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BEZOEK aan HEEMPARK met RONDLEIDING 
 
In de Genneper Parken, schuin tegenover de Genneper Watermolen, ligt Heempark Frater 
Simon Deltour. Een prachtig stukje natuur ! Degenen die het kennen, noemen de tuin ook 
wel ‘het kleine paradijsje aan de Dommel’. Je kunt er genieten van wel twintig landschaps-
typen uit de omgeven van Eindhoven en veel in mei bloeiende planten.  
 
Op woensdagmiddag 22 mei a.s., van 13:00 uur – 14:30 uur zijn 
we er welkom voor een rondleiding. Voor dit tijdstip is gekozen in 
overleg met de gids Petra van Leeuwen, omdat er in de voormid-
dag een schoolexcursie is, hetgeen betekent een drukte van jewel-
ste, met rennende en joelende kinderen alom. Vanaf 13:00 uur 
kunnen we in alle rust genieten van de tuin, die er in deze tijd van 
het jaar prachtig bij ligt.  
 
Zin om mee te gaan?  
 
Programma: 
12:15 uur: Verzamelen bij Café ’t Vonderke als je samen met enkelen van ons naar het  
   Heempark wilt wandelen. of als je eventueel gebruik wilt maken van vervoer; in dit laat- 
   ste geval kun je met een van ons meerijden met de auto (s.v.p. vermelden bij het opge- 
   ven voor het uitje). Wil je rechtstreeks en op eigen gelegenheid gaan, zorg dan dat je  
   om 13:00 uur bij de ingang van het Heempark bent. Daar wacht de gids op ons.  
   Het adres is: Genneperweg 145, 5644 RS Eindhoven. 
13:00 uur: Begin rondleiding o.l.v. een gids. 
14:30 uur: Nazit met koffie/thee in picknickhoek Heempark (bij mooi weer) of binnen in de  
  Genneper Hoeve (bij slecht weer). 
 
Kosten: 
Afhankelijk van aantal deelnemers (de kosten van de gids, 25 euro, betalen we samen). 
De koffie/thee na afloop betaalt ieder zelf (ongeveer € 1,60 per consumptie) 
 
Opgeven: 
Vóór 20 mei bij Leny Westeijn, lid van de werkgroep: l.westeijn@telfort.nl (je ontvangt 
daarna een bevestiging per e-mail) 
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ITALIAANSE MAALTIJD uitgesteld tot september 
 
De Italiaanse maaltijd in ’t Vonderke, aanvankelijk gepland op maandag 10 juni a.s., kan 
geen doorgang vinden en zal nu pas na de vakantie, in september, plaats hebben. Reden: 
we hadden ons bij de planning niet gerealiseerd dat 10 juni op Tweede Pinksterdag valt.  
 
In een van de volgende nieuwsbrieven zal de nieuwe datum worden bekendgemaakt en 
kunt u zich (opnieuw) opgeven. 
 
 
 

THEMAOCHTEND: SENIOREN en BEWEGEN 
 
In beweging blijven wordt sterk aangeraden om als oudere gezond en fit te blijven. Vaak 
wordt bewegen alleen in verband gebracht met sporten. Maar niets is minder waar; bewe-
gen kan op een gemakkelijke manier onderdeel zijn van de dagelijkse routine, zonder dat 
je daarvoor naar een sportschool moet. 
 
Het bestuur van de Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven (OVO) nodigt 
u daarom uit om deel te nemen aan de themaochtend “Bewegen als dagelijkse routine”, 
op woensdag 15 mei a.s.. 
 
Tijdens deze bijeenkomst zal aandacht geschonken worden aan: 

 Bewegen op een laagdrempelige manier en met weinig inspanning; 
 Bevorderen en bewaren van het evenwicht; 
 Veiligheid en valpreventie;              

 Ergonomie in en rond het huis. 
 
Deze thema’s zullen op een begrijpe-
lijke en praktische manier worden ge-
presenteerd door Ergo- en Fysiothera-
pie “Langer Thuis” . 
(voor meer informatie over deze prak-
tijk zie www.fysio-langerthuis.nl ). 
 
Het programma is als volgt|: 

09:45 uur: Ontvangst in Wijk- 
         centrum De Dommel met 
         koffie en thee 
10:00 uur: Start presentatie 
11:00 uur: Korte pauze 
11:10 uur: Vervolg programma 
11:45 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen 
12:00 uur: Afsluiting. 

 
Wanneer: Woensdag 15 mei 2019, 10:00 – 12:00 uur 
Waar:  Wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 131, Eindhoven 
Kosten: Gratis 
 

               
                                         Senioren in beweging 

http://www.fysio-langerthuis.nl/
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SENIOREN en VEILIGHEID 
 
Thijs Bakermans, namens de gemeente gebiedscoördinator in o.a. het Vonderkwartier, 
denkt voortdurend mee hoe hij ons als wijkbewoners kan ondersteunen, bijvoorbeeld op 
het gebied van veiligheid. 
 
Zo maakte hij ons onlangs attent op een interessante en informatieve website van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) met speciale aandacht voor seni-
oren en veiligheid. Klik daarvoor op https://hetccv.nl/onderwerpen/senioren-en-veiligheid/ 
 
Algemeen bekend is dat tegenwoordig steeds meer ouderen, 
zelfs tot op zeer hoge leeftijd, zelfstandig wonen. Maar ook be-
kend is dat ouderen zich vaker dan andere bewoners onveilig 
voelen in en om de woning. En niet ten onrechte. Inbraken, 
babbeltrucs en woningovervallen zijn helaas steeds meer sche-
ring en inslag aan het worden. Voor degenen die langer thuis 
willen wonen, is het daarom goed na te denken over hoe zij 
zich kunnen verweren tegen dit soort praktijken. 
 
Op de hierboven vermelde website worden tal van concrete tips en adviezen gegeven. 
 
Onder de kop “Senioren en Veiligheid” kun je er bijvoorbeeld de folder “Senioren”& 
Veiligheid” bestellen of downloaden met 4 pagina’s praktische informatie over het voorko-
men van een inbraak dankzij maatregelen van het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ en over 
hoe om te gaan met onbekenden aan de deur. Ook biedt de folder tips voor veiligheid op 
straat en zijn handige telefoonnummers opgenomen.  
 
Onder de kop “Specifieke thema’s” wordt op genoemde website concreet ingegaan op 
specifieke criminaliteitsvormen, die het meest voorkomen bij senioren: babbeltruc, wo-
ningoverval, woninginbraak, toegang tot zorgwoningen en online fraude, vaak geïllu-
streerd met pakkende an aansprekende filmpjes. 
 
Kortom, zeer nuttig en leerzaam om genoemde website eens te bezoeken.  
_______________________________________ 
 
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”) 
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