
www.pvge.nl/sonenbreugel/ 

    

Son en Breugel 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

39ste jaargang no 5 – okt 2022 
Redactie: 
PR-commissie 
Thijs Wijnakker 
Aziëlaan 3, 5691 LA Son en Breugel 
pr@pvge-sonenbreugel.nl 
 

 
Kopij voor de nieuwsbrief van december 2022 
uiterlijk vrijdag 11 november inzenden aan de 
redactie via e-mail : pr@pvge-sonenbreugel.nl 
 

 
 

Secretariaat : Mw. G.Henselmans, tel. 06-23909405 
 

 

website  :  www.pvge.nl/sonenbreugel/ 

 

De           
De Dommel in Son en Breugel 

 

mailto:pr@pvge-sonenbreugel.nl


 2 

VAN DE VOORZITTER 
 
 
De zomer van 2022 ligt inmiddels achter ons en was volgens het KNMI de 
op twee na warmste zomer sinds het begin van de metingen 120 jaar 
geleden. Er was sprake van een extreem zonnige en droge zomer. Het 
beeld van deze zomer bevestigt dat we te maken hebben met een 
veranderd klimaat waarbij de gemiddelde temperatuur 18,6 graden 
bedroeg, meer dan 1 graag hoger dan normaal. De herfst is begonnen met 
dalende temperaturen en meer regen. De schrik voor velen is de komende 
winter met de extreme stijging van de energieprijzen als gevolg van de 
nog steeds voortdurende oorlog in de Oekraïne. Velen van ons zullen 
proberen de energiekosten omlaag te brengen door bijvoorbeeld de 
temperatuur binnen een graadje lager te zetten, minder ruimtes te 
verwarmen, korter te douchen of bijvoorbeeld te investeren in energie 
besparende maatregelen, alternatieve verwarmingsbronnen en 
zonnepanelen. Een lichtpuntje misschien hier is dat volgens de laatste 
nieuwsberichten (van medio sept.) Oekraïne weer op enkele plaatsen 
terrein terug aan het winnen is, mede dankzij de hulp van vooral de 
Verenigde Staten, door de levering van zeer moderne wapens.  
 
Na een zomer vol activiteiten zoals onze zeer geslaagde busreis in juli 
naar België en de succesvolle Senioren Zomer Activiteiten, ziet ook het 
komend verenigingsseizoen er heel rooskleurig uit. Tijdens de druk 
bezochte opening van het seizoen in het Dommelhuis op vrijdag 23 sept. 
werden de hoogtepunten van het programma voor het komend seizoen 
gepresenteerd, georganiseerd door de evenementencommissie en 
hoogtepunten van clubs. Ik verwijs verder naar onze website, de 
evenementenagenda en informatie elders in deze nieuwsbrief. We hopen 
natuurlijk wel dat Corona nu min of meer definitief achter ons gelaten kan 
worden, zodat de geplande activiteiten allen doorgang kunnen vinden. 
Belangrijk hier te noemen is dat onze evenementencommissie versterkt is 
met een nieuwe vrijwilliger: Diana Solomos, die dit jaar lid is geworden van 
onze vereniging. Welkom Diana in onze vereniging en in het bijzonder de 
evenementencommissie. Een voor onze vereniging nieuwe activiteit: een 
busreis naar Aken in december om o.a. de kerstmarkt te bezoeken is door 
Diana geïnitieerd en ik hoop dat vele leden van deze mogelijkheid gebruik 
gaan maken.  
Een andere belangrijk punt dat ik hier wil noemen is onze samenwerking 
in de Seniorenraad, waarbij ook de KBO en het HOI-huis nauw betrokken 
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zijn. Binnen de Seniorenraad is onlangs een werkgroep opgericht die zich 
met het Wonen in ons dorp gaat bezig houden. Deze werkgroep heeft als 
taak een advies van de Seniorenraad aan het College van B&W op te 
stellen waarin wordt aangegeven hoe de gemeente optimaal kan 
zorgdragen voor de huisvesting van de senioren in onze gemeente.  
Een ander initiatief van de Seniorenraad is de start van een informatie 
punt OUDERenWIJZER m.i.v. 17 okt. dagelijks van 10.00 – 11.00 in het 
Dommelhuis. Doelstelling is bezoekers (en vooral de senioren) te 
informeren over activiteiten, die in ons dorp voor senioren plaatsvinden. 
Daarnaast zal informatie gegeven worden over mogelijkheden in onze 
gemeente op het gebied van cultuur, sport, kunst en educatie.  
Tot slot wil ik hier enkele woorden wijden aan een belangrijke pijler in onze 
vereniging, namelijk onze activiteiten op het gebied van het Sociaal 
Domein en in het bijzonder onze werkzaamheden op het gebied van 
Cliëntondersteuning. Slechts één vrijwilliger is momenteel nog actief op 
dit terrein en dat is ons bestuurslid Monique Streur. Monique heeft 
recentelijk na 2 jaar wachttijd een heupoperatie ondergaan en is nu 
herstellende. Ik wens Monique een voorspoedig herstel toe. Monique heeft 
echter ook aangegeven te willen stoppen met haar activiteiten, zodat we 
als vereniging nu dringend op zoek zijn naar een of meer vrijwilligers die 
op dit terrein actief willen zijn binnen onze vereniging in nauwe 
samenwerking met de Seniorenraad. Hierbij dus een oproep om zich aan 
te melden als vrijwilliger op dit terrein, eventueel ook als bestuurslid. Voor 
een gepaste opleiding wordt in samenwerking met de KBO zorggedragen. 
Het is een heel belangrijk en dankbaar werkgebied dat steeds belangrijker 
zal worden in een samenleving die steeds meer vergrijst en waar de zorg 
onder andere door een groot personeelstekort steeds meer onder druk 
staat. 
Ik wens u allen een fijne herfstperiode toe.  

