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VAN DE VOORZITTER 
 

 
December is voor velen van u de gezelligste maand van het jaar met o.a. 
Sinterklaas en Kerstmis. Ook voor de PVGE is het een belangrijke maand 
met o.a. onze kerstreis naar Aken op 7 dec., de kerstbrunch op 20 dec. 
en ons traditionele kerstdiner op 21 dec. Ik hoop dat u in de 
gelegenheid bent aan een of meerdere van deze activiteiten deel te 
nemen.   
 
We hebben als PVGE een succesvol jaar achter de rug, vooral ook omdat 
Corona nu nauwelijks nog roet in het eten gooit. Laten we hopen dat dit zo 
blijft en dat we een mooi 2023 tegemoet kunnen gaan. De evenementen 
commissie heeft een aantal verrassingen voor u in petto, waaronder de 
Bob Dylan avond op woensdagavond 25 jan. Ik kan u verzekeren dat dit 
een heel boeiende en gezellige bijeenkomst gaat worden. Elders in deze 
nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie. Ook is inmiddels een datum 
gepland voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) met na afloop 
erwtensoep namelijk vrijdag 3 maart 14.00.  
 
Een belangrijke gebeurtenis in 2023 is de viering, samen met de andere 
PVGE-verenigingen in de regio, van het 75-jarig jubileum van de PVGE. 
Een jubileumcommissie is druk aan de slag om het programma samen te 
stellen waarbij gedacht wordt aan zowel een jubileumevenement lokaal bij 
elke vereniging als een centraal evenement met alle verenigingen samen. 
Dit gezamenlijke evenement gaat vermoedelijk in mei plaatsvinden. Het 
bestuur van de Koepel van PVGE-verenigingen heeft een aanzienlijk 
budget beschikbaar gesteld om de viering van dit jubileum mogelijk te 
maken. Via komende nieuwsbrieven en nieuwsflitsen zullen we u op de 
hoogte houden. 
 
Een andere belangrijke gebeurtenis op Koepelniveau (dit is de 
samenwerking van de verschillende PVGE-verenigingen), betreft het 
vervangen van ons gezamenlijke blad de Schouw door een digitale 
Koepel Nieuwsbrief. Grote voordelen hiervan zijn dat we frequenter en 
actueler u van allerlei ontwikkelingen en nieuws op de hoogte kunnen 
houden. Ook betekent dit een aanzienlijk kostenbesparing voor de 
verenigingen, waardoor de budgetten die we ter beschikking hebben voor 
activiteiten en evenementen toenemen en een contributieverhoging 
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voorlopig niet nodig is, ondanks de hoge inflatie waar we nu mee te maken 
hebben. In januari zult u  het laatste nummer van de Schouw ontvangen in 
zijn huidige vorm.  
 
Mogelijk gaat de gedrukte Schouw verder als lokale nieuwsbrief voor de 
PVGE Eindhoven waar tot op heden geen eigen gedrukte nieuwsbrief 
bestond. Een nadeel van het verdwijnen van de Schouw is dat een klein 
deel van onze leden die niet bereikbaar zijn per e-mail (zo’n 10% van onze 
leden) mogelijk minder informatie zullen ontvangen. We zullen dit deels 
trachten op te vangen door in onze eigen 2-maandelijkse nieuwsbrief meer 
aandacht te schenken aan zaken op bovenlokaal niveau. Hebt u wel een 
e-mailadres maar ontvangt u nooit mail en nieuwsflitsen van de PVGE, dan 
klopt u e-mailadres misschien niet in onze administratie of ontbreekt het e-
mail adres zelfs. Geef dan het (juiste) e-mailadres alsnog door aan onze 
ledenadministratie, zodat u ook in de toekomst verzekerd bent van 
regelmatige PVGE informatie. 
 
Ik wens u allen vast een fijne kerstperiode toe en een voorspoedig 2022.   
■ jac wismans 

 

AGENDA 
 
 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

7 dec 8.15 Busreis Aken Thermae 

20 dec 13.00 Kerstbrunch Sonnerie 

21 dec 17.00 Kerstlunch Sonnerie 

25 jan. 19.30 Lezing, muziek Bob Dylan ? 

