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Jaarverslag PVGE Nuenen 2021 
 

 

Bestuurswisseling: 
 
Op de schriftelijke Algemene Ledenvergadering van februari 2021 heeft met uw toestemming een be-
stuurswisseling plaats gevonden. Secretaris Arend Bretveld trad terug en Reina Perdijk volgde hem op. 
Jacques Braakenburg trad aan als bestuurslid PR. Helaas heeft hij door andere drukke werkzaamheden 
zich genoodzaakt gezien, zich in juni weer terug te trekken uit het bestuur. Met zijn vertrek hebben we 
een vacature bestuurslid PR. Daarnaast heeft Bert Gerbrands zich bereid verklaard de clubcoördinatie 
op zich te nemen. 
 
 
Modernisering van onze informatiefolder 
 
Wij blijven werken aan het werven van nieuwe leden. Daarom heeft het bestuur zich gebogen over het 
moderniseren van onze 3-slagfolder met beknopte informatie over onze vereniging. We hebben de tekst 
aangepast aan de huidige tijd en zijn nu bezig met het maken van een mooie lay-out met wat inspire-
rende foto ‘s.  
 
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR 
 
De nieuwe wet WBTR is ingevoerd, Deze wet stelt bestuursleden hoofdelijke aansprakelijkheid bij een 
financieel debacle van de vereniging als niet aan een aantal voorwaarden voldaan is.  
 

Uit het 10-stappenplan met alle aspecten van de WBTR kwamen de volgende verbeterpunten naar 

voren: 

• Op het gebied van goed bestuur: elkaar beter informeren en sneller reageren.  

• Op financieel gebied in het toezicht op de uitgaven: het 4-ogenprincipe invoeren en het beper-

ken van de kredietlimiet van elk bankpasje. 

De vrijwilligersverzekering van de gemeente Nuenen dekt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de be-
stuursleden af. 
 
 
UBO: 
 
Alle bestuursleden zijn als gevolg van Europese Regelgeving dit jaar ingeschreven in het UBO-register 
van de Kamer van Koophandel. Hiermee maken we transparant wie de belanghebbenden van onze 
vereniging zijn. Dit om fraude, witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. 
 
 
Koffiezetapparaat 
 
Ons koffiezetapparaat laat het regelmatig afweten. Wij doen onderzoek naar een vervanger. 
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Ledenbestand:  

Het aantal leden voor de afdeling Nuenen is het afgelopen jaar met 2 leden gedaald. Op 1 januari 2022 
hadden we 1120 leden (een jaar eerder waren het 1122 leden) en 12 volgleden. Afgelopen 3 jaar was 
al duidelijk te zien dat de verhoging van de pensioenleeftijd invloed heeft op de leeftijdsopbouw. Deze 
keer deed Corona er ook nog een schepje bovenop. De gemiddelde leeftijd ligt momenteel tussen de 
75 en 79 jaar. Van het totaal aantal leden (1120) zijn de vrouwen veruit in de meerderheid, de verdeling 
is afgelopen jaar wat verder recht getrokken. We hebben nu 664 vrouwelijke leden tegen 456 manlijke 
leden. 
 
Hierbij een paar overzichten in de vorm van tabellen en een grafiek m.b.t. leeftijdsopbouw van de leden:  

 

Tabel aantal leden van PVGE Nuenen 

             

  1 januari 2021 1 januari 2022 

  Lid V M Lid V M 

Nuenen 1122 674 448 1120 664 456 

Gastleden 45 30 15 - - - 

Volgleden - - - 12 3 9 

Totaal 1167 704 463 1132 667 465 

 

 
Volglidmaatschap 
 
29 Clubleden bij onze vereniging waren ingeschreven bij een andere PVGE vereniging dan de onze. 
Hun lidmaatschapsgeld van €21,00 ging deels naar de Koepel en voor de rest naar de vereniging van 
inschrijving. Wij ontvingen daar niets van, terwijl wij wel kosten voor hen maken. Deze leden zijn nu 
ofwel volglid geworden bij ons en betalen daarvoor €11,00 per jaar contributie ofwel hebben zich laten  
 
 
overschrijven naar PVGE Nuenen. Slechts 1 persoon heeft niet gereageerd en is daarom per 1 januari 
geschrapt als clublid van zijn Nuenense club. 
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Ledenadministratie 
 
Afgelopen jaar zijn er eigenlijk weinig problemen met de ledenadministratie geweest. John 
van Romondt heeft het hele jaar alles uitstekend kunnen verwerken. Een gemis is het 
doorgeven van de informatie over overleden leden. Tot nu toe gebruikt hij de gegevens van overleden 
leden uit het blad Trefpunt Senergiek. 
 
In de loop van het einde van het jaar 2021 zou 'Leaweb' worden vervangen door een nieuw pakket.. 
De marktsoftware zal maar een fractie kosten van de huidige software. Dit loopt nog (zie onder Vereni-
gingsbestuur). 
 

 
Bestuursvergaderingen 
 
Gedurende dit jaar is het bestuur 11x bijeengekomen, waarvan 4x digitaal. 
 

 
Verenigingsbestuur 
 
Joop Scholing was onze vertegenwoordiger in de Koepel. Ook de vergaderingen van de 
Koepel waren moeizaam, veel bijeenkomsten waren videobijeenkomsten. 
De discussie over de toekomst van de FPVG is nog niet afgerond. Oorspronkelijk was het de bedoe-
ling dat deze per 01-01-2022 op zou houden te bestaan. 
Men is druk zoekende naar nieuwe software voor de ledenadministratie. De huidige software heeft 
heel veel gekost en onderhoud blijft enorm duur. Er wordt gekeken hoe we de problemen met huidige 
software kunnen oplossen zodat deze goed functioneert. Inmiddels is een veel belovend pakket op de 
markt gevonden. Grote kans dat we dat gaan gebruiken. Daarmee wordt het gebruik van de ledenad-
ministratie hopelijk vereenvoudigd en minder kwetsbaar. 
 
Ook is besloten om de huidige verouderde websites te vernieuwen. Om dit te kunnen realiseren heb-
ben we ook gekozen voor een andere provider. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2022 de 
nieuwe website klaar zijn voor gebruik. 
 

 
Huisvestingscommissie  
 
In de raadsvergadering van juli 2021 heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten om de renovatie 
van de Hongerman uit te voeren conform de door ons gesteunde voorkeursvariant. Mede op basis van 
onze positieve gesprekken met een aantal raadsfracties is dit besluit tot stand gekomen.  
 
De sportfaciliteiten zullen met één zaaldeel worden uitgebreid en wij krijgen een multifunctionele 
ruimte op de plaats waar zich nu Scarabee 1 en 2 bevindt. Daarmee hebben we geen last meer van 
de pilaren en de ruimte wordt beter bruikbaar. De ingang wordt verplaatst naar een gezamenlijke roy-
ale ingang voor alle gebruikers van de Hongerman.  
 