Jac Wismans 

Voorzitter PVGE Son en Breugel e.o. 

Tel. 0499479471  

e-mail: jac.wismans@outlook.com 
 
 
■ jac wismans 

  

mailto:jac.wismans@outlook.com
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AGENDA 
 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

12 okt. 
 

19.30 u 
 

Bijeenkomst nieuwe leden De Landing 

20 okt. 19.30u PVGE Wijnproefavond De Bongerd 

  9 nov. 19.30u Lezing China, Frans de Bruin Dommelhuis 

  7 dec.    8.15u Bustocht Aken Thermae 

     dec  Kerstbrunch  

     dec  Kerstdiner  

 
NB.  
Nadere gegevens betreffende inhoud, plaats en tijd van sommige 
bovenstaande activiteiten volgen in de nieuwsbrieven en op onze website. 
Noteer alvast de voor u relevante data in uw agenda. 
Voor hoofdverenigingsactiviteiten zie De Schouw van september 2022 (5). 
■ thijs wijnakker 

 
 

VERENIGINGSNIEUWS 
 

Onze website:     www.pvge.nl/sonenbreugel/ 
 
Vanwege allerlei oorzaken moest onze oude website vervangen worden 
door een nieuwe. Vele jaren verzorgde Ton Bosch de vroegere website. Hij 
gaf met veel genoegen het stokje over aan mij om de nieuwe website 
gestalte te geven.  
Sinds begin dit jaar is onze nieuwe website in de lucht. Met vallen en 
opstaan, met raad en daad van anderen en vooral veel oefenen en 
proberen is het mij gelukt om de website van onze PVGE gestalte te 
geven. 
Hierbij is een aantal uitgangspunten belangrijk: 
1. De website is er vooral om kort en krachtig informatie te verschaffen 

voor zowel niet-leden als leden van de PVGE, 

www.pvge.nl/sonenbreugel/
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2. De drie pijlers van onze vereniging moeten leidend zijn. Dus: waar 
staat de PVGE voor? Dat zijn de clubs, evenementen en 
belangenbehartiging. 

3. De gebruiker moet eenvoudig zijn weg kunnen vinden op onze site. 
Dus je moet met weinig verwijzingen je doel kunnen bereiken. 

4. Het moet er wel een beetje aantrekkelijk uitzien. 
 
Thans hebben we een website waar zowel de clubs/clubleiders als de 
evenementencommissie hun informatie kunnen plaatsen. 
Sommige clubs maken al gebruik om extra informatie over hun club te 
publiceren of het laatste nieuws/programma/verslagen op de website te 
zetten. 
De evenementencommissie maakt intussen gebruik van het 
inschrijfformulier op de website. Daardoor worden er geen fouten meer 
gemaakt bij de aanmelding. En sinds kort krijgt men een bevestigingsmail 
nadat men heeft ingeschreven. 
Ook het laatste nieuws wordt vermeld, maar inloggen gaat helaas nog 
steeds niet. 
Gezegd moet wel worden dat de website vooral georiënteerd is op de PC-
gebruiker. Maar zowel op tablet als telefoon is deze goed te gebruiken. 
 
