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Lid worden van het AG?
Het Gewag is het magazine van sociëteit AG Eindhoven. 
Het AG staat voor bijzondere activiteiten in goed gezelschap. 
Lid worden? Kijk op www.ag-eindhoven.nl en kom vrijblijvend 
drie maanden kennismaken.

Het eerstvolgende nummer  

Het volgende Gewag verschijnt eind september
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr. 65
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 31 augustus.   
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Stedenbouw,
lezing & workshop 

10 Cultuur
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Het Depot      

5 Maatschappij

Brexit en u,
discussie 
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GROOTspraak

Het is goed mogelijk dat u lichtelijk in 
verwarring raakt bij het lezen van dit 
Gewag. In het vorige nummer schreef 
ik namelijk dat er dit seizoen nog één 
Gewag zou verschijnen. Dat klopt 
en de bewuste uitgave heeft u nu in 
handen. Maar ik schreef ook dat dit 
nummer de maanden mei t/m augustus 
zou bestrijken en dat klopt niet. Het 
eerstvolgende Gewag zal pas 1 oktober 
verschijnen en daarmee is dit exemplaar 
dus een ‘superbewaarexemplaar’ 
geworden dat ook nog de hele maand 
september op uw salontafel mag liggen. 

De komende maanden valt er weer 
van alles te beleven met het AG: een 
golfdag, een arrangement, een excursie 
om maar iets te noemen. Kijk snel in dit 
Gewag om te zien wanneer uw favoriete 
activiteit plaatsvindt en houd vooral rond 
de zomervakantie ook onze website in 
de gaten voor actuele informatie. Dit 
schrijvend op de eerste echte warme 
lentedag rest mij u een aangename 
zomer (-vakantie) te wensen met vooral 
veel ontmoetingen in goed gezelschap. 

Richard de GROOT

AG Eindhoven
bijzondere activiteiten
in goed gezelschap

Kom kennismaken

Joost Stalpers, lid sinds 2014
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Van het bestuur

Algemene Ledenvergadering
Maandag 28 mei, 20.00 uur 

4   Gewag

EU-Tafel

Brexit: een tragedie voor de EU, 
het VK en Nederland?
Dinsdag 15 mei, 20.00 uur   

Tafel Opinie & Debat 2 Wordt het voortbestaan van de EU als vrije markt, als machtsfactor en als 
liberale democratie met alle waarden: vrijheid van eigen leefwijze voor  
ieder individu, rechtsstaat, overheid als regelaar, gelijkheid van man en 
vrouw door de Brexit bedreigd?
Hoe heeft het in Groot-Brittannië met de Brexit zover kunnen komen? Wat 
willen de Britten met en na de Brexit? Wat is het Nederlandse belang en wat 
kan Nederland na de Brexit verwachten?
Sinds oktober 2017 heeft de EU-Tafel zich hierover `het hoofd gebroken`. 
Veel studies en discussie hebben plaatsgevonden.
Op 15 mei willen we als EU-Tafel de resultaten hiervan delen met alle be-
langstellenden, al of niet lid van het AG. Na de presentatie van de resulta-
ten van onze inspanningen gaan we graag met u in discussie over de Brexit: 
een tragedie voor de EU, het VK en NL?
Vrije toegang voor iedereen en inschrijving via onze webagenda.

Baudouin van Lamsweerde

Binnenkort ontvangen de AG-leden een uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering van maandag 28 mei. Naast de gebruikelijke agenda-
punten als jaarplan en begroting voor het komend verenigingsjaar zal het 
bestuur een voorstel tot afschaffing van het Gezinslidmaatschap aan de 
vergadering voorleggen.  
Wilt u erover meepraten en -beslissen, zorg dan dat u erbij bent. 

De tafel Opinie & Debat 2 komt op elke vierde woensdag van de maand 
bijeen van 12.00 tot 14.00 uur, inclusief een eenvoudige lunch. De 
eerstvolgende bijeenkomst is woensdag 23 mei. De groep bestaat op 
dit moment uit negen personen, maar een iets grotere groep verdient de 
voorkeur. Dit in verband met het feit dat aan het eind van de bijeenkomst 
aan vier personen wordt gevraagd een artikel uit Opinie & Debat van NRC 
Handelsblad van de komende vier weken te kiezen en toe te lichten op de 
eerstvolgende bijeenkomst. Als u hiervoor belangstelling hebt, bent u van 
harte welkom om eens kennis met de groep te maken en te ervaren hoe 
levendig er wordt gediscussieerd. 
Via opinie.debat2@ag-eindhoven.nl  kunt u nadere informatie opvragen.

Ton Bosman
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Het AG-Toneel
organiseert workshops

U speelt in het dagelijks leven toch ook weleens toneel? Kom dan eens 
ervaren hoe het is om echt op de planken te staan.
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor het AG-Toneel. Voor hen die 
eens willen ‘proeven’ hoe leuk toneelspelen is, organiseren wij een aantal 
workshops. Spreekt dit u aan, of heeft u vragen: laat ons dat even weten via:
www.ag-eindhoven.nl/toneel-2017-18
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Expositie

Intriges in draad en verf
Ad van Aart en Henk Duijn

Ad van Aart (1953) maakt objecten van de meest 
uiteenlopende materialen. Vanaf 2015 legt hij zich 
toe op geluidsobjecten, waarmee hij het publiek 
uitnodigt om te ontdekken hoe het geluid klinkt. 
Van orgelpijpen, bellen tot stofzuigers, alles tot in 
de perfectie uitgewerkt in een serie die zo uit een 
‘surrealistische’ muziekwinkel zou kunnen komen. 
In de vitrine toont hij hiervan enkele kleinere 
voorbeelden. 

Aanraken is zeker niet de bedoeling bij zijn 
borduurwerken. Op stof zijn dieren geprint, die hij 
vervolgens met draden gaat borduren. Borduren 
is voor hem, in tegenstelling tot de bouwsels die 
hij maakt, een meditatieve bezigheid. Met enorme 
toewijding legt hij een deel van de voorstelling 
vast in draad. Niet een keer hetzelfde. Soms vult 
hij de voorstelling met grote precisie op, of voegt 

hij in een vrije stijl iets toe aan de compositie. Het 
is buitengewoon intrigerend hoe hij ogenschijnlijk 
speelt met de draden, terwijl de technische 
toepassing grote concentratie vereist.

Een bijzondere combinatie werken van 

twee veelzijdige kunstenaars, die zich op 

virtuoze wijze weten te uiten in diverse 

technieken. Inspirerend en intrigerend.

Liesbeth Schreuder
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Deze expositie wordt geopend op 7 juni
en is te zien tot 3 september.

Voor meer info: www.advanaart.nl / www.henkduijn.com

Henk Duijn (1950) legt zich vanaf 
2008 toe op schilderen, nadat hij eerst 
voornamelijk beelden heeft gemaakt. 
Hij werkt in acryl op een drager van 
multiplex. Het zijn kleine werelden in 
een doosje. Maar die werelden zijn 
niet eenduidig te benoemen. In een 
hoofdzakelijk grijsbruin palet dagen 
figuren op, maar de context ontbreekt. 
Foto’s zijn een startpunt en dat laat hij 
zien in de afsnijdingen in het beeld. 
Verder laat hij de verf, het water en 
de suggestie in de vlekken het werk 
doen. Het zijn intrigerende beelden, 
een tikje verontrustend door de tonen 
en de gesuggereerde beweging. 
“Hoe donker is de grondslag waarop 
ons leven rust”, aldus Gustav Mahler. 
Een van zijn inspiratiebronnen, 
naast Wagner, Strauss, Proust en 
Wittgenstein. 

Zelf zegt hij: “Het is geen notie 
van een gebeurtenis, het moet iets 
losmaken, maar mag zijn geheim niet 
prijsgeven.”  

Henk Duijn: 30 x 23 cm
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De BuurtVereniging VillaPark Eindhoven heeft dit 
lustrum volop aangegrepen en een programma 
van activiteiten opgezet om de viering luister bij te 
zetten. Een van de activiteiten in het programma 
was een expositie van, voor en door wijkbewoners.  
Als thema werd gekozen voor ‘Kijk op de Wijk’.
Het thema van de expositie lijkt beperkt tot een 
verbeelding van een kijk op de wijk door de 
kunstenaar, waar een speciaal werk voor gemaakt 
zou moeten worden, maar niets is minder waar. 
‘Kijk op de Wijk’ betekent ook aan de wijkbewoners 
en aan andere geïnteresseerden laten zien wat voor 
diversiteit aan kunstenaarschap en -visie in de wijk 
aanwezig is.
Circa 35 wijkbewoners van het VillaPark hebben 
zich gemeld. Een breed scala aan werken kwam ter 
beschikking: van schilderijen tot foto’s, van beelden 
tot bijzondere sieraden en bijzondere sculpturen, 

van textielkunst tot boeken. Hieruit bleek de 
veelzijdigheid van kunstenaars in de wijk. 
Vorig jaar september werd het Koetshuis van 
Huize de Laak aan de Nachtegaallaan tijdelijk 
ter beschikking gesteld voor deze expositie. 
De opkomst was geweldig. Ongeveer 250 
geïnteresseerden bezochten, in slechts enkele 
dagen, de expositie in het zo fraaie Koetshuis. 
De bezoekers waren vol bewondering en lof. Een 
uniek moment waar iedereen met veel plezier op 
terugkijkt.
Het AG biedt nu de mogelijkheid om de expositie 
‘Kijk op de Wijk’ opnieuw te bewonderen. Sommige 
kunstenaars nemen de gelegenheid te baat om 
nieuw werk te tonen.

Bestuur BuurtVereniging
VillaPark Eindhoven

Verpletterend mooi taalgebruik, 
hartverscheurend in beelden, poëtisch, 
literair zo geconstrueerd dat de lezer de 
pijn echt voelt. 
Het betreft een taboedoorbrekend thema, 
namelijk rasgebonden zelfhaat.
De gekozen constructie is een 
aaneenschakeling van schijnbaar 
chaotische snapshots. Soms is gekozen 
voor de ik-vorm, soms verhaalt een 
verteller. Structuur is gecreëerd door de 
vier seizoenen als indeling te kiezen. 
Deze lopen gelijk met de opbouw van 
een schooljaar (herfst, winter, lente 
en zomer). Lithografie in de vorm van 
schoolbord-taaloefeningen is gebruikt om 
het kinderlijk perspectief van het verhaal 
te versterken. 
De hoofdpersoon is Pecola, een meisje 
met een zwarte huidskleur, dat zichzelf 
en haar ras zo haat dat zij hunkert naar 
de blauwste ogen. Deze hunkering is 
zo sterk dat zij uiteindelijk in de spiegel 
kijkend ziet dat zij de blauwste ogen 
heeft. Ze trekt zich terug in haar eigen 
droomwereld en daarmee heeft zij een 
uitweg gecreëerd voor de zelfhaat. Toni 
Morrison noemt deze uitweg ‘unbeing‘. 

Een maand voordat zij op 10 december 
in 1993 de Nobelprijs zou winnen 
heeft Morrison een zelfkritisch nawoord 
toegevoegd aan haar debuutroman. 
In het ‘afterword’ van de Amerikaanse 
versie uit 1994 is zij kritisch over haar 
poging om duidelijk te maken hoe 
zelfhaat onder de Amerikanen van 
Afrikaanse herkomst is ontstaan en hoe 

dit doorwerkt in het zelfbeeld.  
De schrijver is beïnvloed door de ‘black 
beauty’ beweging. In deze historische 
context heeft zij dit eerste boek 
geschreven. 
Het effect van spreken over huiselijk 
geweld, seksisme en incest binnen de 
zwarte gemeenschap kwam haar op 
grote kritiek uit eigen kring te staan. Ze 
stelt dat ze de lezer wel heeft geraakt 
maar niet heeft bewogen. 
“With very few exceptions, the initial 
publication of The Bluest Eye was like 
Pecola’s life: dismissed, trivialised, 
misread”.

Ondanks de specifieke focus in haar 
totale oeuvre op het vormgeven van 
‘black literature’, heeft haar boodschap 
over ‘othering’ een universele waarde. 
Een diepgeworteld mechanisme 
in groepsdynamische processen is 
het vervreemden van anderen om 
de eenheid in de eigen groep te 
versterken. De drijvende kracht achter dit 
verschijnsel is volgens haar ‘belonging’.
Ook binnen de zwarte gemeenschap 
in Amerika zijn rangen en standen, 
zelfs op basis van raskenmerken zoals 
’pure’ zwarte en ‘gekleurde’ huid. 
Morrison is niet bang om ook dit taboe 
te doorbreken.
In haar laatste boek ‘The Origin of 
Others’ (2017) bespreekt zij literatuur 
waarin dit thema centraal staat. Een 
must-read zou ik zeggen.

