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   AAN DE LEZER 

aarmate de oorlog in Oekraïne langer 

duurt raken steeds meer mensen er van 

overtuigd dat deze vervelende 

verstoring van onze langdurige vrede 

niet meer een akkefietje genoemd kan 

worden. Van de thans in leven zijnde 

ouderen, die als kind tijdens de 2e 

wereldoorlog soms/vaak levensbedreigende situaties 

hebben meegemaakt, weten, ja voelen velen, dat er ineens 

een serieus gevaar voor de wereldvrede bestaat. Hun 

dromen zijn …geen bedrog.  
 

Voor de meeste ouderen is oorlog een situatie die slechts 

door overlevering, via ouders en grootouders, een plek in 

hun geheugen heeft verworven. Mensen, geboren in 1942 

of later, hebben geen specifieke herinneringen aan de 

oorlog.  80- plussers kunnen daaraan wel degelijk actieve 

herinneringen hebben. En ook: je hoort soms mensen 

levendige, “persoonlijke verhalen” uit die periode 

vertellen, waarvan, gezien hun actuele leeftijd, zelf 

meegemaakte gebeurtenissen, niet uit hun eigen geheugen 

kunnen komen, eenvoudig gezien hun geboorte jaar. Wij 

noemen dat wel “geleend geheugen”. D.w.z. :Iemand heeft 

zich zijn leven lang zodanig sterk geïdentificeerd met 

gebeurtenissen van zijn vader, moeder, broer of zus, dat 

het zich in zijn eigen geheugen als een zelf ondervonden 

gebeurtenis heeft verankerd. Maar zelf meegemaakte 

gebeurtenissen, die in niet geringe mate tot trauma’s  

hebben geleid, kunnen tot herbeleving in de 

tegenwoordige tijd, soms ook in dromen, leiden. 
 

Onderstaand “verhaal” gaat over een echte, door mijzelf 

meegemaakte, gebeurtenis, in een der eerste dagen van de 

2e wereldoorlog.   

 

IN DE AULA 
 

“In de nacht wandelen, dat doen we nou nooit”. 
 

Dronken van de slaap, door de donkere nacht, aan de hand 

van Moeder. Aan de andere hand van Moeder mijn zusje. 

We lopen flink door. Ik heb moeite om mee te komen. 

Waar gaan we heen, waarom moet dat nou? Ik heb zo’n 

vreselijke slaap en ik heb het ook een beetje koud. 
 

Er zijn veel mensen op straat, allemaal met tassen en 

valiezen en nog meer kinderen ook. Ze hebben allemaal 

haast. Ver weg hoor ik het donderen, aan een stuk door. En 

er is licht, rood licht aan de hemel. ’t Lijkt wel vuur. 

“Rotterdam” zegt Moeder, “ze bombarderen Rotterdam”. 

Waarom, denk ik en wie zijn die “ze”? 
 

“We gaan ergens naar toe waar je niets hoort, daar kun je 

slapen en er kan niets gebeuren. We gaan naar de aula”.                                                             

Wat heb ik een slaap; wat is nacht donker, een beetje  

griezelig eigenlijk. En ik dacht altijd dat het stil was  

’s nachts, buiten. Maar er zijn veel mensen op straat en in 

de verte dat lawaai. Dan een brug, hij staat open.  

De politieagent, die bij ons is, geeft de brugwachter een 

seintje. De brug wordt naar beneden gelaten en wij mogen 

er over. Waarom staan bruggen open, midden in de nacht? 

Langs de smalle gracht lopen allemaal donkere schimmen. 

Ik slaapwandel. Droom Ik?  Toch voel ik de frisse 

voorjaarswind in mijn gezicht. Ik droom niet, ik voel mijn 

hand in die van Moeder. 
 

In een kerk staan 

we dan ineens, 

er is zwak licht. 

De mensen 

fluisteren, dat 

doe je in een 

kerk. Er liggen 

een heleboel 

mensen te 

slapen, op de 

grond, op stro. 

Stro ruikt gek, 

zoetig, droog. 

We gaan naar 

het midden van 

de kerk, daar ligt 

een heel grote 

berg stro. In een 

hoek is nog plaats, tussen andere mensen in, die wakker 

worden van ons. We spreiden het stro uit, houden onze 

kleren aan. Waarom moet dat allemaal? Waarom slapen 

we niet thuis, gewoon in ons bed? 
 

“Dit is een heel sterke kerk” zegt mijn Moeder, “met heel 

dikke muren, kijk maar. Hier kan niets gebeuren!”  Maar 

wat zou er dan kunnen gebeuren?  Die soldaat vanmorgen; 

Vader weg; die brandende stad en nou in een kerk slapen 

op stro. Wat prikt dat stro, het prikt in mijn neus, ik moet 

niezen. Er komen nog steeds mensen binnen. Mijn zus 

slaapt al. Waarom moet dit allemaal en van wie? Het 

rommelt nog steeds in de verte, het komt niet dichterbij, 

geloof ik. De muren zijn dik, zei Moeder.                                                                                                                                                
 

“Zijn we nou in de Paula, Moeder,” vraag ik fluisterend.  

“Ja jongen, we zijn in de Paula.”  Ik dommel in. 
 

(DELFT, begin mei 1940) 

 

Voetnoot: De kerk, de zogenoemde “Aula” ,werd destijds 

door de Technische Hoogeschool gebruikt als aula, is 

ongeschonden uit de oorlog gekomen!!!!  

