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   AAN DE LEZER 

eeftijdsgenoten, je kunt er, als je geluk 

hebt, veel van hebben. Je kunt er, als je 

nog meer geluk hebt,  veel aan hebben. 

Omdat je er bijvoorbeeld lekker 

ongeremd over het verleden mee kunt 

kletsen. Over het verleden misschien wel 

meer dan over het heden. In mijn geval -

hoogbejaard- wordt die kans overigens steeds kleiner. “Dat 

is nogal logisch”, hoor ik u denken. Met die logica lijkt de 

betekenis van wat ik bedoel, als een open deur, gesloten. 

Maar beste lezer, zo eenvoudig komt u natuurlijk niet van 

mij af. 
 

Het toenemende gemis aan mogelijkheden om met 

leeftijdsgenoten over jouw en hun verleden als iets 

gemeenschappelijks te praten, hangt samen met het 

verdriet  over het kwijtraken van veel leeftijdsgenoten. De 

eveneens (hoog)bejaarde vrienden, clubgenoten, 

studiegenoten, buren en familieleden. De verarming aan 

communicatiemogelijkheden  over dat verleden is het 

onomkeerbare uitvloeisel daarvan. ”Wen er maar aan !” is 

het advies van jouw leeftijdsgenoten, die daar zelf ook veel 

moeite mee hebben. 
 

Jarenlang ben ik lid geweest van een van de wandelclub 

“De Doorlopers”. Hoe gezellig dit ook was - het lopen EN 

het bijkletsen - soms kreeg het kletsen nog meer aandacht 

dan het lopen zelf en opletten waar je je voeten neerzet en 

het genieten van de natuur om je heen. Bijkletsen, hoe 

belangrijk ook in een vriendenclub, moet ook zijn grenzen 

hebben. Zo stelde een lid daarom eens voor het kletsen en 

bijpraten, hoe waardevol ook, te beperken tot: “elk lid mag 

per wandeling  over 1 kwaal en 1 kleinkind praten”. Of 

deze “gedragsregel” echt serieus genomen werd weet ik 

niet meer. Wel illustreerde het dat wandelen in/met een 

groep bij uitstek een situatie schept waarin voor velen de 

drempel verlaagd blijkt om zeer persoonlijke ervaringen 

met een ander te delen. Een soortgelijk  verschijnsel doet 

zich voor tijdens een autorit. Een goede illustratie daarvan 

zijn TV programma’s waarin gesprekken tussen bestuurder 

en medepassagier zich relatief gemakkelijk voltrekken; 

ook en juist als het om gevoelige, zeer persoonlijke 

levenservaringen gaat. Het is bij sommige van die 

programma’s duidelijk dat deze situatie met opzet wordt 

gekozen. Het heeft kenmerken van de enscenering van een 

consultatie bij een psychiater of psychotherapeut. Het 

schept een besloten, vertrouwelijke situatie, die wordt 

gekozen om het gesprek met de patiënt/cliënt, juist over 

zeer persoonlijke levenservaringen te vergemakkelijken en 

bespreekbaar te maken. 
 

Een van die “interessante” ervaringen uit het verleden en 

daardoor potentieel een belangrijk gespreksonderwerp 

voor veel mannen, is bijvoorbeeld de militaire diensttijd; 

een periode van plichtsvervulling in de fase van 

volwassenwording, die voor hele generaties mannen 

bepalend was voor b.v. het  ervaren van 

machtsverhoudingen, van solidariteit. En dan bedoel ik 

niet de stoere verhalen en flauwe anekdotes. Maar wel  als 

die periode betekende dat men als militair moest 

deelnemen aan het militaire apparaat in oorlogstijd, in de 

2e WO  en de “politionele acties” in het voormalige 

Nederlands Indië. Dus als die realiteit niet minder inhield 

dan ….. het sneuvelen van je kameraden. Met  de dood en 

met …..het doden. Met gevolgen voor het eigen karakter 

zonder dat je je daarvan in die periode al bewust was. Vind 

dan later en …nu maar eens leeftijdsgenoten waarmee je 

jouw ervaringen kunt delen, de vaak onverwerkte, vaak 

traumatische ervaringen die een  heel leven verpest kunnen 

hebben. Niet gemakkelijk om dat met een ander te delen 

(opmerking: ”delen” mooi woord in dit verband ). Maar 

vooral niet gemakkelijk om naar….te luisteren en er een 

echt gesprek over te voeren.  

 

Somber verhaal?  Inderdaad. 

Maar wel een verhaal waar in 

toenemende mate een aantal 

mensen nog dagelijks mee zit en 

soms geen kant meer mee op kan. 

Leeftijdsgenoten zijn er dan bijna 

of helemaal niet meer. Jouw 

jaarclubgenoten, 

sportteamgenoten, 

wandelvrienden. Veel van die 

echte vrienden zijn er niet meer. 

En degenen die nog leven zijn soms niet meer binnen 

elkaars bereik. Daar komt bij dat je het wel “afleert” om 

over je trauma’s en angsten te praten want:  “Als je 

stokoud bent moet je eens ophouden met het gezeur over 

vroeger.   Wees blij dat je nog leeft man !” is de veel 

gebruikte dooddoener. Ik sluit af met de hoop dat de 

wereld een 3e WO weet te voorkomen. 
 

Kees Borstlap. 

 

PS De cartoon is geen bewerkte foto van mij, ik heb namelijk een  blauwe wandelstok!   

 

 

 

Foto voorpagina:    Windkorenmolen “De Roosdonck”, paar dagen voor start restauratie van het wiekenkruis 

L 
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   VAN DE VOORZITTER

Na een warme en droge zomer is het najaar weer 

aangebroken. Het is even wennen dat de  temperaturen 

lager zijn en (gelukkig) weer behoorlijke regenbuien de 

dag vullen. De gevolgen van de klimaatverandering zijn 

duidelijk wereldwijd merkbaar. De uitdaging om ons 

klimaat te beschermen wordt op de proef gesteld door de 

inval van Rusland in Oekraïne. De energieprijzen stijgen 

door verminderde Russische gasleveranties naar grote 

hoogte en we worden geconfronteerd met een torenhoge 

inflatie. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. De 

energieleveranciers hebben de noodklok geluid omdat zij 

verwachten dat bij ongewijzigd beleid veel mensen de 

komende winter afgesloten worden. Om dit te voorkomen 

heeft de Europese Commissie en ook de Nederlandse 

overheid besloten om in te grijpen op de energiemarkt. 

Eén ding is zeker het wordt nooit meer zoals het geweest 

is. 
 

Naast de ellende van de energiecrisis is er ook een 

lichtpuntje aangaande Corona. Volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het einde van de 

coronapandemie in zicht. Landen moeten zich dan wel 

blijven inzetten om het virus zo veel mogelijk te 

bestrijden. Het coronabeleid moet worden aangescherpt en 

zich goed voorbereiden op eventuele nieuwe virussen. 

Nederland is al begonnen met het versturen van 

uitnodigingen voor herhaalprikken. Zorgmedewerkers en 

mensen met een hoog risico om ernstig ziek te worden 

krijgen daarbij voorrang. 
 

In 2019 hebben we als bestuur een zeer geanimeerde 

bijeenkomst met de besturen van onze clubs gehad. De 

belangstelling was groot en alle aanwezigen waren het er 

over eens dat het een goede zaak is om deze bijeenkomst 

regelmatig te houden. En toen kwam Corona in maart 

2020. De communicatie met de clubs heeft sindsdien op 

onregelmatige basis plaatsgevonden. In het najaar hebben 

we een volgende bijeenkomst met de clubs gepland. Er 

zijn voldoende onderwerpen die wij willen bespreken met 

de besturen van de clubs. We zijn ook geïnteresseerd in de 

ervaringen van de clubs in de afgelopen periode en hun 

verwachtingen voor de toekomst. Het blijkt dat een aantal 

clubs te maken hebben met leegloop door uiteenlopende 

omstandigheden. Om onze vereniging en ook de clubs 

meer bekendheid te geven overwegen we in de Hongerman 

een soort beurs te organiseren. 

Bij collega verenigingen heeft 

dit tot positieve resultaten 

geleid. 
 

