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Lunch Parktheater / Rondleiding Stadswandelpark,  
Woensdag 18 maart a.s. 
  
Het Stadswandelpark ….wie kent het niet, dit onvervalst stukje natuur en cultuur in hartje 
Eindhoven? Met zijn typische padenstructuur, een afwisseling van rechte en gebogen tra-
cés, zijn grote diversiteit aan bomen en planten en, niet te vergeten, de vele sculpturen. 
Al jaren wordt er volop gerecreëerd en genoten. Alleszins dus de moeite van een bezoekje 
en rondleiding waard.  
 
Het park kwam tot stand in de eerste helft van de vorige eeuw. Veel aandacht was er in 
die tijd voor parken en plantsoenen, die gezien werden als de ‘groene longen’ van Eindho-
ven als groeiende industriële stad. Tientallen hectaren aan groenvoorzieningen, waaronder 
dus het Stadswandelpark, ontstonden toen in Groot Eindhoven, de fusiegemeente die in 
1920 was ontstaan na samenvoeging van Gestel, Stratum, Strijp, Woensel, Tongelre en 
Eindhoven. Het park kreeg al snel een extra 
uitbreiding, toen de gemeente in 1929 het ter-
rein van het latere Parktheater aankocht, tot 
dan toe eigendom van de zusters Ursulinen. 
Het pand Sancta Ursula werd als tijdelijk ge-
meentehuis ingericht en de tuin werd groten-
deels bij het park getrokken. In 1931 kreeg het 
park zijn definitieve naam: Stadswandelpark, 
eenvoudiger kan haast niet.  
 
Nog in de jaren vóór de oorlog werden er twee 
belangrijke monumenten toegevoegd aan het 
park: het Radiomonument en de Sterrenwacht. 
Het Radiomonument, bestaande uit het beeld 
van een roepende vrouw in de ruimte, herinnert aan de eerste radioverbinding van Neder-
land met het toenmalige Nederlands Indië, op 11 maart 1927, tot stand gekomen dankzij 
het Philipslaboratorium. De feestelijke onthulling door prinses Juliana vond plaats op 28 
november 1936. 
Op dezelfde dag legde haar verloofde prins Bernhard de eerste steen voor de Sterren-
wacht, een geschenk van Anton Philips aan de bevolking van Eindhoven.  
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Ook na de oorlog veranderde er nogal wat aan het park. Het 
Stadspaviljoen – een voormalig koetshuis gebouwd om-
streeks 1879 – kreeg zijn huidige horeca-bestemming en zou 
jarenlang in de volksmond bekend staan als ‘de gezellige 
huiskamer van Eindhoven’. Verder kwam er een muziekkiosk, 
later vervangen door de huidige Wim van Doorne Muziekkoe-
pel. En – niet onbelangrijk - op de plaats van het eerder ver-
melde pand Sancta Ursula verrees in 1964 de nieuwe stads-
schouwburg, voorloper van het huidige Parktheater.  
 
Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Eindhoven in 
1982 werd besloten om van het Stadswandelpark een per-
manent beeldenpark te maken. Liefst 27 sculpturen zijn er 
vanaf begin jaren 80 geplaatst, zowel figuratief als abstract, 
en gemaakt van diverse materialen (aluminium, brons, staal, 
beton, graniet enz.)  
 

Kortom, het Stadswandelpark draagt niet alleen bij aan respect voor de natuur, maar is 
ook op allerlei manieren verbonden met de geschiedenis en culuur van Eindhoven. 
  
De komende maand maart willen we er in het kader van S.O.S. (Samen-op-Stap) een 
kijkje gaan nemen, met een wandeling langs en toelichting bij alle 27 beelden, 
maar…….daaraan voorafgaand willen we eerst genieten van een heerlijke lunch in het 
Parktheater, waar voor ons een aparte hoek wordt gereserveerd. Bent u ook van de partij? 
 
Wanneer:  
Woensdag 18 maart a.s., 12:00 – 14:00 uur 
 
Waar:   
Restaurant Smaaktheater Dertien van Parktheater (lunch om 12:00 uur), gevolgd door 
rondleiding Stadswandelpark. 
 
Kosten:  
€ 6,00 p.p. , inclusief lunch + boekje met uitleg over beeldentuin Stadswandelpark 
 
Opgeven: 
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging met nadere 
details per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.  
 
 

SOS-activiteiten Periode  April t/m Augustus 
 
Het SOS-programma na maart ziet er als volgt uit: 
 
Voor de maand APRIL: 
Film  “De Beentjes van Sint-Hildegard”, met de Twentse cabaretier Herman Finkers,  in 
Vue Cinema (dinsdag 14 april). Nader bericht en inschrijfmogelijkheid volgen later. 
 

(voor vervolg: zie volgende pagina) 

 
STERRENWACHT in Stadswandelpark 
(officieel: Dr.A.F. Philips Observatorium)  

mailto:p.klaver4@gmail.com
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Voor de maand MEI:  
Bezoek aan synagoge in Hendrik Casimirstraat. Ook hierover volgt nog  nader bericht. 
 
Ook in de vakantiemaanden JUNI, JULI  en AUGUSTUS zal waarschijnlijk een aantal inte-
ressante activiteiten worden georganiseerd door een speciaal daarvoor samengestelde  
Werkgroep Zomeractiviteiten, bestaande uit Leny Westeijn, Geert Roijmans, Ad van Oos-
trum en Nell Engberts.  Echter onder voorbehoud. Voor deze zomeractiviteiten is subsidie 
aangevraagd. Pas in maart weten we of  die is toegekend. Meer daarover in de volgende 
nieuwsbrief.  
 
