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VOOR WIE IS DEZE NIEUWSBRIEF BEDOELD? 
 
Het antwoord luidt: voor alle 55+ers van de wijk (Vonderkwartier), maar óók voor al diege-
nen die beroepsmatig of anderszins geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen en activiteiten 
m.b.t. de oudere wijkbewoners. 
 
Rekent u zichzelf ook tot een van deze twee groepen, dan is deze nieuwsbrief dus wat ons 
betreft op het juiste adres. Zo niet, dan even een telefoontje of mailtje naar de Werkgroep 
VonderXL. U wordt dan niet meer lastig gevallen.  
 
Dat er behoefte was aan een nieuwsbrief als deze is ons duidelijk geworden tijdens de 
wijkbijeenkomst voor 55+ers in het Vonderhof op 13 maart van het afgelopen jaar. Thema 
van die bijeenkomst was:  “Waaraan kunnen 
en/of moeten de wijk en de werkgroep aandacht 
besteden zodat ouderen zo lang mogelijk en met 
plezier in de wijk kunnen blijven wonen?”. Hoog 
op het verlanglijstje stond een regelmatig ver-
schijnende (digitale) nieuwsbrief om de communi-
catie naar en met de ouderen te verbeteren.  
Dat deze nieuwsbrief zo lang op zich heeft laten 
wachten, heeft er alles mee te maken dat het 
heel moeilijk was – en nog steeds is – om de 
55+ers in de wijk te traceren. Op medewerking 
van de gemeente kunnen we helaas niet rekenen. Argument: bescherming van de privacy. 
Onze mailinglist is zodoende nog verre van compleet. 
 
Bedoeling is om de nieuwsbrief van nu af aan om de twee à drie maanden te laten ver-
schijnen. We willen u op de hoogte houden van waar we als werkgroep mee bezig zijn en 
wat onze plannen zijn. Daarnaast krijgt iedereen de mogelijkheid om te reageren of – beter 
nog – met ideeën te komen. Alles wat rechtstreeks of zijdelings met de groep van 55+ers 
te maken heeft, kan aan de orde komen en is welkom. 
 
Tenslotte nog een oproep aan u allen: mocht u 55+ers in de wijk kennen die deze 
nieuwsbrief (nog) niet ontvangen, wilt u dan naam en (e-mail)adres aan ons doorgeven.  
Aanspreek- of aanschrijfpunt voor de werkgroep is: Kees Scheffers, Graaf Adolfstraat 29, 
5616 BT Eindhoven, 040-2511104 / 06-26906891, vonderxl@vonderkwartier.nl 
 

 

Aan alle 55+ers 
Vonderkwartier 

 
 Lopende activiteiten 

 Evaluatie Seniorendag 2017 
 

 

 25-11-2017                                                                                                              Werkgroep VonderXL  
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WERKGROEP VONDER XL (met accent op 55+ers) 

 
Dit is de nieuwe naam van ons als werkgroep. De vroegere naam “Werkgroep Senioren” 
bleek nogal wat mensen uit de doelgroep, vooral de jongere senioren, af te stoten. Zij wil-
len niet als aparte groep gezien worden. In de nieuwe naam ( “Werkgroep VonderXL”) 
komt duidelijker tot uiting dat de werkgroep zich niet wil beperken tot uitsluitend de senio-
ren, maar dezen juist wil betrekken bij en integreren in activiteiten van de hele wijk.  
 
De werkgroep bestaat momenteel uit: Don Hansen (voorzitter), Nell Engberts, Leonie 
Hendriks, Peter Klaver, Kees Scheffers, Leny Westeijn en sinds kort Ciel Bergman. 
Voor ICT-ondersteuning heeft wijkgenoot Erwin Restiau zich aangemeld.  
 
Bljft dat we als werkgroep meer vrijwilligers goed kunnen gebruiken, gezien de hoeveel-
heid activiteiten die op ons afkomt. Wie voelt er wat voor?  
Gegadigden kunnen zich melden bij de voorzitter: Don Hansen (040-2513316 / 06-
11270482 / don.hansen@chello.nl).  
 
 

LOPENDE ACTIVITEITEN  
 

(1) Een eigen buurthuis 
 
Speerpunt voor de werkgroep dit en het komend jaar is om uit te zoeken of en in hoeverre 
een eigen ontmoetingscentrum in onze wijk tot de mogelijkheden behoort. Het was zowat 
een unanieme wens tijdens de wijkbijeenkomst van maart jl. 
 
Het Vonderhof lijkt een goede optie, maar er zullen hoe dan ook 
nogal wat hobbels genomen moeten worden. Vraag is ook of de 
gemeente in deze iets voor ons kan betekenen. 
 
