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VAN DE VOORZITTER

HELLO & GOODBYE

Beste wijkbewoners,

Dit is dan mijn eerste “van de Voorzitter” in de wijkkrant, per 2015 vervul ik deze functie 
en ik heb er zin in. Samen met mijn man en 2 kinderen wonen we met veel plezier in de 
Genderbeemd en het werk van de stichting wat betreft het leefbaar en prettig houden van 
de wijk is daarbij van meerwaarde. Om mijn steentje bij te kunnen dragen ben ik 
toegetreden tot het bestuur en daarbij zeer hartelijk ontvangen door de al jaren actieve 
bestuursleden Reinier, Gerrit, Ton, Wil en Lucien.

Na 8 jaar heeft SBG nu afscheid genomen van Ton Brouwer als voorzitter van de commissie 
Woonomgeving en Milieu en heeft hij zijn taken overgedragen aan Dennis Lassouw. We mogen gelukkig 
nog wel putten uit alle ervaringen van Ton maar verwelkomen ook een nieuwe voorzitter in de 
commissie.

De eerste bestuursvergadering van 2015 hebben we reeds achter de rug. Het vorig jaar is geëvalueerd 
en er zijn plannen gemaakt voor het nieuwe jaar. Zo zijn we enorm blij jullie te kunnen informeren dat 
dankzij de inzet van Lucien, Wil en de helpende Paas-handjes het eieren zoeken op 2e Paasdag 6 April 
door kan gaan. Alle kinderen uit de wijk zijn weer van harte welkom om met de Paashaas te komen 
zingen en daarna eieren te zoeken. Meer hierover verderop in het krantje.

Wij zouden het geweldig vinden om een WIJKFEEST te kunnen organiseren op zondag 20 
SEPTEMBER; de plek is er, we hebben budget, dus ook voor versnaperingen, springkussens, gezellige 
muziek en wat er allemaal nog meer bij een goed feest hoort kunnen we zorgen, MAAR we kunnen het 
niet alleen.

Wat hebben we nodig? (Minimaal) 10 mensen die een uurtje van hun tijd willen investeren bij het 
klaarzetten, toezicht houden bij bijvoorbeeld een springkussen en het opruimen van de feestvreugde!!

Onder het motto “HET LEVEN IS EEN FEESTJE, MAAR JE MOET WEL ZELF DE SLINGERS 
OPHANGEN!” bij deze dus de oproep: Wie komt ons helpen met het ophangen van de slingers en 
daarna genieten van een hapje en een drankje? Mail even naar info@buurtbeheer-genderbeemd.nl en 
laat ons weten dat jij wel een uurtje wilt helpen zodat het feest plaats kan vinden!!!

In het volgende krantje hoop ik jullie allemaal het goede nieuws te kunnen brengen dat we het met z’n 
allen kunnen gaan organiseren.

Verder in deze editie ook nieuws over andere zaken die spelen in de wijk; met dank aan iedereen die 
zijn oren en ogen openhoudt en natuurlijk de bijdrage van de verschillende commissies van de stichting. 

Namens de SBG zien we ernaar uit weer een mooi jaar in de wijk te beleven, en komen we elkaar 
hopelijk tegen bij de activiteiten in 2015. 

Mocht u vragen hebben, items voor in de wijkkrant, melding willen maken van zaken die u zijn 
opgevallen in de wijk of een uurtje van uw tijd willen investeren voor het wijkfeest, mail ons dan gerust 
(info@buurtbeheer-genderbeemd.nl)!

Laura Lassouw 

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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VAN HET BESTUUR

Dus toch maar NIET stoppen met SBG!

Het 'dramatische' stukje in het vorige nummer van ons blad heeft enkele positieve reacties opgeleverd.

Het doet mij veel genoegen u onze nieuwe voorzitter Laura Lassouw te kunnen voorstellen. Zij 
introduceert zichzelf in haar eerste stukje 'Van de Voorzitter', hierboven.

Ton Brouwer, voorzitter van de werkgroep Woonomgeving & Milieu, heeft al vaak 
gevraagd wie hem wilde opvolgen.

Dennis Lassouw (ja, de echtgenoot van...) is bereid om 'de kar te trekken' van de 
werkgroep Woonomgeving & Milieu. Ton Brouwer blijft op de achtergrond met raad en 
daad beschikbaar.

Reinier van den Broek.

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Na onze vele oproepen  in dit Informatieblad voor een nieuwe voorzitter voor de Commissie  
Woonomgeving en Milieu, heeft zich iemand gemeld. 