 
Kees Borstlap 

 

Foto voorpagina:  Ton Janssen        Kroonkraanvogel uit het dierenrijk Nuenen 

N 
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   VAN DE VOORZITTER

In mei hebben we voor het eerst sinds het begin van de 

Corona Pandemie weer een bijeenkomst met nieuwe leden 

georganiseerd. Dat heeft ons als bestuur een goed gevoel 

gegeven omdat we daarmee een periode van onzekerheid 

achter ons gelaten hebben. De belangstelling was boven 

verwachting. Wij hebben inzicht gegeven in de structuur 

van de vereniging en de grote hoeveelheid activiteiten 

waarmee onze vereniging zich mee bezighoudt. Enerzijds 

de gezelligheid met 40 verschillende clubs en anderzijds 

belangenbehartiging samen met onze collega’s van 

Senergiek. Voor de meeste aanwezigen een eyeopener. 
 

In mei hebben we ook onze nieuwe koffiemachine in 

gebruik genomen. De kwaliteit van de koffie door het 

gebruik van koffiebonen en de variatie in de 

koffieproducten is daarmee toegenomen. Gebruikers van 

de koffiemachine hoeven niet meer contact te betalen, 

maar kunnen met hun bankpas afrekenen. Een verbetering 

en ook prettig voor onze penningmeester. Hij hoeft nu niet 

meer met een grote hoeveelheid muntgeld naar de bank. 
 

Na de bijeenkomst met de nieuwe leden hebben we 

bestuurlijk een vakantieperiode ingelast en besloten om de 

bestuursvergadering van juni over te slaan. Begin juli zijn 

we goed uitgerust verder gegaan met onze bestuurlijke 

activiteiten. Terwijl het bestuur niet vergaderde zijn 

meerdere activiteiten gewoon doorgegaan. De commissie 

van de kookclubs bijvoorbeeld is in staat geweest om ook 

in deze vakantieperiode de lunches voor alleenstaanden 

door te laten gaan. Door de deelnemers zeer gewaardeerd. 
 

Na de BBQ in 2019 ter gelegenheid van ons 25 jarig 

jubileum bij Enode, vinden we het verantwoord om ook de 

jaarlijkse BBQ weer te organiseren. Half juli vindt deze 

plaats op de jeu de boules baan naast het Kwetternest. 

Ongeveer honderd leden hebben zich hiervoor opgegeven. 

Onze kookclubs zullen samen met de evenementen 

commissie de BBQ verzorgen. 
 

Corona leek achter ons te liggen, maar het aantal 

besmettingen loopt helaas weer op. Met een zekere 

regelmaat hoor ik weer dat mensen in mijn naaste 

omgeving besmet zijn geraakt. Niet altijd weet men hoe 

men besmet is geraakt. Dat geeft aan dat de huidige 

varianten erg besmettelijk zijn. Ondanks de oplopende 

besmettingen verwacht de overheid, mede op basis van er 

ervaringen in andere landen, dat de piek snel bereikt zal 

worden. Laten we hopen dat het allemaal meevalt. 
 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar is de 

politiek er wel in geslaagd 

om een nieuwe coalitie te 

smeden. Er komen 4 

wethouders met op alle 

portefeuilles andere 

personen. Daarvan zijn er op 

dit moment pas 3 benoemd. 

Het is zeker dat wij als 

seniorenverenigingen met 

andere portefeuillehouders te 

maken krijgen als de 

afgelopen vier jaar. We 

zullen opnieuw moeten investeren in voor ons belangrijke 

relaties. Dat zal naar verwachting zeker lukken omdat onze 

activiteiten ten behoeve van de Nuenense gemeenschap 

zeer gewaardeerd worden. 
 

De afgelopen maanden hebben we gemerkt dat wij 

bestuurlijk niet volledig bezet zijn. We missen dringend 

iemand die ons ondersteunt bij Public Relations & 

Communicatie en ook iemand die dat doet op het gebied 

van coördinatie van onze clubs. Het is verheugend om te 

zien dat we een actieve vereniging zijn met veel leden, 

maar het blijft helaas moeilijk om leden te 

enthousiasmeren voor versterking van het bestuur. Indien 

u meer informatie wil over de inhoud dan geven wij die 

graag. Denk er eens over na! 

 
Wees voorzichtig, blijf gezond.  
 
Joop Scholing 

 

   NIEUWE LEDEN  
 

 

Mevr. K.R. de Vries-de Vries   Egidius Vogelslaan   Nuenen     
Dhr. J.A.G. Dirksen    Anton Philipslaan   Eindhoven  
Dhr. H.J.M.E. Jakobs    Schout Aertslaan   Nuenen  
Dhr. L.H.C. Jansen    Weiseind    Nuenen 
Dhr. R.M.C. Lenarts    Lobroec    Nuenen 
Mevr. M.E.J. van Kerckhof   Het Steenen Huys   Nuenen  
Mevr. J.A. Reinders Folmer-Burghout  De Vroente    Nuenen  
Dhr. J.G. Ribot     Zuiderklamp    Nuenen  
Dhr. J.F.P. Sandmann    Tivoli     Helmond  
Mevr. H.F. Scheffers-Peters   Bosbes     Helmond  
Mevr. K.H. Schendstok   Oudenstein    Nuenen  
Mevr. N.V.G.M. Vogels-Staps   Lange Akker    Nuenen  
Dhr. G.A. de Vries    Egidius Vogelslaan   Nuenen  
Mevr. J.L. van Weert-van Kraaij  Andoornstraat    Nuenen  
Mevr. C.F.J.M. van Weert   Het Steenen Huys   Nuenen  
 

Van harte welkom nieuwe leden van PVGE Nuenen!!!                
 