3 maart  ALV  

 
 
NB.  
Nadere gegevens betreffende plaats en tijd van sommige bovenstaande 
activiteiten volgen in de nieuwsbrieven. Noteer al vast voor u relevante data 
in uw agenda. 
Voor activiteiten van de andere verenigingen zie De Schouw van november 
2022 en de desbetreffende websites. 
■ ton bosch 
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VERENIGINGSNIEUWS 
 

 

Opening seizoen 2022-2023 

Op vrijdag 23 september werd het seizoen 2022-2023 feestelijk geopend in 

het Dommelhuis.  

Vele leden hadden zich 

verzameld in de foyer van 

het Dommelhuis en om 

16.30 uur heette onze 

voorzitter Jac Wismans 

iedereen hartelijk welkom.  

Hij gaf een korte 

samenvatting van het 

jaarprogramma van de 

vereniging, dat was 

samengesteld door de Evenementencommissie. 

Dit jaarprogramma is uitgebreid te zien op onze website                              

( www.pvge.nl/sonenbreugel/). 

Na de presentatie trad Aris Weel, onze bekende zanger uit Son en 

Breugel, op. Hij bracht een zestal bekende meezingers ten gehore en er 

werd bij sommige liedjes uit volle borst meegezongen. 

http://www.pvge.nl/sonenbreugel/
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Daarna was er een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje. Het 

hapje werd verzorgd door “Spierbal On Tour”, die buiten met een foodtruck 

gratis friet en snacks verstrekte. 

Tevens was er een expositie van onze fotoclub “De Beleving” te 

bewonderen, waarbij mij opviel, dat de tentoongestelde foto’s een zeer 

hoog niveau hadden. 

Speciale dank gaat uit naar de 

Evenementencommissie, die voor een 

goed verloop van de bijeenkomst 

zorgde. 

Om 19.00 uur sloot Jac Wismans de 

gezellige bijeenkomst af. Al met al was 

het een zeer geslaagde en gezellige 

opening van het nieuwe seizoen. 

■ ton bosch 
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Terugblik op PVGE wijnproefavond 
 
Op 20 okt. jl. kwamen 22 leden met introducés samen in de 
bovenzaal van De Landing voor een wijnproefavond. I.v.m. met de 
hoge energieprijzen was deze avond verplaatst van De Bongerd 
naar De Landing. Onder deskundige leiding van de sommelier 
Marianne Coppelmans uit Eindhoven werd onze kennis op 
wijngebied bijgespijkerd en waren we in de gelegenheid een 3-tal 
witte wijnen en een 3-tal rode wijnen te proeven.  
 

 
 
Ook was er een 
kleine quiz 
georganiseerd en 
werden we van de 
nodige hapjes 
voorzien door Ellen 
van De Landing. De 
Landing bleek 
overigens een zeer 
geschikte locatie te 
zijn voor een 
dergelijke 

bijeenkomst. De reactie na afloop van de deelnemers was dat het 
een leuke, gezellige bijeenkomst was en voorgesteld werd er een 
jaarlijks terugkerend evenement van te maken voor onze leden. 
■ jac wismans 

 

Wie is de vrouw achter de verspreiding van de Nieuwsbrief? 
 