Het is de heer Dennis Lassouw. Hij is gehuwd en heeft 2 kinderen en woont midden in wijk 
Genderbeemd. 

Dit betekent dat hij veel meer op de hoogte is wat in onze wijk leeft en waar de problemen en wensen 
liggen. Dit ontbrak bij mij, o.a. door mijn leeftijd en dat mijn kinderen elders wonen.

Ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan en wil dan ook iedereen bedanken waar ik de afgelopen 
jaren mee heb samengewerkt. Ook de medebewoners van de Genderbeemd voor hun eventuele op- en 
aanmerkingen, tips of op te lossen problemen.

Dit is dan ook mijn laatste stukje over Woonomgeving en Milieu

WOONOMGEVING:

Vooruit dan: voor de laatste maal:

Hondenbezitters: Het voorjaar breekt weer aan, dus de 
trapveldjes en speeltuinen zullen intensiever gebruikt gaan 
worden. Zorgt U er voor dat de kinderen er rustig kunnen 
spelen zonder ergens in te trappen of te vallen. Houdt uw 
honden aangelijnd en ruim op wat ze achterlaten, dus zorg dat 
U altijd een plastic zakje bij U heeft.

De Kolken: In deze tijd zal er niet veel blad meer liggen, maar 
zorgt U er voor dat de kolken vrij blijven zodat het water vrij 
weg kan stromen en er zullen niet veel plassen meer staan.

Skaeve Huse: Er is al genoeg geschreven in de krant en in dit 
blad over de voortgang van dit project, maar wilt U alles 
hierover weten kijk op de website: 
www.eindhoven.nl/artikelen/skaeve-huse-bij-croy.htm

Milieu:

Er zijn inmiddels in onze wijk diverse activiteiten, waarvan al 
voorlichtingsavonden zijn geweest, o.a.  

• 040 energie  Wat de doelstelling hiervan is kunt U lezen op onze website www.buurtbeheer-
genderbeemd.nl. Er is een voorlichtingsavond geweest over de aanschaf van zonnepanelen; 
deze avond was zeer druk bezet. Wilt U hierover nog meer weten : zie de site 
www.040energie.nl/040zon
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• Verder zal er een Ultrafijnstof meting/onderzoek 
gedaan worden door Aireas. Hiervoor is op 
donderdag 19 februari een voorlichtingsavond 
gehouden in de Jongemastate voor de bewoners 
van postcode 5653 en 5655 . Hierbij is aan 50 
mensen gevraagd om deel te nemen aan een test 
door gedurende 1 week een kastje te dragen om 
metingen te verrichten. Dit onderzoek zal later 
uitgebreid worden over heel Eindhoven. Wilt U hier 
meer over lezen en bent U hierin geïnteresseerd 
kijkt U dan op de site: 
aireas.wordpress.com/2015/02/16/burgerparticipatie-infoavond-19-februari

Ton Brouwer

Voor diegenen die dit interessant vinden , hierbij een luchtfoto van de Genderbeemd en een stukje 
Hanevoet uit 1974. 

Er was nog maar 1 brug over het afwateringskanaal en er was er nog geen winkelcentrum; het gebied 
tussen de Karel de Grotelaan en Meerveldhovenseweg was nog geheel onbebouwd. Het gebied waar 
nu wijkcentrum 't Slot en de parkeerplaats ligt, was toen een autosloperij en op de plaats waar nu de 
Eimerick is, stond een wasserij.                                                      
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WERKGROEP EVENEMENTEN & JONGERENZORG

WAS HET WIJKFEEST 2013 DE LAATSTE?

Helaas is het wijkfeest vorig jaar door een gebrek aan vrijwilligers niet doorgegaan. In het vorige gele 
boekje en op de website is er een oproep gedaan voor vrijwilligers om het wijkfeest te kunnen 
organiseren. Ook hebben we gevraagd of er ideeën zijn omtrent een wijkfeest. 

Helaas hebben we daar geen reactie op 
mogen ontvangen.

Als SBG willen we dit jaar wel weer een 
feest organiseren, maar dit kan niet 
zonder vrijwilligers en/of ideeën.

Dus heb je ideeën en wil je meehelpen 
met het organiseren of op een andere 
manier meehelpen op de feestdag zelf, 
meld je aan bij de SBG.

