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VAN DE VOORZITTER

Beste wijkbewoners,

In ons blad vindt u allerlei nieuws over onze wijk. Met dank aan onze vrijwilligers die hun 
oren en ogen open houden kunt u onder andere lezen over criminaliteitspreventie, de 
woonomgeving en verkeer.

In het vorige nummer heb ik aangekondigd dat ik ga stoppen als voorzitter van de SBG. Inmiddels heb 
ik de laatste bestuursvergadering voorgezeten. Het is niet leuk om te stoppen, maar door mijn werk 
buiten Eindhoven heb ik het idee dat ik te weinig in de wijk ben om die goed te kunnen 
vertegenwoordigen. Ik wil bij deze het bestuur, Reinier, Gerrit, Ton, Wil en Lucien heel hartelijk danken 
voor de fijne samenwerking de afgelopen vier jaar. Een fijne club mensen die samen met de vrijwilligers 
een hoop werk verzet voor de leefbaarheid in de wijk. Ik hoop dan ook van harte dat er op korte termijn 
een nieuwe voorzitter voor de SBG wordt gevonden. Iets voor u misschien? 

Ik wens u en de SBG een fijne toekomst!

Irene van Stiphout

VAN HET BESTUUR

Subsidie

Ons jaarlijkse wijkfeest gaat helaas niet door, maar misschien komen er nog mooie nazomerdagen in 
september. In elk geval mooi genoeg voor een buurt- of straatfeest.

U kunt nog steeds bij ons terecht voor een bijdrage als u een buurt- of straatfeest wilt organiseren en 
daarvoor iets wilt huren, zoals een springkussen of een of ander speeltoestel.

Als u een mailtje stuurt naar info@buurtbeheer-genderbeemd.nl krijgt u per omgaande een formuliertje 
met enkele gegevens.

Skaeve Huse

In het vorige nummer van ons informatieblad stond onder 'Ingezonden' een formulier om bezwaar te 
maken tegen de komst van de 'Skaeve Huse'. De initiatiefnemers hebben ons nog niet gemeld of er 
reacties zijn ontvangen (en zo ja, hoeveel).

SBG heeft geen standpunt ingenomen tegen (dan wel voor) de komst van de 'Skaeve Huse', maar wij 
hebben met drie personen uit het bestuur zitting genomen in de 'Beheergroep Skaeve Huse'.

Deze beheergroep bestaat uit (vertegenwoordigers van) omwonenden, de politie, de woningcorporatie 
Trudo, de Winkeliersvereniging Kastelenplein en ambtenaren van de gemeente Eindhoven.

Reinier van den Broek.

VAN DE PENNINGMEESTER

Bent u van mening, dat onze stichting goed werk voor de wijk Genderbeemd 
verricht, doneer dan a.u.b. een bedrag om ons werk mogelijk te blijven maken 
(Met ingang van 1 januari 2013 heeft de Belastingdienst onze stichting 
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling ANBI)

Het IBAN van SBG is NL16RABO0150060416 (Rabobank).

Namens het bestuur en de vrijwilligers van SBG heel hartelijk dank.

Gerrit Knopper - penningmeester SBG.
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WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Het echte werk voor uw droge voeten is begonnen

De komende maanden werkt het waterschap aan de rand van uw wijk. Al 
het werk dient één doel: zorgen voor (uw) droge voeten, nu en in de 
toekomst. Afgelopen jaren heeft u daarover af en toe in het wijkblad kunnen 
lezen.

Wat speelt er? Met de verwachte klimaatveranderingen moeten we 
rekening houden met meer regen. Het risico op wateroverlast en schade 
aan woningen en infrastructuur neemt toe. In extreme situaties - bij 
uitzonderlijke en langdurige regen - kan de Dommel dan op laaggelegen 
plekken overstromen. Het gaat niet om levensbedreigende situaties. Op de 
kaart kunt u zien waar we maatregelen nemen om die problemen te 
voorkomen.