We vinden het doodgewoon dat we iedere twee maanden een nieuwsbrief 
in de bus krijgen. Maar wie zorgt voor de verspreiding daarvan? Dat vroeg 
ik me af toen ik het laatste clubblad kreeg. Daarom maakte ik een afspraak 
en toog naar haar huis.  
Ik werd verwelkomd met thee en koekjes door een vrolijke zeventiger. 
Karin Gorissen. 
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Als eerste vroeg ik wanneer ze lid was geworden.  Met een kleine 
onderbreking is ze sinds 2000 lid van de PVGE Son en Breugel. Ze was 
actief in wandelclub DRIEKAAS, deze club stopte in 2003.  Ze stond aan 
de wieg van leesclub twee in 2013 en werd lid van  de  natuurwandelclub 
in 2014. Ze werd lid van de computerclub in 2015 en van leesclub twee is 
ze inmiddels clubleider. 
Sinds 2018  coördineert ze de verspreiding van de nieuwsbrief. 
Hoe gaat dat in zijn werk? De drukker stuurt haar de exemplaren, de 
ledenadministratie de bijbehorende labels voor 550 adressen. Het neemt 
een paar dagen tijd om alles te labelen en in wijken te verdelen. Daarna 
komen de vrijwilligers die de nieuwsbrief daadwerkelijk in de bus doen. 
Marianne van de Putte heeft de leiding daarover in Son en Karin Gorissen 
in Breugel. 
Maar wie is Karin Gorissen, ons zeer gewaardeerde lid? 
Karin komt uit Limburg, heeft gymnasium b gedaan om daarna Duitse taal- 
en letterkunde te gaan studeren. Ze trouwde, kreeg kinderen en scheidde. 
Sinds 1970 woont ze in onze gemeente. Na een nieuwe opleiding voor 
docente handvaardigheid in diverse buurthuizen, had ze tien jaar een 
galerie en kunstuitleen. De laatste vijf jaar voor haar pensionering werkte 
ze bij basisschool de Harlekijn. Ze is lid van Adviesgroep Sociaal Domein 
en secretaris van CLIPC (Cliëntenparticipatie voor de minima). Haar grote 
hobby’s zijn o.a. wandelen, beeldhouwen, boekbinden en lezen. Kortom 
een vrouw met een brede belangstelling, veel vaardigheden en een groot 
sociaal hart. Ze houdt er niet van om in de schijnwerpers te staan, maar 
soms moet dat even. Karin Gorissen, ons zeer gewaardeerde lid, dank 
voor al je werkzaamheden voor onze vereniging en voor onze gemeente. 
■ monique streur 

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS 
 

Nieuws over het Samen Fit en Veilig project, het 
computerspreekuur en de workshop Mijngezondheid.net 

 
Workshop MijnGezondheid.net en MedGemak 
Als de nieuwsbrief verschijnt heeft de themamiddag Digitalisering van de 
huisartsenpraktijk op 23 november al plaatsgevonden. U heeft daar het 
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een en ander kunnen horen over de functies, het nut en de noodzaak van 
het patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de MedGemak app van onze 
huisartsen. Als u gebruik wilt gaan maken van deze digitale voorzieningen 
en u heeft hulp nodig, dan kunnen wij u daarbij helpen. De docenten van 
SonenBreugelVerbindt hebben in samenwerking met de bibliotheek een 
workshop van 2,5 uur opgezet met als doel dat u na afloop zelfstandig in 
kunt loggen op het portaal en gebruik kunt maken van de functies, zoals 
bijvoorbeeld zelf een afspraak maken, medicijnen bestellen of een digitaal 
consult versturen.  
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan met het aanmeldingsformulier wat 
te verkrijgen is bij de balie van de bibliotheek. 
 
Het Samen en Fit en Veilig 
project 
In de vorige nieuwsbrief heb ik u 
in het kort wat uitgelegd over het 
regionale 
gezondheidsprogramma 
Grozzerdam/Vitaal in Brainport en het daaruit ontstane project Samen Fit 
en Veilig in Son en Breugel. 
De Digidokters werkgroep van SonenBreugelVerbindt is nu vrijwel klaar 
om groepjes deelnemers uit te nodigen voor een uitleg en een instructie 
over hun deelname. 
De Digidokters zijn daarom op zoek naar ouderen in onze gemeente die 
interesse hebben in een gezonde levensstijl en bereid zijn om een tijdlang 
(enkele maanden) een 'activity tracker' (een soort smartwatch) te dragen. 
De smartwatches worden gratis aan de deelnemers uitgeleend. De 
gegevens die de smartwatch verzamelt, worden gedeeld met de huisarts 
en daar opgeslagen en beoordeeld. De Digidokters werken samen met de 
plaatselijke huisartsen en de Seniorenraad. 
De gemeente subsidieert de kosten in het kader van project 'GROZzerdam 
Vitaal in Brainport' waarin burgerinitiatieven gestimuleerd worden. 
Binnenkort zal een lid van de Digidokters in gesprek gaan met 
vertegenwoordigers van de Seniorenraad over de belangstelling en het 
samenstellen van groepjes uit de ledenbestanden van de PVGE en de 
KBO’s in Son en Breugel. U hoort daar binnenkort méér over van het 
bestuur van de PVGE.  
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Het computerspreekuur, Informatiepunt Digitale Overheid en 
Informatiepunt OuderenWijzer; hoe zit dat? 