Kortom: we maken steeds meer gebruik van de hedendaagse 
communicatiemogelijkheden. Dat betekent niet dat we onze leden, die 
geen gebruik maken van het internet, vergeten. Zowel de nieuwsbrief als 
de onderlinge communicatie van de clubs zorgen er voor dat iedereen 
zoveel mogelijk geïnformeerd wordt. 
 

 
Bekijk eens onze website, surf er op los en maak zo nodig opmerkingen 
aan:    pr@pvge-sonenbreugel.nl 
■ leon elshof 

 

mailto:pr@pvge-sonenbreugel.nl
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ALGEMEEN NIEUWS 
 
 

Senioren Zomer Activiteiten, een succes! 
 
In de maand augustus hebben verschillende verenigingen en organisaties, 
waaronder de PVGE Son en Breugel, voor de senioren in ons dorp weer 
een 11 tal activiteiten opgezet onder de naam van “Senioren Zomer 
Activiteiten” (SZA). Een gevarieerd programma van lezingen, fietstochten, 
een golfclinic, excursies (onder andere naar het Provinciehuis), 
wandelingen (van Gogh achterna) en een muzikale middag met Bertine 
van den Boom. 
Een groot aantal bezoekers is op deze activiteiten afgekomen. We kunnen 
dus zeggen dat deze editie weer meer dan geslaagd is, met dank ook aan 
de vele vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. 
 

 
SZA 2022 FIETSTOCHT 10-8-2022 
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Een en ander is uitgebreid te lezen op de SeniorenPagina van de 
Seniorenraad in de MooiSonenBreugelkrant (MSBK) van 7 september.. 
Foto’s kunt u bewonderen op de website van de Seniorenraad onder 
Foto’s:  https://seniorenraadsonenbreugel.nl/fotos/fotoalbums/fotoalbum-
2022. Kijk naar de fotoseries die beginnen met SZA 2022, zoals bij 
voorbeeld:  
 

 
Van Gogh achterna 

■ thijs wijnakker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://seniorenraadsonenbreugel.nl/fotos/fotoalbums/fotoalbum-2022
https://seniorenraadsonenbreugel.nl/fotos/fotoalbums/fotoalbum-2022
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Computer- en tabletcursussen in het Dommelhuis en 
Grozzerdam 
 
 
Op 22 september start in het Dommelhuis het 
computer- en tabletcursus seizoen van Bibliotheek 
Dommeldal en SonenBreugelVerbindt. Zie voor 
méér informatie over deze cursussen de website 
van SonenBreugelVerbindt: 
www.sonenbreugelverbindt.nl 
U kunt zich weer aanmelden, online via die 
website of met een aanmeldingsformulier welke 
voor u klaarligt op de balie van de bibliotheek.  
Het cursusaanbod is verder 
uitgebreid met een workshop 
over het gebruik van 
MijnGezondheid.net en 
MedGemak, het 
patiëntenportaal van onze 
huisartsen. De workshop 
duurt 2,5 uur inclusief 
koffiepauze. 
Afgelopen juni hebben we 
deze workshop een keer 
proefgedraaid voor leden van de PVGE die zich opgegeven hadden na de 
themamiddag in mei over digitalisering van de huisartsen. 
De 7 deelnemers waren na de workshop allemaal in staat om in te loggen 
op de MijnGezondheid.net website. Vervolgens hebben ze geleerd hun 
medische gegevens te bekijken, medicijnen te bestellen, online afspraken 
te maken en vragen te stellen aan de huisarts of praktijkondersteuner. De 
workshop voldeed aan ieders verwachtingen. Er is daarom besloten om er 
mee door te gaan. 
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan met het aanmeldingsformulier dat 
te verkrijgen is bij de balie van de bibliotheek. 
 
