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VAN DE VOORZITTER

Dag Sinterklaasje, tijd voor de Kerstboom & Kerststal.... 

Beste wijkbewoners,

Nu Sinterklaas het land heeft verlaten,
kunnen de kerstballen van zolder af en de
kerstboom de kamer in: U kunt nog enkele
dagen de scouting bellen om een boom te
bestellen. 

Terwijl ik dit item schrijf heeft het al enkele
dagen gevroren, dus misschien dit jaar een witte
kerst.....

In de afgelopen periode nam de SBG afscheid van Lucien Nieman.
Wij zijn hem enorm dankbaar voor de vele jaren inzet, met name
voor de organisatie van het Paaseieren zoeken. 

Houdt u wel van chocola en een eitje? We zoeken nog een
paashaas en hulp met het eieren verstoppen kunnen we ook zeker
gebruiken!  

Deze editie zit weer vol informatie over onze prachtige wijk, een overzicht van
de wijkschouw van het najaar, enkele foto's waar een luchtje aan zit en
informatie over geplande activiteiten, kijkt u voor actuele informatie ook zeker
op onze website. 

Ik wil de werkgroepen weer hartelijk danken voor hun bijdrage en ook u bedankt
voor het insturen van items of zaken die u zijn opgevallen in de afgelopen tijd. In top 3 van opmerkelijke 
zaken 1) scheve tegels 2) bladeren explosie 3) hondenpoep 

Zo met de Kerst in aantocht en vooral de goede voornemens van 2017, wil ik toch nog een keer een  
beroep doen op het in stand houden van de SBG. Kom ons versterken in 2017: dat is goed voor de 
gezondheid, levert een bijdrage aan de gemeenschap en u helpt de stichting in leven te houden. 

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

Namens de SBG, wens ik u allen PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2017 

Laura Lassouw 

VAN DE PENNINGMEESTER

Doet U mee met het Paasfestijn? Bezoekt of
organiseert U een buurtfeest?

De SBG ondersteunt o.a. deze zaken met een
financiële bijdrage die mede mogelijk gemaakt wordt
door giften.

Wilt U een gift doneren? Maak
een bedrag over op IBAN
NL16RABO0150060416
t.n.v. SBG. 

Alvast hartelijk dank

Antoon Knapen
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SBG heeft ANBI status. U mag een gewone gift 
onder voorwaarden aftrekken als u deze doet 
aan een algemeen nut beogende instelling 
(ANBI).Uw gift komt dus volledig ten goede aan 
de buurt; SBG is door de ANBI status niet 
belastingplichtig.

Zie de site van de belastingdienst 
www.belastingdienst.nl 
– Relatie, familie en gezondheid

– Schenken
– