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VAN HET BESTUUR

Dan maar stoppen met SBG en de stichting opheffen?

In december van dit jaar bestaat de Stichting Buurtbeheer Genderbeemd 19 jaar.
Reden voor een feestje? Nou nee...

Het lijkt erop dat wij niet meer zo nodig zijn als bewonersorganisatie.

De wijk is netjes (al zijn de nieuwe stoeptegels af en toe groen en glad met soms wat hondenpoep).
De Ergonbedrijven zorgen voor verwijdering van onkruid en herfstblad.
Het regenwaterriool werkt goed.
De stoplichten werken goed.
Er is nauwelijks vrachtverkeer.
Er is nauwelijks overlast.
Er is nauwelijks criminaliteit.

En ga zo maar door...

Het is niet zo dat SBG daar in alle gevallen bemoeienis mee heeft (gehad), maar in de meeste gevallen 
is SBG de door de gemeente 'erkende gesprekspartner'.

Sinds twee jaar regelen wij ook nog de subsidieverstrekking voor straatfeesten.

Maar, als wij een oproep plaatsen voor vrijwilligers voor hand- en spandiensten, of voor een 
bestuursfunctie, blijft het vrijwel altijd oorverdovend stil. 
Ons jaarlijkse wijkfeest in september, ter gelegenheid van de 'autovrije zondag', is niet doorgegaan bij 
gebrek aan vrijwilligers.

Het lijkt erop dat buurtfeesten in het kader van de 'Burendag' op een aantal plaatsen in onze wijk wel 
succesvol zijn, mede dankzij subsidieverstrekking via SBG en het Oranjefonds.

Als er verder geen belangstelling meer is voor activiteiten, blijft voor SBG nog alleen het Paasfeest over. 
Op tweede Paasdag paaseieren zoeken. Maar ook daar bleef het stil na een oproep voor vrijwilligers...

Dan heeft het weinig zin om door te gaan met het 'Buurtoverleg' met de gemeente en Politie.
Dan heeft het weinig zin om door te gaan met 'Wijkschouwen'.
Dan heeft het weinig zin om door te gaan met de werkgroep 'Criminaliteitspreventie'.
Dan heeft het weinig zin om door te gaan met de werkgroep 'Woonomgeving & Milieu'.
Dan heeft het weinig zin om door te gaan met de werkgroep 'Verkeer'.
Dan heeft het weinig zin om door te gaan met de werkgroep 'Jongerenzorg'
Dan heeft het weinig zin om door te gaan met de werkgroep 'Evenementen'

En tenslotte heeft het dan weinig zin om door te gaan om met drie bestuursleden zitting te hebben in de 
beheergroep Skaeve Huse.

Wordt dit het laatste nummer van het 'Gele Krantje'? 

Wij horen graag uw mening!

Namens het bestuur,
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

Kunt U het zich nog voorstellen ? Deze foto (voorpagina) is 
gemaakt op de Gender bij het trapveldje in januari 1975.

Zoals U ziet, nog nergens aanplant en een drukbezocht 
ijsbaantje. Indertijd kon er nog jaarlijks geschaatst worden. 
De laatste 10 jaar heeft er geen ijs meer gelegen. Komt dit 
door verandering van het klimaat of de kwaliteit van het 
water ? Maar gezellig was het altijd.

Woonomgeving

Tweemaal per jaar maken wij van de SBG een rondgang 
door de wijk, 1x in het voorjaar bij daglicht en 1x in het 
najaar als het donker is. Wij kijken dan naar de kwaliteit 
van bestrating, opmerkelijke feiten die veranderd kunnen 
worden, verlichting, etc. Hiervan wordt een rapport opgemaakt en besproken met de Gebiedsbeheerder 
en waar nodig en mogelijk wordt er dan verbeterd of aangepast. Momenteel ziet onze wijk er best goed 
uit met weinig opmerkelijke feiten; een punt wat toch wel besproken is, zijn de groene tegels die soms, 
bij nat weer, toch wel erg glad kunnen zijn. Maar zoals de Gemeente zegt: ze voldoen aan de eisen; 
maar dit kan een 6 zijn of een 9. Dus in onze wijk duidelijk geen 9.