Hans van Stiphout

Kijk op de wijk
6 september tot 29 oktober

Dit jaar viert het AG feest. Het sociëteits gebouw, gevestigd in de Villa De Meerle, bestaat 100 jaar. Deze 
feestelijke gebeurtenis valt samen met de viering van het 110-jarig bestaan van het VillaPark.

Boekbespreking ‘The Bluest Eye’ van Toni Morrison (1970, met nawoord uit 1993).
In 1994 vertaald als ‘Het Blauwste Oog’

Verslag leesgroep 

Nobelprijswinnaars 
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Excursie 

Kasteel Doorwerth en 
Beeldengalerij Het Depot  
Donderdag 31 mei, 9.30 uur

Na onze wandeling door het zich snel 
ontwikkelende Strijp-S is het tijd voor 
een andere excursie. We beginnen 
deze dag in Kasteel Doorwerth. 
Naast de mogelijkheid om het 
kasteel te bezichtigen is er tevens een 
tentoonstelling met werk van Xeno 
Münninghoff (1873-1944).
Voor u misschien een onbekende 
naam, maar zijn werk werd door 
tijdgenoten zeer gewaardeerd. Hij 

maakte voornamelijk landschappen en 
dorpsgezichten met een voorkeur voor 
de lente en de herfst, volgens Jozef 
Israëls “zeer mooi van kleur en artistiek 
opgevat”.
De lunch gebruiken we in het kasteel 
en rond half drie brengt de bus ons 
naar Wageningen waar we de unieke 
Beeldengalerij Het Depot bezoeken.  
Beeldengalerij Het Depot is een podium 
voor hedendaagse beeldhouwkunst en 

toont o.a. een indrukwekkende collectie 
bestaande uit torsen en fragmenten van 
het menselijk lichaam. Het is gevestigd 
op drie locaties die onderling met elkaar 
verbonden zijn. We kunnen overal, ook 
in de tuinen, tot 17.00 uur op eigen 
gelegenheid vrij rondkijken. 

We vertrekken om 9.30 uur van het 
parkeerterrein bij de Genneper Parken 
aan de Antoon Coolenlaan en de 
kosten voor deze dag zijn: € 55, voor 
museumkaarthouders € 45. Introducés 
betalen € 10 extra. In de prijs zitten 
vervoer, koffie, lunch, toegang tot het 
kasteel en de tentoonstelling van Xeno 
Münninghoff en de toegang tot Het 
Depot.

Aanmelden vóór 23 mei
via de site van het AG.

We hopen op een mooie dag en rekenen 
op veel enthousiasme.

Carien Treep, Els van der Zwet
en Ine van de Rijke

Neem vast een kijkje:
www.hetdepot.nl
www.glk.nl/landschap-kastelen/
kastelen/kasteel-doorwerth
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Foto’s: Ine van de Rijke
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Ook dit seizoen organiseert het AG weer een aantal all-in arrangementen voor theater-  
en/of concertbezoek met AG-leden. U komt samen op het AG  en ontvangt daar de persoonlijke 
toegangsbewijzen voor de voorstelling. Na een aperitief is er een gezamenlijke maaltijd. 
Vervolgens brengt een VIP-bus u naar het theater. Afhankelijk van de voorstelling is er een  
enkele keer een inleiding, soms na afloop van het toneelstuk een gesprek met een acteur.  
Na de voorstelling wordt u weer gezamenlijk teruggebracht naar het AG. Het arrangement is  
incl. maaltijd, voorstelling en vervoer. De prijs bedraagt € 49.

AG-Arrangementen
Feestelijke avond naar het theater of concert in goed gezelschap

Met zijn Enigma variaties ‘schilderde’ 
Edward Elgar veertien raadselachtige 
portretten in symfonische muziek. 
De grote Engelse componist brak 
er internationaal mee door. In 
het hart van dit vooral Britse 
concertprogramma het heroïsche 
celloconcert van de Tsjech Antonin 
Dvorák. Solist is de artist in residence 
van het Muziekgebouw: Nicolas 
Altstaedt, een muzikale duizendpoot 
en een verbluffend cellotalent. Of hij 
nu Bach of tango speelt, of Dvorák, 
hij raakt van elke muziek de kern.
Voorafgaand aan dit concert wordt 
een inleiding gegeven door Ben 
Coelman. 

Klassiek orkestconcert
Thomas Dausgaard, dirigent
Nicolas Altstaedt, cello

Dvorák - Celloconcert
Elgar - Enigma variaties

Kijk op de AG-website voor meer 
informatie over dit concert en om u  
in te schrijven:
www.ag-eindhoven.nl/
arrangementen-societeit
Inschrijven alleen voor AG-leden  
of aspirantleden  
(tot zondag 20 mei 23.59 uur!)

BBC Scottish Symphony Orchestra  
& Nicolas Altstaedt
Woensdag 30 mei, samenkomst op het AG 17.30 uur

Herman van Veen
Donderdag 31 mei, samenkomst op het AG 17.30 uur

Herman van Veen (1945) speelt viool, zingt, 
schrijft, componeert, schildert en is de geeste-
lijk vader van de wereldberoemde wees-eend 
Alfred Jodocus Kwak. Schijnbaar moeiteloos 
zingt hij zijn repertoire in vijf talen. In 1966 
beklom hij voor het eerst het podium en 
sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de 
wereld rond. Geen Nederlandse artiest wordt 
zo gevierd in de internationale theaters als 
deze Utrechtse duivelskunstenaar. L’Olympia 

Parijs, Carré Amsterdam, Konzerthaus Wenen, 
Friedrichstadtpalast Berlijn, Carnegie Hall New 
York en het Parktheater Eindhoven.

Kijk op de AG-website voor meer informatie 
over deze voorstelling en om u in te schrijven:
www.ag-eindhoven.nl/arrangementen-societeit
Inschrijven alleen voor AG-leden of aspirantle-
den (tot maandag 21 mei 23.59 uur!)

