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VAN DE VOORZITTER 
 
Corona is inmiddels gereduceerd tot een griep waardoor we de lockdown 
voorlopig even achter ons hebben kunnen laten en de 
verenigingsactiviteiten volop weer van start zijn gegaan. Gelukkig is de 
oorlog in de Oekraïne in een wat stabielere fase terecht gekomen, waar de 
Russen momenteel weinig voortuitgang lijken te boeken, maar de oorlog is 
nog lang niet voorbij helaas. Inmiddels zijn er meer dan 50.000 
vluchtelingen in Nederland gearriveerd en ook in Son zijn nu een aantal 
Oekraïners gehuisvest, misschien ook in uw directe omgeving. Velen van u 
merken dat de prijzen van de dagelijkse levensbehoeften stijgen en in het 
bijzonder ook de energiekosten. De vooruitzichten zijn op dit terrein helaas 
somber. Via de PVGE Koepel en in samenwerking met andere 
ouderenverenigingen proberen wij de positie van de ouderen onder de 
aandacht te brengen o.a. met betrekking tot de AOW en pensioen situatie. 
Er vonden in de afgelopen periode diverse PVGE-activiteiten plaats, 
georganiseerd door onze evenementen commissie, zoals de lezing over 
Vietnam, gehouden door een van onze leden: Baer Hanraets op 7 april en 
het bezoek aan het DAF museum op 12 mei. Op 4 mei organiseerden we 
samen met de Digidokters voor onze leden een themamiddag over het 
onderwerp: “Digitalisering van de huisartsenpraktijk - Wat is het, waarom 
gebeurt het en wat betekent het voor u?” Een heel interessante 
bijeenkomst waarbij veel  leden aanwezig waren. Voor degenen die het 
allemaal nog eens willen nalezen: de presentaties zijn te vinden op onze 
nieuwe website. In het najaar wordt waarschijnlijk een vervolg thema 
middag over dit onderwerp georganiseerd door de Seniorenraad in het 
nieuwe Dommelhuis, waar u van harte welkom bent. 
Over de website gesproken: deze is onlangs volledig vernieuwd en velen 
van u hebben al een kijkje genomen, bijvoorbeeld om onze 
evenementenagenda te raadplegen. Hartelijk dank aan Leon Elshof die 
een belangrijke rol voor onze vereniging heeft gespeeld om deze nieuwe 
website  tot stand te brengen.  
Goed nieuws is ook dat we een nieuwe bestuursmedewerker voor onze 
ledenadministratie hebben gevonden, namelijk Jack Schalk. Welkom Jack 
in deze rol, welke je gaat vervullen naast je Huba-werkzaamheden (Huba 
= Hulp bij Belastingaangifte). Fred Cox heeft inmiddels zijn 
werkzaamheden aan Jack Schalk overgedragen. Fred hartelijk dank voor 
je werk als ledenadministrateur en bij gelegenheid zullen we op gepaste 
wijze van je afscheid nemen. Als er wijzigingen zijn in uw contactgegevens 
bij bijvoorbeeld verhuizen of een ander telefoonnummer of e-mail adres, 
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aarzel dat niet om met onze ledenadministratie contact op te nemen om de 
wijzigingen door te geven. Verder zult u misschien gemerkt hebben dat 
onze correspondentie met de leden steeds vaker ook plaatsvindt via e-mail 
in aanvulling  op onze gedrukte  nieuwsbrief en onze berichten in de 
MooiSonenBreugelkrant. Wanneer u een e-mailadres heeft en gebruikt, 
maar nooit berichten krijgt van de PVGE, dan is uw e-mailadres helaas niet 
of onjuist bij ons bekend. Graag uw (juiste) e-mail adres dan alsnog aan 
onze ledenadministratie doorgeven. 
Tot slot een korte vooruitblik voor de komende maanden. Op 22 juni staat 
een Heemkundewandeling door Son en Breugel gepland en op 15 juli 
onze jaarlijkse busdagtocht, die ons dit jaar in zuidelijke richting voert, 
namelijk naar  België met bezoeken o.a. aan de abdij van Postel 
(Norbertijnen) en de Oranjestad Diest. Meer informatie is te vinden elders 
in deze nieuwsbrief. Op 10 juli staat een belangrijke gebeurtenis voor ons 
dorp gepland namelijk de opening van het Dommelhuis. Ook zullen dit jaar 
weer Senioren Zomer Activiteiten (SZA) gaan plaatsvinden. Een 
werkgroep van verschillende organisaties in Son en Breugel waaronder de 
PVGE, is nu bezig het programma samen te stellen. Tot slot noem ik nog 
de opening van het PVGE seizoen. Zet vrijdag 23 september van 16.00-
19.00 maar vast in uw  agenda.  Wat er dan precies staat te gebeuren 
houden we nog even als verrassing maar het zal bijzonder worden mede 
door de entourage van het Dommelhuis waar we de opening van het 
Seizoen zullen organiseren.  
Ik wens u een fijne zomerperiode toe.   
■ jac wismans 

