
Nieuwsbrief 55-plussers Vonderkwartier  pag.1 
 

 

 

 
 
Wekelijks koffie-uurtje 
                                voor één keer in Vonderhof 
 
Het koffie-uurtje op donderdag 29 december a.s., 10:30 – 12:00 uur, vindt plaats in 
Stadsverpleeghuis Vonderhof (Bernhardplaats 1), en dus niet zoals gebruikelijk in ’t Von-
derke aan het Lodewijk Napoleonplein. Frank, eigenaar en gastheer van ’t Vonderke, is 
een paar dagen aan het genieten van de Spaanse zon. Het is hem van harte gegund ! 
 
 

Samen naar Van Abbemuseum  
     op dinsdag 24 januari a.s. 

 
Op dinsdagmiddag 24 januari a.s. organiseert de Werkgroep VonderXL de eerste SOS (Sa-
men-op-Stap) activiteit in het nieuwe jaar: een bezoek aan het Van Abbemuseum, met 
aansluitend (voor de liefhebbers) een hapje in De Karseboom. 
 
In het Van Abbemuseum loopt momenteel (tot 30 april) een 
buitengewoon interessante tentoonstelling over ontwikkelin-
gen, ideeën en verhalen uit de jaren 90, en over hoe deze 
doorwerken in de wereld van vandaag. Het einde van de 
Koude Oorlog, de AIDS pandemie en de toenemende globali-
sering zorgden voor enorme veranderingen, ook in de kunst. 
Wat is er gebeurd met de vragen en de ervaringen van toen?  

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

  
 Samen-op-Stap naar Van Abbemuseum 

 Activiteitenoverzicht v.a. januari ‘23:  
          Summa College en Vitalis Parc Gender 
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Wij wensen u 

een rustige en gezellige jaarwisseling 

en 

een gelukkig en vooral gezond 2023 
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Ruim veertig kunstenaars en onderzoekers belichten in tien losse scenes, in evenzovele 
zalen van het museum, hun ideeën over internationalisering, met als overkoepelende titel 
“Rewinding internationalism”.  Als bezoeker ervaar je in elk van de tien zalen een eigen 
verhaal en sfeer, soms licht en hoopgevend, soms donker en onheilspellend.  
 
Ook nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan voor het gezamenlijke uitje op 24 januari. 
Iedereen is van harte welkom. Voor de liefhebbers is er na afloop een ‘nazit’ met eventu-
eel een hapje in De Karseboom, circa vijf minuten lopen vanaf het museum. 
Het is ook mogelijk om daarna samen in De Karseboom te eten. Als je daar interesse in 
hebt, vermeld dit dan a.u.b. bij je aanmelding.  
 
Waar:           Van Abbemuseum (hoek Wal-Bilderdijkln) / De Karseboom (Grote Berg 10) 
Wanneer:  Dinsdag 24 januari a.s.: Van Abbe 15:00 – 16: 30 uur; Karseboom 17:00 uur 
Kosten:   Van Abbe gratis ; Karseboom voor eigen rekening. 
Opgeven: Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging 

per mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.  
          Belangrijk:  Duidelijk aangeven: Van Abbe én Karseboom, óf een van beide. 

          Graag opgeven vóór zaterdag 21 jan. (i.v.m. reservering Karseboom)  
            
 

Wie wil en kan zorgen voor VERVOER  
bij S.O.S.-uitjes? 

 
Al vanaf 2018 organiseert de Werkgroep VonderXL één keer per maand een uitje – cultu-
reel, culinair, sportief of anderszins – onder het motto S.O.S. (Samen Op Stap). Achterlig-
gend idee was – en is nog steeds – dat het voor veel (oudere) mensen lastig is om er al-
leen op uit te gaan. Overigens is S.O.S. bedoeld voor voor iedereen die zijn/haar mede-
buurtbewoners (beter) wil leren kennen en van gezellige of interessante activiteiten houdt 
 
Ook het komende jaar willen we graag weer elke maand zo’n SOS-uitje organiseren. En 
liefst onder dezelfde laagdrempelige voorwaarden d.w.z. gratis (of goedkoop) en in de 
buurt, zodat ook wijkbewoners met een smalle beurs of mensen die moeilijk ter been zijn, 
kunnen deelnemen. 
 
Tegelijk zouden we graag wat meer variatie willen. Sug-
gesties zijn dan ook van harte welkom. 
 
Een ander punt is dat veel potentiële bestemmingen voor 
nogal wat ouderen net iets te ver van het Vonderkwartier 
af liggen om ze te voet of per fiets te kunnen bereiken. 
 
