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GROOTspraak

Als u dit nummer van het Gewag 
ontvangt is het buiten nog net geen lente, 
maar in het AG steken al voorzichtig 
wat bolletjes hun bloemen boven de 
grond. Het bruist weer van de energie 
en de activiteiten. Junior-AG is gestart 
met een enthousiaste groep meedenkers 
en gaat daar een vervolg aan geven. 
Koor, Muziekcaleidoscoop en Toneel 
barsten van de ideeën en zoeken 
meedoeners. Kortom een nieuwe lente, 
een nieuw begin en passend in de AG-
cultuur, meedoen is nog belangrijker dan 
luisteren.

Dit seizoen zal er nog één Gewag 
verschijnen, nummer 64 voor mei t/m 
augustus. 

Volgend seizoen wordt alles anders, 
alles? Ja, dat hangt ervan af. 
De redactie verkeert in de veronder-
stelling dat als u ons mooie blad 
ontvangt, u helemaal blij wordt en het 
minstens twee maanden in het zicht en 
onder handbereik op de salontafel laat 
liggen. We hebben het bestuur ervan 
kunnen overtuigen dat het Gewag het 
bindmiddel is voor de AG-leden en 
horen graag dat u het met ons eens 
bent. Daarom bereidt de redactie de 
uitgave van vier nummers in het komende 
AG-seizoen voor die alle het predicaat 
bewaarexemplaar verdienen.
Veel leesplezier.

Richard de GROOT

AG Eindhoven
bijzondere activiteiten

in goed gezelschap

Kom kennismaken

Rolf Treep, lid sinds 2010
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Cover: Dr. Ronald Tinnevelt spreekt over Mondiale  
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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 april.
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr. 64
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 6 april.

20 Sociëteit

AG-Golfdag  

10 Cultuur

Excursie
Strijp-S 

5 Maatschappij

30 jaar
AG-Filosofie 
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Van het bestuur

De zorg voor het gebouw
en de tuin

Misschien wist u het niet, maar Villa  
De Meerle is dit jaar precies 65 jaar  
de thuisbasis van het AG. De vereniging 
is trotse eigenaar van dit honderd jaar 
oude pand, maar zo’n kapitaal bezit 
schept verplichtingen. ‘Noblesse oblige’. 

Er is voortdurend zorg nodig om het 
gebouw in goede conditie te houden en 
aan te passen aan de eisen des tijds.  
Het beheer van de villa is een belang-
rijke taak van het bestuur en in het 
bijzonder van gebouwcommissaris  
Floor van Nielen.
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Om te laten zien wat er zoal speelt in en om het gebouw, 
hieronder een greep uit recente en nog lopende activiteiten.
• in de sociëteitszaal werd het dubbel glas in alle ramen 

vervangen;
• in de sociëteitszaal kregen de muren en het houtwerk een 

verfbeurt;
• de voortuin is in november met hulp van leden gesnoeid om 

het pand beter zichtbaar te maken vanaf de Parklaan;
• aan de rand van het parkeerterrein zijn bomen en struiken 

verwijderd; binnenkort wordt dit gedeelte verhard om extra 
parkeerplaatsen te creëren;

• het pannendak is na zoveel jaar toe aan groot onderhoud; 
intensief overleg is gaande over reparatie;

• samen met de exploitant wordt gewerkt aan een grotere 
fietsenstalling.

En dan tot slot het dagelijkse onderhoud. Veel is al opgelost en 
als het goed is heeft u daar niets van gemerkt! 
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Filosofie

30 Jaar AG-Filosofie:
Lustrum met een actueel thema!
Zaterdag 14 april, 14.30 uur

AG-Filosofie gaat haar zesde lustrum vieren 
en hoopt dat u, AG-leden, aspirant-leden en 
deelnemers aan een AG-filosofiegroep, dit met 
ons mee komt vieren.

Als thema hebben we ‘Mondiale Rechtvaardig-
heid’ gekozen, met als inleider Ronald Tinne-
velt. Het is geen licht thema, maar wel belang-
rijk in deze tijd, nu de hele wereld binnen ons 
blikveld is gekomen. 

Het zal een afwisselende dag worden met ook 
tijd voor een satirische noot. U wordt ontvan-
gen met koffie, thee en gebak vanaf 14.30 

uur en het programma wordt afgesloten rond 
20.00 uur. Luisteren, leren, eten en drinken, 
voor alles inclusief vragen wij u een bijdrage 
van € 37,50.

Wij hopen dat u zich voor dit evenement zult 
inschrijven via de bekende links in AG-nieuws-
brieven, webagenda’s of op de daarvoor 
ingerichte webpagina van AG-Filosofie. Het 
aantal inschrijvingen is, vanwege de beschik-
bare ruimte in de Meerlezaal, beperkt.

Hannah Bogman, Hans Eerdmans,  
Paul Hoogenberk en Dries Schellekens
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Expositie

Op weg
Brigitte Picavet en Fred Geven
5 april tot en met 5 juni

Titel assemblage: ‘Female smuggler’, 
oesterschelp, mergpijp en fineliners, 2017

Titel doek: ‘Love is the greatest beauty (I.M. R.P)’,
110 x 110 cm, mixed media, 2016
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zwerver met vermoeide voeten
en het hoofd in de wolken
hoe wil je haar ontmoeten
die je leegte kan bevolken 