Bestuur en redactie 
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   VAN DE SECRETARIS 
 

Voor het versturen van de 

nieuwsflits en de digitale 

nieuwsbrief maak ik nu 

gebruik van LaPosta. Dat is 

een gratis dienst waarmee 

nieuwsflitsen vormgegeven en 

verstuurd kunnen worden. Dat 

scheelt mij een heleboel werk. 

Mijn Outlook wilde niet meer 

dan 500 flitsen tegelijk 

versturen en de volgende 500 

konden dan pas na een uur 

verzonden worden. Bovendien 

weigerden een aantal providers mijn bulkverstuurde mail, 

op verdenking van spam. Deze geadresseerden moest ik 

dan nogmaals in een kleiner groepje benaderen. Als ik de 

volgende dag weer een nieuwsflits wilde versturen, moest 

er minstens 24 uur zitten na de laatste verstuurde bulkmail. 

Kortom een heleboel gedoe.  
 

Met het gebruik van LaPosta is dat in een klap opgelost. 

Alle flitsen kunnen in 1 keer verstuurd worden en geen 

enkele provider weigert deze mail. Onderaan de 

nieuwsflits ziet u nog wel reclame van LaPosta. Dat gaat 

in het najaar ook verdwijnen. Dan nemen we als alle 

PVGE-verenigingen tezamen een betaald abonnement op 

deze dienst. 
 

Helaas bereikte ons het bericht van een valpartij bij een 

wandeling van een van onze wandelclubs. Hoewel er 

slechts sprake was van struikelen, was het gevolg wel 

ernstig. Reden om ons in het bestuur eens te buigen over 

het nut en de noodzaak van de aanwezigheid van een 

EHBO-er en de dekking van onze 

aansprakelijkheidsverzekering. 
 

We hebben een maand onze bestuursvergadering 

overgeslagen vanwege vakanties. Ik heb deelgenomen aan 

de Zwitserlandreis van de reiscommissie PVGE Nuenen. 

Een prachtige reis met spectaculaire natuur, mooie ritten 

met een panoramatrein, prima uitgevoerd, zonder 

wanklanken. Ik durf gerust te zeggen dat de hele groep 

heeft genoten. Als u nog twijfelt om deel te nemen aan een 

reis van onze reiscommissie, kan ik u uit eigen ervaring 

zeggen: DOEN. 
 

Reina Perdijk

 
   VAN DE WEBMASTER 

 
 

Ik ben heel blij u te kunnen melden dat de gpx-bestanden van de gps-wandelingen nu ook  via onze 

website www.pvge.nl/nuenen zijn te downloaden. Dat kan ik dus afvinken op mijn to-do-lijst. U 

vindt de gps-wandelingen onder het tabblad Activiteiten.  

 

Helaas blijft het besloten deel van de website nog staan op mijn wensenlijstje. Maar Webber, onze 

provider, heeft beloofd dat daar in september verandering in komt. Wie weet… 
 

                                     Reina Perdijk 

 

   RATATOUILLE  I 
 

Kookclub “Ratatouille 1” zoekt 2 nieuwe leden (M/V)  

 

Elke tweede dinsdagavond van de maand 

vanaf 17:30 uur wordt in het Kwetternest 

door de leden van de kookclub 

“Ratatouille 1” een 3 gangen maaltijd 

bereid. Daarna natuurlijk genieten van 

ons zelf klaargemaakte gerechten onder 

het genot van een drankje. 

 

Wie heeft interesse eens per maand met deze gezellige 

kookclub in het Kwetternest te koken. 

 

Kom gerust eens kennis maken! 

 

Voor aanmelding of meer informatie neem contact op met: 

 

Contactpersoon:    John van Romondt 

Telefoonnummer: 040-291 39 68 

Email adres: j.vanromondt@onsnet.nu  

  

http://www.pvge.nl/nuenen
mailto:j.vanromondt@onsnet.nu
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   Dagje uit voor de vrijwilligers belangenbehartiging 
 

Ieder jaar organiseren de vrijwillige ouderenadviseurs en 

cliëntondersteuners, samen met hun collega’s van 

Senergiek, een gezellig uitje met elkaar om de onderlinge 

band te versterken en even samen te komen in een andere 

setting dan een vergadering. Helaas viel deze happening 

vorig jaar in het corona-water. Dit jaar dus een goede 

gelegenheid om het eens stevig aan te pakken. Voor de 

eerste keer haakten ook de vrijwilligers uit de 

administratieve hoek, de hulpen bij belastingaangifte en de 

thuisadministrateurs hierbij aan. Het hele gezelschap 

begon deze gezellige dag met een bezoek aan het DAF-

museum. Na de koffie met gebak kregen wij een 

rondleiding door een welbespraakte voormalig DAF-

medewerker. Zijn boeiende verhaal over de techniek en de 

historie van de DAF- voertuigen hield iedereen goed bij de 

les al dwaalden af en toe wat mannen af naar de voertuigen 

die voor hen een speciale herinnering hadden. Zeker de 

militaire voertuigen riepen veel verhalen over de (goeie) 

ouwe tijd op. De DAF 33 had natuurlijk weer de lachers  

(meestal mannen) op de hand al waren zij er toch wel 

verbaasd over dat er van dit model zoveel verschillende 

uitvoeringen op de markt waren geweest. Klapstuk was 

natuurlijk de koninklijke DAF-kini die nog vorig jaar 

tijdens koningsdag in Eindhoven te zien was. 

