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Donderdag 10 februari a.s.:  
Wekelijks Koffieuurtje weer van start 
 
Nu de lockdown is afgelopen en de coronamaatregelen sterk zijn afgeschaald, hebben we 
besloten om vanaf komende donderdag 10 februari  het wekelijkse koffie-uurtje weer 
doorgang te laten vinden. Van verschillende kanten is daar op aangedrongen, een duide-
lijk bewijs dat deze manier van elkaar 
ontmoeten nog steeds erg in trek is.  
 
Vanaf nu staat elke donderdagochtend 
van 10:30 – 12:00 uur het trouwe clubje 
vrijwilligers bij ’t Vonderke op het Lode-
wijk Napoleonplein weer in de startblok-
ken om alle wijkbewoners die dat willen, 
te verwelkomen, voor een kopje kof-
fie/cappuccino/thee of chocolademelk, 
met een stukje cake o.i.d. Dat alles tegen 
gereduceerde prijzen. 
Nu maar hopen dat ook de weergoden 
ons gunstig gezind blijven.  
 
                       Zolang  nog verplicht, wordt  je QR-code gecontroleerd.  

 
 
Donderdag 17 maart a.s.:  
Historische stadswandeling door Eindhoven 
 
Na een noodgedwongen onderbreking van de maandelijkse S.O.S.-uitjes als gevolg van de 
coronamaatregelen, willen we in maart de draad weer oppakken. Met daarna hopelijk wat 
meer regelmaat dan we de laatste twee jaar, sinds de uitbraak van covid-19, gewend zijn 
geweest. 
 

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

  
 Koffie-uurtje start weer 10 februari  
 Historische stadswandeling 17 maart 

 Dementievriendelijk Vonderkwartier 

 
09-02-2022                                   Nieuwsbrief Nr. 28                              Werkgroep VonderXL                             

 

 
Het verwarmde buitenterras van ’t Vonderke …. 
                                                        weer open voor het koffie-uurtje 
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Het laatste uitje was in november vorig jaar: een lunchpauzeconcert in het Muziekgebouw. 
Precies 20 S.O.S.-activiteiten waren eraan voorafgegaan, nadat het initiatief daartoe was 
genomen in januari 2019. De meesten herinneren zich die periode nog wel: we hadden als 
wijk net de opvoering van de Carmina Burana achter de rug, een geweldige happening die 
het wij-gevoel in onze wijk een enorme boost had gegeven. Dat ‘Carmina Burana-gevoel’ 
moesten we koste wat kost levend houden, vond iedereen. Vandaar dus o.a. het initiatief 
van de Werkgroep VonderXL (voorheen: Werkgroep Senioren) om maandelijks een uitje te 
organiseren onder het motto S.O.S (Samen op Stap), Het pakte zo uit dat de meeste uitjes 
van culturele aard waren, sommige ook van culinaire aard (zoals een stamppotavond), 
maar steeds was het achterliggend idee: elkaar als buurtbewoners beter leren kennen. 
 
Dat laatste geldt zeker ook voor de activiteit die nu voor 17 maart a.s. op het programma 
staat. Al betreft het hier wel een activiteit waarvoor de naam “Samen-op-Stap” , meer dan 
voor alle uitjes tot nu toe, letterlijk van toepassing is: een sportieve wandeling, zo’n 5 km 
stappen, zij het dan “met een duidelijk his-
torisch-culturele touch”. Je hoeft geen fa-
natieke die-hard te zijn om mee te kunnen 
doen, het gaat niet om de prestatie, maar 
een beetje conditie is niet verkeerd.  
 
Onze gids tijdens deze historische wande-
ling is de Eindhovenaar Roel Kruijer. Hij 
heeft jarenlang gewerkt als docent stads-
ontwikkeling aan de Zuyd Hogeschool in 
Heerlen en is, behalve een bevlogen ver-
teller, zeer deskundig op het gebied van de 
(industriële) ontwikkeling van de stad Eind-
hoven.  
 

 We beginnen met een korte powerpoint-presentatie in ’t Vonderke aan het Lodewijk 
Napoleonplein (± 20 minuten). Onderwerp: de historie van Eindhoven in vogel-
vlucht met de verschillende metamorfoses en de huidige ontwikkelingen. 

 

 Daarna start de wandeling. De route loopt vanaf ’t Vonderke door de binnenstad en 
vervolgens langs de Dommel richting Mariënhage. (± 60 minuten) 
We maken kennis met zowel restanten van het oude Eindhoven als wat in het 
nieuwe Eindhoven daarvoor in de plaats of erbij gekomen is. Om maar iets te noe-
men (in willekeurige volgorde): 

- Industrie langs de Dommel: huisvlijt, waterkracht, stoommachine;  
- Verdwijnende industrie en opkomst van andere functies; 
- Kerken die steeds meer verdwijnen of een andere functie krijgen; 
- Grotere mix en synergie van functies: cultureel, wonen, horeca; 
- Stap voor stap meer autovrij, meer verblijfsfunctie; 
- Variatie van openbare ruimtes, pleintjes, meer binnengebiedjes worden 

openbaar; 
- Verdichting centrum en hoogbouw (spanning tussen sociale en duurdere wo-

ningbouw). 
 

