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Na de geslaagde en druk bezochte uitjes in februari en maart organiseert de Werkgroep 
VonderXL in de komende drie maanden weer evenzovele uitstapjes in het kader van 
S.O.S. (Samen op Stap), resp. een bezoek aan de bioscoop (in april), een uitstapje naar 
de Genneper Parken (in mei) en…..een heuse Italiaanse maaltijd in ’t Vonderke (in juni).  
 
 

In april …SAMEN NAAR DE FILM  
 
Volgende week dinsdag 16 april staat er een film op het programma, ‘Stan & Ollie’. Zie de 
vorige nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich nog altijd opgeven.  
 

De film vertelt het waargebeurde verhaal van Stan Laurel en Oliver Hardy, het grootste 
komische duo dat Hollywood ooit gekend heeft. Centraal staat het drama van hun laatste 
dagen in de schijnwerpers. Na een gouden tijdperk van 
successen besluiten zij een triomfantelijk afscheidstour-
nee te plannen in Groot-Brittannië en Ierland. Ondanks 
de druk die op hen ligt, vanwege het hectische schema, 
weten ze met de steun van hun echtgenotes hun status 
veilig te stellen bij het publiek dat hen adoreert. De film 
dateert van 2018 en de hoofdrollen worden vertolkt 
door Steve Coogan (Stan) en John C. Reilly (Ollie). “Dit 
moeten alle liefhebbers van het originele duo beslist 
zien”, aldus de recensies.  
 
Waar: Vue Cinema (Nieuwe Emmasingel 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.  
 

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

 
 Samen naar de film 
 Wandeling en rondleiding in heempark 
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             Stan Laurel en Oliver Hardy 
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In mei….WANDELING en RONDLEIDING IN HEEMPARK 

In de Genneper Parken, schuin tegenover de Genneper Watermolen, ligt Heempark Frater 
Simon Deltour, bij velen bekend als het ‘kleine paradijsje aan de Dommel’. Je kunt er ge-
nieten van de verschillende landschapstypen uit de 
omgeving van Eindhoven (liefst twintig stuks!) en 
de daarbij behorende plantengroei. Kortom, de na-
tuur van de hele Kempen in één wandeling!  

Met enig voorbehoud is het plan om op woensdag 
22 mei a.s., van 11:00 – 12:30 uur (verzamelen 
om 10:30 uur bij Café ’t Vonderke), een bezoek te 
brengen aan dit heempark. Een ervaren en gemoti-
veerde gids vertelt ons over alles wat er te zien is. 
Indien nodig of gewenst, kan voor vervoer worden 
gezorgd (wel vermelden bij opgave) 
 
Kosten:  
Afhankelijk van aantal deelnemers (de kosten van de gids, 25 euro, betalen we samen) 
 
Opgeven: 
Bij Leny Westeijn via l.westeijn@telfort.nl (u ontvangt daarna een bevestiging plus details 
per e-mail). 
 
 

In juni…..ITALIAANSE MAALTIJD IN ’t VONDERKE 
 
Voor de maand juni hebben we wederom een culinair evenement in petto, met inmiddels 
een beproefde formule sinds de stamppotavond in ’t Vonderke. Deze stamppotavond is  
zowel letterlijk als figuurlijk bijzonder in de smaak gevallen. Het Eindhovens Dagblad deed 
er nog een schepje bovenop door een uitgebreid verslag te publiceren in de editie van 
woensdag 27 februari, onder de kop “Hollandse hap voor de buurt” en geïllustreerd met 
een grote foto, waaronder “Samen eten om het buurt-
gevoel in het Vonderkwartier te versterken en een-
zaamheid tegen te gaan”. De bedoeling van het samen 
eten kwam in het artikel prima uit de verf. 
 
Met Frank Aelmans van Café ’t Vonderke is nu afge-
sproken dat op maandag 11 juni a.s. , om 17:30 uur, 
opnieuw een maaltijd wordt geserveerd, deze keer in 
Italiaanse stijl. 
 
Kosten: 
€ 10, inclusief één consumptie.  
 
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. Graag ook aangeven: 
vegetarisch of niet-vegetarisch. 

 
              Heempark Frater Simon Deltour 

           De Brabantse natuur in zakformaat 

 
                      Italiaanse keuken…… 
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BEZOEK AAN FATIH MOSKEE VOOR HERHALING VATBAAR 
 
Op dinsdag 26 maart j.l. bracht een groepje wijkbewoners, in het kader van Samen op 
Stap (S.O.S.), een bezoek aan de Fatih Moskee, de enige Turkse moskee in Eindhoven, 
gelegen vlakbij aan de Willemstraat. Een grandioos succes, vooral door de deskundige en 
enthousiaste verhalen van gastvrouw Ayse Bakker-Kaya, die de rondleiding verzorgde. De 
moskee werd ingewijd in 1989 en was de eerste in Ottomaanse stijl gebouwde moskee in 
Noord-Europa.  
 
