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VAN DE VOORZITTER

DE ZOMER VOORBIJ

Beste wijkbewoners,

Als de 3e editie van de wijkkrant bij u in de bus valt, hebben we er een mooie zomer 
opzitten.

Aan de caravans die in- en daarna ook weer uitgeruimd werden, de BBQ’s die ’s avonds 
stonden te branden en de nodige aanmeldingen die de SBG binnen kreeg van buurt-
BBQ's en straatfeestjes is het duidelijk dat u allen heeft genoten van het zomerse weer.

De kinderen waren de afgelopen 6 weken vrij van school en zij maken zich op om weer 
aan een nieuw schooljaar te beginnen.

Denkt u aan de kinderen als u rond schooltijd met de auto door de wijk rijdt? Veiligheid staat voorop, 
maar zo rond half 9 ’s morgens en 3 uur ’s middags is het even extra uitkijken. 

We hopen dat u zo mag blijven genieten, niet alleen van het mooie weer maar ook van het wonen in een 
fijne wijk. En dat doen we samen. Denkt u met ons mee als u de hond uitlaat, en de hondenpoep 
opruimt? Of als u thuis aan het klussen bent en het afval lokaal kwijt wilt?

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. 

Ook in deze editie de resultaten van de wijkschouw. En in het najaar zal er nog een keer door de wijk 
gelopen worden door de wijkschouw commissie. 

Mocht u vragen hebben, items voor in de wijkkrant, melding willen maken van zaken die u zijn 
opgevallen in de wijk of heeft u andere zaken die u onder onze aandacht wilt brengen,  mail ons dan 
gerust info@buurtbeheer-genderbeemd.nl. 

Nazomerse groeten, 

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.

VAN HET BESTUUR

Subsidie 2015

Nog steeds kunt u bij ons terecht voor een financiële 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.

Reinier van den Broek.
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WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Skaeve Huse

Op 7 augustus jl. stond een artikel in het Eindhovens Dagblad met de titel ‘Voorlopig groen licht 
Skaeve Huse in Eindhoven.’

De bezwaren van bedrijven op Croy in Eindhoven tegen de bouw 
van de twaalf aangepaste woningen zijn voorlopig verworpen. 
Ondernemerskontakt De Hurk kreeg ongelijk van de Raad van 
State. De Raad van State vindt dat de Gemeente Eindhoven een 
goede afweging heeft gemaakt. De woningen kunnen toegelaten 
worden op een bedrijventerrein en de Gemeente belooft de 
overlast te beperken. Er is ook al een vergunning verleend voor het 
kappen van 186 bomen op het terrein voor Skaeve Huse. Echter, 
het is nog niet duidelijk of er nu ook direct wordt gestart door 
woningcorporatie Trudo met de bouw van de woningen en de 
beheerdersruimte.

Er dient nog wel de bodemprocedure vanwege de bezwaren tegen het bestemmingsplan Skaeve Huse. 
De verenigde ondernemers verzetten zich fel omdat ze veel overlast en onveiligheid vrezen. Potentiële 
huurders zouden worden afgeschrikt en bestaande bedrijven beperkt in hun mogelijkheden.

Wijkschouw

Zoals aangekondigd in de vorige editie van onze 
wijkkrant, zou ik de bevindingen van onze 
wijkschouw met u delen. De wijkschouw is gelopen 
op 19 mei jl. en op nevenstaande afbeelding is te 
zien welk gebied geschouwd is. Het betreft het park 
tussen Sterkenburg, Aldendriel en Nijenrode; 
Eimerick; een deel van de Sterkenburg en 
Wickenburg. 

 

De bevindingen:

• Regenplassen in het park
◦ Bij een regenbui ontstaat er op enkele plekken al snel plasvorming, welke de doorgang 

belemmert. Deze plekken dienen te worden geëgaliseerd. 
• Voetbalmuur in het park

◦ De graffiti op de voetbalmuur is aangetast door het weer 
en gaat een renovatiebeurt krijgen.

• Speeltuin in het park
◦ Er is in de groenvoorziening aan de Sterkenburg-zijde 

van de speeltuin een ‘illegaal’ fiets– en wandelpad 
ontstaan. Naast het onooglijk gezicht is belangrijker dat 
dit ook gevaarlijke situaties kan opleveren. 

