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   AAN DE LEZER 

nderstaand verhaal gaat over een van de vele heinneringen die ik heb over “de” oorlog toen ik een 

jochie van 10 jaar was. Van een aantal van die belevenissen heb ik in de loop der jaren verhaaltjes 

geschreven voor mijn …nageslacht. De eerste zin alleen al maakt duidelijk dat zulke 

levensbedreigende situaties opnieuw opduiken ook al is het lang geleden En zeker omdat we weer van 

zo nabij een oorlog aan ons voorbij zien trekken. Het is begrijpelijk dat jongeren enerzijds met zorg 

naar die beelden op afstand kijken en ook dat zij proberen daar “afstand van te nemen”. Mij en vele 

leeftijdsgenoten lukt dat sowieso niet. 

 

DE LUCHTAANVAL 
 

Dat nare gevoel in mijn maag, wanneer had ik dat eerder? 

En waar? Het leek nog helemaal niet zo lang geleden. Het 

lijkt op honger eerst, dan als je echt beseft waardoor het 

komt, voelt het heel anders. Bang ben je, hartstikke bang. 

Je komt niet weg, je staat met de rug tegen de muur. 

Machteloos als in een droom. En het gevaar komt van 

voren. Het komt recht op je af. 
 

In de portiek van dat grote witte huis, zomer 1943. Een 

hardstenen trap, drie treden, in een sprong ben ik er 

bovenop. Rechts kun je schuilen in een portiek. Waarom 

laten die mensen ons niet binnen? Bang en blij tegelijk en 

dat gevoel in je maag. Gek gevoel. Ze schieten niet op jou, 

dat weet je, maar ze kunnen je wel raken, dat weet je ook. 
 

Typhoons zijn het, drie Engelse jagers, tweemotorig, vier 

mitrailleurs. Ik zie de lopen, ik kijk er recht in als de jagers 

naar beneden duiken. Ze gieren naar beneden en scheren 

net over de hoge bomen die langs de oprijlaan naar het 

kasteel staan. De salvo’s zijn als krakend inslaande  

 

 
 

bliksem. We staan hier goed, er kan niets gebeuren. Aan 

de andere kant, tegenover mijn portiek, net zo’n 

schuilplaats en daar staat mijn vriendje. We roepen naar 

elkaar, schreeuwen om boven het lawaai van de brullende 

jagers uit te komen. “Moet je die moffen zien, joh!” Als 

dolle kippen vluchten de soldaten, die net in keurige rijen 

stonden aangetreden, alle kanten op: achter de dikke 

bomen en met tweeën of drieën in de eenmansgaten. 
 

Maar wij hebben de mooiste plek! Drie of vier keer komen 

de Engelsen terug en schieten hun munitie op. Overal de 

kleine stofwolkjes van inslaande kogels en daarna een 

regen van hulzen, glanzend koperen hulzen. Mooie dingen 

zeg! Straks als de bui over is: rapen! 
 

Dan, stilte. De Typhoons vliegen weg. Hulzen rapen! Ze 

zijn nog warm. De oogst van de angst. De soldaten lachen 

naar ons, opgelucht. Onze truien bol van de hulzen die we 

eronder proppen. Wat een dag, wat een geluk! Rennen 

naar huis. Armen geklemd om de bolstaande truien. Gauw 

vertellen aan Moeder! 
 

En daar staat ze, bij de deur. “Jongens, waar zaten jullie 

nou, is alles goed?” 
 

Het bezorgde gezicht en de opluchting tegelijk, dat er niets 

met ons gebeurd is. En dan de schaterlach als ze onder die 

twee witte schrikgezichten de bolstaande truien ziet, vol 

hulzen. “Kijk eens! Allemaal gevonden”. “Wat moeten 

jullie daarmee?” 
 

Hoe kan ze dat nou vragen! 
 

(Juli 1943) 

 

Kees Borstlap  
 

   VAN DE REDACTIE 
 

Deze maand weer 16 pagina’s, met o.a. een volledig verslag van de laatste ALV.  

Met de jaarlijkse lintjesregen is onze voorzitter Joop Scholing benoemd tot ridder in de  

Orde van Oranje-Nassau. Hiervoor uiteraard ook aandacht in deze Nieuwsbrief. 
 

De meeste mensen zal het niet echt opvallen, maar zowel de voorpagina als de 

binnenpagina’s zijn een klein beetje aangepast. 
 

Teslotte als bijlage bij deze Nieuwsbrief het jaarlijkse groene infoblad. Ook dit infoblad 

is vernieuwd. 
 

Arend Bretveld 
 

 

Foto voorpagina:  Jacques Braakenburg         Sint Antoniuskapel, Eeneind 

O 
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   VAN DE VOORZITTER

Dit jaar hebben we gelukkig weer een ALV kunnen 
houden in aanwezigheid van onze leden. Na een periode 
van twee jaar met veel Corona problemen lijkt het ergste 
achter de rug. Aan het begin  van de ALV hebben we 
stilgestaan bij het recente overlijden van Martine Jansen en 
Sjef van Grootel. Beiden hebben een belangrijke rol 
gespeeld hebben binnen onze vereniging. Martine was lid 
van het eerste bestuur van PVGE Nuenen en benoemd tot 
erelid in 2003. Sjef heeft diverse functies bekleed en was 
tot voor kort lid van de Verenigingsraad. Vervolgens 
hebben we de leden bijgepraat over de lopende zaken en 
de verwachtingen voor de toekomst. In de afgelopen twee 
jaar hebben we, ondanks Corona, bijna 100 nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Een verheugende ontwikkeling. 
Daarmee is het aantal leden met ruim 1100 op het zelfde 
niveau gebleven. De leeftijdsopbouw van de vereniging 
baart ons lichte zorg. We zijn weliswaar een 
seniorenvereniging, maar de aanwas van jongere senioren 
in de toekomst is een punt van aandacht. Ook het aantal 
vrijwilligers dat bestuurs- en overige functies wil vervullen 
is laag. In de bijeenkomsten met de nieuwe leden in het 
voorjaar en de clubbestuurders in het najaar willen we 
deze uitdagingen bespreken. 
 

Voorafgaand aan de ALV hebben we een gesprek gehad 
met de projectleider renovatie Hongerman van de 
gemeente Nuenen. Onze hoop dat we volgend jaar gebruik 
kunnen maken van een gerenoveerde Hongerman is wel 
kleiner geworden. Er moet eerst gezocht worden naar een 
architect en vervolgens een aannemer die het voor de 
afgesproken prijs wil bouwen. De verbouwing van het 
Klooster heeft ondertussen geleerd dat er geen aannemer 
bereid is om dit project uit te voeren in deze onzekere 
tijden en daarmee is alles minstens een jaar uitgesteld. Dat 
belooft niet veel goeds voor de renovatie Hongerman. 
 

