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VAN DE VOORZITTER 
 

Voorwoord 

 
Vooruitzicht op een normaal verenigingsjaar maar helaas ook 
hele sombere wolken aan de lucht.  
 
Voor u ligt weer een uitgebreid nummer van onze de nieuwsbrief van april. 
Na een zeer zachte winter konden we in maart genieten van prachtig weer 
als start van de lente. Op vrijdag 11 maart jl. hebben velen van u onze 
Algemene Leden Vergadering (ALV) bezocht in de Bongerd. Het was de 
eerste bijeenkomst van onze vereniging dit jaar zonder mondkapjes en 
zonder vereiste QR-code. Het was weer als vanouds gezellig met de 
traditionele erwtensoep. Enkele van u gaven elkaar alweer de hand die 
middag en 1,5m afstand was niet meer nodig, een duidelijk teken zoals het 
er nu uitziet dat Corona op zijn retour is.  
Tijdens de ALV werd teruggeblikt op het jaar 2021 en vooruitgekeken naar 
wat er ons dit jaar zoal te wachten staat. Belangrijke thema’s dit jaar zijn 
verjonging van de vereniging en samenwerking in het dorp. Meer over de 
ALV kunt u elders lezen in deze nieuwsbrief.  
Een eerste resultaat van de samenwerking in het dorp hebben velen van u 
kunnen ervaren tijdens de rondleiding op 26 feb. jl. in het nieuwe dorpshuis 
in de kerk van Son en Breugel (Het Dommelhuis). De rondleiding werd 
georganiseerd door de Seniorenraad.De Coronamaatregelen waren toen 
net losgelaten. Mede gezien het enthousiasme  van de vele bezoekers 
verwacht ik dat het Dommelhuis na de opening in juli een belangrijke rol 
voor onze vereniging en alle bewoners van ons dorp gaat spelen. Dit komt 
mede ook door de aanwezigheid van de bibliotheek en een permanente 
ontmoetingsruimte.  
Helaas valt het einde van de Coronaperiode samen met een, zoals het 
zich nu laat aanzien, tragedie van een heel andere orde die onze 
samenleving nu treft: de oorlog van Rusland tegen de Oekraïne. Op het 
moment dat ik dit schrijf (12 maart) heeft deze oorlog al duizenden 
mensenlevens gekost en een vluchtelingenstroom van miljoenen 
vluchtelingen richting West-Europa opgeleverd. Niemand van ons kon 
vermoeden dat na het einde van de 2e wereldoorlog, welke door een 
aantal van onze oudere leden nog is meegemaakt, een nieuwe oorlog zich 
heeft aangediend op slechts 1500 km van ons land. We zijn allen geschokt 
dat dit in deze moderne tijd nog kon gebeuren. We merken nu al dat de 
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kosten van levensonderhoud sterk aan het stijgen zijn ten gevolge van de 
hogere energieprijzen. De eerste vluchtelingen uit de Oekraïne zijn 
inmiddels in Nederland gearriveerd, waar ze gelukkig dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers een warme ontvangst krijgen. Bij velen van ons heerst ook 
de angst dat deze oorlog mogelijk verder gaat escaleren. Mijn gedachten 
gaan uit naar de vele slachtoffers van deze volstrekt nutteloze oorlog.  
Laten we hopen dat wijsheid snel de overhand krijgt in de totalitaire staat 
Rusland en dat Oekraïne sterk genoeg blijft om tegen deze brute inval 
voldoende weerstand te bieden. 
Jac Wismans, Voorzitter PVGE Son en Breugel e.o. 

Tel. 0499479471  / jac.wismans@outlook.com 

■ jac wismans 

 

 

AGENDA 
 
 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

7 aoril 14.00  
Lezing Noord- en Zuid-
Vietnam  (Baer Hanraets) 

De Bongerd 

26 april  
14.00 -
16.00  

Inloopmiddag 
Computergebruikersclub voor 
alle leden 

Braecklant 

12 mei  
13. 45 - 
16.00 

Rondleiding DAF museum 
Eindhoven 
 

24 mei 
14.00 -
16.00 

Inloopmiddag 
Computergebruikersclub voor 
alle leden  

Braecklant 
 

22 juni  
na de 
middag  

Heemkundewandeling 
Son en 
Breugel 
 

 Juli   Dag(bus)tocht 
 
 