Arie Visser

Brigitte Picavet (1960) en Fred Geven (1961) hebben 
al vaker samen samengewerkt. Ze delen de natuur als 
inspiratiebron. “Ons boeit het ongrijpbare en het grillige, het 
onverwachte van de natuur. We dwalen door deze grootse 
wereld, door bossen, langs zee en rivieren. We rapen van 
alles op: stukken hout, touw, textiel, afgedankt materiaal en 
verbeelden hiermee wat ons geraakt heeft.” 
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Brigitte Picavet zegt over 
haar werk: 
“Arme, vaak als waardeloos 
beschouwde, materialen 
hebben mijn voorkeur. De 
natuur is een belangrijke 
inspirator, evenals de 
mens. Kwetsbaarheid, het 
lijden en de paradox keren 
steeds terug. Ik heb een 
onderzoekende houding, 
mijn interesse is breed. Ik 
wissel graag van discipline; 
schilderen, snijden, knippen 
en plakken, frezen en boren 
om de chaos te bedwingen, 
de schoonheid te zoeken in 
het verval. Blij word ik als 
hoofd en handen een pact 
sluiten en ‘als vanzelf’ iets tot 
stand brengen, waarvan ik 
de diepere betekenis vaak 
pas gaandeweg begrijp.” 

www.brigittepicavet.com

Fred Geven: 
“Ik werk met hout en verf. 
In mijn atelier ontstaat 
langzaam een bos, een 
verzameling beelden die 
uitdrukking geven aan mijn 
verwondering over het leven 
en mijn verbondenheid met 
de natuur. Dode natuur wordt 
weer een ziel ingeblazen. 
Het landschap speelt een 
belangrijke rol.
In mijn werk kijk ik niet 
alleen naar buiten, 
maar ook naar binnen. 
Herinneringen, afscheid, 
verdriet en eenzaamheid 
worden vertaald in poëtische 
beelden. Leegte en stilte in 
een bos vol leven.” 

www.fredgeven.nl

Titel doek: ‘Love is the greatest beauty (I.M. R.P)’,
110 x 110 cm, mixed media, 2016

‘Starven, Strabrechtse heide’, olieverf op hout, 68 x 147 x 8,5 cm   

‘This book’, olieverf op hout, 8,8 x 12,2 x 18,7 cm
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In een volle Meerlezaal, te midden van vele belangstellenden ook van buiten ons Genootschap, 
vond op 30 november 2017 de Luther-lezing plaats, uitgesproken door prof. dr. J.P. Boendermaker, 
emeritushoogleraar aan het Evangelisch-Luthers Seminarium, de VU en de UvA.

Verslag Filosofielezing

Luther en het westers schisma:
een tragedie?

Voor een buitengewoon aandachtig publiek schetste 
de spreker, bevlogen, met veel aandacht voor 
geschiedkundige anekdotes, het leven en werken 
van Luther tegen de achtergrond van zijn tijd.

Het is het einde der middeleeuwen, hield de 
professor ons nadrukkelijk voor. Alom heerste het 
geloof in het snel naderende einde der tijden. 
De angst voor de dood, het hiernamaals met het 
vooruitzicht op vagevuur en hel, was immens. Een 
uitstekende voedingsbodem voor misstanden als het 
verkopen van aflaten om de ziel van dierbaren uit 
het vagevuur te bevrijden. Een tijd beheerst door 
machtsdenken van aan elkaar gewaagde pausen en 
vorsten, voortdurend in dreigend conflict met elkaar, 
ondertussen verontrust kijkend naar de expansiedrift 
van het Osmaanse Rijk.
Kortom, een tijd dat een godsdienstige dwarsligger 
met eigenzinnige ideeën over theologie, over 
bestuur van kerk en vorstendom, noch paus, noch 
keizer erg gelegen komt.

Met als gevolg tot groot verdriet van velen en 
Luther zelf, onbedoeld, maar desalniettemin 
onafwendbaar, een scheuring in de Kerk.

Het werd een waar college (kerk)geschiedenis. Te 
weinig tijd restte er echter voor nadere uitdieping en 
gedachtewisseling over het schisma zelf.

Op enkele vragen kon worden ingegaan, zoals 
over het beruchte antisemitisme, vooral in de latere 
werken van Luther. Tekenend antwoord van de 
professor: “Het ware beter geweest wanneer Luther 
jaren eerder de pen had neergelegd.”
Het was een volgens velen onvergetelijke avond. 
Een spreker, die aanvangt met te vertellen dat hij 
92 jaar oud is, dat dit de laatste keer zal zijn dat 
hij in het openbaar een voordracht houdt en die de 
lezing afsluit met solozang van een geliefd lied: een 
unicum in de geschiedenis van het AG.

Hannah Bogman
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Gaspar Bouttats,Beeldenstorm te Antwerpen, 1566, ets
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Kennisgemaakt met…

Maarten van den Elzen 

Op zaterdag 27 januari maakten we kennis met Maarten die, volgens de introductie van Liesbeth 
Schreuder, door de jury van de AG-Kunstprijs in 1992 ‘onbespoten’ werd genoemd. Het publiek 
heeft ademloos geluisterd naar zijn voordracht van de prachtige gedichten, die door hem speciaal 
voor ons waren uitgezocht. We werden ondergedompeld in een wereld van poëzie door een kun-
stenaar die met woorden kan goochelen en ons tussen het voorlezen door vertelde over zijn vader, 
de natuur, de alledaagse dingen waarover hij schrijft.

Zijn partner Genoveef Lukassen op haar beurt, vertelde ons hoe de bundels tot stand zijn gekomen. 
Omslagen gemaakt in zeefdruk, fotografie, lino’s, kunststof en berkenhout. Het ziet er allemaal 
verzorgd en zeer bijzonder uit. Als toegift liet Maarten ons delen uit de ‘Madrigalen van Maarten’ 
horen. Tien gedichten, op muziek gezet door Andries Clement en a capella gezongen door het 
Canta Libre kamerkoor. Het was een ontroerend besluit van een heerlijke bijeenkomst.

