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Na de geslaagde seniorendag begin oktober – zie verderop voor een uitgebreide terugblik 
– organiseert de Werkgroep VonderXL in november weer ‘n bijzonder uitstapje in het ka-
der van S.O.S. (Samen op Stap): bezoek aan de expositie “Bezet en Bevrijd Eindhoven”.  
 

Samen naar expositie op 19 november 
 

Op het NRE-terrein in een voormalige loods-met-kantoren van de nutsbederijven is het 
Erfgoedhuis van Eindhoven gevestigd: een open werkplaats met tentoonstellingsruimte, 
met duizenden archeologische en historische voorwerpen en foto’s.  
 
Momenteel is er een expositie ter gelegenheid van 75 jaar be-
vrijding van Eindhoven. De oorlogsgeschiedenis van Eindhoven 
wordt er belicht. Onderwerpen van de expositie zijn o.a. de cri-
sis in de jaren 30, het leven in de oorlog, jodenvervolging, colla-
boratie en verzet, bevrjiding en herdenking.  
 
Er worden ook enkele films vertoond. Een film, met oude film-
beelden, over de geschiedenis van de crisisjaren tot wederop-
bouw en de bevrijdingsherdenkingen. En een film waarin Eind-
hovenaren vertellen over hun ervaringen als kind in de oorlog.  
  
Interessant voor de echt ouderen onder ons die de bezetting en 
bevrijding nog aan den lijve hebben meegemaakt, maar ook 
voor alle anderen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van 
onze stad en onze wijk. Gaat u ook mee?  
 
Waar: Erfgoedhuis Eindhoven, adres: Gasfabriek 4 (ongeveer 30 minuten lopen; eventueel 
          kan voor vervoer worden gezorgd). 
Wanneer: Dinsdag 19 november, 13:30 uur.  
Kosten: Gratis (inclusief rondleiding) 
 
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.  

 

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

 
 Naar expositie Bevrijding Eindhoven 
 Seniorendag 2019 groot succes 
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Zorgdag OVO 23 oktober a.s. 
 
Op 23 oktober organiseert OVO (Overlegorganisatie voor Ouderen) haar jaarlijkse Zorgdag 
in het gebouw van de RABO-bank aan de Fellenoord te Eindhoven.  
 
Na de opening door Theo van Stiphout, voorzitter OVO, 
worden er korte sessies gehouden, elk 30 tot 45 minu-
ten durend, rond het thema “Zelfstandig ouder worden”. 
 
U wordt verzocht om bij uw aanmelding drie sessies te 
kiezen waaraan u wilt deelnemen.  
Er kan gekozen worden uit sessies over de volgende onderwerpen: 

1) De overwaarde van uw huis: u heeft overwaarde in uw huis, maar zou liever geld 
voor andere zaken beschikbaar hebben. Wat kan de bank voor u doen? (verzorgd 
door Rabobank); 

2) Bancaire volmacht en levenstestament: ook hier kan de bank een rol spelen, maar 
wat is in uw geval verstandig? (Rabobank); 

3) Veilig bankieren: hoe kunt u veilig uw bankzaken afhandelen? (Rabobank); 
4) Woon-zorgvormen: als zelfstandig wonen niet meer vanzelfsprekend is. Wat dan? 

(WoonincPlusVitalis); 
5) Zelfstandige woonvormen: welke woonvormen zijn er voor senioren? (WoonincPlus-

Vitalis); 
6) Gemeentelijk minimabeleid: als u financieel niet rond kunt komen, zijn er vaak ge-

meentelijke voorzieningen om u te helpen, zodat u mee kunt doen aan de samenle-
ving (Sociale Raadslieden Werk); 

7) Individuele hulpverlening: wat doet OVO op dit vlak? Er zal speciaal aandacht zijn 
voor de ontwikkelingen rond de Wmo (OVO).  

 
Waar: Gebouw RABO-bank, adres: Fellenoord 17, Eindhoven 
Wanneer: Woensdag 23 oktober, 10:30 – 15:30 uur  
Kosten: Gratis (inclusief koffie/thee en een lekkere lunch) 
Aanmelden: Uiterlijk op 18 oktober. Klik hier om u aan te melden. 

 
Seniorendag Vonderkwartier grandioos succes!! 
 
Afgelopen vrijdag 4 oktober vond in onze wijk de tweejaarlijkse seniorendag plaats, met 
als feestelijk motto “Vrolijk Ouder Worden”. En wat een feest is het geworden !!!! De su-
perlatieven konden niet op na afloop….gezellig, ontspannend, leerzaam enz. enz.  
 
De dag was georganiseerd door de Werkgroep VonderXL (voorheen: Werkgroep Senioren) 
in én samen met Wijkleerbedrijf Lokaal+ van het Summa College aan de Willem de Rij-
kelaan.  
 
Ruim 30 personen hadden zich opgegeven. Veel 70ers en 80ers; oudste was Truus van 
Ginkel, 94 jaar maar nog ongekend vitaal, goed bij de pinken en pratend als Brugman. Ze 
woont zelfstandig in een van de aanleunappartementen van Vonderhof en vertelt vol trots 
dat ze drie medebewoonsters heeft weten te overreden om ook mee naar de seniorendag 
te gaan. Ruim vóór 10:00 uur en de regen trotserend arriveert het viertal te voet, ieder 
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met de eigen rollator, bij het Summa College, waar in Lokaal+ de deelnemers worden ont-
haald op koffie/thee met een vlapunt. 
 