 September 
13.45-
16.00 

Opening seizoen 

 
Son en 
Breugel 
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NB.  
Nadere gegevens betreffende plaats en tijd van sommige bovenstaande 
activiteiten volgen in de nieuwsbrieven (eventueel ook in een nieuwsflits). 
Noteer al vast voor u relevante data in uw agenda. 
Voor hoofdverenigingsactiviteiten zie De Schouw van maart en mei 2022 
■ thijs wijnakker 

 
 

VERENIGINGSNIEUWS 
 

Clubleidersbijeenkomst 
 
Op 17 februari 2022 hebben clubleiders en bestuursleden deelgenomen 
aan een Clubleidersoverleg in De Bongerd. Daarin hebben zij hun 
ervaringen sinds het vorige overleg van juli 2021 uitgewisseld en over hun 
plannen voor het lopende jaar gesproken. 
Een aantal clubs nodigt leden uit om vrijblijvend kennis te komen maken 
en deel te nemen aan hun activiteit om te zien of zij zich als clublid zouden 
willen aansluiten. Verder is het plan geopperd om in het najaar in het 
nieuwe Dommelhuis samen met andere verenigingen uit Son en Breugel 
een informatiemiddag of -avond te organiseren.    

 
Leon Elshof heeft vervolgens 
toegelicht hoe de nieuwe 
website er uit gaat zien en 
welke mogelijkheden de clubs 
krijgen om hun informatie te 
delen met iedereen die 
geïnteresseerd is in de PVGE 
Son en Breugel en hoe zij, 
achter de login-knop, met 
PVGE- en clubleden kunnen 
communiceren. 
Na afloop van het overleg is 
met een drankje en een hapje 
over de bijeenkomst 
nagepraat. 
 

■ gerry henselmans 
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Algemene ledenvergadering (ALV) 
 

Op 11 maart j.l. vond in De Bongerd weer de jaarlijkse ALV plaats. Met 

ruim 60 leden was deze bijeenkomst weer goed bezet. 

Door voorzitter Jac Wismans werd onder andere het jaarverslag 2021 en 

het werkplan 2022 gepresenteerd. De speerpunten 2022 werden hierbij 

genoemd als de “verjonging” van de vereniging, het samenwerken met 

andere organisaties, de belangenbehartiging, het activiteitenprogramma, 

het oprichten van nieuwe clubs en de introductie van de nieuwe website. 

Penningmeester Jos van der Hamsvoort lichtte het financieel verslag 2021 

en begroting 2022 toe. Een en ander is door de kascontrolecommissie 

zeer positief beoordeeld (Jos Bedet e.a). 

Een en ander is uitgebreider te lezen op onze website 

pvge-sonenbreugel.nl  onder “vereniging” en “algemene ledenvergadering 

2022”. 

Na de pauze gaf Leon Elshof een toelichting over onze nieuwe website die 

eind maart / begin april de bestaande gaat vervangen. 

Onder het genot van een kop heerlijke erwtensoep werd deze bijeenkomst 

in een gezellige sfeer afgesloten 

 

 

■ thijs wijnakker 
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ALGEMEEN NIEUWS 
 

