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EVEN VOORSTELLEN…… 
 

Wij zijn de Werkgroep VonderXL (voorheen Werkgroep Senioren), bestaande uit: 
Don Hansen (voorzitter), Ciel Bergman, Nell Engberts, Leonie Hendriks, Peter Klaver,  
Kees Scheffers en Leny Westeijn. 
 
Ons doel is om met name de 55+ers in 
onze wijk te betrekken bij - en te integreren 
in - activiteiten van de hele wijk. Verder wil-
len we, voorzover nodig, hen helpen om de 
juiste ondersteuning te vinden zodat zij zo 
lang mogelijk in de wijk kunnen blijven wo-
nen.  
 
Daarmee is meteen duidelijk dat voor ons 
als werkgroep twee dingen belangrijk zijn 
om aan de weet te komen: 

1) Hoeveel 55+ers telt onze wijk en waar wonen ze? Hoe hen traceren en benaderen?  
2) Wat zijn de behoeften en wensen van deze 55+ers? Met welke activiteiten zijn zij 

gediend ?  
 
Om een antwoord te krijgen op deze vragen heeft de werkgroep de hulp ingeroepen van 
enkele stagiaires. 
 
Judith Dekkers en Sulenur Bahceci, beiden 2e jaars student aan het Summa College afde-
ling Zorg, hebben als opdracht de 55+ers in onze wijk in kaart te brengen. Ze gaan de 
wijk in om te achterhalen hoeveel 55+ers er zijn en waar ze te vinden zijn.  
 
Janine Mutsers, studente Toegepaste Gerontologie aan de Fontys Hogescholen, is bezig 
met een onderzoek naar de behoeften en wensen in onze wijk wat betreft deelname aan 
activiteiten en hoe we daar als werkgroep op kunnen inhaken en maatwerk kunnen leve-
ren.  
 

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

 
 Lopende activiteiten 
 Actualiteiten 
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Via deze (digitale) nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. Onze planning 
is om deze nieuwsbrief één keer per kwartaal te laten verschijnen. Hij is bedoeld voor alle 
55+ers in onze wijk, maar óók voor al diegenen die beroepsmatig of anderszins geïnteres-
seerd zijn in ontwikkelingen en activiteiten m.b.t. de oudere wijkbewoners.  
 
Alleen al om het adressenbestand voor deze nieuwsbrief compleet te hebben, is het be-
langrijk dat we over zoveel mogelijk (e-mail)adressen van 55+ers beschikken.  
Daarom een oproep aan u allen: mocht u 55+ers in de wijk kennen die deze nieuws-
brief (nog) niet ontvangen, wilt u dan naam en (e-mail)adres aan ons doorgeven.  
 
In deze nieuwsbrief nr. 2 leest u meer over de lopende activiteiten van de werkgroep als-
ook over actuele ontwikkelingen rond 55+ers. 
  
Namens de Werkgroep VonderXL 
 
Kees Scheffers 
040-2511104 / 06-26906891 
Vonderxl@vonderkwartier.nl 
 
 

VOORTGANG SCHERMENPROJECT 
 
De ontwikkeling van een zgn. schermenproject vordert langzaam maar gestaag. Achterlig-
gend idee van dit project is om een digitaal plein op te zetten waar met name 55+ers uit 
de wijk elkaar via pc, tablet of smartphone kunnen ontmoeten, activiteiten en informatie 
vanuit de wijk (en daarbuiten) kunnen vinden, en zo nodig hulp kunnen vragen aan el-
kaar, bij Lokaal+ (Summa College) of een zorgaanbieder. Het scherm is geen doel op zich-
zelf, maar kan een leuk en handig hulpmiddel zijn om mee te kunnen doen in de wijk en in 
de samenleving, en om zo lang mogelijk in de wijk te kunnen blijven wonen.  
 
