsraad (VR) kan gezien worden als de algemene ledenvergadering van de hoofdvereniging, 
waarin onze afdeling vertegenwoordigd is met 3 afgevaardigden die door de algemene 
ledenvergadering van onze afdeling gekozen worden. 
 
De Verenigingsraad (VR) kwam in 2021 niet bij elkaar door corona. 
  

mailto:secretariaat@pvge-awv.nl
mailto:penningmeester@pvge-awv.nl
mailto:truusvdv@gmail.com
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Secretarieel jaarverslag 2021 over de bestuurlijke activiteiten 

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 
 

Leden – ledenadministratie  

 
Aan het begin van dit verslagjaar telde de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 1056 afdelingsleden en 
29 gastleden (samen 1085).  
In de loop van 2021 zijn er diverse mutaties geweest als gevolg van opzeggingen en aanmeldingen. 
Sommige mutaties, zoals overlijden, zijn ons soms laat bekend vanwege de strenge privacyrichtlijn 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 2022 was de stand 987 afdelingsleden en 25 gastleden (samen 1012). We zijn dus in 2021 
iets gedaald in het aantal leden en gastleden. Overleden zijn 43 leden. Gemiddelde leeftijd tussen 75 en 
80 jaar. 
 

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 2019 was de heer Jos Nieuwenhuis de notulist en de heer Eric Ideler de 
secretaris tot juli. Daarna zijn zijn taken overgenomen door de heer Peter Oolbekkink.  
 

Evenementen in 2021  
 
De Evenementencommissie bestond in 2021 uit de volgende personen: 
de heren Hans de Pooter en Reinier Schipper. Ton Kivits deed de coördinatie vanuit het bestuur. 
Dit jaar was ook een bijzonder jaar voor de Evenementencommissie. Door de coronaperikelen werden 
geen evenementen georganiseerd. 
 
ALV 28 april 2021 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats via Zoom, dus digitaal. Er waren slechts 23 leden  
Eigenlijk niet voor herhaling vatbaar. 
 
 

Belangrijke bestuursactiviteiten 
Vergaderingen 
Het bestuur is 7x bij elkaar geweest, waarvan 3x digitaal. 
 
Werkplan 
2021 was voor de PVGE een beroerd jaar, net als bij vele andere verenigingen. Het coronavirus gooide 
weer roet in het eten. Vele activiteiten konden geen doorgang vinden. 
Ook 2022 is vooralsnog moeilijk gestart. Veel leden zijn nog huiverig om mee te doen met eventuele op 
te starten activiteiten.  
Wel zijn we daar volop bezig. En ook proberen we in de Nieuwsbrief nieuwe rubrieken aan te bieden. 
We zijn gestart met 1 en mogelijk een tweede leesclub. Een nieuwe activiteit was ook Lunch op Zondag, 
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die wegens te weinig deelname gestaakt is. We gaan wel proberen met een iets andere invulling dit toch 
op te starten. Helaas is onze bridgeclub gestopt. 
We blijven u informeren met onze Nieuwsbrief en NieuwsFLITS!. En mochten activiteiten weer opgestart 
worden, dan laten we dit zo snel mogelijk weten. Het is nu eenmaal een bijzonder vreemde periode, 
waarin een werkplan niet zoveel zegt. 
Nieuwe leden en vooral jongere leden zijn van groot belang voor het voortbestaan van onze vereniging. 
We hebben besloten dat de Trefpuntlezingen voor iedereen toegankelijk zijn en kondigen elke lezing 
ook in de lokale bladen aan. Zo hopen we dat potentiële leden kennis kunnen maken met (een deel van) 
onze faciliteiten. De beste ambassadeurs voor de PVGE zijn onze eigen tevreden leden.. 
We hadden ook als doel ten minste één nieuwe club/activiteit te starten. Dat is dus gelukt.  
 
Attentie vrijwilligers 
Door corona hebben onze vrijwilligers een attentie gekregen met de kerstdagen 2020, waardoor de 
vrijwilligersbijeenkomst in 2021 is komen te vervallen. Ook voor 2022 wordt naar een andere invulling 
gezocht. 
 
Introductie nieuwe leden 
Ook deze activiteit heeft in 2021 niet plaatsgevonden. 
 
Belangenbehartiging: algemeen 
Een bestuursafvaardiging heeft 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.  
 