 

 
Terugblik Project “Oorlog in mijn Buurt” 
  
Afgelopen donderdag 20 februari vond in Restaurant De Bourgondiër  van Vitalis Engels-
bergen de eindpresentatie plaats van het project Oorlog in mijn Buurt. Leerlingen van 
groep 8 van Basisschool De Troubadour droegen de oorlogsverhalen voor die ze de dagen 
ervóór hadden gehoord in interviews met ouderen uit onze wijk die de Tweede Wereldoor-
log als kind nog hadden meegemaakt. Bijna alle geïnterviewde ouderen waren daarbij 
aanwezig, maar ook veel ouders van de kinderen en andere geïnteresseerden. Prachtig 
om te zien en te horen ! Hieronder een korte foto-impressie. 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Leerlingen interviewen mevr. Ilse van Bakel bij haar thuis 

 
 Leerlingen hangen aan de lippen van dhr Gerard van Iersel, 

           die vertelt over zijn oorlogservaringen 

 
 
Leerlingen van groep 8 van Basisschool De Troubadour, 
                      die de interviews afnamen. 

 
 
        De geïnterviewde ouderen tijdens de presentatie  

                door de leerlingen van groep 8. 
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Persoonsalarmering 
 
Ouderen kiezen er steeds vaker voor om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De over-
heid stimuleert dat ook. Belangrijk is daarom, vooral voor alleenstaande ouderen, dat zij in 
voorkomende gevallen – een ongeluk zit in een klein hoekje – snel kunnen rekenen op 
hulp.  
 
De laatste jaren wordt de markt overspoeld met allerlei alarmsystemen, met name vormen 
van persoonsalarmering, welke op die behoefte inhaken. Niet alleen zorginstellingen (zoals 
Zuidzorg, Archipel, Centrale 24) werken er mee, maar ook commerciële bedrijven (zoals 
Eagle Security, VeiligVoorop) timmeren aan 
de weg. Vaak zie je door de bomen het bos 
niet meer. Je hebt veel verschillende soor-
ten systemen met allerlei toeters en bellen 
– verschillend qua vorm (halsketting, arm-
band, horloge), al dan niet met valdetectie, 
alleen voor thuis of mobiel (binnen en bui-
ten), al dan niet met een GPS-locatiebepaling, enzovoort – waarbij het kostenplaatje nave-
nant is.  
 
Een belangrijk punt van overweging bij het aanschaffen van een systeem is of je alleen ei-
gen contactpersonen wilt alarmeren (familie, vrienden, bekenden) of (ook) een professio-
nele meldkamer (waarbij meteen een professionele hulpverlener wordt ingeschakeld). In 
dit laatste geval moet je, behalve eenmalige aanschaf- en/of installatiekosten (€ 80 à € 
100), in de regel ook abonnementskosten betalen (€ 25 à € 30 per maand). 
 
Bij elk systeem geldt bovendien dat er naast de alarmering iets geregeld moet worden 
voor de alarmopvolging. Gealarmeerde personen en/of hulpverleners zullen bijvoorbeeld 
moeten kunnen beschikken over een sleutel om toegang te hebben tot uw woning, voor 
het geval u zelf niet meer kunt opendoen.  
 

Onlangs tipte KBO-Brabant ons over de “SOS Noodknop 
met GPS Tracker Fysic FXA-100”, een handig en niet al 
te duur systeem (€ 129 eenmalig). De noodknop op zich 
is een stijlvol en compact apparaatje, licht van gewicht, 
dat je met een koordje om je nek kunt dragen. In die 
SOS noodknop kun je vijf contactpersonen programme-
ren, zoals bijv. een buurman-/vrouw, familielid of kennis. 
Wanneer je op de knop drukt, belt het systeem automa-
tisch naar het eerste nummer. Daarna belt de SOS nood-
knop naar het volgende nummer van de lijst. Je kunt ook 
112 als laatste nummer programmeren, voor het geval 
dat de eerste vier personen niet bereikbaar zijn. Als de 
verbinding tot stand komt, kun je handsfree praten en 
luisteren. Weet je niet precies waar je bent of kun je 
moeilijk praten? Geen probleem, want de ingebouwde 
GPS-tracker bepaalt heel nauwkeurig jouw locatie en 
stuurt die informatie naar je contactpersoon. 

 

 
Alarmhorloge…. 

 
Alarmknop…..heel eenvoudig te dragen 
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Welk systeem van persoonsalarmering voor u het meest geschikt is, is natuurlijk afhanke-
lijk van allerlei factoren: Tegen welke risico’s wilt u zich indekken? Hebt u familieleden 
en/of vrienden waarop u kunt terugvallen? Wat zijn uw financiële mogelijkheden? Enzo-
voort.  
 
Voor wie geïnteresseerd is, wil de Werkgroep VonderXL graag de verschillende mogelijk-
heden van persoonsalarmering onderzoeken en op een rijtje zetten. Eventueel kan daarna 
in een bijeenkomst van geïnteresseerden een en ander worden toegelicht.  
 
Vooralsnog hebben we twee vragen: 

1) Wie heeft er al ervaring met een of andere vorm van persoonsalarmering? 
2) Wie is geïnteresseerd om in de toekomst gebruik te gaan maken van persoonsalar-

mering? 
 
Reacties graag naar Werkgroep VonderXL t.n.v. Kees Scheffers (c.scheffers@chello.nl , 
040-2511104 / 06-26906891) 
 
________________________________ 
 
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, Leny Westeijn 
 
Voor informatie over de Werkgroep VonderXL zie ook: www.vonderkwartier.nl (klikken op: “wijkvereniging” en dan “VonderXL”) 
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