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Herinnering:  

S.O.S. (Samen Op Stap) naar het Muziekgebouw op 29 november 

Om uw geheugen op te frissen, hier nogmaals de uitnodiging van de Werkgroep VonderXL 
voor het klassiek lunchpauzeconcert van de Philharmonie Zuidnederland, op donderdag 29 
november a.s., om 12:30 uur, in het Muziekgebouw Eindhoven.  

Liefhebbers kunnen zich alsnog opgeven bij Peter Klaver 
via p.klaver4@gmail.com of, als men niet over email be-
schikt, telefonisch via 040-2524628. Kaartjes kosten 2 
euro. Peter zal op de dag zelf om 11:15 uur het beno-
digde aantal kaartjes kopen; eerder is niet mogelijk. 
Verzamelen om 12:15 uur in de hal van het muziekge-
bouw; tevens kan dan het verschuldigde bedrag van 2 
euro p.p. met Peter worden verrekend. 

 

Binnenkort twee extra AED’s in het Vonderkwartier?  

Een AED, oftewel een ‘Automatische Externe Defibrillator’, is een draagbaar apparaat dat 
het hartritme kan herstellen bij een plotselinge hartstilstand. Momenteel hangen er te wei-
nig van deze apparaten in onze wijk. Dat is niet goed voor de persoonlijke veiligheid van 
onze bewoners. Velen van hen zijn op een leeftijd dat zij tot de risicogroep behoren. Op 
dit moment is in onze naaste omgeving een defibrillator aanwezig in het Summa College 
(naast de receptie), in Verzorgingshuis Vitalis Vonderhof (bij de receptie) en in Vitalis Parc 
Gender aan de Maria van Bourgondiëlaan 8 (eveneens naast de receptie). Probleem is 

echter dat deze apparaten niet voor iedereen uit de wijk 
dag en nacht bereikbaar zijn, terwijl het toch zaak is om in 
voorkomende gevallen snel en adequaat te handelen. 
Snelle hulp maakt het verschil tussen leven en dood. 
 
Vandaar dat de Werkgroep Veiligheid van onze wijk, samen 
met Philips en de Hartstichting, begin november de actie 
‘BuurtAED’ is gestart. De Hartstichting geeft als richtlijn dat 
twee extra AED’s voor het Vonderkwartier optimaal zou zijn 
om van de hele wijk een veilige ‘6-minutenzone’ te kunnen 
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maken d.w.z. een zone waarin mensen binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen krijgen bij 
een hartstilstand. Behalve de aanwezigheid van AED’s is daar natuurlijk meer voor nodig, 
zoals voldoende burgerhulpverleners. Maar ook daar wordt achter de schermen al druk 
aan gewerkt, o.a. middels het organiseren 
van een reanimatiecursus. 
 
Doel van de Werkgroep Veiligheid is om één 
AED op te hangen in de buurt van het Lode-
wijk Napoleonplein en één in de buurt van 
de flats aan de Graaf Adolfstraat. 
 
Hoewel de actie ‘BuurtAED’ nog maar drie 
weken loopt, is het resultaat tot nu toe fan-
tastisch. De kosten van een AED komen op 
€ 2681 per stuk. Philips heeft ons een eind 
op weg geholpen door voor elk van de twee 
AED’s een bedrag van € 1052 te sponsoren. 
De rest moet komen van wijkbewoners. Bin-
nen vijf dagen waren er al genoeg donaties 
binnen om één AED te kunnen aanschaffen. 
En op dit moment (19 november) is nog 
maar € 579 nodig om ook de tweede te kunnen plaatsen. Dat moet toch haalbaar zijn !  
 
Wilt u ook meehelpen om de wijk op dit punt veilig te maken, klik dan op de volgende link 
(ook voor meer informatie) en lever uw bijdrage:  
https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-graaf-adolfstraat-5616-eindhoven 
 
 

Overblijf opa’s en oma’s gevraagd ! 
 
