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     AAN DE LEZER 

eve een jaar lang dezelfde wandeling. 

Waar heb ik dat gelezen of gehoord?  

Eerlijk gezegd lijkt het mij erg 

onwaarschijnlijk dat ik elke dag precies 

dezelfde wandeling maak. Maar het wordt 

helemaal “onbegrijpelijk” als ik mij 

realiseer, dat dit fenomeen zich al 

gedurende de laatste 2½ jaar voltrekt. 

Hetzelfde rondje, vrijwel zonder uitzondering, 

ononderbroken. Ik heb het eens even “nageteld” want ik 

wil niemand fake-nieuws op de mouw spelden. Conclusie: 

het zou bruto op jaarbasis zo’n  365 keer zijn. Hooguit per 

jaar een 5-tal absenties, (gladde sneeuw, noodzakelijk 

doktersbezoek; 3 dagen vakantie) Netto 360 maal per jaar. 

Dat wil zeggen zo’n 900 keer in die 2,5 jaar.  
 

 “Leve een jaar lang dezelfde wandeling”. (Eindhovens 

Dagblad, Frank Poorthuis). is de titel van diens column, 

herinner ik mij nu. Die kop boven zijn dagelijkse column 

trok vanzelfsprekend mijn bijzondere aandacht. Hij komt 

tot mijn verbazing tot dezelfde soort ervaringen, 

waarnemingen en gedachten …..als ik. Een feest der 

herkenning. Evenals deze schrijver verbaas ik mij er 

enerzijds over dat zo’n herhaalde wandeling niet tot 

vervelende eentonigheid leidt; anderzijds wordt het mij al 

doende steeds duidelijker waardoor en waarom dat 

verschijnsel zich gelukkig niet voordoet. Het is als de 

greep in een grote doos bonbons: de doos is steeds 

dezelfde maar elke greep om er eentje uit te nemen 

veroorzaakt weer een kleine, maar fijne verrassing.  
 

Hoe moeilijk het überhaupt voor mij is om elke dag 

opnieuw over die schijnbaar weer hogere voordeurdrempel 

te stappen om “diezelfde” wandeling te maken, hoe mooier 

het wordt te beseffen dat geen van die honderden 

wandelingen, met uitzondering van de route, hetzelfde is. 

Naarmate je, na verloop van tijd, je realiseert dat elke dag 

anders is, is ook elke wandeling anders. Elke ontmoeting, 

het weer, de levende wezens: mensen in de eerste plaats, 

maar ook honden, de combinatie mens/hond, vogels, 

bloeiende planten. En: het totaal verschillende gedrag van 

de totaal verschillende mensen die je ontmoet. De 

contacten met de mensen die ik ontmoet: bijvoorbeeld de 

postbode, we groeten elkaar elke dag en soms hebben we 

een praatje. Kort, want veel tijd kan hij zich niet 

veroorloven lettende op de hoogzwangere tassen met post 

en ik niet omdat ik niet lang kan staan.  

 

 

Er valt nog steeds zoveel te beleven, zoveel te zien en te ontdekken na al die jaren. Hoeveel straatstenen liggen er in een 

vierkante meter bestrating. Hoeveel en welke 

soorten honden kom je tegen en zijn er 

gedurende de laatste tijd ( o.m. door 

Corona!!) bijgekomen. Wat is het verschil 

tussen de gewone Europese eik en de 

Amerikaanse. Hoeveel verschillende soorten 

paddenstoelen staan er op mijn route. En 

hoeveel “wilde” planten staan er in de 

bermen. Op welke dag(en) van de week is er 

het meeste verkeer. Hebben de eekhoorns 

wel of geen jongen dit jaar. Wandelen er 

meer of minder mensen in deze C-tijd; zijn 

dat vooral mannen of vrouwen. Waarom 

groeten jongeren nooit en ouderen vrijwel 

altijd.  
 