Begin 2021 is op initiatief van Senergiek en PVGE het 
“Platform Wonen en Ouderen in Nuenen” opgericht 
door de gemeente Nuenen en woningbouwvereniging 
Helpt Elkander. Tijdens een aantal bijeenkomsten van het 
Platform hebben we inzicht gekregen in de plannen en 
mogelijkheden tot bouw van seniorenwoningen in Nuenen. 
Vanuit onze deelname aan het Platform zijn we ook 
uitgenodigd om zitting te nemen in de klankbordgroepen 
Kloostertuin en Emmastraat. De klankbordgroep 
Kloostertuin bestaat uit een brede vertegenwoordiging van 
belanghebbenden en is tweemaal bij elkaar geweest onder  

begeleiding van een extern 
adviesbureau. De voorlopige 
uitkomst is dat er een mix van 
30% sociale woningbouw, 
starterswoningen en 
seniorenwoningen kan komen. 
De verdere discussie zal o.m. 
gaan over het aantal 
woningen, de hoeveelheid 
groen en het behoud van het 
dorpse karakter. In de 
Emmastraat zullen 
levensloopbestendige 
woningen, waarvan 30% sociaal, gebouwd worden. Wij 
zijn door de projectontwikkelaar uitgenodigd om deel te 
nemen aan de klankbordgroep voor nadere invulling van 
het plan. Tijdens de laatste bijeenkomst van het Platform 
hebben we gevraagd naar de plannen voor een 
woonzorgvisie van de gemeente. De planning is dat de 
visie in de tweede helft van 2022 gereed is. Een deskundig 
bureau zal benaderd worden om hierbij ondersteuning te 
verlenen. Er zal breder gekeken worden dan wonen alleen. 
Ook de voorzieningen, openbare ruimte en accommodaties 
worden meegenomen. 
 

Stan Hendriks, buurtsportcoach bij de LEV groep in 
Nuenen, heeft ons benaderd voor een Vitaliteitsdag voor 
Senioren. Dit jaar wil hij in het kader van de Nationale 
Sportweek (16 t/m 25 september 2022) activiteiten 
organiseren voor alle inwoners / doelgroepen in Nuenen.  
Een Vitaliteitsdag kan in samenwerking, en aangevraagd 
worden bij, KBO-Brabant. Het is vaak een samenwerking 
tussen de seniorenvereniging en KBO-Brabant. De 
deelnemers (minimaal 25) lopen in duo’s een parcours met 
verschillende metingen/gesprekken die ca. 10 minuten 
duren. Daarnaast een aantal stands waar mensen informatie 
kunnen inwinnen over beweeg- en cultuuraanbod in 
Nuenen, mooie projecten etc. De dag wordt afgesloten met 
een gezelligheidsgesprek over het leven bijv. samen met 
welzijnswerker. Een eindgesprek over score en wensen 
door ouderenadviseur of bestuurslid seniorenvereniging. 
Evenals Senergiek hebben we toegezegd dat wij graag 
meedoen aan een Vitaliteitsdag als Stan Hendriks er in 
slaagt om de organisatie rond te krijgen. 
 

Wees voorzichtig en blijf gezond.   
 

Joop Scholing 
 

   COMMISSIE OMMEKAAR  
 

Nadat we twee jaar lang geen bezoekjes konden afleggen door Corona konden we eindelijk alle le-

den van de PVGE Nuenen, die 90 jaar zijn of ouder en in Nuenen woonachtig, een bezoekje brengen!  
 

32 personen werden eind maart en begin april bezocht door 5 vrijwilligers. 
 

Bij iedereen kwamen we , na afspraak, met een bloemetje binnen. 
 

Het waren voor ieder van ons bijzondere gesprekken waar zowel de 90-jarigen als wij erg van 

genoten hebben. 
 

Ook het bloemstukje werd erg gewaardeerd! 
 

We hopen iedereen het volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen bezoeken. 
 

Namens Ommekaar: An, Betty, Jose,  Jeanne Thea en Mieke 
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   VAN DE SECRETARIS 

Algemene Ledenvergadering 
 

Het verslag van onze Algemene 

Ledenvergadering van 25 maart vindt u 

integraal in deze nieuwsbrief. Op de 

ledenvergadering van 2023 zullen we 

hierop terugkomen en uw goedkeuring 

vragen over de verslaglegging. Als u het 

oneens bent met iets in dit verslag wilt u 

dit dan melden op:  

secretaris@pvge-nuenen.nl 

 

Koffieapparaat 
 

Onze nieuwe koffiemachine maakte 

helaas een valse start. Trots meldde ik u  

de plaatsing van onze moderne machine 

 

in een nieuwsflits. Vlak daarna moest ik u weer 

een nieuwsflits sturen dat de plaatsing was 

uitgesteld omdat het pasjessysteem nog niet goed 

was afgerond. Een tegenslag. Aan alles was 

gedacht, de wateraansluiting, elektriciteit, 

internet… Maar waarschijnlijk staat hij er als u 

dit leest. Een machine die verse koffie maakt. 

Het zal iets langer duren voor de koffie klaar is, 

maar de smaak is wel veel beter. En voor Wim 

Sprenkeler, onze beheerder van het Kwetternest 

en Arend Tomas, onze penningmeester is het 

pasjessysteem een uitkomst: geen gedoe meer 

met muntjes, die tegenwoordig alleen nog maar 

in Eindhoven gehaald of gestort kunnen worden. 

 

Reina Perdijk 
 

   WEBSITE  

Langzaamaan gaat onze website werken zoals wij het 

graag zien.  

Het aanmelden via onze website voor een lezing, reis, de 

lunches voor alleengaanden en andere evenementen is nu 

mogelijk. Natuurlijk kunt u zich ook nog aanmelden via 

het strookje in de Nieuwsbrief, maar als het even kan, 

meldt u zich dan digitaal aan. Dat scheelt de organisatoren 

een heleboel administratie.  
 

We hebben nog wel wat wensen. Zo zouden we de gpx-en 

van de wandelroutes die genoemd worden onder 

Activiteiten/GPS-wandelroutes willen kunnen 

downloaden. Helaas worden gpx-en nu nog door de 

website geweigerd. En de kookcommissie die de lunches 

voor alleengaanden organiseert, wil graag digitaal betalen 

mogelijk gemaakt zien. En heel vervelend, maar het 

inloggen en dus het gebruik van een afgeschermde 

omgeving, werkt nog niet op het moment dat ik dit schrijf. 

Misschien hebt u of uw club ook nog een wens, laat het me 

weten op webmaster@pvge-nuenen.nl . 

Ik heb ook nog een vraag. Stuurt u mij a.u.b. foto ’s van 

uw werkstukken/uitstapjes, verslagen van activiteiten. Met 

name de fotoclubs (m.u.v. Prisma) en de kookclubs hebben 

vast heel mooi en/of lekker werk te tonen. Kijkt u eens op 

de webpagina van fotoclub Prisma of van bloemschikclub 

“La Fleurie”. Daar ziet u een fotogalerij met mooie foto ’s 

c.q. werkstukken. Ook de pagina van de 

alleengaandenlunch onder Activiteiten ziet er sfeervol uit. 
 