Coördinatie: Don Hansen  
                    (040-2513316 / 06-11270482 / don.hansen@chello.nl).  
 

(2) Een digitaal wijkontmoetingspunt 
 
Naast een vaste ontmoetingsruimte blijft de werkgroep zoeken naar een vorm van digitaal 
contact tussen senioren. Het in 2015 gestarte ‘schermenproject’ is door omstandigheden 
in het slop geraakt.  
 
Het idee is nu om aan te sluiten bij de website van de wijkvereniging. Eerste stap is het 
opstellen van een ‘programma van eisen’ voor het nieuwe scherm: welke functies zijn rele-
vant voor onze doelgroep, hoe moet het scherm er uit gaan zien enz. Technische onder-
steuning heeft de werkgroep daarbij van Erwin Restiau.  
 
Coördinatie: Leny Westeijn  
                    (06-12913400, l.westeijn@telfort.nl) 
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(3) Sociale kaart  
 
Om zicht te krijgen op wat er zoal aan zorg- en dienstverlening is in de wijk, heeft de werk-
groep het plan opgevat om een sociale kaart voor het Vonderkwartier op te zetten met 
adressen en websites van diverse hulp- en dienstverleningsinstanties. Deze kan dus die-
nen als zorg- en dienstenwijzer voor met name senioren. 
 
Gelukkig hoeven we niet opnieuw het wiel uit te vinden. De stichting Senioren Overleg 
Gestel (SOG), die zich al twaalf jaar inzet voor de ouderen in het stadsdeel Gestel, heeft 
precies een jaar geleden een dergelijke sociale kaart samengesteld voor Gestel. Omdat 
het Vonderkwartier ook tot Gestel behoort, kan deze sociale kaart zonder meer – of 
hoogstens met een paar aanvullingen – door ons worden overgenomen.  
 
Geïnteresseerden kunnen deze sociale kaart vinden en eventueel downloaden via de 
website van SOG: www.seniorenoverleg-gestel.nl (klikken op doc’s). 
Wie dat wenst kan een papieren versie ervan – een boekje van 22 pagina’s – gratis verkrij-
gen via de werkgroep. 
  
Coördinatie: Kees Scheffers  
                    (040-2511104 / 06-26906891, vonderxl@vonderkwartier.nl) 
 

(4) Project “Gedichten op de Muur” 
 
De werkgroep wil het in 2015 gestarte project “Gedichten op de Muur” nieuw leven 
inblazen.  
 
Indertijd zijn er na veertig inzendingen vanuit de 
buurt vijf gedichten op evenzoveel muren in de wijk 
geplaatst. Daarvan zijn er nu nog drie intact: op de 
gevel van Café ’t Vonderke, op de kopse gevel van 
flatgebouw De Grote Graaf en op de zgn. ‘kauw-
gommuur’ (hoek Julianastraat / Vonderweg).  
 
Wie heeft er frisse ideeën? Of – want ook dat is mogelijk – wie heeft er bezwaren? Alle 
reacties zijn welkom bij de werkgroep. 
 
Coördinatie: Leonie Hendriks 
                     (040-2437969 / 06-33665051, leonie.hendriksvanwinkel@gmail.com ) 
 

(5) Wandelgroepjes 
 
Momenteel zijn in de wijk twee wandelgroepjes actief. 
Ieder die wil, kan hieraan deelnemen. Wél op tijd zijn ! 
 
Maandagavond, 19.30 – 21.15 uur 
 Verzamelen bij ’t Vonderke  
 Coördinatie: Peter Klaver (040-2524628 / 06-83717935) 
 
Donderdagmorgen, 10.00 – 11.00 uur 
 Verzamelen bij ’t Vonderke 
 Coördinatie: Nell Engberts (040-2693264 / 06-43167742) 
                               Leonie Hendriks (040-2437969 / 06-33665051) 

http://www.seniorenoverleg-gestel.nl/
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ACTIVITEITEN LOKAAL+ (SUMMA COLLEGE) VOOR WIJKBEWONERS 
 
Van alles wat en niet duur…. 
 
Aan de rand van onze wijk staat het Summa College met o.a. de mbo-opleidingen voor 
Zorg & Welzijn. Al sinds november 2015 bevindt zich hier het WijkLeerBedrijf Lokaal+, een 
ontmoetings- en activiteitenruimte voor (oudere) wijkbewoners en studenten.  
 

Onder begeleiding van docenten organiseren studenten 
hier allerlei activiteiten op het gebied van ontspanning, 
sport en welzijn, zoals diverse creatieve bezigheden, sa-
men koken en dineren, kaarten, seniorengym en leren om-
gaan met pc, tablet of smartphone. Er wordt een kleine 
vergoeding gevraagd van enkele euro’s afhankelijk van het 
soort activiteit. 
 