Het computerspreekuur draait inmiddels alweer 3 jaar en voorziet duidelijk 
in een behoefte. Het aantal bezoekers groeit en de diversiteit aan vragen is 
enorm groot. Het spreekuur krijgt onder andere vragen over het gebruik 
van DigiD, overheidswebsites, internetbankieren, gebruik van tablet en 
smartphone, Windows computers, installeren van printers, ordenen van 
foto’s, laden van e-books, aanschaf en gebruik van mobiele alarmering, 
enzovoorts.  
In veruit de meeste gevallen vertrekken de bezoekers weer met een 
oplossing voor hun probleem. 
Recent heeft de bibliotheek een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 
geopend. Vragen die daar binnenkomen over allerlei digitale zaken worden 
echter door de medewerkers van de bibliotheek in vrijwel alle gevallen 
meteen doorgestuurd naar het computerspreekuur. 
Ook digitaal gerelateerde vragen die gesteld worden aan het 
informatiepunt OuderenWijzer van de Seniorenraad worden doorgestuurd 
naar het computerspreekuur. 
Kortom, de informatiepunten werken op dit punt zodanig goed samen dat 
er nauwelijks overlap is. 
Gerard van Loon 
Email: g.vanloon1@gmail.com 
■ gerard van loon 

 
 

Infopunt Ouder en Wijzer officieel geopend in het Dommelhuis 

di 18 okt, 09:04 Algemeen 

Maandag 17 oktober opende wethouder Steven Grevink het Infopunt in het 
Dommelhuis. Het Infopunt, met de toepasselijke naam ‘Ouder en Wijzer’, is 
voorlopig iedere werkdag geopend tussen 11.00 en 12.00 uur in de foyer 
van het Dommelhuis. Dit Infopunt is bedacht door de Seniorenraad. 
Vrijwilligers van organisaties als de KBO’s, PVGE, Hoi-Huis, Seniorenraad, 
Erfgoedvereniging Son en Breugel zorgen voor de bezetting. 

 

mailto:g.vanloon1@gmail.com
https://www.mooisonenbreugel.nl/search?c=11
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De Seniorenraad van Son en Breugel 
vindt dat bezoekers van het 
Dommelhuis goede informatie moeten 
kunnen krijgen over activiteiten en 
organisaties, verenigingen in het dorp. 
Bovendien moet de weg in het 
gebouw kunnen worden 
gewezen. Het Infopunt is dus eigenlijk 
een balie waar vrijwilligers de 
bezoekers verwelkomen en van 
informatie kunnen voorzien.. Ze 
wijzen de weg in het Dommelhuis, 

maar informeren ook over (senioren)activiteiten die in ons dorp 
plaatsvinden op het terrein van ontspanning, educatie, cultuur en sport, en 
verwijzen naar andere instellingen die hun stempel drukken op het 
Dommelhuis.  
De verwachting is dat op den duur meerdere organisaties en vrijwilligers 
zich gaan aansluiten bij dit initiatief om de dienstverlening zo uitgebreid 
mogelijk te maken. 
■ thijs wijnakker 
 
 

NIEUWE LEDEN 
 
We kunnen deze keer 6 nieuwe leden verwelkomen : 
 

Hr. M.J. Eijkemans Mw. A.W.E. V.d. Boom 

Hr. J. Jansen Mw. F.R. Jansen 

Hr. J. de Boer Mw.C.M.H. v. Remmen-Egberts 

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

Kerstbrunch – Kerstdiner 

Kapelzaal la Sonnerie, Nieuwstraat 45, Son en 

Breugel 

 

Kerstbrunch 
op dinsdag 20 december 2022 

 
Ontvangst om 13.00 uur 

vanaf 13.30 uur wordt de brunch geserveerd 
afsluiting om 16.00 uur 

  

Menu 

 
Soep van de dag 

 

Luxe belegde minibroodjes met 
ham, kaas, zalm, brie, kipfilet 

 

Brabants Worstenbroodje 
 

Minigebak op etagères op tafel 

 

Inclusief 
Onbeperkt koffie/thee (geen cappuccino en latte) 

en p.p. één glas wijn, bier of fris 

 

Overige drankjes voor eigen rekening, ter plaatse af te rekenen. 
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Kosten brunch voor leden en gastleden van PVGE-S&B €27,50 p.p.; zij 
mogen ieder 
1 introducé meenemen. Introducés betalen €32,50 p.p. 
 