Oude liefde roest niet, zelfs niet als je 100 bent 
 

Op een grijze Valentijnsdag toog ik naar het huis van de heer van der 
Zouwen, die in oktober 2021 100 jaar was geworden. Honderd jaar hoe 
voelt dat? 
De deur werd opengedaan door een kaarsrechte heer met blauwe ogen. 
Echt blauw, geen zeekleur. We liepen meteen door naar de woonkamer, 
waar op de tafel een enorme puzzel lag, die nog lang niet af was. In de 
stoel bij het raam zat zijn vrouw 92 jaar oud. Slank en ook recht van lijf en 
leden met een paar pientere donkerbruine ogen. We gingen zitten en ik 
vroeg aan hem “waar heeft uw wiegje gestaan?”  Het antwoord was in 
Rotterdam. Zijn vader werkte op kantoor bij De Koninklijke Rotterdamsche 
Lloyd (KRL) een Nederlandse rederij die tussen 1883 en 1970 actief was. 
Het was ook zijn vader die vaak brochures meenam over reizen met de 
schepen van de Lloyd. Toen hij drie jaar was, ging het gezin in het 
Belgisch park van Scheveningen wonen. Iedere Hagenaar en 
Scheveninger kent die buurt vlak bij het strand en de vissershaven. De 
jonge van der Zouwen was daar al vroeg te vinden. Op 10-jarige leeftijd 
voer hij samen met zijn vader zijn eerste reis en vanaf dat moment was hij 
verkocht. Varen werd het devies en zijn toekomst. In het begin van WO II 
ging hij naar de zeevaartschool. Omdat hij door de oorlog niet kon varen, 
ging hij werken als ambtenaar in Den Haag. De regio Scheveningen werd 
geëvacueerd vanwege de Atlantikwall. Zijn familie kwam in Holten in 
Overijssel terecht. En daar zag hij voor het eerst zijn a.s. vrouw, toen 13 
jaar oud. Kort nadat de oorlog was afgelopen, ging hij weer terug naar de 
zeevaartschool en doorliep alle rangen. Als stuurman ging hij varen bij de 
KRL. Inmiddels was het jonge evacueetje uit Holten weer in de picture. Zij 
trouwden in 1950. Maandenlang zat zijn vrouw alleen thuis ..Er kwamen  
twee meisjes. Die lange afwezigheid, soms wel 14 maanden, was niet 
leuk, maar hoorde bij het beroep. In die tijd vroeg Philips nieuwe 
werknemers, liefst met een achtergrond van de marine of de koopvaardij. 
Hij solliciteerde en werd aangenomen. Ook bij Philips (RGT) beleefde hij 
geen saaie tijd. Het gezin werd uitgezonden naar Mexico, waar het zes 
jaar verbleef en daarna nog eens twee jaar naar Colombia. Inmiddels 
waren er een zoon en een dochter bijgekomen zodat er nu vier kinderen 
waren. In de jaren zeventig kwam het gezin in Son wonen in een heerlijk 
huis in een bomenrijke buurt. Omdat de jaren in Zuid- en Midden- Amerika 
telden als tropenjaren kon hij al met 58 jaar met pensioen. Maar dan? Wat 
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doet een man met zeewater in zijn bloed? Deze man ging alle boten waar 
hij op gevaren had op schaal in hout namaken. Daarna maakte hij voor alle 
kleindochters een poppenhuis. Eentje kreeg zelfs een replica van het 
grootouderlijk huis, compleet met alle meubeltjes erin. De kleinzonen 
kregen boten of garages. En die traditie is nog steeds niet afgelopen, want 
nu zijn de achterkleinkinderen aan de beurt. Zo kwam er ook weer tijd om 
te gaan varen. Samen met zijn vrouw maakte hij lange reizen. En dan 
langs vaarroutes en plaatsen waar hij in zijn jonge jaren nooit geweest 
was. Zo was er de wens om Kaap Hoorn te ronden. Een prachtige reis 
vanuit Chili naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Ook het 
Panamakanaal stond op het lijstje. Maar het leukste is, vindt hij, toch om 
met de hele familie een cruise te maken. De tijd en de rust te nemen om 
als familie met elkaar te kletsen en te eten. Hij vertelde dat ze nog een 
cruise hadden gepland vlak voordat de coronapandemie uitbrak,waardoor 
die helaas niet doorging. Zijn vrouw zei daarop dat ze niet meer gaan. Veel 

te bang dat ze bij een 
nieuwe corona-uitbraak 
opeens vast komen te 
zitten.  
 
Ik vroeg wat hij naast al dat 
knutselen en varen nog 
meer deed. Puzzelen was 
ook een gezamenlijke 
hobby. De puzzelboekjes 
lagen binnen handbereik. 
Verder had hij tot zijn 85e 
gegolfd. En samen lazen ze 
graag reisboeken.  Vooral 
de boeken van Gavin 

Young, die veel per boot had gereisd, waren erg in trek. Zijn vrouw had 
ook haar eigen bezigheden. In Son was ze een van de joffers van Leo 
Achterberg . Een groep vrouwen die samen schilderden en ook samen 
kunstexposities bezochten. Helaas zijn er nog maar een paar van over. Zij 
komen eens per maand bij elkaar, maar schilderen doen ze niet meer. En 
het nieuws volgt u dat nog? Nou ja, om acht uur eventjes, maar het kan me 
niet beroeren. Soms kijk ik naar zender Arte, die heeft heel mooie 
programma’s. Meestal ga ik lekker door met mijn knutselwerk. We hebben 
ieder een eigen werkkamer, waar we alles waar we mee bezig zijn, kunnen 
laten liggen. Mijn vrouw kijkt wel graag naar de tv. Zij houdt het nieuws bij 
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en blijft op de hoogte wat er zoal op tv gebeurt. En hoe doet u nu de 
boodschappen? Sinds corona heb ik een rollator gekocht en daar ga ik 
mee boodschappen doen. Dat geeft dan weer de nodige beweging. En 
werkt u ook met internet of hebt u e-mail? 

