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VAN DE VOORZITTER 
 

Een lange hete zomer met veel activiteiten 
 
 
Op het moment dat ik dit voorwoord aan het schrijven ben, is het buiten 
meer dan 30 graden en voor morgen (19 juli) wordt zelfs 40 graden 
voorspeld. Temperaturen die 10 jaar geleden onmogelijk leken in onze 
regio. Maar als je de berichten mag geloven moeten we er mee gaan leren 
leven, mede omdat we als samenleving onze doelstellingen op het gebied 
van CO2 uitstoot niet lijken te gaan halen. Een van de weinige positieve 
zaken aan de oorlog in Oekraïne is, dat we ons nog méér bewust worden 
van de noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, 
zodat we ook op die wijze de kas van Rusland niet langer spekken en 
daardoor de oorlog tegen Oekraïne mede financieren. Ook al wordt de 
zomer warm dit jaar, de extreme hitte, zoals we die nu zien, zal gelukkig 
slechts enkele dagen optreden, heel anders als op een aantal andere 
plaatsen in de wereld waar dergelijke temperaturen steeds meer 
gedurende een langere periode normaal zijn of worden, zoals in India of 
zelfs, maar in mindere mate, in het zuiden van Europa. 
 
Hoogtepunt van de maand juli voor de PVGE en voor veel inwoners van 
Son en Breugel was ongetwijfeld de opening van het Dommelhuis in het 
weekend van 8-10 juli. Velen van u hebben de gelegenheid te baat 
genomen om het Dommelhuis te bezoeken en bijvoorbeeld 
muziekvoorstellingen en optredens van lokale artiesten bij te wonen in de 
theaterzaal en in de foyer van het Dommelhuis. Onze PVGE stand en die 
van de Seniorenraad werden op zondag heel goed bezocht, ook door onze 
huidige leden. Méér dan 10 mensen hebben zich die dag aangemeld als 
nieuw lid, een record voor onze vereniging. Bijna iedereen die ik sprak, 
was heel enthousiast over het nieuwe gemeenschapshuis en ik verwacht 
dan ook dat we er veelvuldig gebruik van zullen gaan maken, zoals 
bijvoorbeeld tijdens de spetterende opening van ons seizoen op vrijdag 23 
sept. van 16.00-19.00u in de foyer. Tijdens deze opening zullen we de 
hoogtepunten van het seizoen op clubgebied en de belangrijkste 
evenementen presenteren. Tevens zal er een optreden zijn van de 
bekende Son en Breugelse zanger Aris Weel en kunt u een hapje eten. 
Nadere informatie vindt u elders in deze nieuwsbrief.  
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De vakantie is voor velen inmiddels begonnen, maar veel senioren zullen 
om allerlei redenen de drukste zomerperiode mijden om op vakantie te 
gaan. Juni en september zijn daarom de traditionele maanden dat 
senioren, die dit kunnen, op pad gaan omdat het dan overal veel rustiger 
is. Gelukkig staan onze activiteiten in de zomer niet stil. Een aantal clubs 
blijft actief en de Senioren Zomer Activiteiten (SZA) in Son en Breugel, die 
voor het eerst na 2 jaar Corona weer kunnen plaatsvinden, bieden 
ongetwijfeld voor velen van u interessante ontspanningsmogelijkheden. 
Nooit was er zo’n uitgebreid en afwisselend programma als dit jaar, dankzij 
de uitstekende samenwerking van alle organiserende partijen, waaronder 
de PVGE en Seniorenraad. 
 
Ik wens u allen een fijne voortzetting van de vakantieperiode toe met mooi 
weer.  
Ik ben er van overtuigd dat wij als vereniging voor het komend 
verenigingsseizoen een interessant en afwisselend programma kunnen 
bieden met veel nieuwigheden.  
■ jac wismans 
 
 

AGENDA 
 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

2 t/m 27 aug.  Senioren Zomer Activiteiten  

23 sept. 16 uur Opening seizoen PVGE Dommelhuis 

28 sept.  19.30u   Bijeenkomst leesclubs De Bongerd 

20 okt. 19.30u Wijnproefavond De Bongerd 

 
 
NB.  
Nadere gegevens van sommige activiteiten volgen in de komende 
nieuwsbrieven. Noteer al vast voor u relevante data in uw agenda. 
Voor hoofdverenigingsactiviteiten zie De Schouw: https://www.pvge.nl/de-
schouw/ 
■ leon elshof 

  



 4 

VERENIGINGSNIEUWS 
 

Feestelijke opening seizoen 2022-2023 
 

op vrijdag 23 september 2022 van 16.00 – 19.00 uur 
foyer Dommelhuis Son 

 

Hierbij nodigen we alle leden van PVGE Son en Breugel e.o. met 
introducés uit voor de feestelijke opening van het seizoen 2022-2023 in de 
foyer van het nieuwe Dommelhuis. 
Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij u o.a. de belangrijkste 
activiteiten en evenementen van het komend seizoen en kunt u de 
expositie van de PVGE–fotoclub “De Beleving” bezichtigen.  
 