Belangenbehartiging:  Stichting Seniorenraad Waalre (SRW) 
De doelstelling van de Stichting Seniorenraad Waalre is de belangen te behartigen van de senioren uit 
de gemeente Waalre door het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Jos Ossevoort is onze 
vertegenwoordiger in het SRW. 
Blijvend onder de aandacht van de SRW zijn de volgende onderwerpen: 
- Fysiek en psychisch geweld jegens ouderen 
- Armoede 
- Eenzaamheid 
- Veiligheid 
- Dementie 
 
Belangenbehartiging:  Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (SBV)  
SeniorenBelang Valkenswaard zet zich in voor alle senioren in Valkenswaard. Het SBV is door de 
gemeente Valkenswaard bij convenant erkend als gespreksorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies 
geeft op het terrein van het ouderenbeleid in deze gemeente. In het bestuur zijn de drie plaatselijke 
KBO-afdelingen en de PVGE vertegenwoordigd. Frans Segers is onze vertegenwoordiger in het SBV.  
Het SBV heeft gemiddeld drie à vier keer per jaar overleg met de wethouder voor Zorg en Welzijn en 
met daarbij betrokken ambtenaren. Er komt een veelheid van onderwerpen aan de orde. Behalve met 
de gemeente onderhoudt het SBV ook kontakten met een verscheidenheid aan instellingen en groepen: 
Adviesraad Sociaal Domein, Platform Gehandicapten, Stichting Cordaad Welzijn, Woningbelang,  
HuurdersBelangenVereniging, wijkraden en anderen organisaties. 
 
Kerstpakketten  
Dit jaar hebben wij 83 leden van 90 jaar en ouder verblijd met een kerstpakket. 
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 pagina 12 van 23   ALV 13 april 2022 

 Financieel jaarverslag 2021-2022 
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 

 
Hier een korte toelichting op het resultaat 2021 en begroting 2022. De gedetailleerde cijfers worden  in 
de ALV gepresenteerd. 
 
Jaarrekening 2021. 
De coronapandemie heeft ook het afgelopen jaar veel van onze activiteiten verlamd. De opgelegde 
corona beperkingen laten zich goed zien in onze financiële huishouding. 

• Aan de inkomsten kant ontvingen we in 2021 nagenoeg evenveel als begroot. De inkomsten uit 
de contributie daalde licht omdat we iets minder leden hadden dan in 2020. De totale inkomsten 
bedroegen € 13.074 

• Aan de uitgaven kant hebben we als gevolg van het beperkt aantal activiteiten aanzienlijk 
minder uitgegeven dan begroot. Vooral het niet doorgaan van de voor-, najaar- en kennismaking 
bijeenkomsten, die voor €5.250  begroot stonden waren daar debet aan. 
Samen met het niet doorgaan van Trefpunt, Reis en beperkte Club activiteiten was onze uitgave 
kant ca. €7.800  minder dan begroot. 
Wel hadden we dit jaar een grotere uitgave aan kerstpakketten voor onze 90-jarigen, omdat we 
de inhoud wat royaler hadden gemaakt. 
Het bestuur heeft besloten om het bedrag van € 5.000 , dat begroot stond voor de 
evenementen, aan de “Corona repair” reserve toe te voegen. 
Ook dit jaar reserveren we € 1.000  voor een toekomstig lustrum. 
Rekening houdende met deze twee reserveringen bedroegen de uitgaven in 2021  € 12.352 
 

Balans 2021 
• De inkomsten min de uitgaven, zijnde € 13.074 - € 12.352, geven een positief saldo van         € 

722, wat aan ons eigen vermogen is toegevoegd.  
• De “corona repair” reserve is nu na 2 jaar € 9.000  en is bestemd om (hopelijk dit jaar nog) een 

extra groot evenement te organiseren voor zoveel mogelijk leden. 
• De reserve jubileum pot is nu € 3.000. 
• Omdat het bestuur het niet langer nodig acht om de reserve voor verlaging subsidie aan te 

houden is deze reserve per 31 december 2021 komen te vervallen en, om praktische redenen, 
rechtstreeks toegevoegd aan het eigen vermogen. 
 

Begroting 2022 
Als we alle activiteiten in 2022 weer volledig kunnen uitvoeren, dan zou dat betekenen dat we voor 
2022 een negatief saldo van ongeveer € 3.000 zouden hebben. 
Gezien ons gezond eigen vermogen is dat op zichzelf geen probleem. Echter op langere termijn is het 
feit dat de inkomsten de jaarlijkse uitgaven niet dekken een aandachtspunt. We zijn in gesprek met de 
overkoepelende PVGE-organisatie om tot een andere verdeling van de contributie inkomsten te komen. 
Daar zal in de loop van het jaar meer duidelijkheid over komen.   
 