Verhoogd fietspad beschermt tegen hoog water

Eind augustus zijn we gestart met het 
verhogen van het fietspad langs de Dommel. 
(zie kaart). Het bestaande pad wordt zo’n 60 
cm hoger en vormt dan meteen een lage, 
beschermende kade tegen overstroming vanuit 
de Dommel. Zo krijgt het fietspad een dubbele 
functie. In maart hebben we al een aantal 
bomen langs het fietspad en langs de 
Klotputten weggehaald en verplant, om ruimte 
te maken. In het late najaar worden nieuwe 
bomen aangeplant.

Hogere kade langs Klotputten

Langs de Klotputten wordt de bestaande kade 
verhoogd en verbreed (zie kaart). De sloot 
naast de kade (’t Werdje) schuift een stukje op. Dat is noodzakelijk om de kade stevig te houden. Het 
zandpad op de kade sluiten we tijdens de werkzaamheden helemaal af met hekken. Het is onveilig voor 
wandelaars of spelende kinderen om op de kade en het pad te komen. Het wandelrondje rond de 
Klotputten is tot eind oktober niet toegankelijk. Het nieuwe pad op de kade wordt beter begaanbaar 
omdat het een stevige, half verharde toplaag krijgt.

Nieuwe kade overzijde Dommel

Aan de andere kant van de Dommel, vanaf de stuw, leggen we een kade aan van gemiddeld een meter 
hoog. Deze kade voorkomt dat er in noodsituaties water langs deze stuw kan stromen. Het wandelpad 
dat op deze kade ligt, is tijdens het werk afgesloten. 
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En verder…

Verder passen we de stuw in de Dommel en de stuw in het Afwateringkanaal aan. Dat gaat 
waarschijnlijk begin 2015 gebeuren. We verwachten daar geen overlast voor de omgeving.

Richting Veldhoven, vlakbij de Onze Lieve Vrouwedijk en de Kempische plassen, komen twee lage 
kades langs het water en brengen we wat duikers aan. Ook daar verwachten we nauwelijks hinder.

Wat merkt u ervan?

• Het fietspad langs de Dommel is tijdelijk afgesloten. Fietsers worden door de wijk omgeleid.
• Enkele wandelpaden worden tijdelijk afgesloten. 
• Voor de veiligheid zet de aannemer tijdens het werk hekken om fiets-/wandelpaden en de 

werklocatie af te sluiten. Houd spelende kinderen in de gaten. We verwachten dat uiterlijk eind 
oktober alle paden weer te gebruiken zijn. 

• De aannemer neemt een tijdelijke werklocatie ter plaatse in gebruik. Deze wordt ook met hekken 
afgesloten.

Allemaal om te voorkomen dat u bij hoog water risico’s loopt op ernstige wateroverlast.

Meedenkende bewoners

De afgelopen jaren spraken we regelmatig met wijkbewoners over dit onderwerp. Tijdens een 
wijkwandeling, bijeenkomst of workshop. Met hulp van alle aangedragen informatie en ideeën zijn hele 
concrete oplossingen uitgewerkt, die nu worden uitgevoerd.

Meer informatie

Op www.dommel.nl/hoogwatergolfeindhoven leest u meer over het project. Heeft u concrete vragen, dan 
kunt u ook mailen naar de projectleider Marcel van den Broek (mvdbroek@dommel.nl) of Philip 
Schellens (pschellens@dommel.nl). Of belt u naar het centrale nummer van het waterschap: (0411) 618 
618

WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

Mede Genderbeemd bewoners,

Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft gehad. En dat u bij thuiskomst geen onaangename verrassingen 
heeft aangetroffen. Volgens de wijkbrigadier zijn er nauwelijks incidenten in Oud Kasteel geweest.