 We sluiten de wandeling af met koffie/thee (op eigen kosten). 
   

 
                    Sigarenindustrie in het oude Eindhoven 

 



Nieuwsbrief 55-plussers Vonderkwartier  pag.3 
 

Kortom, een boeiende wandeling, begeleid door een gedreven verteller, en dus van harte 
aanbevolen 
  
Wanneer:  
Donderdag 17 maart a.s., 12:00 – 13:30 uur (na het koffie-uurtje bij ’t Vonderke) 
 
Waar:  
Gestart wordt in ’t Vonderke op het Lodewijk Napoleonplein met een powerpoint-presenta-
tie, waarna wandeling door binnenstad en langs de Dommel. Elke deelnemer krijgt een 
korte beschrijving met toelichting van wat er op de route te zien is. 
 
Kosten:  
Gratis. Koffie/thee na afloop voor eigen rekening. 
Opgeven: 
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna per e-mail een bevestiging 
met nadere details) of, en alleen als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-
2524628.  

 
 
Update project  
      Een dementievriendelijk Vonderkwartier”  (februari 2022) 
 
Het is alweer ruim drie maanden geleden dat onze wijk in de publiciteit kwam, toen op 23 
oktober 2021 met veel tamtam een oude Daf33 op het dak van Stadsverpleeghuis Vonder-
hof werd geplaatst . Een gebeurtenis die niet op 
zichzelf stond. Het Dafje maakte deel uit van een 
veel groter project: hoe te werken aan een de-
mentievriendelijk Vonderkwartier?  
 
Dementie…….In de nabije toekomst krijgt haast ie-
der van ons er wel mee te maken en velen nu al. 
Als mantelzorger, als buur of misschien wel zelf. 
De verwachting, gebaseerd op onderzoek, is dat 
zowat 1 op de 5 mensen dementie zal krijgen.  
 
In al die gevallen gaat het veelal om ouderen die 
dolgraag in hun huis en onze wijk willen blijven 
wonen. Vandaar dat, sinds die aftrap van het project op 23 oktober, een werkgroep De-
mentievriendelijk Vonderkwartier vanuit Vonderhof, buurtbewoners, de wijkvereniging, Ge-
meente Eindhoven en andere deelnemende partijen is gaan nadenken over de vervolg-
stappen. Deze moeten helpen om buurtgenoten met dementie of geheugenproblemen be-
ter te integreren in de wijk. 
 
Partners werkgroep 
 
Bij het overleg van de werkgroep Dementievriendelijk Vonderkwartier zijn inmiddels ver-
schillende organisaties betrokken. Behalve Stadsverpleeghuis Vonderhof en de Werkgroep 

 
Een oude Daf33  op het dak van Vonderhof ….. 
                                          een duidelijk herkenningspunt  

 

mailto:p.klaver4@gmail.com
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VonderXL zijn dat o.a. WIJeindhoven, het Summa College, Vitalis, een mantelzorgorgani-
satie en de Stichting Alzheimer Nederland.  
 
Het project wordt begeleid door de Stichting ZET uit Tilburg, die met een multidisciplinair 
team van specialisten “werkt aan inclusie, participatie en sociale innovatie, op het snijvlak 
van welzijn en zorg”, zoals zij zelf zeggen. Voor het project ‘Dementievriendelijk Brabant’ 
heeft de stichting Wies Arts als programmamanager en procesbegeleider in huis. Al een 
tijdje hakt zij met dit bijltje en kent intussen het klappen van de zweep: zij brengt mensen 
en netwerken bij elkaar, stimuleert gemeenten en andere partijen, en zorgt er samen met 
het team voor dat mensen met geheugenproblemen en dementie gewoon kunnen blijven 
meedoen in de samenleving.  
 
De Stichting ZET heeft tien doelstellingen geformuleerd waar een dementievriendelijke ge-
meenschap (DVG) aan werkt. Zo streeft een DVG er o.a. naar om de kennis over dementie 
te vergroten en om ontmoetingen te organiseren tussen mensen met en zonder dementie. 
Op die manier worden taboes doorbroken en kunnen mensen met dementie veilig en pret-
tig thuis blijven wonen.  
 
