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S.O.S.: Lunchpauzeconcert en Stamppotavond 
 
Na een tweetal ‘vingeroefeningen’ in de vorm van bezoeken aan het Van Abbemuseum en 
het Muziekgebouw heeft de werkgroep VonderXL op maandag 28 januari j.l. officieel het 
nieuwe initiatief S.O.S. (Samen op Stap) opgestart. Dat gebeurde in Café ’t Vonderke, on-
der het genot van een hapje en een drankje, met dank aan uitbater Frank, en daarnaast 
een optreden van enkele Vonderkoorleden. Bedoeling van S.O.S. is om minimaal één keer 
per maand een uitje – cultureel of anderszins – te organiseren, met als achterliggend idee: 
elkaar als buurtbewoners beter leren kennen.  
 
Voor de lopende maand februari is de keuze al meteen gevallen op liefst twee uitstapjes: 
één cultureel en één culinair.  
 

 Donderdag 21 februari, 12.30 uur: Klassiek lunchpauze-
concert in het Muziekgebouw Eindhoven door de Philharmo-
nie Zuidnederland, met werken van Mozart, Haydn en Beetho-
ven. Kosten: 3 euro.  

 

 Maandag 25 februari, 17.30 uur: Stamppotavond  in  
Café ’t Vonderke. Kosten: 10 euro, inclusief een consumptie. 

 
Aanmelden: 
Wie aan (een van) beide evenementen wil deelnemen, kan zich opgeven bij Peter Klaver 
via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging per e-mail) of, als men niet 
over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.  
 
Betalen: 
De kosten voor het lunchpauzeconcert (€ 3) kunnen op de dag zelf worden verrekend met 
Peter, die het benodigde aantal kaartjes aan de kassa zal kopen.  
De kosten voor de stamppotavond (€ 10) dienen vooraf te worden betaald, hetzij via 
NL96INGB0001642733 t.n.v. P. Klaver, hetzij via een envelop in de brievenbus van Peter: 
Graaf Adolfstraat 31 (lage flat). Graag ook aangeven: vegetarisch of niet-vegetarisch. 
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Wat er na februari concreet op het programma staat, krijgt u in de volgende nieuwsbrief 
te zien. Tijdens de avond in ’t Vonderke zijn er heel wat ideeën geopperd. Die zijn we mo-
menteel aan het inventariseren. 
 
 

Seniorendag 2019 
 
De tweejaarlijkse Seniorendag van onze wijk zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 4 october, 
wederom in het Summa College. Dus….alvast noteren in uw agenda ! 
 
Workshops en entertainment 
Even ter herinnering…..Twee jaar geleden, in 2017, bestond het programma van de senio-
rendag uit liefst negen workshops, zodanig verdeeld over de dag dat iedereen aan drie er-
van kon deelnemen. Daarnaast was er de hele 
dag gelegenheid voor een individuele ontspan-
nende stoelmassage. Tijdens de middagpauze 
werd er een lunch aangeboden en gaf Bert Staal 
een presentatie van zijn beeldcolumn over Eind-
hoven. De dag werd afgesloten met een drankje 
en het gezamenlijk zingen van een aantal lie-
deren.  
 
Bejaarden en Begeerte ? 
De komende maanden zal de Werkgroep Von-
derXL zich gaan buigen over het programma 
voor de seniorendag in october. Misschien deze 
keer iets meer accent op het onderdeel enter-
tainment, zoals uit de evaluatie van 2017 naar 
voren kwam. Leonie Hendriks, lid van de werk-
groep, heeft al een visje uitgegooid bij de Stich-
ting Nieuwe Helden, die in december j.l. een boeiende interactieve voorstelling heeft ge-
geven in de Verkadefabriek in Den Bosch, onder de titel “Bejaarden en Begeerte”. Als le-
den van de Werkgroep VonderXL hebben we deze voorstelling bijgewoond en wat hebben 
we genoten ! Maar of deze club ook te porren is voor een seniorendag in het Vonderkwar-
tier en onder welke condities? We hebben gelukkig nog alle tijd om naar alternatieven uit 
te zien.  
 
 

Activiteiten Summa Lokaal+ voor de wijk 
 
Op donderdag 31 januari j.l. vond er een buurtbijeenkomst plaats in het Summa College 
aan de Willem de Rijkelaan, georganiseerd door studenten en docenten van de school. Be-
doeling ervan was om de wijkbewoners een “kijkje achter de schermen van het moderne 
onderwijs“ te geven. Op het programma stonden o.a. een rondleiding door het gebouw en 
gastlessen. Er was veel zorg besteed aan de voorbereiding daarvan.  
  
Helaas bleek dat er nog steeds wijkbewoners zijn die amper of geen weet hebben van de 
activiteiten van Lokaal+. Dat is jammer, omdat Lokaal+ (een van de paradepaardjes van 
het Summa College) wekelijks een keur aan activiteiten aanbiedt, met name bedoeld voor 

 
Workshop Vitalisatie Meditatie tijdens Seniorendag 2017 
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senioren. Dit varieert van seniorengym, biljarten, rikken, actief bewegen o.l.v. een bewe-
gingscoach, en danslessen, tot samen koken en dineren, mozaieken en leren omgaan met 
pc, tablet of smartphone. En dat alles te-
gen slechts een kleine (onkosten)vergoe-
ding.  
 
Alle activiteiten worden door studenten 
en docenten van Summa georganiseerd 
en begeleid. De studenten leren zo ‘al 
doende’ hoe ze dat het beste kunnen 
aanpakken. Regelmatig vragen zij de 
deelnemers om feedback. Dus door deel 
te nemen aan de activiteiten helpt u de 
studenten tevens bij hun leerproces.  
 
Thema van de activiteiten tijdens de lo-
pende maand februari is “de jaren ‘70”.  
 
Activiteiten m.b.t. dementie 
Op de maandagen is Lokaal+ een ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende 
dementie en hun verzorgers. Er wordt dan aan de gasten met dementie een dagpro-
gramma aangeboden waarbij bewegen, samen koken en muziek centraal staan.  
Eens per maand (in februari op dinsdag de 19e ) verzorgen de studenten van Lokaal+ een 
mantelzorgmiddag, onder het motto “samen uit de zorg”. Bent u mantelzorger en wilt u 
even ontspannen? Dan zijn u en uw eventuele partner van harte welkom. Er is iedere 
maand een ander thema, maar de middag staat altijd in het teken van ontspanning. 
 
Openingstijden Lokaal+ 
Lokaal+ is open van maandag t/m vrijdag, van 10:00 – 15:30 uur, behalve in de schoolva-
kanties.  
Voor een overzicht van alle activiteiten, met voor elk wat wils, zie: www.lokaal-plus.nl 
(klikken op ‘kalender’) 
 

_________________________________________ 
 
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 VonderXL bestaat uit: Don Hansen (voorzitter), Ciel Bergman, Nell Engberts, Leonie Hendriks, Peter Klaver,  
                                                      Kees Scheffers, Janny Veldhoen, Leny Westeijn 
 
Voor informatie over de Werkgroep VonderXL, zie ook: www.vonderkwartier.nl (klikken op: “wijkvereniging” en dan “VonderXL”) 
 

 
Wegwijs met DigiD bij Wijkleerbedrijf Lokaal+ 
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