• Hondenpoep
◦ In het park is langs het paadje van de speeltuin dat 

schuin richting de Aldendriel loopt bijzonder veel 
hondenpoep geobserveerd. Gelukkig houden de meeste 
hondenbezitters uit onze wijk zich aan de uitlaatregels. Volledigheidshalve toch nog eens 
hieronder de spelregels opgesteld door de gemeente Eindhoven:

Honden geven veel plezier, maar soms ook overlast. Daarom gelden in Eindhoven de 
volgende regels:
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▪ U ruimt hondenpoep overal op. (Dus ook op de hondenlosloopterreinen).
▪ U lijnt de hond altijd aan. (Met uitzondering van de hondenlosloopterreinen) 
▪ U neemt altijd een afvalzakje mee om de hondenpoep op te ruimen
▪ Medewerkers van Stadstoezicht en de politie handhaven de regels die gelden voor 

hondenbezitters.
▪ Boetes:

• Geen opruimmiddelen: € 90,- 
• Niet aanlijnen: € 90,- 
• Niet aanlijnen op kinderspeelplaats, bij een zandbak of speelweide: € 140,- 
• Niet opruimen van hondenpoep: € 140,- 

▪ Heeft u overlast van honden, neem dan contact op met de gemeente via 
www.eindhoven.nl/buitenbeter. Wij registeren de meldingen en signalen en bepalen 
samen met Stadstoezicht in welke gebieden extra intensief gehandhaafd wordt op het 
voorkomen van hondenoverlast.

De bevindingen uit deze wijkschouw zijn besproken met de gebiedscoördinator van de Genderbeemd 
en deze zet de benodigde acties uit binnen de relevante afdelingen van de Gemeente Eindhoven. De 
SBG zal dit monitoren. 

Mocht u ook bevindingen hebben dan nodig ik u van harte uit om deze kenbaar te maken bij ons. De 
volgende wijkschouw zal plaatsvinden in november van dit jaar.

Bouvigne 1

Sinds 2007 praten Eindhoven en vastgoed- en bouwbedrijf 
Stam en De Koning (SDK) al over een nieuw kantoor met een 
showroom (voor woningen). Dat moet komen tussen Karel de 
Grotelaan en Meerveldhovenseweg, aan de Bouvigne, op de 
oude locatie van een tuincentrum. 

Dat leidde eind 2012 tot een bestemmingsplan, maar B en W 
stelden aan de raad voor het toch niet aan te nemen. Door de 
crisis nam de leegstand in kantoren spectaculaire vormen aan, 
niet de tijd om de bouw van een nieuw kantoor toe te staan. Tot 
woede van SDK: het bedrijf wees op de oude afspraken: de 
gemeente zou meewerken en het terrein was ook opgenomen 
op de lijst waar nog wel gebouwd mocht worden. De Raad van State stelde het bedrijf in het gelijk. En 
dus toog de gemeente weer aan de slag. Met het nieuwe plan als resultaat. De gemeenteraad 
behandelt het na de zomer.

Stam en De Koning mag nu toch een nieuw kantoor bouwen aan de Bouvigne in Eindhoven. Het college 
van B en W keert terug op zijn schreden en is nu wel bereid om het bestemmingsplan aan te passen 
daarvoor. 

Het college erkent dat er volop leegstand is in de stad. Maar de afspraken lagen er, het plan voldoet aan 
de gemeentelijke uitzonderingsregels voor kantorenbouw en de wensen van Stam en De Koning zijn 
lastig te realiseren in bestaande panden. Bezwaren van omwonenden, die bang zijn voor verkeersdrukte 
en parkeeroverlast, worden terzijde geschoven.

Wijkcentrum ’t Slot

Het wijkcentrum kent een Programmaraad en deze wordt gevormd door vrijwilligers uit de wijken 
Hanevoet, Ooievaarsnest, Genderbeemd samen met de vertegenwoordiger van de facilitair beheerder 
(Lumens). De Programmaraad is verantwoordelijk voor de programmering en ontwikkeling van 
buurtgerichte evenementen (losse activiteiten, niet gebonden aan een club, vereniging of stichting.) Dit 
met als doel om het algemene nut van het wijkcentrum voor een zo groot mogelijk publiek van de drie 
wijken toegankelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn: Kunst uit de Wijk!, Nieuwjaarsconcert, 
Repaircafe, Open Dag etc.
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Zo heeft recent de Open Dag plaatsgevonden (d.d. zondag 23 augustus) waar de verschillende 
verenigingen zich presenteerden. Dit was een mooie gelegenheid voor het wijkcentrum om haar 
maatschappelijk belang voor de buurt te tonen. In dat kader voert de Gemeente Eindhoven momenteel 
een onderzoek Maatschappelijk Vastgoed uit met als doel de omvang van haar vastgoedportefeuille te 
verkleinen. Hierbij wordt gekeken of bepaalde activiteiten van het bestaande maatschappelijke vastgoed 
elders kan worden ondergebracht. 