Ton Kivits 
Penningmeester PVGE-AWV 
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WERKPLAN PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard 
januari 2022 

 
 
Het werkplan omvat de volgende aandachtsgebieden: 
 

1. Eigen initiatief van leden stimuleren 
Leden stimuleren eigen initiatieven te ontplooien. Condities scheppen waarbinnen het aantrekkelijk 
is actief te zijn en nieuwe activiteiten op te starten.  
Concreet doel sinds 2020 is het realiseren van ten minste één nieuwe club/activiteit per jaar. 
 

2. Public Relations en nieuwe leden 
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 2022 gaan wij door met de extra aandacht voor PR met als speerpunt het verhogen van het aantal 
leden. 
 

3. 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.  
 

4. Aandacht voor belangenbehartiging 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. 
 

5. Samenwerken met andere lokale verenigingen 
Samenwerking met andere seniorenverenigingen zal positief worden benaderd. Te denken valt aan 
activiteiten die vanwege de schaalgrootte of impact alleen samen met de andere 
seniorenverenigingen uitvoerbaar zijn. 
 

6. Bevorderen continuïteit van bestuur en vereniging 
De continuïteit van de afdeling wordt mede bepaald door de kwaliteit van het bestuur en de actieve 
vrijwilligers. Regelmatig contact met de leden moet leiden tot een terugkoppeling van wat leeft 
onder de leden en tevens een ontdekking 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.  
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PR & Communicatie 
 

Coördinatie: dhr. Peter Oolbekkink, (040) 2214527  secretariaat@pvge-awv.nl 
 

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 en aanleveren kopij:   redactie@pvge-awv.nl 
   opmaak Nieuwsbrief: dhr. Jacques Gelens 
   bezorging: dhr. Hans de Pooter 
 
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 een officiële redactie die alle kopij verzamelt, zo nodig corrigeert en doorstuurt naar 
Jacques Gelens. Ook dit jaar weer een compliment voor hem voor de opmaak en een woord van 
dank aan Hans de Pooter, die met de bezorgers ervoor zorgt dat onze leden binnen de 
gemeentegrenzen van Aalst, Waalre en Valkenswaard de Nieuwsbrief thuis in de bus krijgen.    
Leden buiten de gemeentegrenzen kunnen kiezen: toezenden per e-mail of (tegen portovergoeding) 
per post. 
 

 Website: 
   contact:  webmaster@pvge-awv.nl       website:  www.pvge-awv.nl 
   webredacteur: dhr. Will Balemans  
 
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.  
 

 NieuwsFLITS!: 
In 2021 is er per e-mail 9 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 81% van onze leden bereikt. 
 

 Folder: 
We hebben een folder ontwikkeld met alle contactgegevens handig op één gevouwen A4. Deze flyer 
verspreiden we in juni met de Nieuwsbrief en leggen we ter inzage op openbare plaatsen. 
 

 Sociale media: 
Steeds meer senioren raken bekend met sociale media. Het heeft dus mogelijk 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 

mailto:jacqueshersbach@gmail.com
https://www.facebook.com/pvge.koepel
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Activiteiten zonder clubverband 
 

Voor deelname aan deze activiteiten moet u afdelingslid of gastlid zijn  
van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard! 

 

Aandacht voor zieken en oudere leden 
   mw . Tineke de Pooter, (coördinator), Waalre, (040) 2213758 
 
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. Tot 31 oktober werden 36 kaarten en mailtjes verstuurd, 100 kaarten voor de 90 en 
90+ jarigen en 1 kaart voor een 60-jarig huwelijk.  
 
 

Belastingservice Ouderenbonden (HUBA – HUlp bij BelastingAangifte) 
   Coördinator: 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 de website en 
de Nieuwsbrief van februari). In 2021 waren er twee belastinginvullers actief voor onze afdeling: Lou 
Doorakkers en Gerrit van der Leest. Zij hebben ongeveer vijftig belastingaangiften verzorgd en vragen 
over huur- en zorgtoeslag beantwoord. Ondanks corona hebben we de aangiftes voor 1 mei kunnen 
afhandelen. In de loop van het jaar zijn ook vragen beantwoord over de belastingaanslagen en 
toeslagbeschikkingen die leden ontvangen hebben en zijn ook leden geholpen met het maken van QR-
codes in de coronacheck app.  
 
