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Samen naar lunchpauzeconcert op donderdag 25 nov. a.s. 
 
Na The Father in Vue Cinema (een aangrijpende film over dementie, met Anthony Hopkins 
in de hoofdrol), organiseert de Werkgroep VonderXL eind november opnieuw een uitstapje 
naar een bijzonder binnenevenement: een lunchpauzeconcert in het Muziekgebouw. 
 
Het concert wordt gegeven door het Mallet Collective, een muziekgezelschap dat zich 
concentreert op slagwerk bespeeld met stokken, door spelers die speciaal daarvoor zijn 
opgeleid en die dezelfde speelstijl hebben. Het gezelschap be-
staat uit vier marimba/vibrafoon spelers. Marimba en vibrafoon 
zijn muziekinstrumenten in de categorie slagwerk en zijn ver-
want aan de xylofoon. Bij de marimba wordt op houten toetsen 
geslagen, bij de vibrafoon op metalen toetsen.  
 
Het Mallet Collective maakt en presenteert nieuw werk voor het 
avontuurlijke en nieuwsgierige publiek, zo valt in de aankondi-
ging te lezen. Ze willen tevens betekenisvol bezig zijn voor de 
maatschappij om op die manier mensen te verbinden d.m.v. muziek. “Luisteren naar Mal-
let Collective moet meer zijn dan luisteren naar een concert: een totaal-beleving !” 
 
Tijdens het lunchpauzeconcert worden werken gespeeld van Steve Reich, Sarah Neutkens, 
David Six en Marc Mellits.  
 
Waar:  Muziekgebouw Eindhoven (kleine zaal) 
Wanneer:  Donderdag 25 november a.s., 12:30 uur 
Kosten:      € 3,00 
Opgeven: Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com of – en alleen als men niet over 

email beschikt – telefonisch via 040-2524628 (u ontvangt daarna per e-mail 
een bevestiging met nadere details) 

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!  Voor het concert is een coronatoegangsbewijs in de vorm van een QR-code (plus identiteitsbewijs) 
             vereist. U kunt hiervoor de CoronaCheck-app gebruiken. 

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

  
 Lunchpauzeconcert op 25 november  

 ‘Summa in de Buurt’ i.p.v. Lokaal+ 
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Van ‘Lokaal Plus’ naar “Summa in de Buurt’. 

 
Lokaal Plus ……. al heel wat bewoners uit onze wijk, vooral ouderen, hebben in het verle-
den kennis gemaakt met dit wijkleerbedrijf van het Summa College aan de Willem de Rij-
kelaan.  
 

Tot anderhalf jaar geleden organiseerden studenten van 
Summa Zorg via Lokaal Plus, onder begeleiding van hun do-
centen, nog allerlei activiteiten voor ouderen: diverse crea-
tieve bezigheden, maar bijvoorbeeld ook samen koken en 

eten, kaarten, seniorengym, leren omgaan met pc, tablet of smartphone, enz.  
Daarnaast kwamen studenten van Summa Zorg desgewenst aan huis voor laagdrempe-
lige, niet geïndiceerde hulp, zoals licht huishoudelijk werk als poetsen, koken, afwassen en 
boodschappen doen, of samen een praatje maken, een spelletje doen, de hond uitlaten of 
wandelen.  
Tenslotte werkte Summa Zorg samen met Summa Bouw, waardoor ouderen via Lokaal 
Plus een beroep konden doen op de zgn. ‘opleidings-klusbus’ voor uiteenlopende klussen 
op het gebied van metselen, timmeren, schilderen, enz.  
 
 Lokaal Plus functioneerde zo van meet af aan als een mes dat aan twee kanten snijdt: 
studenten van Summa deden ervaring op in het organiseren en begeleiden van activitei-
ten, en oudere (wijk)bewoners konden aan allerlei activiteiten deelnemen. Als tegemoet-
koming in de kosten werd slechts een kleine vergoeding gevraagd.  
 

De laatste anderhalf jaar heeft dit alles vanwege de coronapan-
demie op een laag pitje gedraaid of zelfs helemaal niet gefunctio-
neerd. Ook is sinds enige tijd de aanduiding ‘Lokaal Plus’ in het 
schoolgebouw aan de Willem de Rijkelaan verdwenen. Daarvoor 
in de plaats prijkt nu de naam van een nieuw project: ‘Summa in 
de Buurt’, een teken dat men sinds kort bezig is de activiteiten op 

een andere leest te schoeien.  
 
Voorlopige opzet is om elke maandag van 14:00 tot 16:00 uur een ontspannen middag te 
verzorgen op het Summa College - een ‘verwen-moment ’ zoals 
op een onlangs verspreide flyer te lezen valt – met verschil-
lende activiteiten, verzorgd door de verpleegkunde-studenten: 
de ene week voor mantelzorgers en hun partners, en de andere 
week voor buurtbewoners.  
 
Momenteel functioneren er twee min of meer vaste groepen, 
een mantelzorg-groep en een buurtbewoners-groep, beide met 
zo’n tien deelnemers. Maar er is nog plaats voor meer buurtbe-
woners. Bovendien verkeert alles nog in een experimentele op-
startfase. Samen met de deelnemers wil men inventariseren 
aan wat voor activiteiten er behoefte is, of de deelnemers opte-
ren voor vaste dan wel vrije-inloop groepen, welke opleidingen 
bij de begeleiding moeten worden betrokken, enz. Pas na de 
kerst zal er meer duidelijkheid zijn of en in hoeverre Lokaal Plus zal worden voortgezet. 
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Voor dit jaar staan nog de volgende maandagmiddagen 
voor buurtbewoners gepland: 22 november, 6 december, 
20 december, telkens dus van 14:00 tot 16:00 uur.  
 
Hebt u ook zin in een middagje ontspanning en contact 
met anderen uit de buurt? Neem dan contact op met 
Linda van Gemert, onderwijsassistent aan het Summa 
College, via geln@summacollege.nl of telefonisch 06-
18536501.` 

 
 
Persoonsalarmering 
 
Ouderen kiezen er steeds vaker voor om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De over-
heid stimuleert dat ook. Belangrijk is daarom, vooral voor alleenstaande ouderen, dat zij in 
noodsituaties snel hulp kunnen inschakelen.  
 
De laatste jaren wordt de markt overspoeld met allerlei alarm- of oproepsystemen, welke 
op die behoefte inhaken. Niet alleen zorginstellingen (zoals Zuidzorg, Archipel, Centrale 
24) werken er mee, maar ook commerciële bedrijven (zoals Eagle Security, VeiligVoorop) 
timmeren aan de weg. Vaak zie je door de bomen het bos niet meer. Je hebt veel verschil-
lende soorten systemen met allerlei toeters en bellen – verschillend qua vorm (halsketting, 
armband, horloge), al dan niet met valdetectie, alleen voor thuis of mobiel (binnen en bui-
ten), al dan niet met een GPS-locatiebepaling, enzovoort – waarbij het kostenplaatje nave-
nant is.  
 
Een belangrijk punt van overweging bij het aanschaffen van een systeem is of je alleen ei-
gen contactpersonen wilt alarmeren (familie, vrienden, bekenden) of (ook) een professio-
nele meldkamer (waarbij meteen een professionele hulpverlener wordt ingeschakeld). In 
dit laatste geval moet je, behalve eenmalige aanschaf- en/of installatiekosten (€ 80 à € 
100), in de regel ook abonnementskosten betalen (€ 25 à € 30 per maand). 
 
Bij elk systeem geldt overigens dat er naast de alarmering iets geregeld moet worden voor 
de alarmopvolging. Gealarmeerde personen en/of hulpverleners zullen bijvoorbeeld moe-
ten kunnen beschikken over een sleutel om toegang te hebben tot uw woning, voor het 
geval u zelf niet meer kunt opendoen.  
 
Welk systeem van persoonsalarmering voor u het meest geschikt is, is natuurlijk afhanke-
lijk van allerlei factoren: Tegen welke risico’s wilt u zich indekken? Hebt u familieleden 
en/of vrienden waarop u kunt terugvallen? Wat zijn uw financiële mogelijkheden? Enzo-
voort.  
 
De Werkgroep VonderXL heeft dit alles al eerder aangekaart (zie Nieuwsbrief nr. 17 d.d. 29-02-

2020, pag. 4-5) en daarna verschillende mogelijkheden van persoonsalarmering onderzocht 
en op een rijtje gezet. Tijdens het wekelijkse koffie-uurtje is zelfs al een keer voorlichting 
daarover gegeven aan een groep belangstellenden. Maar geïnteresseerden kunnen deze 
lijst met mogelijkheden altijd alsnog opvragen bij Peter Klaver (p.klaver4@gmail.com) of 
Kees Scheffers (c.scheffers@chello.nl , 040-2511104 / 06-26906891). 
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Valia Alarmknop met instelbaar val-alarm 
 
Eén systeem willen we speciaal onder uw aandacht brengen: de zgn. Valia 4G GPS Alarm-
knop van Avium Personenalarmring (ten overvloede: het onderstaande is een onafhanke-
lijk oordeel, waar de Werkgroep VonderXL geen enkel belang bij heeft !) 
  