Skaeve Huse

Er zijn het afgelopen jaar diverse bijeenkomsten geweest over het Project Skaeve Huse met 
vertegenwoordigers van Gemeente, Politie, Winkeliers Kastelenplein, Trudo, de 3 wijkverenigingen en 
bewoners. Dit heeft geresulteerd in de vaststelling van het Plan Skaeve Huse.

Wat houdt dit nu in? Aan de rand van het bedrijventerrein De Hurk worden 6 woningen gebouwd voor 
mensen die elders voor woonoverlast hebben gezorgd. Dus die niet passen in een wijk. 
Woningcorporatie Trudo verzorgt het beheer van deze woningen. Het wijkje kan eventueel nog worden 
uitgebreid tot maximaal 12 woningen. Er zijn criteria vastgesteld voor deze woningen. De dichtstbijzijnde 
woningen liggen op 400m loopafstand van voorzieningen zoals school e.d. Inmiddels is er een 
Nieuwsbrief nr. 3 in de wijken verspreid. Maar U kunt dit alles ook nog eens nalezen op: 
http://www.eindhoven.nl/artikelen/Skaeve-Huse-bij-Croy.htm .

Bodemvervuiling

De Gemeente heeft een rapport op laten maken over de bodemvervuiling. Het blijkt dat in onze wijk De 
Genderbeemd er maar een klein plekje is in de Eimerick. Wilt U weten hoe de situatie bij U onder het 
huis is, dan kunt U een rapportje opvragen via: www.eindhoven.nl/bodem .

Glasvezelkabels

U zult wel denken, nu waren wij net klaar met alle opbrekingen en beginnen ze weer. Inderdaad maar dit 
is ten behoeve van de glasvezel- en elektriciteits (zogenaamde middenspannings) -kabels. Het was van 
de Gemeente wel iets vriendelijker geweest als ze een “wijkinfo” rondgestuurd hadden met informatie en 
planning. Wij bij de SBG zijn ook niet op de hoogte gesteld, wat ook door ons is kenbaar gemaakt. 

Woonomgeving Algemeen

Ik wil toch nog aandacht vragen voor enkele algemene punten. 

Hondenpoep

Hiernaast nog een foto van een situatie welke wij in onze wijk 
jammer genoeg nog tegenkomen. Dit is op een plaats waar 
kleine kinderen spelen. Hondenbezitters, U vindt het toch ook 
niet prettig om hierin te trappen of Uw kinderen thuis te krijgen 
met hun kleren onder. Als Uw hond zo’n hoge nood heeft gehad, 
ruim het dan op.
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Waterplassen en bladeren

Er is een nieuwe regenwaterafvoer aangelegd, die heel goed werkt. Maar als er voor de kolken bergen 
bladeren liggen dan kan het water niet weg en krijgen we toch nog plassen water. Als nu iedereen de 
kolk voor zijn deur bladvrij houdt dan is er in de wijk geen plas water meer te vinden.

Fietsen

Het is al eerder gezegd. De trottoirs in de wijk zijn na de verbouwing behoorlijk verbreed en het is 
verleidelijk om hierover te fietsen in plaats van over de weg, maar hierdoor kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan. Ook wordt er steeds meer door het parkje gefietst aan de Sterkenburg. Dit zijn echter 
wandelpaden en dus voor de voetgangers. Het moet dus niet zo zijn, als er een fietser aankomt, dat die 
belt omdat de voetganger opzij moet gaan.