Als je honderd bent is dat niet 
echt een logische vraag en dat 
bleek ook wel. Het was 
mevrouw van der Zouwen die 
met de computer werkte. Dus 
kreeg ik haar e-mailadres om 
dit stukje naar toe te sturen.  
 
Na bijna twee uur vertrok ik 
weer maar niet voordat ik de 
schilderijen en het glas-in-
loodwerk van mevrouw 
bewonderd had, evenals alle  
zeeschepenmodellen gemaakt 
door de heer van der Zouwen. 
Een man met twee liefdes en 

allebei nog helemaal intact. 

■ monique streur      

 
 

Computer- en tabletcursussen en het computerspreekuur 
 
Na een gedwongen pauze door corona heeft het team dat de computer- en 
tabletcursussen geeft en begeleidt op 16 en 17 februari de draad weer 
opgepakt. We zijn toen gestart met een nieuwe serie van 6 wekelijkse 
bijeenkomsten voor zowel de tablet- als de basis computercursus. Als 
deze ronde achter de rug is, hebben alle PVGE-leden die zich vorig jaar 
aangemeld hadden de tabletcursus kunnen volgen.  
Gebleken is dat er duidelijk behoefte is aan deze cursussen. We gaan dus 
door met het geven van zowel de basis computercursus als de basis 
tabletcursussen voor beginners. Verder is er voor de gevorderden ook nog 
de e-overheid cursus waarin de focus vooral ligt op het gebruik van 
overheidswebsites en DigiD. Wilt u deelnemen aan een van de cursussen? 
U kunt zich op de volgende manieren aanmelden: 
Telefonisch bij de Bibliotheek in het Vestzaktheater, telefoon 0499 473033, 
schriftelijk met een aanmeldingsformulier wat te verkrijgen is bij de balie 
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van de Bibliotheek of online op de website van SonenBreugelVerbindt. 
Voor méér informatie kijk op: www.sonenbreugelverbindt.nl/cursus. 
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn starten we met een nieuwe serie 
bijeenkomsten. 
 
Niet geïnteresseerd in een cursus, maar u 
heeft wel hulp nodig bij het gebruik van uw 
computer, smartphone of tablet? Iedere 
woensdag van 16 tot 17 uur kunt u voor hulp 
terecht in de foyer van het Vestzaktheater. We 
hebben de afgelopen maanden alweer 
tientallen problemen tot volle tevredenheid 
kunnen oplossen.  
De bibliotheek is recent gestart met een 
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Het 
computerspreekuur is onderdeel van het IDO in 
Son en Breugel. 
 
Tip!:  Door een samenwerking van de Bibliotheek met Seniorweb hebben 

wij inmiddels de mogelijkheid om u gratis 25 online computer- en 

tabletcursussen aan te bieden, ook als u geen lid bent van de Bibliotheek. 

Deze cursussen behandelen onder andere het gebruik van Android en 

Apple tablets, Windows 10 en 11, Word, Excel, e-mail, internet, veiligheid 

en privacy, sociale media, foto en video. De cursussen zijn op 3 niveaus 

beschikbaar: starter, gevorderde en kenner. 

Kom naar het spreekuur, zodat u uw interesses met ons kunt delen.  