 
Ten slotte wat informatie over het 
project Samen Fit en Veilig, een 
project van GROZzerdam/Vitaal 
in Brainport. 
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Deze kreten zullen de meesten van u niets zeggen. Ik ga het u proberen 
uit te leggen. 
Op de website van de SeniorenRaad vindt u trouwens een heldere 
beschrijving van GROZzerdam. Ga daarvoor naar 
https://seniorenraadsonenbreugel.nl/seniorenraad/grozzerdam-waar-ligt-
dat/ 
Ik citeer daaruit: 

Het doel (van GROZ) is simpel: vitaal functionerende burgers in 
een gezonde economie waarbij de behoeften van burgers centraal 
staan. Op dit moment is zorg vooral reactief ingesteld. Dat wil 
zeggen: heb je een klacht, dan ga je naar een dokter. Die doet 
onderzoek of stelt een behandeling in. Door moderne middelen en 
diagnostiek is het mogelijk meer preventief te worden. Misschien 
wijzigen adviezen over een aanbevolen levensstijl, worden 
aandoeningen (eerder) voorkomen, weet je beter wat je zelf kunt of 
moet doen. Daar kunnen zelf-diagnostiek en professionele 
analyses veel aan bijdragen. Daarom werken binnen GROZ, 
burgers, overheid, zorginstellingen, kennisinstellingen, 
zorgverzekeraars en ondernemers samen aan concrete 
zorgvernieuwing op zowel lokaal als nationaal niveau. 

Het gaat dus in de eerste plaats om stimuleren van Gezondheid om de 
behoefte aan Zorg zoveel mogelijk te beperken. GROZ is dus het 
omgekeerde van ZORG. 
Op lokaal niveau, in de regio Eindhoven, wordt dit initiatief gebundeld 
onder de naam Vitaal in Brainport. 
De Digidokters van SonenBreugelVerbindt hebben voor GROZ een 
projectvoorstel gemaakt, dat recent goedgekeurd is. Dat project heet 
Samen Fit en Veilig.  
Dit project beoogt de vorming van groepjes burgers (3-5) die elkaar 
stimuleren gezond te blijven met behulp van slimme horloges 
(stappentellen, hartslag, calorieën enz.) en andere apparatuur. MC de 
Linden is nauw hierbij betrokken. Ook zijn de groepjes bedoeld om 
alleenstaanden in de groep te hulp te schieten in geval van calamiteiten, 
zoals plotselinge immobiliteit na een val. 
Dit project bestaat, naast het stimuleren van gezondheid en veiligheid om 
langer zelfstandig te kunnen blijven, nog uit een derde pijler namelijk 
stimuleren van sociale binding binnen de groepjes. 
In oktober zullen deze groepjes gevormd gaan worden en in november zal 
daadwerkelijk gestart worden met het uitvoeren van het project Samen Fit 
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en Veilig. In eerste instantie wordt gedacht aan ongeveer 5 groepjes. Later 
kan dat eventueel uitgebreid worden. 
Zodra de aanpak concreter is zullen de Digidokters in samenwerking met 
de PVGE en de KBO’s gaan kijken of er vanuit die organisaties één of 
meerdere groepjes gevormd kunnen worden. 
We houden u op de hoogte. email: g.vanloon1@gmail.com 
■ gerard van loon 

 
 

InfoPunt voor Senioren in het Dommelhuis 
 
Op 17  oktober zal op initiatief van de Seniorenraad gestart worden met 
een InfoPunt  voor Senioren  in het Dommelhuis.  
Dit onder de naam van OUDERenWIJZER. 
 
Doelstelling is bezoekers en vooral ook senioren te informeren over 
activiteiten die in het dorp plaatsvinden. Er kan ook informatie gegeven 
worden over mogelijkheden op het gebied van belangenbehartiging,  

ontspanning en leefbaarheid 
(wonen en woonomgeving). Te 
denken valt verder ook aan 
cultuur, kunst, sport en 
educatie. 
1 uur per dag (s’ morgens) zal 
het Infopunt in de beginperiode 
geopend zijn.  
De verwachting is dat op den 
duur meerdere organisaties en 
verenigingen zich bij dit 
initiatief gaan aansluiten om de 
dienstverlening zo uitgebreid 
mogelijk te maken. 
 
