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   AAN DE LEZER 

aal is eigenlijk een raar goedje. Hoezo? 

Neem nou “boterham”. Nee blijf af ! Dat is 

mijn boterham! OK dan, jouw boterham, 

dan pak ik alvast de boter en de ham. Waar 

blijft nou die snee brood voor mij? Rare 

discussie toch!? Je kunt in goed Nederlands 

een snee brood net zo goed een 

“margarineworstje” noemen. En zo wemelt het van de rare 

woorden, dubbele betekenissen, slechte vertalingen, 

kromme zinnen en niet te vergeten foute spellingen. Bij de 

vleet door geschoolde journalisten zelfs. En weet u ook 

wat “bij de vleet” betekent ? Nee? Gauw GOOGLE 

indrukken op uw telefoontje, dan weet ik het ook. Even 

wachten, waar is dat ……gebleven. Oh, in mijn broekzak. 

“In overvloed”, dat betekent het. Zo’n gekunsteld 

taalgebruik krijg je al wanneer je woorden niet in de juiste 

context gebruikt. En als je dan bedenkt dat er in de wereld 

tientallen, zo niet honderden talen zijn, streektalen en 

dialecten niet eens meegerekend. Babylonische 

spraakverwarring dus. Daarom alleen al is het uitgesloten 

dat al die volkeren op 1 noemer komen bij conflicten op 

wereldniveau en de Verenigde Naties een geheel zouden 

moeten zijn als er weer eens “ruzie” is. 
 

“Bucketlist”.  U zult misschien de betekenis van het 

woord weten; verlanglijstje ? Lijkt erop. Maar om 

misverstanden te voorkomen raadpleeg ik van Dale of 

Google. Bucket:  van Dale: “ het vrijeworp gebied onder 

de basket”. Nou daar kom ik niet echt verder mee. Google 

dan maar weer. “Een lijst met dingen die iemand in zijn 

leven nog gedaan wil hebben” Soms heel lange lijsten met 

verlangens, opgesteld door onmatige personen, die “alles” 

al hebben. “Rupsjes nooit genoeg”  waarvoor bij het 

maken van een lijst het begrip onmatig of ontevreden van 

toepassing is. Op internet vind je soms de meest onzinnige 

verlangens, de meest onhaalbare wensen ook. Pure 

hebzucht bovendien.  
 

Waarom dan toch zo’n bucketlist maken? Ik raad u aan om 

eens op internet te neuzen. Ook en vooral voor ons 

ouderen is dat zinvol. Het helpt je bij het realiseren van het 

doodgewone feit dat wij…. sterfelijke wezens zijn. Als je 

jezelf er toe zet om na te gaan wat er zoal in jouw voorbije 

leven gebeurde, wat je wel en niet “bereikt“ hebt, welke 

kansen je niet en wel gegrepen hebt of kreeg. Beperk je 

vooral niet tot dingen. Want het zijn ook en vooral de 

herinneringen aan wat je gedaan hebt, die je beleefd hebt, 

wat je gemaakt hebt, meegemaakt hebt. Het is eigenlijk het 

”opstellen van jouw levensloop”; een soort “tussenbalans”.  

Schrijf  het op. De blanco keerzijde …….kan een 

bucketlist worden, het leven dat zich nog in het 

onvoorspelbare gebied bevindt. Je staat als het ware stil bij 

een zelf gekozen mijlpaal. Het HEDEN, het NU.  
 

De kunst bij het doordenken en opschrijven van zo’n lijstje 

is…….bescheidenheid, realiteitszin, haalbaarheid. 

Feitelijk moeten dat de toetsstenen zijn. Met als slogan: 

“Dromen zijn bedrog”. Voor een deel kunnen er ook best 

dingen op voorkomen die je nog eens opnieuw wilt 

beleven omdat je er, wellicht op een andere manier, van 

kan genieten dan 30, 40 of 50 jaar geleden. Maar het is iets 

anders dan herinneringen “ophalen”. Als ik zoek op 

internet naar mensen die zo’n lijst maken, lijkt het er op 

dat het vooral jongeren zijn die nog heel veel van zichzelf 

moeten. Maar hopelijk vergis ik me! Een uitdaging en het 

proberen waard zou m.i. zijn dat juist ook ouderen zo’n 

lijst zouden maken. Probeer er dan, in jouw ogen, haalbare 

dingen op te zetten. Maak het niet te lang. Hopelijk bent u 

verbaasd over wat er nog wel haalbaar is. Als u zich er 

werkelijk in verdiept zult u waarschijnlijk ervaren dat er 

zeker ook dingen op komen te staan die u had willen doen 

maar om niet duidelijke reden niet gedaan hebt. Niet te 

gauw denken dat het dus nu niet meer kan. Het is er 

eenvoudig niet van “gekomen”. Natuurlijk, er zijn van die 

mensen die eindeloze lijsten met dingen kunnen 

opschrijven die ze nog “hadden willen doen…….maar 

………“ Zulke lijsten behoeven opschoning. Sommige 

mogelijkheden van toen zijn echt gepasseerde stations. 

Zulke kansen waren eenmalig. Er waren toen 

onoverkomelijke bezwaren of we verkeerden in 

onvergelijkbare omstandigheden: “ik zou nog wel eens als 

knulletje van 5 bij mijn opa voorop zijn fiets willen zitten” 

Of gewoon onhaalbaar: “ik zou wel eens een ruimtereis 

naar de maan willen maken” “Ik zou wel eens het kanaal 

willen oversteken met een zeilboot”   
 

Maar toch:  
 

Al denkend over en schrijvend van een voor mij concrete 

bucketlist, realiseerde ik me dat er voor mij nog meer 

mogelijkheden zijn dan ik dacht. Maar ook dat je gauw 

aan zelfbedrog en zelfoverschatting lijdt. Probeer er een 

soort  programma van te maken. Schrap wat onhaalbaar 

lijkt/is; zet er indien mogelijk een volgorde bij.                                                                                                                          

Schrijf het in klad met potlood en verander het zo nodig, 

bij voortschrijdend inzicht, een paar keer; zet er een 

tijdlijn bij en een eerste datum. WEES BESCHEIDEN.  
 

Als u de bucketlist klaar hebt, laat hem dan maar lezen 

aan uw naaste(n). Familie of vriend(en) want voor de 

realisering ervan hebt u al heel gauw …….een ander 

nodig.  
 

Tenslotte: Beidt uw tijd. Geniet van het vroege voorjaar.  
 

Kees Borstlap  
 

Foto voorpagina:  Jacques Braakenburg         Nuenen, Park 11  'Huis met de Bollen'      (zie ook pag 4) 

T 
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   VAN DE VOORZITTER

Met een dubbel gevoel  schrijf 

ik deze bijlage. Het aantal 

besmettingen is nog hoog met 

nog vele tienduizenden 

besmettingen per dag van het 

uiterst besmettelijke Omikron 

virus. Ik heb gedurende deze 

pandemie nog nooit over 

zoveel besmette mensen 

gehoord als de afgelopen 

weken. Desondanks vindt de 

overheid het verantwoord om 

eind februari bijna alle beperkende maatregelen op te 

heffen. Op zich is het goed nieuws dat we weer meer 

mogen zonder al teveel beperkingen. Voor onze 

verenigingen wordt het de hoogste tijd dat we weer bij 

elkaar kunnen komen bij activiteiten in het Kwetternest en 

ook buiten. Ook de reis-commissie heeft de eerste reis 

alweer georganiseerd. Onze bestuursleden trappelen ook 

om aan de slag te gaan met Evenementen en 

clubactiviteiten. We willen ook de uitgestelde introductie 

van onze nieuwe leden  ter hand nemen. 

 

Op basis de vrijheid per eind februari hebben we als 

bestuur definitief 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. In deze Nieuwsbrief vindt u 

nadere informatie over de ALV. Ik hoop op een grote 

opkomst op 25 maart. 