Foto: © Casper van Aggelen.
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Wo 2 mei NLT 17-2
Nieuwe Leden Tafel 17-2
Het AG, 17.30 uur

Do 3 mei Ledenborrel
Sociëteit, 17.30 uur

Di 8 mei Wandeling
5 km wandeling
Diverse locaties, 10.00 uur

Di 8 mei AG-Golfdag
Golfbaan ‘het Woold’ - Asten, 10.30 uur

Di 8 mei Culinaire Tafel
Haardkamer, 18.00 uur

Het AG is gesloten van 10-13 mei

Di 15 mei Literaire Kring
De Indische Romans 
Balkonkamer, 19.30 uur

Di 15 mei EU-tafel
De Brexit en u
Meerlezaal, 20.00 uur

Het AG is gesloten op 21 mei 

Vr 25 mei Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 25 mei Filmhuis 
Speelfilm
Balkonkamer, 19.30 uur

Zo 27 mei Wandelen - 10 km
10 km wandeling
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Ma 28 mei NLT 18-1
Nieuwe Leden Tafel 18-1
Sociëteit, 18.00 uur

Ma 28 mei
Algemene Ledenvergadering
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 29 mei Muziekcaleidoscoop
Spaanse piano-hoogtepunten 
Balkonkamer, 20.00 uur

Wo 30 mei AG-Arrangement
BBC Scottish Symphony Orchestra 
met Nicolas Altstaedt
Het AG, 17.30 uur

Do 31 mei Excursie
Kasteel Doorwerth en
Beeldengalerij Het Depot
Genneper Parken, 9.30 uur

Do 31 mei AG-Arrangement
Herman van Veen
Het AG, 17.30 uur

Wo 4 juli NLT 17-2
Nieuwe Leden Tafel 17-2
Het AG, 17.30 uur

Do 5 juli Ledenborrel
Gezellig borrelen met BBQ
Sociëteit, 17.30 uur

Ma 9 juli NLT 18-1
Nieuwe Leden Tafel 18-1
Sociëteit, 18.00 uur

Di 10 juli Culinaire Tafel
Haardkamer, 18.00 uur

Het AG is gesloten van 14 juli tot 20 aug

Do 2 aug Spaanse avond
Sociëteit, 18.00 uur

Ma 20 aug NLT 18-1
Nieuwe Leden Tafel 18-1
Sociëteit, 18.00 uur

Do 6 sep Ledenborrel
Met opening: ‘Kijk op de Wijk’
Sociëteit, 17.30 uur

Do 13 sep EOL/NKV-lezing   
Meerlezaal, 20.00 uur

Ma 17 sep NLT 18-1
Nieuwe Leden Tafel 18-1
Sociëteit, 18.00 uur

Do 20 sep AGora-lezing    
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 21 sep Filmhuis
Speelfilm
Balkonkamer, 19.30 uur

Do 27 sep Literaire Lezing    
Kom kennismaken met…
Jan van Aken
Meerlezaal, 20.00-22.00 uur

Toneel&Cabaret  elke maandag, Meerlezaal, 20.00 uur 
AG-Koor elke woensdag, Meerlezaal, 20.00 uur
Bridgeclub 1 2e dinsdag van de maand, 19.30 uur
Vrij Bridge elke woensdag, 19.30 uur, 
 aanmelden voor dinsdag 12.00 uur
Tafel O&D 1 elke 2e donderdag van de maand, 11.30 uur
Tafel O&D 2 elke 4e woensdag van de maand, 12.00 uur
Tafel O&D 3 elke 3e maandag van de maand, 12.00 uur
Politiek Hist. Kring elke 2e woensdag van de maand, 11.00 uur
EU-Tafel elke 2e dinsdag van de maand, 20.00 uur

A
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a 
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Wo 6 juni NLT 17-2
Nieuwe Leden Tafel 17-2
Het AG, 17.30 uur

Do 7 juni Ledenborrel
Met opening expositie
‘Intriges in draad en verf’
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 8 juni Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 8 juni Filmhuis 
Musical
Balkonkamer, 19.30 uur

Ma 18 juni NLT 18-1
Nieuwe Leden Tafel 18-1 
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 22 juni Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 22 juni Filmhuis 
Speelfilm
Balkonkamer, 19.30 uur

Zo 24 juni Wandelen - 5 en 10 km
Gecombineerde 5 en 10 km wandeling
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Vr 29 juni AG-Vrouwenkoor  
Zomeravondconcert
Meerlezaal, 20.00 uur

Data onder voorbehoud. 
Kijk voor de actuele agenda op:
www.ag-eindhoven.nl

 Juni  Juli

 Augustus

 September
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Niet-leden zijn welkom, 
aanmelden via website: 
www.ag-eindhoven.nl

Deze lezingen zijn mede 
mogelijk gemaakt door:
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Literaire Lezing / Kom kennismaken met …

Jan van Aken
Donderdag 27 september, 20.00-22.00 uur

In de historische roman ‘De Ommegang’ beschrijft Van Aken 
de wereld rond 1400. De pestepidemie is net geweken, de 
handel en het intellectuele leven komen weer tot bloei en op veel 
plaatsen in Europa worden universiteiten opgericht. In dit boek 
vertelt geleerde, arts en zelfverklaard bouwmeester Isidoor van 
Rillington zijn levensverhaal. Als vondeling opgenomen in een 
klooster in Yorkshire, leert hij zo snel dat hij Latijn mag gaan stu-
deren in Oxford. Van daar reist hij naar Parijs en Bologna waar 
hij medicijnen studeert. Hij trekt verder naar Klein-Azië waar 
hij fortuin maakt als dokter en naar het rijk van de Mongoolse 
krijgsheer Timoer Lenk waar hij een moskee mag bouwen, om-
dat hij in staat was met papier en bamboe een schaalmodel van 
de kathedraal van Salisbury te knutselen. Uit zijn hoofd. Hoe 
komt hij aan zijn fabelachtig geheugen? Lees het boek en kom 
vooral luisteren naar de schrijver. Jan van Aken wordt weleens 
vergeleken met Umberto Eco, maar die vergelijking gaat mank. 
Eco, als belezen academicus, verliest zich nog wel eens in lange 
traktaten, de autodidact Van Aken blijft smakelijke scènes schrij-
ven die het verhaal voortstuwen.

Elly Heemskerk

Vanaf september 2018 zal 
‘Kom kennismaken met…’ 
niet meer op zaterdag worden 
gehouden, maar in principe op 
de laatste donderdag van de 
maand van 20.00 - 22.00 uur. 

Bijdrage AG-leden € 5
en voor niet-leden € 12.

Kennisgemaakt met…

Vicky Francken en 
Mieke van Zonneveld

Op de bijeenkomst van Kom 
kennismaken met... van eind maart 
waren twee dichters bij ons te gast, 
allebei 28 jaar jong.
Het programma was dit keer anders dan 
gebruikelijk opgebouwd. Elk van beide 
dichters kreeg twee keer de gelegenheid 
om 20 minuten lang gedichten voor te 
lezen. Neerlandicus Jan Derks stelde 
een korte vraag die door de auteur 
beantwoord werd, waarna het gedicht 
nog een keer gelezen werd. Tijdens 
de discussie werden de gedichten 
geprojecteerd, zodat de aanwezigen 
mee konden lezen. 

