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In de komende weken organiseert de Werkgroep VonderXL twee S.O.S.-uitjes: 

een wandeling en een lunchpauzeconcert. 
 

Wandeling door De Bergen  
op donderdag 29 september 

 
Hierbij een korte REMINDER voor de eerstkomende S.O.S.-activiteit (zie vorige nieuws-
brief): een wandeling door de naburige wijk De Bergen, met veel karakteristieke woonhui-
zen en straatjes. De wijk kenmerkt zich door diverse (eet)cafés en artistieke kunst-, boek- 
en antiekwinkeltjes. Onze gids is Eduard Scheel, vrijwilliger bij “Eindhoven in Beeld”. 
  
WANNEER: Donderdag 29 september a.s. , 12:15 uur, aansluitend aan het koffie-uurtje. 
 
WAAR: Verzamelen om 12:15 uur (na koffie-uurtje) bij Café ’t Vonderke. 
 
KOSTEN: Gratis  
 
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. 
 
 

Klassiek lunchpauzeconcert  
op donderdag 13 oktober 

 
Een lunchpauzeconcert…..heerlijk om mee te maken: letterlijk en figuurlijk. Midden op  de 
dag een uurtje tot rust komen bij een fijn concert in de Grote Zaal van het Muziekgebouw. 
Dát breekt pas lekker de dag! 
 
Vandaar deze uitnodiging voor een openbare repetitie van de Philharmonie Zuidnederland 
op donderdag 13 oktober a.s. Gespeeld worden stukken uit de Vijfde Symfonie van de 
Oostenrijkse componist Gustav Mahler (1860-1911). Het beroemdste deel uit de Vijfde 
Symfonie is het Adagietto, ooit gespeeld op de begrafenis van Robert Kennedy (1968), 
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maar vooral bekend geworden als soundtrack van de film Dood in Venetië uit 1971. 
Daardoor hebben de strijkersklanken een tragische 
bijklank gekregen. Maar het werkelijke verhaal achter 
het Adagietto is compleet tegenovergesteld: het is 
namelijk een liefdesbrief van Mahler. Een aanrader 
voor elke liefhebber van klassieke muziek.  
 
Voor wie vindt dat een lunchpauzeconcert niet com-
pleet is zonder een lekkere lunch, kan na het concert 
eventueel – op eigen kosten – genieten van een 
smaakvolle huisgemaakte soep en/of lekker vers brood in Grand Café Meneer Philips, gele-
gen direct naast het Muziekgebouw 
 
WANNEER: Donderdag 13 oktober a.s., 12:30 – 13:30 uur 
 
WAAR:  Muziekgebouw Eindhoven (Grote Zaal) 
 
KOSTEN: € 4,-  
 
OPGEVEN: 
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch 
via 040-2524628. 
Wie zich aanmeldt per e-mail, ontvangt een bevestiging en daags vóór het concert nadere 
details over wijze van verzamelen e.d.  
De kosten voor het concert (€ 4) kunnen op de dag zelf worden verrekend met Peter, die 
het benodigde aantal kaartjes aan de kassa zal kopen.  
Indien iemand na opgave onverhoopt moet annuleren, dient dit uiterlijk daags tevoren te 
gebeuren. Eenmaal gekochte kaartjes dienen met Peter te worden verrekend, liefst ge-
past. 

 
 
Veiligheidsbijeenkomst voor ouderen  

op dinsdag 11 oktober 
 
De week van 10 t/m 16 oktober 2022 staat Eindhoven in het teken van de Veiligheid. De 
gemeente Eindhoven organiseert met diverse partijen meerdere activiteiten in de stad ge-
richt op veilig wonen, verblijven en ondernemen.  
 
Op dinsdagmiddag 11 oktober organiseert de gemeente 
een middag voor ouderen, samen met o.a. politie, Veilig-
heidsregio en een adviseur veiligheid.  
De aandacht gaat hier vooral uit naar praktische zaken 
die ouderen kunnen helpen om de veiligheid in en om 
het huis te verbeteren. Denk aan inbraakpreventie, bab-
beltrucs en online betalen.  
 
