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Na de geslaagde en druk bezochte uitjes in februari – met een lunchpauzeconcert in het 
Muziekgebouw en een stamppotavond in ’t Vonderke – organiseert de Werkgroep Von-
derXL in maart en april weer twee bijzondere uitstapjes in het kader van S.O.S. (Samen op 
Stap): een moskee- en een filmbezoek.  
 

Kijkje en uitleg in moskee 
 

Aan de Willemstraat en tegenover het Vonderhof, dus aan de rand van onze wijk, ligt de 
Fatih Moskee, duidelijk zichtbaar aan zijn hoog oprijzende minaret, maar voor veel wijk-
bewoners nog goeddeels een ‘onbekende’. Hoog tijd dus voor een bezoek.  
 
Dit bezoek, met rondlei-
ding door Ayse Kaya, 
vindt plaats op dinsdag 
26 maart a.s., van 
11:00 tot 12:15 uur en is 
gratis. Verzamelen om 
10:30 uur bij ’t Von-
derke. Na afloop is er 
voor de liefhebbers bui-
ten de moskee nog een 
nazit met een kop kof-
fie/thee. 
 
Aangezien het gebruike-
lijk is om in de gebedsruimte van een moskee blootsvoets of alleen met kousen aan te lo-
pen, is het handig om daar rekening mee te houden bij de keuze van je schoenen (gemak-
kelijk uit- en aan te trekken).  
Vrouwen dragen in een moskee ook vaak een sjaal om hun hoofd, omdat het een gevoel 
van respect geeft. Maar is natuurlijk niet verplicht. 
 
Opgeven:  
Bij Janny Veldhoen via janny.veldhoen@gmail.com of, als men niet over email beschikt, 
telefonisch via 040-2523162. 
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Samen naar de film 
 
Stan Laurel en Oliver Hardy……wie kent ze niet als “de dikke en de dunne”. De film ‘Stan 
& Ollie”, vorig jaar uitgekomen, vertelt het waargebeurde verhaal van deze twee Brits-
Amerikaanse komieken uit de eer-
ste helft van de vorige eeuw, die 
worden beschouwd als ’s werelds 
en Hollywoods meest bekende duo. 
Steve Coogan en John C. Reilly ver-
tolken in deze biografische film de 
rollen van de beide legendarische 
iconen. Er valt veel te genieten, als 
we de recensies mogen geloven. 
  
Waar: Vue Cinema (Nieuwe Emma-
singel 20) 
Wanneer: Dinsdag 16 april, 14:00 
uur (verzamelen om 13:45 uur).  
Kosten: € 7, inclusief kop koffie/thee met wat lekkers.  
 
Opgeven: 
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging plus details 
per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.  
De kosten (€ 7) kunnen op de dag zelf worden verrekend met Peter, die het benodigde 
aantal kaartjes aan de kassa zal kopen.  
 
_________________________________________ 
 
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”) 
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