Vacature

U leest het elders ook nog in dit blad: er is nog steeds een plaats vrij voor een voorzitter Woonomgeving 
en Milieu. Het is heel belangrijk dat er iemand het voortouw neemt in deze commissie. Iemand die 
betrokken is bij de wijk door bv. werk, functie, kinderen e.d.. U wordt terzijde gestaan door andere 
commissieleden maar die door o.a. leeftijd niet meer adequaat kunnen reageren wat er op bepaald 
gebied in onze wijk speelt. Heeft U interesse, neem gerust contact op.

Hieronder nog twee oude foto's ….

Herkent U de plek op de foto links? Dit is Sterkenburg anno 1975 (gezien vanuit het zuidwesten) Het 
weggetje rechts is Hoogenweert langs de Sporthal. Op de lege plek rechtsonder staan nu de huizen van 
de Wickenburg.

Het lage gebouw in het midden is de Christelijke Nationale (basis)School Gendereiland, hier staat nu 't 
Quadrant.

Tenslotte rechtsonder nog een luchtfoto uit de tijd dat er net een begin was gemaakt met de bouw van 
Hanevoet.

Ton Brouwer
Voorzitter Commissie Woonomgeving en Milieu
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WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

Mede Genderbeemd bewoners,

Wanneer 1-1-2 bellen?

Er is wel eens onzekerheid over het wel of niet bellen van 112 in situaties waarbij niet direct 
mensenlevens in gevaar zijn. Eerst werd er verteld dat je het noodnummer niet mocht bellen in gevallen 
waarbij geen sprake was van levensgevaar, je hield dan een lijn bezet, die vrij moest blijven voor echte 
spoedzaken. Inmiddels is het beleid van de politie bijgesteld.

Het (gratis) landelijke alarmnummer 112 bel je bij spoedeisende en levensbedreigende situaties of 
wanneer je getuige bent van een misdrijf. Dus als elke seconde telt. 

Voorbeelden zijn:

• Beroving, steekpartij of vechtpartij
• Als iemand onwel wordt 
• Als je ziet dat ergens wordt ingebroken of iets wordt gestolen of wanneer je denkt dat iemand wil 

gaan inbreken
• Als je ziet dat iemand iets vernielt 
• Ontvoering of een poging tot ontvoering
• Aanrijding met gewonden
• Mishandeling
• Brand

Bij 112 oproepen komt de politie direct in actie. Hoe eerder je 112 belt, des te sneller men kan reageren. 
Snel alarm slaan betekent een grotere kans om de daders te pakken.

LET OP: Misbruik van 112 is strafbaar !!!!!!
Minder spoedeisende zaken kunt u melden via 0900-8844.

Donkere dagen offensief

Nu is het jaargetijde dat het eerder op de middag donker is. De meesten van 
ons komen in de week dan thuis als het al donker is en het huis er 
onbewoond en donker uitziet. Een mooie kans voor een inbreker !!!!! Dit kunt 
u voorkomen door licht. LICHT ZET INBREKERS IN HET ZICHT.

Dus denk hierbij aan binnenverlichting, tijdschakelaars, goede 
buitenverlichting, goed zicht op de toegangsdeuren van uw woning en goed 
hang- en sluitwerk. Hoe meer moeite een inbreker bij uw woning moet doen, 
hoe sneller die weg is en op zoek gaat naar een makkelijkere prooi.

Buurtbemiddeling

Maar liefst 27 % van de Nederlanders heeft wel eens last van omwonenden 
en 6 % heeft vaak overlast van de buren. Dat kan gaan om geluidsoverlast, rommel, erfafscheidingen, 
pesterijen en andere zaken. Buurtbemiddeling kan hierin helpen.

Buurtbemiddeling Eindhoven is een onderdeel van LEV groep en heeft samen met 
zo’n 80 andere lokale organisaties voor buurtbemiddeling uit andere steden 1 
website ontwikkeld: www.problemenmetjeburen.nl . Op deze site is algemene 
informatie over de 10 meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden 
tips gegeven. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de 
voor hen dichtstbijzijnde organisatie voor Buurtbemiddeling.