In augustus jl. kregen we 

bericht van de gemeente over 

de stand van zaken renovatie 

van de Hongerman. Het 

afgelopen half jaar is het 

ontwerpteam, bestaande uit 

diverse deskundigen, 

gekozen. De opdracht is 

gegund aan een combinatie van een architectenbureau en 

ingenieursbureau. Eén van de architecten is Menno Top uit 

Nuenen. Als alles volgens planning verloopt, is het 

definitieve ontwerp voor de vernieuwde Hongerman klaar 

in maart 2023. Wanneer de verbouwing begint en hoe lang 

die gaat duren, is nog niet bekend. Wij hebben naar de 

gemeente onze verbazing uitgesproken over de vertraging 

door het opnieuw laten ontwerpen van de renovatie. In de 

afgelopen jaren hebben wij samen met architect Ruud 

Moonen veel tijd en energie gestoken in een voor ons 

acceptabel ontwerp. Mede op basis hiervan is de raad 

akkoord gegaan met de voorgestelde renovatie. Naast de 

voornoemde vertraging zijn er ook zorgen over de kosten 

van de renovatie. De voorgenomen renovatie van het 

Klooster moet in ieder geval soberder anders is het niet te 

betalen! Enige zorg over de kosten van de renovatie en de 

invulling van onze wensen voor de Hongerman is zeker op 

zijn plaats. Zeker is dat het nog wel even duurt voordat we 

gebruik kunnen maken van onze nieuwe faciliteiten in de 

gerenoveerde Hongerman. 
 

Het woonplatform heeft binnenkort een eerste 

kennismaking met Ralf Stultiëns, de nieuwe wethouder 

wonen. Tijdens deze bijeenkomst zal de gemeente ook 

inzicht geven hoe het staat met de voorbereidingen om te 

komen tot een Woonzorgvisie. Wij hebben er in eerder 

overleg op aangedrongen dat de gemeente actie zou 

ondernemen om te komen tot de verplichte woonzorgvisie, 

die aansluit op vorig jaar gepresenteerde woonvisie. 
 

Wees voorzichtig, blijf gezond.  
 

Joop Scholing 

 
 

   NIEUWE LEDEN   

 
 

Dhr. B.C.A. Bom   Draviklaan   Nuenen 
Dhr. H.F.M. van den Boom  Molvense Erven  Nuenen 
Dhr. J.G.V.C. Boullart   Refeling   Nuenen 
Mevr. W. Edelman-Molenaar  Clemensakker   Nuenen 
Mevr. W.J.C. Eveleens    Zuiderklamp   Nuenen 
Dhr. J.L.M. Franssen   Heikampen  Nuenen 
Dhr. H.M.M. van Kessel  Keurvorsterhof   Valkenswaard 
Dhr. H.B. Sitter    Rutger van Erplaan  Nuenen 
Mevr. J.L. Westerhoff-de Koning  Oudenstein   Nuenen 
 

Van harte welkom nieuwe leden van PVGE Nuenen!!!     
 

Bestuur en redactie  
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   VAN DE SECRETARIS 
 

Noodkreet vacatures 
 

Wilt u zich wel ergens voor inzetten? Hebt u 

behoefte aan een uitdaging? Denk dan eens 

aan een (bestuurs)functie binnen onze 

vereniging. Wij hebben dringend behoefte 

aan een  
 

• PR functionaris. Hebt u ideeën over hoe 

we nieuwe leden kunnen werven onder 

met name de jongere senioren? Over 

hoe we ons nog beter kunnen profileren 

als energieke, gezellige en bloeiende 

vereniging? Meld u aan. 

• Clubcoördinator. Onze clubs zijn onze kracht. Een 

clubcoördinator is de verbindende persoon tussen 

onze clubs en het bestuur. Waarmee kunnen we clubs 

helpen, informeren, stimuleren? 

• Tweede webmaster. De huidige website draait 

helemaal op onze ene webmaster. Zij is de enige die 

kennis heeft van onze website, deze kan benaderen en 

veranderen. Een voor de vereniging veel te 

afhankelijke relatie. Wie heeft wat IT-ervaring en wil 

onze huidige webmaster ondersteunen? Eventueel 

kunnen de werkzaamheden uitgebreid worden met 

opstellen en versturen van nieuwsflitsen, want ook 

deze zijn nu geheel in handen van de 

webmaster/secretaris. 
 

Denkt u nu niet te gauw: dat is niets voor mij.  

Zonder vrijwilligers op verantwoordelijke posities is 

onze vereniging gedoemd te verdwijnen. Het bestuur is 

nu al tot het absolute minimum teruggebracht. 
 

Als u besluit een van bovengenoemde taken op u te nemen, 

kan ik u verzekeren dat u wordt opgenomen in een soepel 

samenwerkend team, dat te allen tijde bereid is u goed in 

te werken, met u mee te denken en in alles te ondersteunen. 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de secretaris 

secretaris@pvge-nuenen.nl.  
 

LaPosta 
 

In de vorige nieuwsbrief kon ik u al melden dat ik 

voortaan bulkmail via LaPosta kan versturen. Toen was 

het nog met een gratis versie, waardoor onderaan de 

nieuwsflits reclame meegestuurd werd. Inmiddels maak ik 

gebruik van een betaalde versie, aangeschaft door alle 

PVGE verenigingen tezamen en is ook de reclame onder 

de nieuwsflits verdwenen.  

Door gebruik van deze dienst heb ik ook inzicht in de 

acceptatie van de nieuwsflits (100%), het openen (tot 70%, 

waarbij aangemerkt moet worden dat de weergave van de 

inhoud in een mailserver zonder de mail daadwerkelijk te 

openen, niet wordt meegerekend) en eventuele klikken op 

een link(40%). Nuttige informatie om ons bereik van onze 

leden te kunnen monitoren.  

Clubs 
 

Verschillende van onze clubs zoeken nieuwe 

leden. Zeker vallen daar onze beleggingsclub 

“De Ouwe Sok”, de wandelclubs “Stap 

Voirt” en “De Zandlopers” en kookclub 

“Ratatouille 1” onder, maar waarschijnlijk 

zijn er meer clubs die nieuwe leden goed 

kunnen gebruiken. Kijk eens op onze website 

https://www.pvge.nl/nuenen onder Clubs wat 

wij allemaal aan clubs te bieden hebben en 

geef u op bij de club van uw keuze.  
 

Helaas zijn de museumclubs vol en 

gebruiken zij een wachtlijst. Bent u het wachten beu, richt 

dan zelf een nieuwe museumclub op samen met de andere 

wachtenden! Informatie over het oprichten van een nieuwe 

club kunt u krijgen bij de secretaris:  

secretaris@pvge-nuenen.nl . 
 

Elders in deze nieuwsbrief ziet u ook de beloftevolle 

aankondiging van de oprichting van een nieuwe leesclub. 

Lezers onder u, grijp uw kans en meld u aan! 
 

Wijzigingen 
 

Voor een betrouwbare ledenadministratie is het 

noodzakelijk dat u uw persoonlijke 

wijzigingen bv. in uw adres,  

e-mailadres, telefoonnummer, maar 

ook wijzigingen in uw 

clublidmaatschap zo snel mogelijk 

doorgeeft aan 

ledenadministratie@pvge-nuenen.nl .  
 

Ook is het van belang dat clubs de wijzigingen in hun 

bestuur zo snel mogelijk doorgeven en dan niet alleen aan 

onze ledenadministratie, maar ook aan de secretaris 

secretaris@pvge-nuenen.nl (voor de groene kaart) en aan 

de webmaster webmaster@pvge-nuenen.nl voor de 

clubinformatie op de website. Natuurlijk informeren deze 

3 functionarissen ook elkaar, maar het blijft mensenwerk 

en af en toe verdwijnt er iets tussen de wal en het schip, 

dus neem het zekere voor het onzekere en informeer zelf 

alle 3 vrijwilligers.  
 

Het beste is het als u voor al uw soorten mutaties het 

daarvoor bedoelde mutatieformulier op de website 

gebruikt, te bereiken door te klikken op volgende 

onderstreepte deel van de zin 

https://www.pvge.nl/nuenen/wijzigingen-lidmaatschap/  

als u deze nieuwsbrief digitaal leest of door op onze 

website www.pvge.nl/nuenen achtereenvolgend te kiezen: 

Vereniging, Lidmaatschap alg. en het groene vak Mutaties 

lidmaatschap. 
 