Een wijkfeest kan alleen doorgaan als er 
voldoende vrijwilligers zijn. Indien er zich 
geen vrijwilligers aanmelden gaan wij 
ervan uit dat er in onze wijk geen animo 
is voor een wijkfeest en zal het wijkfeest 
van 2013 het laatste zijn geweest. Dit tot 
spijt van de SBG.

Wij hopen dat dit niet het geval is en dat er genoeg aanmeldingen komen zodat we dit jaar weer een 
mooi wijkfeest kunnen organiseren.

Lucien Nieman, Email: Lucien.sbg@gmail.com

Paaseieren zoeken op 2e paasdag

Traditiegetrouw kunnen op 2e paasdag de kinderen weer paaseieren zoeken. Op 6 april 
as. komt de paashaas weer naar de Genderbeemd en hoopt hij dat er veel  kinderen 
komen om hem te verwelkomen. 

De dag begint om 11.30 uur bij het 
speeltuintje aan de Ravensdonk.

Eerst worden er samen met de paashaas wat 
paasliedjes gezongen en kunnen de kleurplaten, die in 
dit boekje staat (zie pag. 13), worden ingeleverd. Dan is 
het tijd om dat te doen waar iedereen voor gekomen is, 
het paaseieren zoeken. 

Na afloop van het eieren zoeken wordt natuurlijk de 
uitslag van de kleurwedstrijd nog bekend gemaakt en 
worden de prijzen door de paashaas uitgereikt. 

Als afsluiting kunnen de kinderen daarna nog met de 
paashaas op de foto.

Wij kunnen dit evenement niet organiseren zonder hulp van vrijwilligers. Dus heb je wat tijd, kom en 
help mee. We beginnen om ongeveer 10.00 uur met de voorbereidingen Het is een paar uur om te 
zorgen dat het veld schoon is, de eieren zijn verstopt en de kinderen te begeleiden daar waar nodig. 

Lucien Nieman
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WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

Mede Genderbeemd bewoners,

De decemberperiode met haar feesten ligt al weer een paar weken achter ons.

Het begint straks langzaam aan lente te worden. De tijd waarin je bij lekker weer buiten kunt klussen 
aan huis of tuin. Of zomaar genieten van het lente zonnetje.

Huizenbezitters, een waarschuwing:

Nu zijn er in Eindhoven weer Ierse klussers gesignaleerd. Hun werkwijze is 
vaak hetzelfde: voor weinig geld een onderhoudsklus doen, en dan 
“meerwerk” vinden en de uiteindelijke rekening is dan torenhoog. Bij 
niet betalen komt er een groepje “sterke mannen” aan de deur. 

Juridisch is hier weinig tegen te doen, ze weten tot hoever ze 
kunnen gaan.

TRAP HIER NIET IN !!!!!!

Goedkoop blijkt vaak na afloop DUURKOOP (en nog niet eens goed) te 
zijn.

Mocht het zo zijn, dat u vorig jaar dit wel heeft laten doen, en het was niet goed, dan is er een kans dat 
ze weer aanbellen. Ze komen dan met een voorstel tot compensatie via Axa (een internationale 
verzekering). De klant wordt gevraagd een hoog bedrag via de bank te betalen, waarna de klant een 
nog hoger bedrag terug zou krijgen. ZUIVERE OPLICHTING dus.

Dit heeft zich recent voorgedaan in Ooievaarsnest.

En dan:

Het kan niet genoeg benadrukt worden: Zorg voor goed hang-en sluitwerk, binnenverlichting eventueel 
via een tijdschakelaar, goede buitenverlichting, goed zicht op buitendeuren, geen kliko’s of ander 
materiaal waarop men kan klauteren om binnen te komen. Laat nooit ramen open als u ook maar 
eventjes weggaat. Een inbreker heeft dan maar enkele seconden nodig om binnen te komen.

Laat uw woning er bewoond uitzien. Een paar kopjes op tafel of de krant b.v. Maar leg de laptop e.d. niet 
in het zicht. 

Een fijne lente.

Mevrouw Wil de Vries,
hoofdcoördinator criminaliteitspreventie.
Telefoon: 040-2572710

WERKGROEP VERKEER

Tweede bijeenkomst over de rotonde Meerenakkerweg / Kasteellaan / Beemdstraat

Bijna drie maanden na de eerste bijeenkomst (op 19 november jl.) werden wij uitgenodigd voor een 
bijeenkomst met de veelbelovende titel: 'Schetsontwerpen Meerenakkerweg/Kasteellaan/ Beemdstraat'.