 

Op 23 februari hebben we samen met Senergiek en “Oud is 

in” de bijeenkomst  Senioren in gesprek met Nuenense 

politiek in het Klooster georganiseerd. Naast de politieke 

partijen hadden ongeveer 100 senioren de moeite genomen 

om het gesprek aan te gaan. Om het gesprek goed in te 

leiden hadden we Leo Bisschops, voorzitter van KBO 

Brabant, gevraagd om ons mee te nemen in de huidige en 

toekomstige problematiek van de senioren. Onder de titel 

“Zorgen om de zorg” heeft Leo Bisschops ons inzicht 

gegeven in de ontwikkelingen in de nabije en wat verdere 

toekomst. De zorgen om de zorg zijn groot. Als we naar de 

ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw in Nederland 

kijken dan is er sprake van een forse vergrijzing in de 

komende 20 jaar. In 2040 zijn er naar verwachting 2,6 

miljoen 75-plussers. Dat is bijna een verdubbeling ten 

opzichte van nu. Ook na 2040 neemt de vergrijzing nog 

toe. De kloof tussen thuis en het verpleeghuis is groot. 

Mensen blijven daardoor steeds langer zelfstandig wonen, 

terwijl hun behoeften aan zorg en ondersteuning toenemen. 

Ondertussen neemt het aantal mantelzorgers af, wordt de 

druk op zorgpersoneel steeds groter en zijn doorbraken 

nodig om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. 

De huidige zorgkosten bedragen ongeveer € 90 miljard en 

zullen door de vergrijzing stijgen naar meer dan € 200 

miljard. De kosten nemen fors toe en het aantal 

beschikbare handjes nemen af. Dat is een enorme 

uitdaging. 

In de komende vijf jaar moeten er landelijk 60.000 

geclusterde woonvormen en nultredenwoningen specifiek 

bestemd voor ouderen worden gerealiseerd. Ook moeten er 

25.000 extra verpleegzorgplaatsen bijkomen. Aanpak van 

de woonzorgopgave is meer dan alleen nieuwbouw. Het 

gaat ook over woningaanpassingen, over het vergroten van 

sociale samenhang in bestaande complexen, en over 

realisatie van vitale en inclusieve dorpen/wijken met 

passende voorzieningen. De opgave verschilt per regio en 

per gemeente. Het is van groot belang om hier 

(toekomstige) ouderen bij te betrekken. 

Daarbij moet worden aangetekend dat Nuenen één van de 

sterkst vergrijzende gemeenten van Nederland is en dus 

indringend met deze problematiek wordt geconfronteerd. 

Na deze indringende en confronterende inleiding was het 

woord aan de senioren in de zaal. In de voorbereiding 

hadden we een aantal dromen van senioren geformuleerd. 

Deze dromen waren gebaseerd op de aandachtspunten die 

we de politieke partijen van te voren hadden toegestuurd. 

De eerste droom betrof Voldoende betaalbare huisvesting 

voor senioren. De mooie en al veel te lang braakliggende 

ruimte achter het Klooster werd als ideale plek voor 

senioren en ook jeugd genoemd. Deze plek voldoet aan 

drie belangrijke criteria: Dicht bij het centrum, medische 

voorzieningen in de buurt en de aanwezigheid van 

supermarkten. De politieke partijen werden in hun reactie 

redelijk concreet op deze droom. De meerderheid was van 

mening dat snelle bebouwing geregeld zou moeten worden. 

Gekoppeld aan dit onderwerp kwam Leo Bisschops met de 

vraag of Nuenen al een  “Woonzorgvisie” had opgesteld 

die antwoord geeft op de uitdagingen die in de inleiding 

van Leo Bisschops zijn genoemd. Het antwoord was 

ontkennend. Nuenen heeft wel een woonvisie. De politieke 

partijen hebben aangegeven dat zij het belangrijk vinden 

dat er binnen een jaar samen met de senioren een 

Woonzorgvisie moet komen. De tweede droom betrof   

Zo lang mogelijk zelfstandig veilig en gezond blijven 

wonen. Begrijpelijke domotica ondersteunt dit streven. 
Op deze droom kwamen niet zoveel concrete antwoorden. 

In zijn algemeenheid 

vond men het een 

terechte vraag en de 

oplossing ligt meer 

in goede organisatie 

binnen de buurt en 

eigen omgeving. De 

derde droom betrof 

Ontmoeting en 

sociale cohesie. Vrij snel werd de discussie toegespitst op 

inloop bij de Jo van Dijkhof. Helpt Elkander is eigenaar en 

de gemeente weet niet precies wat de toekomstplannen met 

deze voor senioren belangrijke faciliteiten zijn. In de 

reacties van de politieke partijen bleek het belang van 

Multi Functionele Accommodaties. Zogenaamde MFA’s. 

Dit betreft niet alleen de Jo van Dijkhof, maar ook 

Scarabee, Het Klooster, den Heuvel enz. Partijen werden 
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het er over eens dat op redelijke termijn in overleg met 

Helpt Elkander gekeken moet worden hoe de Jo van 

Dijkhof behouden kan worden als ontmoetingsplek voor 

senioren. De vierde droom betrof  Eén loket. Dit ene loket 

is van belang voor al de vragen over zorg en welzijn. Er 

zijn nu zoveel instanties bij betrokken dat veel mensen dit 

moeilijk vinden. De droom wordt sterk gehinderd te 

worden door landelijke regelingen en verplichtingen. De 

wil is er wel maar de mogelijkheid ontbreekt. Daarbij werd 

aangegeven dat we een prima functionerend CMD hebben 

en via o.m. de onafhankelijke Client Ondersteuners ook 

goede hulp geven. De droom wordt dus helaas 

gedwarsboomd door landelijke richtlijnen. De laatste 

droom betrof  Veiligheid op straat. Het je veilig kunnen  

verplaatsen op straat van de eigen woning naar alle 

voorzieningen in het dorp. Het ontbreken van gevaarlijke 

obstakels speelt daarbij een belangrijke rol. De politiek 

partijen onderschrijven deze wens en de gemeente moet er 

voor zorgen dat het dorp goed en veilig bereikbaar blijft. 

Na afloop van dit gesprek met de politieke partijen was de 

tevredenheid vrij groot. De politiek partijen vonden het een 

geslaagde avond en waren van mening dat we dit over een 

jaar zouden moeten herhalen. De organisatoren waren 

verheugd over de grote opkomst, de goede sfeer en wisten 

van tevoren dat niet op alle vragen een concreet antwoord 

verkregen kon worden. 
 

Wees voorzichtig en blijf gezond.   
 

Joop Scholing 

 

   NIEUWE LEDEN  
 
 

Mevr. Y.D.M. van Otterdijk  Keucheniushof 5631 NG Eindhoven  

Dhr. H. Schoenmaker Schout Curtiuslaan  5673 RH Nuenen 
 

Wij zijn blij met deze 2 nieuwe leden en wensen allen van harte welkom in onze vereniging! 
 

Bestuur en redactie 

 
   MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Clubs zoeken nieuwe leden 
 

Onze clubs hebben geleden onder de coronasituatie van 

afgelopen jaren. Verschillende leden hebben hun 

lidmaatschap opgezegd. Nieuwe leden meldden zich 

sporadisch aan. We werden teveel 

beperkt in onze ontmoetingen 

afgelopen tijd. Onze scrabbleclub 

heeft daarom moeten besluiten te 

stoppen door gebrek aan leden. 

Jammer! En toch… ondanks alle 

beperkingen is een nieuwe 

museumclub van start gegaan: “De 

Zaaiers”. Deze club zit inmiddels 

met 20 leden vol! 
 

In de jaarverslagen en de teksten voor de nieuwe website 

van de verschillende clubs heb ik diverse oproepen voor 

nieuwe leden gezien. Hier volgt een opsomming: 
 

Bent u creatief? Misschien is  “de Breikamer 2.0”, 

Viltclub “Wol & Zo” of bloemschikclub “La Fleurie” een 

fijne club voor u? Houdt u van fotograferen? “Prisma” 

kan nog nieuwe leden gebruiken. 