Wijkcentrum ’t Slot behoort ook tot de Maatschappelijke Vastgoed portefeuille. De uitslag van het 
onderzoek hoeft niet noodzakelijk een conclusie te zijn (bv. sluiting van het wijkcentrum), er kan ook een 
nieuwe onderzoeksvraag zijn. De verwachting is dat er in september duidelijkheid wordt verschaft door 
de gemeente.

Uit de Wijk…

Deze rubriek bevat meldingen van medebewoners in de Genderbeemd. 

• Klus-afvalwater in straatput
◦ Het is al eens eerder genoemd in dit blad en het wordt nog steeds gesignaleerd: er zijn 

klussers(ook bedrijven) die het afval van tegelwerken, stucwerk etc. zonder pardon in de 
straatput deponeren, die echter niet meer op de waterzuivering maar op de Gender 
aangesloten is. Als de auto niet meer (met shampoo) gewassen mag worden en het balkon 
niet geschrobd met chloor of zeep, dan mag dit afval zeker niet in de straatput.
Dus mocht u een (klus)bedrijf inhuren, zie er op toe dat deze op professionele wijze omgaat 
met het verwijderen van afval.

• Gebrekkig onderhoud groenvoorziening
◦ Tijdens de gelopen wijkschouw in mei jl. waren wij nog te spreken over het onderhoud van de 

groenvoorziening. Echter, in augustus zijn er enkele klachten binnengekomen over gebrekkig 
onderhoud met als gevolg slecht zicht op enkele kruispunten en oversteekplaatsen. Hiervan 
is melding gemaakt bij de gebiedscoördinator.

• Dode Gender?!
◦ De kwaliteit van het water in de Gender lijkt niet in orde. Er zit totaal geen leven meer in! 

Voorgaande jaren zwommen er vissen en groeiden er algen. Nu helemaal niets meer… 
Ook is er een boom langs de kant die al zover scheef is gezakt dat hij met zijn takken in het 
water hangt en al het vuil tegen houdt.
Volgens de beheerder van het Waterschap valt dit onder de verantwoording van de 
gemeente. Het Waterschap is alleen verantwoordelijk voor het water. De planning is dat de 
Gender in september uitgebaggerd gaat worden.

BuurtThermometer

Het gaat beter met de stad. Stedelijk gezien is de buurthermometer in 
2014 gestegen van 100,2 naar 106,6 ten opzichte van 2013. We zien dat 
op alle terreinen. Bij meer dan de helft van de buurten is de 
buurthermometerindex gestegen, bij een aantal andere is echter een 
daling te zien. 

De Buurtthermometer is een instrument waarmee je in één oogopslag 
een totaalbeeld krijgt van sociale, economische, ruimtelijke en 
veiligheidsaspecten van een gebied. Dat kan een buurt zijn, een wijk, 
maar ook de stad als geheel. Op die manier kun je ontwikkelingen in 
Eindhovense buurten en wijken nauwlettend volgen.Een druk op de knop en je ziet hoe jouw buurt 
ervoor staat. Hoe staat het bijvoorbeeld met de gezondheid van bewoners? Zijn er veel 
werkzoekenden? Hoe beleven inwoners de veiligheid in hun buurt? Hoe staat het met de kwaliteit van 
buurtvoorzieningen? Het is een kleine greep uit de gegevens van de Buurtthermometer. De gemeente 
gebruikt de Buurtthermometer ook voor het aanwijzen van actiegebieden en bij het opstellen van 
buurtcontracten.

De buurtthermometer is een samenvoeging van cijfers uit meerdere bronnen, zoals de jaarlijkse 
inwonersenquête van de gemeente Eindhoven, de landelijke veiligheidsmonitor, de registratie van 
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aangiftes door de politie en het aantal werklozen van het UWV. Deze cijfers worden op een 
overzichtelijke en samenhangende manier aangeboden, zodat vergelijking met andere periodes en 
andere buurten mogelijk is. De buurthermometer is te vinden op: http://www.buurtthermometer.nl. Wie 
wat verder de cijfers in wil duiken kan http://www.eindhoven.buurtmonitor.nl raadplegen.