Wij leggen u dan graag uit welke cursus geschikt is voor u en hoe u hier 

gebruik van kunt maken. 
■ gerard van loon 

 

NIEUWE LEDEN 
 
We kunnen deze keer 4 nieuwe leden verwelkomen : 
 

Mw MJ Slikker Hr JM Verschuren 

Mw LLA van Dijck-van den Heuvel Hr SGJM van Dijck 

 

http://www.sonenbreugelverbindt.nl/cursus


 10 

Wij wensen hun toe, dat zij nog lange tijd met veel plezier lid van onze 
vereniging zullen zijn. 
■ thijs wijnakker 

 

 

Kijkdag voor Senioren in het nieuwe Dorpshuis 
 

Op zaterdag 26 februari had de Seniorenraad in samenwerking met de 
PVGE en de KBO’s speciaal voor senioren een kijkdag georganiseerd in 
het nieuwe Dommelhuis. Er werden van 11.00 tot 15.00 u rondleidingen 
gehouden. In groepen van ongeveer 15 personen konden de verschillende 
locaties in het gebouw als foyer, bibliotheek, theater, keuken, harmonie-
zalen en vergaderruimtes bekeken worden. Uitleg werd gegeven over de 
verschillende mogelijkheden om het Dorpshuis tot een echte 
ontmoetingsplaats te maken. 
De opening van het nieuwe dorpshuis is op 8 juli. 
 

 
foto Fran Maasdam

 
■ thijs wijnakker 
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EVENEMENTENNIEUWS 
 

UITNODIGING 
 

Lezing “Noord- en Zuid-Vietnam” 

door Baer Hanraets 

op donderdag 7 april 2022, aanvang 14.00 uur 

in de Bongerd in Breugel 

 
Baer Hanraets en zijn vrouw hebben een aantal jaren geleden door 
Indochina gereisd. Over deze reis wil hij ons graag vertellen. 
Zijn reisverslag omvat Noord- en Zuid-Vietnam en Cambodja en is zeer 
uitgebreid. Daarom is de lezing op 7 april beperkt tot het 1e deel, namelijk 
Noord- en Zuid-Vietnam. 
 
De lezing “Vietnam” is een introductie op het huidige Vietnam, de cultuur, 
politiek, geschiedenis en vooral ook de bezienswaardigheden en de 
mensen. Baer heeft gekozen voor een luchtige en kleurrijke presentatie 
van alles wat hij en zijn vrouw tijdens hun reis in 2018 hebben ervaren. 
 
Indeling van de middag 
Om 13.30 uur gaat de zaal open. De lezing begint om 14.00 uur. In de 
pauze krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden, waarna Baer zijn 
lezing vervolgt. Om 16.00 uur sluiten we bijeenkomst af. 
 
Aanmelden vóór 4 april 2022 per e-mail aan: evenementen@pvge-
sonenbreugel.nl met vermelding van "Lezing Vietnam” en de namen van 
de deelnemende PVGE-leden. 
Als u geen e-mail heeft, kunt u zich telefonisch aanmelden bij Hannie: 

0499-473433 of Henny: 0499-471665. 

 

Kosten 
Omdat we blij zijn onze leden weer een programma aan te kunnen bieden 
zijn er voor PVGE-leden geen kosten aan het bijwonen van deze lezing 
verbonden. 

mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
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Niet-PVGE-leden zijn ook welkom en betalen €5,-- p.p. Zij dienen zich ook 
vooraf aan te melden en het verschuldigde bedrag over te maken op 
rekeningnummer NL52 RABO 0148 2596 42 t.n.v. PVGE afd. Son onder 
vermelding van “Lezing Vietnam”. 
 
 
Evenementencommissie PVGE Son en Breugel, 
Piet de Weerdt, Henny Vredeveld, Gerry Henselmans, Hannie Hoekstra. 
e-mailcontactadres: evenementen@pvge-sonenbreugel.nl  
■ evenementencommissie 

 

 

 

UITNODIGING 
 

Bezoek met rondleiding DAF museum in Eindhoven 

op donderdag 12 mei 2022 

 

 
Een bezoek aan het DAF Museum betekent een rondgang door de tijd, 
langs het historische erfgoed van Doorne’s Automobiel Fabriek vanaf de 
oprichting in 1928 tot en met de modernste vrachtwagens die 
tegenwoordig in de DAF-fabrieken van de band lopen. 
Bij binnenkomst zien we een fraai dorpsplein, winkeltjes, een garage uit de 
jaren '30, een replica van het kantoor van de Van Doorne´s en een gezellig 
café. Op de andere verdiepingen staan vrachtwagens, bussen, 
rallyvoertuigen en een uitzonderlijke collectie personenwagens te pronken. 
Een rondleider vertelt ons er alles over. 
 
  

mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
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Op donderdag 12 mei 2022 bezoeken we het DAF museum. 
Het programma is als volgt: 
 
13.45 uur Verzamelen bij de hoofdingang van het DAF museum, 

Tongelresestraat 27 in Eindhoven 
14.00 uur Start rondleiding 
15:30 uur Einde rondleiding; napraten met koffie/thee/vlaai in het 

Daffetaria. 
 