 

AGENDA 
 
 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

22 juni 14.00u  
PVGE historische wandeling 
Son en Breugel 

 Kiosk in Son 

15 juli 8.30u 
PVGE busdagtocht abdij Postel 
en Oranjestad Diest 

 Son en 
Breugel 

augustus  
Senioren Zomer Activiteiten 
(SZA) 

 

23 sept. 
16.00-
19.00u 

Opening seizoen Dommelhuis 
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NB.  
Nadere gegevens betreffende plaats en tijd van sommige bovenstaande 
activiteiten volgen in de nieuwsbrieven of worden aan de deelnemers 
medegedeeld.  Noteer al vast voor u relevante data in uw agenda. 
Voor hoofdverenigingsactiviteiten zie De Schouw van mei en juli 2022 
(nummers 3 en 4). 
■ ton bosch 

 
 

VERENIGINGSNIEUWS 
 

 

Themamiddag “digitalisering van de huisartsenpraktijk” 
 
Op 4 mei werd door de PVGE Son en Breugel voor leden een 
themamiddag “digitalisering van de huisartsenpraktijk” gehouden. Bijna 
100 leden hebben deze middag in het Vestzaktheater bijgewoond. 
Sprekers waren huisartsen van Medisch Centrum de Linden en de 
Digidokters van SonenBreugelVerbindt. 
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Vele diensten van de huisartsenpraktijk zullen steeds meer digitaal, dus via 
internet, aangeboden worden. Afspraken kunnen nu al gemaakt worden 
via mijngezondheid.net  of met de app MedGemak. Ook kan men op deze 
websites uitslagen van onderzoeken of consults vinden. Met websites als 
Thuisarts.nl kan men zich al voorbereiden op een gesprek met de huisarts. 
Zelfhulpmodules komen beschikbaar om zelf thuis oefeningen te doen. 
Meer informatie over deze zeer geslaagde middag kan men vinden op de 
website van de PVGE: 
    www.pvge.nl/sonenbreugel/   onder Evenementen. 
 
Deze themamiddag wordt in het najaar herhaald, nu voor alle senioren van 
Son en Breugel met medewerking van onder andere de Seniorenraad. 
 
■ thijs wijnakker 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS 
 

Computerspreekuur en -cursussen  

 
Als deze nieuwsbrief verschijnt heeft de speciale themamiddag op 4 mei 
over de “digitalisering van de huisartsenpraktijk” alweer plaatsgevonden.  
Misschien was u erbij en heeft u kunnen horen wat dit voor u betekent, 
waarom de huisartsen dit willen en wat u op korte termijn mag verwachten. 
Misschien zijn sommigen met veel vragen en onzekerheden over het 
gebruik van het patiënten-portaal MijnGezondheid.net naar huis gegaan.  
Ook als u er niet bij was kan het zijn dat u met vragen zit over, of hulp 
nodig heeft bij het gebruik van het patiëntenportaal van de huisartsen van 
Son en Breugel. 