Om 10:15 uur verwelkomt Nell Engberts, sinds kort nieuwe voorzitter van de werkgroep, 
alle gasten met een inleidend woordje. Zij vervangt vandaag Don Hansen, voor wie deze 
seniorendag de laatste activiteit als voorzitter had moeten worden. Maar helaas, op de val-
reep heeft hij verstek moeten laten gaan: geveld door een plots opgekomen griepaanval.  
 
Workshops 
 
Klokslag 10:30 uur begint het ochtendprogramma. Iedereen kan meedoen aan twee work-
shops: Zumba of Yoga tijdens de eerste ronde, en Tai Chi of Creatief Denken in de tweede 
ronde. De roostercommissie van de school heeft twee ruime leslokalen voor ons vrijge-
roosterd waar de activiteiten kunnen plaatsvinden. 
  
In de workshop Zumba, het best te omschrijven als een soort ritmische gymnastiek met 
muziek, gaan de rollators aan de kant en de beentjes van de vloer. De energie spat er van 
af onder leiding van de enthousiaste Alexandra Barouti.  
 
Ook in de workshops Yoga en Tai Chi, gegeven door resp. Tim Walraven en Saskia van de 
Ven, staat bewegen centraal, ongeacht leeftijd 
of beperking, gericht op een fit en ontspannen 
gevoel, steeds blijvend binnen de mogelijkhe-
den van de deelnemers. Een eyeopener voor de 
meesten.  
 
Het enthousiasme is zo groot, zowel bij Zumba 
als bij Yoga en Tai Chi, dat verschillende deel-
nemers te kennen geven ermee verder te wil-
len, liefst wekelijks.  
 
Tijdens de workshop Creatief Denken geeft 
Hans Kokhuis een boeiend mini-college, gelar-
deerd met enkele testjes, over hoe ieder van 
ons op een eigen manier tegen creativiteit aankijkt en waar de sterke kanten van iedereen 
kunnen liggen. Stof om na te denken dus. 
Wilt u de presentatie nog eens terugzien?…..klik hier. 
 
Entertainment 
 
Het middagprogramma bestaat uit entertainment, waarvoor we gebruik kunnen maken 
van de theaterzaal. 
 
Eerst een quiz waarbij iedereen getest wordt op zijn/haar kennis van de jaren 60 en 70. 
Met vragen als bijvoorbeeld: “Wie wordt beschouwd als de Koningin van de Nederlandse 
Televisie?” of “Wat was de naam van de wereldhit van The Blue Diamonds in de vorige 
eeuw?” Niet bij iedereen schieten de antwoorden meteen te binnen, al liggen ze vaak wel 
vóór op de tong. Dat heb je, vooral als je wat ouder wordt; iedereen herkent het. Vandaar 
een veelvuldig “oh ja, natuurlijk” …… maar pas nadat het antwoord gegeven is.  
 

 
Workshop Seniorenyoga 
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De middag wordt afgesloten met het samen zingen van een tiental nostalgische liederen, 
eveneens uit de jaren 60 en 70, of zelfs eerder. Wie kent ze niet….evergreens als de Zui-
derzeeballade, Grootvaders Klok, de Torenspits 
van Bommel en Het Dorp. Joke Edzes begeleidt 
op het keybord en enkele leden van het Vonder-
koor zijn speciaal voor dit programmaonderdeel 
overgekomen voor de vocale ondersteuning. 
 
Lunch en hapjes 
 
Tussen de bedrijven door en als afsluiting is er 
een drankje en een knabbeltje in Lokaal+, waar 
tijdens de middagpauze ook al een uitstekende 
lunch, met courgettesoep en belegde broodjes 
is geserveerd.  
 
Complimenten 
 
Geen onvertogen woord na afloop, integendeel veel complimenten, zowel voor de organi-
satie als voor het programma. Lof voor de Werkgroep VonderXL en speciaal Nell Engberts, 
die als ‘dagvoorzitter’ soepel alle onderdelen aan elkaar heeft gepraat en georganiseerd, 
zodat het geheel gesmeerd en probleemloos kon verlopen.  
Chapeau ook voor Lokaal+, en met name Karin Bogers en de beide studenten Monica en 
Laura, die de hele dag druk in de weer zijn geweest met het inrichten van de lokalen en 
het bereiden van de lunch en de hapjes.  
 
Truus van Ginkel (94 jaar dus) op de vraag waar zij vooral van genoten heeft: “Ik vond al-
les leuk”. Ze had mee gedaan aan Yoga en Tai Chi, had bij de quiz 10 van de 20 vragen 
goed en vond ook het samen zingen geweldig. En mede sprekend namens haar drie me-
debewoonsters: “De volgende keer gaan we zeker weer”. Jammer voor haar dus dat die 
volgende keer volgens onze planning pas over twee jaar zal zijn. 
  
Met veel genoegen kunnen we terugzien op een meer dan geslaagde seniorendag.  

__________________________________ 

 
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: Nell Engberts (voorzitter), Ciel Bergman, 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”) 

 
Samen zingen als afsluiting van de seniorendag 
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