Als je veel mensen tegenkomt ga je ontdekken hoe verschillend de manier van communiceren tussen mensen is. Kijken 

naar is iets anders dan aankijken. Kijken is net iets anders dan omkijken naar. Taal is zo wezenlijk in communicatie. 

Alleen als je taal op een juiste doordachte manier gebruikt heb je kans dat je de juiste “boodschap” overbrengt. Veel 

ingewikkelder is het als we er de non verbale communicatie bij betrekken ( gezichtsuitdrukkingen, gebaren etc.)   
 

“Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt” ,staat op het omslag van het boek dat voor me op mijn  

typtafeltje ligt. Dat nu, beste lezer, drukt precies uit wat ik de laatste jaren ervaar en dan vooral tijdens mijn dagelijkse 

ommetje. Ik zie “dingen” die ik anders nooit gezien zou hebben. En dat op een paar honderd meter van onze woning. En 

ik ben er van gaan houden omdat ik mij realiseer dat ik in mijn lange leven nog nooit zoveel waargenomen heb als nu, 

zoveel waardevolle ontdekkingen heb gedaan, zoveel heb bedacht, nagedacht, overdacht en heb opgeslagen in mijn 

geheugen. Omdat ik er de tijd voor GENOMEN heb van alle “kleine dingen”  te genieten. Mijn Moeder zei vaak:        

“Als je het maar zien wil ”. Dat is waar en minstens zo wijs…..Ik hoop dat u het met haar eens bent.  
 

Ik wens u een waardevol 2022. Laten we er aan denken tijd te zien als het meest kostbare element van ons leven. En ook 

het kleinste te zien. Te blijven ontdekken en te waarderen, ondanks alles wat met ons en om ons heen gebeurt.  

 
Kees Borstlap  
 

Foto voorpagina:  Kees Borstlap         Beeld St Fiacre is te zien in “De Walburg tuinen” aan het Boord      (zie ook pag 4) 

L 
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   VAN DE VOORZITTER

Allereerst wens ik u allen 
een voorspoedig en gezond 
2022. Een jaar geleden sprak 
ik de hoop uit dat we  de 
Corona pandemie in 
2021met een hoge 
vaccinatiegraad onder 
controle zullen krijgen. Dat 
zag er in het najaar ook even 
naar uit. We waren bezig om 
de Delta variant te 
elimineren. Plotseling kwam 
vanuit Zuid Afrika de erg 

besmettelijke Omikron naar Europa. De regering besloot 
tot een Lock down en bijna alle activiteiten kwamen tot 
stilstand. De snelheid waarmee Omikron zich verspreidt 
lijkt ook een voordeel te hebben. De verwachting en hoop 
is dat we over 1 á 2 maanden het ergste achter de rug 
hebben en het dagelijkse leven langzamerhand weer 
genormaliseerd kan worden. Laten we hopen dat de 
experts gelijk hebben.  
 

Op basis van bovengenoemde verwachtingen hebben we 
als bestuur besloten om dit jaar de ALV vergadering te 
houden op vrijdag 25 maart in aanwezigheid van leden. 
Het is al veel te lang geleden dat we op grotere schaal bij 
elkaar konden komen met onze leden. Wij horen graag wat 
er leeft binnen de vereniging en wij willen ook vertellen 
waar wij de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. De 
afgelopen 2 jaar heeft bewezen dat Corona mooie plannen 
in de war kan schoppen. We hopen het niet, maar we 

houden er voorzichtig rekening mee dat de ALV op deze 
manier niet door kan gaan. Mocht dat het geval zijn dan 
overwegen we een uitstel van de ALV naar een latere 
datum dit jaar. 
 

Eén van de jaarlijkse hoogtepunten binnen onze vereniging 
is de bijeenkomst met al onze vrijwilligers. Onze mooie en 
actieve vereniging draait op de bijdrage van deze ruim 150 
personen. Het leek er in het najaar van 2021 even op dat 
het door kon gaan, maar helaas speelde Omikron ons 
parten. We hebben besloten om alle vrijwilligers een 
persoonlijke brief te sturen en hen te bedanken voor hun 
inzet en bijdrage. Aan de brief hebben we ook een bedank 
bon toegevoegd die te besteden is bij Cadeauwinkel 
“Sweet Surprise“ in Nuenen. Hopelijk kunnen we in 2022 
de schade inhalen. 
 