Ik wens u een fijne wintertijd toe en een prettige jaarwisseling.

Mevrouw Wil de Vries,
Hoofdcoördinator criminaliteitspreventie
Telefoon: 2572710
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VAN DE POLITIE

Politiebureau gesloten

Per 18 december zal het politiebureau aan de Noord Brabantlaan voorgoed zijn deuren sluiten. Het 
politiepersoneel van Politie Eindhoven Zuid gaat verhuizen naar de Aalsterweg 290, 5644 RK 
Eindhoven.

Extra politieactie tijdens donkere dagen

Uit politiecijfers blijkt dat tussen oktober en april zo’n 50% meer woninginbraken en overvallen worden 
gepleegd. Deze misdrijven hebben een grote impact op mensen. Daarom start de politie het project 
‘Donkere Dagen Offensief’. 

Het Donkere Dagen Offensief is erop gericht om woninginbraken, 
overvallen op bedrijven en woningen en ook straatroven te 
voorkomen. Tussen oktober en april onderneemt de politie meer 
actie daarop. Onder andere surveilleert zij dan vaker in de buurt, 
organiseert acties om deze misdrijven te voorkomen en houdt 
gesprekken met geregistreerde veelplegers. Ook gaat het erom u 
als inwoner alert te maken op verdachte situaties.

Buurtpreventie

Het is belangrijk dat inwoners de politie meehelpen. Dat blijkt uit acties die in diverse wijken in 
Eindhoven worden gehouden. Daar zijn “buurtpreventieteams”, bestaande uit bewoners, actief. Deze 
teams surveilleren in de wijk en op advies van de politie ook op plekken waar veel wordt ingebroken. En 
het mooie is…doordat bewoners betrokken zijn, gaan ze minder op elkaar letten en meer op elkaar 
passen.

Help ook mee!

Ook u kunt helpen uw buurt veilig te maken en te houden. Omdat u uw omgeving 
en de bewoners kent, herkent u verdachte situaties sneller. Ziet u iets verdachts, 
bel dan altijd 112. Noteer kenteken en signalement en geef deze door aan de 
politie. 

Marian van Koningsveld 

Wijkagent Gestel Kastelenplein en Genderbeemd (oud kasteel)
Politie Brabant-Oost/ district Eindhoven /Eindhoven- Zuid

Noord Brabantlaan 66b 5652 LE Eindhoven (gaat sluiten per 18 december)
M.i.v. 18 december 2014: Aalsterweg 290, 5644 RK Eindhoven 

Postbus 528, 5600 AM Eindhoven
T +319008844

Twitternaam @brigadierGENDER / e-mail adres: marian.van.koningsveld@politie.nl

WERKGROEP EVENEMENTEN

WIJKFEEST

Helaas is dit jaar, bij gebrek aan vrijwilligers, het jaarlijkse wijkfeest niet doorgegaan. De werkgroep 
evenementen en het bestuur van de SBG betreuren dit.

We zijn op dit moment aan het brainstormen om het wijkfeest het komend jaar op een andere manier te 
organiseren, als de SBG dan tenminste nog bestaat (zie elders in dit blad). Wij willen een jaarlijks 
evenement organiseren voor iedereen in de wijk.

En daarom vragen wij ook uw inbreng. Heeft u ideeën over de invulling van het wijkfeest? Dit kan van 
alles zijn zoals (andere) activiteiten voor jong en oud op die dag of misschien een andere datum. 
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Laat het ons weten!

Mocht u ideeën of suggesties hebben voor andere activiteiten of evenementen in de wijk, dan horen we 
dat ook graag.

U kunt uw suggesties doorsturen naar de werkgroep evenementen of naar het secretariaat van SBG.