De gemeente zit in de fase van het formeren van een projectteam (projectleider, architect, interne me-
dewerkers). Daarna wordt gestart met het opstellen van een voorlopig ontwerp en een programma van  
 
eisen. Dit geschiedt in overleg met de gebruikers (dus ook PVGE) en omwonenden. De doorlooptijd 
van deze fase is circa 6 maanden.  
De start van de daadwerkelijke bouw/verbouw zal naar alle waarschijnlijkheid rond de zomer van 2022 
zijn. Op basis van dit tijdschema verwachten we dat we in de loop van 2023 in ons gerenoveerde on-
derkomen terecht kunnen. 
 
Tijdens de renovatie zullen we op enig moment tijdelijk moeten verhuizen naar een andere ruimte in 
de Hongerman.  
 



  
 
 
 

~ 4 ~ 
 

 
Clubs en Commissies  
 
De meeste clubs hebben veel hinder ondervonden van de coronasituatie in ons land. Pas 
in juni ging het Kwetternest weer open en tegen het eind van het jaar werd alles weer stil-
gelegd. Als bestuur hebben we er voor gekozen de RIVM regels m.b.t. Kwetternest aan te houden. Als 
het wettelijk toegestaan was mochten de clubs gebruik maken van het Kwetternest, natuurlijk met in-
achtneming van alle Coronaregels. De clubs en hun leden beoordeelden zelf of zij dat verantwoord 
achtten. De wat grotere evenementen hebben helemaal niet door kunnen gaan. 
 

 
Koffie inloopochtenden 
 
De koffie inloopochtenden zijn in oktober weer opgestart, maar in december al weer afge-
last.  
 
 
Financiën :  
 
2021 was net als 2020 een jaar dat in sterke mate werd bepaald door de beperkingen in onze activitei-
ten vanwege de Corona Pandemie. Waar we in 2020 nog net voor het uitbreken van de pandemie een 
reguliere plenaire ALV konden houden was dat in 2021 niet meer mogelijk. We hebben dus de ALV 
digitaal moeten afhandelen. 
Verder zijn in 2021 alle ledenreizen vanwege de Corona beperkingen niet doorgegaan. Ook is er 
slechts 1 lezing gehouden (over Latesteyn). Alle evenementen zijn ook afgelast, waaronder de jaar-
lijkse BBQ voor alle leden. Uiteraard heeft dit wel een gunstig effect gehad op de kosten. Vanwege 
achterstallige huurkosten was er wel een (beperkt) negatief resultaat. 

Omdat ook dit jaar de jaarlijkse vrijwilligersmiddag niet door kon gaan is er door het bestuur een alter-
natief bedacht om onze vrijwilligers te bedanken. Iedere vrijwilliger kreeg een bon die kon worden be-
steed in Sweet Surprise in Nuenen.  

Gemeentesubsidie en sponsoring 

In grote lijnen is de subsidieaanvraag voor 2022 gelijk aan die van 2021. Dus door ons worden 3 sub-
sidies aangevraagd. De 1e helemaal voor onszelf. De 2e subsidie samen met Senergiek voor oplei-
ding, bijscholing en andere zaken betreffende VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs), TA’s (Thuis 
Administrateurs), CO’s (Cliënt Ondersteuners), Huba’s (Hulp bij invullen Belasting Aangifte). Tenslotte 
de 3e subsidie ook met Senergiek voor AutoMaatje. 

Voor 1 juni 2021 moesten de subsidieaanvragen voor 2022 bij de Gemeente ingediend zijn. De inge-
diende subsidies zijn inmiddels ook toegekend. 

- Subsidie PVGE      -> Aanvraag  € 8.210,-- 
- Subsidie PVGE / Senergiek: Belangenbehartiging -> Aanvraag  € 4.914,-- 
- Subsidie PVGE / Senergiek: AutoMaatje   -> Aanvraag  € 28.949,-- 

 
De penningmeester Arend Tomas doet naast de boekhouding van de algemene PVGE rekening ook 
de boekhouding van al onze clubs, van gezamenlijke belangenbehartiging PVGE / Senergiek en de 
boekhouding van AutoMaatje.  

 
De Rabo-clubkasactie was dit jaar weer later. De bijeenkomst op de prijzen uit te reiken kon natuurlijk 
niet doorgaan en alles werd nu op internet ‘gevierd’. Het heeft ons in 2021 een bedrag van € 598,-- 
opgeleverd. Iets minder dan vorig jaar. 
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Huur Kwetternest 

Verder is nog het vermelden waard dat er eindelijk duidelijkheid is over de huurkosten van het Kwet-
ternest. Via de beheerder is met de gemeente overeengekomen een huurprijs van € 3632 per jaar, 
met terugwerkende kracht tot 2019. 

 
Nieuwe-leden-bijeenkomst en Nieuwjaarsreceptie 
 
Beide zijn niet doorgegaan. 
 
 

Verenigingsraad 
 
In 2021 is er één vergadering geweest. Vanwege Corona is de voor het najaar van 2021 
vastgestelde vergadering uitgesteld tot het voorjaar van 2022. 
 
Het werkplan 2021 en de meerjarenbegroting voor 2021-2022 zijn goedgekeurd. 
Een drietal leden zijn vanwege hun grote en langdurige bijdrage aan de koepel PVGE tot lid van ver-
dienste benoemd. 
 
De voortgang van de nieuwe website en de beoogde partner om deze te bouwen zijn gepresenteerd. 
De VR is akkoord gegaan met het voorstel. 

 
 
Evenementencommissie 
 
De Evenementencommissie heeft in 2021 veel zaken gepland die allemaal niet zijn door-
gegaan .. op één na, precies in de periode dat dit wél toegestaan was. 
Een lezing over het “Bijna Thuis Huis” Latesteyn In Nuenen.  
 
Deze lezing werd gehouden door de beide coördinatoren Eveline van der Grinten en Kiki Lutterveld. 
Er waren ongeveer 25 mensen aanwezig in het Kwetternest en het was een heel bijzondere discussie 
over een nog bijzonderder onderwerp. Latesteyn is een warm huis, volledig gerund door vrijwilligers, 
waar kwaliteit van leven wordt geboden wanneer behandeling in een ziekenhuis niet meer nodig is en 
het thuis niet meer gaat. Een bosrijke plek waar, in de kostbare tijd die de bewoners nog rest, Nue-
nenaren de laatste zorg dragen voor elkaar. Voor iedere inwoner, ongeacht leeftijd, maar ook voor de 
naasten van de bewoners. Persoonlijke aandacht wordt geboden in een liefdevolle omgeving waar 
vertrouwde hulpverleners (zoals huisarts en thuiszorg) en lokale vrijwilligers samen de laatste zorg op 
zich nemen.  