Drie speerpunten 
 
Vanuit die tien doelstellingen heeft de werkgroep Dementievriendelijk Vonderkwartier drie 
speerpunten gekozen om ook van onze wijk een DVG (dementievriendelijke gemeenschap) 
te maken: 
 

- Speerpunt 1: Kennis m.b.t. dementie vergroten bij wijkbewoners en studenten van 
het Summa College: wat is het verschil tussen ‘gewone’ vergeetachtigheid en de-
mentie, wat zijn de symptomen en wat gevolgen van dementie, enz.  
Instrumenten hiervoor zijn: voorlichting, trainingsbijeenkomsten theatervoorstellin-

gen/films e.d., zodat je meer handvatten krijgt hoe je kunt omgaan met mensen-

met-dementie.  

 

- Speerpunt 2: Ontmoetingen organiseren tussen mensen met en zonder dementie. 
Mensen met dementie hebben de neiging om zich terug te trekken. Hen meer be-
trekken bij allerlei gemeenschappelijke activiteiten is belangrijk, zodat ze (weer) on-
derdeel uitmaken van de wijk (vgl. accentverschuiving van verzorgingsstaat naar 
participatiesamenleving).  
Voorbeelden: wekelijks koffieuurtje, SOS-activiteiten, ontspannende activiteiten 

voor wijkbewoners en mantelzorgers op maandagmiddag op Summa. 

 
- Speerpunt 3: Een veilige omgeving creëren voor mensen met dementie: ervoor zor-

gen dat zij zich zoveel mogelijk vrij en veilig kunnen bewegen, zowel binnen- als 
buitenshuis, en tevens een grotere bewegingsvrijheid krijgen en de weg terug kun-
nen vinden. 
Denk bijv. aan bewegwijzering naar huis, naar Vonderhof (met de Daf op het dak 

als oriëntatiepunt), naar het Summa College, ’t Vonderke, de supermarkt, enz..  
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Poffertjeskar en theatervoorstelling 
 
De bedoeling is dat de komende weken en maanden door drie subwerkgroepjes aan de 
genoemde drie speerpunten wordt gewerkt.  
 
Concrete plannen in het kader van voorlichting, waarvoor nu al uw aandacht: 

- Op vrijdagmiddag 18 februari a.s. (tussen 14:00 en 16:00 uur) staat er een grote 
poffertjespan op het Lodewijk Napoleonplein, 
met info over een dementievriendelijk Vonder-
kwartier. Deze wordt bemenst door Jan Konings 
van WIJeindhoven en Judith van Wijk, geluks-
consulent van Vonderhof. Met…..gratis poffer-
tjes!!! 

- Op woensdag 15 juni a.s. vindt in het Summa 
College een theatervoorstelling plaats met als ti-
tel “Je kunt me gerust een geheim vertellen 
(morgen ben ik het toch weer vergeten)” en 
verzorgd door huisgezelschap Matzer Theater-
producties uit Den Bosch. Madeleine Matzer, re-
gisseur en artistiek leider, liet zich voor deze 
voorstelling inspireren door haar persoonlijke 
zoektocht, toen zij leerde omgaan met de ziekte 
van haar eigen moeder, die aan Alzheimer leed.  

 
Vragenlijst 

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat werken aan 
een Dementievriendelijk Vonderkwartier een heel traject beslaat, waaraan bovendien ver-
schillende partijen en organisaties deelnemen.  

Staande aan het begin van dit traject wil de werkgroep graag een eerste indruk krijgen 
hoe er in onze wijk naar dementie wordt gekeken en wat men over dementie weet.  De 
werkgroep wil dit doen aan de hand van een door de Stichting Zet opgestelde vragenlijst. 
Deze bestaat uit een aantal stellingen die ontleend zijn aan 10 door de Stichting ZET ge-
formuleerde doelstellingen van een dementievriendelijke gemeenschap (DVG). Het zou 
mooi zijn als zoveel mogelijk wijkbewoners hun gedachten daarover laten gaan, zodat de 
werkgroep met de uitkomsten ervan verder kan.  

De vragenlijst verschijnt automatisch door HIER te klikken.  

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het invullen kost slechts 5-10 minuten. En als je 
een bepaalde vraag te ingewikkeld vindt of je weet geen antwoord, vul dan gerust “weet 
niet” in.  

Wil je liever niet online de vragenlijst invullen, vraag dan een papieren exemplaar aan bij 
Nell Engberts via nell.engberts50@gmail.com of 040-2693264 / 06-43167742. 

En wil je meer weten? Kom dan naar de poffertjeskar op vrijdagmiddag 18 februari a.s. (tussen 14:00 en 

17:00 uur) op het Lodewijk Napoleonplein. Eventueel kun je daar ook een papieren exemplaar van de vra-
genlijst krijgen. In elk geval ….gratis poffertjes!!!! 

 

https://www.wijzijnzet.nl/vragenlijst/dvg-vonderkwartier
mailto:nell.engberts50@gmail.com
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_________________________ 
 
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”) 

mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
http://www.vonderkwartier.nl/

