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Samen naar het Van Abbemuseum  
 
Op dinsdagmiddag 2 oktober a.s. organiseert de Werkgroep VonderXL een gezamenlijk 
uitje naar het Van Abbemuseum aan de Bilderdijklaan, van 15.00 – 17.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom en de toegang is gratis.  
U kunt zich aanmelden bij: Peter Klaver, 040-2524628, p.klaver4@gmail.com (ook voor 
nadere informatie). 
 
De Werkgroep is van plan vanaf 
het komend seizoen meer van 
dit soort culturele uitjes te orga-
niseren, onder het motto S.O.S. 
(Samen op Stap). We denken 
daarbij ook aan film- en toneel-
voorstellingen, muziek en caba-
ret enz. in het NatLab, het Park-
theater, het Muziekgebouw e.d.  
 
Veel mensen vinden het be-
zwaarlijk om alleen ergens heen 
te gaan, en het is bovendien een 
mooie gelegenheid om meer 
mensen uit de wijk te leren ken-
nen. Goed om het ‘Carmina 
Burana’-gevoel levend te hou-
den.  
 
We willen deze aktiviteiten zo laagdrempelig mogelijk houden zodat iedereen eraan deel 
kan nemen, van jong tot oud, ook mensen die moeilijk ter been zijn of mensen met een 
smalle beurs. 
 
Mocht u concrete suggesties hebben, laat dit weten aan de werkgroep  
via vonderxl@vonderkwartier.nl 

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

 
 Naar Van Abbemuseum 
 Verzoek TV-opname 
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Parkfestival 22 september 2018 
 
Op zaterdag 22 september a.s. organiseert Vitalis Parc Gender in samenwerking met o.a. 
het Vonderkwartier een PARKFESTIVAL in het Genderpark aan de Maria van Bourgondi-
elaan. Het Genderpark ligt als een ‘groene long’ tegen de binnenstad aan, tussen de ver-
schillende wijken Hagenkamp, Vonderkwartier en Engelsbergen in, met het riviertje de 

Gender als middelpunt. 
Onlangs nog is hier door 
middel van gekleurde vo-
gelhuisjes en insectenho-
telletjes wat kleur inge-
bracht door de Gemeente, 
het Summa College en 
Parc Gender gezamenlijk.  
 
Doel van het festival is 
om Vitalis Parc Gender 
(Engelsbergen, de Hagen, 
Genderstate en Maximili-
aan) en wijkbewoners 

met elkaar te verbinden met behulp van ontmoeting, cultuur, beweging (sport en spel) en 
ontspanning.  
 
Het wordt een echt openlucht happening, heerlijk in de buitenlucht, met infostands van 
wijkorganisaties, verkoopkraampjes met leuke spulletjes (geen rommelmarkt!), genieten 
van mooie muziek, van een hapje en een drankje en….. van elkaar. Eventueel ook nog 
leuke workshops Voor de kinderen zijn er speciale attracties zoals een kinderrommelmarkt, 
springkussen, schminken. Kortom, een evenement voor zowel jong als oud. 
 
Het complete programma (van 13.00 
tot 17.00 uur) is momenteel nog in 
de maak. Maar enkele dingen staan 
al vast.  
Om 13.00 uur wordt begonnen met 
live band Triple X, om 14.30 uur 
komt 4Tune, een 50-koppig koor, en 
van 15.30 tot 17.00 als afsluiting de 
band Pointwood met ongeveer 25 
man. Er komt een leuk terrasje waar 
mensen kunnen gaan zitten. 
Dixie is ook aanwezig. Niet onbe-
langrijk voor degenen die willen blij-
ven hangen. 
 
De coördinatie is in handen van Ilonka van Schaik (06-30190404, i.van.schaik@vitalis-
groep.nl) en Jolanda Kennis (06-20380119, j.kennis@vitalisgroep.nl), beiden belast met de 
aktiviteitenbegeleiding in Vitalis Parc Gender (Maria van Bourgondiëlaan 8) 
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Vonderkoor op zomerreces  
 
Na het succesvolle optreden op het Pleinfeest op zaterdag 2 juni heeft het Vonderkoor op 
dinsdag 26 juni zijn laatste repetitie gehad in Vonderhof, en daarna in het Vonderke af-
scheid genomen van Jan Snel 
als dirigent. Hij werd terecht 
volop in de bloemetjes gezet. 
Yvonne Spanjers die het afge-
lopen jaar al, tot volle tevre-
denheid van iedereen, als re-
petitor heeft gefungeerd, gaat 
hem opvolgen.  
 