 

Kunst & Cultuur: 
Contactpersonen: 
   dhr. Leo Brabander, (040) 2015387,  lbrabander@onsmail.nl 
   mw. Bep Broekhuijse-Steegers, (040) 2010980, bep.broekhuijse@onsbrabantnet.nl 
   dhr. Piet Setz,  (040) 2015835, p.setz@kpnmail.nl 
   mw. Therese Hanneman, (040) 2012165, therese.hanneman-woltgens@planet.nl 
 
Dinsdag 3 augustus en dinsdag 10 augustus – Valkenswaard: Steendrukmuseum. 
Tentoonstelling ‘Het beeld spreekt! Art nouveau in de Nederlandse Affichekunst’. 

Aantal aanmeldingen: 32. 
Aantal deelnemers: een groep van 15 en een groep van 17.  
Recensie: Na de ontvangst, met koffie en gebak, nam curator/conservator Lisette Almering ons, 
als introductie op een uitstekende tentoonstelling, mee door de ontwikkelingen in de affichekunst 
rond de negentiende eeuwwisseling. Haar lezing was een uitstekende introductie op de expositie.  
Ook de drukdemonstratie maakte indruk. Aan de aandacht van de deelnemers, de vragen en de 
reacties was te merken dat het een geslaagde ochtend was. Zoals een deelnemer opmerkte: “Wat 
heerlijk dat we in onze directe omgeving zo’n cultureel aantrekkelijke activiteit kunnen hebben!” 

 

mailto:therese.hanneman-woltgens@planet.nl
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Donderdag 23 september – Eindhoven: DomusDela 
Aantal aanmeldingen: 55 
Aantal deelnemers: 40. 

Recensie: Deelnemers waren blij elkaar weer te kunnen ontmoeten. Er was ook enige kritiek. De 
commissie K&C deelt deze kritiek: De rondleiding was niet professioneel en de hapjes bij de 
afsluitende borrel vielen tegen. K&C is hierover met DomusDela in gesprek gegaan. 

 
Op de website 
In de rubriek ‘Kunst en Cultuur thuisbezorgd’ maakte K&C informatie van het internet bereikbaar over 
Pieter Bruegel, René Magritte, Jan Steen, Het Meisje met de Parel, De Nachtwacht, Jordaens en Naïeve 
kunst. 
 
Gepland maar niet uitvoerbaar wegens te hoge kosten. 

1. Een lezing door Gerard Rooijakkers met als invalshoek De Contente Mens. Gerard Rooijakkers 
verbindt allerlei aspecten van de Brabantse volksziel, van content tot Roomse blijheid, 
volgzaamheid en berusting tot gerommel in de marge en georganiseerde misdaad. Maar ook 
High Tech in de regio Brainport, nertsenfokkerijen en heksenverbrandingen. 

2. David van Reybrouck, auteur van Revolusie over het koloniale verleden van Nederland in 
Indonesië. 
 
 

Reizen: 
Contactpersonen: 
Centraal contact:  reizen@pvge-awv.nl 
Dagreizen: mw. Mies Mermans, (040) 2042536, miesmermans@gmail.com( 
Meerdaagse reizen: mw. Truus van de Vorstenbosch-Schut, (040) 2215140, truusvdv@gmail.com 
 
Ondanks de coronaperikelen dit jaar hebben we toch enkele activiteiten kunnen organiseren. 
 
We hebben samen met de EMA een vijfdaagse reis naar Ootmarsum kunnen realiseren van 27/9 t/m 
1/10. Voor het eerst een bus/fietsreis met 43 personen. 
Deze is prima verlopen. Iedereen was enthousiast. 
 
Op 19 oktober zijn we met 45 personen met de EMA naar de Eifel geweest naar Park Hellenthal. 
Ondanks de strengere maatregelen is alles toch soepel verlopen. 
 
Daarna hebben we wegens toename van coronabesmettingen moeten besluiten om de dagreis naar de 
Orchideeënhoeve niet door te laten gaan. 
 
Bij De Rooi Pannen hebben we kerstlunches gereserveerd, die helaas werden omgezet naar reguliere 3-
gangen lunches. 
Op 14 en 16 december gingen we met in totaal 41 personen gezellig lunchen. 
 