Programma:  
16.00: Aanvang 
16.30: Presentatie van het jaarprogramma. 
17.00-17.30 uur: optreden van de bekende Son- en Breugelse zanger   
Aris Weel. 
17.30-19.00 uur: Foodtruck “Spierbal On Tour” met snacks en friet. 
 
De kosten voor deelname aan deze middag zijn € 7,50 per deelnemend 
PVGE-(gast-)lid en €15,-- per introducé of lid van een andere PVGE-
vereniging. Daarvoor krijgt u naast een gezellige bijeenkomst o.a. 2 
consumptiemunten voor de drankjes en onbeperkt eten van de foodtruck. 
 
Aanmelden vóór 19 september: 
- via het digitale aanmeldingsformulier op onze website: 

https://www.pvge.nl/sonenbreugel/evenementen/  
- door een e-mail met de naam/namen en de PVGE-

lidmaatschapsnummer(s) van de deelnemers te sturen naar 
evenementen@pvge-sonenbreugel.nl onder vermelding van “opening 
seizoen”. 

- Als u geen e-mail heeft, kunt u zich telefonisch aanmelden bij: 
Gerry Henselmans 06 – 23909405 of Henny Vredeveld 0499 – 471665 

 

Het bedrag van €7,50 resp. €15,-- p.p. moet worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL52RABO 0148259642 t.n.v. PVGE afd. Son onder 
vermelding van “opening seizoen”. 
■ bestuur en evenementencommissie 

https://www.pvge.nl/sonenbreugel/evenementen/
mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl


 5 

Rabo ClubSupport 2022 
 
Ieder jaar steunt de Rabobank clubs en verenigingen op het gebied van 
o.a. cultuur en leefbaarheid. Het afgelopen jaar kreeg de PVGE Son en 
Breugel e.o. een geldbedrag waarmee we activiteiten voor onze leden 
hebben kunnen organiseren. 
Ook dit jaar doet de PVGE Son en Breugel e.o. weer mee. Van 5 tot en met 
27 september a.s. kunnen Rabobank-leden hun stem uitbrengen op hun 
favoriete club of vereniging waarbij wij u natuurlijk vragen om op ons te 
stemmen. Bent u rekeninghouder bij de Rabobank, dan kunt u lid worden 
van de Rabobank. Lid worden kost niets en als lid kunt u dus een stem 
uitbrengen op onze en ook op uw andere favoriete organisaties. Hoe kun je 
lid van de Rabobank worden? Dit kan eenvoudig via internet op de website 
https://www.rabobank.nl/leden . 
Meer informatie over Rabo ClubSupport is te vinden op 
www.rabobank.nl/clubsupport . 
■ bestuur 

 

 

Initiatief voor  een nieuwe club: Concert/Theater 
 
We willen inventariseren of er belangstelling bestaat voor een nieuwe 
PVGE activiteit:  
Het samen bezoeken van een concert en/of theatervoorstelling. 
Er zijn bijvoorbeeld regelmatig op zondagmiddag (14.15u) concerten en 
ook op donderdagmiddagen (12.30u). Theatervoorstellingen zijn er veelal 
in de avond. 
We beschikken in Eindhoven over prachtige locaties, die ook voor 
mindervaliden goed bereikbaar zijn. 
In september begint het nieuwe seizoen weer en we zouden dan ook 
graag voor 31 augustus a.s. van u willen horen of er interesse is voor deze 
nieuwe activiteit. 
 
