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Samen naar de film   

     op dinsdag 13 december a.s. 
 
Het is niemand ontgaan: de wolf is terug in Nederland. Zeer bijzonder, aangezien de wolf 
150 jaar geleden uit Nederland verdween. Regisseur Cees van Kempen levert een opzien-
barende natuurfilm die geheel in het teken staat van de terugkeer van de wolf. Titel van 
de film: WOLF ….. bondiger en simpeler kan niet. 
Het commentaar bij deze documentaire (‘voice-
over’) wordt verzorgd door Matthijs van Nieuwkerk. 
Van Nieuwkerk: “Tijdens het inspreken heb ik geno-
ten van de schitterende beelden en was ik er tel-
kens verwonderd over hoe het de makers überhaupt 
gelukt is om de familie Wolf zo in beeld te brengen. 
Mijn fascinatie voor de wolf is hierdoor alleen maar 
groter geworden.”  
 
Bizarre bijkomstigheid is dat toevallig zowel de wolf 
als de persoon van Matthijs van Nieuwkerk de laat-
ste tijd omstreden en veelvuldig in het nieuws 
zijn….maar vanzelfsprekend geen beletsel om sa-
men onbevangen van deze prachtige natuurfilm te 
gaan genieten.  
 
Waar:           Vue Cinema (Nieuwe Emmasingel 20). 
Wanneer:  Dinsdag 13 december a.s., 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur). 
Kosten:   € 8,- , inclusief koffie + iets lekkers.   
Opgeven: Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging  
  per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via  
  040-2524628.  

De kosten (€ 8,-) kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 
NL96INGB0001642733 t.n.v. P.H. Klaver Eindhoven of op de dag zelf contant 
met Peter worden verrekend, die het benodigde aantal kaartjes vooraf zal 
bestellen. 
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Bloemen voor Frank van ‘t Vonderke 
 
Afgelopen donderdag 24 november, tijdens het gebruikelijke 
koffie-uurtje, werd Frank Aelmans, uitbater van ’t Vonderke, 
eens extra in het zonnetje gezet. Namens het bestuur van de 
Wijkvereniging en speciaal namens de Werkgroep VonderXL 
bood Nell Engberts, voorzitter van de werkgroep, hem een 
mooie bos bloemen aan.  
Een blijk van waardering die Frank glunderend in ontvangst 
nam. Meer dan verdiend.  
Dankzij hem kunnen we nu al ruim twee jaar – vanaf de zo-
mer van 2020 – gebruik maken van zijn etablissement aan 
het Lodewijk Napoleonplein voor ons wekelijkse koffie-uurtje, 
elke donderdagochtend van 10:30 – 12:00 uur.  Een extra-
service buiten de gewone openingstijden. Gezien de belang-
rijke functie van het koffie-uurtje, een prachtgelegenheid om elkaar als wijkbewoners te 
ontmoeten, hopen we dat dit nog lang zo zal blijven.  
Frank, ook vanaf deze plaats “hartstikke bedankt” ! 

 
Spetterend optreden  
      The Josephines - Vonderkoor – Wilhelmina Fanfare 
 
Al wekenlang was er op Vonderhof naar uitgekeken en afgelopen zaterdagavond 26 no-
vember was het dan zover. Een heus optreden van het eigen koor – The Josephines – sa-
men met het Vonderkoor en de Wilhelmina Fanfare. En dat voor een uitverkochte zaal in 
Pand P aan de Leenderweg.  

Een grandioze happening is het geworden ! Anderhalf uur aan één stuk zonder onderbre-
king…..een bonte mix van zowel Nederlands- als Engelstalige toppers uit de jaren 60 en 
70 van Pierre Kartner, the Cats, Elvis Presley en vele anderen. Ook een fanfare-versie van 
‘Sien laat eens zien’. Het enthousiasme spatte er vanaf, ook bij het publiek dat, meezin-
gend en meezwaaiend op de maat van de muziek, zich liet meevoeren met de bekende 
liedjes uit de oude doos. Terwijl de fanfare er lustig op los blies.  

 

 
Optreden in Pand P: 

Vooraan zittend: de Josephines 
Daarachter staand: Vonderkoor 

Achteraan (slechts gedeeltelijk zichtbaar): Wilhelmina Fanfare 
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Tussendoor zong het Vonderkoor een aantal liederen uit het eigen repertoire en blies ook 
de Wilhelmina Fanfare enkele eigen nummers. 
 
Sluitstuk was een fanfare medley van Nederlandse evergreens die door iedereen – Jose-
phines, Vonderkoor én publiek – uit volle borst werden meegezongen.  
Kortom, één groot feest van herkenning…..én voor herhaling vatbaar.  
 
 
 

Activiteitenoverzicht ‘Lokaal Summa in de Buurt’  
                   vanaf woensdag 30 november in Summa College  
 
De activiteiten voor wijkbewoners vinden plaats in Lokaal ‘Summa in de Buurt’ (0.45) van 
het Summa College aan de Willem de Rijkelaan 3. Ideeën zijn altijd welkom.  
 