 
 
 
 
 
 

InfoPunt in het Dommelhuis 

■ thijs wijnakker 



 11 

BELANGENBEHARTIGING 
 

 

Energietoeslag 
 
 
Laat ik maar met de deur in huis vallen: er is een energiecrisis, de prijzen 
zijn torenhoog en er is een pot geld beschikbaar om de minst 
draagkrachtigen onder ons financieel tegemoet te komen. 
De regering heeft op 11 maart 2022 bekend gemaakt dat de 
energietoeslag € 800 bedraagt. Op 5 juli 2022 besloot het kabinet de 
energietoeslag te verhogen met € 500. Van regeringswege is de totale 
toeslag dus € 1300. Sommige gemeenten doen er nog een schepje 
bovenop, zoals de gemeente Eindhoven. Daar kunnen de inwoners onder 
bepaalde omstandigheden tot € 250 extra krijgen. Volgens de website van 
de gemeente Son en Breugel blijft de toeslag bij ons beperkt tot die van de 
overheid, dus € 1300. 
Uiteraard is de toeslag bedoeld voor mensen met een laag inkomen, dat 
wil zeggen maximaal 120% van het bijstandsniveau. Concreet betekent dit 
volgens de website van de overheid, 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-
antwoord/hoe-vraag-ik-de-energietoeslag-aan) , 
voor gepensioneerden: 
 

Leefvorm Netto maandinkomen 
(inclusief vakantietoeslag) 

Alleenstaand en 
gepensioneerd 

€ 1.455,67 

Gehuwd of samenwonend 
en gepensioneerd 

€ 1.971,05 

 
Gemeenten kunnen iets afwijkende bedragen hanteren. Bij het inkomen 
behoren niet de toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag. Heb je een 
uitkering, dan zou je de energietoeslag zonder aanvraag van de gemeente 
ontvangen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-de-energietoeslag-aan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-de-energietoeslag-aan
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Denk je in aanmerking te komen voor de energietoeslag, ook al is je 
inkomen iets hoger dan hierboven vermeld, dan moet je die aanvragen via 
de website van de gemeente: 
https://www.sonenbreugel.nl/extra-energietoeslag-voor-lagere-inkomens. 
Voor de aanvraag heb je o.a. nodig een Digid, kopieën van inkomen, etc 
etc.. Kortom: het is lastig voor de doelgroep om op deze manier de toeslag 
aan te vragen. Vandaar dat de HUBA’s van onze PVGE hulp willen bieden 
waar nodig. Neem hiertoe contact op met onze coördinator 
Belangenbehartiging: Monique Streur, tel 0499-471 042  
■ leon elshof 

 
 

NIEUWE LEDEN 
 
We kunnen deze keer 4 nieuwe leden verwelkomen : 
 

Hr. A.J.M. van Etten Mw. M. Merks 

Mw. M.A. Schneiders Mw. A.P.A. van Vloten 

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

 
 

EVENEMENTENNIEUWS 
 

 

 Wijnproefavond 

 

PVGE Wijnproefavond met als thema:  
“6 bekende wijnsoorten”  

op donderdag 20 oktober van 19.30-22.00 uur in de Bongerd 
 
Deze wijnavond is bedoeld voor diegenen die een glas wijn al weten te 
waarderen maar zich verder willen verdiepen in dit boeiende onderwerp. 
Vinoloog Marianne Koppelmans uit Eindhoven neemt ons mee tijdens een 
leerzame reis van land tot land, van streek tot streek, van druif tot glas. Iets 
weten over de herkomst van een wijn, over de kenmerken van de jaren, 
over de karakteristieken van een druivenras hoort natuurlijk bij het plezier 

https://www.sonenbreugel.nl/extra-energietoeslag-voor-lagere-inkomens
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van het wijnproeven. Aan de hand van een Powerpoint presentatie nemen 
we het vinificatieproces door en ervaren we proefondervindelijk de 
verschillen tussen de 6 meest bekende druivensoorten. Voor passende 
hapjes wordt gezorgd. 
 
We besluiten de wijnavond met een kleine wijnquiz en een “blind te 
proeven glas”. 
 
Mocht er voldoende belangstelling zijn dan zou die avond voor 
geïnteresseerden een PVGE-wijnclub opgericht kunnen worden die 
regelmatig, bijvoorbeeld 4 maal per jaar, bij elkaar komt voor een 
gezamenlijke wijnproefavond. 
Kosten: €18,50 voor leden en gastleden van PVGE Son en Breugel en 
€22,50 voor introducés. 
 