Vacature Public Relations. We hebben in 2021 helaas 
afscheid genomen van Jacques Braakenburg als 
bestuurslid Public Relations. Dit bestuurslid onderhoudt de 
relatie tussen PVGE en het publiek, waarbij de focus ligt 
op het imago van PVGE en het vergroten van de 
naamsbekendheid. Sinds het vertrek van Jacques is ons 
duidelijk geworden dat we een dergelijk bestuurslid node 
missen. Wij hebben sindsdien een aantal mensen benaderd, 
maar helaas zonder resultaat. Indien u belangstelling hebt 
voor deze functie of als u iemand kent dan kunt u contact 
opnemen met ondergetekende. 
 

Wees voorzichtig, blijf gezond. 
 

Joop Scholing 

 
   MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR  

Volgleden 
 

Afgelopen jaar hebben we het gastlidmaatschap van onze 
vereniging opgeheven. Gastleden waren lid van een 

Nuenense PVGE club, maar 
hadden hun 
hoofdlidmaatschap bij een 
andere PVGE. Hun €21,00 
lidmaatschapsgeld van de 
vereniging ging deels naar de 
Koepel en deels naar de 
vereniging van hun 
hoofdlidmaatschap. Hun 
eventuele 
clublidmaatschapsgeld ging 
naar de club waar zij lid van 
waren. PVGE Nuenen 
ontving dus geen geld van 

deze leden. Toch hadden deze leden wel stemrecht bij ons 
en ontvingen zij de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen. Wij 
vonden dit een oneerlijke situatie ten opzichte van onze 
gewone leden. Daarom hebben wij hen een 
volglidmaatschap aangeboden voor €11,00 per jaar. Van 
de oorspronkelijke 29 gastleden, zijn er 12 volglid 
geworden, zijn 12 leden overgeschreven naar PVGE 
Nuenen, 4 gestopt bij hun club en is een lid uitgeschreven 
bij zijn Nuenense club door het bestuur bij gebrek aan 
reactie.  

Website 
 

De webmasters van de diverse PVGE-en zijn aan de slag 
gegaan om de nieuwe website te vullen. Natuurlijk loopt 
dat niet zonder slag of stoot. Het is wennen aan hoe de 
nieuwe website door onze provider Webber is opgezet. 
Weliswaar hebben we een korte cursus met uitleg gehad, 
maar al doende liepen en lopen we toch tegen van alles 
aan. Foutjes van Webber, maar ook wensen van ons om 
onderdelen iets anders te regelen en vragen als ‘hoe vul ik 
dit” en “wat is mooi en duidelijk?” Gelukkig ondersteunen 
we elkaar via de mail en in een zoommeeting. We kijken 
op elkaars website in wording om zo op nieuwe ideeën te 
komen.  
 

Inmiddels heb ik meer dan 100 webpagina ’s aangemaakt 
en is de website al een eind op streek. Nu is het moment 
voor mijn meedenkers om de website te bekijken op 
eenvoudig gebruik, helderheid en juistheid. Ongetwijfeld 
leidt dat tot wijzigingen en daar zal het niet bij blijven. 
Straks in de praktijk lopen we vast nog tegen zaken aan die 
handiger, duidelijker, eenvoudiger kunnen. Dus het blijft 
voorlopig een website in wording. Helaas is het nog niet 
mogelijk formulieren in te bouwen bijvoorbeeld voor het 
aanmelden voor evenementen, een voorwaarde van ons om 
online te gaan. Mede daarom is de geplande lancering van 
de website intussen uitgesteld naar eind februari. 
 