Lucien Nieman

Werkgroep Evenementen
Lucien.SBG@gmail.com

WERKGROEP VERKEER

'Rotonde Beemdstraat-Kasteellaan niet veiliger'

(Bericht van Studio 040 van 12 juli 2014):

De komst van de rotonde bij de Beemdstraat en Kasteellaan in 
Gestel heeft tot nu toe niet voor een veiliger situatie voor fietsers 
gezorgd, terwijl dat wel de bedoeling was.

'Weer fietsster aangereden bij rotonde Kasteellaan in 
Eindhoven'

(ED.nl op 23 oktober 2014):

Bij de rotonde op de Kasteellaan in Eindhoven is weer een fietsster aangereden.

Bijeenkomst met deskundigen: aanvullende maatregelen zijn nodig!

Bovenstaande berichten zijn slechts willekeurig geplukt van Google. Zoek op 'horrorrotonde' en de 
Beemdstraat in Eindhoven is een van de twee meest genoemde resultaten.

Dat geeft te denken...

Genoeg aanleiding voor de gemeente Eindhoven om op 19 november jl. een bijeenkomst te beleggen 
met deskundigen van de fietsersbond, bewonersorganisaties, ondernemers, de politie en het senioren
overleg.

Een twintigtal aanwezigen zorgde voor een levendige discussie, waaruit bleek dat aanvullende 
maatregelen nodig zijn om de drukke en onoverzich
telijke fietsoversteek veiliger, dan wel minder ge
vaarlijk, te maken voor fietsers.

Op korte termijn zullen voorlopige aanpassingen 
worden aangebracht waardoor automobilisten wor
den gedwongen het fietspad 'stapvoets' te kruisen.

Daarna zal een onderzoek door TNO moeten uitwij
zen of er verdere maatregelen (en zo ja, welke) no
dig zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan verplaat
sing van het fietspad in zuidelijke richting, dus ver
der verwijderd van de rotonde. Het zal dus nog wel 
even duren voordat de problemen definitief zijn op
gelost. Wordt vervolgd!

Reinier van den Broek
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Weet u dat……

• ’t Boekenslot (de nieuwe naam voor Boekenuitleen en 
leestafel ’t Slot) nu alweer een jaar bestaat

• steeds meer mensen de weg naar deze bewonersbibliotheek 
weten te vinden

• het lenen van boeken bij ‘t Boekenslot gratis is
• de vrijwilligers van ’t Boekenslot heel enthousiast zijn, zeker 

nu deze bibliotheek in een behoefte blijkt te voorzien
• de Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Gemeente 

Eindhoven de bewonersbibliotheken ondersteunen
• de wijkverenigingen van Hanevoet en Ooievaarsnest en het 

buurtbeheer van de Genderbeemd ‘t Boekenslot een warm 
hart toedragen en ons financieel een steuntje in de rug 
gegeven hebben

• we onze boekencollectie regelmatig kunnen verversen
• we af en toe nieuwe (gebruikte) boeken van de Openbare 

Bibliotheek Eindhoven krijgen
• ook bewoners uit de Gestelse Ontginning ons soms boeken 

aanbieden
• we, wegens ruimtegebrek, wel kritisch moeten zijn of we ze 

kunnen aannemen
• het sinds kort ook mogelijk is om boeken, die u bij de Openbare Bibliotheek Eindhoven 

reserveert, in ’t Slot op te halen
• u boeken van de Openbare Bibliotheek Eindhoven in de rode bus in ’t Slot kunt inleveren
• we u graag zouden begroeten in ’t Boekenslot om boeken te lenen of kranten of tijdschriften te 

lezen
N.B. Het Slot, dus ook ’t Boekenslot, is tijdens de Kerstvakantie gesloten van 22 december 2014 
t/m 4 januari 2015.