Wordt u wat stijf: bij Bewegingsclub “Rek en Strek” is 

nog plaats. Zelfs clubs die museumbezoeken afleggen 

zoals “Bekijk ‘t”, “NO.5” en “ ’t Spoort” hebben vrije  

 

plekken. Voor fietsen kunt u terecht bij “Weer en Wind “ 

en voor wandelen moet u bij “Stap Voirt of “De 

Zandlopers” zijn. Ook wandel- en fietsclub  De 

Dwèrsgangers heeft nog plaats. Of wat dacht u van 

Beleggingsstudieclub “De ouwe Sok”, Computerclub 

“Compudwers”, Jeu de boulesclub “Kwetboulers” of 

Genealogie club “KOMAF”? 
 

Volop keus zou ik zeggen. Maar mocht uw keuze er toch 

niet tussen zitten, schroom dan niet een nieuwe club te 

starten. Onze clubcoördinator kan u daarbij helpen. 
 

Overigens gaat er wat tijd zitten tussen dat ik dit schrijf en 

dat u dit leest. Mogelijk hebben clubs uit mijn opsomming 

inmiddels hun maximale aantal leden bereikt… Kijk op 

onze website naar de club van uw keuze en neem contact 

op met de secretaris, coördinator of voorzitter. Het best 

doet u dat telefonisch, want niet alle mail vanaf de website 

bereiken zijn doel.  
 

Website 
 

Het blijft een traag vorderend project, onze nieuwe 

website. Op de formulieren na is onze website nu klaar 

voor publicatie. Maar zoals zo vaak, de laatste loodjes 

wegen het zwaarst. 
 

Reina Perdijk 
 

 
 

 
 

Foto voorpagina  ‘Huis met de Bollen’ 
 

Als u vanuit de Vincent van Goghstraat richting Park gaat, komt u bij het huis Park 11 aan. Dit is een woonhuis dat  

in 1933 werd ontworpen door de Eindhovense architect F. Wolters en staat bekend als het 'Huis met de Bollen'. Het 

betreft een huis dat de typische, symmetrische opzet heeft van de negentiende-eeuwse herenhuizen, maar in dit geval 

voorzien van een rijke rode en gele bakstenen ornamentatie in de stijl van de Amsterdamse School.  
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   MEDEDELINGEN VAN DE PENNINGMEESTER 
  

Gemeentesubsidie en sponsoring 
 

In grote lijnen was de subsidieaanvraag voor 2022 gelijk aan die van 2021. Door ons werden 3 subsidies aangevraagd. De 

1e helemaal voor onszelf. De 2e subsidie samen met Senergiek voor opleiding, bijscholing en andere zaken betreffende 

VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs), TA’s (Thuis Administrateurs), CO’s (Cliënt Ondersteuners), Huba’s (Hulp bij 

invullen Belasting Aangifte). Tenslotte de 3e subsidie ook met Senergiek voor AutoMaatje. 

Voor 1 juni 2021 moesten de subsidie aanvragen voor 2022 bij de Gemeente ingediend zijn. De aangevraagde subsidies 

zijn alle 3 toegekend. 
 

 Subsidie PVGE    -> Aanvraag  €   8.210,-- 

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

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

 
 

Rabo-clubkasactie 
 

De Rabo-clubkasactie was dit jaar weer later dan normaal. De bijeenkomst op de prijzen uit te reiken kon natuurlijk niet 

doorgaan en alles werd nu op internet ‘gevierd’. Het heeft ons in 2021 een bedrag van € 598,-- opgeleverd. Iets minder 

dan vorig jaar. 
 
 
 
 

UITNODIGING 
 

Wij nodigen u gaarne uit voor de Algemene Ledenvergadering. De ALV wordt gehouden op 
vrijdag 25 maart 2022 in de bovenzaal van de Scarabee. Aanvang 14:00 uur 

 

De zaal is open vanaf 13:30 uur. 
 

De agenda treft u aan als bijlage bij deze Nieuwsbrief. 

 

 

 

 

Inzage in de Financiële stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 25 maart a.s. 
 

Zoals gebruikelijk kunnen de leden voor de vergadering inzage krijgen in de financiële stukken.  

Je kunt telefonisch een afspraak maken met de penningmeester Arend Tomas voor wo. 23 maart ’s middags. 
 

Telefoon: 0653504008 
 

 
 
 

 

   112 NL-APP 

 

De politie heeft sinds kort een app gelanceerd, waarmee je de 

meldkamer kan bereiken. Via de app kan de gewenste hulp zo 

snel mogelijk naar de plaats van het incident gestuurd worden. 
 

De app is bedoeld voor mensen die slecht kunnen horen en/of 

spreken, maar ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse 

taal niet machtig zijn. Zij kunnen ook de meldkamer bereiken via de nieuwe app. Je kan in de app persoonlijke wensen 

invullen, zoals de taal waarin je graag geholpen wilt worden. De app bevat 108 verschillende talen waarin de meldkamer 

je kan helpen. Ook kan je erin aangeven of je slecht horend bent en of je niet goed kan praten. Daarnaast is er ook een 

mogelijkheid om toestemming geven om via de app 112 te bellen, je locatie in een noodsituatie te delen en of je 

meldingen wilt ontvangen. In de app zit een chatfunctie die je kan gebruiken om met de meldkamer te chatten. De app 

vertaalt automatisch de instructies van de meldkamer in jouw taal, zo kan je snel geholpen worden. 
 

Let wel goed op dat u de juiste app hebt. Er zijn tientallen 112 app’s, praktisch al deze app’s laten u weten wat politie, 

brandweer en ambulance medewerkers aan het doen zijn. Dat is dus iets heel anders. In de ons omringende landen heeft 

men ook iets dergelijk, daar hebt u ook niets aan. LET op het symbool -> rode telefoon links en in blauw 112. 

Hij is voor Android te vinden in de Play Store en voor IOS in de App Store. 
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   KORT JAARVERSLAG PVGE Nuenen 2021 
 

Bestuurswisseling 
 

Op de schriftelijke Algemene Ledenvergadering van 

februari 2021 heeft met uw toestemming een 

bestuurswisseling plaats gevonden. Secretaris Arend 

Bretveld trad terug en Reina Perdijk volgde hem op. 

Jacques Braakenburg trad aan als bestuurslid PR. Helaas 

heeft hij door andere drukke werkzaamheden zich 

genoodzaakt gezien, zich in juni weer terug te trekken uit 

het bestuur. Met zijn vertrek hebben we een vacature 

bestuurslid PR. Daarnaast heeft Bert Gerbrands zich bereid 

verklaard de clubcoördinatie op zich te nemen. 

 

Modernisering van onze informatiefolder 
 

Wij blijven werken aan het werven van nieuwe leden. 

Daarom heeft het bestuur zich gebogen over het 

moderniseren van onze 3-slagfolder met beknopte 

informatie over onze vereniging. We hebben de tekst 

aangepast aan de huidige tijd en zijn nu bezig met het 

maken van een mooie lay-out met wat inspirerende foto’s.  

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR 
 

De nieuwe wet WBTR is ingevoerd, Deze wet stelt 

bestuursleden hoofdelijke aansprakelijkheid bij een 

financieel debacle van de vereniging als niet aan een aantal 

voorwaarden voldaan is.  

Uit het 10-stappenplan met alle aspecten van de WBTR 

kwamen de volgende verbeterpunten naar voren: 

 Op het gebied van goed bestuur: elkaar beter 

informeren en sneller reageren.  

 Op financieel gebied in het toezicht op de uitgaven: 

het 4-ogenprincipe invoeren en het beperken van de 

kredietlimiet van elk bankpasje. 