Gelukkig maar, en laten we het zo houden. We gaan naar het najaar toe en dat wil zeggen dat het weer 
vroeger donker wordt. Bij een wijkschouw in de avonduren is het ons opgevallen dat er toch nog wel 
diverse achterpaden zijn waar het nogal donker is. Voelt u zich hier niet prettig bij, dan is het aan te 
raden contact te zoeken met de medegebruikers van het achterpad en samen te overleggen of het niet 
mogelijk is gezamenlijk hier verlichting aan te brengen. De kosten kunnen verdeeld worden door alle 
aanwonenden. En dat valt op jaarbasis best wel mee. Er zijn in de wijk bewoners die dit al gedaan 
hebben. Vraag daar eens na wat het financiële plaatje is en hoe men dat heeft aangepakt. Wat u in 
ieder geval krijgt is een veiliger gevoel. 

Zelf heb ik dit ook eens gedaan samen met de buurtcoördinator in de bewuste buurt, terwijl ik daar toch 
niet woonde. Dus voor inlichtingen kunt u ook bij mij terecht.

De gemeente kan en wil hierin niet voorzien, u zult het dus zelf op moeten pakken.

Wilt u iets met de wijkbrigadier bespreken: het politie spreekuur is op de 1e woensdag van de maand in 
wijkgebouw het Slot van 13.30 uur tot 14.30 uur. Het Slot ligt aan Kastelenplein 172. Natuurlijk kunt u 
ook in zeer dringende gevallen 112 bellen. Bij niet urgente gevallen 0900-8844. 

Mevrouw Wil de Vries,
hoofdcoördinator criminaliteitspreventie.
Telefoon: 040-2572710
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

In oktober 2013 werd het filiaal Gestel van de Openbare Bibliotheek 
Eindhoven tot verdriet van velen gesloten. 

Met een aantal vrijwilligers zijn we in november in ‘t Slot begonnen 
met een leestafel en een bibliotheek van ca. 800 boeken. Deze 
boeken werden ons geschonken door de Openbare Bibliotheek en 
later ook door particulieren. Men kan ze kosteloos lenen. Gezien het 
nog steeds groeiende aantal mensen dat hier boeken komt lenen en 
van de leestafel gebruik maakt, kunnen we concluderen dat dit 
initiatief in een behoefte voorziet. 

De wijkverenigingen en het buurtbeheer van de drie wijken van de 
Gestelse Ontginning hebben van hun waardering voor dit initiatief blijk 
gegeven d.m.v. een financiële bijdrage. Daarmee kunnen wij onze 
kosten dekken en eventueel enkele nieuwe boeken aanschaffen. 

Omdat “Boekenuitleen en leestafel ’t Slot” wel een hele mond vol is, 
hebben we onze burgerbibliotheek omgedoopt in 

“’t Boekenslot”. 

Zo wordt hij ook vermeld op de website van de Openbare Bibliotheek.

Voor het lenen van boeken kunt u terecht gedurende de in het kader 
genoemde openingstijden. Van de leestafel kunt u gebruik maken 
tijdens de openingsuren van ’t Slot. 

Vanaf 2 september is het mogelijk om boeken die u bij de Openbare Bibliotheek reserveert, af te halen 
bij ’t Slot. Deze boeken worden door de vrijwilligers van ’t Boekenslot bovenop de boekenrekken gezet, 
waar men ze zelf kan wegpakken. Ook is er een bus in ’t Slot gekomen waarin u vanaf september 
boeken van de Openbare Bibliotheek kunt inleveren. Deze boeken worden één keer per week door de 
besteldienst van de Openbare Bibliotheek opgehaald.

Van de Openbare Bibliotheek krijgt u bericht wat de voorwaarden en kosten voor reservering zijn. Dit is 
afhankelijk van het type abonnement dat u hebt. 

Wij hopen u (weer) te kunnen verwelkomen bij ’t Boekenslot.

INGEZONDEN

Gevonden voorwerp

Gevonden in het park: Een gouden kettinkje met hanger. Op de hanger staan op de voorkant 2 hartjes 
en een jongensnaam en op de achterkant een meisjesnaam.