En dan nog een verzoek aan de secretaris of coördinator 

van een club. Wilt u zichzelf via de pagina van uw club 

op onze website een mailtje sturen door te klikken op 

“Bericht aan [uw naam]”. Controleert u dan of dit mailtje 

ook daadwerkelijk bij u terecht komt. Als dit niet het geval 

is, hoor ik het graag van u, want dan is er iets nog niet 

goed ingesteld. Het zou jammer zijn als op die manier 

berichten verloren zouden gaan. 

 

Uw webmaster Reina Perdijk
 

 

   NIEUWE LEDEN  
 
 

Dhr. M.P.M. Brok  Tacituslaan 5624 GS Eindhoven 

Dhr. C.L.M. van Egdom Geelgorshof 5672 ES Nuenen 

Dhr. H.J.M. van den Eijnden Tomakker 5673 LC Nuenen 

Dhr. T.W.G. Haazen  Kruisakker 5674 TX Nuenen 

Mevr. M.J. Keser-van Uden Hertog Janstraat 5216 AX 's-Hertogenbosch 

Mevr. M. Kleinbergen-Visser  Tweevoren 5672 SG Nuenen 

Mevr. A.M.A. Netten  Refelingse Erven 5672 TB Nuenen 

Mevr. H. Van der Straten-Janssen Refelingse Erven 5672 TE Nuenen 

Mevr. J. van Tongerlo-Dijkstra Venweg 5527 HR Hapert 

Dhr. H.J.P.G. van Tongerlo  Venweg 5527 HR Hapert 

Dhr. A.J.P. Verhaegh  Korhoenhof 5672 VG Nuenen 

Mevr. M.C.L. Verhaegh-Giebels  Korhoenhof 5672 VG Nuenen 

Mevr. M. de Win  Anderegglaan 5673 AL Nuenen 
 

Van harte welkom nieuwe leden van PVGE Nuenen!!! 
 

Bestuur en redactie

mailto:secretaris@pvge-nuenen.nl
mailto:webmaster@pvge-nuenen.nl
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IN MEMORIAM MARTINE JANSEN- ROOIJ 

 

∞ 

 

Op bijna negentigjarige leeftijd overleed zij op 18 maart 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooral heel veel oudere leden van onze vereniging zullen geen moeite hebben zich haar te herinneren.  

Een flamboyante dame die met grote swung en zelfvertrouwen een flink aantal activiteiten voor onze  

leden vlot trok. Zij was een van onze meest actieve leden. 
 

Zij was het die er op uit was de PVGE in Eindhoven te overtuigen van het belang van een lokale  

vereniging. Met recht iemand van onze afdeling “van het eerste uur”. Met een paar andere mensen die  

geen genoegen namen met een PVGE in Nuenen bestaande uit “papieren leden” werd onder  

het toeziend oog van EINDHOVEN besloten zo’n vereniging op te richten. 
 

Al heel snel liet Martine zien wat zij in haar mars had: vooral eigen reizen en uitstapjes organiseren  

waardoor Nuenense leden elkaar leerden kennen en er ook daardoor allerlei andere activiteiten,  

schijnbaar vanzelf,  van de grond kwamen. Lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten en clubs. Een  

aantal jaren later richtte zij een Bloemschikclub op, genaamd “Fleurissant” onder leiding van een  

bekwame lerares. De leden van die club hebben door dit initiatief van Martine heel wat vreugde aan  

hun bijeenkomsten ontleend. 
 

Als actief lid van het Afdelingsbestuur was zij een voorbeeld van iemand die erop uit is dingen met en  

voor andere mensen te DOEN en al organiserend een flinke bijdrage te leveren aan het sociale welzijn  

van ouderen. Het is daarom dat Martine het eerste lid van de afdeling Nuenen was, die tot Lid van  

Verdienste werd benoemd. Later ook tot Lid van Verdienste van de PVGE- hoofdvereniging. Wij  

hopen dat haar echtgenoot Adri, die later eveneens tot Lid van Verdienste van de afdeling Nuenen  

werd benoemd, ondanks het verlies van Martine, “waardoor abrupt alles anders is“ , ook dankzij haar  

met een goed gevoel terug kan kijken naar wat zij samen waren. 

 

Kees Borstlap 

 

 
 

IN MEMORIAM WIM STEGEMAN 

 

Enige tijd geleden is overleden Wim Stegeman. 

In mijn tijd als secretaris PVGE Nuenen heb ik hem al leren kennen als een gedreven man met een groot hart voor 

senioren. Hij was secretaris van de ANBO, maar organiseerde bijeenkomsten en voorlichtingen voor alle senioren in 

Nuenen en omgeving, een echte belangenbehartiger. Zo was hij ook zeer actief als ouderenadviseur en cliëntenondersteuner. 

Wij wensen Greet veel sterkte bij dit verlies. 

 

Ton Touw 
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   GEDECOREERD KONINGSDAG 2022 
 

Joop is Ridder in de Orde van Oranje Nassau! 
 

 

 

 

Onze voorzitter Joop Scholing heeft op 26 april een lintje gekregen! En niet zo maar een lintje, nee hij werd benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau! Dat betekent dat zijn verdiensten niet alleen een regionale maar ook een meer 
landelijke uitstraling hebben. 

Wij kennen hem natuurlijk als voorzitter van PVGE Nuenen, 

waar hij zijn rol al meer dan 3 jaar met verve vervult. Hij leidt 

onze bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering, 

ondersteunt de andere bestuursleden, draagt ideeën aan om onze 

vereniging actief en bij de tijd te houden en blust brandjes bij 

problemen. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat Joop altijd 

snel bereikbaar is en klaar staat om waar nodig ondersteuning te 

bieden. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden als voorzitter, 

neemt hij ook deel aan het voorzittersoverleg met Senergiek op 

het gebied van belangenbehartiging en maakt hij zich sterk voor 

de seniorenhuisvesting in het Platform Wonen en Ouderen in 

Nuenen, overlegt hij met de gemeente en de architect over de 

renovatie van de Hongerman, heeft hij zitting in het bestuur van 

de Koepel van PVGE-verenigingen.  
 

Daarnaast is/was hij lang bestuurslid van de Federatie van Philips Vereniging Gepensioneerden, van het Philips 

Pensioenfonds, vicevoorzitter van de WMO-raad Nuenen en actief in diverse sturende functies binnen tennisvereniging 

Wettenseind. Kortom hij is al heel lang een heel actief persoon binnen het 

verenigingsleven. 
 

De uitreiking van het 
lintje vond plaats op zijn 
huisadres. Er reed een 
busje voor met onze 
burgemeester en 
wethouders, de muziek 
en de pers. In een mooie 
toespraak schetste 
burgemeester Houben 
alle verdiensten van 
Joop en benoemde hem 
tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. Zeker 20 in het geheim geïnformeerde belangstellenden maakten 
de plechtigheid mee en waren zo getuige van het opspelden van deze koninklijke 

onderscheiding. Joop was zichtbaar ontroerd en verrast door deze blijk van waardering. 
 

Joop, van harte gefeliciteerd en bedankt voor je inzet! We hopen nog lang met je samen PVGE Nuenen bruisend en 

“warm” te houden.  
 