Reina Perdijk 

  

mailto:secretaris@pvge-nuenen.nl
https://www.pvge.nl/nuenen
mailto:secretaris@pvge-nuenen.nl
mailto:ledenadministratie@pvge-nuenen.nl
mailto:secretaris@pvge-nuenen.nl
mailto:webmaster@pvge-nuenen.nl
https://www.pvge.nl/nuenen/wijzigingen-lidmaatschap/
http://www.pvge.nl/nuenen
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   VAN DE WEBMASTER 
 

Formulieren 
 

Onze website is inmiddels uitgerust met een uitgebreid 

pakket aan formulieren. Eerst waren dat alleen de 

formulieren die “Bericht aan …” bij de clubs afhandelden. 

Dit om geen mailadressen zichtbaar 

te hebben op onze website i.v.m. 

robots die internet afzoeken om 

mailadressen te misbruiken. Daar 

kwamen wat aanmeldformulieren bij 

voor evenementen en reizen. Nu zijn 

ook de mutatieformulieren voor 

persoonsgegevens en clubgegevens 

werkend. Allemaal heel eenvoudig in te vullen en te 

versturen.  
 

Nieuws en Activiteiten 
 

Maar wat ikzelf nog mooier en heel goed in het gebruik 

vind, zijn de items onder Nieuws en natuurlijk 

Activiteiten. Kijkt u maar eens met mij mee: ga naar 

www.pvge.nl/nuenen. Dan vindt u onder Nieuws een 

variëteit aan onderwerpen: clubs die leden zoeken, clubs 

die wat te vieren hebben, belangrijke evenementen in 

Nuenen, nieuws op het gebied van Welzijn, Zorg en 

Wonen, een verwijzing naar een verslag van een dagtocht 

en onze meest recente nieuwsbrief. Inmiddels zijn dat zo 

‘n 12 nieuwsberichten. U kunt deze groeperen naar uw 

belangstelling door bovenin het scherm een van de 

aangegeven categorieën te kiezen. Of u zoekt gericht op 

een specifiek bericht bv. nieuwsbrief.  

Onder Activiteiten en dan onder de keuze Evenementen 

vindt u alles dat wij zelf organiseren. Op het moment dat 

ik dit schrijf staan daar de lezing “Voeding voor Ouderen”, 

onze busreis naar de Hanzesteden in Duitsland en 

activiteitenweek Dementievriendelijk Nuenen. Als u dit 

leest zijn deze items verdwenen: zodra de begindatum 

verstreken is, worden deze items niet meer getoond. U ziet 

dus alleen actuele zaken. 

Ik raad u aan regelmatig even deze rubrieken, zowel 

Nieuws als Activiteiten, te raadplegen. Zo blijft u op de 

hoogte van alles dat er speelt en mogelijk voor u van 

belang kan zijn. 
 

Besloten deel van de website 
 

Helaas ziet Webber, onze provider, voorlopig geen kans 

een goed werkend beveiligd deel van onze website te 

realiseren. Het door ons gebruikte pakket voor de 

ledenadministratie Leaweb is niet voorzien van een 

mogelijkheid tot koppeling met onze website. Het wachten 

is dus op een vervanger voor Leaweb. Een werkgroep is 

hiermee aan de slag, maar verwacht niet binnen een jaar 

een nieuw pakket aangeschaft en geïnstalleerd te hebben. 

Zolang dus geen besloten deel voor onze website…  

Dat is voor mij tandenknarsend afwachten, grr… 
 

Reina Perdijk 
 
            

   KOFFIEOCHTENDEN 
 

VRIENDELIJKE  UITNODIGING OM ONZE KOFFIEOCHTEND WEER EENS TE BEZOEKEN !! 
 

Al vele jaren zijn de gastvrouwen en gastheren van de PVGE iedere eerste 

donderdagmorgen van de maand van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in het Kwetternest. 

De ochtenden werden altijd goed bezocht, men trof elkaar om een praatje te maken, een 

lekker kopje koffie ( gratis aangeboden door de PVGE ) te drinken , men informeerde 

naar elkaar, kortom, het was er gezellig. 
 

Toen kwam Corona, alles lag stil en sinds die tijd missen we de maandelijkse 

bezoekers, gelukkig niet allemaal maar niet meer zoveel als voor die tijd. 

Jammer, de vrijwilligers hebben allemaal de eerste donderdagmorgen van de maand 

afgekruist staan in hun agenda, als u dat nou ook doet en naar het Kwetternest komt zijn 

we blij en schenken met plezier een extra kopje koffie. 
 

Tot ziens op de eerstvolgende koffieochtend, 6 oktober, voor het eerst ben ik er zelf niet 

maar de andere vrijwilligers wel! 
 

     Wim de Vos. 
 

   DE DWERSGANGERS 
 

  Fiets - en wandelplanning van de Dwersgangers 
 

 Planning: 
 

 Woensdag  19 oktober wandelen route wordt nog bepaald 

   Dinsdag    1 november wandelen route wordt nog bepaald 

   Woensdag  16 november wandelen  route wordt nog bepaald  

   Dinsdag    6 december wandelen route wordt nog bepaald, na afloop snertbijeenkomst  

   Woensdag  21 december wandelen route wordt nog bepaald 
 

Als je een paar keer mee wilt wandelen ben je van harte welkom om te kijken of deze club iets voor jou is.  

Nadere informatie bij Elly de Smit-Risseeuw;  email: ellydesmit@onsnet.nu   

http://www.pvge.nl/nuenen
mailto:ellydesmit@onsnet.nu
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   JUBILEUM ZANDLOPERS 
 

Dit jaar vieren wij het 15-jarig bestaan van de Zandlopers 

en wel op 21 september en 12 oktober. Op de eerste datum 

gaan we op pad en natuurlijk hoort daar een mooie 

wandeling bij. Op 12 okt. hebben we in de avond een diner 

in een leuke ambiance. Dit alles is nog een verrassing. 
 

Oprichting 

De Zandlopers zijn gestart als zelfstandige groep in januari 

2007. 

Het is de groep bij de PVGE die de langste afstand loopt: 

tussen de 18 en 20 km op dit moment. We worden ook al 

een dagje ouder, vandaar dat de 20 km er niet altijd meer 

inzit.  

Mede ook door de weersomstandigheden. 
 

15 Jaar 

15 jaar is wel niet echt een jubileumgetal, maar toch een 

mijlpaal voor ons, die we niet zomaar voorbij wilden laten 

gaan. Er lopen nog leden bij van het eerste uur en die 

waren daarvoor ook al lid van de Doorlopers! De 

Zandlopers zijn ontstaan door een afsplitsing van de 

Doorlopers. De groep bestond in het begin al gauw uit 30 

leden en zelfs met mensen nog op de wachtlijst. Nu zijn 

we nog maar met 13 enthousiaste mensen. De leeftijd 

varieert van 66 tot 83 jaar.  

Meer dan alleen wandelen 

Het is moeilijk om nieuwe leden te krijgen in deze tijd, 

ofschoon we dat graag wel zouden willen. Tegenwoordig  

lopen de mensen liever op een tijdstip dat hun uitkomt of 

willen niet meer in een groep lopen. Eigenlijk is dat wel 

heel erg jammer, want in een groep ontstaan leuke nieuwe 

contacten, vriendschappen en blijft het niet altijd bij het 

lopen alleen op de 3e woensdag van de maand! Zeker in de 

Corona tijd was het heel fijn, toen we niet in de groep 

mochten lopen, dat je toch met iemand af kon spreken. 

Ook kunnen we bij elkaar altijd een beroep doen om hulp, 

als dat nodig mocht zijn. Dit is echt ook iets van de 

Zandlopers. 
 

Loopt u mee? 

Hierbij ga ik nu ook oproep doen. Bent u nu nieuwsgierig 

geworden 

wie wij zijn 

en heb je 

interesse 

gekregen om 

een keer mee 

te lopen om 

te kijken of 

de 

Zandlopers 

iets voor je 

is. 