Webmaster nieuwe website Reina Perdijk 
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   NIEUWE LEDEN  
 

Dhr.  H van den Berg     Beth van de Rijtlaan 11    5673 AB Nuenen 

Mevr. HJM Dirksen-Mantelaer Anton Philipslaan 107  5616 TW Eindhoven 

Dhr.  NW Fabricius Buxushof 1  2771 AG Boskoop 

Mevr. FC de Graaf Rousse Driebladhof 2 5672 XH Nuenen 

Mevr. LAM van Hees       Dirigentplein 60           5642 RK Eindhoven  

Mevr. M.P.J. Ruijters-van de Laar  Jo van Dijkhof 93  5672 DA Nuenen 

Dhr.  CH van Sambeek     Papenvoort 117             5663 AE Geldrop 
 

Wij zijn blij met deze 7 nieuwe leden en wensen allen van harte welkom in onze vereniging! 
 

Bestuur en redactie 

 

   St Fiacre 
 

Versteend staat HIJ je aan te kijken; het is zelfs de vraag of Hij….Zijn ogen open heeft. Zijn rug gewend naar de drukke 

weg, beschut door struweel en ander struikgewas. Hij kijkt over een verstilde 

tuin naar de weidse velden en beemden die ons dorp omringen. De spade in de 

ruststand. Maar is desalniettemin wel het symbool voor Zijn noeste landarbeid. 
 

Hij is niet voor niets een Heilige die het moet “hebben” van natuur, rust, stilte. 

Natuurlijk heeft niemand Hem daar neergezet. Hij is op eigen kracht naar deze 

schitterende plek gekomen en heeft Zijn standplaats ingenomen. Het kan best 

zijn, dat Hij al eerder naar nog rustiger oorden vertrokken is en dus niet meer op 

deze plek te vinden is. Ik ontmoette Hem al wat langer geleden; Hij houdt niet 

van drukte, show, pottenkijkers en zelfs niet van…… fotografen. Hij wil alleen 

zijn en gezien worden. Kijken mag, liefst aankijken, bekijken niet. En geen 

publicatie in fotoblaadjes of krantenartikelen. “Ik wil RUST uitstralen en DUS 

rust ontvangen”.  
 

Tenslotte: “Ik ben er allang niet meer. Ik ben hooguit het residu, een versteende 

herinnering, DOOD maar spring (nou ja..) springlevend. Ik ben de natuur.  Ik 

verBEELD de natuur”.   
 

Wie wordt met dit beeld  bedoeld?  
 

Als je op zoek gaat naar een schutspatroon voor de wildernis, vind je in ieder 

geval genoeg kandidaten. Voor zeg maar natuurbescherming is het natuurlijk 

Sint Franciscus. Maar er is ook een heilige voor de tuin : Sint Fiacrius. Hij wordt vooral in Frankrijk en Wallonië 

vereerd. Fiacrius, die in de zevende eeuw leefde, was een 

heremiet in County Kilkenny in Ierland. De Ierse naam is 

Fiachra, Aangenaam! 
 

Fiacrius was een beroemde kruidengenezer. Maar Hij 

vond dat er teveel mensen naar Hem toekwamen vanwege 

Zijn faam als kruidendokter. Om grotere afzondering te 

bereiken voor Zijn kluizenaarsleven vertrok Hij naar 

Meaux in Frankrijk. Daar verzocht Hij de bisschop, St. 

Faro, toestemming om in de wouden te verblijven en om 

grond voor het planten van kruiden en andere 

gewassen.(vandaar die schop!!!) 
 

De bisschop beloofde Hem dat Hij alle land zou krijgen 

dat Hij in één dag kon omploegen. Fiacrius richtte Zijn 

staf naar de grond en als vanzelf ontwortelden 

bomen, struikgewas en onkruiden en ontstonden de 

ploegvoren als bij een wonder. De bisschop erkende het 

als het werk van God en Fiacrius kon gaan planten en zaaien. Het schijnt dat Hij vooral goed was in het genezen van 

geslachtsziekten en anale fistels. Hij is dan ook niet alleen de schutspatroon van tuiniers (vandaar zijn waarde en 

betekenis voor de Walburg !!!) maar ook van lijders aan venerische aandoeningen. Zijn naamdag is 30 augustus. 
 