De getoonde schetsontwerpen tijdens deze bijeenkomst bestonden uit grote luchtfoto's met vier (!) 
varianten. Onder het motto 'Kiest u maar'.

Het ene voorstel was nog ingewikkelder dan het ander...

Het fietspad zou bij de ene variant kronkeliger worden dan bij een andere variant. In alle gevallen met 
de bedoeling de snelheid - van vooral brommers - te beperken.

Het in november toegezegde onderzoek door TNO gaat niet door, want dat wordt te duur!

Onder voorbehoud lijken de plannen er voorlopig zo uit te zien:
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• De huidige fietsovergang handhaven en de bocht voor auto's kleiner maken en de snelheid 
afremmen door een zwaardere 'rammelstrook'.

• Een bocht in het fietspad in de Beemdstraat aanleggen met attentie voor bestaande bomen 
(eventueel met snelheidsremming).

• De bocht in het fietspad van de Meerenakkerweg verleggen.
• Alles stap-voor-stap in de tijd en na uitvoering de resultaten waarnemen (respectievelijk 

meten??) voordat een volgende fase wordt ingezet.
Nogal teleurstellend allemaal...

Ook zal nog eens overwogen worden om de parkeerstrook op te heffen op de ventweg van de 
Meerenakkerweg aan de kant waar dikwijls auto's van Adriaanse Autoverhuur staan geparkeerd.

Wordt vervolgd!

En dan dit nog: Best wel snel...

Hebt u ook wel eens het idee dat ‘iedereen’ sneller rijdt dan uzelf, bijvoorbeeld op de N2, een 80 km 
weg? Surf dan eens naar www.bestwelsnel.nl .Daar is per minuut te volgen waar in Nederland een 
automobilist over de weg scheurt.

De website maakt hiervoor gebruik van de meetgegevens die de Nationale Databank 
Wegverkeersgegevens (NDW) verzamelt met 24.000 meetlussen in het wegdek. 

De gemeten snelheden liggen ongeveer tussen de 170 en 250 km per uur. Het ‘dagmaximum’ ligt 
meestal rond 250 km/u. 

Het absolute maximum van 280 km/u werd bereikt op de A73, op 25 december 2014. Die chauffeur had 
zeker een bolide als kerstcadeautje gekregen . Ter illustratie een schermafdruk van eind februari:

Reinier van den Broek
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Boeken

Na de Carnavalssluiting van ’t Boekenslot hebben we een deel van 
onze boekencollectie in ‘t Slot vervangen door boeken die wij van de 
Openbare Bibliotheek en van particulieren hebben gekregen. En uit 
ons budget konden we ook een paar boeken aanschaffen.

Door het plaatsen van een iets hoger rek, kunnen we meer boeken 
kwijt. U hebt dus een grotere keuze uit andere, en deels nieuwere 
boeken. U vindt nu in de rekken bijvoorbeeld van Nora Roberts ‘Een 
nieuw begin’, van Saskia Noort 'Koorts, van Nicci French 'Wacht op 
woensdag' en 'Donderdagskinderen', enz.  

Natuurlijk hebben we een aantal van de boeken waar veel vraag naar 
is laten staan, zoals ‘Een keukenmeidenroman’,  ‘De honderdjarige 
man die uit het raam klom en verdween’, de boeken van Maeve 
Binchy, die van Camilla Läckberg enz. 

Ook hebben we meer ruimte gekregen voor grote-letter-boeken. 

Abonnementen

Door de wijziging van de bijdrage die de Gemeente Eindhoven 
verstrekt voor de abonnementen op de kranten en tijdschriften voor 
de leestafel, zijn er vanaf 1 januari 2015 minder tijdschriften 
beschikbaar. U zult nog steeds het Eindhovens Dagblad en De 

Telegraaf aantreffen. Gezien de hoge 
abonnementskosten voor deze kranten hebben 
we het aantal tijdschriften moeten beperken tot vier. We hebben hierbij een keuze 

gemaakt uit de tijdschriften die volgens ons het meest gelezen worden en die het 
beste aansluiten bij de interesses van de bezoekers van ’t Slot: Plus, Computer!, 

Libelle en Reiz&.

Bezorgdienst Openbare Bibliotheek

De bezorgdienst van de Openbare Bibliotheek hoort op dinsdagochtend bij ’t Slot gereserveerde boeken 
te komen brengen en ingeleverde boeken op te halen. Het busje komt gewoonlijk vrij laat in de ochtend 
(rond 12 uur). De gereserveerde boeken zetten wij bovenop het boekenrek tegenover de bar.