Annelies van de Laar: 06-44776789 
José Reijalt:       06-23626042 
■ evenementencommissie 

  

https://www.rabobank.nl/leden
http://www.rabobank.nl/clubsupport
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Terugblik op bijeenkomst jongere leden PVGE Son en Breugel 
e.o. op 30 juni 2022  
 
Op 30 juni ’s avonds  heeft het bestuur een gezellige bijeenkomst 
gehouden voor de wat jongere leden van onze vereniging. Als leeftijdgrens 
had het bestuur gesteld: 70 jaar. Doel van de bijeenkomst was het bieden 
van de mogelijkheid voor de jongere leden om nader met elkaar kennis te 
maken en van gedachten te wisselen over hoe we onze vereniging 
aantrekkelijker zouden kunnen maken voor deze groep jongere leden. De 
bijeenkomst vond plaats in het zaaltje “De Groenteboer” van de Zwaan in 
Son en Breugel. In totaal waren, naast een kleine delegatie van het 
bestuur, 11 jongere leden bij de bijeenkomst aanwezig. Onder het genot 
van een drankje en hapje kon er die avond gezellig met elkaar gepraat 
worden. De meeste van de aanwezigen bleken nog geen lid van een club 
te zijn en hadden nog weinig activiteiten van onze vereniging bijgewoond. 
Een aantal leden wilde zich wel gaan oriënteren over de mogelijkheden 
van de diverse clubs zoals we die we nu kennen. Nieuwe clubs waar 
mogelijk interesse voor was: voorleesclub, Engelse of Spaanse 
conversatieclub, theaterclub (incl. musical), leesclub, wijnclub, 
bordspelletjesclub e.d. Als mogelijke nieuwe evenementen werden 
genoemd een wijn- en/of bierproefavond (n.b.: een wijnproefavond staat 
gepland voor 20 oktober a.s., zie elders in deze Nieuwsbrief), een 
puzzeltocht of een dagreis naar een pretpark of iets dergelijks. Al met al 
een als positief ervaren avond die voor wat betreft de aanwezige leden 
vaker zou mogen worden georganiseerd (bijvoorbeeld 1-2 keer per jaar). 
De leeftijdsgrens zou volgens de aanwezigen ook wat hoger mogen liggen 
bijv. 75 jaar.   
■ jac wismans 

 
 

Houdt u van een glaasje wijn? 
 
Wijnproefavond op 20 okt. om 19.30 in de Bongerd.  
 
Velen van u genieten regelmatig van een glaasje wijn, bijvoorbeeld op het 
terras, bij een gezellige bijeenkomst of tijdens een maaltijd. Over wijnen 
zijn vele boeken volgeschreven, maar er blijkt dat de kennis van veel 
wijndrinkers beperkt is, zeker wanneer het wijnen betreft die bij de maaltijd 
genuttigd worden. Het leek het bestuur daarom een goed idee een keer 
een wijnavond te organiseren onder leiding van een wijndeskundige 
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(sommelier) waar we een aantal witte en rode wijnen gaan proeven en 
meer leren over de achtergronden van deze wijnen. We zullen op die 
avond zowel enkele goedkopere als duurdere wijnen proeven en ook zal er 
een wijnquiz worden gehouden en een blindproeverij. Mocht er voldoende 
belangstelling zijn dan zou ook die avond een PVGE wijnclub opgericht 
kunnen worden die regelmatig, bijvoorbeeld 4 maal per jaar, bij elkaar 
komt voor een gezamenlijke wijnproefavond. De PVGE wijnproefavond 
vindt plaats op donderdag 20 okt. 19.30 in de Bongerd. Dus houdt deze 
avond vast vrij in uw agenda. Nadere informatie over o.a. kosten en 
aanmelden volgt in de nieuwsbrief van begin okt. 
■ jac wismans 

 

 

Bent u geïnteresseerd in een nieuwe leesclub? 
 
Bijeenkomst op 28 sept. 19.30 in de Bongerd. 
 
Tijdens de enquête die we in 2020 hebben gehouden bleek dat ongeveer 
30 van onze leden interesse hadden in een leesclub maar hier nog geen lid 
van zijn. Door Corona hebben we als bestuur nog geen actie kunnen 
nemen om aan deze behoefte invulling te geven. Gelukkig zijn de tijden 
veranderd en daarom organiseren we op donderdag 28 sept. om 19.30 in 
de Bongerd een bijeenkomst voor alle leden en hun introducés die 
geïnteresseerd zijn om deel te gaan nemen in een nieuw op te richten 
leesclub.  
Tijdens de avond vertellen wij u alles wat er zoal komt kijken bij het starten 
van een leesclub zoals kosten, frequentie, boekselectie, grootte van de 
club, mogelijke begeleiding vanuit de bibliotheek etc. De PVGE Son en 
Breugel heeft al jaren 3 actieve leesclubs en de vertegenwoordiger van de 
grootste leesclub, Yvonne Hendriks, zal toelichten wat haar ervaringen zijn. 
Ons doel is die avond concrete afspraken te maken over het oprichten van 
een of meerdere clubs waarbij ook de optie bestaat dat, mocht er plaats 
zijn, u zich ook zou kunnen aansluiten bij een van de bestaande clubs.  
Deelname aan de avond is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. Van 
introducés wordt verwacht dat wanneer ze lid worden van een leesclub dat 
ze ook lid worden van de PVGE. Bij aanvang is gratis koffie of thee. 
Overige consumpties die avond zijn voor eigen rekening.  
Het bestuur rekent op een grote opkomst. 
■ annelies van de laar en jac wismans 
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ALGEMEEN NIEUWS 
 
 

Workshop patiëntenportaal MijnGezondheid.net en  
de MedGemak app. 
 