De vrijwilligersverzekering van de gemeente Nuenen dekt 

de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden af. 

 

UBO 
 

Alle bestuursleden zijn als gevolg van Europese 

Regelgeving dit jaar ingeschreven in het UBO-register van 

de Kamer van Koophandel. Hiermee maken we transparant 

wie de belanghebbenden van onze vereniging zijn. Dit om 

fraude, witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. 

 

Ledenbestand 

 
 

Het aantal leden voor de afdeling Nuenen is het afgelopen 

jaar met 2 leden gedaald. Op 1 januari 2022 hadden we 

1120 leden (een jaar eerder waren het 1122 leden) en 12 

volgleden. De gemiddelde leeftijd ligt momenteel tussen 

de 75 en 79 jaar. Van het totaal aantal leden (1120) zijn de 

vrouwen veruit in de meerderheid, de verdeling is 

afgelopen jaar wat verder recht getrokken. We hebben nu 

664 vrouwelijke leden tegen 456 manlijke leden. 
 

Hierbij een paar overzichten in de vorm van tabellen en 

een grafiek m.b.t. leeftijdsopbouw van de leden: 

 

 

Volglidmaatschap 
 

29 Clubleden bij onze vereniging waren ingeschreven bij 

een andere PVGE vereniging dan de onze. Hun 

lidmaatschapsgeld van €21,00 ging deels naar de Koepel 

en voor de rest naar de vereniging van inschrijving. Wij 

ontvingen daar niets van, terwijl wij wel kosten voor hen 

maken. Deze leden zijn nu ofwel volglid geworden bij ons 

en betalen daarvoor €11,00 per jaar contributie ofwel 

hebben zich laten overschrijven naar PVGE Nuenen. 

Slechts 1 persoon heeft niet gereageerd en is daarom per 1 

januari geschrapt als clublid van zijn Nuenense club. 

 

Verenigingsbestuur 
 

Joop Scholing was onze vertegen-

woordiger in de Koepel. Men is druk 

zoekende naar nieuwe software voor de 

ledenadministratie. De huidige software 

heeft heel veel gekost en onderhoud blijft 

enorm duur. Er wordt gekeken hoe we de problemen met 

huidige software kunnen 

oplossen zodat deze goed 

functioneert. Inmiddels is een 

veelbelovend pakket op de 

markt gevonden. Daarmee 

wordt het gebruik van de 

ledenadministratie hopelijk 

vereenvoudigd en minder 

kwetsbaar. 

 

 

 

 

 

Tabel aantal leden van PVGE Nuenen 
             

  1 januari 2021 1 januari 2022 

  Lid  V  M Lid  V  M 

Nuenen 1122 674 448 1120 664 456 

Gastleden     45   30   15       -     -     - 

Volgleden       -     -     -     12     3     9 

Totaal 1167 704 463 1132 667 465 
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Huisvestingscommissie  
 

In de raadsvergadering van juli 2021 heeft de 

gemeenteraad in meerderheid besloten om de renovatie 

van de Hongerman uit te voeren conform de door ons 

gesteunde voorkeursvariant.  

De sportfaciliteiten zullen met één zaaldeel worden 

uitgebreid en wij krijgen een multifunctionele ruimte op de 

plaats waar zich nu Scarabee 1 en 2 bevindt. Daarmee 

hebben we geen last meer van de pilaren en de ruimte 

wordt beter bruikbaar. De ingang wordt verplaatst naar een 

gezamenlijke royale ingang voor alle gebruikers van de 

Hongerman.  

 

De start van de daadwerkelijke bouw/verbouw zal naar alle 

waarschijnlijkheid rond de zomer van 2022 zijn. Op basis 

van dit tijdschema verwachten we dat we in de loop van 

2023 in ons gerenoveerde onderkomen terecht kunnen. 

Tijdens de renovatie zullen we op enig moment tijdelijk 

moeten verhuizen naar een andere ruimte in de 

Hongerman.  

 

Clubs en Commissies  
 

De meeste clubs hebben veel hinder ondervonden van de 

coronasituatie in ons land. Als bestuur hebben we er voor 

gekozen de RIVM regels m.b.t. 

Kwetternest aan te houden. Als het 

wettelijk toegestaan was mochten de clubs 

gebruik maken van het Kwetternest, 

natuurlijk met inachtneming van alle 

Coronaregels. De clubs en hun leden beoordeelden zelf of 

zij dat verantwoord achtten. De wat grotere evenementen 

hebben helemaal niet door kunnen gaan. 

 

Redactiecommissie Nieuwsbrief, Nieuwsflits en Website 
 

Nieuwsbrief  

Afgelopen jaar was het betreft de clubactiviteiten nogal 

wisselend. Aan begin van het jaar was alles in lockdown, 

ten gevolge daarvan heel weinig nieuws uit onze talloze 

clubs en Commissies.  
 

Gelukkig lukte het toch om wederom 6 edities te laten 

verschijnen, 1 editie met 16 pagina’s en 5 met 12 pagina’s,  

alle edities waren dit jaar in kleur. Voor de ALV moest dit 

jaar behoorlijk geïmproviseerd worden. Een ALV waar 

iedereen fysiek aanwezig kon zijn zat er niet in, bij de 

januari editie was daarom een bijlage gevoegd met 

ALV-agenda en 2 papieren stembiljetten. 

Hartelijk dank aan alle bezorgers, 

zonder hun inzet is het onmogelijk de 

Nieuwsbrief bij de leden te krijgen. 

Jeanne v.d. Grint doet de coördinatie en 

afgelopen jaar liep dit alles weer 

uitermate soepel. 
 

Tenslotte nog een heel vervelende ervaring. In opdracht 

van dagblad Trouw maakte een fotograaf een foto van een 

van de clubs voor een artikel in Trouw. Dit artikel werd 

netjes met bronvermelding en namen journalist en 

fotograaf overgenomen voor de Nieuwsbrief. Maar 

ondanks dat de betreffende foto ook elders op internet te 

vinden is ontvingen wij van de fotograaf en zijn jurist een 

verzoek een schadevergoeding te betalen omdat de 

fotograaf hierdoor inkomsten misgelopen zou zijn. 
 

Nieuwsflits 

Nieuwsflitsen van de PVGE Nuenen zorgen er voor dat 

leden ook op de hoogte kunnen blijven van actualiteiten. 

Er gingen 24 nieuwsflitsen naar meer dan 1010 leden met 

e-mailadres. 
 

Website  

De huidige website functioneert door het faillissement van 

onze provider gebrekkig. We hebben in Webber een 

nieuwe provider gevonden, die een basis voor een nieuwe 

website neergezet heeft. De webmasters van de diverse 

PVGE verenigingen zijn nu aan de slag gegaan om deze te 

vullen. De verwachting is dat deze in maart in de lucht 

gaat. Bert Pols onze huidige webmaster geeft dan het 

stokje over aan Reina Perdijk. 

 

                 

Het volledige jaarverslag van de secretaris en van WZW 

kunt u lezen op de onze website nuenen.pvge.nl  .  
 

22-02-2022 

Reina Perdijk 

Secretaris PVGE Nuenen

Hasu Bloom van Juul Rameau, Collse Hoefdijk 

 

http://www.nuenen.pvge.nl/
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   AOW keuze 
  

OPNAME PARTNER IN VERPLEEGTEHUIS 
 

AOW VOOR GEHUWDEN OF ALLEENSTAANDEN? 

WAT KIEST U? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als een van de partners is opgenomen in een 

verpleegtehuis, kan het voor de achterblijvende partner 

heel verstandig zijn om advies in te winnen over de 

mogelijkheden met de AOW. Kiest u voor de hogere, 

alleenstaanden AOW of blijft u bij de gehuwden AOW?  

Ons Wlz-Team kan precies voor u uitzoeken wat in uw 

specifieke situatie de beste keuze is. De hogere 

alleenstaanden AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan grote 

nadelige financiële gevolgen hebben. Vandaar dat een 

goed onderbouwd advies belangrijk is.  
 