Elly Heemskerk

Dagen van Volledig Gerijpt Fruit

de rust van een volmaakt evenwicht
die nadagen van een grote zomer
waarin het leven teder en broos is
het gras ruikt naar zoete kruiden
dagen van volledig gerijpt fruit

de ligusterhaag draagt grote geheimen
langzaam groeien uit het slapende gras
lange draden van nacht

ook auto’s bewegen zich meer ontspannen
en geleidelijk lijken zij zich lomer
langszij te laveren
het licht echter is op reis
de nacht haast zich

Maarten van den Elzen
Uit: ‘Koepels van Verschoten Goud’
Uitgeverij ‘Hoenderbossche Verzen’, Uden 1997



Excursie 

Strijp-S

In 1916 startte Anton Philips met de 
bouw van de eerste glasfabriek voor het 
maken van gloeilampen op het terrein 
dat Strijp-S is gaan heten. Later kwamen 
daar ook een apparatenfabriek, een 
radio- en tv-fabriek, een glasblazerij, 
een kartonfabriek, een Veem en het 
Natuurkundig Laboratorium. Vele 
duizenden Philipsmedewerkers werkten 
er en het complex werd in de volksmond 
“De verboden Stad” genoemd. 
In de jaren negentig trok Philips zich 
terug uit dit complex en vanaf 2000 
startte de herontwikkeling van de 
oude fabrieken in wooneenheden, 
bedrijven, horeca en sportvoorzieningen. 
Het nog bestaande Ketelhuis, de 
Machinekamer, het Veem, het 
Klokgebouw, het Glasgebouw kregen 
nieuwe bestemmingen en werden 
behoed voor afbraak. Er ontstonden 
innovatieve bedrijven, startups, ateliers 
voor designers en lichtkunstenaars. De 
industriële geschiedenis is nog overal 
tastbaar aanwezig. Internationaal trekt 
Strijp-S, samen met de complexen Strijp-T 
en -R veel aandacht en in de Dutch 
Design Week bezoeken duizenden 
mensen van over de wereld dit terrein.

Onze excursie zal langs een aantal van 
deze oud-industriële gebouwen gaan. 
De VVV-gidsen zullen ons toelichting 
geven en rondleiden. De wandeling zal 
ongeveer twee uur duren. Na afloop 
drinken we met elkaar een borrel 
in het centraal gelegen Ketelhuis. In 
de excursieprijs zijn twee drankjes 
inbegrepen. De kosten voor deze 

Vrijdag 23 maart, 15.00 uur

We sluiten dit keer aan bij de aandacht voor architectuur met onder andere het 100-jarig bestaan van Villa de 
Meerle en de wandeling door het Villapark. Onder leiding van VVV-gidsen gaan we te voet Strijp-S verkennen. 

excursie zijn € 15. De excursie is alleen toegankelijk voor 
leden. Het maximum aantal deelnemers is 40.
Aanmelding vóór 16 maart via de site van het AG.

Praktische informatie: de excursie start bij de Portiersloge, 
Torenallee 1, om 15.00 uur. De Portiersloge ligt, komend vanuit 
de stad en het terrein van Strijp-S opgaand, direct aan de 
linkerhand. De gidsen wachten daar op ons en we vragen u 
om er om 14.45 uur te zijn.
Parkeren kan op verschillende terreinen en in de 
parkeergarages op Strijp-S.

Ine van de Rijke, Carien Treep en Els van der Zwet
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Foto: Norbert van Onna



Toneel 

AG -Toneel be/leven
In gesprek met John de Leeuw, de nieuwe voorzitter, 
over nieuwe initiatieven bij de Toneelgroep van het AG.
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Het Toneel- en cabaret gezelschap van het 
AG brengt sinds 1960 onafgebroken elk jaar 
een productie op de planken. Er stonden vele 
fantastische stukken op het repertoire met 
geweldige bezetting. 
Achter de schermen is natuurlijk ook veel 
werk verzet om dit mogelijk te maken. Zo 
verzorgt Ena de Lange de kostumering en de 
rekwisieten. Zij zoekt daarbij ondersteuning.
Een punt van aandacht is nu het voortbestaan, 
dat deelname vereist van AG’ers die actief 
willen meedoen. De nieuwe leden van de 
commissie stellen hierbij hun hoop vooral op 
‘jongeren’. Het AG-bestuur heeft kort geleden 
het initiatief genomen om een Junior-AG in 
het leven te roepen. Er heeft een eerste heel 
levendige bijeenkomst plaatsgehad. Wellicht 
zullen zich na mijn presentatie straks ook 
jongere leden aanmelden met belangstelling. 
Onnodig te zeggen dat álle, nieuwe, AG-leden 
van harte worden uitgenodigd om te komen 
kennismaken.

Er ligt een aantal plannen om interesse te 
wekken die uitwerking verdienen: 
• korte workshops op een of twee avonden;
• het analoog lezen van een boek en onder 

leiding van een regisseur, waarbij de 
deelnemers elk een rol krijgen;

• informele samenwerking met andere 
amateurclubs om te komen tot uitwisseling 
van jonge of oudere spelers.

Maar het belangrijkste: Jullie, medeleden van 
het AG, moeten niet bang zijn of onzeker! Gun 
jezelf een experiment! Kom kijken, luisteren en 
proberen! Ons Toneel verdient het te blijven!
U bent van harte welkom voor een gesprek met 
een van de commissieleden of om een repetitie 
bij te wonen (elke maandag vanaf 20.00 uur).

De nieuwe toneelcommissie bestaat uit: John de 
Leeuw, voorzitter; Marion Schobre, secretaris/
penningmeester; Jan Koppen, producent.

Op www.ag-eindhoven.nl/toneel-2017-18 
vindt u in het archief alle voorstellingen door  
de jaren heen. 