Schroom 

niet en kom 

gerust op de 

3e woensdag 

van de maand naar de parkeerplaat bij het zwembad en de 

Regenboogkerk. Wij vertrekken om 9.00 uur. 
 

Of als je nog graag meer wil weten, kun je ook altijd even 

bellen naar Marjo Smulders 

gsm 06 21 22 29 47. 
 

Tot Ziens, 

Marjo 

 
    LEESKRING  NOBELPRIJS  
 

Voor vier dames en vier heren is er vanaf eind oktober plaats in een 

nieuwe leeskring. 

We komen iedere zes weken bij elkaar op een woensdagmiddag (van 

14-17 uur) thuis bij één van de leden (afwisselend) om te spreken 

over de roman van een Nobelprijswinnaar Literatuur uit de 

twintigste of eenentwintigste eeuw, die we allen (in het Nederlands) 

hebben gelezen. We kiezen romans uit die makkelijk en betaalbaar 

verkrijgbaar zijn via Boekwinkeltjes of de bibliotheek. 

Om mee te doen is het voldoende om van lezen te houden en het 

interessant te vinden wat anderen van het boek hebben gevonden. 

Iedere keer is er één lid van de leeskring, dat de middag min of meer 

heeft voorbereid en de regie houdt. 

Cultuurwetenschapper en docente Nederlands Vivian de Poorter is  

coördinator.  Heb je interesse of heb je vragen?  
 

Neem dan contact op met:  viviandepoorter@gmail.com  of   0610145111. 

mailto:viviandepoorter@gmail.com
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    KNIPOOG  

 

EXPOSITIE FOTOCLUB KNIPOOG PVGE Nuenen 
 

Na een onderbreking van twee jaar exposeert 

fotoclub Nuenen weer haar traditionele 

fotopresentatie.  

In de afgelopen periode met alle corona 

perikelen en lockdowns was het voor onze 

leden soms moeilijk om er op uit te gaan en te 

fotograferen.  

Daarom hebben we het gezamenlijke jaarthema 

laten vallen en alle aandacht besteed aan het 

vrije werk. 

Ieder lid krijgt dit jaar een ‘eigen’ bord ter 

beschikking. 
 

Naast deze presentatie is er een ‘ketting’ van 

foto’s te zien met als thema ‘spreekwoorden en 

gezegden’. 
 

Tijdens de excursies, die soms wel konden 

plaatsvinden, zijn prachtige beelden vastgelegd en verwerkt in audiovisuele presentaties.             Foto: Betty Touw 

Deze zullen te zien zijn in een aparte ruimte. 
 

Al met al een gevarieerd programma, dat plaats vindt in het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 november van 11.00 tot 

17.00 uur.   

Noteer dit vast in uw agenda.  Adres: het Kwetternest, gebouw Scarabee/Hongerman, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen. 
 

U bent van harte welkom! 

 

    Jeu de boulesclub ‘De Kwetboulers’  
 

Zoals bij het bestuur bekend is, hebben we aandacht en 

hulp gevraagd voor het onderhoud van onze buitentuin. 

Cees de Lange was al twee keer met de elektrische 

heggenschaar de vuurdoorn te lijf gegaan. Wim 

Sprenkelers en André Pieters hadden geholpen met het 

onkruid uit de tegels te verwijderen maar na een korte tijd 

stond het alles weer vol.  Zelfs met tien kannen 

schoonmaakazijn was het niet gelukt. De baan zelf hadden 

we bijna onkruidvrij.  
 

Zelfs de nieuwe Nuenense wethouder Sandor Löwik met 

twee ambtenaren, had ik er op aangesproken toen ze op 

werkbezoek waren, maar hadden ook niet meteen een 

oplossing. Ik kreeg wel toestemming om het afgeknipte 

groen en  het onkruid op de hoek in het plantsoen te 

deponeren, bij gebrek aan een groenbak, dan zou het wel 

door de WSD worden opgeruimd.  

Op donderdag 8 september j.l. tijdens ons jeu de boules-

spel zag ik plotseling buiten de omheining, twee mensen 

lopen met oranje hesjes aan en ik besloot ze aan te 

spreken, in de hoop op hulp of hulpgereedschap? Ik dacht 

in eerste instantie dat ze van de WSD waren maar nog 

beter, ze bleken van de gemeente Nuenen en kwamen  

poolshoogte te nemen rondom de Hongerman.  
 

Wat bleek:  

André Pieters (beheerder sporthal de Hongerman) had 

genoeg van de verpauperde toestand rondom zijn sporthal 

en de gemeente verzocht om eens een kijkje te komen 

nemen. Dus had ik ook meteen onze wensen kenbaar 

gemaakt. Wim Sprenkeler kwam ook nog zijn zegje doen. 

Tijdens de coronasluiting hadden de schaftketen van de 

WSD, stroom afgetapt van het Kwetternest. De struiken 

die door het hek groeien staan op gemeentegrond, dat was 

duidelijk. Toch moesten ze dit natuurlijk eerst in de 

computer opzoeken of dit wel hun werk was?  
 

Wat scherts mijn verbazing dat ze afgelopen week al aan 

de slag zijn geweest. Vandaag was meteen zichtbaar dat 

alles gesnoeid en opgepimpt was. Nu nog de stoep 

onkruidvrij maken? Hopelijk komen ze met stalen 

borstels? Maar met al deze professionele hulp waren we nu 

in ieder geval goed geholpen en zeer dankbaar en blij. En 

met ons meerdere mensen!  
 

Marianne Poulissen  

Coördinator "de Kwetboulers"
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    Henricus Noach Floris Johannes van der Waals    schilder en tekenaar 

Na het succes van de expositie                                    in het 

Weefhuis wil ik u ‘als toetje’ nog          een korte (Nuenen 

relevante) impressie geven van Henri’s levensloop en 

oeuvre.  Zijn werk 

zou op de 

genoemde expositie 

zeker niet hebben 

misstaan. Henri 

verbleef tussen 

1932 en 1936 voor 

enkele langere 

perioden in 

Nuenen.  

 

Mijn zoektocht naar 

en reis door zijn 

omgeving ontstond 

door louter 

toevallige 

ontmoetingen. Ik 

sprak met zijn 

laatste voormalige 

echtgenote Marrie 

in 2013 en bij een eerder bezoek aan het Vincentre door 

het echtpaar Willem en Nanke Siebelink uit Zelhem. 

Laatst genoemden zijn de erven van een groot gedeelte van 

Henri’s nalatenschap. Gesprekken met Marrie in Epen en 

mijn bezoeken in Zelhem leverden vriendschap en een 

karrenvracht aan informatie op. Op hun verzoek 

organiseerde ik een expositie op het Goed Aldenhaeve, de 

plek waar het echtpaar woonde. Mijn artikel in de 

Gelderlander zorgde voor grote toeloop. Marrie gaf mij 

een door haar handgeschreven (juweel van een) dokument 

van 6 kantjes over de levensloop van Henri. Samen met 

mijn fotomateriaal kwam dit ‘in vreemde handen’ terecht 

en bleek mijn totale redactionele research input te zijn 

voor een artikel in het boek ‘van domineeshuis tot van 

goghhuis’ (Peter van Overbruggen en Jos Thielemans). 

 

Geboren in Amsterdam op 14 augustus 1904, als zoon van 

Noach van der Waals, lithograaf en heraldiek schilder. 

Henricus (Henri) overleed op 25 oktober 1994 in Ommen. 

 

Henri die opgroeide in Arnhem, gaf al jong blijk van 

tekentalent en werd op z’n 9e jaar aangenomen voor de 

avondlessen in Kunstoefening in Arnhem. Hij was 14 jaar 

en haalde z’n akte in L.O. tekenen en op z’n 18e de akte 

M.O. tekenen. Hij heeft nooit les gegeven. 

 

Hij was een groot bewonderaar van Vincent van Gogh en 

besloot een reis te maken in diens voetsporen. De 

bedoeling was naar Zuid Frankrijk te gaan. Maar toen hij 

in Nuenen bij een bezoek aan de pastorie in 1932 hartelijk 

ontvangen werd door de familie Hofkes, is hij geruime tijd 

bij die familie gebleven om daar te werken. Hij 

mocht daar gebruik maken van het atelier waarin ook 

Vincent van Gogh gewerkt had. Na zijn vertrek is hij in de 

jaren daarna (1934-1936) nog een aantal malen terug 

geweest om zijn werk voort te zetten. 