Op te vragen bij tel.: 040-2515183.

Geheugen fit

Vergeetachtigheid, wat doe je eraan?

Normale vergeetachtigheid overkomt iedereen. Je vertelt iets en kunt niet op een naam komen. Op weg 
naar huis schiet de naam je opeens te binnen. Dit betekent nog niet dement zijn.

Let op uw gezondheid: goede voeding, op tijd naar de dokter, blijf actief.

Actief blijven kan door:

• Interesses en hobby’s te behouden 
• Het nieuws te volgen via krant, tv, internet. 
• Contacten buitenshuis houden
• Puzzelen, bridgen, kaarten, scrabbelen enz.
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Openingstijden

maandag 14.00 – 16.00 uur
dinsdag 10.00 – 12.00 uur
donderdag 14.00 – 16.00 uur

Bewonersbieb 't Boekenslot
Wijkgebouw 't Slot,
Kastelenplein 167,
5653 LX Eindhoven .
Tel. 040-2519768

Email: boekenslot@gmail.com



Zorg voor uzelf door:

• Goede nachtrust is belangrijk
• Medicijngebruik, terug naar de dokter als klachten niet verminderen.
• Durf tegen een ander te zeggen als iets te snel gaat.
• Durf hulp te vragen maar ook af te wijzen als u hulp niet nodig vind.
• De tijd nemen voor het verwerken van droevige en prettige gebeurtenissen en niet doen of er 

niets aan de hand is.
Wat kan helpen:

• Zorg dat dingen een vaste plaats hebben.
• Maak zonodig gebruik van geheugensteuntjes.
• Bedenk dat wat voor u geldt, ook voor een ander opgaat. Neem niet te snel taken over. Helpen 

wil niet zeggen overnemen, maar samendoen.
Op 18 september start de cursus Geheugen-Fit van 13.30 tot 15.30 uur bij Vitalis Engelsbergen, Maria 
van Bourgondiëlaan 8, 5616 EE Eindhoven. 

De cursus bestaat uit 6 lessen en een terugkombijeenkomst. Extra zijn een bijeenkomst met een diëtiste 
en een bijeenkomst met een fysiotherapeut. 

Kosten zijn € 25,00, Informatie en opgave bij: Lumens in de buurt, Riky Keijzers telnr. 040 2193663

Open dag Scouting

E-Vrienden

Eindhovense vrienden (E-vrienden afgekort) is een 
activiteitenvereniging waar de nadruk op gezelligheid en 
nieuwe ervaringen ligt. E-vrienden werkt via een website (http://www.e-vrienden.nl) waar leden zelf 
activiteiten kunnen plaatsen of inschrijven op activiteiten die georganiseerd worden. Op deze site is er 
ook een forum waar leden gezellig kunnen kletsen, ideeën voor E-vrienden kunnen aandragen of 
kunnen (na)praten over (uitgevoerde) activiteiten. 
E-vrienden is voor iedereen die nieuwe ervaringen wil opdoen, zoals rijden op een Segway, Roofvogels 
vliegen of buitenfilms bekijken. Maar ook voor leden die nieuwe mensen willen leren kennen tijdens een 
wandeling, etentje of bezoek aan de kermis.  
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Zie hieronder voor een overzicht van onze agenda: 

06 sep 2014 10.45 - 18.00 Wildwater kanoen
13 sep 2014 19:00 - 22:00 Boxtel by night kanotocht
14 sep 2014 10:30 - 12:00 Korte wandeling regio Eindhoven
18 sep 2014 19.00 - 22.00 Fakkeldefile
19 sep 2014 19.30 - 23.30 Ameezing Eindhoven(meezingen op het 

stadhuis-plein!)
27 sep 2014 18.30 - 21.30 Uit eten bij restaurant Lundi
27 sep 2014 10.00 - 15.00 Workshop Textielverharder (schilderij)
03 okt 2014 19.45 - 21.30 Bustour by night - lichtjesroute
04 okt 2014 19.30 - 22.00 Info borrel, gezellige (nieuwe) leden leren kennen
05 okt 2014 10.30 - 12.00 Korte wandeling Regio Eindhoven
12 okt 2014 14.00 - 17.00 Roofvogelworkshop
Iedereen is welkom als lid bij E-vrienden, contributie is 5 euro per jaar, de eerste 