Reina Perdijk,  Secretaris PVGE Nuenen 
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Notulen van de 
Algemene Ledenvergadering van PVGE Nuenen van vrijdag 25 maart 2022 

  

1. Opening 

 Onze voorzitter Joop Scholing heet alle aanwezigen 

welkom en opent de vergadering om 14.00u. 

 Er zijn ongeveer 50 personen aanwezig. Aantal 

afzeggingen: 9.  
 

2. Vaststellen agenda 

De aanwezigen gaan akkoord met de voorliggende 

agenda. 
 

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 

van 12 februari 2021:  Alle aanwezigen gaan akkoord. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Joop meldt het overlijden van  

 -   Sjef van Grootel, een zeer actief lid van PVGE  

  Nuenen onder meer in de Verenigingsraad  

-  Martine Jansen, het eerste erelid van PVGE Nuenen  

 (in 2003).  

 De aanwezigen houden een minuut stilte.  
 

5. Jaarverslag Secretaris over 2021 
 

- Bestuurswisselingen: 

Joop stelt Reina Perdijk voor als secretaris en heet 

haar welkom. Hij meldt dat Jacques Braakenburg 

enige maanden bestuurslid PR geweest is en 

vanwege privé redenen weer afscheid genomen 

heeft van het bestuur. Bert Gerbrands, onze 

clubcoördinator, is enige maanden club coördinator 

geweest en heeft ons heel recent weer verlaten. 
 

- Modernisering van onze informatiefolder: 

Onze informatiefolder wordt gebruikt voor het 

werven van nieuwe leden. De tekst is 

gemoderniseerd, foto ’s zijn toegevoegd en de lay-

out is aangepast. 
  

- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen:  

Bij toetsing van het functioneren van het bestuur 

kwamen 2 verbeterpunten naar voren: betere 

informatie-uitwisseling binnen het bestuur en 

toepassen van het 4-ogenprincipe, waarbij naast de 

penningmeester nu ook onze 

voorzitter toegang heeft en dus 

toezicht kan houden op onze 

PVGE rekeningen. De gemeente 

Nuenen heeft een 

vrijwilligersverzekering 

afgesloten voor alle vrijwilligers 

die actief zijn in Nuenen. Deze 

dekt eventuele hoofdelijke 

aansprakelijkheid af. 
  

- Renovatie van de Hongerman: 

Dit loopt al vanaf 2016. In 

tegenstelling tot wat wij dachten 

dat halverwege dit jaar met de 

verbouwing zou worden 

begonnen, moet Nuenen alsnog de Europese 

aanbestedingsregels volgen voor de keuze van een 

architect en daarna nog eens voor een aannemer. 

Inmiddels zijn materialen schaars en duur geworden. 

Dus rijst de vraag of renovatie nog haalbaar is. We 

kunnen gelukkig uit de voeten met de huidige 

situatie.  
 

- Onze clubs hebben goed volgehouden in coronatijd.  
 

- Nieuwsbrieven: 

Onze nieuwsbrieven waren wat dunnetjes door 

gebrek aan actie door corona. We zijn blij dat we de 

nieuwsbrief van zwart/wit naar kleurenuitvoering 

hebben kunnen brengen. 
 

- Nieuwe website:  

Op koepelniveau is besloten tot een nieuwe website. 

Op 23 maart is een mooie website online gegaan. 

Nu eerst helemaal openbaar, maar in april volgt de 

inlogprocedure en zullen delen achter een 

wachtwoord geplaatst worden. Reina wordt bedankt 

voor haar vele werk hiervoor. 
 

- Leden:  

 •  We hadden per 1 januari 2022 slechts 2 leden 

minder dan per 1 januari 2021. Gezien corona is 

dat een goed resultaat. We hebben de afgelopen 

twee jaar bijna 100 nieuwe leden kunnen 

inschrijven. Dat betekent dus dat ongeveer 100 

leden hebben opgezegd of zijn overleden.  

 • We hebben het gastlidmaatschap (leden bij een 

andere PVGE vereniging maar ook lid van een 

van onze clubs), afgeschaft. De meeste gastleden 

hebben zich over laten schrijven naar PVGE 

Nuenen, 12 zijn volglid geworden voor €11,00 

per jaar. 

 • Leeftijdsverdeling:  

  Deze baart enige zorg. Wij krijgen niet genoeg 

jongere aanwas. Jacques Braakenburg vraagt of 

daar al een plan voor is.  
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  Antwoord is nee, dus daar moeten we aan gaan 

werken. Hier missen we een PR man in het 

bestuur. Een lid in de zaal oppert  

  een naamswijziging voor PVGE omdat de P van 

Philips af zou schrikken. Arend Bretveld weet 

dat ongeveer 40% van onze leden ex-

Philipswerknemer is.  
 

  De secretaris wordt bedankt voor haar verslag. 
 

6. Financiën 
 

 - Financieel verslag over 2021: Arend Tomas, onze 

penningmeester licht de financiën toe. 

 - De resultaatrekening is afwijkend van andere jaren 

onder invloed van corona. 

Eindelijk hebben we een afspraak met de gemeente 

over de huur van het Kwetternest. We hadden 

intussen 3 jaar huurachterstand. Die huur is nu 

voldaan. Daarnaast waren er geen kosten voor 

evenementen. De omzet van koffie en thee was laag 

door periodes van sluiting van het Kwetternest. Al 

met al een licht negatief resultaat. 

 - Balans.  

Wij beschikken over een ruim vrij kapitaal en 

hebben mooie banksaldo ‘s. Joop en Arend waken 

samen over deze rekeningen. Nu gaat een deel van 

de contributie van de leden naar de Koepel. De rol 

van de Koepel gaat anders worden, waardoor onze 

afdracht naar beneden kan worden bijgesteld en we 

dus meer contributie gaan ontvangen.  

We zijn een gezonde vereniging. 
 

- Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Ton 

Aelberts en Anny Feuler.  

 Ton Aelberts meldt dat geen ongeregeldheden zijn 

aangetroffen. Ton en Anny zijn akkoord. 

- Decharge kascontrolecommissie over 2021:  

 De aanwezigen zijn akkoord.  
 

7. Jaarverslag Welzijn, Zorg en Wonen over 2021 

 (PVGE Nuenen samen met Senergiek) 
 

 - Er is een regelmatig voorzittersoverleg tussen de 

voorzitters van Senergiek en PVGE Nuenen met van 

iedere vereniging een belangenbehartiger.  
 

 - Het Woonplatform behartigt de belangen van 

senioren op het gebied van huisvesting en is een 

initiatief van de 2 seniorenverenigingen samen met 

Oud-is-in en Helpt Elkander. Dit Woonplatform 

heeft een officiële status na installatie door  

  wethouder Caroline van Brakel. Hier is nog iets aan 

invloed te winnen. Probleem voor de gemeente is 

dat zij zelf weinig gronden bezit en daardoor 

afhankelijk is van projectontwikkelaars.  
 