 

Henri, inmiddels getrouwd, was een introvert persoon met 

weinig vrienden en een grote liefde voor de natuur en voor 

z’n werk. Eén van de weinige vrienden was bakker Barend 

Cozijnse die in ‘een relationeel moeilijke periode’ van 

Henri tijdens de 2e W.O. geregeld werk van hem kocht; op 

die manier kon hij over wat geld beschikken om in z’n 

levensonderhoud te voorzien.  

 

Vooral in het vroege werk is de vergelijking met van Gogh 

een voor de hand liggende. Toch ontwikkelde Henri deze 

ritmische penseelvoering al voor hij het werk van van 

Gogh leerde kennen. Het werk is blij en levenskrachtig, 

sterk van vorm en factuur. Zijn onderwerpen zijn vooral 

bloemen en landschap. In Nuenen en de Achterhoek 

tekende hij ook boerenfiguren. Hij was een knap tekenaar. 
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In de loop der tijd 

verstrakte zijn werk. 

Het wilde het 

overbodige 

vermijden en meer 

monumentaliteit. In 

plaats van het 

penseel werkte hij  

met het 

schildersmes. Te 

zien is echter dat de 

levensblijheid 

verdwijnt en 

kleuren 

versomberen. Hij 

had een grote kennis 

van de techniek, 

maakte zelf z’n pastelkrijt en vooral in het begin, zelf z’n 

olieverf en prepareerde zelf z’n doeken. 

Er is veel moeite gedaan musea en galeries voor zijn werk 

te interesseren. Helaas zonder succes. Hij had geen 

naamsbekendheid en zijn werk ontwikkelde zich tegen de 

stroom in van de moderne richtingen. Een gedeelte van 

zijn nalatenschap is in het voorjaar 2001 bij het  

Venduehuis in Zwolle geveild. Verder werk is verspreid 

aanwezig bij particulieren, in enkele overheidsgebouwen, 

maar niet in openbare collecties. Een mooie, ruime 

collectie is echter bewaard gebleven en rust in handen van 

de dochter van de eerder genoemde bakker Barend 

Cozijnse. 
 

Alle foto’s periode 1931-1936. 
 

Voor informatie: Jacques Braakenburg  

Email: jbraakenburg@gmail.com  

5 minuten video op YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=LbzsKBArWXI 

 
 

 

    BBQ 
 

Twee foto’s van BBQ 15 juli j.l. 

  

mailto:jbraakenburg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=LbzsKBArWXI
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    PHISHING  

 
Er blijven ondanks alle waarschuwingen bij ons berichten 

binnenkomen dat mensen (PVGE-leden) slachtoffer of bijna 

slachtoffer zijn geworden van ‘phishing’. Vandaar in deze 

Nieuwsbrief hiervoor wat aandacht. Wat is phishing en hoe 

kunt u het herkennen. 
 

Wat is Fishing? 
Bij phishing vissen fraudeurs via valse emails, brieven die u 

via PostNL krijgt, sms, WhatsApp, telefoon enz. naar 

vertrouwelijke informatie zoals b.v. BSN-nummer, 

bankrekeningnummers en inlogcodes, creditcard gegevens, 

wachtwoorden enz. Fraudeurs ontvangen ook graag een kopie 

van uw bankpasje, 

rijbewijs of paspoort. 

Het is altijd bedoeld 

om u geld afhandig te 

maken, als de 

fraudeurs van u 

voldoende gegevens 

hebben kunnen ze dat 

zelf doen. Hebben ze 

nog niet voldoende 

gegevens dan proberen ze op uw pc, laptop, tablet of telefoon 

kwaadaardige software te installeren. Vaak zijn dit z.g. 

keyloggers zodat ze nadat die software geïnstalleerd is al uw 

toetsaanslagen kunnen volgen dus ook uw inlognamen en 

wachtwoorden. 
 

Van welke instanties ontvangt u valse berichten? 

In principe kunnen de valse berichten van iedereen komen, 

maar met berichten van uw bank, de belastingdienst, DigiD, 

PostNL, overheid (b.v. een uitkeringsinstantie) hebben vaak 

het meeste succes. Zelfs de Fraudehelpdesk of Justitieel 

Incasso Bureau worden gebruikt. Het zijn juist die instanties 

waar bijna iedereen wel eens mee te maken heeft. Veel 

mensen hebben ook telefoontjes van Microsoft gehad dat er 

een probleem met hun computer is. Uw probleem blijkt al 

snel zogenaamd zo groot dat er software geïnstalleerd 

(keylogger)  moet worden, hiervoor is een kleine betaling 

verschuldigd. Vervolgens hebben de fraudeurs dus via de 

keylogger uw inloggegevens van uw bank en kunnen dan uw 

rekening gaan plunderen. Phishing-berichten kunnen ook 

afkomstig lijken van familie, vrienden of bekenden, die 

vragen dan of u even snel wat geld kunt voorschieten. 

Momenteel zijn de energieprijzen nogal hoog en de overheid 

probeert die wat te verlichten. In Den Haag zijn ze heel goed 

in het verzinnen van zeer ingewikkelde regels. Hierop zitten 

dit soort criminelen juist te wachten. Voor veel mensen is het 

vervolgens niet duidelijk of ze wel of niet onder een bepaalde 

regeling vallen. Grote kans dat u dus eerstdaags een bericht 

gaat ontvangen dat ook u voor een bepaalde regeling in 

aanmerking komt. Klik in ieder geval nooit op de links in dat 

bericht en ga er verder niet op in. 
 

Berichten zijn vaak persoonlijk? 
Vroeger waren dit soort berichten vaak heel algemeen met 

‘geachte klant’ en hadden de berichten vaak taal en 

stijlfouten. Helaas is dat tegenwoordig niet meer zo, uw 

naam, adres, uw rekeningnummer, het kenteken van uw auto 

en soms nog andere persoonlijke gegevens staan netjes in het 

bericht. In eerst instantie lijkt alles correct incl. de logo’s. 

Alles komt op deze manier best betrouwbaar over. Wordt u 

zogenaamd gebeld door uw bank dan staat het 

telefoonnummer van de bank netjes op uw display, maar 

wanneer u gevraagd wordt om codes en wachtwoorden door 

te geven is het echt uw bank niet. De fraudeurs zijn uitermate 

vriendelijk en zijn erg behulpzaam. 

Een ander kenmerk van deze berichten is dat er iets fout is en 

dat u SNEL moet reageren om het probleem op te lossen. 

Enkele voorbeelden:  

- er zijn vreemde transacties op uw banrekening 

geconstateerd, of u al uw geld zo snel mogelijk naar een 

andere rekening wilt overschrijven, helaas is deze rekening 

van de fraudeur. Dit zal uw bank echter nooit vragen. 

- uw dreigt ergens van afgesloten te worden wanneer u niet 

snel reageert of uw pas is nog maar 1 dag geldig. Vaak 

moet u op een link klikken, maar het kan ook zijn dat u een 

QR-code moet scannen. U zit dan vervolgens op de valse 

site, alles wat u op die site gaat doen zien de criminelen.  
 

Hoe komt men aan al uw persoonlijke gegevens? 
Ik hoor vaak mensen zeggen ‘van mij mogen ze alles weten, 

ik heb niets te verbergen’. Dit geldt bijna voor iedereen, maar 

fraudeurs maken helaas misbruik van uw gegevens en hoe 

meer ze over u weten des te geloofwaardiger komen ze over. 

Vaak worden uw gegevens via een hack bij winkel of bedrijf 

buitgemaakt. Dit gaat b.v. als volgt. Een bedrijf wordt 

gehackt. Eerst wordt het een paar maanden stil gehouden, 

vervolgens wordt verteld dat er een hack geweest was, maar 

dat er geen klantgegevens buitgemaakt zijn, weer wat later 

komen ze dat er maar een beperkt aantal gegevens van 

klanten buitgemaakt zijn enz. De waarheid is vaak dat ze na 

jaren nog niet weten wat er precies buitgemaakt is, maar op 

deze manier hebben de fraudeurs dus wel uw 

bankrekeningnummer, uw naam, adres en emailadres. Ook 

gegevens die u zelf geeft in social media b.v. FaceBook 

kunnen gebruikt worden als u ze niet goed afgeschermd heeft. 
 