We hopen dat de omstandigheden in 2022 weer gunstiger zijn voor ons als Reiscommissie. 
Vanaf 2022 gaat Truus de dagreizen en Mies de meerdaagse reizen begeleiden en neemt Mies de 
verantwoordelijkheid over wat betreft de algemene gang van zaken.  
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Trefpunt: 
Contactpersoon:  
   dhr. Peter Oolbekkink, (040) 2214527, peter.oolbekkink@gmail.com 
 
In 2021 was het slechts mogelijk 2 lezingen te organiseren in het Agnus Dei-gebouw in Aalst. 
1. Op 16-09 een lezing door Erna Charbon, met als onderwerp ‘de Franse revolutie’. 
2. Op 18-11 een lezing door Mari de Bijl met als onderwerp ’Nieuwkomers in de natuur, gewenst of 

ongewenst?’ 
3. Na elke lezing was er een gezellige nazit in de foyer. Hiervan is door veel bezoekers gebruikgemaakt. 

Tegen sluitingstijd moesten de laatste aanwezigen gevraagd worden om naar huis te gaan. 

 
 

Koffie/borreluurtje:  
Contactpersoon: 
   mw. Truus van de Vorstenbosch (040) 2215140   truusvdv@gmail.com 
Het koffie-/borreluurtje kon pas weer in mei van dit jaar van start gaan als gevolg van de strenge 
lockdownregels in de eerste maanden. 
Vanaf mei hebben we buiten onder de tent op 1,5 meter afstand gezeten. Pas in oktober 2021 zijn we 
binnen gaan zitten. 
Het aantal bezoekers was meteen verrassend: 23 personen. Ook in de andere maanden was het aantal 
bezoekers steeds 20 personen of meer. Ongeveer 10 personen, in wisselende samenstelling, bleven een 
hapje eten. 
In september waren er 24 bezoekers en bleven er 17 personen een hapje eten. 
We hebben tijdens het koffie-/borreluurtje verschillende nieuwe gezichten/nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Zij horen inmiddels tot de vaste bezoekers. 
 
 

Zondagmiddagwandelingetje:  
Contactpersoon: 
   dhr. Wil van de Vorstenbosch  (040) 2215140  wivo39@gmail.com 
 
Ondanks de Covid-19 lockdown, die ons de eerste maanden van 2021 parten speelde, kijken we terug 
op een jaar waarin we maar op twee zondagen niet gewandeld hebben. 
In die periode was de bosherberg gesloten, maar de wandelaars bleven positief en brachten zelf koffie 
mee. Daar werd tijdens een kleine pauze dankbaar gebruik van gemaakt. We waren steeds weer blij om 
ook met een kleine opkomst te kunnen genieten van de mooie bossen ten noorden van Harba Lorifa. 
We kunnen nog vermelden, dat ondanks corona de sociale cohesie groot was, wat o.a. bleek uit het 
ruilen van boeken en het maken van een afspraak voor wat klusjes. 
We hebben van februari t/m november iedere zondag gewandeld met een bezetting van drie tot acht 
personen. 
Ook het komende jaar blijven we op de laatste zondag van de maand iedereen de mogelijkheid bieden 
voor een kleine wandeling in rustig tempo en een gezellige nazit. 
  

mailto:th.vandegoor@hetnet.nl
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Activiteiten in clubverband 
 

Voor deelname aan deze activiteiten is het afdelingslidmaatschap of gastlidmaatschap verplicht! 
 
 
Activiteitencoördinator:  
Dhr.  Peter Oolbekkink  (040) 2214527  peter.oolbekkink@gmail.com 
 
Gedurende het verslagjaar 2021 waren binnen onze afdeling de volgende activiteitenclubs actief: 

 

Biljarten: 
Contactpersoon/coach: 
   dhr. Rob Westerhof  06-10035893  robwesterhof@yahoo.com 
 
Het jaar 2020/21 was een jaar waarin er toch nog veel gebiljart is en het ledental is toegenomen. 
Problemen waren er met de accommodaties: eerst ging Het Klooster in Waalre dicht, daarna De Graver 
in Valkenswaard en nu vinden wij onderdak in La Carambole in Veldhoven op de woensdagmiddagen, 
waarin totaal 17 gewone en poolbiljarts staan. 
Er werd onderling op 3 biljarts gespeeld in de Libre en 3-banden vorm. In de Libre vorm was het 
gemiddelde tussen de 1 en 2. 
In de koffiepauze woerden de meeste landelijke problemen opgelost en de wereldwijde besproken. 
In de maand november werd om de jaarlijkse beker gespeeld. De finale werd door corona in ‘t 
Stationskoffiehuis gespeeld. Voor eenieder werd door Nart van Hout een handicap vastgesteld. Door de 
handicapverrekening maakte iedereen een kans om te winnen. De einduitslag was in volgorde Rob 
Westerhof, Ger Schrijnemakers, Andries Bosma. Door de handicapverrekening werd Ger Schrijnemakers 
eerste en won de beker. 
Afgelopen jaar is ons jarenlange enthousiaste lid Piet Brouwers overleden, hij was altijd zeer 
gewaardeerd. 
Wij kijken uit naar een mooi biljartjaar 2022. 
Rob Westerhof 

 

Bridgen vrijdagmiddag: 
Contactpersoon/coach:  
   dhr. Herman Jonker, (040) 2212635, herman.d.jonker@planet.nl 
 
Bij het vrijdagbridge werd ook in 2021 weer niet gespeeld. Afgesproken is om de club in 2022 op te 
heffen. 