INGEZONDEN

Hondenpoep

Beste buurtbewoners en vooral hondenbezitters. Ten eerste heb ik absoluut 
niets tegen honden, ik ben er zelf mee opgegroeid (wij hebben thuis altijd 
honden gehad). Maar waar ik wel tegen ben is die verse hondendrol, die dan 
net voor mijn poort ligt en waar ik dan weer in stap als ik via de poort naar 
buiten ga. In de afgelopen maand heb ik al 4x poep op moeten ruimen, wat 
afkomstig is van de hond van iemand anders. En het is niet van 1 iemand, 
maar van meerdere, gezien de grootte van de hopen en drollen. Mocht uw 
hond zijn uitwerpselen niet binnen kunnen houden tot hij/zij ergens is waar 
het mag, zorg er dan voor dat u met een poepzakje deze drollen opruimt. 
Het gaat niet alleen om mijzelf, maar in ons gedeelte van de straat (Oudaen 
11 t/m 33) wonen zo’n 15 kinderen welke (soms met vriendjes en/of 
vriendinnetjes) lekker rondom het blok spelen en dus lekker op de fiets 
rondjes fietsen door de straat en door het gangpad achter de huizen. Zij 
moeten dit gewoon kunnen doen, zonder dat zij op moeten letten of ze niet 
door de poep fietsen. Ik hoop dat de mensen die zich nu aangesproken voelen, iets eraan gaan doen 
door dit stukje tekst. En ik weet zeker dat ik namens iedereen uit onze straat spreek.

Naam en adres bekend bij de redactie. 
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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



Burendag Wamberg

Hallo wijkbewoners,

Het buurtfeest Wamberg e.o. ( Stapelen en een 
stukje Bouvigne en Ravensdonk) op de Nationale 
Burendag ligt al weer een tijdje achter ons. We 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag vol 
activiteiten en gezelligheid. Het was een superfeest 
waarbij het weer zich wederom van zijn beste kant 
liet zien. Mooie combinatie toch?

Een deelname van ruim 140 kinderen/volwassenen 
bewijst dat er zeker behoefte aan is. Jong, oud, 
zwanger, gepensioneerd, iedere categorie was ver
tegenwoordigd.

Er waren voor de kinderen een stormbaankussen 
en voor de kleinsten een paddenstoelhuisje waar 
gretig gebruik van werd gemaakt. 

Zoals ieder jaar was er een gezamenlijke activi
teit georganiseerd. Dit jaar was gekozen voor 
het beschilderen van vogelhuisjes, wat gedoopt 
werd tot ‘birdbox design’. Kinderen en ouders 
konden hun creativiteit uiten wat heel veel, hele 
mooie en gekleurde birdboxes opleverde. De 
vogelhuisjes zijn inmiddels weersbestendig ge
maakt en wachten erop de buurt op te gaan 
fleuren. 

En natuurlijk was er de traditionele ballonwed
strijd waarbij tientallen ballonnen de Gender
beemdse lucht verfraaiden. Het wordt weer 
spannend waar de ballonnen gevonden zullen 
worden.

Onder massale belangstelling werd Zara Razm
jouei gekroond tot winnares van de ballonnen

wedstrijd van 2013. Haar ballon is gevonden bij Gruissan ( bij Narbonne ) in Zuid Frankrijk dus hemels
breed op bijna 950 kilometer!

Net als vorig jaar werd de dag na de gezamenlijke friet, snacks en het door deelnemers zelf gemaakte 
salade buffet afgesloten door een pubquiz waarbij 
de deelnemers op ludieke manier aan elkaar wer
den gekoppeld. Deze gemengde teams hadden zo 
alle benodigde kennis in huis voor de verschillende 
vragen en opdrachten.

De burendag was voor jong en oud weer goed el
kaar op deze manier te zien en ook weer nieuwe 
mensen te ontmoeten onder het genot van een 
hapje en een drankje in de heerlijke najaarszon. 
Eten en drinken, muziek en een vuurkorven salvo 
zorgden er voor dat het nog lang gezellig bleef. 

Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet en deelname 
en tot volgend jaar.

