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SAMEN OP STAP naar het Muziekgebouw Eindhoven 
 

Als vervolg op het uitje naar het Van Abbemuseum, op 25 september j.l., organiseert de 
Werkgroep VonderXL op donderdag 29 november a.s. een bezoek aan het Muziekge-
bouw Eindhoven, waar om 12:30 uur een 
klassiek lunchpauzeconcert plaatsvindt, 
een repetitie van de Philharmonie Zuid-
nederland. Dit orkest is in 2013 ontstaan 
uit een fusie van het Brabants Orkest en 
het Limburgs Symfonieorkest. Kaartjes 
kosten 2 euro.  
 
Wie meewil, kan zich opgeven bij Peter 
Klaver via p.klaver4@gmail.com of, als 
men niet over email beschikt, telefonisch 
via 040-2524628.  Peter zal op de dag 
zelf om 11:15 uur het benodigde aantal kaartjes kopen; eerder is niet mogelijk. Indien ie-
mand na opgave onverhoopt moet annuleren, dient dit uiterlijk vóór woensdagavond 28 
november te gebeuren. Eenmaal gekochte kaartjes dienen met Peter te worden verre-
kend, liefst gepast met een muntstuk van 2 euro. 
 
Zoals eerder aangekondigd, wil de Werkgroep VonderXL dit seizoen regelmatig dit soort 
(culturele) uitjes organiseren, onder het motto S.O.S. (Samen Op Stap). Daarbij kan men 
denken aan een muziek-, film-, toneel- of cabaretvoorstelling, maar ook aan zoiets ‘sim-
pels’ als het maken van een boswandeling of samen iets gaan drinken. 
Het idee achter “Samen Op Stap” is dat het voor veel mensen lastig is om er alleen op uit 
te gaan. Dan zit je daar in je eentje ! Wij willen dat buurtbewoners elkaar leren kennen en 
samen naar bijvoorbeeld een voorstelling kunnen gaan.  
Niet alle activiteiten zullen iedereen aanspreken, dat hoeft ook niet. Maar hopelijk zorgt 
deze activiteit ervoor dat mensen makkelijker de deur uit gaan, dat zij samen met anderen 
weer dingen gaan ondernemen. 
De activiteit is dus niet alleen bedoeld voor alleenstaande of eenzame mensen, maar voor 
iedereen die zijn/haar mede-buurtbewoners wil leren kennen! 

 

Aan alle 55+ers  
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Senioren Yoga in Parc Gender 

 
Elke woensdagochtend kan ieder die wil, deelnemen aan yoga voor senioren – in de vorm 
van stoelyoga – in Vitalis Parc Gender (Engelsbergen), Maria van Bourgondiëlaan 8. Yoga 
biedt tal van voordelen: zorgt niet alleen voor soepeler gewrichten, maar ook voor een 
helderder geest, bevordert het geheugen en geeft rust en ontspanning. In stoelyoga 
wordt veel aandacht geschonken aan de ademhaling en aan rustige yogahoudingen.  
 

De lessen worden gegeven door Tim Walraven, gediplo-
meerd yogacoach, die zijn opleiding in India heeft geno-
ten, en op een enthousiaste en inspirerende wijze – wij 
spreken uit eigen ervaring – de deelnemers uitnodigt om 
in eigen ritme en binnen eigen mogelijkheden en grenzen 
mee te bewegen.  
Iedereen is welkom ! 
 
De yoga lessen voor senioren in Vitalis Parc Gender vinden 
plaats elke woensdag van 10:30 tot 11:30 uur en kosten 5 
euro per les.  
 
 

Voor contact:  
Tim Walraven, 06-20002326, tim@janayoga.nl , www.janayoga.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Desgewenst kan men zich ook opgeven voor de traditionele yogalessen, elke woensdag 
om 9:00 uur en elke donderdag om 18:30 uur. Ook deze vinden plaats in Vitalis Parc Gen-
der, en kosten 10 euro per les – 10 lessen voor 90 euro) 

 
Tim Walraven, yoga coach 

 
Senioren Yoga in Parc Gender 
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Interesse in bowls? 