WAAR: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, onderdeel van 
Winkelcentrum Heuvel  
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WANNEER: Dinsdag 11 oktober, 13:30 uur tot ± 16:00 uur. 
 
K0STEN: Gratis. Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd.  
 
AANMELDEN  is NOODZAKELIJK (vóór 1 oktober a.s.) 
Via kbo.kring.eindhoven@gmail.com of telefonisch via Trudy van Hel-
mond 06-28675730. 
Aanmelden via genoemd e-mailadres geniet de voorkeur.  
 

 
Vervoersmaatje,  

een nieuwe vervoersvoorziening voor ouderen                    

 
Nederland telt zes miljoen senioren. Een aanzienlijk deel hiervan is minder mobiel en heeft 
geen goed vervoer tot zijn/haar beschikking. Voor mensen op gevorderde leeftijd, zonder 
vervoer kan een afstand van enkele kilometers mijlenver zijn. Gelukkig zijn er dan andere 
mogelijkheden die wellicht wel passend zijn. We kennen in Eindhoven naast het openbaar 
vervoer en de vervoersvoorziening van de Witte Raaf , sinds kort een nieuwe vervoersser-
vice, genaamd Vervoersmaatje  oftewel AutoMaatje (klik HIER voor meer informatie) 
 
Hoe werkt Vervoersmaatje? 
 
Wanneer je gebruik wilt maken van deze vervoersvoorziening: naar de kapper, op familie-
bezoek, een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut, meld dan tijdig de rit. Te-
gen een onkostenvergoeding rijdt een (vrijwillige) chauffeur, die hiervoor zijn eigen auto 
gebruikt, je van A naar B, van voor-
deur naar voordeur. Op het afge-
sproken tijdstip staat de chauffeur 
voor je deur. Bij een kort uitje zal 
deze mogelijk blijven wachten voor 
de terugrit. Als er veel tijd zit tus-
sen de heen- en terugrit, spreek je 
met elkaar af wanneer hij weer 
klaarstaat voor de terugreis. De 
vrijwillige chauffeurs zijn in ‘dienst’ 
bij de Vrijwillige Hulpdienst Eindho-
ven (VHD-Eindhoven). Services en 
kwaliteit zijn geborgd. De chauf-
feurs worden geselecteerd op basis van o.a. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ontvangen 
professionele ondersteuning en training van VHD-Eindhoven en zijn verzekerd.  
 
Vervoersmaatje is toegankelijk voor inwoners van Eindhoven. De vervoersritten zijn bin-
nen Eindhoven en aangrenzende plaatsen zoals Veldhoven, Waalre en Geldrop. 
Een rit aanvragen kan telefonisch op maandag t/m donderdag van 09:00 – 17:00 uur en 
op vrijdag van 09:00 – 13:00 uur via telefoonnummer 06-39619255. 
De rit liefst enkele dagen maar uiterlijk één dag van tevoren aanvragen. De onkosten be-
dragen € 0,30/km. Je betaalt dit contant aan de chauffeur  
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Voorliggende voorzieningen 
 
Wanneer bovengenoemde vervoersvoorzieningen – in het vakjargon van de WMO “voorlig-
gende voorziening vervoer’ genoemd – niet meer passend zijn, kun je bij de gemeente 
(WMO) een aanvraag doen voor een indicatie vervoer/mobiliteit. Mogelijk dat Taxibus of 
Valys oplossing kunnen bieden.  
 
 

Wist u ……. 
 

……dat, behalve deze nieuwsbrief voor 55+ers , er ook nog een algemene nieuwsbrief be-
staat, genaamd Vondermail en bestemd voor alle inwoners van het Vonderkwartier. 
Deze algemene nieuwsbrief, met informatie over alle mogelijke activiteiten in de wijk, ver-
schijnt in principe 1x per maand, steeds rond de eerste maandag. 
Wilt u ook worden opgenomen in de mailinglist van Vondermail, vul dan het ‘contactfor-
mulier’ in op de website www.vonderkwartier.nl  (klik op ‘contact’  - het contactformulier 
staat na de lijst met contactpersonen). 
 
_____________________ 
 
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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