Jet Ruigendijk

Nieuwe productie van AG-toneel:
Het orakel van Delphi

Noteer de data vast in uw agenda: 
28, 29 en 30 april
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AG-Arrangementen
Feestelijke avond naar het theater of concert in goed gezelschap

Maestro Jules onthult Tsjaikovski’s 
fantasie-ouverture Romeo en Julia. 
Als er iemand wist wat onmogelijke 
liefde inhield, was het wel de Russische 
componist Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Geen 
wonder dat hij zich graag liet inspireren 
door het liefdesdrama van Shakespeare. 
Zijn romantische muziek over Romeo en 
Julia betekende het begin van zijn roem 
ook buiten Rusland.

In ‘Meesterwerk in concert’ staat in 
elk concert programma een klassiek 
topwerk centraal. Voor de pauze 
licht dirigent van Hessen op een 
toegankelijke wijze het centrale 
meesterwerk toe door markante delen 
live met het symfonieorkest te repeteren 
en u in begrijpelijke taal over het 
achtergrondverhaal te informeren. 
Spelenderwijs raakt u vertrouwd met 
grote monumentale meesterwerken, 
maakt u kennis met de keuken van 
het symfonieorkest en komt u door de 
speelse aanpak van maestro Jules van 
Hessen heel dicht bij het wonder van de 
muziek. 

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 
aspirant-leden (tot zondag 11 maart 
23.59 uur!)

Tsjaikovski’s Romeo en Julia toegelicht 
door maestro Jules van Hessen
Woensdag 21 maart 2018, samenkomst op het AG 17.30 uur
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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

Theatervoorstelling ‘Wijn’
Dinsdag 24 april, samenkomst op het AG 17.30 uur

Vrienden die af en toe een flesje met elkaar open-
trekken blijven langer bevriend. Hoewel... In de 
thrillerkomedie ‘Wijn’ nemen zes geweldige acteurs 
u mee in een met wijn doordrenkte avond waarop 
alles net even anders loopt dan verwacht. Charles 
en Charlotte ontvangen in hun grachtenpand in 
Amsterdam oude vrienden Bob en Marja voor de 
jaarlijkse wijnavond.
Gezellig? Nou nee, want de sfeer is gespannen: 
want met drank in de man (of vrouw) liggen de 
geheimen snel op tafel. 

‘Wijn’ is de opvolger van de succesvolle thrillerkome-
die ‘Hartstocht’ uit 2016.
Gespeeld door Porgy Franssen, Carine Crutzen, 
Vincent Croiset, Renée Fokker e.a.

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 aspirant-leden
(tot zaterdag 14 april 23.59 uur!)

WIJN © Piek
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WETENSCHAP

MAATSCHAPPIJ

SOCIËTEIT

CULTUUR

Do 1 mrt Ledenborrel
Sociëteit, 17.30 uur

Di 6 mrt NKV-lezing  
‘Cicero en Seneca’
Meerlezaal, 20.00 uur

Wo 7 mrt NLT 17-2
Nieuwe Leden Tafel 17-2
Het AG, 17.30 uur

Vr 9 mrt Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 9 mrt Filmhuis 
Documentaire
Balkonkamer, 19.30 uur

Di 13 mrt Wandelen
5 km wandeling 
Diverse locaties, 10.00 uur

Di 13 mrt Culinaire Tafel
Haardkamer, 18.00 uur

Di 13 mrt  Volksuniversiteit
Eindhoven  
‘Liefde, passie en kunst’
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 15 mrt  AGora-lezing  
‘Migratie en voedsel(on)zekerheid’
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 20 mrt Literaire Kring
‘Het grote vuur’
Balkonkamer, 19.30 uur

Wo 21 mrt AG-Arrangement
Jules van Hessen 
Tsjaikovski’s Romeo & Julia
Het AG, 17.30 uur

Vr 23 mrt Excursie
Strijp-S
Portiersloge, 14.45 uur

Vr 23 mrt Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 23 mrt Filmhuis 
Opera 
Balkonkamer, 19.30 uur

Za 24 mrt Literaire Lezing   
Kom kennismaken met …
Vicky Francken en Mieke van Zonneveld
Meerlezaal, 17.00 uur

Zo 25 mrt Wandelen
10 km wandeling
Parkeerplaats AG, 10.00 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, 12.00 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
ge

nd
a 

m
rt

 -
 a

pr  Maart

Data onder voorbehoud. 
Kijk voor de actuele agenda op:
www.ag-eindhoven.nl
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Vr 20 apr Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 20 apr Filmhuis
Speelfilm
Balkonkamer, 19.30 uur

Za 21 apr Literaire Lezing   
Kom kennismaken met …
Eva Meijer
Meerlezaal, 17.00 uur

Zo 22 apr Wandelen
10 km wandeling
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Di 24 apr AG-Arrangement
Theater: ‘Wijn’
Het AG, 17.30 uur

Vr 27 apr Sociëteit
Wegens Koningsdag gesloten

Za 28 apr Toneel   
‘Het orakel van Delphi’ - première
Meerlezaal, 20.00 uur

Zo 29 apr Toneel   
‘Het orakel van Delphi’ - matinee
Meerlezaal, 15.00 uur

Ma 30 apr Toneel   
‘Het orakel van Delphi’ -
avondvoorstelling
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 27 mrt Muziekcaleidoscoop
‘Uit bronsgroen eikenhout’
Balkonkamer, 20.00 uur

Ma 2 apr Sociëteit
Het AG is gesloten!