 

Fietsen: 
Contactpersoon/coach: 
   coach: dhr. Jan Mermans, (06) 388305 97,  j.mermans@onsbrabantnet.nl 
 
Op 10 juni 2021 pas hebben we onze voorjaarsvergadering kunnen houden, voorafgegaan door een 
korte fietstocht.  

mailto:robwesterhof@yahoo.com
mailto:herman.d.jonker@planet.nl
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Daarna hebben we nog 6 tochten gereden. De laatste tocht werd gehouden op 14 oktober, voorafgaand 
aan de najaarsvergadering. In totaal dus 7 tochten. 
Het was de bedoeling geweest om in april te vergaderen maar door corona kon dit niet doorgaan en kon 
er ook niet eerder door de club gefietst worden. 
 
Tijdens deze vergadering heeft Paul Compen i.v.m. zijn ziekte afscheid genomen van de club en kort 
daarna is hij overleden.  
Op 1 januari 2021 gestart met 54 leden. Ondanks de te betreuren overlijdens van Riek Compen, Paul 
Compen en Riekie Derks is door een sterke ledenaanwas het ledenaantal in 2021 gestegen naar 59.  
Een lichte stijging (per saldo) kan wel, maar het aantal fietsers mag niet te hoog worden. De groep zou 
dan te groot zijn.  
We fietsten met gemiddeld 25 personen. 
Ten aanzien van de coronaperikelen: Wij hebben ons zoveel mogelijk gehouden aan de onderlinge 
afstanden, vaste zitplaatsen en mondkapjes, afhankelijk van wat op de dag van een rit bepaald was.  
Ten aanzien van de formulieren die door eenieder ingevuld moesten worden, kon dat vervangen 
worden door mijn naam op te geven en dat ik bereikbaar was voor de namen van de fietsers mocht dit 
nodig zijn. 
Naast de gezellige voorjaars- en najaarsbijeenkomst is er nog een diner geweest in ‘t Brabants Genot, 
dat gunstig gelegen is voor alle leden. Het was een lekker en gezellig diner.  
 
Komend jaar 
Voor 2022 hebben we onze agenda al gereed. Op 10 maart de voorjaarsvergadering en op 14 april de 
eerste van de 9 tochten. Hopelijk weinig verstoringen door corona. 
Het blijft moeilijk om voor de organisatie van de club leden te bewegen zich aan te melden als sub 
coach. Voorrijders melden zich gelukkig wel aan, maar daar zouden er eigenlijk ook meer van dienen te 
zijn dan de 4 van afgelopen jaar.  
Momenteel wordt de club enkel door mij gecoacht waarbij ik veel steun heb van mijn vrouw. 
Eigenlijk zijn wij nu werkzaam zoals Paul Compen voorheen samen met zijn vrouw Riek.  
 
Omdat enkele mensen hebben opgezegd, voornamelijk omdat zij om gezondheidsredenen niet meer 
kunnen fietsen, is de verwachting dat wij het jaar 2022 gaan starten met 54 leden.  
 

 

Handwerken: 
Contactpersoon/coach:  
Hier is mw. Jeanne Sanders-Daems opgevolgd door:                                                                                  
Brigitte Steppé-Chevance, (040) 2070015, brigitte.steppe@onsbrabantnet.nl .                                            
Jeanne hartelijk bedankt voor de inzet de afgelopen jaren. 
 
De handwerkgroep is iedere keer doorgegaan als De Pracht open was. 
Een paar keer mochten wij niet met ons handwerk komen, maar wel om gezellig met elkaar te praten en 
een kopje koffie te drinken. 
Maar toch zijn er sjaals, mutsen en sokken gebreid en ook mooi borduurwerk gemaakt.  
Altijd in een zeer goede sfeer en mensen uit de andere zaal kwamen bij ons kijken. 
Maar er is een groot logistiek probleem geweest, zodat wij niet meer op de begane grond mochten zijn, 
maar plaats kregen op de eerste etage. Er moest dus gebruik worden gemaakt van de trap; verschillende 
leden waren bang daar gebruik van te maken. 

mailto:brigitte.steppe@onsbrabantnet.nl
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De benedenzaal is woensdagochtend niet meer beschikbaar. We krijgen volgend jaar de zaal op 
vrijdagochtend. 
Jammer dat een lid niet meer komen kan. 