Technische ondersteuning 
bij dit project heeft de 
werkgroep van wijkgenoot 
Erwin Restiau. Via hem zijn 
we attent gemaakt op 
SYMBALOO, een webappli-
catie die gebruikers in staat 
stelt om favoriete webpa-
gina’s te organiseren in de 
vorm van een verzameling 
tegeltjes (‘knoppen’) , waar-
bij elk tegeltje een link is 
naar een bepaalde webpa-
gina. Van miljoenen gebrui-
kers wereldwijd is Symbaloo 
de favoriete startpagina. 
Symbaloo is gratis en werkt op elk apparaat dat verbonden is met internet (pc, tablet, 
smartphone), dus ook op een Apple Macintosh, een iPad of een iPhone, hetgeen niet het 
geval was bij ons eerdere schermenproject.  

 
                       Voorbeeld van een scherm in Symbaloo 

mailto:Vonderxl@vonderkwartier.nl
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Eenmaal geïnstalleerd is Symbaloo erg gebruiksvriendelijk.  
Om het geheel overzichtelijk te houden denken we aan maximaal 15-20 tegeltjes. Welke 
dat moeten worden? Ook hier is de hamvraag: hoe kunnen we tegemoetkomen aan de 
wensen van de bewoners/gebruikers?  
 
Onze planning is om eerst – donderdag 15 maart a.s. – te gaan kijken en praten in de 
Achtse Barrier. Daar is ook een i-Community actief onder de naam “Buurtplein Achtse Bar-
rier” (www.achtsebarrier.nl). Wel groter en anders dan wij in onze wijk op het oog heb-
ben, maar wie weet kunnen we er iets van leren. Onze vraag aan hen is: hoe werkt het en 
hoe betrekken jullie de bewoners bij het project?  
 
Daarna willen we, zo mogelijk in april a.s., een wijkbijeenkomst organiseren voor 55+ers, 
waarin informatie wordt verstrekt en wijkbewoners op een creatieve manier kunnen mee-
denken. U hoort nog van ons. 
 
Voor meer informatie: : Leny Westeijn, l.westeijn@telfort.nl 
 
 

LOKAAl-PLUS en DE KLUSBUS 
 
Zoals bekend organiseren de studenten van Summa Zorg, onder begeleiding van hun do-
centen, via Lokaal+, al jaren allerlei activiteiten voor (oudere) wijkbewoners. Met name 
zijn dat activiteiten op het gebied van ontspanning, sport en welzijn, zoals diverse crea-

tieve bezigheden, samen koken en di-
neren, kaarten, seniorengym en leren 
omgaan met pc, tablet of smartphone. 
Elke maand verschijnt er een digitale 
activiteitenkalender van Lokaal+ met 
een compleet overzicht van wat er die 
maand te doen is. Geïnteresseerden 
kunnen zich daarop gratis abonneren. 
Voor contactgegevens, zie hieronder.  
 
Daarnaast komen studenten van 
Summa Zorg 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.  
  
Maar wist u dat Summa Zorg ook samenwerkt met Summa Bouw en dat u daardoor via 
Lokaal+  een beroep kunt doen op de zgn. OPLEIDINGS-KLUSBUS? Studenten van 
Summa Bouw gaan regelmatig met deze klusbus op pad. Zij voeren uiteenlopende klussen 
uit op het gebied van metsel-, timmer-, verf-, installatie-, elektra-, stuc- en tegelwerk. 
 
En dit laatste naar volle tevredenheid van de klanten, dat dient gezegd. Wie er uit de eer-
ste hand over kan meepraten, is Leonie Hendriks, een van onze oudere wijkbewoonsters, 

 
         Ontmoeting tussen studenten en ouderen in Lokaal+ 

http://www.achtsebarrier.nl/
mailto:l.westeijn@telfort.nl
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woonachtig in de Nassaustraat. Zij had zich al maanden lopen ergeren aan een paar krak-
kemikkige stopcontactdozen in huis. Een telefoontje naar Lokaal+ bleek het ei van Colum-
bus. Een heuse bus kwam voorrijden en wie stapten daar uit? Jawel, twee handige kna-
pen, Roel en Roy, samen met hun begeleider Edwin Hermkens. Deze laatste is zelfstandig 
ondernemer, maar tevens als docent-instructeur en projectleider van de klusbus aan 
Summa Bouw verbonden.  
In een mum van tijd was de klus geklaard. En niet alleen de contactdozen waren gerepa-
reerd. En passant werd 
ook nog een kapotte la 
van een keukenkastje 
hersteld. en werd zelfs 
een deur die klemde uit 
het kozijn getild, naar 
buiten gesjouwd en daar 
bijgeschaafd. 
  