 

Kerstdiner 
op woensdag 21 december 2022 

 
Ontvangst om 17.00 uur met een glaasje prosecco 
vanaf 17.30 uur worden de gerechten geserveerd 

 
Menu : 

 
Taartje van rivierkreeftjes met kerrie en appeltjes 

 

 
Pomodori tomatensoep met pesto en room 

 

Wildstoof met aardappelpuree 

Geserveerd met een groentegarnituurtje 

 

Parelhoenrolletje omwikkeld met bacon en calvadossaus 
Geserveerd met een groentegarnituurtje 

 

Dessertglaasje 

 

Inclusief 
bij ontvangst 1 glas prosecco 

bij het diner 2 consumpties p.p.: huiswijn / bier / fris / koffie of thee 
 

 

Kosten diner voor leden en gastleden van PVGE-S&B €47,50 p.p.; zij 
mogen ieder 
1 introducé meenemen. Introducés betalen €52,50 p.p. 
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Aanmelden voor zowel de brunch als het diner: 
Brunch Bij aanmelding voor de brunch vermelden: namen 
deelnemers, PVGE-lidnummers, eventueel dieetwensen. 
Diner  Bij aanmelding voor het diner vermelden: namen 
deelnemers, PVGE-lidnummers, eventueel dieetwensen. 
 
Aanmelden vóór 1 december 2022 op één van de volgende manieren: 
1. Via het digitale inschrijfformulier op de website 
https://www.pvge.nl/sonenbreugel/evenementen/  
2. Door een e-mail met vermelding van “Kerstbrunch” of “Kerstdiner” en de 
gevraagde gegevens te sturen naar evenementen@pvge-sonenbreugel.nl  
3. Als u niet beschikt over e-mail, dan telefonisch bij één van de leden van 
de Evenementencommissie: Henny Vredeveld 0499-471665 of Gerry 
Henselmans 06-23909405. 
In alle gevallen moet het verschuldigde bedrag worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL52RABO 0148259642 t.n.v. PVGE afd. Son onder 
vermelding van “Kerstbrunch” of “Kerstdiner”. De aanmelding is definitief 
als het geld op de rekening van de PVGE staat. De datum van betaling is 
bindend. 

 

U mag voor de Kerstbrunch óf het Kerstdiner inschrijven, maar als u aan 
beide wilt deelnemen, geef dat dan bij uw aanmelding aan. Als er na 1 
december nog plaats is, noteren wij u voor beide gelegenheden. 
■ evenementencommissie 

 
 
 

China presentatie door Frans de Bruin 
 
De duizelingwekkende snelheid waarmee China onderweg is de grootste 
wereldmacht te worden, is door Frans de Bruin vanavond, 9 november kort 
en bondig uitgelegd met een boeiende presentatie. De lange historie van 
de Chinese manier van denken (Confucius en Lao Zi), de vernedering door 
het westen in de 19de eeuw en de oorlogsmisdaden van Japan vormen de 
achtergrond voor een geweldige opmars van dit land naar een toppositie. 
De Culturele Revolutie van Mao heeft die opmars wel vertraagd, maar 
Deng heeft de werkelijke doorbraak op poten gezet. De enorme ijver van 
de Chinees (‘996’: werken van 9 tot 9, 6 dagen per week) en de drang naar 
succes (het enige performance criterium) maken dat er grootse projecten 

https://www.pvge.nl/sonenbreugel/evenementen/
mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
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zijn gerealiseerd in de afgelopen decennia. Aspecten van het functioneren 
van de Chinese staat en Communistische Partij zijn:  