http://www.pvge.nl/sonenbreugel/
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Voor al deze mensen bieden de Digidokters van SonenBreugelVerbindt in 
samenwerking met MC de 
Linden en Bibliotheek 
Dommeldal ondersteuning aan 
in de vorm van cursussen en 
trainingen. 
U kunt u daarvoor aanmelden 
door een e-mail te sturen naar 
ondergetekende.  
E-mail: 
g.vanloon1@gmail.com 
Ik neem dan contact met u op. 
U kunt voor uw vragen ook 
altijd terecht op het 
Digidokters/Computerspreek- 
uur, iedere woensdag van 16 
tot 17 uur in de foyer van het 
Vestzaktheater tijdens 
openingstijden van de bibliotheek. 
Tip: 
De Digidokters hebben een uitgebreide stap-voor-stap handleiding voor 
het patiëntenportaal MijnGezondheid.net en bijbehorende app MedGemak 
gemaakt. 
U kunt deze downloaden van de website van SonenBreugelVerbindt: 

https://www.sonenbreugelverbindt.nu/web/group-435048/home 

■ gerard van loon 

 

 

 

Vrijwilligerswerk houd je jong en verbreedt je zicht op de 
wereld. 
 
Ons PVGE-lid Anneke Kauffmann is opgenomen als lid in de orde van 
Oranje Nassau. Dit heugelijke feit is de aanleiding voor een interview. 
Op een zonnige middag toog ik naar het huis van Anneke, alwaar ik 
ontvangen werd in een huis vol bloemen en felicitatiekaarten. 
Op mijn vraag wie Anneke is, vertelde ze me dat ze voor WO ll in 
Rotterdam is geboren en getogen. Ze heeft de opleiding tot 
apothekersassistente gevolgd. Een praktische en een heel secure 
persoonlijkheid dus. Ik vroeg haar wat het verschil is in het vrijwilligerswerk 

mailto:g.vanloon1@gmail.com
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toen en nu. Ze antwoordde dat vrijwilligerswerk vroeger heel natuurlijk en 
gewoon was. Al vroeg deed ze bij de voorloper van de Scouting al z.g. 
vrijwilligerswerk. Ze gaf leiding aan de jongste leden. Dat hoorde erbij, 
daar dacht je niet over na. Later, toen ze met haar man naar Liberia ging, 
werkte ze samen met een Amerikaanse arts als apothekersassistente. Ze 
was nodig en hij vroeg haar. Gewoon, je deed het en je dacht er niet 
verder over na. Bij terugkomst in Nederland deed de Kerk een beroep op 
haar. En weer ging ze op pad. Inmiddels moeder van vier kinderen. Er 
werd een beroep op haar gedaan en ze deed het. Pas later, toen ze 
inmiddels weduwe was en een jonge oudere, werd het vrijwillige werk 
vrijwilligerswerk, zoals ze het ging ervaren. Er was meer structuur. Meer 
professionalisering. Ze bleef haar werk doen bij de Kerk. Bij het Bijna 
Thuishuis, bij de PVGE Son en Breugel, de LEV groep, het Hoi-huis, bij 
Zonhove en Automaatje. Besturen is niets voor haar, maar naar de 
mensen toe gaan, dat doet ze graag. 
 

 
 
Door haar vrijwilligerswerk blijft ze 
midden in de maatschappij staan, ze 
blijft zich ontwikkelen. Ze volgt 
cursussen. Kortom het vrijwilligerswerk 
houdt haar bij de les, houdt haar jong 
van geest en verbreedt haar blik op de 
wereld. 
Anneke Kauffmann, moeder, 
grootmoeder en inmiddels 
overgrootmoeder, nog steeds 
vrijwilliger voor onze gemeenschap. 
Volkomen terecht dat ze een lintje heeft 
gekregen. 
■ monique streur / foto wil feijen 
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WMO nieuws 
 