Aanmelden vóór 10 oktober 2022 via het digitale inschrijfformulier op de 
website https://www.pvge.nl/sonenbreugel/evenementen/ . Het 
verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL52RABO 0148259642 t.n.v. PVGE afd. Son onder vermelding van 
“Wijnavond”. De aanmelding is definitief als het geld op de rekening van de 
PVGE staat. 
Nadere informatie: Jac Wismans 06 34333355. 
 
 
 

Presentatie over de ontwikkeling van China in de 21e eeuw  
door Frans de Bruin 

Woensdag 9 november, 19.30 uur Dommelhuis 
 

Frans geeft een presentatie over dit immense land en probeert een beeld 
te schetsen, zonder te oordelen, hoe China zich heeft ontwikkeld tot de 
wereldmacht die het nu is. 
 
Deze avond gaat de spreker ons uitleggen hoe we China beter kunnen 
leren begrijpen. Dit aan de hand van de volgende onderwerpen: 
 

• Begrijpen hoe de oude Chinese cultuur doorwerkt in het huidige 

China. 

• China onder Mao, de eerste revolutie en de poging tot opbouw na 

de 2e wereldoorlog. 

https://www.pvge.nl/sonenbreugel/evenementen/
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• China onder Deng en zijn opvolgers, de weg naar het moderne 

China, zoals wij dat nu kennen. 

• Het huidige China onder Xi Jinping, de bouw van een welvarend 

China in deze tijd. 

 

Frans is vanaf 1990 regelmatig voor zijn werk in China geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten: €5,-- voor leden en gastleden van PVGE-Son en Breugel; €7,-- 
voor introducés, over te maken op rekeningnummer NL52RABO 
0148259642 t.n.v. PVGE afd. Son o.v.v. presentatie China.  
 
Aanmelden vóór 1 november 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 “Presentatie China”, de 
naam/namen en PVGE-lidnummers te sturen naar evenementen@pvge-
sonenbreugel.nl  
3. Als u geen e-mail heeft, kunt u zicht telefonisch aanmelden bij Hannie: 
0499-473433 of Henny: 0499-471665. Ook dan vragen wij u het geld per 
bank over te maken. 
■ evenementen commissie 

https://www.pvge.nl/sonenbreugel/evenementen/
mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
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PVGE-bustocht naar de sfeervolle Altstadt  
en de Kerstmarkt in Aken 

op woensdag 7 december 2022 
 
 

 
 
Op 7 december organiseren we een bustocht naar Aken, een prachtige 
oude stad. 
 
Aken ligt net over de grens bij Heerlen en Vaals. De Romeinen ontdekten 
in Aken de gezonde thermen en vestigden er een militaire badplaats. Het 
wordt voor het eerst genoemd in 765 n Chr. 3 Jaar later kwam Karel de 
Grote naar Aken. Er werd gestart met de bouw van het paleis en een 
kapel. Dat is de huidige Dom van Aken. Karel de Grote maakte Aken het 
centrum van zijn rijk. Gedurende de eeuwen hierna groeit de stad steeds 
verder. Tegenwoordig heeft Aken een prachtig centrum. Van het oude 
gedeelte is veel bewaard gebleven. Zo zijn er de kathedraal, het 
gemeentehuis en de markt. Het is ook een stad met vele fantasievolle 
fonteinen. Bij de Elisenbrunnen kun je proeven van de warmwaterbronnen. 
Naar Aken worden, elke 7 jaar, pelgrimstochten gemaakt. In de kathedraal 
worden 4 relikwieën bewaard: het kleed van Maria, de windsels en 
lendendoek van Christus en het doek van Johannes de Doper. Ook 
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bewaart men hier de beenderen van Karel de Grote sinds deze heilig werd 
verklaard. Zoals u merkt is er veel te zien in Aken. 
 

 
De lekkernij van Aken zijn 
printen.  Ze bestaan al 
ruim 350 jaar in deze 
omgeving en zijn te koop 
bij meerdere bakkers in 
het centrum.  
 
