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Zomeractiviteiten groot succes 
 
Wie had gedacht dat de dit jaar voor het eerst georganiseerde zomeractiviteiten voor 55-
plussers zo geweldig zouden uitpakken? De twijfel en scepcis waren groot aanvankelijk, 
vooral toen de oorspronkelijke veelbelovende plannen vanwege de coronamaatregelen in 
de prullenmand belandden. We moesten rekening houden met de verplichte anderhalve 
meter afstand. Ook moesten we noodgedwongen kiezen voor activiteiten in of vlakbij de 
wijk, zodat geen gebruik hoefde te worden gemaakt van gezamenlijk vervoer.  
 
Nu achteraf gezien is het allemaal reuze meegevallen, en dat is dan nog zacht uitgedrukt.  
 
Met name het wekelijkse koffie-uurtje is een schot in de roos gebleken: koffie-en-ge-
bak, elke donderdag van 10:30- 12:00 uur op het buitenterras van buurtcafé ’t Vonderke 
aan het Lodewijk Napoleonplein. Met dank aan beheerder Frank Aelmans, die, heel loyaal, 
bereid was om speciaal voor dit buurtinitiatief zijn zaak op de donderdagochtend open te 
gooien. Vanaf de eerste keer, donderdag 18 juni, was de opkomst buiten verwachting. 
Steevast waren zo’n 25-30 wijkbewoners van de partij, met zelfs een paar uitschieters 
naar boven. De weersomstandigheden werkten natuurlijk geweldig mee; pas de vorige 
week vielen de eerste spatjes regen. Voor verschillenden werd de donderdag zo een dag 
om naar uit te zien. Dit alles onder het motto: elkaar ontmoeten en bijpraten, en de laat-
ste nieuwtjes uitwisselen. Prachtig toch dat dit in onze wijk mogelijk is! 
  
Naast dit wekelijkse koffie-uurtje waren er de tweewekelijkse doe-activiteiten, even-
eens op donderdag en aansluitend op het koffie-uurtje, en gevolgd door een bescheiden 
lunch in de vorm van belegde broodjes of pizza.  
 
Drie van de zes activiteiten waren speciaal opgezet om de wijk en de omgeving beter te 
leren kennen: een wandeling (met uitleg) naar en in het nabijgelegen Genderpark, een 
puzzeltocht door de wijk en een quiz over de geschiedenis en allerlei wetenswaardighe-
den van het Vonderkwartier. Twee keer konden liefhebbers zich geestelijk en lichamelijk 
uitleven in respectievelijk stoelyoga (in een grote kring in het Genderpark onder leiding 
van Tim Walraven) en jeu de boules (op het Lodewijk Napoleonplein, georganiseerd 
door Jan van Daal, met een dames- en herenteam, waarbij de dames moeiteloos aan het 
langste eind trokken).  

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

 
 Terugblik zomeractiviteiten 
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Heel speciaal en een van de hoogtepunten was het optreden, op donderdag 20 augustus, 
van ‘onze eigen’ troubadour-chansonnier Luc Vaesen, woonachtig in het Vonderkwartier 
maar regelmatig te zien en te horen in 
de media. Voor ons en voor de bewo-
ners van Stadsverpleeghuis Vonderhof 
had hij De Marskramer uit de kast ge-
haald, een mobiele muzikale en thea-
trale walkact. Nadat hij zich met accor-
deon en bolderwagen op het Lodewijk 
Napoleonplein had gemeld troonde hij, 
musicerend en zingend als de ratten-
vanger van Hamelen, de aanwezigen 
mee naar het nabijgelegen Vonderhof, 
waar de bewoners zich intussen al op 
de balkons en buiten in de zon langs 
het plein hadden geïnstalleerd. Met 
een mengeling van pakkende ever-
greens – zoals het Dorp, de Smokkelaar en Ach Margrietje – en uit het hart geschreven ei-
gen nummers wist hij het publiek in de juiste stemming te brengen, waarbij hij de interac-
tie niet schuwde en als een ware marskramer zijn waar wist te slijten, met humor en hila-
riteit, met muziek, zang en melancholie. Iedereen genoot met volle teugen.  

 
Hoe verder na 10 september? 
Nu de zomeractiviteiten na ongeveer vier maanden ten einde lopen – donderdag 10 sep-
tember a.s. is er officieel voor de laatste keer een koffie-uurtje – rijst de vraag: moeten 
we het hierbij laten? Dat zou jammer zijn, gezien de positieve ervaringen tot nu toe. 
 
De Werkgroep VonderXl heeft daarom besloten om het wekelijks koffie-uurtje van 10:30 – 
12:00 uur in elk geval tot en met donderdag 1 oktober te laten doorgaan. Zij het wel op 
eigen kosten. Het gereduceerde tarief van € 1,50 voor koffie-met-gebak was de afgelopen 
maanden slechts mogelijk vanwege de financiële steun van het Oranje Fonds. 
 
Onderzocht wordt intussen of en onder welke voorwaarden ook na 1 oktober het wekelijks 
koffie-uurtje kan worden voortgezet. Idee is bijvoorbeeld om met vrijwilligers te gaan wer-
ken die de spoedcursus Sociale Hygiëne hebben gevolgd of willen volgen, zodat Frank Ael-
mans van ’t Vonderke kan worden ontlast. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief.  
 