Kees Borstlap (tuinliefhebber)      
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   Internet Criminaliteit 
 

Zoals al aangegeven in de oktober Nieuwsbrief van vorig 
jaar hierbij een korte uitleg over gijzelsoftware 
(Ransomware). 
Gijzelsoftware doet eigenlijk precies wat de naam zegt, de 
bestanden op uw computer worden gegijzeld. Het gaat in 
dit geval om alle bestanden die u er zelf opgezet heeft 
zoals foto’s, filmpjes, muziek, documenten, enz. Deze 
bestanden worden dan versleuteld (encrypted).  
Het is eigenlijk net als bij een huis, alle  
deuren zijn op slot, u bent buitengesloten.  
Om weer binnen te komen hebt u een  
sleutel nodig. Zo ook met uw computer,  
al uw bestanden en foto’s zijn onleesbaar,  
alleen degene die uw bestanden versleuteld  
heeft kan de digitale-sleutel leveren, echter  
altijd tegen betaling. In eerste instantie werden 
hoofdzakelijk particulieren aangevallen, de prijs om weer 
bij uw bestanden te komen was rond de € 300,--. Vaak 
kwam u na deze betaling echter nog steeds niet bij uw 
bestanden. Tegenwoordig zijn vaak bedrijven het 
slachtoffer, hoewel het aantal aanvallen op particulieren 
momenteel ook weer toeneemt. Voor de crimineel heeft 
een bedrijf aanvallen voordelen. Het losgeld dat een 
bedrijf evt. kan betalen is veel hoger en het is vaak niet 
moeilijker om een bedrijf aan te vallen. Heel veel 
bedrijven hebben hun internet veiligheid slecht geregeld. 
Er hoeft bij zo’n bedrijf dan maar 1 werknemer te zijn die 
op een verkeerde link klikt in een fishing mail en het begin 
van de aanval is gemaakt, maar ook een directe hack kan 
het begin zijn. Zeker in een productie omgeving wil de 
productiebaas productie draaien en niet iedere keer lastig 
gevallen worden door de een of andere veiligheids-update 
die geïnstalleerd moet worden. Maar om het de criminelen 
zo moeilijk mogelijk te maken is het belangrijk dat 
iedereen wel altijd de veiligheids-updates zo snel mogelijk 
op computer / tablet of telefoon zet. In 2017 werd o.a. in 
Rotterdam het transport bedrijf Maersk aangevallen 
(Petya-virus). Maersk gebruikte nog oude software en de 
laatste veiligheids-updates waren niet geïnstalleerd. Het 
gevolg was dat enkele weken lang geen container gelost 
kon worden, er ontstonden op zee files van schepen vol 
met containers en op de weg stonden heel veel 
vrachtwagens die hun lading niet kwijt konden of niet 
konden ophalen. Wanneer Maersk wel de veiligheids-
updates geïnstalleerd had, had dit nooit kunnen gebeuren. 
Maersk heeft toen in een enorm tempo de volledige IT-
infrastructuur herbouwd, waarbij 4000 servers en 45.000 
pc’s opnieuw geïnstalleerd moesten worden. 
 

Hoe kunt u uw eigen data hiertegen het beste beschermen? 
- wees voorzichtig met klikken op vreemde links. 
- zorg dat uw software altijd up to date is en dat alle 

veiligheids-updates direct geïnstalleerd worden. 
̵ zorg voor een goed werkende virus scanner. Windows 

Defender wordt gratis geleverd bij Windows en is 
uitstekend. Betaalde scanners zoals Norton, McAfee 
enz. zijn meestal niet beter, maar hebben wel extra 
functies. U hebt hoe dan ook een goedwerkende virus 
scanner nodig, maar alleen een virusscanner is eigenlijk 
niet voldoende voor dit. 