Jeu de boules  
Contactpersoon/coach:  
   mw. Thea Beijersbergen van Henegouwen, (040) 2217269, theabvh@gmail.com 
 
Op 14 december 2020 mailde ik naar de leden: 
Laten wij hopen, dat wij in 2021 toch weer kunnen starten. 
 

En dan in januari 2021:  
In maart 2021 zou ik jullie blij willen maken. Jeu-de-boulen???? Geen idee. 
 

Maart 2021:  i.v.m. corona gaan wij niet boulen. 
In de loop van de maanden een keer een positief bericht. 
We mogen weer op de baan. Maar…..met vieren!!!!  
Dat gaan we niet doen. Ik geen keuze maken. 
 

Mei:  Het is zover! Bericht van De Pracht: wij mogen weer op de baan. 
 

De maanden erna is het een wel of niet spel. 
Dan weer te heet, dan de vakantietijd. 
 

Wij spelen niet, maar corona speelt met ons.  
 
 

Leesclub 1  
Contactpersoon/coach:  
   mw. Marian de Leng, (040) 7074294  wcpdeleng@onsbrabantnet.nl  
 
Half oktober was de eerste bijeenkomst van de leesclub bij één van de 6 leden thuis. Wij hebben 
kennisgemaakt, het aantal te lezen boeken afgesproken, welke boeken we gaan lezen en hoe we de 
boekbespreking aanpakken. Ook is besloten dat we lid worden van Senia, een stichting die ons 
leeswijzers stuurt van de door ons gekozen boeken. We halen daar veel informatie uit over de schrijver, 
de samenvatting van het boek, achtergrondinformatie, etc. Ook staan er vragen en discussiethema’s in. 
Eind oktober hebben we het eerste boek besproken: “En het wonder ben jij” van Eva Posthuma de Boer. 
Ieder heeft zijn mening over dit boek gegeven en een gedeelte van de vragen uit de leeswijzer hebben 
we beantwoord. Kortom: een goede middag met veel discussies. 
De bespreking van het volgende boek “Het hout” van Jeroen Brouwers, is i.v.m. corona naar een latere 
datum verzet. 
 
 

Nordic Walking  
Contactpersoon/coach:  
   dhr. Frans Meeuwsen, (040) 2040413,  frans.adele@gmail.com 
  
Het jaar 2021 begon met een valse start door coronaperikelen. Het besmettingspercentage lag zo hoog, 
dat wandelen in groepsverband, ook al is het in de buitenlucht, niet was toegestaan. 

mailto:frans.adele@gmail.com
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Vanaf eind mei tot eind december 2021 zijn de geplande wandelingen door kunnen gaan. 
Wel zijn alle wandelingen gelopen in de bossen in de omgeving van Bosherberg Harba Lorifa. 
Het jaarlijkse uitstapje met de NW-leden is vanwege corona helaas komen te vervallen. 
Hopelijk kunnen we deze traditie eind 2022 wel door laten gaan. 

Tennissen: 
Contactpersoon/coach: 
Hier is Wil Drop gestopt en opgevolgd door: 
   mw. Petra Corbijn van Willenswaard-van Weert,  (040) 2214211, petra@corbijn.net  
   ass.coach:  dhr. Dirk Oostra, (040 2214183, dirkoostra@solcon.nl 
Ook Wil bedankt voor de inzet al die jaren. 
 
Wij zijn, zoals zovelen dit seizoen, later begonnen i.v.m. de Covid-19 maatregelen. 
Toen we weer mochten dubbelen hebben we fijn gespeeld, maar we misten het samen koffiedrinken. 
Ook dat kwam weer helemaal goed. 
 
Gaandeweg het seizoen werd Wil Drop ziek. We hoopten allemaal op een tijdelijke uitval, maar helaas 
was de werkelijkheid anders. 
Wil, dank voor de fijne manier waarop je onze coach was. We wensen je heel veel sterkte. 
 
Wij hebben voor komend seizoen weer een baan gereserveerd op de Genneper Parken. We spelen op 
woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Halverwege drinken we samen een kop koffie. 
Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober.  
We starten volgend seizoen met 6 tennissers. 
Mocht je zin hebben om je aan te sluiten bij onze groep, meld je dan aan bij Dirk Oostra of bij Petra 
Corbijn. We zijn sportief fanatiek, maar meespelen en bewegen is belangrijker dan winnen! 
 