Dolenthousiast weet Leo-
nie te vertellen over haar 
ervaring met de klusbus: 
over het werk van de 
studenten en hoe zij er-
mee geholpen was. Maar ook voor de studenten zelf had de klus een meerwaarde als leer-
proces, perfect passend in de filosofie van Lokaal+ als WijkLeerBedrijf: een mes dat aan 
twee kanten snijdt. Oftewel een win-win situatie: studenten doen praktijkervaring op en 
de klant krijgt de hulp en steun die hij/zij nodig heeft. De geringe onkostenvergoeding die 
Lokaal+ in rekening brengt, is feitelijk niet meer dan een symbolisch bedrag. 
 
Hebt u ook klussen die door de klusbus opgepakt kunnen worden? Of wilt u op de hoogte 
gehouden worden van de activiteiten in Lokaal+? Mail dan naar info@lokaal-plus.nl of bel 
040-2695727 
 
 

DE WITTE RAAF…voor comfortabel vervoer  
 
Deze keer extra aandacht voor De Witte Raaf, een vrijwilligersorganisatie in Eindhoven die 
als doel heeft om 55+ers of minder validen comfortabel van deur- tot- deur te vervoeren 
binnen Eindhoven. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig actief blijven en sociale 
contacten onderhouden. De Witte Raaf doet dit door het aanbieden van aangepast ver-
voer voor haar leden en hun eventuele begeleiders 
 
De bussen van De Witte Raaf rijden overal binnen de stadsgrenzen van de gemeente Eind-
hoven, maar wel uitsluitend op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur. 
Daarnaast vervoeren zij klanten naar het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, naar het 
St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en naar Ikea op Ekkersrijt. 
Mogelijkheden te over dus om een gezellig dagje uit te gaan, een bezoek te brengen aan 
familie of vrienden, of boodschappen te doen. ‘Zomaar’ winkelen, naar de kapper of zie-
kenhuis, tandarts of postkantoor, allemaal geen probleem. Indien de klant bij het boeken 
van de rit aangeeft hoe laat hij/zij een afspraak heeft, wordt ervoor gezorgd dat men hier 
tijdig aanwezig is.  

 
De Opleidings-Klusbus van Summa Bouw 

mailto:info@lokaal-plus.nl
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Om gebruik te kunnen maken van de diensten van De Witte Raaf dient men lid te worden 
van de vereniging. Het lidmaatschap bedraagt € 15,00 per kalenderjaar. Per rit betaalt de 
klant contant € 1,80 aan de bijrijder in de bus, ongeacht de te reizen afstand. Voor deze 
acceptabele ritprijs is men dus verzekerd van comfortabel en aangenaam vervoer van deur 
tot deur. 
Hoe lid worden? 

- Aanmelden via het inschrijfformulier op de website www.witteraafeindhoven.nl , of 
telefonisch 040-2511611 

- Na enkele dagen neemt De Witte Raaf contact met u op om een en ander te be-
spreken 

- Daarna wordt u als lid ingeschreven en kunt u ritten boeken 

 
Behalve als lid kunt u zich ook als vrijwilliger aanbieden bij De Witte Raaf. Nieuwe vrijwil-
ligers zijn van harte welkom. De Witte Raaf is met name op zoek naar vrijwillige chauf-
feurs en bijrijders. 
Ook vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website www.witteraafeindhoven.nl of tele-
fonisch 040-2511611. 
 
 

STRAATCOÖRDINATOREN……een idee? 
 
Een jaar of vijf geleden kwam in het Vonderkwartier het idee ter sprake om per straat een 
‘straatcoach’ of ‘straatcoördinator’ in te stellen. Zo iemand zou bijvoorbeeld het aanspreek-
punt kunnen zijn voor nieuwe straatgenoten, voor mensen die iets willen weten over de 
straat, voor degenen die iets willen doen met of voor hun straatgenoten. Zo’n coördinator 
zou kunnen zorgen voor een bloemetje voor een zieke straatgenoot, een keer een koffie-
uurtje kunnen organiseren voor 55+ers enzovoort enzovoort. Zeker nu er steeds meer al-
leenwonende 55+ ers in de wijk wonen, lijkt dit ons nog steeds een heel goed idee. Maar 
we zijn vooral benieuwd wat u, beste lezer, hiervan vindt.  
 