 

Na het bezoek aan het DAF-museum trokken we naar het 

Kwetternest. Daar werd iedereen verwelkomd aan een 

gedekte lunchtafel. Dankzij PVGE-vrijwilligers van de 

evenementencommissie en enkele kookclubs konden we 

direct aanschuiven. De heerlijk (hete) soep van Jan 

Zwanenberg verdween vlotjes in de inmiddels hongerige 

magen waarna de aanval op de broodjes kon worden 

ingezet. Voldaan met nog koffie en chocolade paaseitjes 

tot slot, konden we terugkijken op een heel gezellige dag.  

 

Een evenement dat de lat voor volgend jaar weer hoog 

legt. Jan en Kees geven het stokje graag door. 

 

 

   DE DWERSGANGERS 

  Fiets - en wandelplanning van de Dwersgangers 
 

 Planning: 
 

 Woensdag  20 juli fietsen Mortelen Route 

 Dinsdag    2 augustus fietsen Achelse Kluis (iets langere fietstocht)  

 Woensdag  17 augustus fietsen Strabrechtse Heide 

 Dinsdag    6 september fietsen Peppel Route 

 Woensdag  21 september fietsen route wordt nog bepaald / afsluiting fietsseizoen 

 Dinsdag    4 oktober wandelen route wordt nog bepaald 

  Woensdag  19 oktober wandelen route wordt nog bepaald 
 

Als je een paar keer mee wilt fietsen of wandelen met ons  om te kijken of deze club iets voor jou is, dan kun je je melden 

bij: Elly de Smit-Risseeuw;   e-mail: ellydesmit@onsnet.nu   
 

 

mailto:ellydesmit@onsnet.nu
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   9-Daagse busreis in het spoor van de Bernina & Glacier express, Zwitserland 
 

Een kort verslag van uw reisbegeleider. 

Na meer dan 2 jaar wachten door Corona, kon de 9 daagse 

touringcar-reis naar Zwitserland dan eindelijk 

plaatsvinden. 
 

Op deze reis, uitgevoerd door Kras 

Busreizen, stapten 35 leden op 

donderdag 23 juni in de bus in 

Nuenen.  

In 2 dagen zetten we koers naar 

Zwitserland met een overnachting 

in de buurt van Mulhouse. 

Op de 2e reisdag werd koers gezet 

naar Saas-Fee maar niet zonder 

eerst een tussenstop te hebben 

gemaakt in Montreux met een 

boottocht op het Lac Leman. Een 

leuke suggestie van onze 

reisleider/chauffeur Peter. 

In Saas-Fee konden wij als extra 

verrassing getuige zijn van de 

jaarlijkse “Alpzug”; een 

traditioneel jaarlijks terugkerend 

feest waarbij in koeien-gevechten 

om de sterkste wordt gestreden.  

In Zermatt kon een bezoek aan de 

Gornergrad, voor een zicht op de gletcher en Matterhorn 

natuurlijk niet ontbreken.  

Via Andermatt was een volgend “pareltje” aan de beurt: de 

Glacier Express. Een prachtige treinreis door het 

Alpenlandschap en de Rheinschlucht. 

Een rustdag was ingelast in Davos – heerlijk tijd voor 

jezelf om te relaxen in het Hilton Garden Inn hotel, maar 

ook de mogelijkheid om de fantastische tuinen op 

Schatzalp te bezoeken. (De enigste dag met regen!). 

Door Peter, onze ervaren chauffeur, werden we via diverse 

bergpassen naar Italië gereden. In Tirana werden we 

verrast op een huis-gemaakte lasagne en een lekker glaasje 

“vino” op en typische Italiaans terras in de zon. 

Terug naar Davos met de beroemde Bernina-express.  

Prachtig. 

Als laatste werd en nog een tussenstop gemaakt in Luzern 

met nog een boottocht op het Vierwoudsteden meer.  

Via Frankrijk weer terug naar Nuenen, maar niet zonder 

een verrassingsdiner genoten te hebben in Valkenburg. Dit 

als dank-betuiging aan Trudi Boorsma, voor wie dit haar 

laatste meerdaagse reis  als voorzitter van de PVGE was. 
 

De PVGE reiscommissie wil op de eerste alle deelnemers 

hartelijk danken voor hun gezelligheid en deelname. Wij 

hopen jullie weer snel terug te zien op een volgende reis. 

Tevens gaat onze dank uit naar Peter die ons als chauffeur 

veilig van en naar huis heeft gebracht.  Zijn verhalen 

waren heel inspirerend en amusant. 

“Last but not least”: Trudi bedankt voor al de jaren als 

voorzitter van de PVGE reiscommissie. 
 

Namens de PVGE Reiscommissie: 

Stephan van Geenen 

 

   BERICHT VAN DE REISCOMMISSIE 
 

Eindelijk hebben we goed nieuws te melden na bijna twee 

jaar Corona perikelen en geen mogelijkheid om te reizen. 

Onze eerste reis met de bus naar 

Zwitserland is inmiddels zeer 

succesvol afgerond. Een verslag van 

deze reis door onze nieuwe voorzitter 

Stephan vindt u eveneens in deze 

Nieuwsbrief. Ook vindt er weer een 

dagtocht plaats en wel op woensdag  

20 juli naar Gorinchem en Slot Loevestein. Nadere 

informatie hierover is bekend gemaakt via de Nieuwsflits. 

 

Maar de reiscommissie heeft gemeend om toch ook een 

tweede meerdaagse reis in te plannen voor dit jaar en het 

lijkt een fantastische busreis van 7 dagen te worden naar 

de Duitse Hanzesteden, uitgevoerd door KRAS busreizen, 

zoals we gewend waren bij de PVGE. 
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Het programma is rond en de datum ligt vast.  We 

vertrekken op zaterdag 17 september – 24 september vanaf 

de kerk in Nuenen.  