Het blijkt dat de bezorgdienst van de Openbare Bibliotheek nog niet optimaal functioneert. Noch de 
mensen van ’t Slot, noch wij, als vrijwilligers van ’t Boekenslot, kunnen hier enige invloed op uitoefenen. 
Wel geven wij steeds de klachten erover door aan de bibliotheek, ook al valt deze service van de 
bibliotheek niet onder onze verantwoordelijkheid. 

Als u niet tevreden bent over de bezorgservice, kunt u ook zelf contact opnemen met de Klantenservice 
van de bibliotheek
(tel. 040-2604260 bereikbaar van 10:00 - 17:00 uur, e-mail: klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl.)

Tweede Paasdag gesloten

Op Tweede Paasdag (maandag 6 april a.s.) is ’t Slot, en dus ook ’t Boekenslot, gesloten. 

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

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

Leestafel: tijdens de 
openingsuren van ‘t Slot

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

Email: boekenslot@gmail.com

mailto:klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl


INGEZONDEN

Vacature De Zonnebloem

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. We zetten alles op alles om mensen met een fysieke 
beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen 
genieten.
Ook in Gestel hebben we vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Maar nieuwe 
mensen zijn altijd welkom!
Voor ons stadsdeelbestuur zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Iets voor u? 
Neem dan contact op met Cees van Zwet, Rode Kruislaan 75, 5628GB Eindhoven. 
Tel:0653942274. Mailadres: c.zwet@chello.nl. of kijk voor meer informatie op 
http://regio-eindhoven.zonnebloem.nl 

Vacature 't Slot

Misschien is het u opgevallen dat het wijkcentrum ‘t Slot de laatste tijd behoorlijk ‘aan de weg timmert’. 
Zo is er met enige regelmaat ‘Gebruikersoverleg’ en is er een Programmaraad gevormd.

De omliggende wijken Hanevoet en Ooievaarsnest zijn vertegenwoordigd in deze Programmaraad. 
Genderbeemd is daarin nog niet vertegenwoordigd en dat is wel een wens van de enthousiaste 
beheerder, mevrouw Jeannette Vos, tel.: 040-2193620 of e-mail: j.vos@lumensbuurtruimten.nl

Wie o wie belt of mailt naar mevrouw Vos?

40 jarig jubileum Salto basisschool De Hobbitstee

In 2015 bestaat Salto Basisschool De Hobbitstee 40 jaar en 
dat willen ze groots gaan vieren. Het idee was om een 
speelfilm te maken met de kinderen en het team van De 
Hobbitstee.

De vraag was wie een belangrijke rol in de film zou kunnen 
spelen. Dat zou een bijzonder persoon moeten zijn, want 
veertig jaar geleden is De Hobbitstee geopend door de 
toenmalige wethouder van onderwijs, de heer Leenders, en 
dat wilden ze natuurlijk overtreffen...

De gedachten gingen uit naar de burgemeester van 
Eindhoven.

De jubileumcommissie heeft de stoute schoenen 
aangetrokken en de burgemeester voor een rol in de speelfilm uitgenodigd.

Tot hun grote verrassing is burgemeester Rob van Gijzel bereid om in de speelfilm “De Hobbitstee gaat 
met de tijd mee” een rol te vervullen.

Een deel van de opnamen vond plaats in het Stadhuis op vrijdag 27 februari 2015. Een professionele 
filmploeg onder regie van Filip Braams, kwam de film opnemen. De andere opnamen vonden plaats in 
De Hobbitstee.

Door één druk op de knop van een tijdmachine wordt er een speciale gang in de school geopend. Deze 
gang zorgt ervoor dat kinderen en team terug in de tijd kunnen reizen.

De kinderen en het team gaan o.a. terug naar de hippietijd in de jaren 70, de jaren 80, de jaren 90 en 
2005.

De film beleeft zijn première op 28 mei om 18.00 uur in het Parktheater. De rode loper ligt daar uit voor 
de kinderen, de ouders, het team, de burgemeester en andere speciale gasten en de pers.
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KUNSTROUTE65 ORGANISEERT GRATIS BUSTOUR VOOR SENIOREN!

