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Coronahulp binnen het Vonderkwartier 
 
Aan de gezellige drukte op de pleintjes in onze wijk is het niet te merken, maar er zijn ook 
buren die in deze tijd van het oprukkende coronavirus niet meer de straat op kunnen/wil-
len of zelfs niet meer mogen. 
 
Misschien hoort u zelf tot deze groep van voornamelijk oudere of kwetsbare buren die nu 
ineens, van het ene op het andere moment, aan huis gekluisterd zijn en zitten met de 
vraag hoe de meest basale en alledaagse dingen nog te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld 
aan dagelijkse boodschappen, de hond uitlaten, eventueel kleine klusjes opknappen 
 
Of – en dat is de andere kant van de coronavirus-medaille – misschien hoort u wel tot de 
groep die nu ineens door al die overheidsmaatregelen 
met een lege agenda is komen te zitten, in elk geval 
nog bruist van gezonde energie.  
 
Kortom, enerzijds buren die dringend verlegen zitten 
om hulp en anderzijds buren die zich graag willen inzet-
ten om een handje te helpen. 
 
Hulpvraag en hulpaanbod coördineren, dat is wat de 
Werkgroep Vonderburen van onze wijk op dit moment 
wil. Zo’n zes jaar geleden is deze werkgroep van start gegaan. Na een veelbelovend begin 
heeft ze de laatste jaren echter een ietwat sluimerend bestaan geleid; er waren niet zo-
veel mensen die om hulp of ondersteuning vroegen.  
 
Maar nu zitten we volop in de coronacrisis met alle gevolgen van dien: mensen die onze 
hulp en aandacht dringend nodig hebben. Vandaar dat Nicole Papen het initiatief heeft ge-
nomen om de werkgroep, minstens voorlopig, een nieuwe injectie te geven.  
 
Daarom:  

- Kunt u wat hulp gebruiken, of kent u iemand voor wie dit geldt? 
- Of….heeft u juist wel een uurtje over voor een wijkgenoot? 

Laat het even horen via vonderburen@vonderkwartier.nl of neem telefonisch contact op 
met Kees Scheffers van VonderXL: 040-2511104 / 06-26906891 
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Veilig wandelen tijdens de coronacrisis 
 
Sinds afgelopen maandag wordt er elke dag om 11:30 uur één tot anderhalf uur gewan-
deld vanaf Café ’t Vonderke aan het Lod.Napoleonplein: in kleine groepjes en rekening 
houdend met de voorgeschreven social distancing d.w.z. ‘n veilige afstand van 1,5 meter.  
 
Enkele enthousiaste senioren hebben daartoe het initiatief genomen met de bedoeling om 
én in beweging te blijven, én in de buitenlucht te genieten van het hopelijk aanhoudende 
fraaie voorjaarsweer, én…… met andere wijkgenoten in contact te blijven. Prachtig toch! 
 
Wilt u ook meedoen? Geen enkel probleem. En volkomen vrijblijvend. Bedoeling van het 
initiatiefgroepje is om voorlopig elke dag te wandelen, ook in de weekends, maar zo af en 
toe deelnemen kan natuurlijk ook. Wel stipt om 11:30 uur bij ’t Vonderke zijn, want dan 
wordt er gestart.  
 

S.O.S.-activiteiten even op laag pitje 
 
Pas nog, in de vorige nieuwsbrief, stuurden we u een overzicht van de activiteiten die we 
in het kader van S.O.S. de komende tijd in petto hadden…..niet wetende wat we vanwege 
het coronavirus allemaal voor de kiezen zouden krijgen. Intussen weten we beter.  
 
De lunch in het Parktheater, met aansluitend een rondleiding langs de beelden in het 
Stadswandelpark – gepland voor woensdag 18 maart – hebben we uiteraard moeten can-
celen. Te zijner tijd zullen we deze activiteit opnieuw op het programma zetten, maar 
wanneer precies is nog onzeker. De 11 personen die zich hebben opgegeven, krijgen daar-
van tijdig bericht, maar ook andere geïnteresseerden kunnen zich dan weer opgeven.  
 
Voor dinsdag 14 april stond geprogrammeerd: de film “De Beentjes van Sint-Hildegard”, 
met Herman Finkers, in Vue Cinema. We hebben besloten ook dit uitje niet te laten door-
gaan. Tot 6 april zijn alle bioscopen gesloten. Of ze daarna opengaan, is de vraag. Echter, 
om dan nog met inschrijven e.d. te starten zou wel erg kort dag zijn. 
 
Maar……zodra het corana-tij keert – en hopelijk is dat heel snel – komen we weer met 
nieuwe plannen. We houden u op de hoogte. 
________________________________ 
 
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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