 - Wij hebben een Verkiezingsbijeenkomst in het 

Klooster georganiseerd om te praten met 

vertegenwoordigers van diverse partijen. De 

opkomst was groot, de sfeer was goed en de 

politieke partijen waren positief. De inleiding van 

Leo Bisschops, voorzitter van KBO Brabant, over 

de zorgen voor de toekomst gezien de veroudering 

van de bevolking, zette de politiek aan het denken. 

Een woonzorgvisie van de gemeente is 

noodzakelijk, naast de al aanwezige woonvisie. 
 

 - Belangenbehartiging: 

 •  Kees Speet, ons bestuurslid Belangenbehartiging, 

lichtte de werkzaamheden van de commissie 

Belangenbehartiging toe. Dit is een commissie 

samen met Senergiek. 

 •  Er zijn budgetten voor gezamenlijke activiteiten 

waarbij het 4-ogenprincipe geldt. 

  • Er zijn zeker 25 vrijwilligers werkzaam, maar het 

aantal is geleidelijk afgenomen 

  • Automaatje telt minstens 40 vrijwilligers en 

draait op volle toeren 

  • Alle projecten zijn mogelijk dankzij subsidies en 

vrijwilligers. 

  • Kees roept kandidaten op voor de vacature van 

een cliëntondersteuner en voor een vrijwillige 

ouderenadviseur. 

  • Het bezoek aan 80-jarigen is met een jaar 

vertraagd door corona. We zijn bezig met een 

inhaalslag. 

  • De gemeente vindt een gemeentegids gericht op 

senioren niet nodig. Daarvoor is de website 

“Nuenen helpt”. De seniorenverenigingen zijn nu 

zelf aan de slag met een seniorengids, wel met 

toegezegde steun van de gemeente. Hopelijk 

vindt eind dit jaar de verspreiding plaats 

mogelijk in samenwerking met de Nuenense 

Krant. 

  • Dementievriendelijk Nuenen: een initiatief van 

de gemeente in samenwerking met de parochie, 

de middenstandsverenigingen en de 

seniorenverenigingen om mensen met dementie 

te helpen. Denk aan instructie van 

winkelpersoneel om dementie te herkennen en de 

betrokkene te ondersteunen. De door de 

gemeente gratis beschikbaar gestelde broche 

2109 (verwijzing naar 21-09, de dag van de 

dementie) maakt mensen met dementie 

herkenbaar.  
 

De commissie Belangenbehartiging gaat verder op de 

ingeslagen weg. 
 

8. Verlenen van décharge aan het bestuur voor 2021: 

De aanwezigen zijn akkoord. 
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9. Bestuursverkiezing 
 

Voorzitter Joop Scholing treedt af conform de statuten 

en stelt zich herkiesbaar. Er is geen tegenkandidaat. 

Joop wordt opnieuw benoemd voor een periode van 3 

jaar. Daarna wil hij zich met andere zaken gaan 

bezighouden.  
 

We hebben een vacature voor de bestuursfunctie PR. 

Joop roept geïnteresseerden op zich te melden. Ook 

zoeken we een clubcoördinator. Hij benadrukt 

nogmaals dat onze vereniging wel veel vrijwilligers 

heeft, zo ‘n 150, maar nog veel meer vrijwilligers kan 

gebruiken. We gaan onze leden die afgelopen 2 jaar lid 

zijn geworden bijeen roepen in een 

kennismakingsbijeenkomst en daar mensen oproepen 

voor hulp. 

PAUZE. De aanwezigen gaan akkoord met Joops 

voorstel de pauze over te slaan. 
 

10. Begroting 2022  
 

 Arend licht de begroting toe. 
 

 - Op de begroting prijkt een post voor een nieuwe 

koffiezetmachine. Karel Feuler en Wim Sprenkeler 

hebben de markt verkend. Karel vertelt dat de keuze 

gevallen is op een automaat met vers gemalen 

koffie. Deze vergt minder onderhoud dan de 

huidige. De sterkte, de hoeveelheid melk en suiker 

zijn door de leverancier bij te stellen via internet. 

We gaan betalen met een bankpasje. Dat spaart Wim 

en Arend tijd en moeite omdat wisselgeld alleen in 

Eindhoven kan worden verkregen. De levering zal 

in de loop van april plaats vinden en geplaatst 

worden In hetzelfde hoekje als de huidige 

koffieautomaat.  
 

Op de vraag van Jeanne-Thea Comello of de koffie 

en melk bij dezelfde leverancier afgenomen moet 

worden, antwoordt Joop dat wij het nieuwe apparaat 

huren inclusief toebehoren. Er is gerekend met 400 

kopjes per maand voor €300. Het apparaat levert 

ook thee en chocolademelk. Uit de zaal wordt 

geopperd het oude apparaat dat ons eigendom is, 

stand by te houden.  

 - De huurkosten voor Scarabee 2 zijn geraamd op      

€ 2.000,00. In de praktijk moet blijken of dit klopt. 

 - Al met al een positief resultaat dat volgens Arend 

gunstiger zou kunnen uitvallen. 
 

11.(Her)benoeming leden van de kascontrolecommissie  

 2022  

Anny Feuler wordt bedankt voor haar bijdrage aan de 

kascommissie. Ton Aelberts en Jeanne-Thea Comello 

vormen de kascommissie voor volgend jaar. 

12.Evenementencommissie 
 

Cees de Lange meldt de organisatie van 3 lezingen: 

-    1 april:  Een reis door Sri Lanka door Han Blaaksma 

-    6 mei:  Humor in Brabant door Paul Spapens 

-  27 mei: Vrouwen in de kunst door Erna Charbon 
 

En op 15 juli een barbecue bij het Kwetternest. 
 

13.Verslag Verenigingsraad over 2021 
 

Ons Nuenens lid van de Verenigingsraad Cees van der 

Kolk  doet verslag van de werkzaamheden:  
 

 - Afgelopen jaar zijn de nieuwe statuten voor de 

Koepel geregeld 

 - Aan het huishoudelijk reglement wordt nog gewerkt 

 - De contributie is vastgesteld  

 - Vernieuwing van de website 

 - In mei is de volgende vergadering gepland 
 

 

14.Rondvraag 

Marianne Poulissen vraagt om hulp voor het 

schoonhouden van de jeu de boules baan. Cees de 

Lange heeft dit met André besproken. Er wordt aan 

gewerkt. 
 

15.Sluiting 

 Om 15.15 u sluit Joop de vergadering. 

 
Reina Perdijk      

    25 maart 2022 

Secretaris PVGE Nuenen 
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   DE DWERSGANGERS 

 Fiets - en wandelplanning van de Dwersgangers 
 

 Woensdag  18 mei  fietsen  Lieropse heide 

 Dinsdag    7 juni  fietsen  Pan route 

 Woensdag 22 juni  fietsen  Gijzenrooi Route 

 Dinsdag    5 juli  fietsen  Grotels Bos 

 Woensdag  20 juli  fietsen  Mortelen Route 

 Dinsdag    2 augustus  fietsen  Achelse Kluis 
 

Als je een paar keer mee wilt fietsen met ons of deze club ook iets voor jou is, kun je je melden bij:  

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

   Cultuur Overdag en Cultuur Avonduur 

 

Wist u dat u op diverse manieren op de hoogte kunt blijven 
van de diverse activiteiten (films, concerten) van Cultuur 
Overdag en Cultuur Avonduur? 