Daarnaast komen studenten desgewenst bij u thuis voor 
laagdrempelige, niet geïndiceerde hulp. Daarbij kun je 

denken aan licht huishoudelijk werk als poetsen, koken, afwassen en boodschappen doen, 
maar ook aan een praatje maken, een activiteit ondernemen, samen een spelletje doen, 
de hond uitlaten of wandelen.  
Lokaal+ vraagt een onkostenvergoeding van 5 euro per dagdeel (tijdsduur 2 tot 4 uur).  
 
Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: studenten doen praktijkervaring op en u 
krijgt de hulp en steun die u nodig hebt 
 
Meer informatie: 
Lokaal+ is open van ma t/m vr, van 10.00 – 15.30 uur, behalve in de schoolvakanties. 
Tel: 040-269 57 27 / E-mail:  info@lokaal-plus.nl  
Voor activiteiten, zie: www.lokaal-plus.nl 
Voor student aan huis, zie: www.lokaal-plus.nl/student-aan-huis 
 
 

THEMAMIDDAG OVER  
                 “LANGER THUIS WONEN MAKKELIJKER MAKEN” 
  
Op donderdag 7 december a.s. organiseert OVO (Stichting Overlegorganisatie voor 
Ouderen) samen met het Summa College een middag met als thema: “Langer Thuis 
Wonen makkelijker maken”. 
 
Waar:        Summa College, Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven 
Wanneer: Donderdag 7 december, 13:30 – 16:10 uur 
Toegang: Gratis 
 
Programma: 
 
13:30 uur : Ontvangst met koffie & thee 
14:00 uur : Plenaire bijeenkomst Theaterzaal met lezingen door Summacollege en OVO: 

 Welkom door Theo van Stiphout van OVO 
 Wijkleerbedrijf Lokaal+; wat doen we en voor wie, door Jolanda vd Bersselaar, 

Projectleider Lokaal+ van het Summa College 

mailto:info@lokaal-plus.nl
http://www.lokaal-plus.nl/
http://www.lokaal-plus.nl/student-aan-huis
https://lokaal-plus.nl/dev/wp-content/uploads/2015/05/kokeneneten.jpg
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 Clientondersteuning, Vrijwillige Ouderen Adviseur en Hulp Bij Belasting Aangifte 
door Kees Blokker van OVO 

14:45 uur : Koffie & Thee 
15:00 uur : Workshops/ rondleidingen: 

 Bezoek slimme woning en lokaal+ 
 Bezoek zorgcentrale 
 Uitleg technologische hulpmiddelen die gebruikt worden door studenten van het 

Summa College 
16:00 uur : Plenaire afsluiting in de Theaterzaal door Theo van Stiphout 
 
 

VONDERKOOR ZOEKT MANNEN ! 
 
Na het plezier en succes van de Carmina Burana afgelopen zomer hebben zo’n 35 leden 
besloten om door te gaan als ‘Vonderkoor’. Een paar weken geleden zijn we begonnen. 
Dirigent Jan Snel voert ons weer aan onder het 
motto ‘iedereen kan zingen’.  
 
Thema dit keer is het 25-jarig bestaan van het 
Lodewijk Napoleonplein in juni 2018. Het reper-
toire bestaat uit liedjes en strijdliederen die sa-
men het verhaal vertellen van de wijk die met 
slimme en gewaagde acties het plan voor een 
vierbaans-snelweg op het plein wist te voorko-
men.  
 
Wil je meezingen, gezellig! We repeteren 
meestal op dinsdagavond en zoeken vooral meer mannen! 
Meer informatie en opgeven bij Madelon vd Hofstad: vonderkoor@vonderkwartier.nl 
 
 

TERUGBLIK SENIORENDAG VONDERKWARTIER  
 
De tweejaarlijkse Seniorendag van het Vonderkwartier, bestemd voor 55+ers, vond dit jaar 
plaats op vrijdag 6 oktober jl. in het Summa College aan de Willem de Rijkelaan 3. Thema 
van de dag was: “Gezond ouder worden”.  
 