Hoe kunt u voorkomen slachtoffer van phishing te worden 

- Wees voorzichtig, klik niet zomaar op alle links en scan niet 

zomaar alle QR-codes, zeker niet als het de bedoeling is 

daarmee een betaling te gaan doen.  

- Uw bank vraagt nooit een wachtwoord of pincode. Ook 

vragen banken niet om oude betaalkaarten of creditkaarten 

terug te sturen. 

- Controleer als dat mogelijk is het emailadres. Soms is dit 

eenvoudig, vaak heel erg lastig. Fraudeurs gebruiken 

tegenwoordig best goed uitziende adressen, b.v. 

klantenservice@ing-mail.nl lijkt van ING te komen maar 

komt zeker niet van ING. 

- Geef geen informatie. Bel uw bank zelf, bij het minste 

wantrouwen. Het nummer wat u evt. op uw telefoonscherm 

ziet klopt niet als u een fraudeur aan de lijn heeft. Met een 

simpel telefoontje kunt u zich veel ellende besparen.  
 

Natuurlijk gaat dit verhaal niet over normale bestellingen bij 

gerenommeerde bedrijven zoals Coolblue, Bol.com enz. 

U kunt rustig op de betreffende website iets uitzoeken en 

betalen. Bovenstaand phishing verhaal gaat uitsluitend over 

de onverwachte en vreemde emails, telefoontjes enz. Wees 

daar voorzichtig mee en alert zeker als er iets snel moet 

gebeuren. Soms is iets heel eenvoudig als phishing te 
herkennen, soms is kan het heel lastig zijn als verhaal 

geloofwaardig klinkt. Verifieer altijd bij twijfel of het verhaal 

klopt. 
 

Arend Bretveld 

mailto:klantenservice@ing-mail.nl
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   Gratis Huistest               van KBO-Brabant  
 

Uw huis is uw thuis. 
 

De meeste mensen zullen, wanneer ze ouder worden, 

gewoon willen blijven wonen in hun huidige woning. Er 

zijn veel slimme en (vaak) kleine oplossingen waarmee u 

uw woning kunt verbeteren. Daarmee vergroot u meteen 

uw woonplezier. Zodat uw huis zo lang mogelijk uw thuis 

kan blijven. 
 

Alle senioren, dus ook als u geen lid bent van KBO-

Brabant, kunnen een gratis test laten uitvoeren met de 

Huistest van het KBO. 

U meldt zich daarvoor aan op de site van KBO-Brabant: 

www.kbo-brabant.nl/huistest en vult daar uw gegevens in. 

Vervolgens maakt een vrijwillige woonadviseur een 

afspraak met u.  
 

De woonadviseur loopt samen met de u door de woning en 

aan de hand van een vragenlijst wordt gekeken of er 

verbeterpunten mogelijk of nodig zijn in uw woning. De 

woonadviseur neemt hiervoor ruim de tijd en geeft ter 

plekke zo mogelijk al enige tips en informatie. 

De woonadviseur neemt de ingevulde vragenlijst mee naar 

huis en werkt deze voor u uit tot een Woonadviesrapport. 

Naast algemene punten over veiligheid in de douche, over 

de trap, de drempels, vloerkleden, rookmelders en 

koolmonoxidemeters staat in dit rapport informatie die 

speciaal op uw eigen woonsituatie van toepassing is. 

Eventuele aanpassingen waaraan kosten zijn verbonden 

worden voorzien van een globale kostenraming. 

 

 

 

 

Een voorbeeld kan zijn dat u het advies krijgt om een  

extra leuning aan uw trap te (laten) aanbrengen of een 

extra CO melder te plaatsen. Of dat bv in de doucheruimte 

een anti-sliplaag op de vloer wenselijk is  en in de 

toekomst misschien een extra beugel en krukje. Het 

gasfornuis zonder vlambeveiliging is niet senior-proof. 

Een inductiekookplaat kan een goed alternatief zijn. 
 

Behalve het gratis advies voor het aanpassen van de 

woning wordt u ook gewezen op andere eenvoudige 

dingen die u zelf kunt doen om uw huis veiliger te maken.  

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van 

KBO-Brabant. Ook kunt u contact opnemen met KBO-

Brabant, Mw. Edith Mostert, e-mail:  

emostert@kbo-brabant.nl of telefoon: 073 – 644 40 66. 
 

Kees Speet 

 

    Boekjes en Babbels  
 

Heeft u zin in een Boekje en een Babbel? 
 

Bibliotheek Dommeldal en de LEVgroep Nuenen organiseren vanaf 

dit najaar 1 x per maand op donderdagochtend  Boekjes en Babbels.  
 

Boekjes en Babbels is er voor kinderen van 0-4 jaar en hun (groot) 

ouders EN voor senioren die graag een kopje koffie willen komen 

drinken en een praatje willen maken.  
 

De data voor Boekjes en Babbels dit najaar zijn 20 oktober, 17 

november en 15 december. 
 

Boekjes en Babbels voor 0-4 jarigen 

1 x per maand op donderdagochtend is het tijd voor Boekjes en Babbels 

in de Bibliotheek in Nuenen. Doe gezellig mee met je (klein-)kind(eren) 

van 0-4 jaar; luisteren naar een voorleesverhaal, een activiteit doen en 

ervaringen uitwisselen met andere (groot-)ouders. Onder het genot van 

een kopje koffie of thee. 

Graag aanmelden via: www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten  

 

Boekjes en Babbels voor senioren  
 

Heeft u zin in een praatje onder het genot van een  

kopje koffie? Kom dan tijdens Boekjes en Babbels 

gezellig binnen lopen bij de Bibliotheek. Er zijn  

medewerkers van de Bibliotheek en van de  

LEVgroep aanwezig om u te ontvangen. 

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 

http://www.kbo-brabant.nl/huistest
mailto:emostert@kbo-brabant.nl
http://www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten
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    REIZEN  

 

Winter Dagtocht naar Paleis Het Loo 
 

Datum: vrijdag 16 december 2022 

 

Op 16 december vindt onze laatste dagtocht van dit jaar 

plaats en hopen wij Paleis Het Loo in Kerst of 

Winterstemming aan te treffen. 
 

Vertrek: 9.30 uur vanaf de H. Clemenskerk, Park 53, te 

Nuenen. (graag op tijd zijn). 
 

Paleis Het Loo, wie kent het niet, maar na een grondige 

interne verbouwing van zeker 3 jaar, met gerestaureerde 

interieurs en heringerichte vertrekken, is het zeker de 

moeite waard om weer eens te bezoeken.  
 

We rijden eerst naar een leuk restaurant aan de Linge voor 

een kopje koffie met uiteraard een gebakje, dan verder 

naar Apeldoorn via een leuke route over de Veluwe.  
 

Gezamenlijk lopen we naar de ingang waar we -na ons 

gemeld te hebben- een audiotour uitgereikt krijgen om 

volledig te kunnen genieten van de 2 nieuwe routes die 

zijn uitgezet in het Paleis.  
 

We hebben alle tijd om lekker rond te kijken en stappen zo 

rond 16.00 uur weer op de bus om naar Nistelrode te 

rijden, waar wij ter afsluiting kunnen genieten van een 3 

gangendiner.  

 

Rond 20.15 uur denken wij weer in Nuenen terug te zijn.  
 

De prijs p.p. voor deze gezellige dag is euro 84,50.  

Heeft u een Museumjaarkaart (andere kaarten zijn niet 

geldig) dan betaald u 69,50 euro. 

Vergeet dus niet uw kaart mee te nemen.  
 

1*  Bij de prijs inbegrepen: Vervoer per luxe touringcar, 

koffie met gebak, entree Paleis Het Loo met 

     audiotour, 3 gangen diner, administratiekosten en 

attentie voor de chauffeur.  

2* De Corona Maatregelen -voor zover van toepassing- 

dienen gevolgd te worden.  

3* Deze dagtocht gaat alleen door bij minimaal 30 

inschrijvingen.  

