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Terugblik en Vooruitblik 
 

Afgelopen september hebben we, in het kader van Samen-op-Stap, een excursie gemaakt 
naar het VOEDSELBOS aan de Elburglaan bij landgoed De Wielewaal. Ondanks enkele af-
zeggingen op het laatste moment waren we uiteindelijk 
met 11 wijkbewoners, toch een mooi groepje.  
Onze gastvrouw was Maartje Meerman, coördinator van 
het Voedselbos. Bevlogen vertelde ze ons, onder het ge-
not van een heerlijke kruidenthee (met kruiden uit eigen 
tuin), over de achtergrond en het ontstaan van het bos. 
Waarna een uitgebreide rondleiding volgde, met uitleg 
over de verschillende planten en kruiden; vooral waar die 
allemaal wel niet goed voor zijn. Op ons gemak konden 
we de diverse kruiden zien, ruiken, voelen en proeven, 
waardoor “alle zintuigen wakker en geprikkeld werden”. 
Een bijzondere ervaring. Alles bij mekaar zo’n twee uur 
durend, veel langer dan voorzien. En…….de weersom-
standigheden waren fantastisch; het was een van de 
laatste zonnige nazomerdagen. 
 
Voor de komende herfst- en wintermaanden hebben we om te beginnen uitstapjes naar 
twee binnenevenementen in petto: een FILM in Vue Cinema en een LUNCHPAUZE CON-
CERT in het Muziekgebouw (zie volgende bladzijde) 
 
Vooral de film, The Father met dementie als thema, heeft een hoog actualiteitsgehalte. 
Want dementie is tegenwoordig onder senioren zo’n beetje volksvijand nummer 1. Ook in 
onze wijk is er al geruime tijd aandacht voor dit probleem. Stadsverpleeghuis Vonderhof is 
gaan werken met zgn. leefcirkels: de deuren van voorheen gesloten afdelingen zijn open-
gegooid om de leefomgeving van mensen met dementie te vergroten. En om ook de wijk 
dementie-vriendelijk te maken, is men gestart met het project “DAF OP HET DAK”. Op 23 
oktober a.s., om 14:00 uur. zal de echte aftrap daarvan gebeuren, wanneer een oude 
Daf33 op het dak van Vonderhof wordt gehesen, bedoeld als herkenningspunt voor men-
sen die de weg naar Vonderhof niet goed kunnen vinden. Dat wordt een waar festijn met 
allerlei activiteiten, waarvoor alle wijkbewoners van harte zijn uitgenodigd. Lees hier meer 
over de achtergrond en de activiteiten. 

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

 
 Film The Father op 2 november  
 Lunchpauzeconcert op 25 november  
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Een en al aandacht voor de uitleg van Maartje 

 

https://vonderkwartier.us9.list-manage.com/track/click?u=57e0a404688c84b8e23213edc&id=be08f784cd&e=872e40e057
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Samen naar de film op dinsdag 2 november a.s. 
 
Een aangrijpend en respectvol verslag van dementie….zo valt de Brits-Franse dramafilm 
The Father, uit 2020 en geregisseerd door 
Florian Zeller, het best te typeren. In de hoofd-
rollen een weergaloze Anthony Hopkins, Olivia 
Colman en Mark Gatiss. Anthony Hopkins, 83 
jaar inmiddels, zag zijn fenomenale rol terecht 
bekroond met een Oscar.  
 
De film speelt zich grotendeels af in een Lon-
dens appartement waar de tachtiger Anthony 
(gespeeld door Anthony Hopkins) leeft, alleen 
of met zijn dochter Anne (gespeeld door Olivia 
Colman). Anne is belast met de zorg voor haar 
charmante, maar vaak ook lastige oude vader, die steeds meer tekenen van verwardheid 
vertoont.  
 
Waar:   Vue Cinema (Nieuwe Emmasingel 20). 
Wanneer:  Dinsdag 2 november a.s., 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur). 
Kosten:   € 7,50 , inclusief koffie + iets lekkers.  
Opgeven:  Zie volgende bladzijde. 
 

Samen naar lunchpauze concert op donderdag 25 nov. a.s. 
 
Uitgevoerd door het Mallet Collective, een muziekgezelschap dat zich concentreert op 
slagwerk bespeeld met stokken, door spelers die speciaal daarvoor zijn opgeleid en die de-
zelfde speelstijl hebben. Het gezelschap bestaat 
uit vier marimba/vibrafoon spelers. Marimba en 
vibrafoon zijn muziekinstrumenten in de catego-
rie slagwerk en zijn verwant aan de xylofoon. Bij 
de marimba wordt op houten toetsen geslagen, 
bij de vibrafoon op metalen toetsen.  
 
Mallet Collective maakt en presenteert nieuw 
werk voor het avontuurlijke en nieuwsgierige pu-
bliek, zo valt in de aankondiging te lezen. Ze wil-
len tevens betekenisvol bezig zijn voor de maat-
schappij om op die manier mensen te verbinden 
d.m.v. muziek. “Luisteren naar Mallet Collective 
moet meer zijn dan luisteren naar een concert: een totaal-beleving !” 
 
Tijdens het lunchpauze concert worden werken gespeeld van Steve Reich, Sarah Neut-
kens, David Six en Marc Mellits.  
 
Waar:  Muziekgebouw Eindhoven (kleine zaal) 
Wanneer:  Donderdag 25 november a.s., 12:30 uur 
Kosten:      € 3,00 
Opgeven: Zie hieronder. 

 
    Olivia Colman en Anthony Hopkins in The Father 

 

   
                              Mallet Collective 
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Opgeven voor (een van) beide evenementen 
 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com 
of – en alleen als men niet over email beschikt – telefonisch via 040-2524628.  
Peter zal op de dag zelf het benodigde aantal kaartjes kopen. Indien iemand na opgave 
onverhoopt moet annuleren, dient dit uiterlijk daags tevoren te gebeuren. Eenmaal ge-
kochte kaartjes dienen met Peter te worden verrekend, liefst gepast. 
 
Let op ! 
Zowel voor de film als voor het concert is een coronatoegangsbewijs in de vorm van een 
QR-code vereist. U kunt hiervoor de CoronaCheck-app gebruiken  
_ 
____________________________ 
 
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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