Leden van Senergiek en PVGE kunnen van deze service 

gebruik maken die al veel financieel leed heeft kunnen 

besparen  en eerder gemaakte, foutieve keuzes, heeft terug 

kunnen draaien. 
 

Het uitbrengen van een advies vergt doorgaans twee 

bezoeken. Ter dekking van de onkosten die de Wlz-

vrijwilliger maakt voor kopieer-, telefoon- en reiskosten, 

wordt er een eigen bijdrage van €25,- gevraagd per adres. 
 

Speelt dit bij u en wenst u van deze service gebruik te 

maken, stuurt u dan een e-mail naar: 

tonsmeets.kbo@outlook.com met uw naam, adres en 

telefoonnummer. 

 
 

Ton Smeets  

Coördinator Belastinginvulhulpen en 

Thuisadministrateurs. 

Senergiek en PVGE Nuenen. 

Commissie Belangenbehartiging. 

 
   Belastingaangifte 
 

HULP NODIG BIJ UW BELASTINGAANGIFTE? 
 

Het is weer bijna zover.  Vanaf 1 maart heeft de Belastingdienst uw aangifteformulier over 2021 klaarstaan. Dat moet 

vóór 1 mei zijn ingevuld en als u uw aangifte doet voor 1 april dan krijgt u vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst. 
 

Zoals ieder jaar bieden de seniorenverenigingen Senergiek en 

PVGE ook dit jaar weer hulp aan bij het invullen van de 

aangifte. Om daar gebruik van te kunnen maken zijn er maar een 

paar spelregels: 
 

 Alle inwoners van Nuenen van 50 jaar en ouder kunnen 

hier gebruik van maken. 

 U hoeft dus geen lid te zijn van een seniorenvereniging. 

 De maximale inkomens- en vermogensgrens is ca. 

€40.000,- per persoon. 

 Wij bekijken ook of u voor huur- en/of zorgtoeslag in 

aanmerking komt. 

 Wij doen alleen betrekkelijk eenvoudige aangiften. 

 Als kostendekking kunnen wij maximaal €12,- per aangifte vragen. 

 

Hoe werkt het:  
 

 U stuurt een e-mail naar de coördinator tonsmeets.kbo@outlook.com met uw naam, adres en telefoonnummer. 

 Heeft u al eerder van deze service gebruik gemaakt, vermeld dan ook de naam van onze belastinginvuller of 

benader hem/haar rechtstreeks. 

 De aanvragen worden verdeeld en een van onze belastinginvullers neemt contact met u op om een afspraak te 

maken, meestal bij u thuis. 

 De belastinginvuller is gehouden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy. De verstrekte informatie 

mag alleen worden gebruikt voor het daartoe bestemde doel. 

 

Ton Smeets 

Coördinator Belastinginvulhulpen en Thuisadministrateurs 

Senergiek en PVGE. 

  

mailto:tonsmeets.kbo@outlook.com
mailto:tonsmeets.kbo@outlook.com
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   Cliëntondersteuners 
  

Cliëntondersteuners WMO helpen u met een aanvraag 

bij de gemeente 
 

Gaat uw gezondheid achteruit? Kunt u niet langer 

helemaal zelfstandig het huishouden doen? Gaat het lopen 

u slecht af, waardoor u  er minder op uit trekt? 

 

Allemaal situaties waarvoor u hulp  kunt vragen aan uw 

gemeente. 

Bij zo’n vraag kunt u zich laten ondersteunen door uw 

familie, buren of vrienden. U kunt zich ook laten 

ondersteunen door  een onafhankelijke cliëntondersteuner    

WMO, opgeleid en gecertificeerd door  de senioren-

verenigingen. 

De cliëntondersteuner WMO is goed op de hoogte van de 

mogelijkheden,  de gemeentelijke regels en de te volgen 

procedure. Bovendien wordt samen met u gekeken of er 

naast de WMO andere voorzieningen zijn die u kunnen 

ondersteunen om zo lang mogelijk veilig zelfstandig te 

blijven wonen. 

De cliëntondersteuner staat naast u in het proces van de 

WMO-aanvraag, helpt u om u   goed voor te bereiden op 

het gesprek met de gemeente en komt op voor uw 

belangen.    De cliëntondersteuner bespreekt vooraf met u 

hoe het proces van de aanvraag verloopt, geeft toelichting 

op de regels en is desgewenst aanwezig bij uw gesprek 

met de   gemeente. Dit heet het onderzoeksgesprek of ook 

wel keukentafelgesprek. 

 

Hoe belangrijk het kan zijn om cliëntondersteuner in te 

schakelen blijkt wel uit dit verhaal van een echtpaar: 
 

“Ongeveer zeven jaar geleden kreeg mijn echtgenote de 

diagnose Parkinson. Wij ontmoetten in die tijd een 

Vrijwillige Ouderen Adviseur.  Die gaf ons de tip: 

wanneer jullie met problemen komen te zitten neem dan 

contact op met de cliëntondersteuners. De eerste tijd ging 

alles goed en dachten wij dat we het ook zelf wel konden 

regelen. Er kwam echter een periode waarin wij te maken 

kregen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de 

WMO. Wij hebben toen contact opgenomen en binnen drie 

dagen bracht een cliëntondersteuner een huisbezoek. Dat 

was een heel prettig gesprek. Er moest een afspraak 

gemaakt worden met CMD. Bij dat gesprek was de 

cliëntondersteuner ook aanwezig en ze zag erop toe dat de 

procedure nauwkeurig werd gevolgd. Wij kregen van het 

CMD een indicatie dat mijn echtgenote voor een bepaalde 

tijd naar een zorgatelier mocht gaan. De cliëntondersteuner 

volgde de toestand in ons gezin. Later moest er meer hulp 

komen en kwam er thuiszorg om het huis bij te houden, de 

WC werd aangepast en toen het lopen moeilijker werd 

kwam er ook een rolstoel, dit alles met ondersteuning van 

de cliëntondersteuner. Uiteindelijk werd de toestand van 

mijn echtgenote slechter en werd de indicatie omgezet van 

WMO, naar Wet Langdurende Zorg WLZ. Dan krijg je 

met andere instanties te maken. De cliëntondersteuner 

heeft steeds contact met ons gehouden, wij hebben een 

enorme betrokkenheid gevoeld.  

 

 

 

Mijn echtgenote is uiteindelijk voor korte tijd opgenomen 

geweest in een verpleeghuis, de cliëntondersteuner heeft in 

die tijd contact opgenomen met het CMD om de 

huishoudelijke hulp door te laten lopen.   

Ik ben de cliëntondersteuner heel erg dankbaar voor de 

steun die wij hebben ontvangen. Ze hebben een goede 

relatie met het CMD, mede hierdoor en door hun steun is 

het mogelijk geweest dat mijn echtgenote zo lang thuis 

heeft kunnen blijven wonen. 

Voor ons was de begeleiding van de cliëntondersteuner 

zeker een meerwaarde.” 

 

Voor wie zijn de cliëntondersteuners   bedoeld? 
 

In de WMO is opgenomen dat de gemeente verplicht is om 

bij een WMO-aanvraag te wijzen op de mogelijkheid om 

hulp te krijgen van  een onafhankelijke en gratis 

cliëntondersteuner. 

Alle senioren in Nuenen kunnen   gebruik maken van de 

vrijwillige cliëntondersteuners, die zelf ook een senior 

zijn. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

 

Cliëntondersteuner gezocht 
 

In Nuenen zijn momenteel 2 cliëntondersteuners 55+ als 

deskundigen op het gebied van de WMO opgeleid. Door 

het wegvallen van de 3e zijn we op zoek naar versterking. 