4* Nadere informatie: Marianne Plet 040-2839434 of: 

Nelly Amelink 040 2837811. 

Aanmelden voor maandag 31 oktober. 
 

Tegelijk met de aanmelding dient u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer 

NL63 RABO 0157 880 583 tnv PVGE Nuenen met vermelding van uw naam, lidmaatschapsnummer en Paleis Het Loo.  

Op de site kunt u zich aanmelden: https://www.pvge.nl/nuenen/activiteiten/winterdagtocht-naar-paleis-'t-loo/ 

U kunt er natuurlijk ook zelf via de website komen: www.pvge.nl/nuenen kiezen voor Activiteiten, daarna Evenementen 

en dan het blok met de Winterdagtocht. 

 

 

Inmiddels is het september en lijkt het weer niet meer op zomer!  

Toch herinnert deze foto aan een vrolijk en kleurrijk afscheid van mij 

als voorzitter van de reiscommissie.  

Tot grote vreugde van mij én alle overige reiscommissieleden hebben 

wij een enthousiaste Stephan van Geenen gevonden, die deze taak op 

zich heeft genomen. 

Ik blijf tot na de informatiemiddag nog in de commissie. 
 

In de ongeveer 10 jaren dat ik voorzitter van de reiscommissie was, heb 

ik 12 PVGE-Nuenen reizen begeleid. Zeer diverse reizen en altijd met 

een fijne en saamhorige groep. Daar bewaar ik de beste herinneringen 

aan. Het werk voor de PVGE en alle contacten die ik daardoor had, 

hebben mijn leven verrijkt. 
 

In onze reiscommissie is er altijd met veel enthousiasme gewerkt voor 

de reizen en dagtochten en dat zal zeker worden voortgezet! 
 

Met een dankbaar gevoel schrijf ik: alle goeds voor jullie allen en 

hartelijk gegroet,  

 

Trudi. 

 

https://www.pvge.nl/nuenen/activiteiten/winterdagtocht-naar-paleis-'t-loo/
http://www.pvge.nl/nuenen
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   BERICHT VAN DE REISCOMMISSIE 

Reserveer alvast 25 november in uw agenda! 
 

Uw PVGE Reiscommissie organiseert wederom een informatiemiddag voor onze geplande 

activiteiten in 2023.  

Plaats en tijd: Scarabee (zaal boven), vrijdag 25 november van 14.00-17.00 uur. 
 

Graag tot ziens. 
 

Namens de reiscommissie, 

Stephan van Geenen – voorzitter. 
 

   LUNCHES 
 

De PVGE-lunch voor alleengaanden  
 

De volgende lunch voor alleenstaande/-gaande PVGE'ers 

vindt plaats op 20 oktober en begint zoals gewoonlijk om 

half één. Iedereen is welkom vanaf kwart over twaalf. 
 

De inschrijving blijft voorlopig ongewijzigd: U kunt via de 

website inschrijven of het strookje gebruiken op de 

achterzijde van deze nieuwsbrief. We hebben de strookjes 

voor 17 november en 15 december ook alvast geplaatst, 

zodat u ook voor die data kunt inschrijven. 

De kosten blijven vooralsnog beperkt tot tien euro. Dat 

bedrag gelieve u over te maken op bankrekening 

NL46RABO0154104485 ten name 

van PVGE, onder vermelding van de 

maand waarin u deelneemt aan de 

lunch.  
 

Het kan natuurlijk zijn dat het u niet 

lukt om geld over te maken per bank. 

In dat geval kunt u bij binnenkomst 

contant betalen. Liever geen geld in de 

brievenbus of in een envelop.  

 

We zien u graag op 20 oktober! 
 

   EVENEMENTENCOMMISSIE  

 

                                         Lezing 4 november 2022. 

             INEKE STROUKEN, voormalig directeur van verschillende kenniscentra 

                                                          Lezing: Winterfeesten 

 

 

 

Ineke Strouken heeft 32 

jaar leiding gegeven aan het 

Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur en het 

Kenniscentrum  

Immaterieel Erfgoed 

Nederland. Ze was 

projectleider van grote 

projecten zoals “Het jaar 

van de tradities (2009)”. 

Het geven van informatie 

over tradities die geworteld 

zijn in het dagelijkse leven 

is haar passie. Alle mensen hebben tradities, ze helpen ons 

om structuur in ons leven aan te brengen en zorgen ervoor 

dat wij ons verbonden voelen met andere mensen. 

Tradities of Immaterieel erfgoed zijn gewoonten die van 

generatie op generatie worden doorgegeven. Alle tradities 

hebben een historisch verhaal. 
 

In de lezing voor de PVGE vertelt ze over de 

achtergronden van de verschillende winterfeesten zoals wij 

die kennen. (Kerstmis, Oud en nieuw, Driekoningen, 

Carnaval, Valentijnsdag …). 
 

B.v. over oliebollen bij 

nieuwjaar: Oliebollen 

worden zeker al 400 jaar 

gegeten. Met ‘oud en 

nieuw’ kreeg iedereen die 

langskwam om nieuwjaar 

te wensen een oliebol. Het 

recept staat in een van de 

oudste Nederlandse 

kookboeken. Het is dan nog 

geen oliebol, maar een 

oliekoeck. Oliebollen 

worden gemaakt met 

ingrediënten die in de 

winter goed blijven en zijn 

gemakkelijk uit te delen. Bovendien blijven ze wel enige 

dagen goed en leggen ze, omdat ze veel calorieën bevatten, 

een stevige bodem in de maag. Voor arme mensen heel 

belangrijk, want met een volle maag voel je de kou niet zo 

erg.  
 

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, toegang gratis voor leden. 

Graag opgeven via de website via de link in de PVGE 

website: “Aciviteiten -> “Evenementen”.
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    GEZONDE LEEFSTIJL             korte samenvatting EC lezing van 16 sept j.l .  

 

Een gezonde leefstijl kan helpen om langer en in gezondheid op deze aarde te mogen zijn. Kleine veranderingen, ook als 

je minder jong bent kunnen hier al bij helpen. Kijk eens welke verandering je in zou kunnen voeren, en let wel niet alles 

moet meteen lukken. Kleine stapjes helpen u meer vooruit dan grote sprongen die niet vol te houden zijn. 
 

Op het gebied van VOEDING: 

 

Zorg dat je niets tekort komt en eet 

iedere maaltijd lekker. Dus laat iedere 

maaltijd iets van eiwitten, voor het in 

stand houden van de spieren, bevatten 

Bijvoorbeeld een ei, vis, royaal kaas of 

vlees(waren). Om het advies 250 gram 

groenten per dag (7 dagen per week)  te kunnen halen, 

versier de broodmaaltijden met een zelfgemaakte 

groentesoep of met een groot stuk komkommer of met 

gebakken tomaat (met ei voor de eiwitten) 

Gebruik dagelijks goede vetten zoals olijfolie, noten en eet 

zeker 2 keer per week vis (mag ook uit blik of de vriezer) 

Zorg dat je voldoende drinkt: koffie thee en water tellen 

hier ook bij. Alcohol telt er niet bij. 

Vitamine D is heel lastig voor minder jonge mensen om in 

voldoende mate met zonlicht op je huid en met voeding 

binnen te krijgen dus dat zul je moeten slikken. overleg 

met de apotheek. het huismerk van de apotheek is niet 

duur en wel goed. 
 

Op het gebied van BEWEGEN 
 

Elke vorm van bewegen is winst. 

Verspreid het over de dag, ook 

oefeningen die je zittend doet tellen 

mee. Probeer nooit langer dan een uur 

stil te zitten. 

 

Op het gebied van SLAPEN: 
 

Regelmaat is belangrijk en daar kan een 

middagdutje zeker bij horen. 

Probeer in de avond op de bank niet te 

dutten... mis bijvoorbeeld het journaal 

niet... ga desnoods even staan of lopen. 

Vlak voor het slapen moeilijke (telefoon) 

gesprekken of intensief scherm gebruik zijn niet helpend. 
 

Op het gebied van ONTSPANNING: 
 

Zoek de natuur op. Of ontspan met een 

hobby, sport of activiteit 

Dagelijks ademhalingsoefeningen 

doen, mediteren of bidden zijn 

helpend. 