Na afloop van de themamiddag voor PVGE-leden op 4 mei over 
digitalisering van de huisartsen in Son en Breugel hadden zich 7 personen 
aangemeld voor het bijwonen van een speciale MijnGezondheid.net 
workshop. 
Deze workshop heeft als 
voornaamste doel dat de 
deelnemers aan het eind van de 
bijeenkomst zelfstandig kunnen 
inloggen op het patiëntenportaal en 
de functies van het portaal en de 
bijbehorende app MedGemak 
kunnen gaan gebruiken. 
Op 8 juni vond de workshop plaats, nog op de valreep op de tijdelijke 
locatie van de bibliotheek in het Vestzaktheater. 
De deelnemers hadden er vooraf voor gezorgd dat ze een werkende DigiD 
met sms-controle of de DigiD-app hadden. Een aantal hebben we daarbij 
geholpen tijdens het Digidokters/computerspreekuur. 
Tijdens de workshop, die 3 uur duurde, hebben de deelnemers eerst 

kunnen oefenen met een speciale 
oefenversie van het portaal, waarbij 
ze alle functies konden uitproberen 
zonder het risico dat er iets verkeerd 
zou gaan. 
Na de koffie/thee pauze kwam het 
echte werk: inloggen op de 
persoonlijke MijnGezondheid.net 
omgeving. 
Aan het eind van de workshop 
konden alle deelnemers succesvol 
inloggen en voor het eerst kennis 
maken met de functies van het 
portaal en de app. Een prima 
resultaat dus! 
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We zijn van plan deze workshop een vast onderdeel te laten uitmaken van 
ons cursusaanbod. Mogelijk dat we de workshop nog wat uitbreiden met 
onderwerpen als Thuisarts.nl en de zelfhulpmodules die beschikbaar zijn 
op SonenBreugelVerbindt.nl. 
In het najaar kom ik daar op terug. 
Als u geïnteresseerd bent in zo’n cursus of workshop laat het me dan 
weten. 
In september starten we met het nieuwe cursusseizoen. Dat zal dan plaats 
gaan vinden in het Dommelhuis: een prachtige nieuwe locatie. We kijken 
er naar uit. 
Het computerspreekuur is inmiddels al gestart in de foyer van het 
Dommelhuis. 
U kunt tijdens het spreekuur zonder afspraak binnenlopen voor al uw 
vragen over het gebruik van computer, tablet of smartphone.  
Tip: 
Op de SeniorWeb site vindt u een duidelijke beschrijving van het gebruik 
van MijnGezondheid.net en MedGemak. Ga daarvoor naar: 
https://www.seniorweb.nl/artikel/medische-zaken-regelen-
mijngezondheidnet 
Succes! 
Gerard van Loon 
Email: g.vanloon1@gmail.com 
■ gerardvanloon 

 
 

Veilig en comfortabel in huis wonen 
 
Kent u de website van “Mijn huis op maat”?  Deze site geeft u allerlei tips 
over hoe u veilig in uw eigen woning kunt blijven. Er zijn tips voor de 
koopwoning maar ook voor de huurwoning. En ook tips hoe u deze 
aanpassingen, indien nodig, kunt financieren. 
Maar ik kan u alvast wat onveilige situaties in de diverse vertrekken aan 
geven met de mogelijke oplossingen daarbij.  
 