Woensdag staat in het teken van creatief bezig zijn, 
waarbij men kan denken aan macramé, mozaïeken, 
verven, kleien, knutselen. Hierin wordt ook gekeken 
naar thema’s en het seizoen. De activiteiten zijn inclu-
sief een lunch. 
 
Donderdag staat in het teken van samen koken van 
verschillende gerechten en in thema`s.  
 
Vrijdag staat in het teken van verwennen en ontspanning, gegeven door studenten; met 
o.a.: manicure, nagels lakken, haren wassen, watergolven en föhnen. En een ICT inloop. 
 
WOENSDAG 30 NOVEMBER 

10:00-14:00 uur: Creatieve ochtend met lunch. Kosten inclusief lunch: € 5,- 

DONDERDAG 1 DECEMBER 
10:30-14:00 uur: Amerikaanse kookochtend. Kosten koken: € 5,- 
 
VRIJDAG 2 DECEMBER  
10:00-13:00 uur: Verwen ochtend door studenten. Kosten: € 2,50 
Gratis ICT inloop vanaf 10:00 tot 13:00 uur.  
 
WOENSDAG 7 DECEMBER  
10:00-14:00 uur: Creatieve ochtend met lunch. Kosten inclusief lunch: € 5,- 
 
DONDERDAG 8 DECEMBER 
10:30-14:00 uur: Zoet en Hartige high tea. Kosten koken: € 5,-  
 
VRIJDAG 9 DECEMBER 
10:00-13:00 uur: Verwen ochtend door studenten. Kosten: € 2,50  
Gratis ICT inloop vanaf 10:00 uur. 
 
WOENSDAG 14 DECEMBER  
10:00-14:00 uur: Creatieve ochtend: taarten maken. Kosten inclusief lunch: € 8,50 
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DONDERDAG 15 DECEMBER  
10:30-14:00 uur: Mexicaanse kookmiddag. Kosten koken: € 5,-  
 
VRIJDAG 16 DECEMBER  
10:00-13:00 uur: Verwen ochtend door studenten. Kosten: € 2,50 
Gratis ICT inloop vanaf 10:00 uur 
 
WOENSDAG 21 DECEMBER  
10:00-14:00 uur: Creatieve ochtend: Kerststukje, met lunch. Kosten: € 7,50 
 
DONDERDAG 22 DECEMBER  
10:30-14:00 uur: Kerstbrunch. Kosten koken: € 7,50  
 
VRIJDAG 23 DECEMBER  
10:00-13:00 uur: Verwen ochtend door studenten. Kosten: € 2,50 
Gratis ICT inloop vanaf 10:00 uur. 
 
Adres:  
Summa College, Willem de Rijkelaan 3, 4516 EA Eindhoven, Lokaal ‘Summa in de Buurt’ 
(0.45) 
 
Meer informatie en/of aanmelden:  
- Marloes Rooijackers: mlm.rooijackers@summacollege.nl , tel. 06 4324 3279,  
- Amber Bartels: aam.bartels@summacollege.nl , tel. 06 2831 3977  
 
 

Update project  
      “Dementievriendelijk Vonderkwartier”  (november 2022) 
 
Hoe is de huidige stand van zaken met betrekking tot Dementievriendelijk Vonderkwartier? 
Het project draait nu ruim een jaar, sinds de officiële aftrap op 23 oktober ‘21 met “DAF 
op het Dak” van Vonderhof, als herkenningspunt voor mensen die de weg naar Vonderhof 
niet zo goed kunnen vinden.  
 
Sindsdien zijn er contacten ontstaan met en tussen ver-
schillende organisaties: de Werkgroep VonderXL, de Stich-
ting Alzheimer Nederland. WIJeindhoven, Vitalis (w.o. 
Stadsverpleeghuis Vonderhof), Archipel, het Summa Col-
lege en de Mantelzorgorganisatie. De daaruit voortgeko-
men Werkgroep DVG (Dementievriendelijke Gemeen-
schap) heeft regelmatig vergaderd, wat intussen heel wat 
plannen en activiteiten heeft opgeleverd.  
 
Om te beginnen een drukbezochte poffertjeskraam op 8 
mei jl op het Lodewijk Napoleonplein met voorlichting over 
dementie.  
Later die maand vond het Human Forever Festival plaats in het Summa College, met als 
hoofdspreker Teun Toebes, een 22-jarige verpleegkundige en auteur van de bestseller 
“Verpleegthuis – Wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie”.  

 

mailto:mlm.rooijackers@summacollege.nl
mailto:aam.bartels@summacollege.nl


Nieuwsbrief 55-plussers Vonderkwartier  pag.5 
 

En op 15 juni was er een theatervoorstelling over dementie, eveneens in het Summa Col-
lege, verzorgd door huisgezelschap Matzer Theaterproducties uit Den Bosch. 
 