Door het riool of niet ? En wat dan wel ?

Afval Niet doen Doen Waarom

Vet, (vloeibaar) frituur, olie
Door de gootsteen of het toilet 
spoelen

Teruggieten in de verpakking en 
in de afvalbak. Gestold in de 
afvalbak

Het riool kan verstopt raken en 
extra kosten zuivering

Etensresten zoals koffieprut, 
kippenbotjes etc.

Door de gootsteen of het toilet 
spoelen

In de GFT-bak
Het riool kan verstopt raken en 
extra kosten zuivering

Vast afval zoals schoon
maakdoekjes (ook wegwerp!), 
kattenbakkorrels etc.

Door het toilet spoelen
Scheiden volgens gemeentelijke 
regels en deponeren in de 
daarvoor bestemde afvalbak

Rioolverstopping, vastlopen 
pompen, niet afbreekbaar

Maandverband, tampons, billen
doekjes, condooms, luiers etc.

Door het toilet spoelen In de afvalbak (naast het toilet)
Rioolverstopping, vastlopen 
pompen, niet afbreekbaar

Oude medicijnen
Door de gootsteen of het toilet 
spoelen

Inleveren bij de apotheek of als 
chemisch afval (kca)

Verontreiniging oppervlakte
water, verstoring zuivering

Verf (ook waterverdunbare)
Door de gootsteen of het toilet 
spoelen

Resten inleveren als chemisch 
afval (kca)

Ontploffingsgevaar, veront
reiniging oppervlaktewater, 
verstoring zuivering

Spoelwater en reiniger van 
verfkwasten

Door de gootsteen, het toilet of 
de straatput spoelen

Opvangen en inleveren als 
chemisch afval, kwasten afge
sloten met een beetje water of 
oplosmiddel bewaren

Ontploffingsgevaar, veront
reiniging oppervlaktewater, 
verstoring zuivering

Chemicaliën zoals terpentine, 
lampolie, petroleum, insecticiden 
etc.

Door de gootsteen of het toilet 
spoelen

Inleveren als chemisch afval 
(kca)

Ontploffingsgevaar, veront
reiniging oppervlaktewater, 
verstoring zuivering

Cement, gipsresten en ander 
afval na klussen

Door de gootsteen of de straatput 
spoelen

Laten drogen en gescheiden in
leveren

Rioolverstopping en vervuiling 
grond en oppervlaktewater

Autowaswater
Koelvloeistof/olie op straat of in 
de put laten lopen. Auto wassen 
met slecht afbreekbare zeep

Autowassen op autowasplaats of 
in wasserette

Verontreiniging en vervuiling 
grond en oppervlaktewater

Vuil van stoep en terras
Agressieve schoonmaakmiddelen 
gebruiken, bijvoorbeeld chloor

Opvegen en in de afvalbak

Via droge reiniging wordt alle 
vuil afgevoerd, schoonmaak
middelen en vuil komen in water 
en riool

Onkruid in voegen Chemische bestrijding

Met de hand verwijderen, weg
branden of -borstelen of be
strijden met milieuvriendelijke 
middelen (organische vetzuren)

Chemische bestrijdingsmiddelen 
verdwijnen in de bodem en het 
water. Ze zijn schadelijk voor 
mens, plant en dier. 

Bron: www.riool.info

Dennis Lassouw

WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

Mede Genderbeemd bewoners,

Als deze uitgave van het infoblad verschijnt, zit er voor de meesten van ons de vakantie weer op.

Men gaat weer verder met dagelijkse bezigheden. De dagen beginnen korter te worden en de avond 
valt vroeger in. In oktober gaat de wintertijd weer in. In de nacht van zaterdag 24/10 op zondag 25/10- 
2015. De klok gaat 1 uur achteruit; 3.00 uur wordt 2.00 uur. Dus 1 uur langer slapen!

Juist omdat het eerder gaat schemeren en donker wordt is het wel zo verstandig om gebruik te gaan 
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maken van tijdschakelaars, zeker als u later thuis komt. Dit geeft voor potentiële inbrekers het idee dat 
er iemand thuis is. Een donker huis is voor hen aantrekkelijker!!!