We beginnen met de badkamer. Onveilige situaties:. Allereerst 
hoogteverschillen tussen de vloer en de douchebak, moeilijk te regelen 
kranen, waardoor het instellen van de juiste temperatuur lastig is,  een 
gladde vloer en het ontbreken van de mogelijkheid om te zitten onder de 
douche en als laatste douchen in bad. Mogelijke oplossingen zijn: een 
thermostaatkraan, dit verhoogt het comfort en kan verbranding voorkomen. 
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Een doucheruimte van minimaal 90x90 cm geeft voldoende ruimte om te 
bewegen. Zorg voor een stroeve vloer door antisliptegels of etsing/of 
coating van de bestaande vloer. Geen anti-slipmatjes, deze blijken in de 
praktijk onbetrouwbaar. De hoogte van de douchekop op een glijstang 
tussen de 95 en de 210 cm instellen. Dan is zittend en staand douchen 
mogelijk. Er bestaan klapbare en halve douchedeuren. Die bieden meer 
ruimte om te manoeuvreren. Een beugel voorkomt valpartijen. Plaats een 
douchezitje minimaal 20 tot 30 cm uit de hoek. En zorg voor een houvast 
in de douchecabine.  
 
En nu de keuken. Wat maakt een keuken onveilig? De keuken is niet slim 
ingedeeld, er zijn te weinig stopcontacten, er is geen goede verlichting op 
het werkblad en het kooktoestel en als laatste de inhoud van kastjes, 
koelkast en vaatwasser is moeilijk bereikbaar. Mogelijke oplossingen zijn: 
Geen grote drempel tussen keuken en aangrenzende ruimtes. Minimaal 
een werkblad van 90 cm, minimaal zes stopcontacten en een 
inductiekookplaat. Door de snelle opwarming maar ook snelle afkoeling 
van de plaat kan er geen brand ontstaan. Ook veel lades en kasten die de 
inhoud goed bereikbaar maken zijn nuttig. Koelkast en vaatwasser evenals 
de wasmachine en wasdroger op een stevige verhoging en weer een 
thermostaatkraan. 
 
En de woonkamer wat zijn daar onveilige situaties? Moeilijk te openen 
ramen, de kamer staat te vol, de gordijnen kunnen moeilijk open en dicht 
worden gedaan, de temperatuur is moeilijk te regelen en de stopcontacten 
en snoerschakelaars zijn lastig te bereiken. Mogelijke oplossingen zijn: 
Minder meubilair met loopruimtes van minstens 90 cm breed. Met een 
afstandsbediening of een timer worden lampjes of apparatuur met een 
druk op de knop in- of uitgeschakeld. Plaats een elektrische raamopener 
met afstandsbediening en met een video(intercom) kunt u horen (en zien) 
wie er voor de deur staat en weet u wie u binnenlaat. 
De meeste ongevallen in huis gebeuren op de trap. Ouderen moeten        
‘s nachts meestal  vaker naar de wc. Zorg dat u hiervoor niet de trap af 
hoeft. Wat maakt de trap onveilig? Te steil, de treden te glad, ongelijk of te 
hoog. Een loper maakt de treden te ondiep voor de voeten, de lichtknop zit 
op een onhandige plaats of de verlichting is onvoldoende sterk, er is maar 
een leuning en er liggen gevaarlijke, scherpe aluminium strips op de 
treden. Mogelijke oplossingen zijn: kies bij voorkeur voor een dichte trap 
met stroeve treden en twee leuningen, die goed zichtbaar zijn. Kies voor 
laagpolige vloerbedekking en zorg voor een goede verlichting voor de 
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treden en het trapgat. De verlichting kunt u onder de trede of aan de zijkant 
aanbrengen d.m.v. plak strips of kleine spotjes. De verlichting moet wel 
indirect zijn. 
 
En het toilet. Voor aanpassingen in het toilet dient de ruimte idealiter 1,65 
cm breed en 2,20 cm lang te zijn. Bij een onveilig toilet is de pot te hoog of 
te laag, er is geen houvast en het toilet is te klein. Tips bij de verbouwing 
van een toilet: de deurbreedte is 90 cm of breder en de drempel maximaal 
2 cm, de deur draait naar buiten open, oppervlakte indien mogelijk 
minimaal 90x120 cm, de pot bij voorkeur zwevend gemonteerd en 
instelbaar, dus dat het later aangepast kan worden. Mocht u geen toilet op 
de slaapverdieping hebben dan kunt u als de badkamer groot genoeg is 
een pot daar plaatsen of in een van de slaapkamers een toilet met een 
vermaler en aangesloten op de wastafelafvoer. Desnoods plaatst u een 
toiletstoel boven. 
 
Als laatste: zijn de volgende zaken in orde? Goede verlichting bij voor- en 
achterdeur, de thermostaatkraan in de badkamer, de verlichting en twee 
leuningen voor de trap met houvast bij grotere op- en afstapjes, denk aan 
kelder en bij de voordeur, een vlakke toegang zowel bij de voor als bij de 
achterdeur, rookmelder op elke verdieping en een koolmonoxidemelder 
waar nodig en als laatste toilet op de slaapverdieping. 
Domotica en thuistechnologie kunnen u helpen langer en veiliger in uw 
huis te blijven wonen. 
 