Kosten (entrée, rondleiding, koffie/thee/vlaai)  €6,-- met Museumkaart ** 
en €14,-- zonder Museumkaart. 
Inschrijven vóór 6 mei 2022 per e-mail aan: evenementen@pvge-
sonenbreugel.nl met vermelding van "DAF museum", de namen van de 
deelnemende PVGE-leden en of u wel of geen Museumkaart heeft. 
Als u geen e-mail heeft, kunt u zich telefonisch aanmelden bij Gerry: 06-

23909405. 

Betalen: het bedrag overmaken op rekeningnummer NL52RABO 
0148259642 t.n.v. PVGE afd. Son met vermelding van “DAF museum”. 
 
Wilt u met iemand meerijden? Laat ons dat bij de inschrijving weten, dan 
zullen wij proberen dat te regelen. 
 
** Vergeet niet uw Museumkaart mee te nemen.  
■ evenementencommissie 

 

 
 

mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
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CLUBNIEUWS 
 
 

Fietsclub 
 
Jaarprogramma 2022 PVGE fietsclub.  
 
       
Zomerprogramma, steeds start om 9.30 uur en een volle dag: 
 
wo 20 april: Oirschot / via Velderbos 
wo 18 mei: Grave en Maasoever (met auto naar startpunt fietsroute) 
wo 15 juni: Gemert / via Brabantse kluis 
di 28 juni tot Do 30 juni: Zomerdriedaagse fietsvakantie in Twente  
wo 20 juli: suggestie om mee te fietsen met de tochten van St. Oedenrode  
wo 16 aug.: Kasteel Heeswijk met bezoek met gids 
wo 21 sept.: Oisterwijk / via Spoordonk (eerst met auto naar startpunt 
fietsroute) 
wo 19 okt.: Via vliegveldroute naar Vessem 
 
Winterprogramma (½ dag en start om 10.00 uur): 
wo 16 nov.: Nuenen / via Bokt en etentje ‘s avonds 
wo 21 dec: St. Oedenrode 
 
Ook nu, evenals vorig jaar, wil de fietsclub een extra koffieochtend 
inlassen op een datum dat het weer het toelaat om op een terras te gaan 
zitten. 
■ herman hendriks 
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PVGE schaakclub En Passant  
  
Eén van de oudst bekende spelen in de wereld is het schaakspel. Het 
schaken ontleent zijn naam aan de koning van Perzië, de Shah. Daar werd 
het al in de 6e eeuw gespeeld maar men denkt dat het spel al meer dan 
1000 jaar geleden ook in China werd gespeeld. In de 15e eeuw ontstond 
de huidige vorm van het schaken in Frankrijk waar, hoe kan het ook 
anders, de dame ofwel Koningin, de belangrijkste rol in het spel kreeg 
toebedeeld. In de geschiedenis van het schaken heeft Rusland altijd een 
belangrijke plaats ingenomen met schakers als Botwinnik, Karpov, 
Kortsnoj en Kasparov om een paar belangrijke te noemen. Maar ook de 
Amerikaanse schaker Bobby Fisher is legendarisch. Ook Nederland heeft 
altijd een belangrijke rol gespeeld in het schaken. Zo was Dr. Max Euwe 
vanaf 1935 tot 1937 wereldkampioen en daarmee de sterkste Nederlandse 
schaker ooit.  
 
Bij de PVGE-vereniging 
Son en Breugel bestaat 
de schaakafdeling 
inmiddels al meer dan 
30 jaar. Hier proberen 
wij, op zeer bescheiden 
wijze, de Nederlandse 
schaaktraditie voort te 
zetten. We doen dat 
elke maandagmiddag 
vanaf 14.00 uur tot 
16.30 uur in De 
Boerderij. Onze leden hebben allemaal de beginselen van het schaken in 
hun jeugd geleerd, maar het spel was in de loop der jaren bij hen in de 
vergetelheid geraakt. Nu, eenmaal gepensioneerd, is er de behoefte 
gekomen de draad weer eens op te pakken. U merkt het al, je hoeft 
helemaal niet goed te kunnen schaken, maar u zult merken dat als je het 
weer een paar maal gedaan hebt, het vanzelf weer terugkomt. Wij, 
Schaakclub En Passant van PVGE Son en Breugel e.o., zouden het erg 
leuk vinden om de latente schakers van Son en Breugel eens te mogen 
begroeten op de maandagmiddag, om ons gezamenlijk te wagen aan dit 
fascinerende spel, met als prettige bijkomstigheid dat schaken in staat is je 
hersens in een goede conditie te houden. Kom dus gerust eens langs!  
■ peter  bodde 
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Reis- en cultuurclub 
 