Mocht uw belangstelling gewekt zijn om in dit 

vrijwilligerswerk actief te worden, neem dan contact op 

met: 

 

 

Corrie Eshuis 

Tel: 06-82414353 

Email: 

corrieeshuis.co@onsnet.nu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Bijleveld 

Tel: 06-20722386 

Email: 

hansbijleveld.co@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:corrieeshuis.co@onsnet.nu
mailto:hansbijleveld.co@gmail.com
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   Nuenen voor elkaar 
  

In het voorjaar van 2021 is er mede door de kerken 

in Nuenen en LEV Nuenen de themabijeenkomst 

‘Corona, wie betaalt de rekening?’ georganiseerd. 

 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is ‘Nuenen 

voor elkaar’ ontstaan. Een samenwerking tussen  

verschillende lokale organisaties die mensen 

kunnen ondersteunen om weer grip te krijgen op 

hun geldzaken. Zij kunnen ondersteunen in het 

creëren van overzicht, het treffen van een 

betalingsregeling of het mogelijk maken van een 

financiële bijdrage. 

 

Mocht je vragen hebben over financiën, hier hulp 

in nodig hebben of op zoek zijn naar een luisterend 

oor neem dan contact op met LEV Nuenen  

via tel:040-2831675 of  

via de mail: teamnuenen@levgroep.nl 

 

Kees Speet 

 
  

  

 

NUENEN VOOR ELKAAR 
 
Verschillende organisaties werken samen om jou 
 

te helpen!  Wij ondersteunen je om weer grip te 
 

krijgen op jouw geldzaken! 
 
- Overzicht creëren 
 

- Een financiële bijdrage 
 

- Een betalingsregeling treffen 
 
Heb je een vraag, heb je hulp nodig of ben je 
 

op zoek naar een luisterend oor neem dan 
 

contact op met LEV Nuenen, via  040-831675 
 

of via  teamnuenen@levgroep.nl 
 

 
 

   ROOKMELDERS VERPLICHT VANAF 1 JULI 2022 

 

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op 
te hangen. Deze verplichting is er al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving 
geldt ook voor bestaande woningen. Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het 
inademen van rook. Het invoeren van deze nieuwe regel heeft als doel het redden van levens. 
 

WAT BETEKENT DIT VOOR JOU? 
Alle verdiepingen, dus ook de zolderverdieping, van een woning moeten vanaf 1 juli a.s. 
voorzien zijn van een rookmelder. Dat geldt ook voor besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, bijvoorbeeld 
een bijkeuken.  
De rookmelderplicht geldt al jaren in nieuwbouwwoningen. Vreemd eigenlijk, want brand maakt geen onderscheid tussen 
nieuwbouw en bestaande bouw. De meeste slachtoffers vallen ‘s nachts door het inademen van rook. Het is namelijk zo 
dat je reuk ’s nachts niet werkt. Daarom is het belangrijk je woning te voorzien van voldoende rookmelders. Deze melders 
detecteren de rook wel en zullen je alarmeren. Je gehoor werkt nog perfect namelijk wanneer je slaapt. 
 

PROJECT NUENEN BRANDVEILIG 
Met het project Nuenen Brandveilig hebben vrijwilligers tot en met 2018 in Nuenen c.a. ruim 3.700 rookmelders 
geplaatst. Daarbij zijn op de bovenste verdieping alleen rookmelders aangebracht als daar een slaapruimte werd gebruikt. 
Nu het  vanaf 1 juli 2022 een wettelijke plicht is om op alle verdiepingen inclusief de zolder een rookmelder te hebben, 
zijn deze vrijwilligers opnieuw bereid gevonden om bij bewoners van koopwoningen die lid zijn van het Hobbycentrum 
De Dorpswerkplaats, de seniorenvereniging Senergiek Nuenen c.a. en van de PVGE in Nuenen c.a.  een extra rookmelder 
te plaatsen als dat nodig is.  
De leden uit Nuenen en Eeneind kunnen zich opgeven bij Mariëtte Sluijter,  
telefoon 040-2835006 of per mail msluijter@onsnet.nu   
Leden uit Gerwen en Nederwetten kunnen zich opgeven bij Jan Bekkers,  
telefoon 06-50628134 of per mail bekkers.jmm@gmail.com  
De plaatsing geschiedt altijd op afspraak en wordt uitgevoerd door 2 personen met een legitimatie.  
Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat het vorenstaande niet geldt voor huurders van Helpt Elkander;  
zij krijgen van deze woningbouwvereniging afzonderlijk bericht over de rookmelders in hun woning.  
 

ROOKMELDERS MET EEN BATTERIJDUUR VAN 10 JAAR 
Het is nu duidelijk dat rookmelders verplicht worden voor iedere woning. Maar welke melders zijn geschikt? De aanschaf 
van een goedkope melder waarvan de batterij na een jaar vervangen moet worden raden wij af. De vrijwilligers plaatsen 
uitsluitend rookmelders met een gegarandeerde levensduur van de batterij van 10 jaar. De rookmelder kost inclusief 
montage  € 20,00. Plaatsing geschiedt alleen tegen contante betaling. 

mailto:teamnuenen@levgroep.nl
mailto:msluijter@onsnet.nu
mailto:bekkers.jmm@gmail.com
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   EVENEMENTEN COMMISSIE 
 

De EC heeft de volgende lezingen gepland dit voorjaar:  
 

25 maart  aanvang 14:00 uur:  ALV 

  1 april   aanvang 14:00 uur:  Lezing Han Blaakman: Een reis door Sri Lanka in foto's, Han was lid van Knipoog 

  6 mei   aanvang 14:00 uur:  Lezing Paul Spapens over "Humor in Brabant" 

27 mei  aanvang 14:00 uur:  Lezing Erna Charbon over “Vrouwen in de kunst” 

15 juli BBQ 
 

Aanmelden voor evenementen: 

I.v.m. problemen met aanmeldformulieren op de website is het voorlopig niet mogelijk je op deze bekende manier aan te 

melden. Nu geldt het volgende: in deze nieuwsbrief zit zoals gebruikelijk een aanmeldstrookje voor elke activiteit. Dit 

kunt u invullen en in de bus bij het Kwetternest doen. Verder komt er 2-3 weken voor de lezing een nieuwsflits met daarin 

lijst die u kunt aanvullen met de nodige gegevens en dan via mail versturen naar de secretaris van de EC. 

 

Wie reist er mee naar Sri Lanka?    Foto-lezing op 1 april (geen grap!!) door Han Blaakman, amateurfotograaf 
 

Wie reist er mee? Aan de hand van een "plaatje en een praatje" neem ik jullie mee over het boeiende Sri Lanka. Op 

meerdere reizen heb ik dit eiland in de Indische oceaan leren kennen in al zijn facetten. 

Ik kies er voor om de reis niet aan de hand van vastgestelde thema's in te delen, maar aan de hand van mooie foto's 

telkens iets te vertellen. Het wordt dus een "kris kras" reis en niet een chronologisch opgebouwd verhaal. 

Op deze reis komen de verschillende religies aan de 

orde, de diverse landschappen, het dagelijks leven op 

straat en op de markt. Ook neem ik jullie mee naar de 

visserij. Flora en fauna ontbreken niet. Maar om het 

"spannend" te houden kris en kras op reis. Kort zal ik zo 

nu en dan ook iets vertellen over spanningen die er zijn, 

de economische ellende en politieke ontwikkelingen. Dit 

alles komt ter spraken aan de hand van "een plaatje en 

een praatje" Plaatjes die meer zijn dan een "kiekje". 

 

Namasté, Han Blaakman
 

 

 
 

 

Humor in Brabant    Lezing op 6 mei door Paul Spapens 
 

Paul Spapens uit Moergestel heeft de Brabantse taal en volkscultuur op een aanstekelijke 

en vernieuwende manier onder de aandacht van een breed publiek gebracht. Als schrijver 

en als cultuuractivist. Onder andere via de stichting Tilburgse Taol, WieKentKunst 

Moergestel, Tilburg 2009 en het Reuzengilde in Oisterwijk. Volkscultuur is volgens 

Spapens een prachtig middel om inwoners nader tot elkaar te brengen. 