Bron: de folder “mijn huis op maat” van KBO-Brabant.  
Website: www.mijnhuisopmaat.nl 
■ monique streur 

 
 

Senioren Zomer Activiteiten  
 
Diverse organisaties en verenigingen organiseren ook dit jaar weer de 
Senioren Zomer Activiteiten.  
Op de volgende pagina de bijbehorende folder. Misschien niet goed te 
lezen, maar in de MooiSonenBreugelKrant staat wekelijks vermeld wat er 
te doen is. 
Doe er je voordeel mee. 
■ leon elshof 

http://www.mijnhuisopmaat.nl/
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NIEUWE LEDEN 
 
We kunnen deze keer 4 nieuwe leden verwelkomen. De nieuwe leden die 
zich hebben aangemeld tijdens de opening van het Dommelhuis, zijn nog 
niet in de ledenadministratie verwerkt. 
 

Mw D. Solomos Mw JAM Bakker – de Koning 

Hr GWM Swinkels Hr MPL Wittenberg 

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

 
 

EVENEMENTENNIEUWS 
 

Verslag van de Historische wandeling d.d. 22 juni 2022 
 
Op een mooie woensdagmiddag in juni verzamelde een groep PVGE-
leden zich bij de kiosk in het dorpscentrum voor een wandeling langs de 
historische bezienswaardigheden in ons dorp. Dora Cooijmans van 
Erfgoedvereniging S&B en Henny Vredeveld van IVN S&B vertelden om 
beurten over respectievelijk het “grijs” en het “groen” dat we onderweg 
tegenkwamen. Hun verhalen werden aangevuld met herinneringen van de 
deelnemers vanuit hun 
vroegste jeugd in Son 
en Breugel tot op heden, 
tot plezier van allen en 
zeker ook van de 
wandelaars die nog niet 
zo lang hier wonen. 
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We ontdekten de 3 
bronzen bouten, 
ingemetseld in een 
steen, die als 
kadastraal ijkpunt voor 
de Rijks-
driehoeksmeting in de 
tijd van Napoleon zijn 
aangebracht in de 
gevels van het oude 
raadhuisje, de Sint-
Genovevakerk en de 
kerktoren in Son. En 
we weten nu ook waar 
het Dommecaetse 

straatje ligt, wat een ezelsrug is en waar de kastanjeboom uit het Dagboek 
van Anne Frank staat. 
 
Tijdens de koffiepauze in Breugel kwamen nog meer verhalen los. De 
wandeling eindigde na 2½ uur op het Kerkplein. En dan te bedenken dat er 
nog veel meer te zien is in ons mooie dorp. Dat bewaren we voor een 
volgende wandeling. 
■ annelies van de laar 

 

 

Impressie dagtrip stukje België. 
 
Op een uitgelezen zomerse dag ging de dagtrip naar Postel met als eerste 
stop de koffie en een tweede stop bij de Abdij, alwaar een aardige ‘weet-al-
gids’ een rondleiding en een indruk gaf over het weidse landgoed met z’n 
bijzondere percelen en aanpalende bijgebouwen en hun geschiedenis. De 
glas-in-lood ramen, in hun kerk, met het verhaal wat ze uitbeelden, is de 
moeite waard te zien. Als pleisterplaats op een belangrijke kruising van 
zandwegen in de 12e eeuw gesticht door Norbertijnen. De ‘Witte Heren’ 
deden daar, van vroeger al, veel goeds. Ze maakten niet alleen bier, kaas 
en brood, maar deelden ook voedsel uit aan de minder bedeelden. Hun 
latere bekende hof-tuin met allerhande geneeskrachtige kruiden lag op 
onze wandeling en via een beeldscherm kregen we de indruk hoe de 
paters de dag doorbrachten met werk en wijding. De kaas en 
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vlierbessenelixer, zonder alcohol, wat met enig nadruk verteld werd, was 
de proeverij.  
 