Vandaar deze oproep aan wijkbewoners, dus gerust ook 
jongeren, die zo nu en dan in voorkomende gevallen – en dit is lang niet elke maand zo – 
voor autovervoer zouden willen en kunnen zorgen. Wie wil, mag dan tevens deelnemen 
aan het uitstapje. 
 
Voelt u hiervoor, laat dit dan weten aan de werkgroep via vonderxl@vonderkwartier.nl . 
 U kunt ook contact opnemen met Peter Klaver (via p.klaver4@gmail.com) of Kees Schef-
fers (via c.scheffers@chello.nl). 

 

mailto:p.klaver4@gmail.com
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
mailto:p.klaver4@gmail.com
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Activiteitenoverzicht ‘Lokaal Summa in de Buurt’  
                   vanaf maandag 9 januari in Summa College  
 
Onderstaande activiteiten voor wijkbewoners worden georganiseerd en uitgevoerd door 
studenten van Sociaal Werk van het Summa College, waarbij altijd een instructeur aanwe-
zig is.  
 
De activiteiten vinden plaats in lokaal ‘Summa in de 
Buurt’ (0.45), een gezellige huiskamer op de begane 
grond van het Summa College aan de Willem de Rij-
kelaan 3. Er is een invalidentoilet aanwezig.  
Iedereen is van harte welkom ! 
 
Op maandagochtend zijn er twee studenten van Sociaal 
Werk die ook opgeleid zijn tot make-up artist. Deze 
ochtend krijgt u advies over make-up en kunt u worden opgemaakt.  
 
Woensdag staat in het teken van creatief bezig zijn, waarbij men kan denken aan ma-
cramé, mozaïeken, verven, kleien, knutselen, sieraden en wenskaarten maken. Hierbij 
wordt ook gekeken naar thema’s en het seizoen. De activiteiten zijn eventueel met lunch. 
 
Donderdag  staat in het teken van samen koken van verschillende gerechten en 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. 
 
Wilt u graag gewoon eens komen kijken? Dan bent u van harte welkom om een kop koffie 
of thee te komen drinken op de nieuwe inloopmomenten: 

- Maandag tussen 10:30 en 15:30 uur; 

- Woensdag tussen 10:30 en 14:30 uur’; 

- Donderdag tussen 11:00 en 15.30 uur. 

 
Programma in januari 2023: 
 
MAANDAG 9 JANUARI  
10:30-11:30 uur: Make-up ochtend. Kosten: € 2,50 
 
WOENSDAG 11 JANUARI  
10.00-14.00 uur: Creatieve ochtend, eventueel met lunch. 
Kosten met lunch: € 5,00. Kosten zonder lunch: € 2,50 
 
DONDERDAG 12 JANUARI 
10:30-14:00 uur: Kookactiviteit. Kosten: € 5,00 
 
VRIJDAG 13 JANUARI  
10:00-13:00 uur: Verwen ochtend door studenten. Kosten: € 2,50 
Gratis ICT inloop vanaf 10:00 tot 13:00 uur.  
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MAANDAG 16 JANUARI  
10:30-11:30 uur: Make-up ochtend. Kosten: € 2,50 
 
WOENSDAG 18 JANUARI 
10.00-14.00 uur: Creatieve ochtend, eventueel met lunch.  
Kosten met lunch: € 5,00. Kosten zonder lunch: € 2,50 
 
DONDERDAG 19 JANUARI 
10:30-14:00 uur: Kook activiteit. Kosten: € 5,00  
 
VRIJDAG 20 JANUARI 
10:00-13:00 uur: Verwenochtend door studenten. Kosten: € 2,50 
Gratis ICT inloop vanaf 10:00 tot 13:00 uur.  
 
MAANDAG 23 JANUARI  
Geen ochtendactiviteit i.v.m. BHV training studenten 
 
WOENSDAG 25 JANUARI  
10.00-14.00 uur: Creatieve ochtend, eventueel met lunch. 
Kosten met lunch: € 5,00. Kosten zonder lunch: € 2,50 
 
DONDERDAG 26 JANUARI  
10:30-14:00 uur: Kookactiviteit. Kosten: € 5,00  
 
VRIJDAG 27 JANUARI  
10:00-13:00 uur: Verwenochtend door studenten. Kosten: € 2,50 
Gratis ICT inloop vanaf 10:00 tot 13:00 uur. 
 
MAANDAG 30 JANUARI  
10:30-11:30 uur: Make-up ochtend. Kosten: € 2,50 
 
Adres:  
Summa College, Willem de Rijkelaan 3, 4516 EA Eindhoven, lokaal ‘Summa in de Buurt’ 
(0.45), op de begane grond.  
 