KunstRoute65, een programma speciaal voor gepensioneerden, organiseert op dinsdag 24 maart een 
gratis bustour naar de STRP Biënnale en de organisatie van DDW. Deze bustour is voor Gestel de start 
van een inspirerend meerjarig programma dat actieve kunst- en cultuurbeoefening onder senioren in 
Eindhoven wil vergroten.

De KunstRoute65 bustour brengt deelnemers naar de STRP Biënnale 
en naar DDW, op Strijp-S.

• De STRP Biënnale 2015 is een tiendaags festival (20 - 29 
maart) vol spectaculaire kunst, experimentele technologie en 
elektronische muziek. De bustour neemt u mee naar een grote 
expositie vol interactieve kunstwerken.

• Dutch Design Week biedt slimme oplossingen, inventief ontwerp 
en nieuwe perspectieven. De organisatie neemt de deelnemers 
mee in hun wereld. Ontdek design en laat u inspireren door 
baanbrekend werk. Ook wordt de tentoonstelling “Onbeperkt' 
bezocht bij YKSI Expo. 

De komende tijd  zullen meer details over het programma bekend gemaakt worden. Hoe dan 
ook wordt het een gezellig, laagdrempelig en bijzonder programma!

De bustour wordt georganiseerd om senioren uit Genderbeemd en Hanevoet kennis te laten 
maken met KunstRoute65. De bus vertrekt om 13.00 uur vanuit ’Jongemens' in de Hanevoet 
(Jongemastate 71). Deelname is gratis en KunstRoute65 organiseert het busvervoer van 
’Jongemens' naar Strijp-S en retour, toegang tot STRP Festival en YKSI plus koffie of thee op 
locatie. Rond 17.00 uur is de bus weer terug bij ’Jongemens'.

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er gauw bij! 
Aanmeldformulier en meer informatie vindt u op de website http://kunstroute65.nl/bustour-hanevoet/ 

Meer informatie kunt u ook opvragen bij Shirley Hendrikse via info@kunstroute65.nl of telefonisch: 06 
149 82 414.

In 2014 is KunstRoute65 gestart in Eindhoven, met een groot aantal enthousiaste 
deelnemers. Graag breiden we ons programma uit naar Genderbeemd en 
omgeving. Mocht u mensen kennen die deel willen nemen: iedereen is welkom! 
Ook zijn we nog op zoek naar enthousiaste wijkambassadeurs die ons willen 
helpen met de organisatie en om zoveel mogelijk deelnemers te bereiken.

Peuterfeest op de Hobbitstee.

Saltoschool de Hobbitstee geeft een peuterfeest op zaterdag 21 maart van 10.00 tot 12.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom! Het feest wordt gehouden aan de Schelluinen 2 in Eindhoven.

Ouders en kinderen kunnen zo op een feestelijke manier kennismaken met de 
school. Er zijn leuke speelactiviteiten voor de kids! De koffie/thee en de limonade 
staan voor je klaar.....  zie: www.bs-hobbitstee.nl .

Het peuterfeest wordt al jaren gehouden en is altijd 
een groot feest & een groot succes!!
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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  :

Vrijdag 27 maart: 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. Entree € 1,--. Op de Keetavond kun je 
tafeltennissen, tafelvoetbal spelen, airhockey spelen, er staan 
verschillende spelcomputers (ook een met FIFA 15), buiten staat 
de pannakooi, er is bingo en veel en veel meer.

Zondag 12 april: met een dubbeldekker bus naar het leukste 
pretpark van Duitsland. En dat is natuurlijk 

PHANTASIALAND . Wil je graag mee, neem dan even contact met ons op om te 
vragen of er nog plaats is. Deelname kost € 17,50 (totaalbedrag voor busreis en 
entree). 

Op vrijdag 24 april is de laatste KEETAVOND van het winterseizoen. Ook deze avond ben je vanaf 
19.00 uur welkom in ’t Slot. 

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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KLEURPLAAT PASEN

Naam:..................................................................... Inleveren kan bij het paaseieren zoeken 6 april   

Leeftijd:.................................................................. 11.30 u bij het speeltuintje aan de Ravensdonk.

Adres:..................................................................... Website: www.buurtbeheer-genderbeemd.nl
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ACTIVITEITEN WIJKCENTRUM 'T SLOT

Maandag 09.00 – 12.00 Schildersclub 't Slepertje
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
19.30 – 22.30 3e woensdag vd maand → Vereniging van Natuurfotografen
20.00 – 23.00 Laatste woensdag vd maand → Linux

Donderdag 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@lumensbuurtruimten.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, 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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