De jongste activiteit was een presentatie, op 10 november jl., door twee deskundige vrij-
willigers van GeheugenKracht, een onderdeel van Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost-
Brabant. Ook deze presentatie was in het Summa College. Besproken werd hoe het ge-
heugen werkt en waardoor er problemen kunnen ontstaan, alsook het verschil tussen 'nor-
male' vergeetachtigheid, geheugenverlies door dementie en milde cognitieve stoornissen 
(MCI). Er was alle ruimte om vragen te stellen, en ervaringen en zorgen te delen. Verder 
waren er boeken en was ander informatiemateriaal beschikbaar. Tenslotte kregen de deel-
nemers praktische tips bij milde geheugenproblemen. 
Geïnteresseerden kunnen de presentatie opvragen bij Nell Engberts via de mail: 

nell.engberts50@gmail.com 
Wat staat er nu op stapel? 
Het streven is dat mensen met vergeetachtigheid zelf alleen een ommetje kunnen maken 
in onze wijk, zonder dat ze de weg kwijtraken. Daarvoor worden, in overleg met de Ge-
meente, twee zgn. Vonderrondjes uitgestippeld: een langere en een kortere route. Over-
leg hierover start op 28 november a.s. . 
 
Verder valt er op dit moment weinig concreets te melden. Wel zijn er diverse plannen, 
waarbij naast wijkbewoners o.a. WIJeindhoven, het Summa College en Vonderhof zijn be-
trokken. Wij houden u op de hoogte.  
 
Belangrijk! 
Bij alle activiteiten die de Werkgroep DVG organiseert, is iedere wijkbewoner – jong en 
oud – welkom. De werkgroep wil daarbij geen al te hoge verwachtingen wekken, maar wil 
wel dat iedereen in voorkomende gevallen weet waar men terecht kan voor hulp en on-
dersteuning wanneer men zelf of zijn/haar naaste te maken krijgt met problematische ver-
geetachtigheid.  
Wij wonen in een vrij jonge wijk. De Werkgroep DVG heeft geen idee hoeveel mensen in 
de wijk met problematische vergeetachtigheid te kampen hebben. Advies is daarom: trek 
zelf of als mantelzorger aan de bel bij de werkgroep als je meer informatie of ondersteu-
ning wilt. Doorverwijzing naar bijv. de Mantelzorgorganisatie, de Stichting Alzheimer Ne-
derland of WIJeindehoven (Peter Coolen) kan soms al veel ellende voorkomen.  

 
 
Kerstmarkt Vonderhof met optreden Vonderkoor 

op zaterdag 10 december a.s. 
 
Dit is een verkoop van allerlei leuke spulletjes, met daarbij warme chocolademelk en Glüh-
wein om alvast in de kerstsfeer te komen. Tijdens de markt 
verzorgt het Vonderkoor een optreden..  
 
Deze kerstmarkt vindt plaats bij Vonderhof op zaterdag 10 de-
cember, van 11:00 – 16:00 uur. Het Vonderkoor treedt op van 
15:00 – 16:00 uur, met halverwege een korte pauze.  
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Veteranen OntmoetingsCentrum “De Treffer’ 
 
Afgelopen week even een kijkje wezen nemen in De Treffer, het ontmoetingscentrum voor 
veteranen in de Smitsstraat nr. 17, in de naburige wijk De Bergen.  
 
Nederland kent tal van dit soort centra, gericht op veteranen d.w.z.  gewezen Nederlandse 
militairen die ons land hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situa-
ties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Denk bijvoorbeeld aan Indiëgangers 
of aan militairen, ingezet in de jaren 50 in de oorlog in Nieuw-Guinea. maar ook aan Liba-
non- of Afghanistan-veteranen. De erkenning, waardering en zorg voor veteranen staan in 
de zgn. veteranenwet.  
 
Veteranen OntmoetingsCentrum De Treffer wordt be-
heerd door de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost en 
werkt met zo’n vijftien vrijwilligers. De stichting organi-
seert jaarlijks verschillende veteraan gerelateerde activi-
teiten zoals lezingen, exposities, reünies e.d. Ook is er 
elk jaar een Indiëdag, een Nieuw-Guineadag, een Liba-
nondag en een Afghanistandag.  
 
Overigens is De Treffer niet alleen een inloophuis voor 
veteranen en hun familieleden, maar is IEDEREEN er 
welkom, bijvoorbeeld om een film te bekijken in de tv-
kamer, een tijdschrift te lezen in de leeskamer, een be-
zoek te brengen aan het knusse museumpje op de eer 
ste verdieping…..of zomaar voor een gezellig kopje kof-
fie. De openingstijden zijn: maandag en woensdag van 
14:00 tot 18:00 uur, donderdag van 14:00 tot 21:00 uur 
en zaterdag van 12:30 tot 17:00 uur. 
 
Begin volgend jaar organiseert de Werkgroep VonderXL een excursie naar De Treffer in 
het kader van S.O.S. (Samen-op-Stap). Te zijner tijd meer daarover in deze nieuwsbrief.  
 
_______________________ 
 
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”) 

 
Veteranen OntmoetingsCentrum DE TREFFER 
              Smitsstraat 17, Eindhoven 

 

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