3 maanden zijn gratis zodat potentiële leden kennis 
kunnen maken met de vereniging.
U bent dus van harte welkom! 

Bestuur van E-vrienden
Carlijn, Danielle, Myrna en Sonja

Email: info@e-vrienden.nl,
Website: http://www.e-vrienden.nl

WERKGROEP VERKEER

Verkeerslichten

De nieuwe verkeerslichten rond het Kastelenplein zijn al enige tijd in 
werking en zijn - in de meeste gevallen - een enorme verbetering 
vergeleken met de oude installaties.

Toch lijken sommige dingen niet logisch, maar zijn het wel (“er is over 
nagedacht”...).

Iemand in onze wijk merkte op dat hij, komend vanuit Veldhoven, moest 
wachten om linksaf te slaan vanaf de Meerveldhovenseweg naar de 
Bouvigne. Dit lijkt onlogisch, want het rechtdoorgaande verkeer heeft 
groen, terwijl linksaf nog rood blijft, zie foto. Als het dan voor linksaf ook groen wordt, kunt u ook meteen 
doorrijden, want het volgende licht staat dan ook op groen en u hoeft niet weer 
te wachten op het verkeerslicht van de Karel de Grotelaan.

Verkeersborden

Hoe zat het ook alweer? De belangrijkste basisvormen zijn: rond, vierkant en 
driehoekig. Driehoekig voor de waarschuwingen en vierkant (of rechthoekig) 
voor aanwijzingen. Ronde borden zijn voor geboden en verboden.

Met rode kleur: het is verboden te ...Met blauwe kleur: het is verplicht te …

“Brussel” vindt het blijkbaar aardiger om je te verplichten dan te verbieden, maar 
in Eindhoven staat toch nog een 'ouderwets' bord 'linksaf verboden'. Het staat 
op het parkeerterrein bij de Tongelreep, zie foto.

Ook in het buitenland (maar wel in Europa) staan nog wel van die oude borden, maar 
eigenlijk had bij de Tongelreep het 'gebod' D05r moeten staan.

Over smaak valt niet te twisten, maar het oude bord vind ik duidelijker. Rode kleur 
betekent immers gevaar. Als je hier linksaf gaat, ben je een spookrijder...
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Bord D05r  Dit bord is geen aanwijzing, maar een verplichting, dus niet: 'dat maak ik 
zelf wel uit'...

En bij het verlaten van het Kastelenplein, moet u altijd rechtdoor of linksaf, zie bord 
D06l. Toch gebeurt het nog vaak dat er spookrijders van en naar het Kastelenplein 
rijden. Zelf heb ik minstens vijf of zes keer spookrijders gezien. Dan moet het toch 
dagelijks gebeuren?

Blijkbaar loopt het meestal goed af zonder ongelukken..Vanaf het Kastelenplein: altijd 
rechtdoor of linksaf!

Reinier van den Broek

JONGERENWERK / DEGOJ

Welkom bij DEGOJ is iedereen van 10-15 jaar.
De sterke punten van Degoj:

J Iedereen die gewoon een keer meedoet aan een Degoj activiteit is vanaf dat moment auto
matisch lid.

J Niemand betaalt bij Degoj contributie. Lid zijn is gratis. Alleen als je meedoet aan een be
paalde activiteit betaal je een kleine deelnemersbijdrage.

J Leden krijgen iedere maand ons gratis maandblad ‘DEnieuwsGOJer’ thuis bezorgd. Daarin 
kun je lezen wat er de komende maand allemaal georganiseerd wordt.

