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Rondleiding Stadswandelpark / Lunch in Van Abbemuseum 
op dinsdag 24 mei a.s. 

 
Wat in het vat zit verzuurt niet …..die overtuiging had de Werkgroep VonderXL van meet 
af aan, toen twee jaar geleden het geplande S.O.S.-uitje, een rondleiding door het Stads-
wandelpark gecombineerd met een lunch in het Parktheater, moest worden afgeblazen. 
Veel wijkbewoners hadden zich toentertijd al aangemeld voor deze combi-activiteit. Doch 
helaas, corona was de spelbreker, zelfs tot twee keer toe.  
Maar nu gaat het dan toch echt gebeuren, hopen we: op dinsdag 24 mei a.s., zij het met 
een kleine wijziging hier en daar. 
 
Het Stadswandelpark…. 
 
 ….wie kent het niet, dit onvervalst stukje natuur en cultuur in hartje Eindhoven? Met zijn 
typische padenstructuur, een afwisseling van 
rechte en gebogen tracés, zijn grote diversiteit 
aan bomen en planten en, niet te vergeten, de 
vele sculpturen. Al jaren wordt er volop gere-
creëerd en genoten. Alleszins dus de moeite 
van een bezoekje en rondleiding waard.  
 
Het park kwam tot stand in de eerste helft van 
de vorige eeuw en kreeg in 1931 zijn defini-
tieve naam: Stadswandelpark, eenvoudiger 
kan haast niet.  
 
Nog vóór de oorlog werden er twee belangrijke 
monumenten toegevoegd aan het park: het 
Radiomonument en de Sterrenwacht. Het Ra-
diomonument, bestaande uit het beeld van 
een roepende vrouw in de ruimte, herinnert 
aan de eerste radioverbinding van Nederland 
met het toenmalige Nederlands Indië, op 11 maart 1927, tot stand gekomen dankzij het 
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Philipslaboratorium. De feestelijke onthulling door prinses Juliana vond plaats op 28 no-
vember 1936. 
Op dezelfde dag legde haar verloofde prins Bernhard de eerste steen voor de Sterren-
wacht, een geschenk van Anton Philips aan de bevolking van Eindhoven.  
  
Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Eindhoven in 1982 werd besloten om van 
het Stadswandelpark een permanent beeldenpark te maken. Liefst 27 sculpturen zijn er 
vanaf begin jaren 80 geplaatst, zowel figuratief als abstract, en gemaakt van diverse ma-
terialen (aluminium, brons, staal, beton, graniet enz.)  
 
Kortom, het Stadswandelpark draagt niet alleen bij aan respect voor de natuur, maar is 
ook op allerlei manieren verbonden met de geschiedenis en cultuur van Eindhoven. 
  
Op dinsdag 24 mei a.s. willen we er dus een kijkje gaan nemen, waarbij centraal zullen 
staan: een wandeling langs en toelichting bij alle 27 beelden. 
 
Van Abbemuseum 
 
Met degenen die dat wensen – en hopelijk zijn dat er velen – gaan we na de rondleiding 
gezamenlijk lunchen. Niet in het Parktheater, zoals twee jaar geleden nog de bedoeling 
was (de aanbieding van toen is vervallen), maar in het Van Abbemuseum. We hebben 
daar een heerlijke vegetarische lunch gereserveerd in het Karel 1 Museumcafé. Het menu 
van het door ons gekozen luncharrangement bestaat uit: een seizoensgebonden vegetari-
sche soep, diverse open sandwiches geserveerd op houten planken en vier soorten biolo-
gische sappen van de Schulp.  
 
Wanneer:  
Dinsdag 24 mei a.s., 11:00 – ± 13:30 uur 
   
Waar:   
Stadswandelpark (bij het Parktheater) en daarna Karel 1 Museumcafé in Van Abbemu-
seum (Stratumsedijk 2). 
 
Kosten:  
€ 3,00 p.p. voor wandeling incl. boekje met uitleg over beeldentuin Stadswandelpark, 
en 
 € 12,00 p.p. voor lunch in Van Abbemuseum  
 
Opgeven: 
Vóór vrijdag 20 mei (in verband met reservering lunch) bij Peter Klaver via p.kla-
ver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging met nadere details per e-mail) of, als 
men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.  
Let wel:  
Graag duidelijk vermelden of u aan het combi- programma (rondleiding + lunch: € 15) of 
alleen aan de rondleiding (€ 3,-) wenst deel te nemen. 
Gelieve het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer 
NL96INGB0001642733 tnv P.H. Klaver. Wie alleen aan de rondleiding deelneemt, kan het 
verschuldigde bedrag (€ 3,-) ook ter plekke contant met Peter verrekenen. 
 