De reis voert ons naar de belangrijkste Hanzesteden in 

Noord- Duitsland, zoals Lubeck, Wismar (staat op de 

werelderfgoedlijst van Unesco) Hamburg en Rostock. We 

verblijven 6 nachten in het 4 sterrenhotel NH Schwerin, 

hetgeen prachtig gelegen is dicht bij het grootste 

merengebied van Europa, de zogenaamde 

“Mecklenburgische Seenplatte”.  Ook Schwerin zelf is de 

moeite waard om uren rond te slenteren in de Altstadt met 

cafés en de vele winkeltjes. 

 

Gelukkig beschikt dit hotel ook over een behoorlijk aantal 

eenpersoonskamers, maar natuurlijk niet onbeperkt.  

Dus wees er snel bij als u verzekerd wilt zijn van de kamer 

van uw keuze. 

Verdere details over de reis en de reissom vindt u op de 

website en de Nieuwsflits. Op de website staan ook de 

aanmeldingsformulieren, die u kunt downloaden en 

invullen.  Graag zo volledig mogelijk invullen en opsturen 

naar Corry Zimmer  ctgm.zimmer@gmail.com ,  

tel. 040-2831287, 0651949123 zij is de reisbegeleider 

vanuit de PVGE  voor deze reis naast de chauffeur van 

Kras die de reisleider is.  
 

Als u vragen heeft of het lukt niet om de formulieren te 

downloaden, laat het Corry weten. 
 

Namens de reiscommissie,  
 

Trudi, Stephan, Nelly, Marianne en Corry

 

   HET PENSEEL 
 
De Schilderclub “Het Penseel”, een activiteit van de PVGE, bestaat 10 jaar. 

Ondanks de corona perikelen 

waardoor we niet samen konden 
komen, hebben wij toch de onderlinge 

band goed in stand gehouden, er werd 

regelmatig gemaild, gebeld, info 

uitgewisseld, kortom de 

samenhorigheid bleef intact. 
 

Nu konden wij in februari weer aan de 
slag en hebben we het seizoen een 

beetje feestelijk afgesloten. Ons team 

“schilderen in de natuur” had een dag 

bij de Opwettense Watermolen 

georganiseerd. Normaal schilderen we 

met acryl verf maar nu gingen wij met 

waterverf en een tekenblok aan de 

slag. 
 

Het was een geslaagde dag met mooi weer die we afgesloten 

hebben met een drankje bij het restaurant de “Watermolen van 

Opwetten”. 

 

In 2024 bestaan wij 12½ jaar en hopen dan onze 3de expositie in 

“Het Kwetternest” te kunnen houden. 

 

Mieke Jacobs, 
 

Voorzitter/Secretaris “Het Penseel”   
 

mailto:ctgm.zimmer@gmail.com
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   SPOOR 6  Bezoek aan Noordbrabants Museum 
 

De ontdekking van het heden  
 

Donderdag 19 mei 2022 beloofde een mooie dag te worden voor Spoor 6. De juiste ingrediënten voor 

een goede cocktail dienden zich immers aan: droog weer, een zonnetje, een goed adres voor koffie met 

iets lekkers erbij, verder een interessante rondleiding, een uitstekend lunchadres, en……weer de eerste 

treinreis na 2 jaar!  
 

Klokslag 09.17 uur namen wij de trein naar ’s-Hertogenbosch. Kadeng, kadeng, kadengend en kletsend op naar Den 

Bosch. Toch wel lekker dat geluid na een opgelegde treinpauze van 2 jaar. 
 

Na aankomst op station Den Bosch was de eerste behoefte koffie/thee met iets lekkers. Dus op weg naar Brasserie 

Bolwerk om deze behoefte te stillen met de Bossche Bol van de Groot. Wat artsen ons verbieden, hebben wij genuttigd: 

eiwitten, vetten en suikers. Lekker en heerlijk! De lunch mocht nu 

wel even wachten. Ondanks het wat minder mooie weer was het 

goed toeven op het mooie terras gelegen aan De Dommel. 
 

Op weg naar het Noordbrabants Museum was het genieten van de 

oude binnenstad: mooie winkeltjes die exclusiviteit uitstralen, toch 

net iets anders dan een winkelketen. 
 

Bij aankomst in het Noordbrabants Museum werden wij opgewacht 

door onze gids Fiona. Zij zou ons loodsen door de omvangrijke 

expositie 

 

“De ontdekking van het heden” 
 

Een fantastische collectie met topstukken, opgebouwd door musea 

en particuliere verzamelaars. Namen als Picasso, Dali, Mondriaan, Klee, Miró, Léger, Daniëls en vele andere onbekende 

meesters zijn hier vertegenwoordigd. 
 

De vele stromingen waren op een rij gezet in een lange en overzichtelijke tijdslijn. Klassieke regels werden rond de 20ste 

eeuw losgelaten. Het ging vooral over de uitwassen van expressionisten en zij, die afscheid namen van het detaillisme. 

Door experimenteerdrift van o.a. Pablo Picasso ontstonden stromingen als surrealisme, kubisme, futurisme en andere 

“isme”. De inspiratiebron was voornamelijk de tand des tijds, zoals armoede, oorlogen en industriële revolutie. 

Kunstenaars begonnen tegen de gevestigde orde aan te schoppen en zochten in een rap tempo naar nieuwe vormen. 
 

