
Jaarverslag 2022 van de Evenementencommissie van de PVGE Nuenen. 

De EC heeft dit jaar na een onderbreking van ongeveer twee jaar weer min of meer een normale 

programmering kunnen uitvoeren. De commissie is in dat jaar vier keer bij elkaar gekomen om de 

lopende zaken te bespreken en nieuwe activiteiten te plannen. In het voorjaar is er geen bijeenkomst 

geweest met de vrijwilligers, maar in het najaar konden we die weer goed organiseren. 

De opkomst vaar zowel de lezingen en andere activiteiten viel, vergeleken met de jaren voor de 

corona epidemie, nogal tegen, vooral de eerste twee keer. De belangstelling was toen ongeveer 40 

procent van vorige jaren, later oplopend tot 70%. Heel verklaarbaar doordat veel senioren toch nog 

wat voorzichtig zijn, ook met het oog op huisgenoten en vrienden. Een nieuwjaarsbijeenkomst was 

dit jaar nog niet mogelijk door de corona en de eerste lezing durfden we pas in april te organiseren. 

Half november kwam er een alarmerend bericht van De Hongerman: hij was misschien van plan in te 

storten. De laatste twee activiteiten zijn in de Jo van Dijkhof georganiseerd met prima medewerking 

van André Pieters, de beheerder van De Hongerman. 

De georganiseerde lezingen en andere bijeenkomsten waren: 

1 april: Han Braakman met “Mijn reizen door Sri Lanka”. 

6 mei: Paul Spapens met “Smokkelen in Brabant”. 

18 mei: een bijeenkomst voor de nieuwe leden van de afgelopen jaren met een grote opkomst. 

27 mei: Erna Charbon met “Vrouwen in de kunst”. 

15 juli: de “jaarlijkse” zomerbarbecue met een redelijk normale opkomst. 

16 september: Ria van dijk met “Voeding voor ouderen”. 

25 september: de film “Kapsalon Romy” in het kader van “Nuenen dementievriendelijke week”. 

4 november: Ineke Strouken met “Winterfeesten”. 

11 november de bijeenkomst met de clubbesturen. 

20 november een, weer druk bezochte, voorlichtingsmiddag van de reiscommissie. 

Cees de Lange, 28-1-2023. 

 