De PVGE Reis en Cultuurclub bezocht het NoordBrabants Museum 
 
De eerste reis in 2022 die na corona door kon gaan, was een bezoek aan 
het Noordbrabants Museum in Den Bosch op 24 februari. Het aantal van 
22 deelnemers was voor een museumreis een record.  

 
Na de koffie met een Bossche bol werd o.a. de expositie “De Ontdekking 
van het Heden” met schilderijen van Picasso, Dalí, Mondriaan, Klee, Miró, 
Léger en Daniëls bezocht.   
■ herman simon 

 
 
 
 “Blijven Bewegen” 
 
De club “Blijven Bewegen” doet aan beweegtraining. Het verbeteren van 
onze balans door spieroefeningen.  
Locatie De Boerderij in Breugel. 
Zie ook vorige nieuwsbrief; de volgende poster kon toen niet geplaatst 
worden. 
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■ ludo van bergen 
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Pubkwisclub 
 
Pubkwisclub zoekt leden 
De pubkwisclub van onze vereniging bestaat een paar jaar. We komen in 
de “wintermaanden” (oktober t/m maart) 1 x per maand (op de eerste 
maandag van de maand ) bij elkaar in gemeenschapshuis Braecklant. 
Daar houden we dan een pubkwis. Vaak is het erg gezellig en we komen 
ook bij elkaar om eens even bij te praten. 
 
Maar het kwissen 
staat toch voorop. De 
kwis wordt verdeeld 
in een aantal 
categorieën, zoals 
bijv. sport, muziek, 
geschiedenis, 
aardrijkskunde, taal, 
rekenen, literatuur.  
Iedereen komt een 
keer aan de beurt om 
een kwis samen te 
stellen en dan kun je 
zelf de categorieën bepalen. 
Door omstandigheden is een aantal leden afgehaakt en we kunnen  dus 
weer (veel) leden gebruiken.  
Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met mij. U kunt altijd eerst 
een keer “proefdraaien” voordat u besluit om lid te worden. We zien naar u 
uit!!! 
Contactpersoon : Ton Bosch, tel. 06 21208570 of e-mail : 
ea.bosch.1@kpnmail.nl 
■ ton bosch 
 

 

 

  

mailto:ea.bosch.1@kpnmail.nl
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Adresgegevens van bestuur, VOA’s en Verenigingsraad 
 
 
Bestuur : 
 
Voorzitter  

Jac Wismans, tel. 0499-479471 
jac.wismans@outlook.com 
Secretaris 

Gerry Henselmans, tel. 06 23909405 
secretaris@pvge-sonenbreugel.nl 
Penningmeester 

Jos van der Hamsvoort, tel. 0499-471129 
of 06 54724369    
penningmeester@pvge-sonenbreugel.nl 
bankrekening van de afdeling is  
NL52RABO 014.82.59.642 t.n.v. 
PVGE afdeling Son 
Bestuurslid Evenementen/reizen 

Vacant                                    
evenementen@pvge-sonenbreugel.nl 
Bestuurslid PR/communicatie 

Thijs Wijnakker, tel. 06 19401554 
 pr@pvge-sonenbreugel.nl 
Bestuurslid Belangenbehartiging 

Monique Streur, tel. 0499-471042    
belangenbehartiging@pvge-sonenbreugel.nl 
Bestuurslid clubcoördinatie 

Annelies van de Laar, tel. 0499-471304 
e-mail : vdlaarvd@xs4all.nl 
 

 
Bestuursmedewerkers : 
 
Individuele sociale contacten 

Marianne van der Putte-Verhoeven 
tel. 0499-472492 
e-mail; ben.mar.vdputte@hetnet.nl 
Ledenadministratie : 

Fred Cox, tel. 0499-476956 
ledenadministratie@pvge-sonenbreugel.nl 
Verspreiding Nieuwsbrief : 