 
 
Belangenbehartiging 2021 
 

1. Commissie Welzijn, Zorg en Wonen 
 
Aan het einde van het jaar 2020 hebben de besturen van seniorenverenigingen PVGE en  
Senergiek, op advies van hun beide commissies Welzijn, Zorg en Wonen (PVGE), en Be-
langenBehartiging (Senergiek) besloten om de twee afzonderlijke commissies samen te voegen tot 
één Commissie BelangenBehartiging Senioren (CBBS).  
 
Doel 
De Commissie BelangenBehartiging Senioren zet zich in voor het welzijn van de oudere bevolking van  
 
 
Nuenen in het algemeen en van de leden van beide verenigingen in het bijzonder. Het gaat daarbij om 
de onderwerpen in brede zin zoals: 
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• Het bevorderen van voldoende voor senioren geschikte huisvesting, in de vorm van seniorenwo-
ningen en zo nodig aangepaste eigen woningen om zolang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde 
leefomgeving te kunnen blijven wonen, 

• Het bevorderen van informatieve, sociale en culturele activiteiten en de sociale cohesie, zowel 
voor alle senioren in Nuenen als binnen de eigen vereniging, 

• Het bevorderen van voorzieningen t.a.v. mobiliteit, financiën, veiligheid en andere voor senioren 
belangrijke zaken, 

• Het ondersteunen van senioren die hulp nodig hebben bij hun aanvragen in het kader van de 
WMO.  

 
Werkwijze 

• De commissie volgt en bestudeert de relevante regelgeving en onderhoudt contacten met instan-
ties en komt met voorstellen, standpunten, adviezen naar het bestuur waar de besluiten genomen 
worden en een vervolg wordt afgesproken, 

• Het bestuur kan ook opdrachten of verzoeken geven aan de commissie om met voorstel of ad-
vies te komen, 

• De commissie is in eerste instantie voor de praktische uitvoering; het bestuur is voor het oppak-
ken van beleidszaken met de gemeente,  

• De commissie werkt volgens een globaal jaarplan waarin de aandachtgebieden een plaats heb-
ben evenals concrete projecten en acties, 

• De commissie komt minimaal 5 maal per jaar bijeen, 

• De commissie wordt beurtelings voorgezeten door bestuursleden belangenbehartiging van beide 
seniorenverenigingen. 

 
Samenstelling van de commissie 
 
De commissie bestaat uit een ongeveer evenredig aantal leden van beide seniorenverenigingen die 
gezamenlijk kennis en ervaring hebben op de werkgebieden Welzijn, Zorg en Wonen. Bij voorkeur is 
minimaal één cliëntondersteuner en één ouderenadviseur lid en ook iemand met kennis van woning-
aanpassing en woonvoorzieningen. De voorzitter(s) van de commissie is/zijn lid van het bestuur PVGE 
Nuenen en/of Senergiek. 
Per eind december 2021 bestaat de commissie uit de volgende personen uit de PVGE: Kees Speet 
(voorzitter en VOA), Hans Bijleveld (CO), Corrie Eshuis (CO) Jan Kempers (VOA) en Wilma van Aken 
(VOA) .De commissie kwam in 2021 vijfmaal bijeen waarvan driemaal via een videoverbinding.  
 
Belangrijkste onderwerpen in 2021 

• Samenvoeging van de twee afzonderlijke commissies en inpassing van de zittende leden in 
voor hen de meest passende doelgebieden, 

• Gemeentegids voor Senioren: 
Omdat de gemeente Nuenen desgevraagd niet van plan is om aan de in 2018 voor de laatste 
maal uitgebrachte gemeentegids voor senioren op korte termijn een vervolg  te geven, heeft 
de CBBS het initiatief genomen om in eigen beheer een – beperkte – gids voor senioren uit 
brengen. De gemeente Nuenen heeft toegezegd om hierbij ondersteuning te verlenen. Onder-
handelingen hierover worden in 2022 voortgezet, 

• Woonbeleid senioren in Nuenen 
Diverse commissies en werkgroepen in Nuenen hebben zich in 2021 gevormd met als doel-
stelling om het huisvestings- en woningbouwbeleid van de gemeente Nuenen zodanig te beïn-
vloeden dat voor senioren gezorgd wordt voor meer en beter op de doelgroep toegesneden 
huisvesting, 

• Voorlichtingsbijeenkomsten:  
 
In 2021 hebben vanwege de coronacrises geen voorlichtingsbijeenkomsten e.d. doorgang 
kunnen vinden, 

• Regelingen en tegemoetkomingen vanuit de gemeente, 
 
 

• Project dementievriendelijke gemeente Nuenen. Deze projectgroep die is ingesteld in 2019 
heeft in 2021 slechts tweemaal bijeen kunnen komen en weinig activiteiten uitvoeren,  
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• Ondersteunende werkzaamheden van vrijwilligers als cliëntondersteuners, ouderenadviseurs, 
hulp bij belastingaangifte en thuisadministrateurs. 

 

2. Voorzittersoverleg 
 
Met het wegvallen van de Seniorenraad bespreken de bestuursvoorzitters van de twee seniorenver-
enigingen Senergiek en PVGE, samen met de voorzitters belangenbehartiging de gemeenschappe-
lijke zaken. In 2021 vond het voorzittersoverleg 6 maal plaats. Belangrijke onderwerpen in 2021 
waren: 

• Belangenbehartiging 
o Inzet, scholing en activiteiten VOA’s, CO’s, TA’s en HUBA’s (gezamenlijk budget)  
o samenvoeging van de twee commissie WZW en Belangenbehartiging 
o Budgets en subsidieaanvragen 
o Alternatieve gids voor senioren 

• Automaatje Nuenen 
o Voortgang steungroep 
o Budgets en subsidieaanvragen 
o Diverse casussen 

• Overleg met gemeente Nuenen  
o huisvesting van beide seniorenverenigingen in ’t Klooster en de Hongerman 
o woonplatform i.o. inzake huisvesting senioren in Nuenen 
o uitvoering Automaatje in coronatijd 
o communicatielijnen 
o uitvoering WMO 
o gemeentegids voor senioren 

• Platform seniorenhuisvesting 
Met steun van een externe deskundige nemen bestuursleden van beide seniorenverenigingen 
deel uit van dit platform. Overige belangrijke partners zijn de gemeente Nuenen, Woning-
bouwvereniging Helpt Elkander en Zorgorganisatie Archipel.   

• Overleg met ASD 
In 2021 heeft éénmaal overleg met ASD plaatsgevonden. 

• Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 
Voorbereiding bijeenkomst met lijsttrekkers politieke partijen en leden PVGE en Senergiek. 