Het koor stopt nu ruim twee 
maanden om daarna weer te 
beginnen met de repetities op 
dinsdag 11 september. De 
programmacommissie moet 
nog bepalen wat het reper-
toire gaat worden. Het koor 
wil toewerken naar een optre-
den in 2020. 
 
Het koor kan beslist nog nieuwe leden gebruiken, vooral tenoren en bassen zijn meer dan 
welkom. Dus wie zich geroepen voelt, dat hij/zij zich meldt !!!  
Opgeven kan via: vonderkoor@vonderkwartier.nl 
 
 

Jong en Oud onder één dak….via de TV 
 
Als deze titel u intrigeert moet u even verder lezen. Wij zijn als Werkgroep VonderXL na-
melijk benaderd door de televisie, met name door Marlein Terng, die als productie-assis-
tent werkt voor het televisie-productiebedrijf Simpel Media, met de vraag of wij misschien 
ouderen kennen die zouden willen meewerken aan een nieuw op te zetten TV-programma. 
Want wat is het geval? 
 
Simpel Media, bekend door programma’s als ‘Grenzeloos Verliefd’, ‘Ik Vertrek’ en ‘Mooiste 
Meisje van de Klas’, is sinds kort bezig met research voor een nieuw televisieprogramma 
voor omroep MAX: ‘Huisbaas zoekt Huisgenoot’. Het idee is om jongeren die op zoek zijn 
naar een woning, te koppelen aan ouderen die alleen wonen en een kamer over hebben. 
De oudere biedt woonruimte aan tegen een kleine onkostenvergoeding en de jongere 
helpt met verschillende klusjes in en om het huis. Dat kan van alles zijn: grasmaaien, of 
helpen bij het uitzoeken van een mobiele telefoon. Maar het is meer dan alleen praktische 
steun. Het gaat ook om de gezelligheid van een keer samen eten, of een avondwandeling. 
Precieze afspraken over deze vorm van samenleven worden in overleg gemaakt. En zo 
snijdt het mes aan twee kanten.  
 

 
 

Afscheid van dirigent Jan Snel in het Vonderke 
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Het is de bedoeling van Simpel Media om een eerlijk programma te maken, waarin ge-
zocht wordt naar een verbinding tussen jong en oud, en mede een bijdrage wordt gele-
verd aan de oplossing van 
twee maatschappelijke pro-
blemen: enerzijds het groei-
end tekort aan betaalbare 
huurwoningen waarvan met 
name jongeren en studen-
ten de dupe zijn, en ander-
zijds het stijgend aantal al-
leenwonende ouderen waar-
van velen zich eenzaam 
voelen. 
 
‘Huisbaas zoekt Huisgenoot’ 
zal naar verwachting in het 
eerste kwartaal van 2019 
worden uitgezonden. Simpel 
Media is hoopvol gestemd 
over dit nieuwe project. 
“Ouderen worden zelfbe-
wuster en willen ook langer 
zelfstandig blijven wonen. 
Dit is de manier om dat mo-
gelijk te maken. Tegelijker-
tijd is het wel een grote 
stap, want je haalt niet zo-
maar iemand in huis. Wij 
zijn er om een goede match 
te vinden, het hele traject te 
begeleiden en ook alle prak-
tische zaken te regelen.”  
 
Het idee is dat jong en oud 
eerst gaan proefwonen, en na één week beslissen of ze samen blijven wonen. “Als na een 
week blijkt, dat het niet bevalt, even goede vrienden. Maar als het wél werkt, en jong en 
oud de meerwaarde van deze woonvorm ervaren, heb je er een goede buur en misschien 
wel een vriend voor het leven bij.”  
 
Het gaat in eerste instantie om één aflevering (ook wel een pilot / of 0-aflevering ge-
noemd). Op basis van die aflevering beslist de omroep of Simpel Media de serie in produc-
tie gaat nemen.  
 
Bent u geïnteresseerd of kent u ouderen die mogelijk geïnteresseerd zijn, en wilt u meer 
weten over deelname: 
Bel of mail naar de redactie: huisbaaszoekthuisgenoot@simpelmedia.nl , 020-8931240 
Of naar productie-assistent Marlein Terng: marlein.terng@simpelmedia.nl, 020-8936143 
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_____________________________________________ 
 
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: “wijkvereniging” en dan “VonderXL”) 
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