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

Do 5 apr Ledenborrel
Opening expositie ‘Op weg’
Sociëteit, 17.30 uur

Di 10 apr Wandelen
5 km wandeling
Diverse locaties, 10.00 uur

Di 10 apr EOL-lezing   
‘Leven in een luchtbel’
Balkonkamer, 20.00 uur

Vr 13 apr Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 18.00 uur

Vr. 13 apr Filmhuis
Documentaire
Balkonkamer, 19.30 uur

Za 14 apr Filosofie   
Zesde lustrum AG-Filosofie
Meerlezaal, 14.30 uur

Di 17 apr Literaire Kring
Haardkamer, 19.30 uur

Do 19 apr AGora-lezing  
‘Duurzame energievoorziening’
Meerlezaal, 20.00 uur

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

 April
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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…

Vicky Francken en 
Mieke van Zonneveld
Zaterdag 24 maart, 17.00 - 19.00 uur

Vicky Francken en Mieke van Zonneveld zijn twee jonge dichters (1989) van wie de debuutbundel bij 
de Bezige Bij verschenen is. Vicky Francken heeft haar bundel ‘Röntgenfotomodel’ genoemd. Mieke van 
Zonneveld koos ‘Leger’ als titel voor haar werk. 

In ‘Röntgenfotomodel’ wordt een lichaam tegen 
het licht gehouden. Om te onderzoeken wat eraan 
schort, om te bepalen waar het licht doorlaat. 
Het lijf blijkt sterker dan gedacht en de huid een 
dunne wand die in volharding niet onderdoet voor 
zelfhelend beton. In tastende zinnen schrijft Vicky 
Francken over zowel de zintuiglijke ervaring als het 
abstracte denken dat daarmee gepaard gaat. Soms 
is het lichaam een anker, andere keren zit het in de 
weg, maar steeds is het een instrument waaraan we 
veel kunnen aflezen.

Mieke van Zonneveld debuteert met een klassiek 
aandoende bundel over liefde en vriendschap, over 
ziekte en geloof. Haar poëzie wekt de indruk van 
volledige helderheid, maar ze versluiert tegelijk. 
De eenvoud van woorden roept een grootsheid van 
beelden op, waaronder telkens het risico sluimert uit 
het volle leven geknipt te worden. Slechts in dromen 
bestaat de mogelijkheid barrières te slechten. ’Leger’ 
is een gemystificeerd en genadeloos zelfonderzoek 
van een jonge dichter die de dood in de ogen heeft 
gekeken. 

Henk de Graaf

Vicky Francken Mieke van Zonneveld
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Literaire Lezing / Kom kennismaken met …

Eva Meijer
Zaterdag 21 april, 17.00-19.00 uur

Eva Meijer (Hoorn, 1980) is beeldend 
kunstenaar, filosoof, schrijver en sin-
ger-songwriter. Ze publiceerde eerder 
korte verhalen en poëzie in literaire 
tijdschriften als De Revisor en Tirade. 
Haar debuutroman ‘Het schuwste dier’ 
(2011) werd genomineerd voor de 
Academica Literatuurprijs, de Gouden 
Boekenuil en de Vrouw&Proza Debuut-
prijs. In 2013 verscheen haar veelge-
prezen roman ‘Dagpauwoog’. 
Ze promoveerde vorig jaar cum laude 
aan de Universiteit van Amsterdam op 
een onderzoek naar de politieke stem 
van dieren. Begin 2016 verscheen 
‘Dierentalen’, waarin ze talen van 
niet-menselijke dieren bespreekt, en 
de vraag wat taal eigenlijk is. Haar 
meest recente roman is ‘Het vogelhuis’ 
(2016), over het leven van vogellief-
hebber en -onderzoeker Len Howard 
(1894-1973).

Haar laatste boek, ‘De soldaat was 
een dolfijn’, gaat over politieke dieren. 
Aristoteles schreef dat de mens het 
enige politieke dier is, omdat alleen de 
mens onderscheid kan maken tussen 
goed en kwaad. Tegenwoordig vallen 
andere dieren nog steeds buiten de po-
litieke gemeenschap, terwijl menselijke 
beslissingen hun levens in grote mate 
bepalen. 

Als je dit allemaal leest, is het duidelijk 
dat Eva Meijer in haar eentje een heel 
seizoen Kom kennismaken met ... zou 
kunnen vullen.

Henk de Graaf

Literaire Lezing / Kom kennismaken met…

Vicky Francken en 
Mieke van Zonneveld
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Ledenborrel
In de hoop op wat meer regenvrije dagen, maart is niet voor niets de lentemaand, 
hoop ik op veel deelnemers tijdens de borrel en de gezamenlijke maaltijd na 
afloop. Dit keer zorgt kok Jörg voor een buffet met verschillende gerechten. Kip/
kerrie - boeuf bourguignon en een visschotel. Daarbij wordt pasta met groente en 
rijst geserveerd. Ik krijg er nu al zin in!

Ledenborrel
Een gezellige ledenborrel en opening van de expositie ‘Op weg’ door Liesbeth 
Schreuder. Exposanten zijn Brigitte Picavet en Fred Geven. Meer info vindt u in dit 
Gewag. Vandaag wordt ons een lentebuffet voorgeschoteld dat zal bestaan uit 
lam en zalm, gelardeerd met voorjaarsgroente en een aardappelgarnituur.
De prijs van beide maaltijden is € 22,50.

Do 1 
mrt

Do 5 
apr

Sociëteitsleven

Na alle festiviteiten van de afgelopen maanden komen we nu in een wat rustig  
vaarwater. Hoewel…rustig is het zeker niet bij het AG. Juist in de wintermaanden  
is het een drukte van belang. De commissies laten zich met hun activiteiten van hun  
beste kant zien. Ook de ledenborrels worden goed bezocht en we mogen bij  
elke borrel geïnteresseerde én nieuwe leden begroeten. Dat is hoopvol en met uw 
medewerking - maak een praatje en toon interesse tijdens de borrel - zal men zich 
snel bij ons thuis gaan voelen.

Vergeet niet u op te geven voor de maaltijden. Dit kan voor de ledenborrel van maart tot woensdag  
28 februari - tot 12 uur. Voor de ledenborrel van april tot woensdag 4 april - tot 12 uur.
Ook mogelijk via de website: www.ag-eindhoven.nl/ledenborrels of telefonisch 040-2434808.