̵ maak regelmatig een back-up op een externe disk en 
koppel die alleen aan uw computer wanneer u een 
back-up maakt. Een externe disk die altijd aan uw pc 
hangt of een back-up in de cloud helpen niet echt, 
bestanden die daar op staan worden meestal eveneens 
versleuteld. 

̵ in Windows kunt u ook nog bestanden en mappen op 
uw pc extra beschermen tegen onbevoegde wijzigingen. 

 
Die veiligheidupdates blijven niet onbeperkt komen. Voor 
Windows gelden hiervoor de volgende einddata: 
Windows 8.1 ->10 jan 2023 en Windows 10 ->14 okt 2025 
Na die datum kunt u beter die versie niet meer gebruiken. 
Oudere Windows versies zoals 7 en Vista zijn altijd 
onveilig. 
 
Meestal heb is hier Windows als voorbeeld gekozen, maar 
dit alles kan ook op uw tablet of telefoon gebeuren. De 
kans is wat kleiner, simpel omdat een enkele telefoon veel 
minder interessant is als een groot bedrijven netwerk. 
Apple is veel minder open en heeft alles behoorlijk 
dichtgetimmerd, maar ook uw iPhone of iPad is kwetsbaar 
zonder installatie van de beschikbare veiligheids-updates. 
Momenteel is voor Apple iOS 15 uit, met alles wat ouder 
is als iOS 10 zou ik voorzichtig zijn en toch aan 
vervanging gaan denken. Maar ook met iOS 15 blijven 
uiteraard veiligheids-updates belangrijk. Update 15.0.2 
van 11 oktober j.l. moet o.a. voorkomen dat hackers uw 
iPhone of iPad kunnen overnemen. Maar ook als u iOS 14 
heeft is het noodzakelijk dat u de installatie naar versie 
14.8.1 doet, hierin zitten 12 reparaties. Idem met Android. 
De huidige versie is Android 12, alles wat ouder is als 
Android 9 is duidelijk minder veilig. Zeker als u Android 6 
of ouder gebruikt moet u hard gaan denken aan 
vernieuwing.  
 
Arend Bretveld 

   WINDOWS 11 

Nogal onverwacht kwam Microsoft met een opvolger van Windows 10. Het meest opvallende verschil met Windows 10 
is dat Microsoft de veiligheidseisen verder aangetrokken heeft. Oudere computers (ouder dan ongeveer 4 a 5 jaar) worden 
niet meer ondersteund in Windows 11. Veel mensen kunnen daardoor niet over. Op zich niet zo’n ramp want de 
ondersteuning (incl. de veiligheidsupdates) van Windows 10 loopt door tot 14 oktober 2025. U kunt Windows 10 dus 
zonder probleem tot eind 2025 blijven gebruiken. Grote kans dat deze datum nog wat 
opgerekt gaat worden door Microsoft. 
 

Blijft toch een beetje dubbel gevoel over bij dit alles. Bij vooruitgang horen natuurlijk 
nieuwe  technieken, maar de komende jaren wordt de elektronica schroothoop hierdoor 
wel groter. Veel van die computers zijn nog niet echt versleten. 

         Arend Bretveld 
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   WOORDJE VAN DE CLUBCOORDINATOR    
  

Bijna een jaar geleden ben ik   als nieuwe club coördinator voortvarend  begonnen met 

o.a. het wegwerken van achterstanden in de verwelkoming van nieuwe leden. 
 

Ik had grootse plannen met de werkzaamheden die bij het clubcoördinatorschap 

behoren zoals het onderhouden van contacten met de diverse clubs, het verlenen van 

assistentie bij het oprichten van een nieuwe club, organiseren van een nieuwe ledendag, 

een clubmiddag of avond bijwonen, oren te luister leggen als er zich problemen 

voordoen en deze proberen op te lossen. 
 

