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 Dit is de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2021-2022. Vanwege de zomervakan-
tie zullen er in de maanden juli en augustus geen S.O.S.-uitjes plaatsvinden en zal 
er ook geen nieuwsbrief verschijnen.  
 

 In september hoopt de werkgroep VonderXL weer met een nieuwe reeks maande-
lijkse uitjes te starten.  

 

 Het wekelijkse koffie-uurtje – elke donderdag van 11:30 – 12:00 uur, bij ’t Von-
derke – blijft intussen gewoon de hele zomer doorgaan. 

 
PICKNICKLUNCH  

    in GENDERPARK op donderdag 16 juni a.s. 
 
Het vierde seizoen van S.O.S. (Samen op Stap) zit er bijna op. Vanaf september vorig jaar 
hebben we als Werkgroep VonderXL – ondanks de coronamaatregelen in het begin – toch 
nog zeven uitjes kunnen organiseren, te beginnen met een excursie naar het Voedselbos 
en als laatste onlangs een rondleiding langs de 28 sculpturen in het Stadswandelpark, af-
gesloten met een lunch in het Van Abbemuseum. Daar tussendoor twee keer een boei-
ende thematische film in Vue Cinema, een lunchpauzeconcert in het Muziekgebouw, een 
historische stadswandeling door Eindhoven en een stamppotavond in Vonderhof.  
 
Het idee achter ‘Samen op Stap’ was – en is nog steeds – dat veel mensen, vooral senio-
ren, het bezwaarlijk vinden om er alleen op uit te trekken. Daarbij is het een prachtgele-
genheid om meer mensen uit de wijk te ontmoeten. De acti-
viteiten zijn dus niet alleen bedoeld voor alleenstaande of 
eenzame mensen, maar voor iedereen die zijn/haar mede-
buurtbewoners (beter) wil leren kennen! We willen deze ak-
tiviteiten zo laagdrempelig mogelijk houden, zodat iedereen 
eraan deel kan nemen, ook mensen die moeilijk ter been 
zijn of mensen met een smalle beurs. 
 
Helemaal in deze geest willen we het S.O.S.-seizoen in juni 
gaan afsluiten met – hoe kan het beter ! – een heuse PICKNICKLUNCH in het nabijgelegen 
GENDERPARK, op de plek, ergens halverwege, waar een groot aantal boomstammen cir-
kelvormig ligt opgestapeld : een speelse plek om te zitten en met elkaar te keuvelen. 

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

  
 Picknicklunch in Genderpark 

 Theatervoorstelling over dementie 
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BELANGRIJK: 
Deelname is gratis. De werkgroep zal zorgen voor koffie en thee, bekertjes en bestek, 
én…..een heerlijke salade. Elke deelnemer dient alleen te zorgen voor brood(jes) naar ei-
gen behoefte. 
 
Verder wordt iedereen aangeraden om een deken mee te nemen naar het park voor bij de 
boomstammen; eventueel ook een klapstoeltje o.i.d., indien men wat meer comfort wil (zo 
nodig kan de werkgroep voor enkele exemplaren zorgen – graag even aangeven, wanneer 
je je opgeeft). 
 
Tenslotte hopen we natuurlijk op stralend zomerweer en een enthousiaste opkomst ! 
 
WANNEER:  
Donderdag 16 juni, 12:30 uur 
 
OPGEVEN: 
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging per e-mail) 
of – en alleen als men niet over e-mail beschikt – telefonisch via 040-2524628. 
(aanmelden is alleen nodig opdat de werkgroep een indicatie heeft hoeveel salade er moet worden klaarge-

maakt) 
 
 
                               Hieronder nogmaals aandacht voor een evenement waarover  
                               we in de vorige nieuwsbrief berichtten.  
                               Men kan zich nog steeds aanmelden voor deze bijzondere  
                               theatervoorstelling in het Summa College (voor ‘aanmelden’  

        zie volgende bladzijde) 

 

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/ 
 
“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.  

 
   MADELEINE MATZER, 
 regisseur en artistiek leider  
  Matzer Theaterproducties 
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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. 
 
 
_______________________ 
 
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”) 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=h8tZIkCVT0eeli9L3ka7UhE8JtWCqAxMkG5m-nREk8FURFlTRVFJNEdGQlhHOUxZTUNHS0NDV1gzVC4u
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
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