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Eindelijk weer een nieuwsbrief … 
 
Op 8 oktober van het vorig jaar, ruim zeven maanden geleden, verscheen onze laatste 
nieuwsbrief…. vol ambitieuze plannen. De eerste (zogenaamde intelligente) lockdown was 
toen net achter de rug en alles leek op korte termijn weer mogelijk. Maar iedereen kent 
het vervolg: een tweede golf en een tweede lockdown, die al gauw een zwaardere dobber 
bleek dan de eerste. Om het coronavirus in te dammen en de zorg toegankelijk te houden, 
moesten contacten tot een minimum beperkt worden. Dus weg alle mooie plannen ! 
 
Pas de laatste weken beginnen we zoetjesaan weer omhoog te krabbelen, vooral dankzij 
het vaccinatieprogramma. Meer dan zes mil-
joen vaccinaties zijn er al gezet en de ver-
wachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuis-
opnames nu snel zal gaan dalen. 
 
Alles bij mekaar alle reden voor het kabinet om 
met een openingsplan te komen zodat we stap 
voor stap uit de lockdown kunnen geeraken. 
De eerste stap is inmiddels gezet: eind april 
zijn de winkels en terrassen gedeeltelijk open-
gegaan en is er een einde gekomen aan de 
avondklok. 
De tweede stap volgt komende week: vanaf woensdag 19 mei a.s. mogen de buitenterras-
sen open van 06:00 uur tot 20:00 uur, een forse verruiming van de openingstijden verge-
leken met de eerste stap.  
 
Wat betekent dit concreet voor onze plannen en wat is het goede nieuws dat we u kunnen 
melden? 
 

Wekelijks koffieuurtje start weer op donderdag 20 mei a.s. 
 
De door het kabinet aangekondigde versoepelingen betekenen dat we op donderdag 20 
mei – na zeven maanden - weer ons vertrouwde koffieuurtje kunnen oppakken: van 10:30 
uur tot 12:00 uur op het terras van ’t Vonderke aan het Lodewijk Napoleonplein. Vorig jaar 
zomer zijn we hiermee gestart, in het kader van de zomeractiviteiten. Het bleek een ware 
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voltreffer! Een enquête onder de bezoekers wees uit dat de overgrote meerderheid dit we-
kelijkse uurtje ook in de toekomst gecontinueerd wilde zien. Het zou prachtig zijn als we 
vanaf nu, na een ‘droge’ periode van zeven maanden, weer elke week gezellig bij elkaar 
kunnen komen. Wat zullen we elkaar een hoop te vertellen hebben. Koffie en thee tegen 
een gereduceerde prijs van € 1 (cappuccino: € 1,30), inclusief een lekkere koek. 
 

Er is wel één voorwaarde om donderdag te kunnen starten: het aantal nieuwe ic- en zie-
kenhuisopnames moet op maandag 17 mei verder zijn gedaald. Dit betekent dat er dan een 
afname moet zijn van ongeveer 20 procent ten opzichte van de piek eind april. Als dit niet 
het geval is, wordt door het kabinet de ‘pauzeknop’ ingedrukt: de tweede stap wordt dan 
uitgesteld. Maar alles wijst erop dat het zover niet komt en dat we rustig groen licht kun-
nen geven voor ons koffie-uurtje. 

 
Verder blijven natuurlijk alle corona-voorwaarden gelden. Zoals maximaal 50 personen op 
een terras en maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand (tenzij het gaat om 
mensen uit eenzelfde huishouden). 
Dit alles is geen probleem. Frank Aelmans, uitbater van het ’t Vonderke, heeft er alles aan 
gedaan om het buitenterras niet alleen nog beter verwarmd, maar ook coronaproof te ma-
ken.  
 

Vrijwilligers gevraagd voor diploma Sociale Hygiëne 
 
Zowel met het bestuur van de wijkvereniging als met Frank zijn er afspraken gemaakt 
over hoe we het wekelijkse koffie-uurtje willen opzetten. Bedoeling is om te gaan werken 
met vrijwilligers, van wie er bovendien enkelen het diploma Sociale Hygiëne op zak heb-
ben. Daardoor kan Frank worden ontlast en kunnen de prijzen wat lager uitvallen: kof-
fie/thee € 1 en cappuccino € 1,30.  
 