 
 
 
 

 
Programma 
We verzamelen om 08.15 uur bij Thermae Son en vertrekken om 08.30 uur 
naar Aken, waar we omstreeks 10.00 uur aankomen. In een café in de 
binnenstad drinken we gezamenlijk een heerlijk kopje koffie of thee met 
gebak. Daar worden we opgehaald door VVV-gidsen die ons Aken laten 

zien. De Nederlandstalige 
stadsrondleiding duurt 1½ uur, 
tot 13.00 uur. Aan deelname 
aan de rondleiding zijn geen 
extra kosten verbonden, maar 
laat ons wel weten of u 
meegaat. 
Na de stadsrondleiding heeft u de 
tijd om op eigen gelegenheid te 
lunchen en de Kerstmarkt in het 
oude gedeelte van de stad te 
bezoeken. Voor de liefhebbers 
zijn er de mooie winkelstraten. Of 
ga verder op zoek naar de 
geschiedenis van Aken. 

Om uiterlijk 16.30 uur 
vertrekken we weer naar Son 
en Breugel, waar we 
omstreeks 18.00 uur 
aankomen. 
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Houd er rekening mee dat in een groot deel van het oude stadscentrum 
kasseien liggen en dat de bus aan het einde van de middag waarschijnlijk 
vanaf een locatie buiten het centrum vertrekt. Dat is zo’n kwartier lopen of 
enkele minuten met de pendelbus (€2,-- p.p.). 
Bij aankomst in Aken kunnen we in het stadscentrum uitstappen. 
 
Aanmelden 
Leden en gastleden van PVGE-Son en Breugel betalen €37,50 p.p. voor 
deze dagtocht. Zij mogen ieder 1 introducé meenemen. Introducés betalen 
€42,50 p.p. 
Wij verzoeken u zich zo spoedig mogelijk aan te melden, zodat we de bus 
en de gidsen kunnen vastleggen. 
Bij uw aanmelding a.u.b. vermelden: namen deelnemers, PVGE-
lidnummers, evt. dieetwensen voor het gebak, wel/niet deelname aan 
de stadsrondleiding, 06-nummer waarop u die dag bereikbaar bent. 
 
Aanmelden vóór 6 november 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 “Aken” 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: Diana Solomos 06-28526251 (na 17.00 uur) 
of Henny Vredeveld 0499-471665. 
In alle gevallen moet het verschuldigde bedrag worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL52RABO 0148259642 t.n.v. PVGE afd. Son onder 
vermelding van “Aken”. De aanmelding is definitief als het geld op de 
rekening van de PVGE staat. De datum van betaling is bindend. 
 
Medio november laten wij u weten of er voldoende deelnemers zijn om de 
reis te laten doorgaan. 
■ evenementen commissie 

  

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

Concert- en Theaterclub 
 
In deze eerste bijeenkomst van de nieuwe club werd enthousiast 
gebrainstormd over de opzet en de verschillende wensen. 
Het programma van het Parktheater en het Muziekgebouw gaan we 
bestuderen en ieder lid (inmiddels 11) stelt een wensenlijst samen om 
daarna tot een definitieve opzet te komen. 
Concerten zullen veelal op de zondagmiddag bezocht gaan worden. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ingang Muziekgebouw Eindhoven 
■ annelies van de laar, jose reijalt 

 
 

Lustrumreis PVGE Reis- en Cultuurclub naar Leuven 
 
De door Corona uitgestelde 2e Lustrumreis van de PVGE Reis- en 
Cultuurclub werd gevierd met een reis naar Leuven. 
Op 25 augustus vertrokken we vanaf Thermae Son met een volle bus naar 
Leuven. Na de koffie met gebak in het “bruine” Café Leuven Central 
werden we opgehaald door de stadsgidsen. Deze líeten ons de ‘Highlights’ 
van Leuven zien, zoals het gotische Stadhuis op de Grote Markt, de 
laatgotische St Pieterskerk uit de 15e eeuw, de Lakenhal, de 
Universiteitsbibliotheek en De Oude Markt met de langste toog ter wereld.    
De lunch werd in kleine groepjes gebruikt waarbij de keus door het enorme 
aanbod van restaurantjes vaak moeilijk was. In de middag kon men op 
eigen gelegenheid het compacte centrum van Leuven nader bezichtigen. 
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Al kwamen velen van ons 
door de tropische 
temperaturen niet veel 
verder dan het volgende 
terrasje. 
Deze interessante, warme 
en zeer geslaagde dag 
werd besloten met een 
gezellig, gezamenlijk 
drankje en hapje in Café 
Leuven Central.  
De volgende reis gaat op 
29 september met de trein 
naar Dordrecht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universiteits Bibliotheek Leuven, (foto H.J. Simons) 
■ herman simons 

 
 
 

Expositie van de fotogroep De Beleving. 
 