Na deze interessante rondleiding werden wij door de gids gewezen op de aanwezige expositie van Van Gogh over de 

Brabantse tijd, die veel werken behelsde uit zijn tijd in Nuenen. 
 

Wij besloten na een prima lunch, geserveerd door Maison van den Boer, deze tentoonstelling ook te bezoeken. Het werd 

een toegift! Al weten velen van ons het nodige van Vincent, er waren nog allerlei 

bijzonderheden te zien en te lezen over het oude Nuenen en omstreken. 
 

Met herhaling van bestaande kennis en verrijking van nieuwe kennis maakten eenieder 

aanstalte om huiswaarts te keren. Buitengekomen kwamen wij er achter dat er intussen een 

storm over Brabant was getrokken. Gelukkig heeft het slechte weer onze terugreis niet 

beïnvloed.  
 

Zover wij weten is iedereen heelhuids thuis gekomen na een harmonieuze en buitengewoon 

gezellige dag. 

 

Ine van Opstal en Henk Vaessen 
 

 

 
   REK & STREK 
 

Wij van Rek en Strek zijn op zoek naar een nieuwe lerares om ons op woensdagochtend van 10.00 

tot 11.00 uur gymles te geven  in Scarabee te Nuenen. 
 

Onze groep bestaat uit 20 dames, die graag sportief en fit willen blijven. 
 

Is er interesse om les te geven door iemand, wil die dan even contact opnemen met mij  
 

Julie Coenen (jubecoen@gmail.com) of met Ricie Lodewijks (l.lodewijks@onsnet.nu).    

  

mailto:jubecoen@gmail.com
mailto:l.lodewijks@onsnet.nu
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   DE OUDE SOK 
 

Kom bij De Ouwe Sok en word een beleggingsexpert 
 

Bewaart u uw geld in een ouwe sok onder uw bed? Dat doet geen mens meer, zou je zeggen. 

Waarschijnlijk niet, een enkeling misschien. Sinds je spaargeld alleen maar minder wordt, terwijl 

het op de bank staat met die rentes, die door de nullijn naar beneden zijn gegaan, denk je soms wel 

even terug aan die ouwe sok. Maar geld laten liggen, levert ook niets op. Er is niet voor niets een 

andere uitdrukking: Geld moet rollen. Dus, wanneer je een mooie spaarpot hebt en je hebt het geld 

niet direct nodig, is een andere investering zeer interessant, beleggen!   
 

Maar beleggen geeft velen een onzeker gevoel. Zeker wanneer je hoort over alsmaar dalende 

koersen. Ze gaan echter ook regelmatig omhoog. Dat zijn niet altijd dezelfde bedrijven. Je moet de markt dus goed in de 

gaten houden. Moet je dan een echte kenner zijn? Hoe word je dat?  
 

Kennis opdoen bij de PVGE       
                                                                                                                   

Heel dichtbij huis kan je van alles leren over b.v. ETF’s (Exchange Traded Fund, een beleggingsfonds dat bestaat uit 

meerdere aandelen), over de markt die altijd wel in beweging is en waardoor koersen fluctueren. Dat kan bij de 

Beleggingsstudieclub De Ouwe Sok van de PVGE. We praten met Ate van Delden en Robert Hemelaar, twee leden van 

betreffende club. ‘Het gaat meer om kennis opdoen, dan om het beleggen zelf. Je leert hoe je moet kijken naar de 

technische kant van aandelen.’ Je voelt in het gesprek dat ze zelf veel plezier beleven om met deze materie bezig te zijn. 

‘Je hebt de fundamentele analyse, daarbij kijk je naar: hoe gaat de groei? En dan de andere kant, de financieel technische: 

hoe doen ze het? Dat is puur kijken naar grafieken en getallen, zonder je druk te maken of het bedrijf gezond is.’ 
 

Hoe gaat het binnen de SOK? 
 

‘Op internet, in kranten en tijdschriften kom je 

ongelooflijk veel informatie tegen, plus ook andere 

analyses. Die informatiebronnen delen we als leden met 

elkaar. We hebben een onderverdeling in sectoren.’ 

Bijvoorbeeld, Ate volgt AH binnen de voedingssector. 

Robert volgt de ontwikkeling binnen de 

automotivsector. ‘Binnen de sectoren hebben we duo’s 

gevormd. Die hebben regelmatig contact met elkaar. 

Eén keer per maand komt de hele club samen.’ Op die 

bijeenkomsten brengen de duo’s iets in over de 

sectoren waar zij zich in hebben gespecialiseerd. Hoe is 

de stand van zaken van de beleggingsproducten? De 

SOK, zoals ze de club onderling noemen, is 

ondergebracht bij de Saxo Bank.  
 

Leer de beleggingswereld beter kennen 
 

Binnen de beleggingsstudieclub gaat het er om dat je de ingewikkelde materie beter leert begrijpen, De Ouwe Sok zelf 

belegt heel kleinschalig en alleen in aandelen en EFT’s. De leden leggen elke maand €12,50 in. Om echt een zo breed 

mogelijk inzicht te krijgen op alle sectoren, moet je met ongeveer twintig mensen zijn. Op het ogenblijk kan de club 

nieuwe leden goed gebruiken. Denk je nu, ja dat lijkt me wel wat. Geef je op! Dat kan door een mail te sturen naar 

j.vanromondt@onsnet.nu. Daar kun je ook terecht voor meer informatie. Je wordt nooit zomaar voor de leeuwen gegooid. 

Elk nieuw lid wordt gekoppeld aan iemand van de club. Het idee leeft dat het een mannending is, maar tegenwoordig zie 

je dat ook steeds meer vrouwen de stap zetten naar beleggen. Dus schroom niet, kom erbij! 
 