 

Op het gebied van VERBINDING OF ZINGEVING: 
 

Breng tijd door met mensen waar je 

energie van krijgt. 

Geef hulp aan anderen (bv door echt te 

luisteren naar een ander, dit is zeer 

helpend) en vraag hulp bij dingen die 

voor jouw lastiger zijn. 
 

Op het gebied van MIDDELEN: 
 

Drink zo min mogelijk en zeker niet dagelijks alcohol of 

drugs Zoek hulp bij het stoppen met roken. 

Overleg regelmatig met de apotheker of de huisarts of uw 

medicatie goed afgestemd is op wat goed voor u is. 

 

Voor mensen met diabetes type 2 heeft: 

Voeding Leeft de cursus:      Keer Diabetes 2 Om. 

Een cursus van een half jaar waarin mensen op al 

bovenstaande gebieden gezonder gaan leven. Daardoor 

kan de medicatie voor diabetes al snel afgebouwd worden. 

Mensen hoeven niet meer te spuiten en ook de andere DM 

medicatie kan geminderd worden. 

We volgen de deelnemers nog zeker 1,5 jaar na de cursus 

en de ervaring heeft geleerd dat bijna alle deelnemers ook 

zo lang na de cursus nog steeds geen of veel minder 

medicatie voor DM hoeven. Oude deelnemers rapporteren 

allemaal dat hun gezondheid blijvend verbeterd is. 

 

Alle ziektekosten verzekeraars vergoeden de cursus. (CZ 

heeft wat aanvullende voorwaarden) 

De huisarts of POH kan een cliënt verwijzen. Er zijn gratis 

online informatiebijeenkomsten. 

Kijk op www.keerdiabetes2om.nl     

 

Over dit onderwerp is ook een en ander te vinden op 

website: 

https://www.artsenleefstijl.nl/index.mchil?page=leefstijlro

er&id=1025  

 
Ria van Dijk

 

 
 

 

 

 

 

 

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  

 

http://www.keerdiabetes2om.nl/
https://www.artsenleefstijl.nl/index.mchil?page=leefstijlroer&id=1025
https://www.artsenleefstijl.nl/index.mchil?page=leefstijlroer&id=1025
mailto:betty.touw@onsnet.nu
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    UITSTAPJES 
 

Hoewel we als PVGE Nuenen een paar fietsclubs hebben 

willen sommige mensen misschien liever eens met een paar 

kennissen of vrienden de Kempen gaan verkennen. De 

“Vrienden van de Kempen” hebben inmiddels vele jaren 

ervaring hierin en hebben 9 leerzame routes samengesteld, 

maar ook nog eens 5 routes waar alle boerderij adressen in 

staan die producten verkopen in "De Kempen". 
 

Hiernaast een voorbeeld uit dit boekje waar een aantal 

Nuenen-adressen genoemd worden. 
 

De “Vrienden van de Kempen” is een club van Kempe- 

naren die als doel hebben de toerist interessante 

bezienswaardigheden te laten ontdekken en beleven in 

“De Kempen”.  

De boekjes liggen bij de deelnemers en alle Parken - 

Campings en VVV-Info en Visit-kantoren. 
 

Wilt u meer routes fietsen kijk dan eens op www.route.nl en 

op de site van de LF-Fietsclub: www.fietsclubbrabant.nl   

 

 

VERSCHIJNINGSDATUM 
 

VOLGENDE 
 

NIEUWSBRIEF 
 

De eerstkomende Nieuwsbrief 

 

verschijnt op 3 december 2022. 

 

De kopij daarvoor inleveren 
Uiterlijk 

 

15 november 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 
 

Scan de QR-code met de Route.nl app 

en bekijk deze route direct op je telefoon. 

Route 1 
Tuinbouwbedrijf de Haas 1c 

Onze boerderijwinkel ligt in het landelijk gebied bij rivier 

de Dommel. In onze winkel verkopen we onze eigen 

producten (o.a, asperges, aardbeien en  frambozen) 

en producten uit de streek. Ook kunt u bij ons terecht 

voor boerenkaas en diverse zuivelproducten. En kerst- 

bomen in december. Neem een kijkje op site. 

Soeterbeek 3 Nuenen 

Tussen FKP 98 en 80 

N 51°28.336   O 5°33.638 

+31(0)40-2831601 www.tuinbouwbedrijfdehaas.nl 

Blauwe Bessencultuur van Grotel 1d 

Op onze Blauwe bessenplantages in Nuenen worden onze 

blauwe bessen milieubewust geteeld. In onze boerderijwinkel 

hebben we diverse producten die zonder conserveringsmid- 

delen van onze bessen gemaakt worden. O.a. sap, jam, siroop, 

bonbons etc. Voor openingstijden zie onze website! Zelfplukken 

van bessen is mogelijk in juli en aug. tijdens de openingsuren. 

Vorsterdijk 16a Nuenen 

Tussen FKP 81 en 35 

N 51°27.928   O 5°31.391 
+31(0)40-2842703   www.blauwebessencultuur-vangrotel.nl 

DE WATERMOLEN van Opwetten 1e 

Op het randje van het Nuenen van Vincent van Gogh en 

Eindhoven, ligt in het groen de Opwettense watermolen. 

Brabantse gastvrijheid en gezelligheid kenmerken horeca- 

gelegenheid DE WATERMOLEN van Opwetten, met een 

prachtig terras een sfeervolle brasserie en vergaderruimtes. 

‘s Maandags gesloten. 

Opwettenseweg 203  Nuenen 

Bij fietsknooppunt 35 

N 51°27.597   O 5°31.758 

+31(0)40-2636320   www.dewatermolenvanopwetten.nl 

Van Gennip Groententeelt 1f 

Welkom op onze boerderijwinkel voor vers (geschilde) 

asperges, aardbeien en veel bijproducten in het seizoen 

van april t/m juni in onze winkel. Of het hele jaar uit onze 

vers automaat met eieren, prei, aardappels, uien, honing 

enz, enz. Volg ons op facebook: 

vangennipgroententeelt 

Collse Hoefdijk 26 Nuenen 

Tussen FKP 68 en 30 

N 51°26.740   O 5°33.251 
+31(0)40-2952734 

Zie voor deze gps fietsroute: Een, op Route.nl onder nummer: 213885 

http://www.route.nl/
http://www.fietsclubbrabant.nl/
mailto:redactie@pvge-nuenen.nl
mailto:webmaster@pvge-nuenen.nl
mailto:redactie@pvge-nuenen.nl
mailto:jeannevandegrint@onsnet.nu
mailto:voorzitter@pvge-nuenen.nl
mailto:secretaris@pvge-nuenen.nl
mailto:penningmeester@pvge-nuenen.nl
mailto:ledenadministratie@pvge-nuenen.nl
mailto:w.sprenkeler@onsnet.nu
mailto:clubs@pvge-nuenen.nl
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AANMELDSTROOK LUNCH IN HET KWETTERNEST  

 

20 oktober 2022 
   

 

Aanvang om 12.30 uur 

U bent welkom vanaf 12.15 uur 

Deelname: uitsluitend voor leden PVGE Nuenen,   kosten 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 sturen naar of 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 LUNCH IN HET KWETTERNEST  

 

17 november 2022 
   

 

Aanvang om 12.30 uur 

U bent welkom vanaf 12.15 uur 

Deelname: uitsluitend voor leden PVGE Nuenen,   kosten 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 sturen naar of 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 LUNCH IN HET KWETTERNEST  

 

15 december 2022 
   

 

Aanvang om 12.30 uur 

U bent welkom vanaf 12.15 uur 

Deelname: uitsluitend voor leden PVGE Nuenen,   kosten 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 sturen naar of 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 “Winterfeesten” door Ineke Strouken 

Datum:   vrijdag 4 november 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 15 oktober2022 deponeren in de brievenbus van: het Kwetternest, 

Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen.    Graag aanmelden via de website met de link bij “Activiteiten / Evenementen”. 

Als dat echt niet lukt kunt u dit strookje gebruiken. 

Naam: Eigen (en Partner lidnummer): 

Adres: Postcode: Woonplaats: 

Tel. Nr.: E-mailadres: 

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