PROGRAMMA 
 
Het programma bestond uit negen workshops: Creativiteit – Walking Football – Flirten voor 
Senioren – Socratisch Gesprek – Tai Chi – Domotica – Yoga – Circus MenZ – Zenmedita-
tie. Deze workshops waren zodanig verdeeld over de dag dat iedereen aan drie ervan kon 
deelnemen. 
Daarnaast was er de hele dag gelegenheid voor een individuele ontspannende stoelmas-
sage. Tijdens de middagpauze werd er een lunch aangeboden en gaf Bert Staal een pre-
sentatie van zijn beeldcolumn over Eindhoven. De dag werd afgesloten met een drankje 
en het gezamenlijk zingen van een aantal liederen.  
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EVALUATIE  
 
Deelnemers, organisatoren en vrijwilligers vonden het in het algemeen een geslaagde 
dag. Nagenoeg alle workshops vielen goed in de smaak. Als positief werden ook ge-

noemd: de goede sfeer, de uitstekend verzorgde lunch, 
de beeldcolumn tijdens de middagpauze en het samen 
liederen zingen als afsluiting van de dag. Veel belang-
stelling was er voor de stoelmassage. Veel lof tenslotte 
voor de samenwerking met 
Summa, met complimenten 
voor de inspanningen van 
de dames (docente Karin 
Bogers, en studenten). En 
een bijzonder compliment 
voor de kartrekker van de 
dag Nell Engberts.  
 
Jammer dat Walking 

Football, een buitenactiviteit, letterlijk in het water viel van-
wege de regen. Aangezien de lessen in het Summa gewoon 
doorgingen, was er voor deze en andere workshops soms 
geen geschikte ruimte aanwezig. 
We hadden wel iets meer belangstelling verwacht dan de nu 26 betalende deelnemers, 
maar dat heeft de gezelligheid op die dag niet ondermijnd! 

 
Dit is slechts een korte impressie 
van de Seniorendag. De Werk-
groep VonderXL gaat zich bui-
gen over wat de volgende keer 
beter kan en hoe we die verbete-
ringen kunnen bereiken. 
 
Wie geïnteresseerd is in het hele 
evaluatieverslag, waarin uitge-
breid positieve en negatieve 
punten worden benoemd met 
suggesties voor verbeteringen, 

kan dit per e-mail opvragen bij Nell Engberts via nell.engberts50@gmail.com 
 
 

INGEZONDEN BRIEF 
WIE HEEFT ER INTERESSE IN SAMENWONEN (DEELWONEN)? 
 
Beste mensen, 
 
Mijn naam is Maril de Kuijer en ik woon in de Doornakkers. 
Vorige week heb ik deelgenomen aan de seniorendag Vonderkwartier en heb enorm genoten. 
Ik heb allerlei dingen ondernomen die ik nooit eerder gedaan heb: mediteren, circus, en zelfs flirten. 
Ook heb ik enorm genoten van de stoelmassage en niet te vergeten het gezamenlijk zingen! 
Veel leuke mensen ontmoet en ik ben dan ook helemaal blij naar huis gegaan. 
 
Maar ik was daar ook met een missie. 

 
Workshop Circus MenZ 

 
Workshop Circus MenZ 

  
Workshop Meditatie 

 
Stoelmassage 

 
Bernard Marks zorgde voor 

een voortreffelijke lunch 

mailto:nell.engberts50@gmail.com
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Ik ben op zoek naar mensen die het net als ik, leuk zouden vinden samen met anderen (senioren) in een 
woonvorm te wonen waar, naast een eigen fijne woonplek, ook ruimte is om samen dingen te ondernemen, 
en elkaar te helpen en ondersteunen als dat nodig is. 
Ik ben in contact gekomen met iemand die hier in Uden al mee bezig is, en die mij vroeg te kijken of er in 
Eindhoven ook behoefte aan is. 
Toevallig speel ik zelf al jaren met het idee op deze manier te willen wonen. 
Dus, mocht U ook interesse hebben, of zelf met zoiets bezig zijn, laat het mij dan horen. 
Dan kunnen krachten gebundeld worden en kunnen we aan de slag om dit plan verder te gaan onderzoeken 
en ontwikkelen. 
Ik hoor graag van U! U kunt mij mailen of bellen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Maril de Kuijer 
marildekuijer@hotmail.com 
06-16141524 
 

_______________________________________________ 
 
Heeft u ideeën voor de werkgroep?  
Aanmelden / afmelden voor de Nieuwsbrief?  
 
Hierbij een oproep aan u allen om uw stem te laten horen! 
Reageren kan via een mail aan  
vonderxl@vonderkwartier.nl   
 
Namens de Werkgroep VonderXL,  
Kees Scheffers 
Tel: 040-2511104 
E-mail: vonderxl@vonderkwartier.nl 
 
De Werkgroep Vonder XL bestaat uit: Don Hansen (voorzitter), Ciel Bergman, Nell Engberts, Leonie Hendriks, Peter Klaver, Kees 
Scheffers, Leny Westeijn 
 
Voor informatie over de Werkgroep VonderXL, zie ook: www.vonderkwartier.nl (klikken op: ‘werkgroepen’) 
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