Karin Gorissen 
tel.0499- 477314 
e-mail: k.gorissen@kpnmail.nl  
Evenementencommissie : 

Gerry Henselmans, tel.06 23909405 
Hannie Hoekstra, tel. 0499-473433 
Henny Vredeveld , tel 0499-471665 
Piet de Weerdt, tel. 0499-475118 
evenementen@pvge-sonenbreugel.nl 
Redactie Nieuwsbrief / webbeheer / PR : 

Thijs Wijnakker, tel 06-19401554  
Ton Bosch, tel. 0499-472800 
Leon Elshof, tel 0499-476222 
e-mail: pr@pvge-sonenbreugel.nl 
 
 
  

 

 
Vrijwillige Ouderenadviseurs ( Voa’s ) en 
Cliëntenondersteuners ( Clio’s ) 

 
Monique Streur, tel 0499 471042 

 
Hulp bij belastingaangifte ( Huba’s ) 
 
Coördinatie :  
 

Monique Streur, tel. 0499-471042 

 

 

Leden Verenigingsraad PVGE 

 
Gerrit van Poppel , e-mail : honkvast@chello.nl ,  tel.  06 53995389 
Jos Bedet , e-mail : bedetjms@kpnmail.nl , tel. 0499 490649 
Leon Elshof , e-mail : ria.leon.elshof@gmail.com , tel. 0499 476222 
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Clubs 
 
Biljartclub De Sonnighe Stoters :  
Henk Grootegoed, tel. 0499-476206, 
e-mail:grootegoedhenk@hotmail.com 
Biljartclub De Doorstoters: 
Ton Bosch, tel. 0499-472800;  
e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl 
Computergebruikersclub : 
Paul Janssen, tel 0499-471849 
e-mail: p.janssen60@icloud.com 
Fietsclub : 
Herman Hendriks, tel. 0499-473042,  
e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl 
Fotoclub De Beleving: 
Paul Janssen, tel. 0499-471849 
e-mail : p.janssen60@icloud.com 
Franseconversatieclub :              
Aad van Reeuwijk, tel.0499-471169 
e-mail : avrson@kpnmail.nl 
Genealogieclub : 
Paul Janssen, tel. 0499-471849 
e-mail: p.janssen60@icloud.com 
“Blijven Bewegen” : 
Ludo van Bergen, tel. 0499-476023,  
e-mail : lvbl@freeler.nl 
Jeu de Boulesclub Sieserolle : 
Kees Uppelschoten, tel. 0499-461011 
e-mail : sieserolle1@gmail.com 
Kookclub   
Piet de Weerdt, tel. 0499-475118 
e-mail: p.w.c.deweerdt@kpnmail.nl 
De SOOS  : 
MarieAnne van Gestel tel: 0499- 
840887 
e-mail: m.gestel8@kpnmail.nl 
 

 
 
 
Leesclub 1: 
Yvonne Hendriks, tel 0499-473042 
e-mail : yvonne.hendriks@kpnmail.nl 
Leesclub 2 : 
Karin Gorissen, tel. 0499-477314, 
e-mail : k.gorissen@kpnmail.nl 
Leesclub 3  
José van Berkel, tel. 0413-475770          
e-mail: jamvanberkel@hotmail.com  
Natuurwandelclub : 
Toke Simons, tel. 0499-474677,  
e-mail: tokesimons64@gmail.com 
Nordicwalkingclub: 
Hanny Verreck, tel. 0499-323953 
e-mail : swmverreck@gmail.com 
Pubkwisclub :   
Ton Bosch, tel. 0499-472800                
e-mail : ea.bosch.1@kpnmail.nl 
Reis- en cultuurclub: 
Christianne Drubbel, tel. 0499-471060, 
e-mail : christiannedrubbel@gmail.com 
Rikclub: 
Jacques Smits, tel. 0499-473016;  
e-mail: jasmits10@hetnet.nl 
Samen Uit Eten Club : 
Anneke Uppelschoten, tel. 0499-
461011, 
e-mail : annekeu07@gmail.com 
Schaakclub En Passant : 
Peter Bodde ( a.i.), tel 0499-476074 
e-mail : ietbodde@hotmail.com 
Wandelclub 3 : 
Corry van der Hamsvoort, tel 0499-
471129 
e-mail: corry@vanderhamsvoort.nl 
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