 

mailto:p.klaver4@gmail.com
mailto:p.klaver4@gmail.com
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Human Forever Festival over Dementie                    
in Summa College op woensdag 25 mei a.s.  

 
Hoe gaan we om met mensen met dementie? Een vraag waar we vroeg of laat allemaal 
mee te meken krijgen, privé of beroepsmatig. 
 
Op woensdag 25 mei a.s. organiseert het Summa College het Human Forever Festival, on-
der het motto “oog voor dementie”. 
Deze dag staat in het teken van bewustwording, ervaren, samen leren en discussiëren.  
Teun Toebes (zie hieronder) en vele anderen dragen bij aan deze dag.  
In een informele opzet ervaar je de wereld van de mens met dementie. Relevante infor-
matie en ervaringen vanuit beroepsgroepen en professionals worden gedeeld en op inter-
actieve, toegankelijke wijze besproken. 
 
PROGRAMMA 
 
Een energiek en leerzaam programma, voor eenieder met oog voor de mens met demen-
tie. Voor en door  studenten,  docenten, betrokkenen uit het beroepenveld en de buurt.  
 
Bovendien zijn er een aantal feestelijke activiteiten gepland. “Summa in de Buurt” (opvol-
ger van Lokaal+) en de zorgcentrale van Viedome in het gebouw van het Summa College 
worden officiëel geopend. Ook wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen het Alzhei-
mer Café Eindhoven en het Summa College ondertekend.  
 
Middels (onder meer) onderstaande optredens, belevingen en interviews kun je je laten 
informeren. 
 

 Virtual Reality Experience : beleef wat het is om dementie te hebben; 

 Filmtheater; 

 Uitleg van de mogelijkheden van domotica en zorg op afstand door Viedome; 

 De inzet van robots als onderdeel hiervan; 

 Muziek: het belang van muziek en bewegen bij dementie;  

 Silent disco; 

 Workshops en presentaties door o.a. Stichting Alzheimer, Home Instead en Vitalis; 

 Paneldiscussies; 

 Dit alles onder de bezielende leiding van dagvoorzitter/presentator Mike Weerts; 

 Hoofdspreker: Teun Toebes 

 
TEUN TOEBES (22 jaar), student en verpleegkundige, is een zorgver-
nieuwer, die op missie is om de wereld van mensen met dementie te 
verbeteren. Al ruim een jaar woont hij vrijwillig op een gesloten afde-
ling in een verpleeghuis. Over zijn ervaringen schreef hij een bestsel-
ler: VerpleegThuis – Wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie, 
uitgegeven door De Arbeiderspers. 
In het boek legt hij bloot welke systemen ervoor zorgen dat wij in 
onze samenleving zo pijnlijk met mensen met dementie omgaan.”Het 
boek is een hartenkreet”, zegt Toebes er zelf over. “Er staan dingen in 

 
          TEUN TOEBES 
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die je liever misschien niet leest. Maar we moeten kritisch naar onszelf kijken. Niet alleen 
zorgverleners, maar iedereen. Dit boek gaat immers over de toekomst van ons allemaal”.  
Hij vindt dat iedereen recht heeft op een mooie, gelijkwaardige en inclusieve samenleving 
en dat deze niet van je afgepakt mag worden door een enkele diagnose. Door nu op te 
komen voor degenen die hiermee moeten leven, hoopt hij de toekomst op een positieve 
manier te veranderen, want de kans dat dit ook over jouw toekomst gaat is 1 op 5. Alleen 
als wij anders naar mensen met dementie gaan kijken, zal de toekomst kunnen verande-
ren, alleen dan kan het inktzwarte stigma plaatsmaken voor hoop. Want alleen als wij de 
mens blijven zien, zal hij nooit verdwijnen. #HUMANFOREVER 
 
FESTIVAL FOODPLEIN 
 
Gedurende het programma kun je op het foodplein op festivalwijze genieten van gezellige 
muziek en diverse verse gerechtjes en drankjes.  
 
WANNEER: 
Woensdag 25 mei 2022. 12:00 – 16:00 uur 
 
LOCATIE:  
Summa College, Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 
 
AANMELDEN & CONTACTGEGEVENS: 
Deelname is kosteloos, maar de organisatie wil graag weten of zij u op 25 mei mogen ver-
welkomen. Wilt u dit doorgeven via deze aanmeldlink: AANMELDEN  
 
Voor vragen over het Human Forever Festival kunt u contact opnemen via:  

secretariaat-wdr@summacollege.nl 
 
 
 

Theatervoorstelling over Dementie  
                           in Summa College op woensdag 15 juni a.s.  
 