  
Via de seniorenvereniging PVGE ontvingen we een oproep van Frans Smulders aan alle 
Eindhovense senioren om meer aan deze typisch Engelse balsport te gaan doen. Frans is 
al enkele jaren gepensioneerd, zelf een fanatiek beoefenaar van bowls en wil nu – onder 
de vlag van de PVGE – een nieuwe club opstarten vóór het eind van dit jaar. 
 
Bowls (ook wel koersbal genoemd en niet te verwarren met bowling) is een precisiesport 
waarbij het de bedoeling is dat de spelers afgeplatte ballen (bowls) zo dicht mogelijk naar 
een kleinere doelbal laten rollen. Bowls is niet moeilijk en kan zowel door vrouwen als 

mannen tot op hoge leeftijd beoefend 
worden. 
 
Waarschijnlijk zal de nieuwe club gaan 
spelen op zaterdagochtend, eventueel op 
dinsdagochtend of dinsdagmiddag, af-
hankelijk van de voorkeur van de leden 
en de beschikbare accommodatie. Voor-
alsnog wordt er gespeeld in de ruime 
zaal van Stichting Aan de Meet, Amazo-
nenlaan 4, Eindhoven.      
Bent u geïnteresseerd, wilt u zich aan-
melden of hebt u nog vragen? Stuur dan 
vrijblijvend een mailtje naar Frans Smul-
ders: fjsmulders.4@kpnmail.nl.  
 
Overigens is, in Strijp dus wat dichter bij 
huis, Koersbalclub ‘OES HOES’  actief : 
elke woensdagmiddag van 13:30 tot 
16:00 uur in Gemeenschapscentrum Lie-
vendaal aan de Lievendaalseweg. Deze 
club bestaat al zo’n dertig jaar, heeft zo-
wel mannen als vrouwen als actieve le-
den, maar wil graag nieuwe leden erbij. 

Ga gerust eens vrijblijvend kijken op woensdagmiddag. 
Voor meer informatie: Cor Bennaars, tel. 06-44150001, email: babyballooning@gmail.com 
 
 
 
 

Andere activiteiten voor senioren…… 
  
Via Wijkleerbedrijf Lokaal+ van het Summa College aan de Willem de Rijkelaan organise-
ren studenten van Summa Zorg, onder begeleiding van hun docenten, wekelijks een keur 
van (creatieve) activiteiten voor senioren, variërend van seniorengym, biljarten, actief be-
wegen o.l.v. een bewegingscoach, tot samen koken en dineren, mozaïek en ondersteuning 
bij het gebruik van tablet/smartphone. Als tegemoetkoming in de kosten wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. 
 

 
Bowls oftewel Koersbal…..voor senioren 
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In die zin is Lokaal+ een mes dat aan twee kanten snijdt: studenten van Summa Zorg 
doen er, in het kader van hun stage, ervaring op in het organiseren en begeleiden van ac-
tiviteiten, en oudere (wijk)bewoners worden in de gelegenheid gesteld aan allerlei activi-
teiten deel te nemen. 
 
Lokaal+ is open van ma t/m vr, van 10:00 – 15:30 uur, behalve in de schoolvakanties.  
Voor een overzicht van de activiteiten, zie: www.lokaal-plus.nl (klikken op ‘agenda’) 
  

Heel onlangs is er een SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
afgesloten tussen Lokaal+ en het Parktheater Eindhoven. Ie-
dere woensdag wordt een lunch verzorgd in Smaaktheater Der-
tien, restaurant van het Parktheater, voor mensen met een  

    specifieke hulpvraag. Deze mensen kunnen, als zij slecht ter  
    been zijn, worden opgehaald door studenten van het Summa  
    College. Daarnaast is er vooraf ruimte voor een kopje kof- 
    fie/thee en een praatje en/of een wandeling na de lunch. Het  
    streven is om op deze manier sleur en eenzaamheid van men-

sen te doorbreken. De samenwerking verbindt zorg en welzijn met de ambitie van het 
Parktheater om meer van betekenis te zijn in de samenleving.  
 