De gedichten van de beide dames 
hebben veel overeenkomsten. Zo 
gaan zij niet alleen over persoonlijke 
ervaringen, maar schrikken zij er niet 
voor terug om tevens maatschappelijke 
thema’s aan de orde te stellen. 
Verschillen zijn er natuurlijk ook. Om de 
creativiteit van de lezer niet te hinderen 
gebruikt Vicky geen motto’s bij haar 
gedichten. Zo bleek tijdens het gesprek 
dat het gedicht Superbia (Hoogmoed) 
geïnspireerd is door een afbeelding van 
de 16e eeuwse kunstenaar Goltzius. 
Mieke geeft veel meer aanwijzingen. 
Soms staat er een verwijzing naar een 
bijbeltekst bij haar gedichten. 
Een gedicht van Mieke neem ik hier 
op. Het verwijst naar de periode dat 
zij ernstig ziek was. Toen zij dit voorlas 
was het volstrekt duidelijk dat dit gedicht 
geen vragen, geen toelichting nodig 
heeft. De emotie die dit opriep, trok door 
de zaal. Een bijzonder moment!

Henk de Graaf

Onder de douche

Ze ontkoppelt mijn infuus en ik sta op en wandel.
Het bloed hangt in de wacht terwijl ik aan haar hand
naar de badkamer stap.

Mijn lichaam was nog nooit zo blank en glad.

Ze zet me op een kruk onder kletterend water.
Fantoomgeluk, ik kwispel met mijn afgeknipte staart.

Zij waakt, zij gaat niet weg. Alleen als ik moet plassen
in een bakje en dan nog: haar blik wacht om de hoek.

Je tong heeft geen verweer als je bloed capituleert.
Ik ben een meisje dat zich wast, een geïnfecteerd
moeras maar bovenal een hond die op zijn baasje wacht.

Ze zegt me te gaan staan, droogt me af en lijnt me aan. 
Foto: © Koos Breukel



Sociëteitsleven

Het in maart besproken boek ‘Het 
Grote Vuur’ van Pavese-Garuffi was 
heel bijzonder. Zijn er andere romans 
verschenen, geschreven zoals deze 
door twee partners die hun stukgelopen 
relatie beschrijven? En Katinka Kruip liet 
ons op een heel bevlogen manier kennis 
maken met deze mensen. 

We sluiten het seizoen af met ‘De 
Indische Romans’ van Hella Haasse 
(1918-2011). Het betreft de drie romans 
die spelen in het land waarin zij werd 
geboren en opgroeide. ‘Oeroeg’ 
is waarschijnlijk het meest bekend 
omdat het ‘t Boekenweekgeschenk van 
1948 was. Het is het verhaal van een 
plantersjongen en de zoon van een 
inlander die samen opgroeien. Maar 
de vriendschap tijdens hun jeugd wordt 
later die van koloniale overheerser en 
verzetsstrijder. Een uitzonderlijk debuut 
en het werd nog heel vaak herdrukt.
Het tweede boek, de bestseller ‘Heren 
van de thee’, verscheen in 1992 en 
is een roman die het leven van een 
pas in Delft afgestudeerde technoloog 
beschrijft. Hij vertrekt naar Indië met 
ambitieuze plannen en wil daar een 
beter en rechtvaardiger systeem van 
landbouw en economie invoeren. De 
schrijfster heeft voor dit boek gebruik 
mogen maken van gegevens uit de 
archieven van een familie waarvan 
al vele leden in Indië werkzaam 
waren geweest. Het laat zien hoe 
de hoofdfiguur zijn vrouw en familie 
opoffert aan zijn werk.

Dit keer kijken we ver vooruit, want Gewag 65 verschijnt pas eind september.
Graag wil ik jullie aandacht vestigen op de komende ledenborrel van 3 mei. 
Het is een fantastische traditie: de asperges steken hun kopjes weer boven 
het zand en dus hebben we op 3 mei de alom geprezen aspergemaaltijd. 
Bovendien wordt de borrel muzikaal opgeluisterd door Bram Busschers en 
zijn muzikale vrienden. En als het weer ook nog meezit kan niets een fijne en 
gezellige avond in de weg staan.

Op de ledenborrel van 7 juni wordt een Italiaans buffet geserveerd. Op 5 juli 
is er de overbekende barbecue en op 2 augustus de Spaanse avond, waarna 
op 6 september een Oosters buffet volgt. Van deze ledenborrels krijgt u 
uiteraard info via de agenda en de Nieuwsbrief.

Ik hoop dat in deze zomermaanden veel leden naar onze borrel en het diner 
komen. In de zomer blijft het lang licht en is het over het algemeen heel 
behaaglijk buiten. 

Tot ziens op 3 mei en de borrels daarna!

 

Literaire Kring

Hella Haasse:
De Indische Romans
Dinsdag 15 mei, 19.30 uur 

In het in 2002 verschenen ‘Sleuteloog’ wordt de hoofdfiguur, 
kunsthistorica Herma Warner, door een journalist benaderd 
met de vraag naar informatie over een vroegere jeugdvriendin. 
Het dwingt haar de relatie met deze Indische vriendin en haar 
omgeving te reconstrueren. Maar ook de herinneringen aan 
haar eigen jeugd in Nederlands-Indië roepen veel vragen op.

Hella Haasse is een van de bekendste schrijfsters in de 
Nederlandse literatuur van de tweede helft van de vorige eeuw 
en met vele prijzen gelauwerd. Haar werk laat een prachtige 
combinatie van historisch feitenmateriaal en verbeelding zien.
De inleiding wordt verzorgd door Vivian de Poorter en Paul de 
Leeuw.

Informatie over de verdere activiteiten van de Literaire Kring 
kunt u op het ledengedeelte van de website vinden.

Rob Westra
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Als u een keer een bijeenkomst van de Literaire Kring wilt bijwonen,
dan graag aanmelden via literairekring@ag-eindhoven.nl..
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AG-Vrouwenkoor Zomeravondconcert

We are dainty little fairies
Vrijdag 29 juni, 20.00 uur 

Het AG-Vrouwenkoor nodigt u van harte uit voor 
het zomeravondconcert. 
Onder de enthousiaste leiding van dirigent  
Richard Meulendijk wil het koor u graag de 
zomer in zingen met vrolijke melodieën uit 
operettes van Gilbert en Sullivan zoals Mikado, 
Iolanthe en The Pirates of Penzance.