Een aantal vrijwilligers heeft zich intussen al gemeld, maar hoe meer mensen er meedoen 
hoe beter, zodat er gerouleerd kan worden. 
Wat houdt het werk in? Het koffiezetapparaat aanzetten, controleren of de terrasverwar-
ming en de ventilatie werken, na afloop alles opruimen en 
netjes achterlaten. En – vanzelfsprekend – zorgen dat de co-
ronaregels worden gerespecteerd. Frank zal voor dat alles de 
nodige instructies geven. En Nell Engberts zal bij voldoende 
aanmeldingen een rooster of rouleersysteem uitwerken, bij-
voorbeeld twee vrijwilligers per keer, 1x per vier weken. 
  
Belangrijk – ja zelfs noodzakelijk, wanneer Frank zelf er niet 
is – is dat er onder de vrijwilligers altijd iemand aanwezig is 
die in het bezit is van het zgn. diploma Sociale Hygiëne. Alle 
alcoholschenkende bedrijven dienen volgens de Drank- en 
Horecawet over dit diploma te beschikken. Bij het vak Sociale 
Hygiëne leer je hoe je het best in actie kunt komen in be-
paalde situaties. Op een horecavergunning moeten alle per-
sonen vermeld staan die in het bezit zijn van een dergelijk di-
ploma. Dit diploma kun je halen door het volgen van een spoedcursus die slechts één dag 
duurt, maar je kunt de theorie ook gemakkelijk zelfstandig vanuit een boek bestuderen. 
Daarna volgt een examen. 
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Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan een en ander. Dat geldt voor het afleggen van het 
examen. Maar ook de horecavergunning van Frank zal moeten worden aangepast, wan-
neer er een of meerdere personen met een diploma Sociale Hygiëne moeten worden toe-
gevoegd. Echter, daaraan valt wel een mouw te passen, zodat je als vrijwilliger door je be-
reidwilligheid niet op kosten wordt gejaagd. Wel verwachten we dat de mensen die straks 
het diploma op zak hebben, zich ook committeren om af en toe op donderdag aanwezig te 
zijn.  
 
Op dit moment is dus de vraag: zijn er gegadigden die het diploma Sociale Hygiëne reeds 
in hun bezit hebben óf dit alsnog willen halen. en die vervolgens af en toe op donderdag 
aanwezig willen zijn? Het mooiste zou zijn, wanneer er minimaal 4 mensen bereid zijn, zo-
dat ook zij kunnen rouleren: 1x per maand op donderdag van 10:30 tot 12:00 uur. 
 
Voor meer informatie en/of reactie, neem contact op met Nell Engberts (ook als je ge-
woon vrijwilliger wilt zijn zónder cursus Sociale Hygiëne): nell.engberts50@gmail.com, 
040-2693264 / 06-43167742  
 

Ook weer SOS-activiteiten op komst 
 

Niet alleen het wekelijkse koffie-uurtje, maar ook de maandelijkse Sa-
men-Op-Stap uitjes voor 55-plussers moesten de afgelopen zeven 
maanden noodgedwongen in de ijskast. Heel jammer, want dat ze 
voorzagen in een behoefte, was wel duidelijk. Voor de op 20 oktober 
geplande rondleiding langs de beeldentuin van het Stadswandelpark, 
met aansluitend een lunch in het Parktheater, hadden zich liefst 25 
personen aangemeld. Des te spijtiger daarom dat deze activiteit door 

de aangescherpte coronamaatregelen tijdens de tweede lockdown – voor de tweede keer ! 
– moest worden uitgesteld. 
 
Maar…..wat in het vat zit, verzuurt niet. De Werkgroep VonderXL hoopt vanaf juni ook met 
deze activiteiten weer te kunnen starten. Naast de vermelde rondleiding door het stads-
wandelpark zit in de planning o.a. een bezoek aan de synagoge in de Hendrik Casimir-
straat. Alles staat of valt met een verdergaande versoepeling van de overheidsmaatrege-
len. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief. 
________________________________ 
 
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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