 

3. Individuele hulpverlening 
 

De PVGE Nuenen kent Vrijwillige Ouderen Adviseurs, Cliëntondersteuners, Thuisadministrateurs, en 
Hulpen bij Belastingaangiften. Per eind 2021 waren dat voor de PVGE: 
VOA: Hans Bijleveld, Corrie Eshuis, Jan Kempers, Kees Speet en Wilma van Aken 
CO:  Hans Bijleveld, Corrie Eshuis  
TA:   Nelly Ketelaars en Sjef van Grootel 
HUBA: Sjef Kouwenberg, Wim Maan, Thea Slendebroek, 
Deze Hulpverlening gebeurt in samenwerking met KBO en is beschikbaar voor alle senioren in Nue-
nen. 
 
Team VOA 
Ook het jaar 2021 werd sterk beïnvloed door de corona pandemie en de daaruit voortvloeiende lock-
downs en andere beperkende maatregelen. 
Voor de Vrijwillige Ouderen Adviseurs(VOA) en cliëntondersteuners (CO) werden huisbezoeken tij-
dens de lockdown zoveel mogelijk vermeden. Wel werden telefonische adviezen gegeven en hulpvra-
gen geregeld. Het teamoverleg VOA vond slechts tweemaal plaats. 
Twee kandidaat-leden die in 2020 aangemeld waren voor de basiscursus VOA hebben in 2021 hun 
cursus met goed gevolg kunnen afronden. Helaas hebben we afgelopen jaar afscheid genomen van  
drie leden, tussentijds Annemarie Staals en aan het einde van het jaar Jozef Janssen en onze coördi-
nator en inspirator Wil Walraven. We zullen hen missen.  
 
Op 23 september en 21 oktober hebben we deelgenomen aan de training voor Ambassadeur Brand-
veilig Leven bij de brandweer in Nuenen. De jaarlijkse informele bijeenkomst van VOA’s en COS’s die 
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ditmaal voor het eerst samen gehouden zou worden met HUBA’s en TA’s is helaas weer afgeblazen 
toen het coronavirus zich weer deed gelden.  
Uitgevoerde activiteiten: 

- Bezoeken aan de 80 jarigen. In 2021 moesten nog veel bezoeken uit 2020 afgelegd worden. Deze 

inhaalslag is grotendeels uitgevoerd maar ook dit jaar is weer een achterstand ontstaan. De 80 

jarigen die bezocht werden, ontvingen een cadeautje en een informatiepakket met een toelichting 

door de VOA,  

- Incidenteel werd nog een beroep gedaan op een VOA i.v.m. eenzaamheid of een ondersteunend 

advies of doorverwijzing, 

- Enkele VOA’s waren ook actief betrokken bij mantelzorgactiviteiten. 

Totaal aantal bezoeken / gesprekken in de afgelopen jaren: 

• 2021: 181 bezoeken 

• 2020: 202 bezoeken 

• 2019: 335 bezoeken 

• 2018: 433 bezoeken 

Cliëntondersteuning  
In 2021 is er duidelijk een afname te constateren voor cliëntondersteuning. Wij denken dat, mede door 
de coronaprotocollen, mensen voorzichtiger waren om iemand thuis te ontvangen. 
Anderszins hebben we geen signalen dat zorgmijding heeft geleid tot meer kwetsbare situaties. Wel 
kregen we meer signalen over eenzaamheid. De meest gevraagde voorziening blijft de huishoudelijke 
hulp. Ook als mensen moeite doen om particuliere hulp te vinden blijft het moeilijk om daar zelf in te 
voorzien. Ook neemt de vraag om woningaanpassing toe. Begrijpelijk want mensen willen of in hun  
 
eigen huis blijven wonen of kunnen geen ander geschikt huis vinden. Traplift en aanpassen badkamer 
waren de meest voorkomende vragen voor woningaanpassing. De vraag voor personenalarmering 
wordt ook belangrijker.  
Veel adviesgesprekken en ondersteuning zijn per telefoon gedaan om thuisbezoeken te vermijden. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze pionier cliëntondersteuner WMO Wil Walraven. 
Wil was de eerste cliëntondersteuner WMO voor senioren in Nuenen. Wil was een belangrijke steunpi-
laar in ons werk en in de belangenbehartiging van bewoners in Nuenen. 
In 2021 zijn in totaal 85 aanvragen in behandeling genomen. Deze aanvragen kwamen vooral binnen 
via CMD, de VOA’s, sociale relaties en de nieuwsbladen van de seniorenverenigingen 

 
HUBA en TA  
In 2021 waren 12 HUBA’s actief waarvan er twee geen nieuwe klanten meer hebben aangenomen.  
Er waren 4 TA’s waarvan er één geen nieuwe klanten meer aanneemt. 
 
Helaas is in de samenstelling van het team in de loop van 2021 wel het een en ander veranderd: 
Slecht nieuws is dat wegens fysieke problemen of andere persoonlijke omstandigheden enkele 
HUBA’s en TA’s definitief dan wel tijdelijk moeten stoppen.  
Maar gelukkig ook goed nieuws, Wim Veugelers heeft zich als HUBA aangeboden en is direct aange-
meld voor de cursus. Bij de eerstvolgende gelegenheid zal hij die gaan volgen.  
Huidige situatie:  10 HUBA’s waarvan 1 geen nieuwe klanten wil 
   1   HUBA nog op te leiden 
   3  TA’s waarvan 1 actief, 1 tijdelijk inactief en 1 voor reservegevallen. 
      
 
In 2021 hebben we 136 IB aangiften gedaan waarvan 37 nieuwe relaties en 99 bestaande. Daarbij 9 
toeslagen, 1 BTW aangifte en 1 aangifte wereldinkomen. We hebben 3 TA zaken gehad waarvan 1  
 
 
 
nieuwe. Opgemerkt wordt dat de TA’s ook een flink aantal vaste klanten hebben die met enige regel-
maat worden bezocht. 
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De dalende tendens bij de aangiften zet door:  
2017: 212 
2018: 173 
2019: 185 
2020: 158 
2021: 136 
 
Dat is begrijpelijk omdat er onderaan steeds meer mensen bijkomen die ervaring hebben met compu-
ters en er aan de bovenkant steeds meer ouderen afvallen die deze vaardigheden niet bezitten. Daar-
naast wordt de IB aangifte steeds eenvoudiger omdat de fiscus bijna alles al heeft ingevuld, de 
aftrekposten steeds verder beperkt worden en de medische kosten steeds verder gestandaardiseerd 
zijn.  
 
NB: Ton Smeets zal stoppen als coördinator en naar een opvolger wordt gezocht. 
 
4. Hulpdienst voor ouderen 

 
Deze Hulpdienst, ook wel klussendienst genoemd, een samenwerkingsverband van Dorpswerkplaats, 
KBO, en PVGE, telt per eind december 2021 zestien vrijwilligers die klussen uitvoeren voor Nuenense 
ouderen. Ondanks corona zijn in 2021 een flink aan klussen uitgevoerd. De hulpdienst is naarstig op 
zoek naar nieuwe klussers.  