J Niets hoeft bij Degoj. Heb je geen zin in bepaalde activiteiten, dan doe je daar natuurlijk ook 
niet aan mee. Nee, bij Degoj werkt het andersom. Wil je ergens graag aan meedoen, dan 
meld je je gewoon voor die activiteit aan. Een simpel telefoontje of mailtje is voldoende. 
Vrijheid blijheid dus bij Degoj.

J Bij Degoj ontmoet je veel leeftijdgenoten uit je eigen omgeving. En maak je gemakkelijk 
nieuwe vriendjes of vriendinnetjes.

Dit kun je de komende maand bij Degoj verwachten  :
Zaterdagavond 20 september: ZWEMFESTIJN. We gaan een paar uur spartelen in het mooiste 
zwembad van Brabant en dat is natuurlijk de KEMPERVENNEN. 
Met die fantastische wildwaterbaan, disco-glijbaan, heerlijk warme 
buitenbaden en natuurlijk het prachtige onderwateraquarium. 
Deelname kost € 3,50. Snel inschrijven zou ik zeggen! 

Vrijdag 27 september: KEETAVOND. Yes, hij is er weer, de leukste 
avond van de maand. Zoals altijd in wijkgebouw ’t Slot. Aanvang 
19.00 uur, einde 21.00 uur. Alles wordt altijd maar duurder, maar dat 
geldt niet voor de Keetavond want nog steeds kost al die keet maar 
€ 1,--.

Zondag 5 oktober: naar BOBBEJAANLAND. Het leukste pretpark 
van België. Voor € 17,50 beleef je weer een heerlijke dag. 

Vrijdag 31 oktober: HALLOWEENTOCHT. Griezelen en gruwelen in een donker bos. Wie durft….? 
Deelname kost € 3,50

Kijk voor meer informatie en nog veel meer activiteiten op www.degoj.nl 

Wil je meedoen aan een Degoj activiteit dan kun je aanmelden via e-mail, de website of per telefoon. Het 
mailadres is degoj@upcmail.nl. Of gebruik het contactformulier op www.degoj.nl. Het telefoonnummer 
is 2521353. Ook als je meer info over Degoj of een van de activiteiten wilt mag je mailen of bellen.
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ACTIVITEITEN WIJKCENTRUM 'T SLOT

Maandag 09.00 – 12.00 Schildersclub Manders
09.45 – 11.00 Yoga 55+
13.30 – 16.30 Biljartclub + Vrij rikken
13.30 – 14.30 Gym 55 + Welzijn 
13.00 – 16.00 Schildersclub Rob Vonk
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.00 Koersbal (okt t/m april)
19.30 – 23.00 Biljartclub
20.00 – 22.00 Country Linedancing Beginners (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 1e & 3e maandag vd maand → Fotoclub De Gender
20.00 – 23.00 2e & 4e maandag vd maand → V.E.R.O.N. (a13.veron.nl)
19.30 – 23.00 1e maandag vd maand → HCC Computerclub
20.00 – 23.00 2e maandag vd maand → ACE Apple computerclub 
19.30 – 22.30 4e maandag vd maand → HCC Beeld bewerking
19.30 – 22.00 Laatste maandag vd maand → PC Vriendenclub

Dinsdag 09.30 – 10.30 Slankclub
09.30 – 12.00 Hobby bridgeclub
10.00 – 12.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.00 Koersbal (okt t/m april)
19.00 – 20.30 Aerobics
20.00 – 21.00 V.E.R.O.N.  (a13.veron.nl)
20.15 – 22.15 Schildersclub Slotvernis

Woensdag 13.00 – 16.30 Biljarten en kaarten 50 +
13.30 – 14.30 1e woensdag vd maand Politie spreekuur
14.30 – 15.45 Volksdansen
20.00 – 23.00 1e woensdag vd maand → HCC Video
19.00 – 23.00 2e woensdag vd maand → Hermes pers. vereniging
19.30 – 22.30 3e woensdag vd maand → HCC Website
20.00 – 23.00 Laatste woensdag vd maand → Linux