Jan de Vries, Bas Koenen
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Burendag Oudaen

Oudaen met stoeptegels aan de slag tijdens Burendag 2014

Op 27 september werd de tweede Oudaen 
Burendag gehouden en deze keer gingen 
ze met stoeptegels aan de slag. Een week 
voor de Burendag zijn ruim 60 stoeptegels 
uitgedeeld aan bewoners van de Oudaen 
die hadden aangegeven om een stoeptegel 
te willen mozaïeken. Iedereen kon met de 
tegel aan de slag om er een ontwerp op te 
maken. Het weer was goed tijdens de Bu
rendag waardoor het een gezellige middag 
werd waarop de bewoners gezamenlijk hun 
eigen ontwerp op de stoeptegel gingen mo
zaïeken. Zeker gedacht aan de inwendige 
mens, veel bewoners hadden zelf hapjes en 
taartjes gemaakt die tussen het mozaïeken 
door werden genuttigd. Rene van den 
Bogaard verzorgde ritjes op de motor en 
daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt.

Er was ook een 6-kamp georganiseerd, zodat met name de kinderen, maar ook de ouderen, even wat 
inspanning moesten gaan leveren om de felbegeerde Oudaen Burendag wisselbeker in de wacht te sle
pen. Tijdens het begin van de avond waren de meeste stoeptegels voorzien van een mooi mozaïek
kunstwerkje en kon het vlees op de (warme) BBQ dat was geregeld door Frans Bongers en werd er ge
zamenlijk een hapje gegeten en een drankje genuttigd.

DJ Lardo zorgde de gehele avond voor een gezellige sfeer en de dansvloer werd dan ook regelmatig 
gebruikt. De warmte van de vuurkorf zorgde ervoor dat er nog lang werd nagepraat over de dag en de 
ideeën voor volgend jaar kwamen ook al snel ter tafel. Dat de Oudaen volgend jaar weer zal meedoen 
met de Burendag staat buiten kijf, wat dan de activiteiten zullen gaan worden, daar mogen bewoners 
over meedenken.

Laat ons even weten als je een leuk idee hebt !

Foto's van de 2e Oudaen Burendag kunnen bekeken worden via onze website www.oudaen.com

mvgr, Peter Tops.
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10 Jaar Senioren Overleg Gestel

Begin deze eeuw was er de organisatie SWOE (Senioren Welzijn Ouderen Eindhoven). Deze bestond 
uit vrijwilligers die in de wijken actief waren. In 2004 is hieruit het Senioren Overleg Gestel ontstaan. Dit 
waren oudere vrijwilligers, die zich gingen inzetten in de Gestelse wijken en dan speciaal voor de 
oudere bewoners. Er werden namelijk best veel activiteiten georganiseerd door de wijkverenigingen, 
maar er was niet veel voor de senioren. Het doel van het S.O.G. werd dan ook: de leefomgeving van de 
eigen wijk, buurt op een voor 60-plussers goed peil te houden, zodat ze zo lang mogelijk in hun 
omgeving kunnen blijven wonen.

Het SOG wordt ondersteund door het Stadsdeelteam Gestel van de gemeente en heeft met diverse 
instanties regelmatig contact en ook met raadsleden, om zaken die niet goed lopen, aan te pakken. Het 
S.O.G. organiseerde o.a. middagen gericht op informatie over zorg, leefbaarheid en veiligheid. Deze zijn 
ook bedoeld om elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer en contact te maken. In 2013 heeft zij de 
seniorendag van de gemeente georganiseerd in Gestel samen met diverse andere in de wijk aanwezige 
instanties. Ze heeft ervoor gezorgd, dat er seniorenbanken kwamen langs routes, waar ouderen gebruik 
van maken. Momenteel maakt ze zich nog steeds druk over de rotonde 
Kasteellaan/Beemdstraat/Meerenakkerweg.