 Bezoek de website: www.cultuuroverdag.nl 

 Abonneer u op de nieuwsberichten die op de website 
verschijnen, door registratie van uw mailadres op de 
website. 

 Abonneer u op de (maandelijkse) digitale nieuwsbrief, 
via https://cultuuroverdag.nl/nieuwsbrief/  
In deze nieuwsbrief altijd uitgebreide informatie over 
de films die in Het Klooster worden vertoond. 

 Volg ons op Facebook:  
Cultuur Overdag - Startpagina | Facebook 
(@CultuurOverdag). Overigens zijn de 
Facebookberichten ook te lezen via onze website; een 
facebookaccount is dus niet noodzakelijk. 

 Volg ons op Instagram: 
https://www.instagram.com/cultuuroverdag/ 
(@cultuuroverdag) 

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

 Zondag 15 mei: 
voorstelling van  
De Andersons in Het 
Klooster  

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

 Dinsdag 7 juni: film in 
Het Klooster (aanvang: 
10.30 uur) 

 Vrijdag 17 juni: film in Het Klooster (aanvang: 19.30 
uur) 

 Donderdag 7 juli: film in Het Klooster (aanvang: 
19.30 uur) 
 

Toegangskaarten voor films zijn alleen bij Het Klooster te 
koop, op werkdagen tijdens kantooruren. 

  

   MUSEUMCLUB  “ Bekijk ‘t ” 
   

Deze museumclub bestaat al ruim 10 jaar. 
 
 

Wij bezoeken elke derde woensdagmiddag van de maand een museum voor moderne kunst met 
een rondleiding. 
 

Wij rijden per auto naar een museum binnen een straal van 50 kilometer vanaf Nuenen. Na de 
excursie drinken we gezamenlijk wat in het museum of in de buurt, waarna we weer huiswaarts 
gaan. Degenen die meerijden betalen een vast bedrag. 
 

Om de beurt worden er door 2 leden  een excursie georganiseerd. 
 

In deze club is plaats voor enkele nieuwe leden. 
 

Heb je interesse of wil je meer weten neem dan contact op met 
 

Betty Touw  (voorzitter)      of       Annie Benninga (secretaris) 

betty.touw@onsnet.nu                    anniebenninga@gmail.com 
 

   BERICHT VAN DE REISCOMMISSIE 
 

U wordt De reis naar Zwitserland van 23 juni t/m 2 juli is volgeboekt. Er komt dit jaar geen 

tweede Zwitserland-reis; wel zijn we in overleg met de reisorganisatie over een andere 

touringcar-reis in de nazomer of dit najaar. Informatie hierover volgt snel! 

Verder hopen we dat onze eerste dagtocht dit jaar medio juli kan doorgaan. In december staat 

dan de winterdagtocht op het programma. Ook hierover snel informatie! 
  
Dus het motto blijft: houd U de Nieuwsflits in de gaten! 
 

Namens alle leden van de reiscommissie, Trudi Boorsma. 

mailto:ellydesmit@onsnet.nu
http://www.cultuuroverdag.nl/
https://cultuuroverdag.nl/nieuwsbrief/
https://www.facebook.com/CultuurOverdag/
https://www.instagram.com/cultuuroverdag/
mailto:betty.touw@onsnet.nu
mailto:anniebenninga@gmail.com
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   Fotoclub KNIPOOG in Luik 
 

Donderdag 14 april j.l. bezochten 8 leden van Fotoclub 

KNIPOOG de Belgische stad Luik. Het doel was om eerst 

het te fotograferen om vervolgens door te rijden naar Fort-

de-la-Chartreuse. 
 

Op deze mooie zonnige dag vertrokken we ’s morgens met 

twee auto’s richting het zuiden. 
 

Na aankomst in Luik genoten we eerst van een korte 

koffiestop met Luikse wafels en brownies bij Brasserie de 

l’ Univers. Erna wandelden we naar het nabijgelegen 

station en liepen  zo’n 1 ½ uur al fotograferend in kleine 

groepjes in en buiten het station. 
 

Het station Luik-Guillemins werd gebouwd omdat er 

naar en door Luik een nieuw aan te leggen verbinding voor 

hogesnelheidstreinen (TGV) moest gaan lopen. Daar was 

een bijbehorende infrastructuur voor nodig. De gemeente 

Luik vond bovendien dat de stationsbuurt er groezelig en 

onveilig uitzag. Luxe en comfort waren ver te zoeken en 

alles was behoorlijk krap voor het aantal reizigers dat er 

dagelijks passeerde. Dit moest veranderen. Het oude, 

enigszins verloederde, uit 1958 stammende, station kon dat 

immers niet aan. De perrons waren verder te smal en ze 

bogen volgens experts te veel af. De snelle TGV’s konden 

er niet (goed) remmen en dus werd besloten een nieuw, 

zeer modern station neer te zetten in Luik. Er werd een 

internationale wedstrijd uitgeschreven voor het nieuw te 

bouwen station. De  Spaanse architect en civiel ingenieur 

Santiago Calatrava, geboren in Valencia, won met zijn 

prachtige ontwerp. Calatrava bouwde al eerder unieke 

gebouwen in Frankrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland en 

de Verenigde Staten, dikwijls met veel succes. Bij de 

bouw van het station in Luik werd Calatrava bijgestaan 

door het Belgische ingenieurs- en architectenbureau 

Greisch. 
 

Door de combinatie van constructieleer en architectuur kan 

Calatrava in beide richtingen gemakkelijk zijn weg vinden. 

Hij creëert veel vernieuwende werken met oog voor zowel 

de vormgeving als de structuur (denk bijvoorbeeld aan zijn 

prachtige Stad van Kunst- en Wetenschappen in Valencia). 

Aan de andere kant krijgt hij veel kritiek wegens 

ontsporende budgetten en bouwtermijnen. Ook zijn er 

praktische problemen bij zijn ontwerpen, o.a. spekgladde 

stenen op de Zubizuri brug in Bilbao, loslatende tegels van 

Palau de les Artes Reina Sofía in Valencia, om er een paar 

te noemen. 
 

De bouw van het station in Luik werd begonnen in 1998 

en de bouw ervan duurde maar liefst 11 jaar. 

 

Bij de opening van het station in 2009 legde de architect 

de nadruk op de openheid van het gebouw. Er zijn geen 

gevels aan de zijkanten en zo is het stadscentrum en de 

wijk achter het station nog zichtbaar. Het station mocht 

geen barrière zijn. Er is geen enkele verticale muur te zien. 