Zoals het er nu uit ziet zal in de toekomst (2025) de eigen bijdrage aan de 
WMO weer inkomensafhankelijk zijn wat betreft de huishoudelijke hulp. Op 
dit moment wordt er gekeken hoe het overgangsrecht er uit moet zien. 
Zullen bestaande cliënten de hogere eigen bijdrage, die nu 19 euro per 
maand bedraagt, gaan betalen met ingang van de datum waarop de 
nieuwe regeling van kracht wordt of zal worden gewacht tot de indicatie 
verstrijkt en geldt de hogere bijdrage dan?  
De wachttijden mogen niet overschreden worden. Binnen veertien dagen 
na de aanvraag op de WMO moet de gemeente uitsluitsel geven (zie art. 
2.3.3. van de Wmo 2015). 
Wachttijden bij de medische adviesbureaus mogen niet leiden tot 
opschorten van een beslissing door de gemeente. Dit is in strijd met de 
Wmo. 
Bij zorg in natura is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de toekenningsbesluiten. In het uiterste geval (als de zorgaanbieder zegt 
over niet genoeg personeel te beschikken) moet de gemeente de 
zorgaanbieder verplichten om gebruik te maken van (duurdere) 
uitzendkrachten. 
Uw cliëntondersteuner kan u helpen met een bezwaarschrift. 
Monique Streur : monique.streur@gmail.com tel.nr. 0499-471042 
Jan de Lange: jandelange@cgplatformsonenbreugel.nl tel.nr. 0499-
479293 
■ monique streur 

 
 
 

NIEUWE LEDEN 
 
We kunnen deze keer 3 nieuwe leden verwelkomen : 
 

Mw. C.C.M. Bernards-Wijns Hr. A.A.J.N. Bernards 

Hr. J.A. den Boer  

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

 

mailto:monique.streur@gmail.com
mailto:jandelange@cgplatformsonenbreugel.nl
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EVENEMENTENNIEUWS 
 

Bezoek DAF museum 
 
Een groep PVGE-leden heeft op 12 mei een bezoek gebracht aan het DAF 
museum in Eindhoven, het Walhalla voor de autoliefhebber. Bij dit 
museum zijn maar liefst 160 vrijwilligers actief. 
 

 
 
Een trotse gids leidde ons langs het 
erfgoed van van Doorne’s Automobiel 
Fabriek. Hij vertelde 1½ uur lang uitgebreid 
over de bijzonderheden van de vele 
glimmende vrachtwagens, bussen, 
rallyvoertuigen en personenauto’s die door 
de jaren heen zijn gefabriceerd. 
We hoorden hoe de gebroeders Hub en 
Wim van Doorne in 1928 met een 
startkapitaal van fl.10.000,-- vanuit een 
kleine constructiewerkplaats een imperium 
hebben opgebouwd. Inmiddels is het 
onderdeel van het Paccar-concern, maar 
de naam DAF is blijven bestaan. 

Nu rollen er in de fabrieken dagelijks 240 grote, geavanceerde 
vrachtwagens van de band. In gemiddeld 23 uur wordt een vrachtwagen in 
elkaar gezet. 
 
Een van de automobielen die we zagen was de blauwe cabriolet uit 1966 
waarin Willem Alexander en Amalia vorig jaar reden tijdens hun bezoek 
aan Eindhoven. Hij is in het echt nog mooier dan op de televisie! 
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Na afloop van de rondleiding 
was er een drankje in het 
“Daffetaria”. 
De door de 
Evenementencommissie 
georganiseerde excursie was 
zeer geslaagd. 
■ evenementencommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Lezing over “Noord- en Zuid Vietnam”  7 april 2022.  
 
Baer Hanraets vertelde ons over een fascinerende wereld door middel van 
een kleurrijke diapresentatie en films. Vietnam is een prachtig, bijzonder 
land met een woelige geschiedenis waar pas sinds 1986 toeristen welkom 
zijn. Het heeft ruim 8 miljoen inwoners en is een land met vele gezichten, 
er leven 54 etnische groepen.  
 
In het Noorden in de  Halong Bay zijn ruim 3.000 Karststenen eilanden die 
zijn ontstaan doordat het berggebied in een periode van miljoenen jaren 
onder water is gelopen en het staat op wereld erfgoedlijst van de 
UNESCO.   