Het 10-jarig jubileum is inmiddels gevierd met een groot aantal oudere mantelzorgers, waarbij de GGD 
hulp heeft verleend. Ze bezochten het “Parktheater achter de coulissen”en in “Park en Pluche”werd een 
high tea aangeboden. Voor de directe toekomst denkt het S.O.G. aan informatiemiddagen over de 
veranderende zorg en mogelijk het organiseren van de seniorendag 2015. En natuurlijk blijft ze 
aanspreekbaar voor problemen van ouderen in hun directe omgeving.

Kerstbomen scouting
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JONGERENWERK / DEGOJ

Wie is Degoj?
Degoj organiseert al meer dan 26 jaar een heleboel activiteiten 
voor jongeren van 10 tot en met 15 jaar. De activiteiten zijn voor 
kinderen uit de wijken Hanevoet, Genderbeemd en 
Ooievaarsnest. Woon jij in een andere wijk, maar zit je op de 
Saltoschool Hanevoet, het Startblok, de Hobbitstee of de 
Springplank? Nou dan mag je ook lid worden van Degoj. De 
letters Degoj staan voor: DE Gestelse Ontginning Jeugd. Spreek het uit als Deegooi, met de klemtoon 
op de eerste letters.

Wat voor activiteiten zijn er allemaal?
Er zijn heel veel verschillende activiteiten, bijvoorbeeld: 
karten, laserschieten, zaalvoetbaltoernooi, bowling, 
waterskiën, zeskamp, snowboarden en skiën, 
kampeerweekend, wandklimmen, carnavalsdisco en 
gewone disco, bezoek aan pretpark, filmavond, 
zomeravondvoetbalcompetitie, triatlon (heet bij ons 
Gojathlon) enz. enz. 

Verder is er elke maand een keetavond. 

Dit is een avond waar je lekker kunt chillen, biljarten, 
tafeltennis, tafelvoetbaltoernooi, computeren, gamen op 
de spelcomputers, voetballen in de pannakooi, bingo en 
nog veel meer.

Hoe kan ik lid worden van Degoj?
Dat gaat heel simpel. Als je gewoon een keer meedoet aan een of andere activiteit, dan ben je al lid. Dat 
klinkt misschien een beetje eng, maar dat is het helemaal niet. Bij Degoj betaal je geen contributie. Je 
betaalt alleen een kleine bijdrage als je aan een activiteit meedoet. En ook al ben je lid, je bent absoluut 
niet verplicht om aan activiteiten mee te doen. Je doet alleen mee aan een activiteit als je dat leuk lijkt.

Als je lid bent krijg je verder helemaal gratis ons maandblad DEnieuwsGOJer thuis bezorgd. De 
voordelen van lid zijn op een rijtje:

·Je betaalt geen contributie.
·Je bent niets verplicht. Je doet alleen mee aan activiteiten die je chill lijken.
·Je krijgt gratis ons maandblad thuisbezorgd.

Belangrijke informatie voor de ouders/verzorgers:
Keetavonden en enkele andere activiteiten worden gehouden in wijkgebouw ‘t Slot.

Wat we wel even duidelijk willen vermelden is dat men Degoj NIET moet verwarren met Jeugdwerk, wat 
eveneens in ‘t Slot zijn activiteiten plant.

Degoj jeugd mag tijdens een activiteit NIET naar buiten (alleen op het binnenplein van ’t Slot) hier zijn 
we zeer alert op. Dus de jeugd die voor de ingang van ’t Slot staat is GEEN Degoj jeugd, het zou 
jammer zijn als jullie je kinderen niet naar onze activiteiten laten komen omdat jullie denken dat de jeugd 
die door de week voor de ingang van het wijkcentrum staat, ook bezoekers zijn van de Degoj 
activiteiten.

Het programma en foto’s van onze activiteiten kun je vinden op: WWW.DEGOJ.NL
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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
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 06 1458 7458 Mario Vonk, www.ehvhandbal.nl
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 Aalsterweg 290 (m.i.v. 18-12-2014), 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
Buurtbemiddeling 0653317331 Eindhoven, www.problemenmetjeburen.nl
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, 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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