Volgens Calatrava moet er een dialoog zijn tussen mens, 

trein en gebouw. Indien er geen zijgevels zijn, zijn er ook 

geen windveranderingen. De zijluifels zorgen voor de 

windstabiliteit. Het gebouw werd op schaal in een 

windtunnel geplaatst. De resultaten van deze test werden 

gebruikt om de windbelastingen uit te rekenen.  Nadeel 

van het ontbreken van gevels is dat het er in de winter 

koud en winderig is. 
 

Voor de overkapping heeft Santiago Calatrava zijn 

ervaring in de bruggenbouw gebruikt. De overspanning is 

190 meter lang, maar in totaal meet het dak 410 meter en 

is 160 meter breed. Het hoogste punt is ongeveer 35 meter. 

Er zijn geen pijlers, maar bogen: 39 in totaal. Het gebouw 

is gemaakt van glas, witte beton, staal en Belgische blauwe 

hardsteen. Het station maakt een magistrale science 

fiction-achtige indruk. Het geheel lijkt eerder op een 

ruimteschip dan op een treinstation.  

Het complex werd vernoemd naar de kloosterorde van de 

Wilhelmieten (Guillemins in het Frans) die er in 1287 een 

klooster bouwden. De wijk waarin het station ligt, heet ook 

Guillemins. 
 

Om het dak schoon te maken wordt er gebruik gemaakt 

van een gondel die zich tussen de bogen kan verplaatsen 

voor de onderkant. De bovenkant kan schoon gemaakt 

worden via loopbruggen op rails boven de overkapping. 
 

Het station bevat drie niveaus. Het onderste, onder de 

sporen is voor de reizigers. Hier zijn er wachtruimtes, 

winkels, toiletten en een toegang tot de parkeerruimte. Op 

de verdieping erboven bevinden zich de sporen en 

sommige stukken hebben een vloer van glazen tegels zodat 

het onderste niveau daglicht ontvangt. De bovenste 

verdieping maakt verbinding met de kiss & ride zone 

achteraan het station en heeft twee loopbruggen naar de 

perrons. 
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Om een uur of één vertrokken we naar Fort-de-la-

Chartreuse dat tegenwoordig bekend staat als geliefde 

urbex locatie voor fotografen (urbex is een samentrekking 

van het Engelse urban en exploring, je gaat dus op pad om 

verlaten oude en verweerde gebouwen te ontdekken, een 

ontdekkingsreis voor volwassenen zullen we maar 

zeggen). 

Fort-de-la-Chartreuse werd in 1817 gebouwd in 

opdracht van koning Willem I der Nederlanden als 

onderdeel van de Wellingtonbarrière als versterking tegen 

Frankrijk.   

Door de bouw van een fortengordel rondom Luik in 1888 

verloor het fort zijn waarde. De vesting werd als 

verdedigingswerk gedeclasseerd in 1891 en omgevormd 

tot kazerne. 
 

Het fort speelde een rol bij de verdediging van Luik in de 

Eerste Wereldoorlog. Op 5 augustus 1914 bestookten de 

Duitsers de oostelijk gelegen forten rond Luik met 

infanterie en geschut. De aanvallers werden weggemaaid, 

de granaten van de artillerie hadden geen vat op het 

gewapend beton van de forten. Toch slaagden de Duitsers  

erin via ruimten tussen de forten binnen te dringen.  

Na hevige straatgevechten in Queue-du-Bois werden op 7 

augustus 1914 de heuvels ten oosten van Chartreuse 

veroverd, men trof er lege dorpen aan, de bevolking was 

gevlucht. De volgende ochtend werd Chartreuse bezet en 

trokken de Duitsers via twee niet vernietigde bruggen Luik 

binnen. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd 

Fort- de-la-Chartreuse gebruikt als gevangenis door de 

Duitse bezetter. Na de Tweede Wereldoorlog werd het nog 

als ziekenhuis door de Amerikanen gebruikt. Deze hebben 

het fort in 1982 verlaten en sindsdien staat het leeg. De 

staat van het pand gaat sinds 2010 hard achteruit en de 

bovenetages zijn niet veilig meer te betreden. De natuur 

neemt het nu langzaamaan over, bomen groeien van 

binnen naar buiten en overal zie je graffiti. 
 

Aan het eind van de middag reden we weer terug naar 

Nuenen. In Eysden pikten we nog een gezellig terras waar 

we een lekker koud pintje dronken.  

Het was een dag om in te lijsten. Dank aan de organisatie,  
 

Richard en Lous, en aan de chauffeurs! 
 

Foto’s: Knipoog 

 

   Digitale Zorg Gids 

 
Steeds meer informatie is uitsluitend digitaal toegankelijk en veel mensen zijn daar toch 
wat minder handig in. De Patiëntenfederatie Nederland probeert hier wat hulp te bieden. 
 

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten 
een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van 
mensen zorgen zij dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. De informatie helpt mensen bij het maken van keuzes 
in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. 
 

Men heeft nu ook een Digitale Zorg Gids. Hierin is bv te vinden hoe een Online afspraak met 
ziekenhuis of dokter te maken, hoe een video consult met een dokter werkt enz. Tevens is voor 
veel aandoeningen aangegeven waar de verschillende apps te vinden zijn en nog veel meer. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Al deze info is te vinden op https://www.digitalezorggids.nl/       Arend Bretveld 

https://www.digitalezorggids.nl/
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!!!!!! Het mag weer. !!!!!! 

DE ZOMER BBQ KOMT ER WEER AAN VOOR ALLE LEDEN 
!!!!!!  (eindelijk na 2 jaar) !!!!!! 

!!!!! OP 15 JULI 2022 !!!!! 
 

De compleet verzorgde luxe BBQ is zoals 

gebruikelijk in en om het “Kwetternest”. 

Lekker gezellig en we gaan toch weer uit van 

heel mooi weer. 

Er kunnen maximaal 120 leden deelnemen, dus 

wees er snel bij om u op te geven. Bij 120 

mensen stopt de aanmelding echt!! 

Uw bijdrage: € 20,--  (inclusief 3 

consumptiemunten). 

 

Wij starten om 17:00 uur. Vanaf 18:00 

beginnen de koks met het klaarmaken van alle 

lekkers, voor de vele liefhebbers is er weer vis 

besteldr. U kunt in de eerste ronde al twee 

vlees/vis  hapjes gaan halen. 

Buiten worden weer grote tenten opgezet maar als het echt slecht weer is kunnen we de hele benedenverdieping benutten. 

 
 

Het einde van de BBQ is 21:00 uur.  

 

U kunt zich opgeven via de website van de PVGE Nuenen (klik op 

"Activiteiten" bovenin het scherm, kies dan "Evenementen" uit het 

nieuwe menu, scrol dan naar beneden naar "Barbecue", en klik daar 

onderaan op "Lees meer") of met het aanmeldstrookje in deze 

Nieuwsbrief.  

 

De Evenementencommissie 
 

 

 

   LUNCHES 
 

De PVGE-lunch voor alleengaande leden is weer begonnen! 
 

In maart en april is eindelijk weer de PVGE 

lunch  

voor alleengaande leden georganiseerd. En met 

groot succes; het was gezellig druk en iedereen 

was zeer tevreden met de vertoonde 

kookkunsten.  