Het koor kruipt in de rol van schoolmeisjes, 
feeën en liefdeszieke personages, bariton Johan 
van Oorschot zal enkele solonummers vertolken 
en het geheel wordt begeleid door Rob van 
Heck aan de vleugel.

Kortom, het wordt een veelkleurig programma.
Het concert is openbaar toegankelijk, dus neem 
uw familieleden, vrienden en kennissen mee.
De toegang is gratis voor AG-leden, niet-leden 
betalen €10. 

Wel graag aanmelden via de website van  
het AG: 
www.ag-eindhoven.nl/muziek-concerten-en-koor, 
waar u ook nadere details over het zomer-
concert kunt vinden.

 Thea Schellekens-van Haren
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AG-Toerrit 2018
Zondag 15 juli, 10.00 uur

Het is alweer drie jaar geleden dat er een AG-
autorit is verreden, maar de herinnering  aan die 
zonnige toerrit door het prachtige Kempenland 
is nog zo levendig, dat ons regelmatig gevraagd 
wordt wanneer de volgende rit gaat plaatsvinden. 
Het is lastig om niet aan deze druk toe te geven, 
vooral als je zelf zoveel plezier beleeft aan de 
organisatie daarvan. Dus hebben we het plan 
opgevat om weer aan de gang te gaan. We 
hebben een aantal leden bereid gevonden ons 
daarbij te helpen en we zijn inmiddels volop bezig. 
De globale opzet is bekend, de details zijn nog niet 
ingevuld.

Verzamelen om 10.00 uur in of nabij Eindhoven. 
Ontvangst met koffie en vlaai, uitleg van de opzet 
en de spelregels. Een rit van ca. 50 km over mooie 
weggetjes, met hier en daar een opgave om de 
oplettendheid te stimuleren. Een gezamenlijke 
lunch in een gelegenheid met een bijzondere 
geschiedenis. Dan in de middag het tweede deel 
van de rit, wat korter dan de ochtendrit en wederom 

met enkele uitdagingen. Geen moeilijke opgaven, 
geen moeilijke trucjes, gewoon leuk en gezellig.  
Ter afsluiting een borrel en een avondmaaltijd in het 
AG. Daar zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden.

De deelname staat open voor AG-leden en gasten, 
alle soorten motorvoertuigen zijn welkom, maximaal 
35 equipes met een vrij aantal personen per 
voertuig. We verwachten dat de kosten ca. € 50 
per persoon zullen bedragen, inclusief routeboek, 
ochtendkoffie met vlaai, lunch, middagactiviteit en 
avondmaaltijd. Exclusief de drankjes.
Nadere bijzonderheden worden t.z.t. 
bekendgemaakt via de website en de 
nieuwsbrieven. 

Aanmelding via de website:  
www.ag-eindhoven.nl/Toerrit-2018.
Voor inlichtingen kunt u ook contact opnemen met ons.

Roland Huijgen en Roland van Witteveen 
De samenleving verandert voortdurend en 
daarmee de gebouwde omgeving en de 
ruimtelijke ordening op het platteland en 
in de steden. De trek naar de stad is al 
enige tijd aan de gang. Aan het vertrek van 
belangrijke industrieën en handelshuizen 
moeten we nog wennen. Nieuwe vormen 
van wonen, werken, verkeer en recreatie 
stellen beslissers, bijgestaan door planners, 
ontwerpers en bouwers, voor vragen zodra 
ze die willen inpassen in de bestaande stad 
of zodra ze gaan zoeken naar geschikte 
uitbreidingsmogelijkheden. Stedelijke 
transformaties gaan onophoudelijk door.
Burgers zijn getuige van het verloop van 
die processen via de media en de eigen 
waarneming. Als je hun vraagt wat zij van 
de resultaten vinden blijken de meningen 
nogal uiteen te lopen en niet alleen omdat 
hun smaken verschillen. Soms lijken 
ingezette kennis en kunde niet in staat om de 
belangenconflicten te versmelten tot een voor 
ieder aanvaardbare oplossing. Deelname aan 

het besluitvormingsproces biedt geen garantie 
voor een goede afloop. 
Toch zijn er niet alleen vraagstukken. Er zijn 
ook kansen om anders om te gaan met de 
gebouwde omgeving. Assertieve burgers en 
experts hebben in onze stad laten zien hoe 
creatieve oplossingen kunnen leiden tot de 
gewenste, hoge kwaliteit van de gebouwde 
omgeving.

Cees Donkers, 40 jaar stedenbouwkundig 
ontwerper voor de stad Eindhoven, deelt graag 
zijn bijzondere ervaringen met ons. Hij heeft 
jonge ontwerpers altijd gestimuleerd om hun 
ervaringen met de dynamiek van stedelijke 
omgevingen met elkaar uit te wisselen en zo 
passende lokale oplossingen te bedenken.

Toegangsprijs voor leden en niet-leden van  
het AG € 5. 

Het comité ‘Honderd jaar Villa De Meerle’
Ger van Zantvoort, Niek Speller, Wim Stevens
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100 jaar Villa De Meerle 

Stedelijke transformaties
Lezing en workshop door ir. Cees Donkers
Donderdag 17 mei, 14.30 uur
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Jean Peters is Limburger. Het is zijn opvatting dat het ‘bronsgroen eikenhout’ slaat op de regio 
ten zuiden van Hoensbroek. Hij trakteerde ons op een keur van prachtige muzikanten uit deze 
streek. Hij deed de leuze van onze bijeenkomsten eer aan. Het woord caleidoscopisch wordt 
in figuurlijk zin gebruikt, als een grote keuze aan aspecten, meningen, standpunten over 
bijvoorbeeld muziek mogelijk is. Jean is zanger en hij liet ons dan ook schitterende liederen 
horen, gezongen door Hein Meens, Yvonne Schiffelers, Wout Oosterkamp, Hubert Delamboy  
en Tom Brand. Het Studium Chorale zong Francis Poulenc o.l.v. Eric Hermans. Wat een prachtige 
klanken! Jo Huyts speelde een deel van het pianoconcert van Mozart, KV 467.