Mail ons uw mening! 
Uw reactie is welkom op ons mailadres: vonderxl@vonderkwartier.nl  
Mocht het zo zijn dat we positieve reacties krijgen, dan gaan we daar graag mee aan de 
slag. Hoe dan ook: in de volgende nieuwsbrief leest u wat de reacties waren.  
 
 

 

http://www.witteraafeindhoven.nl/
http://www.witteraafeindhoven.nl/
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
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HERINNERINGEN EN VERHALEN OVER WO II 
 
Wie van de ouderen onder u heeft er nog heel persoonlijke herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog en zou die graag willen delen met anderen?  
 
Dat kan op 14, 21 of 28 maart in Parc Gender (Maria van Bourgondiëlaan), dankzij een 
prachtig initiatief van Crossroads Eindhoven. Crossroads is een project van Erfgoed Bra-
bant, waarbij alles draait om 
mensen en hun verhalen over 
de Tweede Wereldoorlog.  
 
Aanleiding voor dit initiatief is 
het feit dat op 18 september 
2019 het precies 75 jaar gele-
den is dat Eindhoven werd be-
vrijd. Crossroads vindt – terecht 
– dat de Tweede Wereldoorlog 
niet vergeten mag worden, en 
dat het daarom belangrijk is de 
verhalen te blijven vertellen en 
jongere generaties het besef bij 
te brengen dat vrijheid geen 
vanzelfsprekendheid is. In aan-
loop naar het jubileum wil 
Crossroads Eindhoven de (persoonlijke) verhalen van de Tweede Wereldoorlog en de ge-
schiedenis van de bezetting en de bevrijding in woord en beeld vertolken en bij een groot 
publiek onder de aandacht brengen 
 
Studenten van Summa Zorg verlenen hun medewerking en willen in gesprek gaan met de 
laatste ooggetuigen, zoals gezegd op 14, 21 en 28 maart. Voor die verhalen zijn ze op 
zoek naar ouderen die hun herinneringen willen delen. Behoort u ook tot die ouderen, 
meld u dan aan. Zo wordt ervoor gezorgd dat uw verhalen niet verloren gaan, maar wor-
den vastgelegd voor de generaties na ons.  
 
Het project start op woensdag 14 maart a.s. om 10.00 uur in Parc Gender tijdens de 
weekmarkt. 
 
Nadere informatie en aanmelding bij Jolanda Kennis, telefoon 06-20380119 
 
 

STEM-BUFFET….in het Vonderhof 
 
Eten en stemmen op 21 maart a..s., 17.00 – 19.00 uur, in het Vonderhof 
 
De verkiezingen voor de gemeenteraad staan voor de deur. Woensdag 21 maart a.s. is het 
zover. 
 
Een van de stemlokalen waar u uw stem kunt uitbrengen, bevindt zich in het Vonderhof. 
Wellicht de moeite waard om even te noteren. Want zoals u weet maken ze in Vonderhof, 
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onder de bezielende leiding van Richard, overal een feestje van, dus nu ook van het stem-
men. 

Wilt u uw stem uitbrengen en 
tevens een hapje mee eten? 
Schuif dan aan bij de bewo-
ners van het Vonderhof. Op 
het menu staat op deze ver-
kiezingsdag: bami, voor 
slechts € 5,75 
 
Kom je met grote groepen, 
meld dat dan vóór 12 maart 
bij Janine Mutsers 
 (j.mutsers@student.fontys.nl) 
 

_______________________________________________ 
 
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 Schef-
fers, Leny Westeijn 
 
Voor informatie over de Werkgroep VonderXL, zie ook: www.vonderkwartier.nl (klikken op: ‘werkgroepen’) 
 

 

mailto:j.mutsers@student.fontys.nl
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
http://www.vonderkwartier.nl/