 
Op naar de bedevaartplaats Scherpenheuvel, langs een aanzienlijk groot 
waterrecreatiegebied, door winning van het zilverzand (voor de glas 
industrie), waar we, naast de Basiliek, ditmaal gezamenlijk lunchten, en 
zagen hoe de nering in souvenirs het wel met héel veel kaarsen hadden. 
En nougat… 
Verder gingen de bus naar de Oranjestad Diest voor verkenning van het 
centrum en bezichtiging van de Citadel. Ook hier een gids voor een unieke 
wandeling langs de stadswallen en droge grachten. België was merkbaar 
met vakantie; het was niet druk op straat, weinig bedrijvigheid en vele 
winkels waren gesloten. Toch hebben we ons vermaakt door er te zijn! 
Onderweg naar huis dineerden we met een typische Belgisch aanbod: 
stoofvlees met frites en aanvullende lekkerheden.  
Het was een geslaagd vakantie-dag-tripje met dank aan Henny, Gerry en 
Hannie.  
■ hille michelson 
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CLUBNIEUWS 
 
 

Fietsclub 
 
De fietsdriedaagse in de omgeving van Markelo in Twente. 

 
Deze zomer kan niet meer kapot, zo heerlijk was de fietsvakantie in 
Markelo. 
Drie zonovergoten dagen vielen ons ten deel tijdens de drie fietstochten, 
die de fietsclub maakte vanuit ons hotel Herikerberg in Markelo. Het hotel 
voldeed aan alle verwachtingen en zat compleet vol. Gezien het weer, 
lieten we het diner buiten serveren; we voelden ons in Zuid Frankrijk. 
De eerste dag fietsten we de kastelenroute; we gingen met 10 personen 
op stap en bekeken vier kastelen: Kasteel Huis te Diepenheim, kasteel 
Warmelo, kasteel Nijenhuis en kasteel Weldam. 
 

 
Er was genoeg tijd om de 
kastelen te  bekijken en op 
kasteel Warmelo was onze 
lunchstop; we namen ruim 
de tijd om hiervan te 
genieten. Helaas liet de e-
bike  van de coördinator bij 
het fietsen het plotseling 
afweten. Na vervoer van de 
e-bike naar ons hotel kwam 
de ANWB wegenwacht voor 
fietsers, die de e-bike 
zodanig opknapte dat deze 
ook dag 2 en 3 van de 
vakantie weer bruikbaar 
was. 
De tweede dag voerde de 
fietstocht naar de Holterberg 
en Holten, een pittige tocht 
vanwege de hellingen. De 
derde dag ging naar het 
natuurgebied de Domelaar.  
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Alle fietstochten voerden ons door een prachtige natuur. 
Kortom: de fietsvakantie was top en met een tevreden gevoel keerden de 
deelnemers weer huiswaarts. 
■ herman hendriks 

 
 

Middelburg bezocht door de PVGE Reis en Cultuurclub  
 
Donderdag 19 mei 2022 bezocht de PVGE Reis- en Cultuurclub 
Middelburg, de hoofdstad van Zeeland. Hoewel het aantal reizigers (10)  
een beetje tegen viel, werd het toch een heel gezellige dag. 
Na de koffie met heerlijke taart bij ‘De Juf’ kwam de gids ons ophalen. 
Deze uitmuntende gids liet ons o.a de fraaie grachtenpanden, kronkelende 
steegjes, het laatgotisch stadhuis en het bijna 900 jaar oude abdijcomplex 
zien. 
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‘s Middags werd 
het Zeeuws 
Museum bezocht 
en werd, voordat 
we met de trein 
terugkeerden, nog 
van een heerlijk 
terrasje genoten.   
De volgende reis 
gaat op 30 juni 
naar Utrecht. 
Daarna bezoeken 
we nog Zwolle, 
Leuven ( de 
Lustrum reis) en 
Dordrecht.  
■ herman simons 

 

 
 

 
 
Fotoclub 
 
Wist jij dat de PVGE fotogroep “De Beleving” in Son & Breugel al in 
november 2019 van start is gegaan?  
Graag stellen we ons aan u voor. 
We zijn een enthousiaste groep van 10 deelnemers die samen graag op 
pad gaan om te fotograferen.  
Ik zelf ben Myriam Merks, docent van deze fotogroep.  
Ieder jaar maak ik een nieuw jaarprogramma.  
We komen met deze fotogroep 1x per maand op zaterdagmorgen van 
10.00-13.00 uur samen. 
We gaan 4x per jaar samen op pad met de camera, iedere keer met een 
ander thema dat we fotograferen. 
Thema’s waarmee we mee op pad zijn geweest, zijn bv Herfst, 
Avondfotografie, Lijnenspel, Langs de Dommel en Architectuur. 
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Nadat we samen op pad zijn geweest komen we de volgende maand 
samen om naar elkaars foto's te kijken en elkaar input, tips en trucs te 
geven om zo nog beter te leren fotograferen. 
 