 
       Luc Vaesen als marskramer op het Lodewijk Napoleonplein 

 
Op weg naar Stadsverpleeghuis Vonderhof 

 
     Luc Vaesen als marskramer 

 
           Op het plein vóór Vonderhof 
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Rondleiding Stadswandelpark / Lunch Parktheater  
                                                   
Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn, wil de Werkgroep VonderXL vanaf oktober 
weer starten met elke maand een S.O.S.-activiteit (Samen-op-Stap) voor 55-plussers. De 
eerstkomende activiteit zal zijn op dinsdag 20 oktober a.s.: een rondleiding door het 
Stadswandelpark, met aansluitend een lunch in het Parktheater. 
Deze activiteit stond aanvankelijk gepland op woensdag 18 maart j.l., maar moest toen 
vanwege de corona-uitbraak gecanceld worden. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu 
opgeven (zie hieronder voor meer informatie) 
 
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 fusiege-
meente die in 1920 was 
ontstaan na samenvoe-
ging van Gestel, Stratum, 
Strijp, Woensel, Tongelre 
en Eindhoven. Het park 
kreeg al snel een extra 
uitbreiding, toen de ge-
meente in 1929 het ter-
rein van het latere Park-
theater aankocht, tot dan 
toe eigendom van de zus-
ters Ursulinen. Het pand 
Sancta Ursula werd als 
tijdelijk gemeentehuis in-
gericht en de tuin werd 
grotendeels 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 Nederland met het toenmalige Nederlands Indië, op 11 maart 1927, tot stand geko-
men 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.  

 
                                      RADIOMONUMENT in Stadswandelpark 
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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 ho-
reca-bestemming en zou jarenlang in 
de volksmond bekend staan als ‘de ge-
zellige huiskamer van Eindhoven’. Ver-
der kwam er een muziekkiosk, later 
vervangen door de huidige Wim van 
Doorne Muziekkoepel. En – niet onbe-
langrijk - op de plaats van het eerder 
vermelde pand Sancta Ursula verrees 
in 1964 de nieuwe stadsschouwburg, 
het huidige Parktheater.  
 
Ter gelegenheid van het 750-jarig be-
staan van Eindhoven in 1982 werd be-
sloten om van het Stadswandelpark 
een permanent beeldenpark te maken. 
Liefst 27 sculpturen zijn er vanaf begin 
jaren 80 geplaatst, zowel figuratief als 
abstract, en gemaakt van diverse ma-
terialen (aluminium, brons, staal, be-
ton, graniet enz.)  
 
Kortom, het Stadswandelpark draagt 
niet alleen bij aan respect voor de na-
tuur, maar is ook op allerlei manieren 

verbonden met de geschiedenis en cultuur van Eindhoven. 
  
De volgende maand oktober willen we er dus in het kader van S.O.S. (Samen-op-Stap) 
een kijkje gaan nemen, met een wandeling langs en toelichting bij alle 27 beelden. Daarop 
aansluitend gaan we genieten van een heerlijke lunch in het Parktheater, waar voor ons 
een aparte hoek wordt gereserveerd. Bent u ook van de partij? 
 
Wanneer:  
Dinsdag 20 oktober a.s., 11:00 – 14:00 uur 
 
Waar:   
Stadswandelpark Eindhoven, gevolgd door lunch in Restaurant Smaaktheater Dertien van 
Parktheater. 
  
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.  
 
 

 
     STERRENWACHT in Stadswandelpark 

                    (officieel Dr. A.F. Philips Observatorium) 

mailto:p.klaver4@gmail.com
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Project Laatste Levensfase 
 
Begin dit jaar hebben we in deze nieuwsbrief enkele keren aandacht besteed aan het pro-
ject laatste levensfase, opgezet door communicatieadviesbureau &MAES uit Amsterdam in 
opdracht van het Ministerie van VWS. Bedoeling van het project was om een beeld te krij-
gen van de verschillende 
opvattingen die er in de 
samenleving leven over 
een waardig einde van 
het leven en sterven, eu-
thanasie en voltooid le-
ven. Bureau &MAES had 
daarom gekozen voor 
een maatschappelijke di-
aloog middels huiskamer-
gesprekken verspreid over heel Nederland. Wat betreft Eindhoven was de keuze gevallen 
op onze wijk, het Vonderkwartier, met als datum 18 april 2020. Verschillende wijkbewo-
ners hadden zich al aangemeld, hetzij om hun huiskamer beschikbaar te stellen, hetzij om 
aan de gesprekken deel te nemen, hetzij voor beide. Totdat – zoals bekend – het corona-
virus en de beheersmaatregelen roet in het eten strooiden en alles moest worden gecan-
celd.  
 
Dit najaar echter krijgt de dialoog een vervolg, zij het met online huiskamergesprekken. 
De doelstelling is echter hetzelfde gebleven. Iedereen die zich begin dit jaar heeft aange-
meld, is inmiddels per mail benaderd met het verzoek om zich eventueel opnieuw in te 
schrijven voor deelname, omdat het gesprek op een ander moment en online plaatsvindt. 
Maar ook andere geïnteresseerden kunnen zich alsnog opgeven. Er worden twee online 
bijeenkomsten georganiseerd: op zaterdagmiddag 26 september van 14:00-16:00 uur en 
op woensdagmiddag 7 oktober van 14:00-16:00 uur. 
 
Klik hier voor meer informatie en eventueel inschrijving voor deelname. 
 
 

________________________________ 
 
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”) 

 

https://dialooglaatstelevensfase.nl/aanmelden/
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
http://www.vonderkwartier.nl/