De belangrijkste eigenschappen van dit systeem zijn:  

 SOS-noodknop : Als de SOS-knop wordt geactiveerd, gaat er een telefoontje naar 
10 vooraf geprogrammeerde nummers. 
Deze worden na elkaar gebeld. Als een 
oproep wordt beantwoord, stopt deze 
cyclus en kan er met de Valia een twee-
weg-gesprek gevoerd worden. Als geen 
van de 10 nummers opneemt, zal de 
Valia de cyclus 1x herhalen, of continu, 
dit is instelbaar. Tevens wordt er een 
SMS verstuurd naar de geprogram-
meerde SOS-nummers met daarin de 
vraag om hulp en de huidige locatie. 

 Instelbare rinkeltijd: Het aantal ke-
ren dat de Valia belt naar de SOS-num-
mers is in te stellen. Deze functie is 
toegevoegd om de voicemail op een 
mobiele telefoon te kunnen omzeilen. De Valia schakelt door naar het volgende 
nummer alvorens de voicemail erop springt. 

 Instelbaar Val-alarm: Bij een val krijgen de geprogrammeerde SOS-contacten 
een alarmmelding zonder dat de SOS- knop wordt ingedrukt. De Valia moet de 
hoogte, de val en de hoek gaan waarnemen. De hoogte moet boven de 1 meter 
zijn, de hoek verandering meer dan 45 graden. Gedurende de normale levensactivi-
teiten (sporten ed.) kan het voorkomen dat de Valia een onterechte val detecteert. 
De gebruiker kan dan het alarm annuleren door op de SOS-knop te drukken. 

 Locatiebepaling: De ingestelde SOS-contacten kunnen te allen tijde door middel 
van het sturen van een SMS-bericht de positie van de Valia opvragen. U krijgt ant-
woord met een SMS waarin een Google link verwerkt zit met de huidige locatie. Als 
u op de link klikt zal de locatie meteen zichtbaar worden in Google Maps op uw te-
lefoon. De Valia maakt ook gebruik van WIFI.    

 
Groot voordeel van dit systeem is dat alleen aanschafkosten (€ 198,95, excl. € 4,95 ver-
zendkosten) moeten worden betaald en geen abonnements- noch aansluitkosten, omdat 
er geen tussenkomst van een alarmcentrale nodig is. De Valia verbindt u rechtstreeks met 
uw SOS-contacten.  
 
De Valia wordt geleverd met een prepaid simkaart van KPN met €10 beltegoed en wordt 
geprogrammeerd met uw SOS-nummers thuisbezorgd. U heeft dan wel een extra mobiel 
abonnement, maar die is alleen voor dit apparaat en de kosten daarvan betreffen alleen 
het gebruik (wat normaal is voor prepaid en in de praktijk € 0,00 is als u geen noodoproep 
doet).  
 

 
                Valia Alarmknop  met oplaadstation 
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Het apparaatje past in tas of broekzak maar kan ook om uw hals 
gedragen worden. Het is niet waterdicht maar dat kan worden on-
dervangen door er tijdens het douchen een waterdicht hoesje om 
te doen. 
 
Klik HIER voor meer informatie, en klik HIER voor eventueel be-
stellen en handleiding. 
 

N.B. Het systeem is ook met horloge verkrijgbaar. De horloges (de 
Assist en de Epic SR zijn wel tijdens douchen te dragen, maar al-
leen de Assist is uitgerust met valdetectie). 
 
 
 
_________________________ 
 
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”) 

 
  De Valia Alarmknop is  
    gering van afmeting:  
     61 X 43 X 16 mm 
          (LxBxH), 
     en weegt 53 gram 

 

https://www.aviumpersonenalarmering.com/producten/personenalarmering-alarmknoppen/personenalarmering-4g-gps-alarmknop-valia
https://www.aviumpersonenalarmering.com/product/4591206/4g-valia-gps-alarmknop-met-instelbaar-valalarm-en-rinkeltijd
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
http://www.vonderkwartier.nl/