Hij zal ons deze vrijdagmiddag gaan vermaken met het onderwerp “Humor in Brabant”  
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Vrouwen in de kunst    Lezing op 27 mei door Erna Charbon 
 

Erna Charbon is kunsthistorica en verzorg voor ons een lezing op vrijdagmiddag 27 

mei over Vrouwen in de kunst. 

In de geschiedschrijving zijn deze kunstenaressen veelal uit de door mannen 

gedomineerde en geschreven canon verdwenen, ze zijn uit ons collectieve geheugen 

gewist en vergeten. In deze lezing verdiepen we ons in de levens van een aantal van 

deze 'vergeten' kunstenaars (Gentileschi, Leyster, 

Morisot), maar we maken ook kennis met moderne 

vrouwelijke kunstenaars die hun plek in de canon van 

de kunstgeschiedenis veroverd hebben (Louise 

Bourgeois, Marina Abramovic en anderen). En 

genieten van hun kunst!  

 

 

 

 

   Cultuur Overdag en Cultuur Avonduur: er valt weer volop te genieten! 

 

Het laatste bericht van Cultuur Overdag en Cultuur Avonduur dateert van ruim een jaar 

geleden. Iedereen begrijpt ongetwijfeld waarom: er kon niet heel veel georganiseerd 

worden, en zeker niet lang vooruit gekeken. Gelukkig lijkt het tij te zijn gekeerd. Vol 

goede zin zijn we daarom weer volop aan de slag gegaan. In deze Nieuwsbrief een kleine 

vooruitblik.  
 

Goed te weten: filmtitels worden met ingang van seizoen 2021-2022 niet langer 

publiekelijk aangekondigd. Dit heeft te maken met de kosten van de filmlicenties. De 

kosten voor een pluslicentie van Videma/Filmservice zijn bijna verdubbeld ten opzicht van 

voorgaande jaren. Dit betekent dat de toegangsprijs drastisch verhoogd zou moeten 

worden. Om dit te voorkomen is besloten gebruik te gaan maken van een 

standaardlicentie. Ook daarmee kan gekozen worden uit een prachtige catalogus van 

filmtitels. Het enige verschil is dat de titel van een film niet langer publiekelijk mag 

worden aangekondigd. 
 

Nieuwsgierig naar de titel van de film die vertoond gaat worden? Abonnees op de digitale nieuwsbrief van Cultuur 

Overdag en Cultuur Avonduur ontvangen een persoonlijke mail met informatie over de film. Via de website kan men zich 

abonneren op de digitale nieuwsbrief. Bij de balie van Het Klooster (Park 1, Nuenen) zal ook altijd een aankondiging van 

de film komen te hangen. 
  

Een overzicht van de activiteiten die tot en met mei staan gepland: 
 

 Donderdag 10 maart: film in Het Klooster (aanvang: 10.30 uur) 

 Dinsdag 5 april: film in Het Klooster (aanvang: 10.30 uur) 

 Zondag 10 april: feestelijk finale van de Gedichtenwedstrijd in 

het Van Goghkerkje 

 Zondag 10 april: voorstelling van Slag ende Stoot in de 

Watermolen van Opwetten 

 Vrijdag 15 april: concerten van Gerard van Maasakkers in Het 

Klooster (16.00 en 20.00 uur) 

 Vrijdag 6 mei: film in Het Klooster (aanvang: 19.30 uur)         

 Donderdag 12 mei: film in Het Klooster (aanvang: 10.30 uur) 

 Zondag 15 mei: voorstelling van De Andersons in Het Klooster  

 Vrijdag 20 mei: film in Het Klooster (aanvang: 19.30 uur) 
 

Actuele en meer uitgebreide informatie over alle activiteiten van Cultuur Overdag en Cultuur Avonduur (inclusief de 

wijze van kaartverkoop) is te vinden op www.cultuuroverdag.nl 

  

http://www.cultuuroverdag.nl/
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   DE DWERSGANGERS   

Geplande fiets – en wandeldata van de Fiets – en Wandelclub “de Dwersgangers” 
 

 

Nadere informatie bij de secretaris:  

Elly de Smit, e-mail: ellydesmit@onsnet.nu of 040-2913800 

 

   BERICHT VAN DE REISCOMMISSIE
 
 

We zijn weer begonnen! U heeft het vast gemerkt wanneer U de Nieuwsflitsen heeft gelezen. 
De mogelijkheid om in te schrijven voor de reis naar Zwitserland werd op 21 februari geopend;  
uiteraard weet ik nu ik dit schrijf – 19 februari – niet hoe groot de belangstelling voor de reis is. 
Mochten er (te)veel aanmeldingen binnenkomen, zou een tweede reis later in het jaar mogelijk 
zijn. 
 
Ook gaan we weer aan de slag met de dagtochten. Hierover kunt U binnenkort zeker informatie 
verwachten.  
Dus het motto blijft: houd U de Nieuwsflits in de gaten! 
 

Namens alle leden van de reiscommissie, Trudi Boorsma. 
 

 

   LUNCHES  
 

De PVGE-lunch voor alleengaande leden gaat weer beginnen! 
 

Eindelijk kunnen we dan weer! De coronamaatregelen zijn met ingang van 25 februari grotendeels 

afgeschaft en als er tijdens het samenstellen van deze Nieuwsbrief niets meer is veranderd, gaan we 

op donderdag 17 maart weer lunchen in het Kwetternest. Voor de zekerheid zullen we alle 

deelnemers nog even bellen. 

Iedereen zal er blij mee zijn. Het lunchpakketje dat in februari is thuisbezorgd is zeer op prijs 

gesteld, maar nu dan weer een echte driegangen-lunch, in gezelschap en aan tafel geserveerd. Dat 

wordt weer genieten. 

Het keukenteam ziet er naar uit iedereen weer te ontvangen en te verwennen. 
 

U vindt de aanmeldstroken voor de lunches van april en mei op de achterzijde van deze Nieuwsbrief. Wees er snel bij; 

zodra het maximale aantal deelnemers is bereikt wordt u doorgeschoven naar een volgende keer. De betaaldatum is 

daarvoor bepalend. 
 

 

   DE ZAAIERS 

Museumclub de Zaaiers is nu echt van start gegaan en wel met 19 leden.  

Op donderdag 17 februari hebben was er een kennismakingsbijeenkomst 

georganiseerd in Auberge Vincent. 

Het maximum aantal leden is gesteld op 20. Museumbezoeken vinden plaats In de 

even maanden (april, juni, enz.) op de tweede dinsdag van de maand, minder dan 

75 km., eigen vervoer (carpoolen). 

In de oneven maanden (maart, mei, enz.) op de tweede donderdag van de maand, 

openbaar vervoer, buiten de eigen regio 
 

Het bestuur: 

Voorzitter Dorothé Hulst        

Penningmeester Ankie Legius 

Secretaris Vivian de Poorter 
 

          dorothe.hulst@xs4all.nl,   ankie.legius@onsnet.nu,   viviandepoorter@gmail.com  

woensdag 16 maart wandelen Nog te bepalen / laatste wandeling van dit seizoen 

dinsdag      5 april  fietsen Dorpenroute 

woensdag 20 april fietsen Grote Heide 

dinsdag       3 mei fietsen Meijerij Route 

woensdag 18 mei fietsen Lieropse Heide  

dinsdag       7 juni fietsen Pan Route 

mailto:ellydesmit@onsnet.nu
mailto:dorothe.hulst@xs4all.nl
mailto:ankie.legius@onsnet.nu
mailto:viviandepoorter@gmail.com
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   Scrabble Club 

 

Nadat iedereen weer bij elkaar gekomen is, hebben besloten te stoppen met onze Scrabble club. We hebben geworven via 

affiches, in de Nieuwsbrief en mondeling maar het heeft helaas geen nieuwe leden opgeleverd. We hadden te weinig 

mensen om nog een leuke spelmiddag te houden. Ik vind het heel jammer maar het is niet anders. 