Donderdag 11.00 – 12.30 reuma vereniging Eindhoven (tai chi)
13.30 – 16.30 Vrij rikken
13.30 – 16.30 Biljartclub
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.30 Soos 50 + ( biljarten, kaarten, sjoelen )
20.00 – 22.30 Zangkoor Dirk ( pop)
20.00 – 22.30 2e donderdag vd maand → HCC Borduren
19.00 – 22.00 Laatste donderdag vd maand → HCC Flight Simulator

Vrijdag 20.00 – 22.00 Country Linedancing Gevorderden (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 Sociëteit “de Gender”, 1x per maand. 

Zaterdag 09.00 – 16.00 1e zaterdag vd maand → HCC Flight Simulator
12.00 – 17.00 3e zaterdag vd maand → HCC Inloop

Zondag 12.00 – 18.00 Welzijnsorganisatie Soenie Hanafie Eindhoven

Daarnaast heeft het Jongerencentrum elke dag een eigen programma.
Mocht u nog vragen en / of opmerkingen hebben, kom gerust binnen.
Als u een zaal wilt reserveren, dan kunt u contact opnemen met de beheerder.
Graag tot ziens in Wijkcentrum ‘t Slot. Wij staan u graag te woord.
Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven
Tel.: 040 2519768 E-mail: info-slot@welzijneindhoven.nl 
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SPORT, SPEL EN ONTSPANNING

Bridgeclub Allez Alert 2 52 62 00 mevr. C. Assink, secretariaat
Atrium Gagelbosch 2 21 76 09 mevr. A. Hille, wedstrijdleiding

Schaakver. “Triple-Pion” 2 55 21 13 Henk Smit, web site: www.triple-pion.dse.nl
Fotoclub “De Gender” e-mail: info@fcdegender.nl
Scouting Angelo Roncalli 2 55 25 88 P. Weeber, p/a Offenbachlaan 116, 5654 RG  Ehv
Koor Maria Middelares 2 52 45 13 M. Bouckaert, Klingelbeek 26
Koninklijke Harmonie Phileutonia 2 02 55 28 Birgit Strijbos, Postbus 7031, 5605 JA  Eindhoven

web site: www.phileutonia.com
Badmintonclub Hanevoet 8 48 26 56 Maurice v.d. Lee, Hoogstraat 381
Badmintonclub Eindhoven 2 52 05 17 Ad van Abeelen, web site: www.bceindhoven.nl
Heren- en dames gymclub GO 2 41 72 91 Peter de Zeeuw
Damesgymclub GO 2 85 89 97 Thieu Broens
KBO 50+ GO 2 52 17 57 M. van Beurden
Handbalvereniging EHV 2 52 45 94 Gerard Verschuren
Tennisvereniging Volley 2 52 88 72 T. van Gils, Schönberglaan 8
Volleybal VC PRIMO 2 52 57 22 Holger Stoldt
V.V. Gestel 2 51 84 99 Mevr. Rita Trimbos-de Bruin, Postbus 7081
Zaalvoetbal-Gamma Bouwmarkt 2 51 42 07 Pim Lamers, Keverberg 28

MELDINGSKAART BUURTPREVENTIE
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BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee
Politiebureau Gestel 0900-8844 Noord Brabantlaan 66b, 1e woensdag v.d. maand spreekuur 

13.30 tot 14.30 uur in wijkgebouw ’t Slot.
Huisartsen Kastelenplein Kastelenplein 172, 5653 LX  Eindhoven

website: http://www.huisartsenkastelenplein.nl
2 55 11 37 B. ter Keurst
2 51 15 70 R.T.B. Verstegen
2 52 62 55 M.A.P. Nelissen / Y.A.F. Rutten-Roumen
2 52 90 82 P. Schröder