In mei, juni en juli waren er in onze wijk enkele inbraken of pogingen 
daartoe, werd een telefoon afhandig gemaakt, was er diefstal van 
kentekenplaten en werd een heler van een fiets aangehouden. 

U kunt uw eigendommen merken. Dit is preventief bedoeld. Bij mij kunt u 
een merkenkoffer van de politie lenen voor een paar dagen. Een 
telefoontje naar ondergetekende om een afspraak te maken is 
voldoende. Voor dat koffertje hoeft u dus niet naar het politiebureau, 
maar u kunt het in uw eigen wijk ophalen.

In dit koffertje zitten diverse middelen om uw spullen te voorzien van een merkteken, zodat deze bij 
eventuele diefstal makkelijker terug gevonden kunnen worden en het duidelijk is, dat het uw spullen zijn. 
Ik hoop dat u hiervan gebruik gaat maken.

Wijkagent

Met ingang van 1 juni is wijkagent Genderbeemd/Kastelenplein Marian van Koningsveld vervangen door 
Hans de Leeuw.

Heeft u vragen of meldingen dan kunt u terecht bij hans.de.leeuw@politie.nl

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

WERKGROEP VERKEER

Nogmaals: de rotonde Meerenakkerweg / Kasteellaan / Beemdstraat

De meeste automobilisten zijn nu wel gewend aan de hobbels bij het fietspad naast de rotonde en 
nemen de drempels 'volgens het boekje', zie foto 1.

Maar veel mensen snijden de bocht af en nemen liever de hobbelkeitjes en proberen de rubberen 
hobbel te ontwijken, zoals de Volvo links op foto 2. Soms proberen ze zelfs rechts te passeren...

De gevolgen zijn te zien op foto 3. De berm is kapotgereden. Het gat stond vol regenwater toen ik de 
foto maakte. Hoe diep het gat inmiddels is heb ik niet gepeild.

8

Foto 2Foto 1



Reinier van den Broek

NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Op 24 augustus j.l. was de vakantiesluiting van ’t Slot, dus ook die 
van ’t Boekenslot weer voorbij.

Vanaf deze datum kan iedereen weer boeken komen lenen bij ’t 
Boekenslot en kranten en tijdschriften lezen tijdens de bekende 
openingstijden.

De laatste weken voor de vakantie hebben we een paar nieuwe 
boeken kunnen kopen, dankzij de financiële bijdragen van de 
wijkverenigingen van Hanevoet en Ooievaarsnest en van SBG. Ook 
hebben we van particulieren nogal wat boeken gekregen. En door 
ruiling met andere burgerbibliotheken is de collectie grote-letter-
boeken zelfs geheel vervangen door andere titels.

Mocht u dus denken alles al gelezen te hebben wat we te bieden 
hadden, komt u dan maar eens langs en u zult zien dat er in alle 
genres weer heel wat nieuwe boeken voor u klaar staan! 

En u weet, het lenen van de boeken is gratis.

Ook de bezorgdienst van de Openbare Bibliotheek doet vanaf 25 
augustus ’t Slot weer aan. 

We hopen dat u de weg naar ’t Boekenslot (weer) weet te vinden.

INGEZONDEN

Beste mede-wijkbewoners,

Ik woon inmiddels zo’n 11 jaar in onze wijk. Een wijk, waarin nogal wat bochtige en 
niet overal brede wegen voorkomen. Regelmatig komen wij andere bestuurders 
tegen op deze (vaak haakse) bochten.

Weliswaar soms lastig, maar met wat geven en nemen en gezond verstand gebruiken, 
lossen de ruimteproblemen zich wel op. Maar,…………….………regelmatig zeggen, roepen 
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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



en gebaren sommige van deze bestuurders: “Ik kom van rechts “.  Helaas, mede-bestuurders !!! 

Het “van rechts komen” en de daarmee gepaard gaande voorrangsregels tussen bestuurders, geldt 
ALLEEN op kruisingen en splitsingen van wegen. En dus niet op wegen waarin (haakse) bochten zitten, 
zoals vaak in onze wijk. Dat de doorgang in deze vaak haakse en niet te brede wegen dan problemen 
geeft is een feit. Het samen oplossen en gezond verstand gebruiken is dan nodig. Als we hier met z’n 
allen rekening mee houden zijn onterechte boze gezichten (en soms erger) voorbij. Bij deze situaties 
geldt dan de plicht om op “eigen weggedeelte” te blijven, hetgeen door de beperkte ruimte vaak niet 
mogelijk is.