 
5. SOV 

 
De SOV (Samenwerkingsverband Overleg Vrijwilligersorganisaties)  is een samenwerkingsverband 
van vrijwilligersorganisaties werkzaam in de welzijns- en zorgsector in Nuenen en is in 1995 opgericht. 
In 2021 kwam SOV tweemaal (digitaal) bijeen. PVGE afdeling Nuenen neemt deel aan het overleg 
van het SOV en wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de commissie Belangenbehartiging. 
 
 

6. Commissie Ommekaar 
 

De Commissie Ommekaar bestaat uit 7 leden. De voornaamste taak van de commissie is 
en blijft het aandacht geven aan leden van onze vereniging die ziek zijn, in het ziekenhuis 
zijn opgenomen of in het verpleeghuis verblijven. In 2021 hebben wij de leden bezocht die 90 jaar of 
ouder waren. Bij deze bezoekjes kregen we een goed beeld hoe het met deze leden gaat. Verder heb-
ben we naar een aantal personen een kaart gestuurd wegens ziekte. 
 

 
7. AutoMaatje Nuenen  

 
Evenals in 2020 werden de activiteiten van AutoMaatje Nuenen beïnvloed door de corona-
pandemie. Gelukkig hoefden niet alle activiteiten gestopt te worden maar moesten  gedu-
rende enkele perioden de vervoersactiviteiten wel beperkt worden tot de meest noodzake-
lijke. De ritten werden onder strikte voorwaarden en conform de richtlijnen van de ANWB uitgevoerd. 
Hiervoor werden protocollen verstrekt die steeds bijgesteld werden bij wijziging van de overheidsmaat-
regelen. Met de steungroep AutoMaatje, is nauwkeurig gekeken hoe we in Nuenen veilig onze deelne-
mers konden vervoeren. De gezondheid van onze vrijwilligers én onze deelnemers stond daarbij 
natuurlijk voorop.  
 
In 2021 is de steungroep AutoMaatje, bestaande uit (bestuurs-) leden van PVGE en Senergiek en de 
coördinator van AutoMaatje Nuenen, driemaal fysiek bijeen geweest. Overige contacten werden regel-
matig digitaal of via video-overleg gevoerd. 
 
 
 
Belangrijke onderwerpen waren: 

• Samenwerking met AutoMaatje Son&BreugelVerbindt op het gebied van digitale matching van 
deelnemers en vrijwilligers werd stopgezet. Gezocht wordt nog naar een alternatief. 
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• Enkele gecompliceerde casussen betreffende deelnemers werden in goed overleg opgelost 
waarbij soms ook de hulp van vrijwilligers zoals Vrijwillige Ouderenadviseurs en cliëntonder-
steuners zeer welkom was. 

• De organisatie van (informatieve) bijeenkomsten voor vrijwilligers; deze konden helaas ook dit 
jaar niet doorgaan en bestaande plannen moesten worden geschrapt.     

 
De beperkingen t.g.v. corona stelden AutoMaatje wederom voor een uitdaging: evenals in 2020 is er 
aandacht geweest voor het bellen van deelnemers, waarbij tijd werd gemaakt voor een luisterend oor 
en het aanbieden van hulp. Vrijwilligers keken ook graag even mee als het niet lukte met een mobiele 
telefoon of iets dergelijks. Een regelmatig gehoorde vraag van deelnemers betrof de contante betaling 
van de ritten. Waar nodig is een oplossing gezocht in betaling middels een voorschot via de coördina-
tor. Met name het bemiddelen van ritten binnen de coronamaatregelen blijkt regelmatig een kwestie 
van wikken en wegen. De dankbaarheid en positieve reacties over de inzet van AutoMaatje Nuenen 
en haar vrijwilligers maken het de inspanning waard. Alle lof voor de vrijwilligers die in wederom een 
bijzonder jaar steeds bereid waren om dorpsgenoten te vervoeren, begeleiden en ondersteunen. 
Ondanks de beperkingen die corona in 2021 met zich meebracht heeft AutoMaatje Nuenen toch een 
flink aantal ritten kunnen rijden waarmee onze deelnemers goed geholpen waren. Er is hoop en de 
verwachting dat in de loop van 2022 weer meer mogelijk zal zijn en AutoMaatje zich nog meer kan in-
zetten, zeker ook voor leuke uitstapjes. 
 
Cijfers 2021 (2020): deelnemers 283 (187); vrijwilligers 43 (41); verzorgde ritten 1324 (816) 
 

 
Redactiecommissie Nieuwsbrief, Nieuwsflits en Website 
 

Nieuwsbrief  
Afgelopen jaar was het betreft de clubactiviteiten nogal wisselend. Aan begin van het jaar 
was alles in lockdown, ten gevolge daarvan heel weinig nieuws uit onze talloze clubs en Commissies. 
In de loop van het jaar kwamen de activiteiten langzaam op gang, maar heel erg uitbundig was dit nu 
ook weer niet. Heel erg veel viel er voor de Nieuwsbrief dan ook niet te melden op dit gebied. Helaas  
werden alle activiteiten in november en december weer stopgezet. Kortom relatief weinig nieuws uit de 
vereniging zelf. 
 
Gelukkig lukte het toch om wederom 6 edities te laten verschijnen, 1 editie met 16 pagina’s en 5 met 12 
pagina’s, alle edities waren dit jaar in kleur. Voor de ALV moest dit jaar behoorlijk geïmproviseerd wor-
den. Een ALV waar iedereen fysiek aanwezig kon zijn zat er niet in, bij de januari editie was daarom 
een bijlage gevoegd met ALV-agenda en 2 papieren stembiljetten. 
 
 
Hoewel het drukproces in kleur zelf een paar dagen langer duurt, gaf dit voor de planning weinig pro-
blemen, samenstellen en lay-out zitten nu in een hand en dat levert meer dan voldoende tijdwinst op 
om het langere drukproces te compenseren. 
Ook hartelijk dank aan alle bezorgers, zonder hun inzet is het onmogelijk de Nieuwsbrief bij de leden te 
krijgen. Jeanne v.d. Grint doet de coördinatie en afgelopen jaar liep dit alles weer uitermate soepel. 
 
Tenslotte nog een heel vervelende ervaring. In opdracht van dagblad Trouw maakte een fotograaf een 
foto van een van de clubs voor een artikel in Trouw. Dit artikel werd netjes met bronvermelding en 
namen journalist en fotograaf overgenomen voor de Nieuwsbrief. Maar ondanks dat de betreffende foto 
ook elders op internet te vinden is ontvingen wij van de fotograaf en zijn jurist een verzoek een schade-
vergoeding te betalen omdat de fotograaf hierdoor inkomsten misgelopen zou zijn. 
 
Nieuwsbrief als bijlage aan een e-mailbericht 
 
Deze wordt verstuurd aan 235 eigen leden, externe relaties en bestuursleden van andere afdelingen.  
 