Muziekcaleidoscoop Muziekcaleidoscoop
Verslag 21 maart

Na de pauze liet Herbert Platzer een 
zeer bijzondere film zien, die in 2017 
op het Festival Classique in Den Haag 
werd opgenomen. ‘Wagner - the 
Movie’ is een live muziekvoorstelling 
met filmbeelden gebaseerd op de 
operacylus Der Ring des Nibelungen 
van Richard Wagner. De voorstelling 
draait om de kracht van macht anno 
2017 en creëert een contemplatieve 
afstand tussen toeschouwer en de 
dramatiek op het huidige wereldtoneel. 
Filmmaker Marit Geluk en Joris 
Hentenaar ‘componeerden’ Wagner - 
the Movie met het beeldmateriaal dat 
Emmy Award winnend cameraman 
Joris Hentenaar de afgelopen 20 jaar 
‘schoot’ in vele conflictgebieden, in 
landen als Syrië, Irak, Afghanistan en 
Oekraïne. Zonder het gebruikelijke 
commentaar van de nieuwslezer, maar 
met de dramatische harmonieën van 
Wagner. 
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Kees van Tilburg
Dinsdag 29 mei, 20.00 uur

Voor de pauze zal Kees van Tilburg enkele delen uit 
’Iberia’ laten horen. Dit is een suite voor piano van 
de Spaanse componist Isaac Albéniz. Hij schreef 
het stuk in Parijs tussen 1905 en 1908, toen het 
impressionisme in de muziek was gekomen. Het 
werk kreeg zijn unieke karakter door het gebruik 
van Spaanse volksmuziek en de componeerstijl van 
Liszt. Vanuit zowel technisch als muzikaal oogpunt 
staat de ‘Iberia Suite’ erom bekend dat deze 
extreem veeleisend is voor de pianist. De cyclus is 
bijzonder dicht en complex geschreven met exotische 
toonsoorten, vervlochten handpassages, immense 
sprongen, kruisende ritmes, haast ongrijpbare 
akkoorden, een overvloed aan voorhoudingen, 
dynamische tekens en supergedetailleerde 
aanwijzingen. Bij meer dan één gelegenheid 

Tweemaandelijks verzamelen muziekliefhebbers op dinsdagavond zich in de 
balkonkamer. Twee leden hebben ieder drie kwartier ter beschikking om aan de 
hand van cd’s of dvd’s muziek te laten horen die zij mooi, interessant of boeiend 
vinden. De eerstvolgende keer is op 29 mei. 

heeft Albéniz overwogen om het manuscript te 
vernietigen omdat hij het spelen ervan onmogelijk 
achtte.

Kees zal ook enkele delen van de bewerking voor 
orkest van Enrique Fernández Arbós (1863-1939) 
laten klinken.

Na de pauze klinken de ‘Vier letzte Lieder’ voor 
sopraan en symfonieorkest. Het zijn de laatste 
composities van Richard Strauss (1864-1949), 
geschreven in 1948, toen hij 84 was. De liederen 
op teksten van Hermann Hesse en Joseph von 
Eichendorff zijn wonderschoon. Kees introduceert 
de liederen met een opname van een repetitie. De 
avond wordt afgesloten met het concert door de 
sopraan Kiri Te Kanawa met orkest o.l.v. Georg Solti.

Op 25 september is de volgende bijeenkomst.

Het goud uit de opera waarmee wereldmacht 
verkregen kan worden, is vervangen door olie. In de 
film zien we de gevolgen van leiderschap, geweld, 
het lot van martelaren, de vluchtelingencrisis en 
aanslagen in Europa. Maar we zien ook veerkracht; 
mensen die te midden van de puinhopen weer 
opkrabbelen, handeldrijven en muziek maken.

Sopraan Kiri Te Kanawa 
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Seth Gaaikema met Anke, zijn ‘knopendoorhakster’. 

Het ‘gezin’ van Anke na de geboorte van haar oudste zoon, met haar kleine broer en twee zusjes in 1967. 

Mensen van het AG
Het AG verenigt mensen met zeer uiteenlopende achtergronden en ervaringen. 
Ieder heeft zijn of haar eigen verhaal. In de serie ‘Mensen van het AG’ tekent 
Bas Bierkens een aantal van deze verhalen op. 

Anke Nollen  

Seth Gaaikema noemde haar ‘mijn knopendoorhakster’.  
Beter dan de cabaretier (‘een echte taalkunstenaar’) zou ze zelf 
de rol die ze bijna dertig jaar in zijn leven heeft gespeeld,  
niet kunnen typeren. 

Twijfelaar als de cabaretier was, legde hij veel problemen 
bij Anke neer. Niet alleen als het om praktische zaken ging, 
zoals de organisatie van zijn Oudejaarsshows, ook bij het 
maken van zijn teksten deed hij een beroep op haar. “Ik was 
zijn klankbord, zijn taalcoach. We hadden allebei veel op 
met taal. Ik zie ons nog zitten bij hem in de tuin in Schijndel. 
Hij met de partituur op schoot, ik met de Franse of Engelse 
tekst van een musical en een laptop aan de tuintafel en op de 
achtergrond keihard de bijbehorende muziek. Dat kwam heel 
nauw. ‘Hertalen’ noemde hij het. En bij het schrijven van zijn 
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show las Seth een tekst voor en dan zag 
hij wel aan mijn gezicht of de tekst in 
orde was.”
Ze koestert de vele jaren dat ze voor 
hem werkte. “Een geweldige man, altijd 
vol ideeën, erg professioneel. Het was 
een heel dierbare vriendschap.”
Ze waren met elkaar in contact gekomen 
doordat Anke met haar bedrijf ‘Nollen 
Bureaudiensten’ sinds 1981 met 
name klanten uit de culturele sector 
aantrok. “Mijn hart lag en ligt bij de 
creatievelingen en kunstenaars.”
Al in 1965 had ze de Schoevers 
Secretaresseopleiding afgerond, maar 
een tragische gebeurtenis verhinderde 
dat ze meteen carrière kon maken. 
Twintig jaar oud, drie maanden na haar 
huwelijk, verloor ze haar ouders bij een 
auto-ongeluk. Als oudste van een gezin 
van vijf kinderen nam Anke de zorg voor 
de andere kinderen op zich. Binnen vijf 
jaar kreeg ze er nog drie eigen kinderen 
- allemaal zoons - bij. ”Mijn jongste zusje 
zat nog op de kleuterschool, toen mijn 
oudste zoon werd geboren.”
Ondanks de zware last die ze met de 
opvoeding van alle kinderen op zich 
nam, spreekt ze van ‘de beste tijd van 
mijn leven’. “We vormden een groot, 
hecht, gezellig gezin. Dat is het tot op de 
dag van vandaag gebleven.”
In deze periode legde ze de basis voor 
haar latere werk en bedrijf. “Ik leerde 
werken, organiseren, plannen en vooral 
doorzetten.”
Toen haar man haar van de ene op 
de andere dag verliet, begon ze 
haar eigen bedrijfje, in een pandje 
aan de Boschdijk in Eindhoven, haar 
geboorteplaats. ‘Nollen Bureaudiensten’ 
ontwikkelde zich voorspoedig. ”Heel 
lang heb ik te veel werk gehad met 