 
 
De expositie was te 
zien tot en met 23 
september in het 
Dommelhuis (zie de 
folder op de volgende 
pagina). 
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 Meer info over de fotogroep en het programma 2022-2023 zijn te vinden 
op onze website  https://www.pvge.nl/sonenbreugel/  onder clubs (clubs 
educatief).  
 

 
■ myriam merks 

 

https://www.pvge.nl/sonenbreugel/
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Computergebruikersclub (CGC) 

 
Doel: Doel van de Computer-gebruikersclub (CGC) is de kennis van de 
computer, applicaties en randapparatuur verder uit te bouwen volgens het 
principe "voor en door de leden". Vanzelfsprekend mag de gezelligheidsfactor 
niet ontbreken. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij al enige ervaring met 
computergebruik hebben, maar ze hoeven geen "freak" te zijn. Leden met 
meer dan gemiddelde kennis zijn ook zéér welkom om aan ons principe van 
het uitwisselen van kennis te voldoen. 

 
 

Activiteiten: 

De bijeenkomsten in "Braecklant" die voor alle leden van de CGC toegankelijk 
zijn: 
a) Plenaire bijeenkomst op de tweede dinsdag van de maand van 14.00 – 
16.00 uur. Hier wordt gewoonlijk een lezing door één van de leden of een 
gastspreker gegeven. Onderwerpen kunnen door alle leden ingebracht 
worden. Laptop meenemen om zelf mee te doen! 
b) Inloopmiddag op de vierde dinsdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur. 
Deze inloopmiddagen hebben een informeel karakter en dragen bij aan de 
onderlinge band van de leden. Wetenswaardigheden en handige tips worden 
uitgewisseld. Er is de mogelijkheid vragen te stellen betreffende problemen 



 22 

met hard- of software, die indien mogelijk ter plaatse door "deskundigen" in 
een demonstratie met bv. een laptop en beamer opgelost worden. Kleine 
onderwerpen kunnen hier ook behandeld worden. Ook hier laptop meenemen. 
Overigens zijn tablets en smartphones ook welkom.  

Beide bijeenkomsten kennen een royale pauze waarin in onderlinge 
gesprekken vaak zaken nog duidelijker worden, maar ze zijn er natuurlijk ook 
voor de gezelligheid. 

Cursussen/werkgroepen  
De Cursussen/werkgroepen in  "Braecklant" die ook voor alle leden van de 
CGC toegankelijk zijn, die zich hiervoor aangemeld hebben, zoals bv.: 
Windows 11 of Opfrissen Windows Verkenner. 
Indien voor een bepaald onderwerp voldoende belangstelling is en hiervoor 
een geschikte leider beschikbaar is, kan op verzoek van leden een nieuwe 
cursus of werkgroep gestart worden.  

Werkgroep "Computer +" (C+) 
Deze werkgroep bereidt de onderwerpen voor de plenaire bijeenkomsten en 
eventueel voor de inloopmiddagen voor. Bijeenkomsten zijn in Braecklant. 
Actieve leden zijn hierbij ook welkom. 

Het digitale clubblad "Het Digitaaltje" 
Dit blad verschijnt 10 keer per jaar. Naast de mededelingen van het bestuur 
zijn er ook bijdragen van de C+ groep. Bijdragen van de leden zien wij graag 
tegemoet. 

Kosten 
De contributie wordt vastgesteld in de jaarvergadering die elk jaar in januari 
plaatsvindt en bedraagt nu €20,- per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 jan 
t/m 31 dec. 
 

Contactadres (secretariaat): 
Arnold van den Broek 
tel. 0499 842444 

E-mail: arnoldjanvandenbroek@gmail.com 
 

■ arnold van den broek 
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Gegevens van bestuur, medewerkers, 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
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mailto:evenementen@pvge-sonenbreugel.nl
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mailto:belangenbehartiging@pvge-sonenbreugel.nl
mailto:vdlaarvd@xs4all.nl
mailto:ben.mar.vdputte@hetnet.nl
mailto:ledenadministratie@pvge-sonenbreugel.nl
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 : 
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 06 19449288 
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 
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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