 
Nieuwsflits 
 
Nieuwsflitsen van de PVGE Nuenen zorgen er voor dat leden ook op de hoogte kunnen blijven van 
actualiteiten. Er gingen 24 nieuwsflitsen naar meer dan 1010 leden met e-mailadres. 
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De Nieuwsflitsen worden vooral samengesteld om evenementen onder de aandacht te brengen of als 
herinnering aan een evenement waar nog plaatsen beschikbaar zijn. 
 
Website  
 
De huidige website functioneert door het faillissement van onze provider gebrekkig. Weliswaar hebben 
we in Webber een nieuwe provider gevonden, maar de website is technisch verouderd en aan vervan-
ging toe. Inmiddels heeft Webber een basis voor een nieuwe website neergezet. De webmasters van 
de diverse PVGE verenigingen zijn nu aan de slag gegaan om de website te vullen. De verwachting is 
dat deze eind februari in de lucht gaat. Bert Pols onze huidige webmaster geeft dan het stokje over 
aan Reina Perdijk, die de nieuwe website zal gaan onderhouden. 
 

 
Reiscommissie 
 

Hierbij een beknopt jaarverslag want we hebben geen enkele activiteit kunnen ontplooien! 
Begin 2021 waren we in lockdown, dus de gebruikelijke informatiemiddag in januari ging 
niet door. Hoewel er in de loop van het jaar telkens weer de hoop kwam dat we misschien toch “iets” 
konden organiseren, b.v. een dagtocht of een kort reisje van enkele dagen in Nederland; de plannen 
moesten elke keer weer de kast in.  
De offertes voor de twee geplande meerdaagse reizen naar Griekenland en Zwitserland zijn nog 
steeds geldig, maar met de lockdown waar we sinds eind december inzitten, staat alles weer op losse 
schroeven. De leden van de reiscommissie hopen dat er spoedig in januari 2022 meer duidelijkheid 
komt of wij eindelijk weer aan de slag kunnen met het organiseren van de reizen en dagtochten!  
Een positief bericht om te vermelden is dat er twee nieuwe personen tot de reiscommissie zijn toege-
treden, n.l. Corry Zimmer en Stephan van Geenen. De laatste zal in de loop van 2022 mijn taak als 
voorzitter gaan overnemen. 
 

 
Jaarverslagen van onze clubs: 
 
De jaarverslagen van de clubs zijn ingekort. Iedere club heeft geleden onder de coronabeperkingen. 
Het volledige jaarverslag kunt u lezen op de nieuwe website.  
 
Creatief: 
 
Bloemschikclub “La Fleurie” 

Ondanks corona hebben we nog wel kerststukjes kunnen maken omdat er ’s middags 
ruimte was in het Kwetternest. De middagbijeenkomst beviel zo goed dat we voortaan 
elke 1ste en 3de vrijdagmiddag gaan bloemschikken. We hebben alle leden een pakketje met materia-
len voor het bloemschikken gegeven om thuis wat te kunnen doen. 

Breiclub "Breikamer 2.0" 

Wij kijken speciaal uit naar de bijeenkomsten in het Kwetternest met de “koffieochtend”, 
die door iedereen als positief ervaren is. 
Ons enthousiasme is nog steeds groot en ook in corona-tijd onderhouden we via de app contact! 

 
Schilderclub “Het Penseel” 
 
Er is met de leden regelmatig contact geweest zowel telefononisch als via de mail, om te 
informeren hoe het met ze ging. 
Afgelopen augustus  zijn alle leden bij elkaar gekomen bij de voorzitter thuis en hebben we onder het 
genot van een drankje en een hapje gezellig van gedachten kunnen wisselen. 
In oktober zijn we weer gestart en hebben we toch nog 2 schilderlessen kunnen meemaken  
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Sieradenclub “De Kralerij” 
 
Door de coronaregels zijn we maar 6 keer bij elkaar geweest. Gemiddeld waren er dan 
met 8- 10 personen aanwezig.  
We hebben o.a. de zwevende techniek geleerd. 
We helpen elkaar, soms kon het ook, op afspraak, bij iemand thuis. 
 
Viltclub "Wol & Zo" 
 
De groep bestond gedurende het gehele jaar uit 8 personen. 
Het is en blijft een genoegen om elkaar te helpen en inspireren. 
Al hoewel de groep niet veel groter kan worden, staan we open voor nieuwe impulsen. 
 

 
Fotograferen: 
 
Fotogroep “ƒ/2” 
 
Feiten 

• Aanwezigheid tijdens de activiteiten: 73 %. 

• 11 “doe-activiteiten/individuele opdrachten”. 

• Een paar “Kwetternestactiviteiten”. 

• Fotobesprekingen: Iedere doe-activiteit en ook “eigen werk” werd door de groep uitvoerig na-
besproken. Alle leden lieten hiertoe foto’s zien (of op usb-stick of afgedrukt) die door de ande-
ren op zeer positieve wijze van commentaar en verbetersuggesties werden voorzien. 

 
De expositie voor 2022 is verschoven naar 2023.  
 
Fotoclub “Knipoog” 
 
We hebben fotowandelingen in wijken van Nuenen en Eindhoven met 2-tallen georgani-
seerd. Speciale uitstapjes: een interessante lezing in galerie Bonnard, excursies naar Na-
tuurtuin ’t Loo en de kunstroute Beeld en Beleving in Bergeijk en ons jubileumuitje naar het 
Sfinxkwartier in Maastricht en een rondleiding in de Geulhemmer Groeve in Geulhem. 
We gebruiken een eigen fotosite op google drive.  
 
Fotoclub “Perspectief” 
 
Wij zetten ’s tijdens de lockdowns onze gemaakte foto ’s op google drive met een tekstbe-
stand erbij voor opbouwende kritiek op de foto. Onze uitgewerkte thema ’s waren: “lei-
dende lijnen”, “portret”, “vies” en “avond- en nachtfotografie”. Op clubavonden oefenden we samen 
met speciale technieken zoals macrofotografie met de nodige spullen als lenzen, sledes, tussenringen 
e.d. Verder kwam panoramafotografie (en de software die daarvoor nodig is), zwartwitfotografie en 
straatfotografie aan bod. 
 
Fotoclub “Prisma” 
 
Wij maakten 2x een foto-uitje op het TU/e terrein, een uitje in het natuurgebied achter het 
huis van Fons Linders in Nuenen, naar de BestZoo en de Herbertusbossen bij Heeze.  
 
 
Deze fotomiddagen zijn twee weken nadien besproken op een bijeenkomst in het Kwetternest en daar 
is ook nog twee keer een bespreking geweest van “vrij werk”.  
 

