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PICKNICKLUNCH in GENDERPARK 
 
Het eerste seizoen van S.O.S. (Samen op Stap) zit er bijna op. Vanaf september 2018 
hebben we als Werkgroep VonderXL zowat elke maand een uitje kunnen organiseren, te 
beginnen met een bezoek aan het Van Abbemuseum en als laatste onlangs een wandeling 
naar en in Heempark Frater Simon Deltour (zie verderop). Daar tussendoor twee keer een 
lunchpauzeconcert in het Muziekgebouw, een film in Vue Cinema, een rondleiding in de 
Fatih Moskee en een stamppotavond in ’t Vonderke. Het idee achter ‘Samen op Stap’ was 
– en is nog steeds – dat veel mensen, vooral senioren, het bezwaarlijk vinden om er alleen 
op uit te trekken. Daarbij is het een prachtgelegenheid om meer mensen uit de wijk te 
ontmoeten. De activiteiten zijn dus niet alleen bedoeld voor alleenstaande of eenzame 
mensen, maar voor iedereen die zijn/haar mede-buurtbewoners (beter) wil leren kennen! 
We willen deze aktiviteiten zo laagdrempelig mogelijk houden, zodat iedereen eraan deel 
kan nemen, ook mensen die moeilijk ter been zijn of mensen met een smalle beurs. 
 
Helemaal in deze geest willen we het S.O.S.-seizoen in juni gaan afsluiten met – hoe kan 
het beter ! – een heuse PICKNICKLUNCH in het nabijgelegen GENDERPARK, op de plek, 
ergens halverwege, waar een groot aantal 
boomstammen cirkelvorming ligt opgestapeld 
(zie foto hiernaast). Een speelse plek om te 
zitten en eventueel een deken uit te sprei-
den. Ook zal de werkgroep zorgen voor en-
kele klapstoeltjes.  
 
Belangrijk: 
Deelname is gratis, maar iedereen wordt ver-
zocht royaal eten en drinken mee te nemen 
voor zichzelf, wat hij/zij dan kan delen of uitwisselen met andere deelnemers.  
 
Wanneer:  
Donderdag 20 juni, 12:30 uur 
 
Opgeven: 
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging per e-mail) 
of – en alleen als men niet over e-mail beschikt – telefonisch via 040-2524628.  
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BEZOEK aan HEEMPARK ZEER GESLAAGD ! 
  
Het bezoek aan Heempark Frater Simon Deltour op woensdag 22 mei j.l. is een voltreffer 
gebleken. Het prachtige weer en vooral de deskundigheid en het enthousiasme van de 
gids, Petra van Leeuwen, maakten dat na afloop ieder-
een het er over eens was: boeiend en leerzaam !  
 
Petra vertelde eerst wat over het ontstaan en de ach-
tergrond van de tuin, die in 1983 werd aangelegd door 
een groep vrijwilligers in samenwerking met de ge-
meente en vernoemd is naar een frater-religieus die 
een voorvechter was voor natuur en milieu. Daarna 
werden we via paden en vlonders – ook voor een 
scootmobiel goed begaanbaar, zo bleek – naar de her 
en der verspreide banken en zitjes geloodst, waar Pe-
tra honderduit vertelde over alles wat we onderweg te 
zien kregen in dit schitterend stukje natuur langs de 
meanderende Dommel en het afgetakte stroompje de 
Tompetterloop. De gele lis stond er in volle bloei, en 
daarnaast krioelden de grasvelden van de boter-, koe-
koeks- en paardenbloemen, margrieten en pinkster-
bloemen, en niet te vergeten de madeliefjes. Wist u 
trouwens dat madeliefjes, ook wel meizoentjes genoemd, zich niet zomaar laten uitroeien? 
Je kunt gerust over ze heenlopen. Sterker nog: stevig aangedrukte grond is juist goed 
voor ze. Dit en vele andere wetenswaardigheden wist de gids ons te vertellen. Ook o.a. 
over de vleermuizen, waarvoor kastjes aan de bomen waren opgehangen. Wij van onze 
kant hingen aan Petra’s lippen. De tijd vloog om. 
 
De rondleiding werd afgesloten aan een zitje bij de uitgang, waar Leny Westeijn – die voor 
een puike organisatie had gezorgd – ons vergastte op koffie/thee en koekjes.  
 
Kortom, wat hebben we genoten. Een prachtig stukje ongerepte natuur, zo vlakbij het 
centrum van Eindhoven ! 
____________________________________ 
 
Heeft u ideeën voor de werkgroep?  
Aanmelden / afmelden voor de Nieuwsbrief?  
 
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”) 

 
               Een en al oor voor de gids…. 
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