Interview: Gemma Eerdmans 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De “Commissie “Ommekaar” geeft persoonlijke aandacht aan leden die 

ernstig of langdurig ziek zijn; die in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn 

opgenomen; die eenzaam zijn en bij overlijden. 

Wij verzoeken u ons op de hoogte te brengen als u iemand weet die onze 

aandacht nodig heeft! Want alleen als wij daarvan een bericht ontvangen 

kunnen we reageren. Wilt u dit s.v.p. doen naar:                                                                                               

Betty Touw  2834172, of per mail: betty.touw@onsnet.nu  

 

about:blank
mailto:betty.touw@onsnet.nu
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   Cultuur Overdag  
 

         Zomer 2022: opnieuw kioskconcerten in Het Park  
  

 Ook dit jaar organiseert Cultuur Overdag weer kioskconcerten in Het Park in  

 Nuenen! In de periode 24 juli tot en met 4 september kan iedere zondagmiddag  

 ongeveer een uur lang geluisterd worden naar lekkere muziek. Aanvang van  

 ieder concert: 14.30 uur. Breng je eigen stoeltje of kleedje mee! 
 

De volgende optredens staan gepland: 

• 24 juli    - Colney Hatch: een swingende meerkoppige band met muziek uit de jaren 80 en 90 

• 31 juli    - May Maema & Ailig Macleod Moreno: muziek met invloeden uit de akoestische rock, pop,  

                   nederpop en kleinkunst 

•   7 augustus    - West Court Jazz: muziek in de genres Jazz, Easy Listening & Bossa nova 

• 14 augustus    - Gertje Raassens: meeslepende Franse chansons, Engelse balads en Nederlandse luisterliedjes 

• 21 augustus    - Ierse Sessie: sessiemuzikanten die zorgen voor een Ierse sfeer (en meespelen mag) 

• 28 augustus    - Reemers & De Greef: blues & roots, gespeeld met passie en gezongen vanuit het hart 

•   4 september - Beez: geen folkband/jazzcombo/countrygroep, maar wel: eigen werk en eigenwijze muziek  

 

Breng worsten naar de Clarissen, bedel bij alle goden om mooi 

weer en duim voor een warme, zwoele zomer waarin het heerlijk 

luisteren is naar muziek in Het Park. 
 

Vooruitblik nieuwe seizoen 

Na de kioskconcerten is het niet afgelopen met mooie muziek. 

Ook in het nieuwe seizoen staan verrassende concerten gepland. 

En natuurlijk zijn er ook weer boeiende films. Het complete 

aanbod staat op de website (www.cultuuroverdag.nl).  

En abonnees op de digitale nieuwsbrief ontvangen het laatste 

nieuws natuurlijk automatisch in de mailbox. 
 

Een korte vooruitblik op de activiteiten in de eerste maanden van 

het nieuwe seizoen: 

 Dinsdagochtend 13 september: film in Het Klooster 

 Zondagmiddag   18 september: concert ‘Gitaarmuziek rond 

Vincent van Gogh’ (Regenboogkerk) 

 Vrijdagavond     30 september: film in Het Klooster  

 Donderdagochtend 13 oktober: film in Het Klooster 

 Zondagmiddag   16 oktober: concert Marcando ‘In 
Vogelvlucht’ (Regenboogkerk) 

 Zondagmiddag   23 oktober: concert van Anna Karnovska en 

Olga de Kort (Van Goghkerkje) 

 Vrijdagavond     28 oktober: film in Het Klooster 

 
 

 

   LUNCHES 
 

De PVGE-lunch voor alleengaanden  
 

De warme driegangenmenu-lunch voor onze leden die 

meestal alleen aan tafel zitten, wordt ook in augustus, op 

donderdag de 18e, georganiseerd. 
 

Het aanmeldstrookje treft u aan op de 

achterzijde van deze nieuwsbrief. 

In september daarentegen vindt geen 

lunch plaats, omdat dan veel leden van 

de vrijwilligersgroep met vakantie 

zijn. 

In oktober wordt de maandelijkse bijeenkomst op de derde 

donderdag van de maand hervat. Om de organisatie wat 

meer te stroomlijnen kan dan alleen nog maar via de 

website worden ingeschreven en per bank worden betaald.   
 

De gasten die daar problemen mee ondervinden kunnen 

altijd telefonisch contact opnemen met Sierd de Vos of 

Hans Groenen. 

 

We komen daar in een volgende nieuwsbrief nog op terug.  

 

http://www.cultuuroverdag.nl/
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   EVENEMENTEN COMMISSIE 
 

 
Lezing 16 september 2022 

 

RIA VAN DIJK, VOEDINGSDESKUNDIGE/DIËTISTE 
 

Speciale lezing: voeding voor ouderen 
 

Waarom is het vak van diëtist zo boeiend? 
 

Tekorten in de voeding komen vaak voor! Die kunnen leiden tot futloosheid en een verhoogde kans op 

gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Met gewone, betaalbare voeding 

die ook nog goed smaakt kunnen veel gezondheidsproblemen worden 

voorkomen of opgelost. Vaak lukt afvallen  

en dan op gewicht blijven op deze manier wel. Een betere diabetesinstelling 

met minder of zonder medicatie is voor heel veel mensen met diabetes type 

2 zeker mogelijk. Ook een lagere bloeddruk, mooiere cholesterolwaarden of 
minder last van reuma achtige klachten zijn mogelijk. 
 

