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Koffie-uurtje op donderdag: warm en gezellig ! 
 
De vorige keer wisten we al te vertellen dat de zomeractiviteiten voor 55-plussers, georga-
niseerd door de Werkgroep VonderXL, een groot succes zijn geworden. Paradepaardje 
bleek het gezellige wekelijkse koffie-uurtje op donderdag van 10:30 tot 12:00 uur op het 
terras van ’t Vonderke aan het Lodewijk Napoleonplein. Een ware voltreffer! Een enquête 
onder de bezoekers van het koffie-uurtje 
wees uit dat de overgrote meerderheid 
dit wekelijkse uurtje ook in de toekomst 
gecontinueerd wil zien. Met inachtne-
ming natuurlijk van de geldende corona-
maatregelen. Frank Aelmans, uitbater 
van het ’t Vonderke, heeft er alles aan 
gedaan om het buitenterras nog beter 
verwarmd én coronaproof te maken.  
 
Zowel met het bestuur van de wijkvere-
niging als met Frank zijn nu afspraken 
gemaakt over hoe we vanaf 8 oktober 
verder willen gaan. Bedoeling is om te 
gaan werken met vrijwilligers, van wie er 
bovendien enkelen het diploma Sociale Hygiëne op zak hebben. Daardoor kan Frank wor-
den ontlast en kunnen de prijzen wat lager uitvallen: koffie € 1 en cappuccino € 1,30.  
 
Een aantal vrijwilligers heeft zich intussen al gemeld, maar hoe meer mensen er mee-
doen hoe beter, zodat er gerouleerd kan worden. Daarom: laat je niet weerhouden en 
meld je aan. Dit kan bij Nell Engberts (zie hieronder) 
Wat houdt het werk in? Tijdig aanwezig zijn, het koffiezetapparaat aanzetten en bedienen, 
zorgen dat buiten de terrasverwarming goed is afgesteld, na afloop alles opruimen en net-
jes achterlaten. En – vanzelfsprekend – zorgen dat de coronaregels worden gerespec-
teerd. Frank zal voor dat alles de nodige instructies geven. En Nell Engberts zal bij vol-
doende aanmeldingen een rooster of rouleersysteem uitwerken, bijvoorbeeld twee vrijwil-
ligers per keer, 1x per vier weken. 
  

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

 
 Wekelijks koffie-uurtje blijft ! 
 Rondleiding Stadswandelpark vol ! 
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Op de achtergrond het vernieuwde terras van ’t Vonderke, twee 
sfeervolle, verwarmde, wind- en regenvrije ruimtes… coronaproof, 
waar  je ook ’s winters met 16 personen op veilige afstand kunt 
koffiedrinken en keuvelen. 
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Belangrijk – ja zelfs noodzakelijk, wanneer Frank zelf er niet is – is dat er onder de vrijwil-
ligers altijd iemand aanwezig is die in het bezit is van het zgn. diploma Sociale Hygi-
ene. Alle alcoholschenkende bedrijven dienen volgens de Drank- en Horecawet te voldoen 
aan de eis Sociale Hygiëne, wat betekent dat 
een Verklaring Kennis en Inzicht Sociale Hygi-
ene verplicht is. Het gaat hierbij om vragen 
als: hoe om te gaan met situaties waarbij al-
cohol-, drugs- of gokverslaving een rol spelen, 
en hoe kan de veiligheid van de klanten wor-
den gewaarborgd? Op een horecavergunning 
moeten alle personen vermeld staan die in 
het bezit zijn van een dergelijk diploma. Dit 
diploma kun je halen door het volgen van een 
spoedcursus die slechts één dag duurt en af-
gerond wordt met een examen. 
 

                                                                             
Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan een en an-
der. Dat geldt voor het volgen van een spoedcur-
sus. Maar ook de horecavergunning van Frank zal 
moeten worden aangepast, wanneer er een of 
meerdere personen met een diploma Sociale Hygi-
ene moeten worden toegevoegd. Maar daaraan valt 
wel een mouw te passen, zodat je als vrijwilliger 
door je bereidwilligheid niet op kosten wordt ge-
jaagd.  
 
 

Tot slot dus een DRINGENDE OPROEP:  
 
Zijn er gegadigden die het diploma Sociale Hygiëne reeds in hun bezit hebben 
óf die alsnog een spoedcursus Sociale Hygiëne willen volgen, en die vervolgens 
af en toe op donderdag aanwezig willen zijn? 
Mooiste zou zijn, wanneer er minimaal vier mensen bereid zijn, zodat ook zij kunnen rou-
leren: 1x per maand op donderdag van 10:30 tot 12:00 uur. 
 
Voor meer informatie en/of aanmelding, neem contact op met Nell Engberts (ook als je 
gewoon vrijwilliger wilt zijn zónder cursus Sociale Hygiëne): nell.engberts50@gmail.com, 
040-2693264 / 06-43167742 
 

Rondleiding Stadswandelpark volgeboekt  
 
De voor 20 oktober geplande S.O.S-activiteit: een rondleiding door het Stadswandelpark 
met aansluitend een lunch in het Parktheater, is helaas volgeboekt. In de vorige nieuws-
brief hebben we uitvoerig aandacht besteed aan dit uitje, waarna de aanmeldingen bin-
nenstroomden. Echter, vanwege de geldende coronavoorschriften m.b.t. sociale afstand 
en groepsgrootte (met name in het restaurant van het Parktheater) hebben we het maxi-
mum aantal deelnemers moeten beperken tot 20.  Intussen is dit  aantal bereikt. 
  

 
 Koffieuurtje op do 8 oktober…met links achter het raampje? 

 

 
   Dankzij zij schuivende panelen en de nodige 
   heaters (boven en rechtsonder)  blijft de tem- 
  peratuur aangenaam. 

 

mailto:nell.engberts50@gmail.com
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Geïnteresseerden die zich (nog) niet hebben aangemeld voor de rondleiding, kunnen dit 
alsnog doen, maar komen dan op een WACHTLIJST. Neem voor meer informatie en/of 
aanmelding contact op met Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com of, als u niet over e-mail 
beschikt, telefonisch via 040-2524628.  
 

Seniorendag Dansschool Step by Step 
 
Dansschool Step by Step, gevestigd aan de Vijfkamplaan in Eindhoven, heeft ons ge-
vraagd het volgende onder de aandacht te brengen.  
 
Op  6 november a.s.,  organiseren zij een speciale seniorendag  met een DANSWORK-
SHOP (bewegen op muziek of zumba gold) en een BLOEMSCHIKWORKSHOP (een mooi 
kerststuk van Anieks).  
 
Waar: Vijfkamplaan 16B 
Wanneer: Vrijdag 6 november, 10:00 – 14:30 uur 
Kosten: € 25 p.p., inclusief koffie/thee en heerlijke lunch 
Aanmelding: stepbystepstudio@kpnmail.nl of  040-2027395 (ma-vrij 16:00 –21:00 uur) 
Site: www.stepbystepeindhoven.nl of kom langs in dansschool (ma-vrij 16:00 – 21:00 uur) 
 
 

________________________________ 
 
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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