  

  

In het boek ‘Alleen in Berlijn’ van Hans 
Fallada, het laatste dat hij schrijft, 
zien we wat voor echte verteller en 
volksschrijver hij was. Een psychiatrisch 
patiënt, maar wat een schrijver. Mede 
door de boeiende inleiding van Lo 
Tigchelaar kwam dit boek nog meer tot 
leven.

Als volgend boek voor dit seizoen staat 
een Italiaanse klassieker, nog maar 
recent in het Nederlands vertaald, op 
het programma. Een boek door twee 
auteurs, die om en om een hoofdstuk 
schreven met Giovanni en Silvia als 
verteller. Een liefdesgeschiedenis 
tussen twee mensen met een verborgen 
verleden.

Als Silvia een dringende oproep 
krijgt om terug te keren naar haar 
geboortedorp vraagt ze Giovanni mee 
te gaan. Hij accepteert het verzoek in de 
hoop dat het misschien de vastlopende 
relatie met Silvia vlot kan trekken. Maar 
bij haar familieleden aangekomen is 
niets wat het lijkt. De liefde tussen de 
twee komt nog meer onder druk te 
staan. En langzaamaan begint Giovanni 
toch iets van het verleden van Silvia te 
doorgronden. Een schitterende schets 
van de relatie tussen twee mensen, die 
laat zien hoe afkomst en omgeving ons 
bepalen. En hoe moeilijk het kan zijn om 
elkaar te begrijpen.

Literaire Kring

Cesare Pavese & Bianca Garufi: 
Het grote vuur
Dinsdag 20 maart, 19.30 uur

Cesare Pavese (1908-1950) wordt beschouwd als een van de 
grootste Italiaanse auteurs van de twintigste eeuw. Hij gaf in 
zijn werk commentaar op zijn streven en falen in het leven en 
de liefde. En kondigde er ook ‘literair’ zijn zelfmoord aan.
Bianca Garufi (1918-2006) schreef poëzie en romans. Ze 
werkte als psychoanalytica en vertaalde werk van Claude Levi-
Strauss en Simone de Beauvoir.
De inleiding wordt verzorgd door mevrouw Katinka Kruip.

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-Golfdag 2018
Dinsdag 8 mei

Aan alle AG-golfers,

Na in de afgelopen jaren AG-golfdagen 
te hebben georganiseerd op de 
golfbanen ‘Steenoven Country Club’ te 
Postel, ‘de Gulbergen’ in Nuenen-Mierlo, 
‘De Kempense’ te Mol (B) en ‘Welschap’ 
te Eindhoven hebben we dit jaar ons oog 
laten vallen op Golfbaan ‘het Woold’ te 
Asten. 

De datum waarop starttijden zijn 
gereserveerd is dinsdag 8 mei.
Golfbaan het Woold is een betrekkelijk 
nieuwe baan in Heusden (gemeente 
Asten) aan de rand van Nationaal Park 
‘De Groote Peel’. De baan is deels in 
een ouder bos aangelegd en voorzien 

van een fraai clubhuis met een gezellige 
ambiance en een voortreffelijke keuken. 
Adres: Gezandebaan 46, 5725 TN  
Heusden, gemeente Asten.
Telefoon: 0493 560 462

U kunt u nu al opgeven via de AG-
website. Nadere informatie wordt dan 
toegezonden aan de deelnemers rond 
half april.
Voor een blik op de golfbaan het Woold, 
gaat u naar de website:  
www.golfbaanhetwoold.nl

Dries Schellekens, Jan de Lint en
Max van der Zwet
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“Wie wil meedenken over Junior-AG?” 
Deze oproep, afgelopen najaar ver-
spreid via nieuwsbrieven, het Gewag 
en de social media leverde meer dan 
twintig reacties op en achttien aanmel-
dingen voor de opstartbijeenkomst op 19 
januari. Mannen en vrouwen tussen 25 
en 48 jaar, werkzaam o.m. als architect, 
ICT’er, advocaat. Allemaal geïnteres-
seerd en verwachtingsvol.

Wat trok hen aan? Vooral nieuwsgierig-
heid. Nieuwsgierigheid naar een voor 
hen redelijk onbekende, maar intrigeren-
de vereniging. Een aantal - onder wie 
zelfs een geboren en getogen Eindhove-
naar - had tot voor kort nooit van het AG 
gehoord. Men was ook benieuwd naar 
de sociëteit en men vroeg zich ongetwij-
feld af: voel ik me hier thuis?
De meesten kenden elkaar niet. Elkaar 
leren kennen was een belangrijk, mis-
schien wel het belangrijkste, onderdeel 
van de avond, waarvoor veel tijd werd 
uitgetrokken. Tweede onderdeel was 

Junior-AG van start 

introductie van het AG. Wat is dit voor bijzondere vereni-
ging? Wie zijn er lid van? Welke activiteiten zijn er? Derde 
onderdeel: discussie. Onder leiding van John de Leeuw werd 
gebrainstormd. Wat voor plaats zou Junior-AG in deze vereni-
ging kunnen innemen? Dat Junior-AG’ers hun afdeling zelf vorm 
zullen moeten geven, werd al snel duidelijk!
Terugblikkend op de avond: de sfeer was uitstekend, de 
discussies levendig en boeiend. Een conclusie: het AG heeft 
jongeren veel interessants te bieden, maar ze zouden graag als 
groep aan activiteiten meedoen, en ook graag zelf activiteiten 
op zetten. Na afloop van de bijeenkomst werd er nog lang en 
gezellig nagepraat in de sociëteitszaal.
Een vervolgafspraak is gemaakt voor februari. Een team van 
vier uit de groep bereidt deze bijeenkomst voor. Enkele deel-
nemers aan de avond hebben zich inmiddels als aspirant-lid 
aangemeld. De komende maanden zullen uitwijzen of hier iets 
moois gaat groeien. De voortekenen zijn goed.

