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Italiaanse maaltijd in ’t Vonderke 
 
Het eerste seizoen van S.O.S. (Samen op Stap) zit er op. Vanaf vorig jaar september heb-
ben we als Werkgroep VonderXL zowat elke maand een uitje georganiseerd, te beginnen 
met een bezoek aan Van Abbe en als laatste een wandeling naar Heempark Frater Simon 
Deltour. De op 20 juni geplande picknicklunch in het Genderpark, bedoeld als afsluiting 
van ‘t seizoen, moest helaas op het laatste moment worden gecanceld vanwege het weer.  
 
Volgende maand starten we met het tweede seizoen. 
Het idee achter ‘Samen op Stap’ was – en is nog 
steeds – dat velen, 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 be-
doeld voor alleenstaande of eenzame mensen, maar 
voor iedereen die zijn/haar mede-buurtbewoners 
(beter) wil leren kennen! En iedereen moet eraan 
deel kunnen, ook wie moeilijk ter been is of mensen 
met een smalle beurs. 
 
Het nieuwe seizoen begint met een culinair evenement: een heerlijke en goed verzorgde 
Italiaanse maaltijd, waarvoor we met Frank Aelmans van ’t Vonderke goede afspraken 
hebben gemaakt.  
 
Waar en Wanneer: 
In Café ’t Vonderke, op maandag 9 september, 17.30 uur.  
 
Opgeven (maximaal 30 deelnemers): 
Vóór 2 september a.s. 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. 
 
Kosten: 
€ 10, inclusief één consumptie, graag vooraf betalen, eveneens via Peter Klaver, hetzij per 
bank (NL96INGB0001642733 t.n.v. P. Klaver), hetzij  contant in de brievenbus (Graaf 
Adolfstraat 31, o.v.v. naam en adres).  
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Seniorendag Vonderkwartier 2019 
 
De tweejaarlijkse Seniorendag van onze wijk vindt dit jaar plaats op vrijdag 4 oktober 
a.s. in het Summa College aan de Willem de Rijkelaan. De organisatie ervan is in handen 
van de Werkgroep VonderXL, in samenwerking met Wijkleerbedrijf Lokaal+ van het 
Summa College.  
 
Als thema is deze keer gekozen voor “VROLIJK OUDER WORDEN”. Er wordt een geva-
riëerd programma aangeboden, met in de voormiddag workshops (Yoga, Tai Chi, Zumba 
en Creatief Denken) en in de namiddag 
entertainment (quiz en samenzang onder 
het genot van een drankje).  
 
De ontvangst met koffie/thee en gebak is 
om 10.00-10.30 uur en de afsluiting om 
16.00 uur. Verder is er van 12.30 tot 
13.30 uur een lunchpauze. Het volledige 
programma, met toelichting op de work-
shops, staat in de volgende nieuwsbrief, 
komende maand september. Maar u kunt 
zich vanaf nu al aanmelden. 
 
Kosten: 
Slechts € 5 voor de hele dag (inclusief kof-
fie/thee met gebak, lunch, deelname aan 
workshops en aan middagprogramma). 
 
Aanmelden: 
Graag vóór 26 september (i.v.m. aantal benodigde ruimtes in Summa College) 
Aanmeldadressen: 

- Werkgroep VonderXL: 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. 

- Summa College: via info@lokaal-plus.nl of telefonisch via 040-2695727 
 
____________________________________ 
 
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”) 
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