Natuurlijk gaan we ook de komende maanden 

door met het verzorgen van deze warme 

driegangen-lunch. 

U vindt de aanmeldstroken voor de lunches van 

juni en juli 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. 

U kunt inmiddels ook weer via de website van 

de PVGE inschrijven. Ga dan naar 

www.pvge.nl/nuenen. Onder het tabblad 

Activiteiten vindt u de aanmelding voor de 

alleengaandenlunch. Het werkt heel eenvoudig. 

http://www.pvge.nl/nuenen
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   Op zoek naar een nieuwe coördinator HUBA/TA 
 

Na een aantal jaren zich ingezet te hebben als coördinator HUBA/TA heeft Ton Smeets te 

kennen gegeven deze functie per 1 januari 2023 te beëindigen. 

De seniorenverenigingen in Nuenen hebben alle waardering voor het vrijwilligerswerk 

van Ton en zijn op zoek naar een vervanger.  

 

Wat doet een coördinator HUBA/TA?  

Op dit moment zijn er 10 HUlpen bij BelastingAangifte en 4 Thuis-Administrateurs, 

vrijwilligers van Senergiek en PVGE, waar iedere oudere uit Nuenen een beroep op kan 

doen. Een van hen treed op als coördinator om de hulpaanvragen te verdelen die 

telefonisch of via e-mail binnenkomen.  

Bij voorkeur is de coördinator een HUBA waardoor direct al belastingtechnische vragen 

kunnen worden beantwoord.  

 

De werkzaamheden concentreren zich op de eerste helft van het jaar, de periode 

dat de aangiften gedaan moeten worden. Half februari wordt een bijeenkomst van 

alle HUBA’s en TA’s georganiseerd in het Klooster om bij te praten, wijzigingen 

door te nemen en om weer up to date te zijn.  

 

Eenmaal per jaar vraagt de coördinator aan de HUBA’s en TA’s hoeveel klanten 

ze hebben gehad, bestaande en nieuwe, wat wordt verzameld in een jaarverslag 

voor het bestuur van Senergiek en PVGE. Ook worden problemen 

geïnventariseerd die we samen kunnen delen om van te leren. 

 

De coördinator administreert de aanvragen voor de belastingaangiften en de 

administratieve hulpvragen zodat er een eerlijke verdeling plaats kan vinden, maar 

ook om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen bij specifieke zaken.  

 

De meeste cliënten nemen ieder jaar rechtstreeks contact op met de HUBA die hun aangifte verzorgd. Via telefoon en e-

mail komen er  jaarlijks zo’n 40 à 50 nieuwe aanvragen bij de coördinator binnen.  

 

Is uw belangstelling gewekt en wilt u nadere informatie dan verwijzen we u naar het e-mail adres van Ton Smeets en zijn 

telefoonnummer: tonsmeets.kbo@outlook.com  of  040-283 37 46  of  06-51036840 

 

   Vrijwilligers gezocht voor de Hulpdienst voor Ouderen 
 

Onze Hulpdienst voor ouderen helpt oudere mensen in Nuenen met kleine klusjes rondom het 

huis die ze zelf niet meer kunnen uitvoeren. 

Zoals bv. schilderij ophangen, lamp vervangen en/of bevestigen, pc problemen, problemen met 

kranen en elektriciteit. 
 

De kosten van de hulpvrager hiervoor zijn:  

in huis   €   7,50 per uur met een maximum van 2 uur 

in de tuin   € 10,00 per uur met een maximum van 2 uur. 

 

Eens per jaar tijdens de jaarvergadering worden de vergoedingen geturfd en wordt per hulpaanvraag € 2,00 afgedragen 

aan de Hulpdienst voor Ouderen. 

Hier van worden kleine attenties voor de vrijwilligers bekostigd. 

 

Aangezien er veel beroep op de Hulpdienst voor Ouderen wordt gedaan 

zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die hulpaanvragen kunnen 

behandelen. 

 

Voelt u hier wat voor dan bent u van harte welkom en kunt u contact 

opnemen met Mieke de Kok, 
 

Technisch Coördinator. Telefoon: 06-22291130 

 

 

mailto:tonsmeets.kbo@outlook.com
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VREDE OP AARDE 

 

Ik vloog  vannacht 

 

Ik was 

een witte duif 

die vrede bracht 

* 

Beneden mij de mensen 

De angst op hun gezicht 

gezwicht 

voor het geweld 

en uitgeteld 

* 

Ik kon de brandlucht ruiken 

De lucht was onheilspellend zwart 

De aarde rood van bloed 

* 

Ik was niet welkom 

op de aarde 

Men had mij niet geroepen 

De overlevenden 

zij juichten luid 

en zonnen al op wraak 

* 

Om in mijn eigen hart de vrede te bewaren 

besloot ik toen toch maar 

mijn vredesvlucht te staken 

 

* 

        Kees Borstlap
 

 

 

 

 

 

 

 

VERSCHIJNINGSDATUM 
 

VOLGENDE 
 

NIEUWSBRIEF 
 

De eerstkomende Nieuwsbrief 

 

verschijnt op 23 juli 2022. 

 

De kopij daarvoor inleveren 
Uiterlijk 

 

5 juli 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

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 
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AANMELDSTROOK LUNCH IN HET KWETTERNEST  

 

16 juni 2022 
   

 

Aanvang om 12.30 uur 

U bent welkom vanaf 12.15 uur 

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

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

onder vermelding van de maand waarvoor u betaalt. 

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

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

Naam: 
 

 
 

Lid nummer:                                                       

 

Adres:  
 

Postcode:  
 

Woonplaats:  

 

Tel. Nr.: 
 

E-mailadres:  
 

 

 
 

AANMELDSTROOK LUNCH IN HET KWETTERNEST  

 

21 juli 2022 
   

 

Aanvang om 12.30 uur 

U bent welkom vanaf 12.15 uur 

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

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

onder vermelding van de maand waarvoor u betaalt. 

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

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

Naam: 
 

 
 

Lid nummer:                                                       

 

Adres:  
 

Postcode:  
 

Woonplaats:  

 

Tel. Nr.: 
 

E-mailadres:  
 

 

 
 

 

AANMELDSTROOK: ZOMER BARBECUE 

Datum:   vrijdag 15 juli 2022 

Locatie:  Scarabee 3, Mantelmeeuwlaan 12 
Aanvang: 17.00 uur, Start 18.00 uur 

U krijgt voor het inschrijfgeld 3 muntjes. Uitsluitend voor leden PVGE Nuenen  (lidnummer(s) invullen s.v.p.)   

Deze strook invullen en uiterlijk 25 juni 2022 deponeren in de brievenbus van:  

het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen. 

NIET in de brievenbus van de Scarabee doen (= Mantelmeeuwlaan 10). 

Aanmelden bij voorkeur via de website https://www.pvge.nl/nuenen/activiteiten/barbecue/ of klikken op “activiteiten/barbecue”. 

Naam: Eigen (en Partner lidnummer): 

Adres:: Postcode: Woonplaats: 

Tel. Nr.: E-mailadres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

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