Gymnastiek: 
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Bewegingsclub “Rek & Strek” 

 
Na de lange coronastop zijn we in de zomer doorgegaan. Nu maken we 2 groepjes zodat 
het niet te veel mensen bij elkaar worden. Onze gezellige Kerstmorgen is niet doorge-
gaan, jammer genoeg. 
 
Bewegingsclub “Springlevend” 
 
Na de lockdowns hebben we met een kleiner groepje onder leiding van onze docente 
Noortje van de Broek gewerkt aan de verbetering van onze spieren en conditie.  
Zodra er weer meer mogelijkheden komen zullen we de mensen die op de wachtlijst staan benaderen 
om lid te worden.  
 
Koken: 
 
Kookcommissie / Koken voor alleengaanden 
 
Terugblik door de Kookcommissie van de PVGE Nuenen over 2021. 
 
We hebben moeten wachten tot 16 september voor we weer een volwaardige PVGE-lunch konden 
organiseren. Een zeer geslaagde bijeenkomst. Vooral ook gelet op de enthousiaste reacties van de 
deelnemers. En deze eerste lunch kreeg op 21 oktober een vervolg. Daarna moesten we weer stop-
pen. Maar het enthousiasme blijft, ook bij de vrijwilligers.  
 
Van de 6 kookclubs konden ook maar een zeer beperkt aantal kooksessies doorgaan. De keuken is 
schoongemaakt en de voorraden zijn aangevuld en we hebben in 2021 eenmaal een afstemming ge-
had met de vertegenwoordigers van de kookclubs.  
 
Kookclub “Het Vergiet”  
 
Zie onder kookcommissie 
 
Kookgroep “Kokkerebbel” 
 
Zie onder kookcommissie 
 
Kookclub “Kooklust” 
 
Zie onder kookcommissie 
 
Kookclub “Pavlova” 
 
Wij zijn 4 keer bij elkaar geweest, waarvan 3 keer in het Kwetternest en 1 keer bij een van 
onze leden thuis. Ons streven was altijd de bezetting op 8 leden te houden waarbij we uit-
gingen van 4 dames en 4 heren. We hebben besloten het ledental terug te brengen tot 6 leden. De 
reden hiervoor is de drukte tijdens het kookproces. 
 
Kookclub “Ratatouille I” 
 
Zie onder kookcommissie 
 
 
 
Kookclub “Ratatouille II” 
 
Onze club van 5 mannen heeft maar 3 avonden kunnen koken. 
 
 
Lezen: 
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Leesclub "De Bladwijzer" 
 
We hebben 3 x een zoombespreking gehad.  Wij hebben de volgende boeken besproken: 
“Drift” van Bregje Hofstede, “Grand hotel Europa” van Ilja Leonard Pfeiffer, “De avond is 
ongemak” van  Marieke Lucas Reineveld, “De zwarte schuur” van Oek de Jong, “De 
goede zoon” van Rob van Essen en “ Vallen is als vliegen” van Manon Uphoff.   
     
Leesclub “Van kaft tot kaft” 
 
In 2021 hebben er toch nog 5 bijeenkomsten plaatsgevonden. Dit omdat wij in de zomer 
zijn doorgegaan. In overleg met de docente is er een keuze gemaakt van de te lezen boe-
ken. Daarnaast wordt er elke bijeenkomst een gedicht uitgedeeld en gelezen. 
 
 

Museumbezoek: 
 
Kunstclub “Bekijk ‘t” 

Wij hebben in het jaar 2021 géén enkele excursie met de kunstclub “bekijk ’t” kunnen on-
dernemen. Om die reden is er géén contributie gevraagd.  

Museumclub "Kijk op Kunst" 
 
Museumclub “Kijk op Kunst” telt 20 leden, het maximale aantal. Iedere 2 maanden wordt 
door 2 leden van de club bij toerbeurt een bezoek georganiseerd aan een museum, een 
expositie en/of wordt een stadswandeling gemaakt.  
 
Museumclub “Nr 5” 
 
Onze museumclub heeft 21 september een voorzichtig begin gemaakt. We gingen naar 
Atelier en Beeldentuin Ruimte in Beeld in Nuenen. Een gids gaf ons enthousiast uitleg 
over de uitgestalde kunstwerken. Daarna hebben wij in de tuin van restaurant “Het tweede thuis” ge-
noten van een heerlijke lunch. 
Mogelijk kunnen wij de Picasso-tentoonstelling in het Noordbrabants Museum die in november niet 
door kon gaan in het nieuwe jaar alsnog bezoeken. 
 
Museumclub “Rominâstra” 
 
Wij hebben geen excursies gedaan in 2021. 
De Algemene Ledenvergadering is pas gehouden op 22 juli. Er waren 22 aanwezigen die 
het fijn vonden elkaar weer eens te zien.  
Het magazine TotZo!, een blad met interessante informatie over kunst, werd in mei en oktober bij de 
leden thuis bezorgd of, als men buiten Nuenen woont, per post opgestuurd. 
 
Museumclub "Spoor 6" 

Er zijn toch drie museumbezoeken mogelijk geweest. Hierbij is er met eigen auto’s ge-
reisd en werden musea is de buurt gekozen:  
-  Atelier & Beeldentuin “Ruimte in Beeld” in Nuenen 
– LandArtBrabant Kunstwandelroute Wintelre 
– Museum Krona in Uden 

 
Museumclub “Spoorkunst” 
In juli zijn wij met onze leden naar "Het Wasven" in Eindhoven geweest voor een geza-
menlijke ontmoeting. Dit was succesvol omdat na een lange periode, de leden elkaar weer 
hebben kunnen ontmoeten en bijkletsen. 
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In september zijn wij naar Venlo geweest: daar was het "Van Bommel van Dam- museum" na een 
grote verbouwing en verhuizing weer geopend. 
 
Museumclub “’t Spoort” 
 
26 Oktober zijn we per trein naar het Limburgs Museum in Venlo gegaan. De tentoonstel-
ling “De vergeten prinsessen Van Thorn “ is mede door de rondleiding, koffie met gebak 
en uitstekende lunch door eenieder gewaardeerd. Deze trip werd georganiseerd door het 
bestuur van ’t Spoort. 
 
Museumclub “De Zaaiers” 
 
Deze club is opgericht in november 2021. Samen reizen, genieten van kunst, luisteren naar 
het betoog van een gids en lekker lunchen met leuke mensen kan je leven verrijken. 
 

Wandelen/Fietsen: 
 
Wandelclub “De Buitenbeentjes” 
 
Tot juni 2021 hebben we contact met elkaar gehouden via drie eigen digitale nieuwsbrie-
ven met stukjes van alle leden over hoe het hen verging.  
 
We hebben gewandeld van juni t/m 16 december. We zijn een 10 km wandelgroep, maar een aantal 
leden haalden die afstand niet meer. Daarom zijn wij binnen onze wandelclub ook 5 km gaan wande-
len. Voor de 10 km worden wandelingen per toerbeurt uitgezet. Voor de 5 km wandelingen zijn er 7 
vaste routes gemaakt die elke keer herhaald worden. 
 