  
 
Het middendeel van het land heeft veel oude handelssteden aan de kust. 
Terwijl de bevolking in het Noorden nogal introvert is, is deze in het Zuiden 
veel levender en extroverter. In de Mekong delta wordt, met wat het land 
hier te bieden heeft, door kleine bedrijfjes veel handel bedreven.   
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We hebben genoten van deze informatieve middag en omdat we zo blij 
waren weer een gezellige middag aan te kunnen bieden was de lezing 
gratis en werd in de pauze aan ieder een drankje aangeboden.  
■ evenementencommissie 

 

 

 

Historische wandeling Son en Breugel 

Woensdag 22 juni 2022, vertrek 14.00 u bij de kiosk in Son 

o.l.v. Dora Cooijmans en Henny Vredeveld 

 
 

 
Weet u waar het Dommecaetse straatje is?  
Ooit gehoord van een ezelsrug? 
Wist u dat een nazaat van de kastanjeboom uit het dagboek van Anne 
Frank in ons dorp staat? 
Nieuwsgierig geworden, loop dan met ons mee. Onze dorpen hebben nog 
veel meer mooie monumenten en bijzondere bomen. En deze wandeling 
kost u niets! 
We maken een tussenstop bij het cafetaria in Breugel (consumpties voor 
eigen rekening) en zijn rond 16 u weer terug bij de kiosk. 
 
Aanmelden vóór 20 juni: 
- via de link naar de website: 

https://www.pvge.nl/sonenbreugel/historische-wandeling/ waar u een 
digitaal aanmeldingsformulier kunt invullen 

òf 
- 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 
“Historische wandeling”. 

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

 
 

https://www.pvge.nl/sonenbreugel/historische
mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
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■ evenementencommissie 
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PVGE-Busdagtocht 
Van de Abdij van Postel naar Oranjestad Diest 

op vrijdag 15 juli 2022 
 
 

 
 
Dit jaar gaan we op bezoek bij onze 
Zuiderburen. 
We vertrekken om 08.30 uur uit Son en 
Breugel. Bij de Kaasboerin in Postel worden 
we ontvangen met koffie en iets lekkers. 
Daarna vertrekken we naar de Abdij van 
Postel waar we een rondleiding krijgen met 
een gids. We lopen door de kruidentuin en 
aansluitend wordt er een film vertoond. Ook 
gaan we genieten van een proeverij van een 

kruidendrankje en de Postelse kaas. 
 
Om ongeveer 12.15 uur vertrekken we richting Oranjestad Diest. 
Onderweg, in Scherpenheuvel, pauzeren we om gezamenlijk te lunchen en 
brengen een kort bezoek aan de Basiliek van Scherpenheuvel. 
 
Aangekomen in Diest maken we met een gids een stadswandeling. Daar 
kunt u vrijblijvend aan deelnemen. U kunt ook op eigen gelegenheid de 
stad verkennen of winkelen. 
Om 17.30 uur vertrekken we weer naar de Kaasboerin in Postel voor het 
diner. We verwachten om ca. 20.45 uur terug te zijn in Son. 
 
De kosten voor deze dagtocht bedragen € 74,-- p.p. voor leden en 
gastleden van PVGE-Son en Breugel. Zij kunnen zich voor deze dagtocht 
aanmelden door vóór 1 juli 2022 een e-mail te sturen naar: 
evenementen@pvge-sonenbreugel.nl met vermelding van “Dagtocht 
Postel-Diest”, uw naam/namen en lidmaatschapsnummer(s) en eventuele 
dieetwensen. 
Als u geen e-mail heeft, kunt u zich telefonisch opgeven bij één van de 
leden van de Evenementencommissie: 
Henny Vredeveld – 06-16591619 
Hannie Hoekstra – 06-20010894 
Gerry Henselmans – 06-23909405 
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In alle gevallen moet het verschuldigde bedrag worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL52RABO 0148259642 t.n.v. PVGE afd. Son onder 
vermelding van “Dagtocht Postel-Diest”. De aanmelding is definitief als het 
geld op de rekening van de PVGE staat. 
Als er na 1 juli nog plaats is kunnen ook introducés en leden van andere 
PVGE-verenigingen zich aanmelden. Voor hen geldt een prijs van € 79,-- 
p.p. 
Er kunnen maximaal 55 personen mee. De volgorde van ontvangst van de 
aanmeldingen wordt aangehouden. 
Na ontvangst van de betaling krijgt u een bevestiging van uw inschrijving 
en begin juli een gedetailleerde programmabeschrijving en een plattegrond 
van Diest. 
 
N.B.: 
Het hoofdgerecht van het diner is frites met stoofvlees. 
Speciale dieetwensen voor gebak, lunch en diner (vegetarisch, glutenvrij 
e.d.) dient u gelijktijdig met uw aanmelding door te geven. 
 