Meer informatie en/of aanmelden:  
- Marloes Rooijackers (Instructeur Summa in de Buurt):  

mlm.rooijackers@summacollege.nl , tel. 06 4324 3279,  
- Amber Bartels (Onderwijsassistent Summa in de Buurt): 

 aam.bartels@summacollege.nl , tel. 06 2831 3977  
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:mlm.rooijackers@summacollege.nl
mailto:aam.bartels@summacollege.nl
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Activiteiten voor oudere wijkbewoners  
    in Vitalis Parc Gender vanaf 2023 

 
Behalve op het vlakbij gelegen Summa College worden ook in Vitalis Parc Gender (Engels-
bergen) elke week leuke activiteiten georganiseerd - ontspannende, sportieve, creatieve 
en sociaal-culturele activiteiten – waar iedere oudere uit onze wijk aan mee kan doen. An-
dere wijkbewoners ontmoeten, activiteiten met elkaar ondernemen, interesses en gezellig-
heid delen, kortom samen gelukkig oud worden…..dáár gaat het om !  
 
Heel veel activiteiten zijn helemaal gratis. Voor sommige betaal je een klein bedrag per 
keer. Je ziet hieronder in het programma wat gratis is en wat de eventuele kosten zijn. Zo 
kom je niet voor verrassingen te staan.  Voor adres en meer info: zie volgende bladzijde. 
 

Activiteit  Tijd en waar Kosten  

MAANDAG 

Strak in de lak (nagels lakken) 10.00 - 11.30 Atrium Gratis 

Koffie uurtje  14.00 - 15.00 Bourgondiër Gratis 

Kom erbij (sjoelen) 14.00 - 16.00 Atrium Gratis 

Breiclub  14.00 - 16.00 Activiteitenruimte Gratis 

Bewegen met Mirthe  15.00 - 16.00 Genderzicht Gratis 

DINSDAG 

Ontbijtbuffet  9.00 - 10.00 Bourgondiër € 2,50 op inschrijving 

Informatiecentrum én digitalis  Oneven weken  

10.00 - 12.00 Atrium 

Gratis 

Fix het  Even weken  

10.00 - 12.00 Atrium 

Gratis 

Project LISJE  Even weken  
13.30 - 15.30 Atrium 

Gratis 

Atelier SKON  Oneven weken  

13.30 - 15.30 Atrium 

Gratis 

Koffie uurtje  14.00 - 15.00 Bourgondiër Gratis 

WOENSDAG 

Maandmarkt  1e woensdag v.d maand 10.00 - 
12.00 Hal/entree 

Gratis 

Inloop uurtje  13.30 - 14.30 Atrium Gratis 

Bossie & Bakkie (bloemschikken) 3e woensdag v.d maand  
14.00 - 15.30 Atrium 

Gratis op inschrijving 

Koffie uurtje  14.00 - 15.00 Bourgondiër Gratis 

Spelavond  19.00 - 21.00 Grand café Gratis 

DONDERDAG 

De hoge noot (zingen) 10.30 - 11.45 Activiteitenruimte Gratis 

Koffie uurtje  14.00 - 15.00 Bourgondiër Gratis 

Jeu de boules  14.00 - 16.00 Tuin Gratis 

Friet uurtje  17.00 - 18.00 Grand café € 4,50 op inschrijving 

VRIJDAG 

Creatief atelier  10.00 - 11.30 Genderzicht Gratis 

Bewegen met Mirthe  10.30 - 11.30 Activiteitenruimte Gratis 

Koffie uurtje  14.00 - 15.00 Bourgondiër Gratis 

Onder de pannen (bakken/koken) 14.30 - 16.00 Bourgondiër Gratis 

Vrijmibo  16.00 - 17.00 Atrium Gratis 

Linedance Permata  20.00 - 21.00 Grand café Gratis 

ZATERDAG / ZONDAG 

Koffie uurtje  14.00 - 15.00 Bourgondiër Gratis 

Viering (zaterdag)  18.30 - 19.15 Genderzicht Gratis 
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Adres:  
Vitalis Parc Gender (Engelsbergen), Maria van Bourgondiëlaan 8, Eindhoven 
 
Meer informatie en/of inschrijving: 
- Mirthe Dankers (activiteitenbegeleidster Ankerpunt, team Welzijn Engelsbergen) 
  06-34225884 (werkdagen: ma-wo-do-vr)  
- Inschrijven kan bij de receptie op bovenstaande locatie (Maria van Bourgondiëlaan 8) 
 
 
_______________________ 
 
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/

