
Beste Vonderwijkers, 
 
Het was alweer in juni 2017 dat de Carmina Burana op het 
Lodewijk Napoleon plein te zien en te horen was.  
Het resultaat van ca. anderhalf jaar verbinden, oefenen, 
dingen uitzoeken, weer anders aanpakken, kortom: samen 
iets tot stand brengen. Zo hebben heel wat mensen van alle 
leeftijden, in de wijk (en daarbuiten…) elkaar ONTmoet. 
Volgens de evaluatie had ruim 2/3 nieuwe contacten gelegd! 
Het heeft ook tot andere initiatieven geleid o.a. een 
Vonderkoor en kookclub.  

Bij de evaluatie gaf ruim 90% aan dat zij een vervolg wel wenselijk vonden. En 
inderdaad nieuwe impulsen lijken gepast met het nieuwe jaar. 
Ook horen we geluiden om eens terug te blikken naar wat er toen is gebeurd. Te 
luisteren naar al die opnames, die er ongetwijfeld gemaakt zijn. Bij voldoende 
belangstelling willen we in ’t Vonderke één (1) of meerdere avonden organiseren om 
te luisteren, kijken en ontmoeten. [Eerste voorlopig op 10 februari 2020]  
En daarvoor zoeken we vonderwijkers die mee gaan organiseren. Net zoals bij de 
Carmina Burana maken vele handen het werk licht en leuk. Wil je meedoen mail dan 
naar hkokhuis@mac.com [re: Carmina Burana) 

 
Zo willen we 2 vliegen in één klap vangen:  

Vraag 1: Om gezamenlijk te genieten 
Dus als u nog opnames heeft van dit optreden (of in het Parktheater) 
graag opsturen naar :  Henri.boschman@gmail.com.  

 
Vraag 2: Om gezamenlijk verder te kijken 
Hoe kijkt u terug op dit project? Heeft u er nieuwe contacten aan 
overgehouden? Van welke nieuwe activiteiten hebt u weet? Voelt u zich 

meer verbonden met de andere inwoners van het Vonderkwartier? 
Dat willen we op die avond(en) afstemmen. 
Wij snappen het ook als u anoniem wilt reageren, maar het is voor ons echt 
belangrijk DAT u reageert! Stuur uw reactie a.u.b. naar : don.hansen@chello.nl  
 
Met benieuwde groet,  
Don, Henri, Harry, Hans 
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