■ evenementencommissie 

 
 
 
 

CLUBNIEUWS 
 
Fietsclub 
 
Een korte impressie van de start van ons zomerseizoen 2022 

  

Een heerlijke zonovergoten dag van onze fietstocht in en om Oirschot viel 
ons ten deel bij het afscheid van Gerard van de Ven als lid van het 
fietsteam op 20 april jl.. De dag had niet mooier kunnen zijn.  
We fietsten via Liempde door het Velderbos naar Oirschot. Onderweg 
hadden we een koffiestop in de natuur voordat we het Velderbos in 
fietsten.  
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Ruim voor de lunchpauze arriveerden we in 
Oirschot waar we uitgebreid koffie dronken 
als club en vervolgens de lunch gebruikten. 
Zelden hebben we zo uitgebreid en gezellig 
geluncht en kwamen de vele verhalen los 
over de vele gemaakte fietstochten. We 
hadden moeite met weer op te starten voor 
de terugtocht naar Son en Breugel, zo 
gezellig was het. 
Op vrijdag 22 april  had de club een 
koffieochtend bij De Zwaan. Ook dit keer was 
het zonnig weer met een heerlijke wind. Ook 
hier was de club nagenoeg geheel aanwezig. 
We konden weer met elkaar over van alles 
bijpraten; kortom ook dit was een succes en 
we hebben er intens van genoten. 
Vlak vóór het verschijnen van deze 
nieuwsbrief was er nog een fietstocht in mei 
in de omgeving van Ravenstein, maar deze 
kon door de sluiting van de aanlevering van 
de kopij niet meer meegenomen worden. 
Zoals altijd is het toerfietsen gecombineerd 
met koffie drinken en een lunch. Een 
uitstekende formule voor deze PVGE- 
fietsclub. 
Bijgevoegd zijn enige foto’s van de fietstocht 
naar Oirschot. 
 

 

 
■ herman hendriks  
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De PVGE Reis- en Cultuurclub bezocht Sittard 
 
Op 31 maart werd Sittard, een stad om lief te hebben, bezocht. Op deze 
helaas koude en natte dag ging de reis zoals gewoonlijk per trein. Na de 
gezamenlijke koffie met Limburgse vlaai kwamen 3 gidsen ons ophalen 
voor een historische stadswandeling. Hierbij werd onder andere de 
Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, de Stadswallen, 
Dominicanen- en Ursulinenklooster, de Putstraat en de oudste 
Protestantse kerk van Nederland (1633) bezocht. 
Op de historische markt met de vele restaurantjes werd in verschillende 
groepjes van de lunch genoten. Daarna werd nog een wandeling gemaakt 
op de Stadswallen of naar het station voor vertrek naar huis. Het was, met 
dank aan de organisatoren Maria de Ruiter, Elly van Acht en Rose-Marie 
Baselier, ondanks het weer een gezellige en interessante dag.  
De volgende reis gaat op 28 april naar Den Haag. Daarna bezoeken we 
nog Middelburg, Utrecht, Zwolle, Leuven en Dordrecht.  
 

  
Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 
■ herman simons 
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Bezoek van Den Haag door de PVGE Reis- en Cultuurclub  
 
Op 28 april ging de reis per trein naar ‘s-Gravenhage. Op deze zonnige 
dag werd eerst koffie gedronken op ‘Het Plein’ waarna de gidsen ons 
kwamen ophalen voor een wandeling met als thema ‘Den Haag in de 
Gouden Eeuw.’ We bekeken o.a Het Mauritshuis, Binnenhof, Huis van 
Oldenbarnevelt,  Gevangenpoort, Kabinet van de Koning en Paleis 
Noordeinde.  
’s Middags bracht een deel van de groep een bezoek aan het 
Kunstmuseum voor Alphonse Mucha anderen bezochten het Mauritshuis. 
De volgende reis gaat op 19 mei naar Middelburg. Daarna bezoeken we 
nog Utrecht, Zwolle, Leuven en Dordrecht.  
 
 

 
Het Binnenhof (foto Toke Simons) 
■ herman simons 
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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 

 
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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