Wandelclub “De Doorlopers” 
 
Gedurende de periode van versoepelingen van de restricties en met in acht name van re-
gels is een tweetal malen in de omgeving van Nuenen gewandeld. Geen autorit naar de 
startplaats, geen “nazit” of andere activiteiten of bijeenkomsten, helaas. 
 
Wandelclub “De Zandlopers” 
 
Gelukkig konden we in de zomermaanden wel weer samen op pad! In september hebben 
we een gezellig uitstapje gehad naar het Mastbos in Breda; koffie met gebak, wandelen, 
lunchen, wandelen en nog een drankje toe.  
Met instemming van alle leden hebben we er voor gekozen om voortaan verder te gaan met alleen 
een voorzitter/coördinator (Marjo Smulders) en een penningmeester (Elly Janssen) die het lief-en-
leedpotje beheert.  
 
Wandelclub “Stap Voirt” 
 
Pas in juli liepen we de eerste wandeling van 2021 zo veel mogelijk vanaf centrum Nue-
nen of net buiten Nuenen, zodat er niet samen gereden hoeft te worden.  
Dit jaar hebben we af moeten zien van de traditionele NS-wandeling.  
 
Fiets- en wandelclub “De Dwèrsgangers” 
 
In het voorjaar van 2021 is 1 wandeling doorgegaan. Voor de zomer van 2020 stonden 12 

fietstochten gepland, waarvan er 10 zijn doorgegaan. Gemiddeld fietsten 20 leden mee. In  

 

 

het najaar van 2021 waren er nog 6 wandelingen gepland, waarvan 5 zijn doorgegaan. Gemiddeld de-

den hier 11 leden aan mee. Het afsluitende feest van de fietsperiode bij DOKK in Oirschot, heeft ge-

lukkig kunnen doorgaan met 24 leden.  
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Fietsclub “Weer en Wind” 
 
Er zijn weinig tochten doorgegaan en de bezetting per tocht was lager dan onder normale 
omstandigheden. Ook de jaarvergadering in oktober ging niet door. We hebben wel een voorrijschema 
2022 opgesteld. Zowel leden als bestuur hopen dit jaar zonder voorbehoud weer tochten te kunnen 
uitzetten en te fietsen zodat we de hier en daar opgelopen conditie achterstand weer weg te kunnen 
werken. 
 

Diversen: 
 
Beleggingsstudieclub “De Ouwe Sok” 
 
Onze studieclub had een uitstekend jaar. We maakten een rendement van +/- 31 %.  
 
Computerclub “Compudwers” 
 
We zijn dit jaar van de Goudvinkhof overgegaan naar het Kwetternest.  
Over de volgende onderwerpen hebben we op de bijeenkomsten presentaties en 
discussies gehad: Leden- en jaarvergadering over 2020, Toetsenbord, Bitwarden, Internet  
tracking, Film de Grote Dataroof, Ongelukje met de laptop, Het wordt druk daarboven (met satellieten 
en ruimte afval), Gebruik internet bij beleggen van aandelen, Videobewerking op smartphone, 
Smartphone en beveiliging, Basis Excel, Etiketten printen en Vergelijking op Excel van energiemarkt.  
 
Dialoogclub “Socratisch Café”  
 
In september hebben we het thema “Hulp” onder de loep genomen. In oktober was dat 
“Het vreemde, vervreemding” en in november “vertrouwelijkheid”. 
De gesprekken van steeds 8-10 deelnemers vonden plaats in het Kwetternest en Scara-
bee 2, onder leiding van Jaap Kocken en als extra gespreksleider(>8 deelnemers): Ad Molenaars 
(Socr. Gespreksleider van Socr.Café Eindhoven). Deze gesprekken verliepen in een goede, vriende-
lijke sfeer waarbij luisteren en de ervaring van de ander gerespecteerd werden. 
 
Genealogieclub “Komaf” 
 
Er zijn 6 bijeenkomsten doorgegaan met gemiddeld 10 aanwezige leden. In 2021 hebben 
we geen bezoek kunnen brengen aan een externe, genealogie gerelateerde organisatie. 
We houden een overzichtslijst bij met genealogisch georiënteerde websites.  
In 2021 zijn er door de coördinator ook weer 186 genealogie gerelateerde en / of cultureel-historische 
berichten / e-mails doorgestuurd aan de leden.  
 
Jeu de Boules club “De Kwetboulers” 
 
Halverwege juni kregen we eindelijk weer toegang tot de jeu de boules-banen, die helaas 
overwoekerd waren door hoog onkruid…  
Iedereen was heel opgelucht dat we konden spelen en we elkaar weer zagen. We spelen in competi-
tieverband en elk half jaar huldigen we een periodekampioen. We leggen elke maand  €2.50  bij el-
kaar voor een lief- en leedpotje. Afgelopen jaar zijn we van dit "potje" ook gezamenlijk uit eten 
geweest. Heel gezellig!  
 
Motorclub “Mc Veteranen” 

We hebben 11 ritten verreden met een gezamenlijke afstand van 1.863 km. 
 
Dat komt neer op een gemiddelde van 169,3 km per rit met gemiddeld 8,45 deelnemer. Het hoogste 
aantal deelnemers aan een rit was 18; het laagste aantal 4. 
Onze ledenbijeenkomst in het Kwetternest te Nuenen in september was onze uitgestelde jaarvergade-
ring 2020 met thema:  “Motorrijden en ouder worden”. Afgesproken is dat de clubritten op donderdag 
maximaal 150 km zullen zijn en die op dinsdag minmaal150 km. Op deze wijze kan eenieder aan zijn 
trekken komen.  
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Mart van der Linden is tot Lid van Verdienste benoemd voor de grote betekenis die hij voor de club in 
de afgelopen 13 jaar heeft gehad.  
   
Oldtimerclub “Nuenen classics” 
 
Wij zijn 6 keer bijeengekomen. Sprekers hebben we niet kunnen uitnodigen en er zijn ook 

geen bezoeken afgelegd. We hebben slechts 5 ritten van 80 km kunnen rijden en dan met 

start na de lunch. Aan de ritten is gemiddeld door een 12-tal leden deelgenomen. 

Onze 1e lustrumviering is beperkt gebleven tot het, tijdens een rit, aanbieden van een consumptie en 

een kop koffie met gebak.  

Scrabbleclub “'t Scrabble-Nest”  
 
Wij zijn in totaal maar 4-6 keer bij elkaar gekomen in 2021 om een spelletje Scrabble te 
spelen. Enkelen van ons vonden een andere manier en speelden om en om bij iemand 
thuis. Er is dus niet veel te melden voor het jaarverslag, helaas. 
 
05-02-2022 
Reina Perdijk 
Secretaris PVGE Nuenen   