Susanne van Doesburg is, behalve penningmeester van de Wijkvereniging Vonderkwartier, 
ook secretaris van de Overblijfcommissie van Basisschool De Troubadour (Maria van Bour-
gondiëlaan 2). Zij wil een oproep doen aan iedereen die als ‘overblijf opa of oma’ zou kun-
nen en willen fungeren. Deze mensen kunnen 
als extra in de groepen meedraaien om bij-
voorbeeld voor te lezen, te helpen bij het 
openmaken van de bekers enz. Het gaat om 
de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 12:00 tot 13:00 uur. De commissie denkt 
dat de inzet van ‘ouderen’ een mooie gelegen-
heid is tot sociale verbinding. Wie bij het over-
blijven helpt, ontvangt elke keer een vrijwil-
ligersvergoeding van € 5,50. 
 
Als u hierover net zo enthousiast bent als  
Susanne, vertelt zij er graag meer over.  
 
Neem voor vragen/opmerkingen/interesse contact op met suusvandoesburg@gmail.com 
 

 
……Hartveilig Wonen……. 

 
…..Basisschool De Troubadour……. 
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Liever Thuis! Beurs 
 
Op 22, 23 en 24 november a.s. vindt in Beursgebouw Eindhoven de Liever Thuis! Beurs 
plaats. U kunt daar kennis maken met een grote en gevariëerde groep van aanbieders die 

laten zien wat er allemaal mogelijk is om 
comfortabel, veilig en met plezier thuis te 
blijven wonen.  
 
Bekijk de website van Liever Thuis! voor 
meer informatie: https://plusgenieten.nl 
 
Hebt u nog geen toegangskaart? Dan kunt 
u deze GRATIS bestellen door te klikken op: 
https://plusgenieten.nl/tickets 

Voor een korting van 100% dient u de promotiecode in te vullen: expo77. 
 
 

Toeslagen, hoe werkt het? 
 
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat veel senioren jaarlijks duizenden euro’s laten lig-
gen aan toeslagen waar ze recht op hebben. Zo maakt 1 op de 6 huishoudens met 55-
plussers geen gebruik van het recht op huurtoeslag. Daarnaast laat 1 op de 10 huishou-
dens zorgtoeslag liggen. 
 
Wilt u hier meer over weten? Kom dan op 28 
november naar Wijkcentrum De Dommel, 
waar OVO (Stichting Overlegorganisatie voor 
Ouderen) samen met Lumens (Sociaal Raads-
lieden Werk) op 28 november een bijeen-
komst organiseert met als thema “Toeslagen, 
hoe werkt het?”. Tijdens deze bijeenkomst 
vertellen zij welke mogelijkheden er zijn en 
wat de voorwaarden zijn om voor deze toeslagen in aanmerking te komen.  
 
Het programma ziet er als volgt uit:  
 
09:45 uur: Ontvangst met koffie en thee; 
10:00 uur: Medewerkers van Lumens vertellen over toeslagen en andere regelingen; 
11:00 uur: Cliëntondersteuners en Vrijwillige Ouderen Adviseurs vertellen hoe zij  
                   kunnen ondersteunen bij het aanvragen van toeslagen,  
                WMO-voorzieningen en keukentafelgesprekken. 
11:45 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen 
12:00 uur: Afsluiting 
 
Wanneer: Woensdag 28 november , 10:00 – 12:00 uur 
Waar:       Wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 13, Eindhoven 
Kosten:    Gratis (aanmelden niet nodig) 
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Optreden Vonderkoor 
 

Op zaterdag 15 december a.s. , van 19:30 tot 21:00 
uur, is er een speciaal optreden van het Vonderkoor in 
Vonderhof, met uitsluitend kerstliederen.  
 
Overigens kan het koor beslist nog nieuwe leden ge-
bruiken, vooral tenoren en bassen zijn meer dan wel-
kom.  
Dus wie zich geroepen voelt, dat hij/zij zich meldt !!!  
Opgeven kan via: vonderkoor@vonderkwartier.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: “wijkvereniging” en dan “VonderXL”) 
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