 

Wandelen: 
Contactpersonen/coaches:  
   dhr. Wim Rosink, (040) 2015510, wbrosink@onsbrabantnet.nl 
   dhr. Ger van den Broek, (040) 2219117, ghmvandenbroek@planet.nl  
 
De wandelgroep startte in 2021 met 52 leden en eindigde met 55 leden. Er hebben zich ondertussen 
weer twee nieuwe leden gemeld. 
Wegens de coronapandemie hebben we de wandelingen natuurlijk aan moeten passen en is het aantal 
wandelaars per wandeling lager geweest. De wandelingen van maart, april en mei zijn in verband met 
corona vervallen. Vanaf juni hebben we de wandelingen zo georganiseerd dat we het carpoolen hebben 
laten vervallen en de deelnemers dus op eigen gelegenheid naar het vertrekpunt zijn gegaan. Deze 
vertrekpunten waren bij een horecagelegenheid, afwisselend rond Waalre en Valkenswaard, met 
voldoende parkeergelegenheid en na afloop gingen we daar koffiedrinken. Bij de meeste wandelingen 
was er een route van ongeveer 8 km en een kortere van ongeveer 5,5 km. We hebben geconstateerd 
dat het moeilijk is om op maandag een horecagelegenheid te vinden, op dinsdag is ook nog wel zoeken, 
maar lukt vaak wel. We zijn op maandag 8 november uitgeweken naar het clubhuis van 
Tennisvereniging Eeckenrode in Aalst, dankzij Joke van Hooft die er lid is. 
 
De wandelingen: 
 

mailto:dirkoostra@solcon.nl
mailto:wbrosink@onsbrabantnet.nl
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Op 8 juni hebben we een wandeling bij Harba Lorifa gelopen met een gezellig samenzijn om de eerste 
wandeling te vieren. Hierbij waren 27 deelnemers aanwezig. 
 
Op 12 juli zijn we met 17 deelnemers gestart bij ‘t Brabants Genot voor een rondje van bijna 9 km rond 
de kern van Waalre, langs ‘t Stationskoffiehuis, de Meeris, Heuvelstraat en ‘t Loon. Na afloop koffie bij ’t 
Brabants Genot. 
 
Voor de wandeling van 10 augustus zijn we met 16 deelnemers vertrokken bij de Volmolen, voor een 
wandeling van iets meer dan 8 km, via de Heuvelse Akkers, Heuvelse pPutten langs de oever van de 
Dommel en het Vlasrootven. Na afloop koffiegedronken bij de Volmolen. 
 
Met 17 deelnemers zijn we op 13 september vertrokken van de Malpie Hoeve voor een wandeling van 
ongeveer 8 km op De Malpie, waarbij we toch weer voor de meeste deelnemers enkele nieuwe paden 
volgden. Na afloop koffie bij de Malpie Hoeve. 
 
De wandeling van 12 oktober werd vanwege verwachtte regen uitgesteld naar 26 oktober.  
Bij deze wandeling vertrokken we met 14 deelnemers bij manege Molenberg voor een wandeling van 
bijna 8 km door het Leenderbos. Dit deel van het Leenderbos is zeer afwisselend met loofbossen, open 
veldjes, heide en dennenbos. Na afloop koffiegedronken bij De Molenberg. 
 
Voor de wandeling van 8 november zijn we met 14 deelnemers vertrokken bij Tennisvereniging 
Eeckenrode in Aalst. De wandeling voerde via een bruggetje over de Tongelreep, langs Landgoed 
Eeckenrhoode, volkstuinencomplex aan het Achtereind, de gemeentebossen, Achtereind, De Hurken 
terug naar de tennisvereniging waar we op het terras koffie hebben gedronken. Met dank aan Joke die 
ook voor het gebruikelijke gebak gezorgd had. 
 
Met de nodige aanpassingen hebben we toch een aantal keren binnen de regels van de 
coronabeperkingen kunnen wandelen. Er zijn, over het algemeen, bredere paden gekozen zodat de 
afstand van 1,5 meter in acht kon worden gehouden. Er waren horecagelegenheden geselecteerd met 
ruime terrassen, zodat ook hier de coronaregels in acht werden genomen. Op dinsdag 14 december was 
onze laatste wandeling van dit jaar gepland vanaf Harba Lorifa met een gezellige afsluiting 2021 en 
bespreking programma 2022. 
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