te weinig mensen. Daardoor ben ik heel handig 
geworden in het bedenken van oplossingen.”
Al doende ontwikkelde ze zich bijna als vanzelf 
tot consultant, trainer en interim-manager, o.a. 
bij Ramaer, PDM en Welten. Ze rolde steeds van 
het een in het ander. “Ik heb altijd geboft in mijn 
werkzame leven en ook overal goede mensen 
om me heen gehad.” Haar administratieve zaken 
verkocht ze in 2002 aan een collega-bedrijf.  
De Bredase voetbalclub NAC wist haar te vinden, 
toen er weer eens streng gesaneerd moest worden 
en er niemand in huis was die de dagelijkse gang 
van zaken coördineerde. “Ze vroegen een vrouw 
die niets met voetballen had, stevig kon optreden 
en ook sponsoren kon masseren. Ik moest mensen 
ontslaan wier hele bestaan in het teken van hun club 
stond. Het is absoluut de gekste tijd die ik ooit heb 
meegemaakt, met supportersrellen en al.”
Bij Peoplesoft was ze verantwoordelijk voor het 
vinden en inrichten van een nieuw kantoor in 
Amsterdam en Brussel. In één weekend moest de 
verhuizing plaatsvinden. Het lukte wonderwel: op 
maandag konden alle 500 medewerkers terecht op 
hun nieuwe werkplek. “Een gigantische klus, heel 
spannend. Daar houd ik wel van.” Hetzelfde gevoel 
had ze bij de Oudejaarsconferences van Seth. 
“Heel veel stress op één moment, met veel passie 
van de mensen die erbij betrokken zijn. Dat heb ik 
altijd nodig gehad in mijn werk.” 

Een bijzondere periode was voor haar de tijd dat 
ze voor de politieke partij 50Plus werkte, van 2010 
tot najaar 2013. “50Plus deed voor het eerst mee 
aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Mij 
werd gevraagd om de beginnende partij mee uit te 
bouwen. Er was helemaal niks. De hele organisatie 
moest nog opgezet worden. Het kantoor was eerst 
hier bij mij thuis in Best, vervolgens in een echt 
kantoor. In 2011 werd ik door de ledenvergadering 
gekozen tot penningmeester. Met het politieke 
stuk had ik niks te maken. Ik ben veel te direct 
en te weinig diplomatiek om in de politiek te 
zitten.” In 2013 stapte ze met de voorzitter en de 
vicevoorzitter op.
Nu werkt ze o.a. nog voor Gerard Meulensteen, 
de oprichter van Neways Electronics, die op een 
eiland in de Donau bij Bratislava een museum 
voor moderne kunst heeft opgezet, het Danubiana 
Meulensteen Art Museum. Sinds 2007 is Anke zijn 
steun en toeverlaat. “Ik doe alles wat zich aandient, 
onder andere de promotie”.
Een rol die ze als lid van het bestuur ook bij het 
Academisch Genootschap met verve vervult. 

“Ik vind het AG een erg sympathieke vereniging. 
Het draait allemaal om het wij-gevoel: ergens bij 
horen, steeds weer nieuwe mensen leren kennen. 
Heerlijk om voor zo’n club te mogen werken.”



Colofon
Het Gewag is het sociëteitsmagazine van het AG
en verschijnt vijf keer per jaar.
Het AG (Academisch Genootschap) is een
bruisende sociëteit waar u goed gezelschap
ontmoet en nieuwe vrienden kunt maken.
Het lidmaatschap staat open voor eenieder met
maatschappelijke, culturele of wetenschappelijke
interesses. De leden ervaren het onderlinge
contact op de sociëteit als waardevol.
Het lidmaatschap bedraagt € 265 per
verenigingsjaar en € 165 voor uw partner.
Aspirant-leden kunnen drie maanden gratis
kennismaken. Voor meer info: www.ag-eindhoven.nl

Bestuur
Voorzitter: Rolf Treep
Secretaris: Jan Kees van der Veen
E-mail: bestuur@ag-eindhoven.nl

Sociëteitsgebouw
Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven
Telefoon 040 - 2434808

Redactie
Hoofdredacteur: Richard de Groot
Eindredacteur: Liesbeth Schreuder
Redacteur: Jet Ruigendijk
Redacteur: Elly Heemskerk
Redacteur: Bas Bierkens
E-mail: redactie@ag-eindhoven.nl

Perscontacten
pers@ag-eindhoven.nl

Website
Webmaster: Jos Timmermans
E-mail algemeen: webmaster@ag-eindhoven.nl
E-mail agenda: agenda@ag-eindhoven.nl

Concept & Design Storm Scott
Opmaak Graphic match
Druk Puntscherp

Mutaties Ledenbestand

www.ag-eindhoven.nl
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Zeker niet de  
grootste waarschijnlijk  

wel de beste

Boekhandel Spijkerman

Kleine Berg 5 
5611 JS Eindhoven

Telefoon 06-10349498

steinspijkerman@hotmail.com  

(Advertentie) (Advertentie)

Het AG heeft de volgende nieuwe leden
mogen verwelkomen

De heer H.A. Hilhorst (Henk), Eindhoven

De heer L.J.M. Kuipers (Leo), Eindhoven

Drs. A.H. Paul (Hilde), Helmond

Mevrouw L.E.C. Thielen (Carlijn), Maarheeze

Ir J.J. van der Zwan (Bob), Lommel
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www.ag-eindhoven.nl 

• Ontmoet goed gezelschap en maak nieuwe vrienden

• Kies uit een groot aanbod van activiteiten op het gebied van maatschappij, cultuur en wetenschap

•  Neem deel aan een afwisselend en leuk sociëteitsleven met maandelijkse Nieuwe Ledentafel, 
ledenborrel, excursies, wandelingen, bridge, ...

• Maak gebruik van de speciale arrangementen van het AG i.s.m. Muziekgebouw, Parktheater 

• Volg unieke themalezingen over maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen

• Geniet samen van een betaalbare en smakelijke dagschotel in het restaurant

• Ga mee met excursies naar musea, geniet van speciale rondleidingen

• Spreek af met leden voor een borrel, een lunch of een goed gesprek

• Maak kennis met bekende Nederlandstalige schrijvers

• Geniet samen in de zomer van een drankje in de parktuin

Het AG-lidmaatschap staat open voor iedereen,
op zoek naar bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Voordelen van het AG-lidmaatschap