In de gebedsruimte vertelde Ayse honderduit over nogal wat aspecten van de Islam, over 
de verschillen tussen religie en politiek, over gebruiken en rituelen, o.a. bij dood en begra-
fenis.  

Het bezoek werd 
afgesloten in het 
aangrenzende 
Cultureel Cen-
trum, waar on-
der het genot 
van koffie/thee 
en koekjes nog 
allerlei vragen 
aan bod kwa-
men. Boeiend 
was dat Ayse 
ook een inkijkje 
gaf in haar eigen 
levensloop: op 
1-jarige leeftijd 

met haar ouders naar Nederland gekomen, slechts enkele jaren lager onderwijs genoten 
(onder het ‘voorwendsel’ dat ze voor haar zieke moeder moest zorgen), op zeer jonge 
leeftijd uitgehuwelijkt aan een Turkse man, van hem drie kinderen, daarna gescheiden en 
opnieuw getrouwd met een Nederlander (inmiddels overleden) en van hem nog één kind, 
met alle problemen die dat alles met zich meebracht binnen haar familie en cultuurkring.  
Het nagesprek liep behoorlijk uit en had gevoeglijk nog veel langer kunnen duren, ware 
het niet dat enkele deelnemers andere afspraken hadden. Kortom, het bezoek was meer 
dan de moeite waard en “voor herhaling vatbaar”. 
 
Van veel kanten is dan ook het verzoek gekomen om nog eens zo’n bezoek te organise-
ren, maar dan in de avonduren, zodat ook wijkbewoners die overdag bezet zijn, eraan 
deel kunnen nemen. 
 
Waarschijnlijk zal dit pas in september zijn, o.a. vanwege de ramadan en het suikerfeest. 
Deze laatste vallen dit jaar in de periode van 5 mei t/m 5 juni. Er zijn dan geen rondleidin-
gen. Wel zijn tijdens de ramadan belangstellenden altijd welkom ’s avonds na zonsonder-
gang in het Cultureel Centrum naast de moskee om aan te schuiven bij de gemeenschap-
pelijke maaltijd. Het past helemaal in de gastvrije cultuur van de Turkse gemeenschap.  
 
 

 
Bezoek aan Fatih Moskee, met rechts op de voorgrond gastvrouw Ayse Bakker-Kaya 
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INTERESSANT OM TE WETEN….. 
 
Misschien herinnert u het zich nog…….De wijkavond van ruim twee jaar geleden (13 maart 
2017), georganiseerd door de toenmalige Werkgroep Senioren (voorloper van de Werk-
groep VonderXL), met als thema “Waaraan kunnen en/of moeten de wijk en de werkgroep 
aandacht besteden zodat senioren zo lang mogelijk en met plezier thuis en in de wijk kun-
nen blijven wonen?” 
 
Inspirerende gastspreker die avond was Ad Pijnenborg uit Hoogeloon,voormalig directeur 
van een verzorgingshuis en al jaren actief als voorzitter van de Zorgcoöperatie Hoogeloon. 
Hij had deze coöperatie in 2005 opgericht met als 
doel: het behouden en ontwikkelen van zorg, 
diensten en faciliteiten in het dorp, zodat mensen 
– ouderen en mensen met een beperking – in hun 
dorp kunnen blijven wonen…..ook als de zorg-
vraag toeneemt.  
 
Ad zette ons die bewuste avond in 2017 op het 
spoor om ook in onze wijk meer gericht activitei-
ten voor 55+ers te gaan ontwikkelen. Speerpun-
ten voor ons werden: méér communicatie en 
méér elkaar ontmoeten. De resultaten ervan zijn 
daarna steeds meer zicht- en voelbaar geworden, getuige o.a. de periodiek verschijnende 
nieuwsbrief en de Samen-op-Stap-uitjes.  
 
Waarom vertellen we u dit alles? Diezelfde Ad Pijnenborg heeft onlangs, samen met zijn 
dochter Freya, het boek “Burgers doen het zelf” uitgegeven, waarin hij het hele ontwikke-
lingsproces in Hoogeloon in de richting van een ouderen-vriendelijk dorp beschrijft. Na-
tuurlijk kan niet alles één op één worden toegepast op een wijk als het Vonderkwartier, 
maar parallellen zijn er zeker.  
Voor meer informatie over het boek, klik op: https://www.swpbook.com/boek/2049/bur-
gers-doen-het-zelf  
 
_________________________________________ 
 
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 / 06-26906891 
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”) 

 
Ad Pijnenborg bij gebouw van Zorgcoöperatie Hoogeloon 
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