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Klassiek lunchpauzeconcert op donderdag 12 december 
 

Na twee succesvolle uitstapjes naar Muziekgebouw 
Eindhoven, begin dit jaar, staat er voor de maand 
december in het kader van S.O.S. (Samen op Stap) 
wederom een lunchpauzeconcert van de Philharmo-
nie Zuidnederland op het programma, met als affiche 
deze keer: DE NOTENKRAKER.  
 
Wat is kerst zonder dit prachtige kerstsprookje van 
Tsjaikovski? Speciaal voor de donkere dagen selec-
teerde chef-dirigent Dmitri Liss van de Philharmonie 

Zuidnederland de mooiste delen uit deze hartverwarmende klassieke balletmuziek. De ei-
genlijke uitvoering ervan vindt plaats op donder-
dagavond 12 december a.s. in de grote zaal van 
Muziekgebouw Eindhoven, maar daaraan vooraf-
gaand is er ’s middags in de kleine zaal een open-
bare repetitie in de vorm van een lunchpauzecon-
cert. Een aanrader voor wie van klassieke muziek 
houdt. 
 
Wanneer: Donderdag 12 december a.s., 12:30 – 13:30 uur 
 
Waar:  Muziekgebouw Eindhoven (Kleine Zaal) 
 
Kosten: € 3,-  
 
Opgeven: 
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch 
via 040-2524628. 
Wie zich aanmeldt per e-mail, ontvangt een bevestiging en daags vóór het concert nadere 
details over wijze van verzamelen e.d.  
De kosten voor het concert (€ 3) kunnen op de dag zelf worden verrekend met Peter, die 
het benodigde aantal kaartjes aan de kassa zal kopen.  
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Gratis fit-test voor 55-plussers 
 
Benieuwd hoe fit u bent? Doe dan mee aan de gratis fittesten op woensdag 11 december 
a.s., speciaal bedoeld voor 55-plussers. 
 
De fittesten worden georganiseerd door Eindhoven Sport (onderdeel van de gemeente 
Eindhoven) in samenwerking met twee experts op het gebied van gezondheid en levens-
stijl: SGE Strijp en Sportmax. De testen 
bestaan uit simpele fysieke testjes en 
een persoonlijk gesprek. Samen met 
professionals en vrijwilligers doorloopt 
u de verschillende onderdelen. Er zijn 
bovendien meerdere sportregisseurs 
aanwezig die eventuele vragen over 
sporten/bewegen kunnen beantwoor-
den. 
 
Wanneer:  Woensdag 11 december 2019, tussen 16:30 – 20:30 uur (een fittest  
                    duurt max. 1½ uur; bij aanmelding wordt u ingedeeld op een tijd) 
 
Waar:   Spilcentrum Strijp Dorp (adres: Apeldoornstraat 1) 
 
Kosten:  Gratis 
 
Aanmelden: Via het aanmeldformulier door hier te klikken. 
         Of via Marly Litjens: m.litjens@eindhoven.nl  of 06-29193883 
  (vergeet niet in de mail uw voor- en achternaam, leeftijd en  
                   telefoonnummer te vermelden; u krijgt altijd bevestiging van uw  
                   aanmelding) 
 
 

Beweeggids voor Senioren in Strijp 
 
Eindhoven Sport (onderdeel van de gemeente Eindhoven) organiseert voor de 55-plussers 
niet alleen gratis fittesten – zie hierboven – maar heeft begin november ook een ‘Beweeg-
gids voor senioren’ uitgebracht. Strijp is 
de eerste wijk van Eindhoven waar voor 
senioren zowel de fittesten als de be-
weeggids zijn geïntroduceerd, als pilot. 
In de toekomst hoopt men deze pro-
jecten ook in andere Eindhovense wij-
ken in te zetten. Want – zo is de achter-
liggende overweging – bewegen heeft 
een heleboel voordelen. Zo helpt het om 
fit te blijven, zowel lichamelijk als gees-
telijk en verlaagt het de kans op (chro-
nische) ziektes. Ook zorgt het ervoor dat mensen langer mobiel blijven en dat ze in con-
tact komen met andere mensen. Sporten en bewegen met anderen kan namelijk ook heel 
gezellig zijn! 

 
                                         Fittest voor senioren 
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In de nu uitgegeven beweeggids is nagenoeg het complete sport- en beweegaanbod voor 
senioren in de wijk Strijp gebundeld. Dit alles onder het motto dat men nooit te oud is om 
te (gaan) sporten en bewegen, maar dat het soms wel lastig kan zijn om de sport of be-
weegactiviteit te vinden die bij je past.  
 
Sport- en beweegactiviteiten in Strijp die in de beweeggids. worden vermeld, zijn o.a. fit-
gym, golf, kanovaren, koersbal, sjoelen, tai chi, walking football, wandelen, stoelyoga.  
 
Bent u benieuwd naar het volledige sport- en beweegaanbod voor senioren in Strijp? Be-
kijk dan de activiteiten door hier te klikken of ontvang de beweeggids per post door een e-
mail te sturen naar m.litjens@eindhoven.nl 
 
 

Nieuwe vrijdagmiddag activiteit in Lokaal+ 
 
Ingrid Vingerhoets verzorgt op de vrijdagmiddagen een nieuwe activiteit in Lokaal+ in het 
Summa College (Willem de Rijkelaan 3)  
 
Mensen mogen zelf aangeven wat 
ze willen doen tijdens deze activiteit. 
Hierbij kun je denken aan: gezel-
schapsspel spelen, uitleg over ta-
blet/smartphone/laptop, nagels lak-
ken, handmassage, iets knutse-
len……alles is te bespreken. 
 
Wanneer: 
Iedere vrijdag van 13:30 – 15:00 uur.  
 
Aanmelden:  
Bij Ingrid Vingerhoets, per e-mail Ingrid.vingerhoets@summacollege.nl 
                                of telefonisch 06-34099858 

 
 
Vele ouderen leven onder bijstandsniveau 
 
U hebt het waarschijnlijk ook vernomen uit de media: ongeveer de helft van de ouderen 
die recht heeft op een aanvulling op de AOW, loopt deze mis en leeft daardoor onder bij-
standsniveau. Landelijk komt dit neer op 31.000 
tot 54.000 huishoudens. Dat staat in het rap-
port “Ouderdomsregelingen ontleed” van de Alge-
mene Rekenkamer. 
 
Vooral onbekendheid met de regeling en de com-
plexiteit van het aanvragen worden genoemd als 
oorzaak van het missen van de aanvulling. Ook 
zouden een lage taalvaardigheid en onvoldoende 

 

 
           “Ouderdomsregelingen ontleed” 
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administratieve vaardigheid een reden kunnen zijn. Het zijn voornamelijk mensen tussen 
de 70 en 80 jaar die kampen met dit probleem. 
 

Belangrijk om te weten is dat oude-
ren kunnen rekenen op ondersteu-
ning van het Sociaal Raadslieden-
werk. De Raadslieden helpen bij het 
aanvragen van de aanvulling op de 
AOW. Daarnaast geven zij advies 
over andere mogelijkheden om fi-
nanciële en administratieve moeilijk-
heden te voorkomen of op te lossen. 
 
Wilt u meer informatie over de rege-
ling, advies of ondersteuning bij het 

aanvragen van de aanvulling op de AOW? Neem dan contact op met het Sociaal Raadslie-
denwerk van Lumens: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl of 040 219 33 00 (kies optie 2).  
De hulp is gratis. 
 
 

 
__________________________________ 

 
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), 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”) 

  
              SOCIAAL RAADSLIEDENWERK VAN LUMENS 
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