Ieder jaar exposeren we en dit jaar gaan we dit doen in het “Dommelhuis”. 
We exposeren van 20 augustus t/m 23 september 2022. 
Ook zijn we door de bibliotheek uitgenodigd om in het “Dommelhuis” foto's 
te maken van bezoekers tijdens de opening. Een mooi moment om ook 
eens deze tak van fotografie uit te proberen en te ontdekken “hoe vind ik 
dit”?  

 
Uiteraard drinken we ook samen een kopje koffie/thee en hebben we het 
over van alles en nog wat. 
Denk je nu “hé dat is wat voor mij” of wil je graag weten wat we 
aankomend jaar gaan doen, neem dan contact op met:  
PVGE clubleider – Paul Janssen – p.janssen60@icloud.com – 
tel.0653352398 
PVGE Fotografiedocent – Myriam Merks – info@mfoto.nl – 0619449288 
We zien je mailtje of telefoontje graag tegemoet. 
■ myriam merks 

 

mailto:p.janssen60@icloud.com
mailto:info@mfoto.nl
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PVGE-CGC ComputerGebruikersClub Son en Breugel 
 
Voor alle leden van de PVGE Son en Breugel, dus ook niet-leden van de 
ComputerGebruikersClub,  organiseren we in het najaar van 2022 weer 
een cursus over het gebruik van Windows. 
Windows is geïnstalleerd op veel laptop of desktop computers. De 
afgelopen jaren werd veel de versie van Windows 10 gebruikt, maar in het 
najaar van 2021 is een nieuwere versie van Windows  geïntroduceerd 
(Windows 11) en op veel 
nieuwere laptops of andere 
computers is dit al 
geïnstalleerd. 
Dit is voor ons een stimulans 
om een cursus over het 
gebruik van Windows 11 te 
organiseren.  
De inhoud van deze cursus 
zal ongeveer het volgende 
inhouden: 
 

• werken met het bureaublad, startmenu en de nieuwe 
gebruikersinterface 

• apps en programma's starten, installeren en onderhouden 

• de verkenner, werken met bestanden, en mappen 

• Windows 11 aan de eigen voorkeuren aanpassen 

• de computer met andere gebruikers delen 

• internetapps gebruiken 

• uw computer beveiligen en up-to-date houden 

• werken met verschillende soorten media 
 

Deze opsomming vindt u in verschillende boeken terug, maar wij hebben 
nog niet voor een boek gekozen. Dit kan op een later tijdstip. Een 
belangrijk deel van de cursus zal ingeruimd worden voor het werken met 
de verkenner en de nieuwe interface die voor de verkenner ontworpen is. 
De afgelopen maanden zijn er al verschillende verbeteringen in Windows 
11 aangebracht en wij zullen deze verbeteringen regelmatig behandelen. 
Ook zijn er al veranderingen aangekondigd die in het najaar zullen 
verschijnen. 
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U kunt inschrijven via de secretaris van de ComputerGebruikersClub:  
 p.janssen60@icloud.com 
Inschrijven kan ook tijdens de eerste bijeenkomst van de computerclub. 
Deze is op 13 september (de tweede dinsdag in september) van 14.00-
16.00 uur in Braecklant, Amerikalaan 1, Son 
■ paul jansen 

 
 
Blijven Bewegen 
 
WIJ BLIJVEN BEWEGEN” 

  
Na 20 juli 2022 begint de schoolvakantie ( Helaas!) 
 
Natuurlijk blijven wij in beweging, dank zij alle adviezen van onze 
beweegcoach. 
 
Op 7 September 2022 zullen wij laten zien dat wij ons best hebben 
gedaan gedurende al die weken. 
 
Dus  iedere woensdag om 10.30 uur in de Boerderij in Breugel. 
 
Prettige vakantie! 
■ ludo van bergen 

 
Op de volgende pagina de folder van club “Blijven Bewegen” 
 

%20p.janssen60@icloud.com
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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 : 
Jack Schalk, tel. 06 44230125 
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 
 
Aad van Reeuwijk 
Carel Baartman 
Leon Elshof  
 
 
 

mailto:jac.wismans@outlook.com
mailto:secretaris@pvge-sonenbreugel.nl
mailto:penningmeester@pvge-sonenbreugel.nl
mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
mailto:pr@pvge-sonenbreugel.nl
mailto:belangenbehartiging@pvge-sonenbreugel.nl
mailto:vdlaarvd@xs4all.nl
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mailto:k.gorissen@kpnmail.nl
mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
mailto:pr@pvge-sonenbreugel.nl
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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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