Spoedlijn Kastelenplein 2 52 23 15 Maandag t/m vrijdag van 8 tot 17 uur
Huisartsen Gestel Midden 2 51 99 50 Gezondheidscentrum Gestel Midden

Peter van Anrooylaan 5, 5654 MA  Eindhoven
Spoedlijn Gestel Midden 2 52 02 20 website: https://gestelmidden.dohnet.nl
Gezondheidscentr. Sibelius 7 11 71 00 SGE Sibelius, Sibeliuslaan 315, 5654 CT  Eindhoven

Mevr. S. de Boer, Mevr L Roos.  http://www.sge.nl 
Centrale Huisartsenpost 0900 8861 van 17 tot 8 uur en in het weekeinde
Tandartsen 2 57 38 29 R. Brakel, Kastelenplein 174

2 51 83 32 B. Jans, Kastelenplein 1 74
2 51 32 45 J. Sijmons, Kastelenplein 1 74
2 51 92 41 Mw Y. Davans, Keverberg 72
2 52 42 67 Tandheelkundig centrum Hanevoet, Oldengaarde 17

Consultatiebureau 2 30 80 20 Mendelssohnlaan 217 
Apotheek De Gender 2 51 06 38 Kastelenplein 175
Apotheek SGE Sibelius 7 11 71 10 SGE Sibelius, Sibeliuslaan 315, 5654 CT  Eindhoven
Sensoor 0900 0767 Voor een gesprek van mens tot mens
Tel. Hulpdienst 2 44 04 40 Postbus 7591, 5601 JN  Eindhoven
Bibliotheek 260  4 260 Emmasingel 22, www.bibliotheekeindhoven.nl
Boekenuitleen/leestafel 2 51 97 68 Wijkgebouw 't Slot, Kastelenplein 167
Basisscholen 2 51 14 41 De Hobbitstee, Schelluinen 2

2 52 19 05 De Springplank, Aldendriel 38
Peuterplaza Genderbeemd 2 57 39 04 Aldendriel 38a,  5653 PK  Eindhoven
Kinderdagverblijf Korein 2 57 36 36 Keverberg 5A,  5655 BA  Eindhoven
Peuterplaza Hanevoet 2 51 70 91 Keverberg 5 (‘t Startblok)

2 52 18 62 Inlichtingen en opgeven peuters: Rita Taphoorn
Spilcentrum Oldengaarde 2 51 89 72 Oldengaarde 1b,  5655CP Eindhoven
Jongerencentrum ’t Slot 0652634809 Wijkgebouw ‘t Slot, Kastelenplein 167 (zij-ingang)

website: www. jongerenineindhoven.nl
Sporthal - Genderbeemd 2 52 15 55 Sterkenburg 616
Yogalessen 2 52 14 10 Mevr. Lucie Wolterbeek, Ruwenberg 79
Zuidzorg 2 30 84 08 Voor dringende gevallen dag en nacht bereikbaar
Archipel 2 52 03 11 Genderhof

2 50 44 00 Zuiderpark en Gagelbosch
Wijkgebouw ‘t Slot 2 51 97 68 Kastelenplein 167, bespreken woe. 19.00 - 21.00 uur
Degoj 2 52 13 53 Rob Hack, Warmelo 15, 5655 JZ  Eindhoven
Dierenkliniek Gestel 2 55 02 78 Tinelstraat 190
Kindertelefoon 0800-0432 Van 14.00 - 20.00 uur
Klanten Contact Centrum 14 040 Gemeente Eindhoven, meld- en klachtennummer
Groot Huisvuil Lodewijkstr. ma t/m vrij 13.00 - 17.00 u, za 10.00 - 16.00 u
Klachten Openb. Verlichting 0800-9009 Storingsnr gas, elektra en openbare verlichting. Kies 2,

houd postcode (5653) en lantaarnpaalnummer bij de hand
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