Deze plicht om op eigen weggedeelte te blijven geldt overigens niet meer op kruisingen en splitsingen 
van wegen, waarbij je dus de bocht mag afsnijden en waarbij daar dan wel de regel “ ik kom van rechts”  
blijft gelden. Gevoelsmatig is dit een beetje asociaal rijgedrag, maar dat is de wet.

Ik hoop, dat met dit berichtje onnodig opwinden en ergeren in bovengenoemde situaties voorbij is.

F.H.Saljé  (examinator CBR, met pensioen)

Winkelcentrum Kastelenplein

Geplande activiteiten:

• Boekenmarkt:  zaterdag 3 oktober van 9.00 tot 16.00 
• Platen- en CD markt: zaterdag 14 november en zaterdag 19 december van 9.00 tot 16.00
• Kerstmarkt: zaterdag 12 december van 9.00 tot 18.00 en zondag van 10.00 tot 17.00

Huisregels:

Omdat het winkelcentrum geen openbaar gebied is, heeft de beheerder van het winkelcentrum 
huisregels opgesteld. U vindt de huisregels bij de ingangen. Het is voor bezoekers en medewerkers erg 
prettig als iedereen rekening houdt met de huisregels. 

Een paar tips om het winkelen voor iedereen prettig te houden: 

• Laat uw trouwe viervoeter thuis als u boodschappen komt doen;
• Plaats uw fiets in de fietsenstalling (de Gemeente zal, op ons verzoek, dit jaar het aantal 

stallingen uitbreiden);
• Pas de snelheid van uw scootmobiel aan zodat u stapvoets door het centrum rijdt. 

Mogen uw kinderen al alleen naar het winkelcentrum komen? Heb het met hen erover dat ze de fiets in 
de stalling zetten en het winkelcentrum niet als speelterrein gebruiken. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Ger Dragstra
Winkeliersvereniging winkelcentrum Kastelenplein

Pittige Koffiemeeting

Op 30 september organiseert Zilveren Kracht Gestel voor de derde keer een Pittige Koffiemeeting, 
locatie wijkhuis “t Slot, Kastelenplein te Eindhoven, aanvang 19.00 uur, de deuren zijn al geopend vanaf 
18.30.

Vitaal ouder worden kan door een goede combinatie van voeding, bewegen en maatschappelijke 
betrokkenheid. De combinatie hiervan is belangrijk. Bij maatschappelijke betrokkenheid is het 
onderhouden van contacten met anderen belangrijk. Mogelijkheden zijn om samen activiteiten te 
ondernemen, het organiseren van activiteiten of door het doen van vrijwilligerswerk. Hier is een enorme 
behoefte aan en het geeft de vrijwilliger veel voldoening en draagt bij aan levenservaring. 

Thema van de avond  is: “Langer Thuis Wonen” 

De avond is opgedeeld in 2 delen met daartussen een korte pauze:
Voor de pauze geven 3 sprekers informatie over het  bovengenoemde onderwerp met de mogelijkheid 
vragen te stellen. Een van de sprekers is Lenie Scholten, wethouder gemeente Eindhoven.
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Na de pauze presenteren vrijwilligersorganisaties zich en nodigen u uit om nader kennis te maken bij 
hun stand.

Sluiting verwacht om 21.30

Wij zien u graag tegemoet op deze avond
Zilveren Kracht Gestel
Onderdeel van OVO, Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven
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Vooraankondiging Jubileummiddag Muziekvereniging Eindhoven West

Muziekvereniging Eindhoven West vraagt uw aandacht en medewerking.

Dit jaar viert Muziekvereniging Eindhoven West haar 70 jarig Jubileum. MEW is opgericht op 21 juni 
1945 door een groep enthousiaste muzikanten. Ze groeven, soms letterlijk, hun instrument op en 
begonnen met het opluisteren van de bevrijdingsactiviteiten. Gestaag groeide dit gezelschap uit tot 
Muziekvereniging Eindhoven West. En nu zijn we 70 jaar verder. Van oudsher heeft Muziekvereniging 
Eindhoven West haar domicilie in Strijp en we repeteren iedere donderdagavond in de Lievendaal.

Een jubileum moet natuurlijk gevierd worden. In mei hebben we met een groot deel van de huidige 
leden een prachtige Mexicoreis gemaakt, met diverse schitterende optredens. 