We willen graag nog meer junioren verwelkomen Bent u of 
kent u een 50-minner met interesse in het AG, stuur dan een 
mail met naam en contactgegevens naar 
junior-ag@ag-eindhoven.nl
U kunt helpen de nieuwe afdeling vorm te geven.

Jan Kees van der Veen

EU-Tafel 

De Brexit en u
Dinsdag 15 mei, 20.00 uur

De EU-Tafel breekt zich het hoofd over hoe het met de Brexit zal gaan. U voelt aan dat dit heel 
problematisch verloopt. Veel studie en discussie vindt plaats. Hoe heeft het zo ver kunnen komen, wat zijn 
de ideeën daarover en hoe zal het allemaal kunnen aflopen? Dat alles werd bekeken vanuit het perspectief 
van het VK, Nederland en EU als vrije markt en als machtsfactor. We willen graag de resultaten met u delen. 
Reserveer de datum alvast in uw agenda. Het wordt een spannende avond!

Bernard Grevink
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Ook in 2018 zal de leesgroep 
Nobelprijswinnaars zijn activiteiten 
voortzetten, zoals haast 
vanzelfsprekend werd besloten 
tijdens de decemberbijeenkomst. 
Als succesfactoren werden 
genoemd de keuze om ons te 
beperken tot de werken van 
Nobelprijswinnaars; doorgaans zijn 
dat geen gemakkelijke schrijvers 
met vaak een navenant moeilijke 
problematiek. Door de keuze voor 
een kleine besloten groep, acht 
leden, wordt van iedereen een grote 
inzet verwacht. Dat willen we graag 
zo houden. 

Leesgroep Nobelprijswinnaars 
gaat derde jaar in

De initiatiefnemer en coördinator in 2016 was 
Willie Roncken; in 2017 heeft Ed van Sprundel het 
coördinatorschap vervuld en in 2018 neemt Jean 
Frijns het stokje over. 
In 2016/2017 is door Vivian de Poorter gepoogd 
een tweede groep op te zetten; dat is helaas nog 
niet gelukt. We zouden het initiatief van andere 
AG’ers om zelf een tweede groep te starten 
toejuichen.

In 2017 hebben we schrijvers en dichters uit alle 
werelddelen en met heel verschillende thematiek 
behandeld. Hoogtepunten waren ongetwijfeld het 
aangrijpende boek ‘Het einde van de rode mens’ 
van Svetlana Alexijevitsj en ‘De stad en de honden’ 
van Mario Vargas Llosa. 
Voor 2018 zijn wederom acht bijeenkomsten 
gepland, steeds op woensdag, behalve 
maandag19 februari.

De programmering is als volgt:
19 februari:   V.S. Naipaul, ‘Een staat van 

vrijheid’, inleider: Jean Frijns
14 maart:   Toni Morrison, ‘Het blauwste oog’, 

inleider: Hans van Stiphout
30 mei:  Yasunari Kawabata, ‘Sneeuwland’, 

inleider: Willie Roncken
27 juni:   Miguel Asturias, ‘De doem van de 

mais’, inleider: Kees Hacken
22 augustus:   Saul Bellow, ‘Herzog’, inleider: Ed 

van Sprundel
19 september:   Nadine Gordimer, ‘Het huiswapen’, 

inleider: Frans Remmen
31 oktober:   Boris Pasternak, ‘Vier verhalen’, 

inleider: Han Roijakkers
12 december:   François Mauriac, ‘Thérèse 

Desqueyroux’, inleider:  
Ans van den Hurk

 
Het is de bedoeling om van iedere bijeenkomst  
een kort verslag op de website te zetten. 

Jean Frijns
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Oproep Muziekcaleidoscoop

Oproep: Het AG-Vrouwenkoor 
zoekt nieuwe leden

Op de bijeenkomst van 27 maart zal Jean Peters een presentatie geven 
met de titel ‘Uit bronsgroen eikenhout’, waarin op Limburgse musici 
gefocusseerd wordt.  
Voor deze bijeenkomst zoeken we nog een tweede presentator. Gaarne 
opgave via de website.

Ik ben verheugd Herbert Platzer, Ruud van Vliet en Jacob Wisse 
bereid gevonden te hebben per direct lid te worden van de commissie 
Muziekcaleidoscoop, zodat de continuïteit van deze muzikale activiteit 
gewaarborgd is. De commissie bestaat nu uit vier leden (in alfabetische 
volgorde): Hans van den Berge, Herbert Platzer, Ruud van Vliet (techniek) 
en Jacob Wisse (secretaris).
 
Hans van den Berge

Onder leiding van onze nieuwe dirigent, Richard Meulendijk, is het 
AG-Vrouwenkoor vol enthousiasme begonnen met het instuderen van 
een programma, dat wij tijdens ons zomerconcert eind juni hopen uit te 
voeren.
Het aantal koorleden is groeiende, maar wij zoeken nog versterking in 
zowel de hoge als de lage vrouwenstemmen. 
Houdt u van zingen en wilt u het eens een keer proberen of wilt u komen 
luisteren, dan bent u van harte welkom. Wij zingen op woensdagavond 
van 20.00 uur tot 22.15 uur in het AG te Eindhoven. 
Het is niet noodzakelijk, maar het verdient wel aanbeveling om van 
tevoren even contact op te nemen met iemand van de koorcommissie via 
muziek@ag-eindhoven.nl. Hier kunt u alle gewenste informatie krijgen.

Thea Schellekens-van Haren
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Feye Meijer in Bhutan, 2017. Op de achtergrond het Taktsang-klooster, dat hij na een steile klim van 700 meter 
hoog boven de Paro Valley heeft bereikt. 

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. 

Feye Meijer 

Feye Meijer (80) trekt zijn jack uit en 
neemt geroutineerd plaats op een 
van de roeiapparaten in de loods van 
roeivereniging Beatrix aan het Eindhovens 
Kanaal. In een oogwenk zit hij - duidelijk 
in zijn element - vol overgave te roeien. 

In feite zien we hier nog dezelfde enthousiaste jongen in actie 
als de knaap die in 1955, in het eerste jaar van zijn studie 
chemie in Amsterdam, bij toeval deze sport ontdekt. Het 
roeivirus krijgt hem dan helemaal in zijn greep. Vijf jaar lang 
traint hij elke dag. Met succes: driemaal vertegenwoordigt 
hij Nederland bij de Europese Kampioenschappen, met als 
hoogtepunt een zilveren medaille met de ‘Oude Vier’ van 
Nereus in Macon in 1959. In dat jaar wint hij met de gestuurde 
vier ook de Varsity, de traditionele jaarlijkse universitaire 
roeiwedstrijd. “Studeren en roeien, daaruit bestond toen mijn 
leven.”

Het heeft hem veel gebracht, kan hij nu vaststellen. Een sterk 
gestel, maar ook het vermogen hard te werken, tegenslagen te 
incasseren en zich te focussen. “Ik heb geleerd mijn tijd goed in 
te delen en mijn aandacht te richten op de dingen waar ik mee 
bezig ben. Ik heb me eigen gemaakt heel gedisciplineerd te 
werken. Kennelijk past die levensstijl bij mij.”

24   Gewag
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De veteranen-acht van Beatrix in The Head of the River in 
Amsterdam op 18 maart 2017. Precies in het midden, met op-
gestoken hand, Feye Meijer, op dat moment bijna tachtig jaar jong. 

Het komt hem goed van pas, als hij in 
1964, na twee jaar fellowship aan de 
universiteit van Toronto, bij Philips gaat 
werken. Begonnen als medewerker van 
het Natuurkundig Laboratorium klimt hij 
er op tot directeur voor de Hoofdgroep 
Materialen en vervolgens, tot aan 
zijn pensionering in 1997, directeur 
Internationale Research Coördinatie. In 
1985 wordt hij ook nog buitengewoon 
hoogleraar in Leiden en in 1993 
erelid van de Koninklijke Nederlandse 
Chemische Vereniging, om maar wat te 
noemen. 

Bergvirus
Na het roeien in zijn studententijd 
stort hij zich, aangestoken door zijn 
vrouw Ineke, op het bergbeklimmen. 
In 1970 bedwingen ze hun eerste 
‘vierduizender’, de Allalin in 
Zwitserland. Nog vele tochten naar 
deze en soortgelijke bergtoppen volgen. 
Ook de drie kinderen Nienke, Peter en 
Ariaan ontwikkelen zich, ieder op hun 
eigen manier, tot klimgeiten. In het begin 
draagt Feye zijn dochter Ariaan, die 
lichamelijk gehandicapt is, in een zitje 
bergop, later ontwikkelen ze andere, 
minder slopende methodes om boven en 
weer beneden te komen.
Steeds meer is hem de landschappelijke 
eenzaamheid gaan aanspreken: hoog 
in de bergen, met name in het nog 
ongerepte Bhutan, waar hij zeven keer 
een bergtocht maakt, maar ook in de 
heuvels van Mongolië en de witte wereld 
van Antarctica en de Noordpool. 
“Ik denk dat het meest fascinerende 
aspect voor mij de onbegrensdheid 
is”, schrijft hij aan het slot van het 
boek waarin hij zijn levensverhaal 
gedetailleerd heeft opgetekend. “Die 
ruimte zonder zichtbare grenzen 
gaat vanzelf gepaard met een zekere 
tijdloosheid.” 
Geen vreemde gedachte voor iemand 
die, van huis uit doopsgezind, zich 
in de loop der jaren ook sterk is 
gaan interesseren voor de Oosterse 
filosofie, met name in het taoïsme en 
het Boeddhisme.  “Taoïsme is leven en 
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handelen in harmonie met de natuur, met de natuurlijke loop 
der dingen.”
Het schenkt hem troost na het overlijden van zijn vrouw in 
1999.  “Ik ben gaan inzien dat je al tijdens je leven een 
gevoel van geborgenheid kunt ervaren in de natuur. De 
onbegrensdheid van de natuur geeft ruimte en vrijheid en 
boezemt geen angst in.”
Dit inzicht heeft zich verdiept door de reeks cursussen filosofie 
die hij tot op de dag van vandaag volgt (samen met zijn 
tweede echtgenote Loes van Santvoort) bij het Academisch 
Genootschap, waarvan hij in 1964 lid werd en van 1995 tot 
2001 voorzitter was. 
Het roeien heeft hij 35 jaar geleden weer opgepakt. Nog 
steeds is hij twee keer per week op het Eindhovens Kanaal te 
vinden, weer of geen weer, samen met zijn krasse kornuiten 
van de Beatrix-acht.  “Boven de zestig lever je ongeveer één 
procent per jaar aan spierkracht in. Volgens een artikel in de 
New Scientist geldt dat ook voor sportmannen tussen 100 en 
105 jaar. We kunnen dus nog even door. “



Mutaties Ledenbestand
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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 W.F. van Breukelen (Willem), Eindhoven

Mevrouw E. Dobben (Elisabeth), Helmond

De heer M.H.J. van Rijswick (Mathieu), Eindhoven

De heer G. Schaart (Gert), Goirle

De heer J. Sprengers (Jasper), Heeze

De heer T.J.N. Visser (Timo), Son

De heer L. van der Zandt (Leo), Eindhoven

Mevrouw A. Fast-Scholten (Ine), Eindhoven

De heer MA. S. Güntekin (S̨ahin), Eindhoven



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
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• 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