De lunches zijn 3 oktober j.l. van start gegaan en vinden plaats op woensdagen (12:00 – 
15:.30 uur). Prijs: € 7,50 per keer.  
Reserveren kan via Lokaal+: tel: 040-269 57 27 / e-mail: info@lokaal-plus.nl 
 
 
 

Informatiedag rondom de elektrische fiets 
 
Hebt u een elektrische fiets (e-bike) en wilt u uw fietsvaardigheid met uw elektrische fiets 
vergroten? Of hebt u nog geen elektrische fiets, maar overweegt u er één aan te schaf-
fen? Kom dan naar de informatiedag die 
de gemeente Eindhoven op donderdag 25 
oktober a.s. organiseert rondom de elektri-
sche fiets, in samenwerking met de lokale 
ouderenbonden en met SOAB Adviseurs uit 
Breda. 
 
Deze interessante en gezellige dag is spe-
ciaal bedoeld voor 50-plussers uit Eindho-
ven. 
Doel van de informatiedag is de be-
hendigheid en vaardigheid met een elektrische fiets te vergroten en zo de kans op een on-
geval of valpartij te verkleinen. Op deze manier wil de gemeente Eindhoven een bijdrage 
leveren aan de verkeersveiligheid en het plezier van fietsende 50-plussers. Onder het 
genot van koffie/thee en een verzorgde lunch worden aan de hand van voorbeelden de 
voor- en nadelen van de elektrische fiets besproken en krijgt u praktische tips. Ook zijn er 
handige tips voor diegenen die overwegen een elektrische fiets aan te schaffen. Tijdens 
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enkele oefeningen op een uitgezet parcours kunt u vervolgens onder begeleiding van fi-
etscoaches in de praktijk oefenen. Als u nog geen elektrische fiets heeft, kunt u ter plaatse 
meerdere elektrische fietsen uitproberen. Deelname is gratis.  
 
Waar en hoe laat? 
Datum: Donderdag 25 oktober a.s. 
Locatie: Sportpark Op Noord, Oude Bosschebaan 11, Eindhoven 
Tijd: 10:00 – 15:30 uur (inclusief gratis lunch). 
 
Klik op de volgende link voor meer details over deze infodag alsook voor een aanmeldings-
formulier:: 
 
http://www.ovoeindhoven.nl/wp-content/uploads/2018/09/Uitnodigingsbrief-deelnemers-
E-fiets-dagen-Eindhoven-2018.pdf 
 
 
 
 

Toeslagen: waar hebt u recht op? 

Veel senioren laten jaarlijks duizenden euro’s liggen aan toeslagen waar ze recht op heb-
ben, met name bijdragen in de kosten van huur en zorgverzekering, zo blijkt uit recent on-
derzoek van een aantal seniorenorganisaties. Deze organisaties hebben met behulp van 
cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in kaart gebracht hoeveel senio-
renhuishoudens voldoen aan de voorwaarden van huur- en zorgtoeslagen, en het aan-
tal huishoudens dat hier desondanks geen gebruik van maakt. Daaruit blijkt dat 1 op de 6 
huishoudens met 55-plussers geen gebruik maakt van het recht op huurtoeslag. Daarnaast 
laat 1 op de 10 huishoudens zorgtoeslag liggen. 

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor 
huurtoeslag is dat je niet meer dan 22.400 euro  
bruto mag verdienen en dat de maandelijkse huur 
niet hoger is dan 710 euro. Om in aanmerking te 
komen voor zorgtoeslag mag je niet meer dan 
28.720 euro bruto verdienen.  

Een kwetsbare groep vormen mensen die geen vast inkomen hebben en voor wie het jaar-
lijks wisselt of ze wel of niet in aanmerking komen voor toeslagen. Daarnaast zijn mensen 
die recent alleenstaand zijn geworden, een groep die mogelijk toeslagen misloopt, bijvoor-
beeld mensen van wie de partner net overleden is die altijd alle financiën regelde.  
 
Weet u welke toeslagen er zijn en welke u kunt aanvragen? 
 
Gratis informatie en ondersteuning kunt u krijgen van Sociaal Raadsliedenwerk, Beemd-
straat 29, 5653 MA Eindhoven, 040-219 33 00, sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl 
 
Ook kunt u contact opnemen met OVO (Overlegorganisatie voor Ouderen) via tel. 040-257 
38 32 of via info@ovoeindhoven.nl 
 

 

http://www.ovoeindhoven.nl/wp-content/uploads/2018/09/Uitnodigingsbrief-deelnemers-E-fiets-dagen-Eindhoven-2018.pdf
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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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