De Werkgroep Dementievriendelijk Vonderkwartier nodigt alle wijkbewoners uit voor een 
uiterst boeiende voorstelling van “Je kunt me gerust een geheim vertellen (morgen ben ik 
het toch weer vergeten)”, verzorgd door huisgezelschap Matzer 
Theaterproducties uit Den Bosch. Madeleine Matzer, regisseur en 
artistiek leider, gaat in deze voorstelling op zoek naar antwoorden 
op de vele vragen die er bestaan rondom het omgaan met demen-
tie. In een persoonlijke, muzikale, troostrijke en grappige voorstel-
ling wordt de kant van een dementerende ouder en die van haar 
dochter belicht. Madeleine Matzer 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.  
Actrice Juul Vrijdag speelt zowel de rol van de dementerende moe-
der als die van de zoekende dochter.  
Voor meer informatie zie ook: www.theaterendementie.nl/ 
 

                           - zie verder: volgende bladzijde  -  

 
   MADELEINE MATZER, 
 regisseur en artistiek leider  
  Matzer Theaterproducties 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=h8tZIkCVT0eeli9L3ka7UhE8JtWCqAxMkG5m-nREk8FUMVdYS1JIVDNFTDRQUkc0VUpLUThYM0xXQy4u
mailto:secretariaat-wdr@summacollege.nl
http://www.theaterendementie.nl/
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“Je kunt me gerust een geheim vertellen” is een positieve voorstelling over dementie. Voor 
theaterliefhebbers, mantelzorgers, zorgprofessionals en iedereen die ooit met dementie in 
aanraking zal komen.  
 
WANNEER:  
Woensdag 15 juni 2022 om 14:00 uur (inloop vanaf 13:30)  
 
LOCATIE:  
Summa College, Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven, Theaterzaal, ruimte 0.40 
 
AANMELDEN:  
Via DEZE LINK of telefonisch via nummer 040-2695650 (secretariaat Summa). 
Er is plaats voor 100 personen. 
 
 
 

Activiteitenoverzicht ‘Lokaal Summa in de Buurt’   
vanaf maandag 9 mei a.s. in Summa College 

 
Lokaal Summa in de Buurt (opvolger van Lokaal+ in het Summa Col-
lege) heeft onlangs een activiteitenoverzicht gepubliceerd zoals dat 
m.i.v. maandag 9 mei ingaat.  Het overzicht is via een flyer in de wijk 
verspreid, maar helaas niet bij iedereen in de brievenbus beland. 
Daarom hieronder het complete overzicht. 
  

1 MAANDAG 
 Ochtend:  ICT vragen   10:30 – 12:00 uur 
 
2 DINSDAG 
 Ochtend:  Koken / Bewegen 10:30 – 12:00 uur 
 Middag:  Koken / Bewegen 13:00 – 16:00 uur 
 
3 WOENSDAG 
 Middag:   Creatieve middag 13:30 – 15:30 uur  
 
4 DONDERDAG 
 Ochtend: ICT-uurtje   10:30 – 12:00 uur 
 Middag: Kook-middag  13:00 – 16:00 uur 
 
5 VRIJDAG 
 Ochtend: Koffie-uurtje   10:30 – 12:00 uur 
 Middag: Spel-middag  13:30 – 15-30 uur 

Toelichting: 
De activiteiten worden verzorgd door studenten van verschillende opleidingen: 

- ICT-vragen (hulp bij problemen met pc / laptop, smartphone of tablet) door stu-

denten van de Opleiding Zorg en Welzijn; 

- Koken en bewegen door studenten van de Opleiding Lifestyle ; de nadruk ligt hier 

op het verbeteren van de leefstijl door gezonde voeding en bewegen.  

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=h8tZIkCVT0eeli9L3ka7UhE8JtWCqAxMkG5m-nREk8FURFlTRVFJNEdGQlhHOUxZTUNHS0NDV1gzVC4u
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Prijzen: 
- Kook-activiteiten kosten € 5,- 

- Creatieve activiteiten kosten € 2,50. 

Adres: 
Summa College, Willem de Rijkelaan 3, 4516 EA Eindhoven, Lokaal Summa in de Buurt 
 
Meer informatie en/of opgeven: 
Hebt u interesse in een of meerdere activiteiten, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij: 

- Marloes Rooijackers: mlm.rooijackers@summacollege.nl , tel. 06 4324 3279,  
of 

-  Amber Bartels: aam.bartels@summacollege.nl , tel. 06 2831 3977 
 
 
_________________________ 
 
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:mlm.rooijackers@summacollege.nl
mailto:aam.bartels@summacollege.nl
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
http://www.vonderkwartier.nl/