Corona heeft echter, zoals bij bijna alle verenigingen, roet in het eten gestrooid. 
 

Om toch wegwijs te worden binnen de PVGE woon ik iedere maand de 

bestuursvergadering bij, help ik de redactie met het aansporen van leden om kopij in te 

leveren voor de Nieuwsbrieven en verricht ik wat hand- en spandiensten voor onze 

secretaris. 
 

Bij een volgende gelegenheid hoop ik te kunnen vertellen, dat Corona beperkingen achter ons liggen, de PVGE weer op 

volle toeren draait en ik me optimaal kan inzetten. 

  

 Bert Gerbrands 

 

   Rookmelders verplicht vanaf juli 2022 
 

Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder op iedere woonverdieping van alle woningen (dus ook bestaande bouw) in Nederland 

verplicht. Het doel van deze nieuwe regels is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen. Wanneer je slaapt, 

werkt alleen nog het gehoor van al je zintuigen. Op dat moment is het dus lastig om rook te ruiken, bijvoorbeeld bij 

kortsluiting. Wanneer je niet snel genoeg wakker wordt, kan je door het CO2 gehalte en zuurstoftekort het bewustzijn 

verliezen, met alle gevolgen van dien. Het is vaak een kwestie van geluk, wanneer je een brand wel zelf op tijd ontdekt. 

 

Soorten rookmelders 
 

De meest gebruikte en meest voorkomende is        Voorbeeld van gekoppelde  

optische rookmelder. Sommige hebben netvoeding        rookmelders 

nodig maar hebben dan altijd nog een backup batterij  

voor het geval de netvoeding uitvalt. Daarnaast zijn er 

rookmelders met uitsluitend een batterij. Een 

vervangbare batterij gaat 1 tot 3 jaar mee, een vaste 

(lithium batterij) gaat ongeveer 10 jaar mee. 

U kunt natuurlijk op iedere verdieping zo’n losse 

rookmelder plaatsen, maar u kunt er ook voor kiezen de rookmelders te 

koppelen. B.v. mocht er boven op zolder brand ontstaan dan gaat bij niet gekoppelde 

rookmelders alleen de rookmelder op zolder af, het kan dan heel goed zijn dat u dat helemaal niet 

hoort en pas merkt dat er brand is als ook de rookmelder op de verdieping afgaat waar u zich bevindt. Als u de 

rookmelders gekoppeld heeft dan gaan op zo’n moment tegelijk alle rookmelders in huis af. Gekoppelde rookmelders zijn 

er niet alleen bedraad, maar ook draadloos. Voor bestaande bouw zijn draadloos koppelbare melders meestal het 

eenvoudigst. 

 

Het is toch verstandig u even te verdiepen of te laten voorlichten wat voor uw situatie het 

beste is. Het gaat hier echt om uw veiligheid, met het stijgen van de leeftijd wordt uw 

reactie vermogen vaak wat minder, dus een snelle waarschuwing is erg belangrijk. In 

principe kan de gemeente een boete opleggen of een verzekering niet uitkeren na een 

brand wanneer u niet voldoende rookmelders heeft. Maar dit gaat echt om uw eigen 

veiligheid en het is dus erg verstandig hier toch wat aandacht aan te schenken.  

 

             Arend Bretveld 
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  DE DWERSGANGERS   

Fiets - en wandelplanning van de Dwersgangers 
 

 Woensdag   16 februari  wandelen 

 Woensdag   23 februari Algemene Leden Vergadering 

 Dinsdag         1 maart  wandelen 

 Woensdag   16 maart  wandelen 

 Dinsdag          5 april  fietsen 

 Woensdag   20 april  fietsen 
 

Alle bovengenoemde activiteiten zijn onder voorbehoud van ontwikkelingen / maatregelen 

rondom Corona. 
 

Onze leden worden iedere keer per e-mail op de hoogte gebracht van het al dan niet doorgaan van de activiteiten. 
 