 Het vertrouwen van de bevolking behouden   

 Sterk lokaal en centraal bestuur, gericht op resultaat 

 Successen worden gestimuleerd 

 Startup bedrijven worden gestimuleerd 

 Goede opleidingen 

 De staat beheerst ca. 20% van de economie, de rest is particulier 

initiatief met (enorme) concurrentie 

 Een visie met speerpunten 

 

 

Op allerlei gebieden, zoals lucht- en 
ruimtevaart, heeft China ondanks de 
buitensluiting door het westen 
achterstanden weggewerkt. De 
zijderoute maakt een heel nieuwe 

ontwikkeling door en binnen China is een infrastructuur van spoorwegen 
en wegen aangelegd op een weergaloze schaal in een weergaloos tempo. 
Er werden een aantal vergelijkende onderzoeken getoond die deze ‘Derde 
Revolutie’ in beeld brengen.  
De volle zaal dankte Frans met een warm applaus. 
■ arnold van den broek 
 

 
Aankondiging van een muzikale Bob Dylan-avond  

op woensdag 25 januari 2023 aanvang 19.30 uur 

Sprekers zijn Annelies Schoth en Eddy Odijk (Ars Longa). 
Zij laten ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag (op 24 mei 2021) Bob 
Dylan's muziek horen en hebben het over zijn teksten. 
Annelies en Eddy, fans van (bijna) het eerste uur, vertellen over zijn leven 
en de vele "andere kanten" van zijn kunstenaarschap. 
Het gaat een muzikale avond worden, waar het nodige te beleven valt. 
 
De locatie, kosten en wijze van aanmelding worden later in een nieuwsflits 
en op de website bekend gemaakt. 
■ evenementencommissie 
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HET BESTUUR EN MEDEWERKERS WENSEN U ALLEN 
 
PRETTIGE KERSTDAGEN 
 
EN EEN VOORSPOEDIG 2023 
 
 

 

CLUBNIEUWS 
 

Fietsclub 
 

Activiteiten: 
Inmiddels is het zomerseizoen afgesloten met twee mooie fietstochten, 
één naar kasteel Heeswijk / Dinther, en de laatste naar Vessem in de 
Kempen. 
– Kasteel Heeswijk / Dinther: een fietstocht van ca. 58 km., via Schijndel, 
waarbij het kasteel kon worden bezocht. Bij het restaurant, gelegen bij het 
kasteel, was het buiten heerlijk toeven in de zon.  
– Vessem: de laatste fietstocht van het zomerseizoen, die ons voerde door 
de Kempen naar Vessem. In de Vessemse Hoeve namen we 1 ½ uur tijd 
voor de lunch, dit keer wel binnen. Het jaarlijkse etentje van de fietsclub 
was in Rozer. 
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– Nuenen: de eerste fietstocht van het winterseizoen zal gaan via Bokt 
naar Nuenen.(inmiddels bij het uitkomen van deze editie reeds achter de 
rug). 
– Sint Oedenrode, waar in kerstsfeer wordt afgesloten. Bij deze 
gelegenheid zullen de leden, die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de fietsclub in 2022, met een kleinigheid worden verrast. 
Tevens zal het concept jaarprogramma 2023 worden uitgereikt. 
 
Contributie 2023 

Het bedrag blijft 6,00 euro p/p  per jaar; gaarne uiterlijk 31 januari 2023 
over te maken aan onze penningmeester: 
NL 08 INGB 0659 1116 75 ten name van Mw. M.P.W. Spaas-ter Meulen 
met vermelding van: PVGE-fietsclub 2023 en je naam. 
Mocht je geen lid meer willen zijn voor het komende jaar, dan gaarne 
schriftelijk bericht van afmelding uiterlijk 31 december 2022, zodat geen 
onnodige aanmaningen in de loop van 2023 worden verstuurd. 
■ herman hendriks 

 
 

Opheffing pubkwisclub 

Helaas hebben we moeten besluiten de pubkwisclub op te heffen. 

Het ledenaantal is te klein om door te gaan. De Coronatijd heeft ons geen 

goed gedaan. 