Ria kan op een leuke, enthousiaste manier uitleggen waarom voeding zo 

belangrijk is voor senioren.  Zij heeft een ruime ervaring als diëtiste en weet 

het onderwerp boeiend te brengen. 
 

Wij hopen veel PVGE leden te zien op deze interessante lezing. Deze is in 

de zaal Scarabee 3 (boven aan de trap), Mantelmeeuwlaan 12. Aanvang 

14:00 uur, zaal open 13:30 uur, toegang gratis voor leden. 
 

Graag opgeven via de website via de link in “Een scala aan activiteiten”. 
 

 

 

   Vluchteling 

            * 

Ik heb hier het gevoel  

Dat ik onzichtbaar ben  

Dat niemand mij wil kennen 

Soms heb ik het gevoel 

Dat ik niet meer  

besta 

Ik zie de mensen wel 

Hun huizen en hun tuinen 

Ik zie ze wel 

Zien zij ook mij?  

Soms heb ik het gevoel  

Dat niemand mij  herkent  

En dat ik hier niet hoor  

En zij ook niet bij mij  

Vaak heb ik het gevoel  

Dat niemand mij hier kent  

Omdat ik hier niet hoor   

Vaak heb ik het gevoel 

Dat niemand mij hier heeft gekend 

En dat ik wel gevlucht ben daar vandaan  

Maar hier niet aangekomen   

En dat ik hier…….. 

Niet…… ben 

En ook niet hier zal zijn. 

 

Kees Borstlap  

(Juni 2022)
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AANMELDSTROOK LUNCH IN HET KWETTERNEST  

 

18 augustus 2022 
   

 

Aanvang om 12.30 uur 

U bent welkom vanaf 12.15 uur 

Deelname: uitsluitend voor leden PVGE Nuenen  (lidnummer invullen s.v.p.)   

10 euro, vooraf te voldoen op bankrekening NL46 RABO 01541 04 485 tnv PVGE Nuenen Kookclubs,  

onder vermelding van de maand waarvoor u betaalt. 

Aanmelding als volgt: deze strook deponeren in de brievenbus van Hans Groenen, Noorderklamp 43, 5673 BH Nuenen 

                                 Aanmelden via de website is eveneens mogelijk.    https://www.pvge.nl/nuenen/alleengaandenlunch/  
 

Naam: 
 

 
 

Lid nummer:                                                       

 

Adres:  
 

Postcode:  
 

Woonplaats:  

 

Tel. Nr.: 
 

E-mailadres:  
 

 

 

AANMELDSTROOK: Lezing “Voeding voor ouderen” door Ria van Dijk 

Datum:   vrijdag 16 september 2022 

Locatie:  Scarabee 3, Mantelmeeuwlaan 12 
Aanvang: 14.00 uur, Zaal open: 13.30 uur  

          

                 

  

Gratis (Koffie-Thee  verkrijgbaar  met  muntjes). Uitsluitend  voor  leden  PVGE  Nuenen  (lidnummer(s)  invullen s.v.p.)
Deze  strook  invullen  en  uiterlijk  1 september  2022  deponeren  in  de  brievenbus  van:  het  Kwetternest,  
Mantelmeeuwlaan  12, Nuenen.  Graag aanmelden via de website met de link in “Een scala aan activiteiten” in het 

middelste blok. Als dat niet mogelijk is kunt u dit strookje gebruiken. 

Naam: Eigen (en Partner lidnummer): 

Adres:: Postcode: Woonplaats: 

Tel. Nr.: E-mailadres: 

 

 

 

VERSCHIJNINGSDATUM 
 

VOLGENDE 
 

NIEUWSBRIEF 
 

De eerstkomende Nieuwsbrief 

 

verschijnt op 8 oktober 2022. 

 

De kopij daarvoor inleveren 
Uiterlijk 

 

20 september 2022 

 

 

PVGE 
 

Vereniging voor iedereen van 50 plus    
Nuenen 

 
Redactiecommissie Nieuwsbrief en 

Website 

 
*Redactie Nieuwsbrief:  

 Arend Bretveld 
040 283 59 14 

redactie@pvge-nuenen.nl 
 

 
*Redactie Website:   

Reina Perdijk 
040 283 10 37 

webmaster@pvge-nuenen.nl 
 
 

*Opmaak Nieuwsbrief:  
Arend Bretveld  
040 283 59 14 

redactie@pvge-nuenen.nl 

 
 

*Distributie en bezorgklachten:  
Jeanne van de Grint 

040 283 54 33 
jeannevandegrint@onsnet.nu  

 
*Druk: 

 

Rooijmans Druk & Kopie 

  

 

 

 

PVGE 
 

Vereniging voor iedereen van 50 plus             
Nuenen 

 
Dagelijks Bestuur 

 
*Voorzitter: Joop Scholing 

040 284 02 17 

voorzitter@pvge-nuenen.nl 

 

*Secretaris:  Reina Perdijk 

040 283 10 37 

secretaris@pvge-nuenen.nl 

 

*Penningmeester: Arend Tomas   

040 283 90 79  

penningmeester@pvge-nuenen.nl 
 

Bankrekening:  NL75RABO0154083011 

 

*Ledenadministratie: John van Romondt   

040 291 39 68 

ledenadministratie@pvge-nuenen.nl  

 

*Beheerder Kwetternest: Wim Sprenkeler 

040 283 88 47 

w.sprenkeler@onsnet.nu 

 
*Clubcoördinator:  

 

clubs@pvge-nuenen.nl 
 

Website:  https://www.pvge.nl/nuenen 
 

 

https://www.pvge.nl/nuenen/alleengaandenlunch/
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