 

Janneke Kusters, Organisatrice van 't Scrabble-Nest 

 

   La Fleurie 

 

Onze bloemschikavonden waren steeds ingeroosterd op de 1ste en  3e woensdagavond van de 

maand. 

Meerdere leden  hadden aangegeven dat ze bij voorkeur overdag wilden bloemschikken. 

Er was nog een mogelijkheid op de 1ste en 3de  vrijdagmiddag  om 14.00 in het Kwetternest. 

Wij zijn hier erg blij mee en hebben het idee dat deze tijd voor andere bloemschikliefhebbers ook 

veel geschikter is. Mocht u ook graag  bloemschikken; kom dan geheel vrijblijvend eens met ons 

meedoen. 

Onze instructrice zorgt steeds voor een voorbeeld en helpt ons bij de uitvoering. 

De contributie bedraagt 55 euro per jaar. Je zorgt zelf voor bloemen, vaas of schaal(tje). 

Oasis, krammetjes, binddraad enz. is aanwezig. 

Voor nadere informatie : Toos van Roij secretaris.  e-mail : bernardentoos@hotmail.com  

 

 

   FIETSMAATJES 

 

De fietsmaatjes fietsen zijn inmiddels een bekend gezicht in Nuenen. Even 

een korte update. De zomer is in aantocht, praktisch alle beperkingen zijn 

opgeheven, dus een goede gelegenheid wanneer u wat minder mobiel bent 

van zo’n fiets gebruik te gaan maken. 

Dankzij de nodige sponsering kan fietsmaatjes nu de volgende aankopen / 

uitbreiding gaan doen: 
 

- aanschaf van 4e duofiets 

- een set versterkte armleuningen 

- 2 extra accu’s 

- GoPro camera 

- zwenkbare voetplaat 
 

De GoPro camera is een ‘leuke’ uitbreiding.  De camera wordt voor op een 

van de fietsen gemonteerd. Tijdens het fietsen, van een van de ritten, kunnen 

dan opnames gemaakt worden. Deze beelden en foto’s worden getoond op 

site van fietsmaatjes Nuenen en via de LON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:bernardentoos@hotmail.com
mailto:betty.touw@onsnet.nu
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   EEN TIP  
 

Moest echt een nieuwe laptop kopen. Na 10 jaar trouwe dienst, was deze volgens kenners hard toe aan vervanging. Kwam 

de volgende dag. Niks op aan te merken, hoewel…..de toetsen waren lichtgrijs met letters etc. in iets donkerder grijs. 

Alleen een beetje te lezen met optimale lichtval op het toetsenbord en met mijn hoofd recht er boven. (nb mijn oude 

laptop had zwarte toetsen en witte letters).  Mijn zoon googelde …de 

oplossing. Plakletters te bestellen via internet voor een luttel bedrag. 

“Deze? Is ook nog in versie voor slechtzienden!” vraagt hij.  “Ja 

graag, lijkt me de oplossing”. Volgende dag bezorgd. Aan het werk; 

precisiekarweitje dat plakken. Maar dan heb je ook een prachtige 

oplossing! Niemand van mijn kennissen had er van gehoord. Maar ja 

als je het probleem niet hebt……  Op de foto is het duidelijk te zien 

dat de “nieuwe” toetsen een verademing zijn. Voor geïnteresseerden, 

uzelf of bekenden: www.toetsenbordstickers.nl  en de collectie wordt 

u getoond. Op de foto heb ik het numerieke deel origineel gehouden 

om het contrast te laten zien.  

Kees Borstlap. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VERSCHIJNINGSDATUM 
 

VOLGENDE 
 

NIEUWSBRIEF 
 

De eerstkomende Nieuwsbrief  
 

verschijnt op 14 mei 2022. 
 

De kopij daarvoor inleveren 

uiterlijk  

26 april 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 

  

 

 

http://www.toetsenbordstickers.nl/
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
https://nuenen.pvge.nl/
mailto:redactie@pvge-nuenen.nl
mailto:bert.pols@kpnmail.nl
mailto:redactie@pvge-nuenen.nl
mailto:jeannevandegrint@onsnet.nu
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AANMELDSTROOK   LUNCH IN HET KWETTERNEST  
 

21 april 2022 
Aanmelden via de website is 

momenteel niet mogelijk. 

 

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

Naam: 
 

 
 

Lid nummer:                                                       

 

Adres:  
 

Postcode:  
 

Woonplaats:  

 

Tel. Nr.: 
 

E-mailadres:  
 

 

 

AANMELDSTROOK   LUNCH IN HET KWETTERNEST  
 

19 mei 2022 
Aanmelden via de website is 

momenteel niet mogelijk. 

 

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

Naam: 
 

 
 

Lid nummer:                                                       

 

Adres:  
 

Postcode:  
 

Woonplaats:  

 

Tel. Nr.: 
 

E-mailadres:  
 

 

AANMELDSTROOK: Lezing “Wie reist er mee naar Sri Lanka?” door Han Blaakman 
 

Datum: vrijdag 1 april 2022 
 

Tijd: 14.00 uur 

Zaal open: 13.30 uur 

 

Locatie: Scarabee 3, Mantelmeeuwlaan 12 

Deelname: gratis (Koffie-Thee verkrijgbaar met muntjes). Uitsluitend voor leden PVGE Nuenen  (lidnummer(s) invullen s.v.p.)   

Deze strook invullen en uiterlijk 20 maart 2022 deponeren in de brievenbus van:  het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen                     
Aanmelden via de website is momenteel niet mogelijk.     Er komt nog wel een nieuwsflits waarmee u zich kunt opgeven. 
 

Naam: 
 

 

 

Lidnr:                                 Lidnr.partner: 
 

Adres:  
 

Postcode:  
 

Woonplaats:  

 

Tel. Nr.: 
 

E-mailadres:   

 
 

AANMELDSTROOK: Lezing “Humor in Brabant” door Paul Spapens 
 

Datum: vrijdag 6 mei 2022 
 

Tijd: 14.00 uur 

Zaal open: 13.30 uur 

 

Locatie: Scarabee 3, Mantelmeeuwlaan 12 

Deelname: gratis (Koffie-Thee verkrijgbaar met muntjes). Uitsluitend voor leden PVGE Nuenen  (lidnummer(s) invullen s.v.p.)   

Deze strook invullen en uiterlijk 24 april 2022 deponeren in de brievenbus van:  het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen                     
Aanmelden via de website is momenteel niet mogelijk.     Er komt nog wel een nieuwsflits waarmee u zich kunt opgeven. 
 

Naam: 
 

 

 

Lidnr:                                 Lidnr.partner:                     
 

Adres:  
 

Postcode:  
 

Woonplaats:  
 

Tel. Nr.: 
 

E-mailadres:   

 
 

AANMELDSTROOK: Lezing “Vrouwen in de kunst” door Erna Charbon 
 

Datum: vrijdag 27 mei 2022 
 

Tijd: 14.00 uur 

Zaal open: 13.30 uur 

 

Locatie: Scarabee 3, Mantelmeeuwlaan 12 

Deelname: gratis (Koffie-Thee verkrijgbaar met muntjes). Uitsluitend voor leden PVGE Nuenen  (lidnummer(s) invullen s.v.p.)   

Deze strook invullen en uiterlijk 15 mei 2022 deponeren in de brievenbus van:  het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen                        
Aanmelden via de website is momenteel niet mogelijk.     Er komt nog wel een nieuwsflits waarmee u zich kunt opgeven. 
 

Naam: 
 

 

 

Lidnr:                                 Lidnr.partner: 

 

Adres:  
 

Postcode:  
 

Woonplaats:  

 

Tel. Nr.: 
 

E-mailadres:  
 

 