Voor nadere informatie: Elly de Smit-Risseeuw; e-mail: ellydesmit@onsnet.nu   

 

   BERICHT VAN DE REISCOMMISSIE
 

 
U wordt via de Nieuwsflits op de hoogte gehouden over alle relevante ontwikkelingen. Ja, dat was de laatste zin van ons 
bericht in de Nieuwsbrief van december 2021. Het zal U niet zijn ontgaan dat er van onze kant helemaal geen Nieuwsflits 

is geweest en dat zal U ook niet verbaasd hebben. Immers ….. er is weer een lock-down over 
ons land gekomen.  
Op het moment dat ik dit bericht voor deze Nieuwsbrief schrijf - 10 januari – is er helaas nog 
geen zicht op hoe het nu verder gaat. Als U dit leest, zijn we een aantal weken verder en is er 
natuurlijk al meer bekend. 
De situatie omtrent de geplande meerdaagse reizen blijft zoals U in de vorige Nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen. De offertes voor deze reizen staan in de wacht. Zodra mogelijk gaan wij ook 
zeker aan de slag met voorbereidingen van dagtochten. 
Dus wij blijven zeggen: houd U de Nieuwsflits in de gaten! 
 

Namens alle leden van de reiscommissie, Trudi Boorsma. 
 
 

   LUNCHES 
 

De PVGE-lunch voor alleengaande leden 
 

Bij het samenstellen van deze Nieuwsbrief was nog niet duidelijk of de lunch van 20 januari 
doorgang kon vinden. Het zit ons ook wat dat betreft niet mee. We bellen in ieder geval alle 
deelnemers nog even om te bevestigen of het wel of niet doorgaat. In het laatste geval schuiven we 
iedereen door naar 17 februari en hoeft de aanmeldstrook niet te worden gebruikt.  
We blijven optimistisch en dus is ook de aanmeldstrook voor 17 maart al in deze nieuwsbrief 
opgenomen.  
Hopelijk kunnen we weer snel starten. Aan het keukenteam zal het niet liggen. Wij hebben er 
allemaal veel zin in. De lunches van vorig jaar zijn erg gewaardeerd en dat geeft ons veel 
vertrouwen voor de toekomst. 
 

Vrijwilligers voor het verzorgen van deze lunch zijn nog steeds van harte welkom. Graag even bellen of mailen met Hans 

Groenen, tel. 0638894002, hansgroenen@gmail.com . 

 

 

 

 

 

  

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  

 

mailto:ellydesmit@onsnet.nu
mailto:hansgroenen@gmail.com
mailto:betty.touw@onsnet.nu


8                               PVGE Nuenen Nieuwsbrief 1, januari 2022 

AANMELDSTROOK LUNCH IN HET KWETTERNEST  

 

17 februari 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 momenteel niet mogelijk. 
 

Naam: 
 

 
 

Lid nummer:                                                       

 

Adres:  
 

Postcode:  
 

Woonplaats:  

 

Tel. Nr.: 
 

E-mailadres:  
 

 

 
 

AANMELDSTROOK LUNCH IN HET KWETTERNEST  

 

17 maart 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 momenteel niet mogelijk. 
 

Naam: 
 

 
 

Lid nummer:                                                       

 

Adres:  
 

Postcode:  
 

Woonplaats:  

 

Tel. Nr.: 
 

E-mailadres:  
 

 

 

 

 
 
 
 

VERSCHIJNINGSDATUM 
 

VOLGENDE 
 

NIEUWSBRIEF 
 

De eerstkomende Nieuwsbrief  
 

verschijnt op 12 maart 2022. 
 

De kopij daarvoor inleveren 

uiterlijk  

22 februari 2022 

 
 
 
 
 
 

ALV 
 

25 maart 

 

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: Bert Gerbrands 

06 51228291 

clubs@pvge-nuenen.nl 
 

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

 

 

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:   

Bert Pols 
040 283 12 09 

bert.pols@kpnmail.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 
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