Een aantal leden heeft tijdens die periode een andere activiteit kunnen 

ontplooien en ook de leeftijd met haar lichamelijke ongemakken heeft een 

rol gespeeld bij het opzeggen van enkele leden. 

Ik wil alle leden hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage in de afgelopen 

periode. 

Misschien zien we elkaar nog wel weer bij een andere activiteit van de 

PVGE Son en Breugel. 

■ ton bosch 
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Activiteiten van de PVGE Reis en Cultuurclub in 2022 en 2023 
 
Tijdens de goed bezochte jaarvergadering van de PVGE Reis en 
Cultuurclub op donderdag 27 oktober 2022 in Braecklant zijn zoals 
gewoonlijk het museumprogramma en het reisprogramma voor 2023 
gepresenteerd. 
De museumreizen gaan naar: 
- Het Depot in Wageningen met auto op 24 november, 
- Mauritshuis in Den Haag op 15 december, 
- Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam op 26 januari 2023, 
- Rijksmuseum in Amsterdam op 23 februari 2023. 
In 2023 zullen de volgende plaatsen worden bezocht: 
- Venlo op 30 maart, 
- Nijmegen op 20 april, 
- De Biesbosch met auto op 25 mei, 
- Zwolle op 29 juni, 
- Gent met de bus op 27 juli, 
- Almere op 31 augustus, 
- Luik op 28 september    
Voor het reizen gebruiken we de trein tenzij anders vermeld. 
Ook dit jaar en komend jaar zijn er weer enthousiaste leden die in 
groepjes van twee of drie de verschillende reizen met plezier gaan 
organiseren. 
Voor meer inlichtingen Christianne Drubbel 
(christiannedrubbel@gmail.com) 
 
 

Eerste bijeenkomst fotogroep de Beleving nieuwe seizoen  
In oktober j.l. was de 1e samenkomst van de PVGE Fotogroep "De 
beleving" 2022-2023. 
We waren in Best Zoo en dat was best een beleving en ook een echte 
uitdaging. 
De beesten staan nu eenmaal niet veel stil, doen niet altijd wat jij wilt en 
het licht is ook niet altijd even goed. 
Dus het was flink aan de slag met de fotocamera maar tussendoor ook tijd 
voor een kopje thee of koffie met koek om een praatje te maken met 
elkaar. 
 

mailto:christiannedrubbel@gmail.com
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Heerlijk om zo met zijn allen 
weer actief met de camera 
en met veel enthousiasme 
op pad te gaan. 
Enne de groepsfoto, ja dat is 
een passende zo op de 
krokodil. 
We hadden deze ochtend 2 
gastdeelnemers en Ineke 
heeft zich bij onze groep 

gevoegd. Welkom Ineke en veel fotografieplezier en gezelligheid gewenst. 
 
Misschien wilt u als lezer ook  meedoen met deze fotogroep of wilt u een 
keertje als gast met ons mee gaan en zien of dit iets voor u is, neem dan 
contact met me op. Dan informeer ik u graag. 
Mijn contactgegevens zijn: Myriam Merks, info@mfoto.nl of tel. 06-
19449288. 
Onze volgende samenkomst is op zaterdag 12 november 2022 geweest. 
We zijn toen naar de Moerputten bij Den Bosch gegaan en hebben toen 
gefotografeerd met het thema "Herfstlandschap". Weer een nieuwe 
fotografie uitdaging! 
■ myriam merks 

 

Wandelclub 3 
 

 
 
Op 20 september 
hebben wij, de 
wandelclub 3, na 
een wandeling van 6 
km onze jaarlijkse 
lunch gehouden. 
Het was een heel 
gezellig samenzijn 
met 17 leden in de 
tuin van Corry. 

■ corry van der hamsvoort 

mailto:info@mfoto.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 : 

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 
Diana Solomos, tel. 06 28526251 ( na 17.00 
uur ) 
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  
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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 : 
Arnold van den Broek,  
tel 0499-842444  / e-mail:  
arnoldjanvandenbroek@gmail.com 
Fietsclub : 
Herman Hendriks, tel. 0499-473042,  
e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl 
Fotoclub De Beleving: 
Myriam Merks, tel. 0619449288 
e-mail : info@mfoto.nl 
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 
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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