Op 18 oktober a.s. houden we onze Jubileummiddag met een optreden van het jeugd- en groot orkest 
van MEW en diverse gastoptredens. Iedereen is vanaf 13:00 uur tot 18:00 uur welkom in Het Ketelhuis, 
Dr. Poletlaan 45 te Eindhoven,

We willen dit Jubileum het liefst vieren met zoveel mogelijk leden en oud-leden en hun familie. Echter 
door verhuizing binnen Eindhoven of zelfs vertrek uit Eindhoven kunnen we niet meer iedereen 
bereiken. Hopelijk lukt het via dit schrijven.

Via het mailadres pr@muziekverenigingeindhovenwest.nl kunt u uw naam, adres 
en mailadres doorgeven. U ontvangt dan altijd een tegenbericht. Mocht u niet 
beschikken over mail dan kunt u een kaartje met uw gegevens sturen naar: 

Secretariaat MEW, Lei 74, 5501 DV Veldhoven.

MEW is ook op zoek naar historisch fotomateriaal/filmmateriaal. Uit alle jaren is 
dit materiaal welkom. Zeker in de beginperiode werden er nog niet zoveel foto’s 
gemaakt en deze juweeltjes willen we graag in ons archief opnemen. Zelf 
scannen en opsturen is mogelijk, maar als u geen mogelijkheid heeft om te 
scannen, willen wij dit graag voor u doen en ontvangt u de foto’s weer retour.

Wij zijn zeer benieuwd en willen graag met u samen ons Jubileum vieren.

Zonnepanelenactie megasucces

De zonnepanelenactie 040zon van 040energie is in Hanevoet, Ooievaarsnest 
en Genderbeemd een groot succes! In cijfers op een rijtje gezet:

Informatieavond 4 februari:
80 geïnteresseerden 
(hoogste opkomst van heel Eindhoven!)

Schouwrapport/offerte: 30
Geplaatst tot juni: 20 installaties
Aantal panelen: 410
Verwachte jaarlijkse opbrengst: 56.000 kWh
Nog in behandeling: ca. 10 

Wij wensen alle kersverse zonnepanelenbezitters heel 
veel plezier met hun zonnepanelen. Het fantastische zonnige weer van de afgelopen paar maanden 
zorgt in ieder geval voor een uitstekende opbrengst en veel enthousiaste reacties van mensen die hun 
elektriciteitsmeter zien stilstaan of zelfs de teller terug zien lopen. Zonnepanelenbezitters met een 
digitale meter zien precies hoeveel kWh overschot ze hebben teruggeleverd aan het net. 

Jij bent de beste ambassadeur!

Ben je enthousiast over je zonnepanelen en de unieke lokale aanpak van 040energie? Deel dit dan met 
je buren, familie en vrienden, zodat zij ook mee gaan doen en in de nabije toekomst van zelfopgewekte 
zonnestroom kunnen profiteren. Geef ze de link van onze website: www.040energie.nl/040zon.

Nieuwe ronde informatiebijeenkomsten

In het najaar of begin 2016 gaan we weer een informatiebijeenkomst organiseren. Informatie zal in 
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Hanepootjes, de lokale media en op onze website 040energie.nl te vinden zijn. Wil je daar niet op 
wachten? Je kunt je altijd aanmelden voor een quickscan of schouw op www.040energie.nl/040zon. 

William op den Brouw, Gé de Jong
040zon wijkcoördinatoren Hanevoet, Ooievaarsnest en Genderbeemd
Bereikbaar via gestel@040energie.nl

JONGERENWERK / DEGOJ

Wie is Degoj?
Degoj organiseert al meer dan 27 jaar een heleboel activiteiten voor 
jongeren van 9 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. (zie foto). 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.

BINNENKORT VERWACHT BIJ DEGOJ:

• 20 september: LASERSCHIETEN bij Laserquest. Deelname kost € 3,50
• 25 september: KEETAVOND. Van 19.00 tot 21.00 uur in Wijkgebouw ’t Slot. 

Entree € 1,--
• 3 oktober: naar JUMP XL, het coolste trampolinepark van Nederland. Meedoen 

kost € 2,50
• 18 oktober: met de bus naar PHANTASIALAND. Een mega chill pretpark. Busreis 

en entree samen € 15,-- 
• 23 oktober: weer een KEETAVOND. Zoals altijd in ’t Slot vanaf 19.00 uur.

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.DEGOJ.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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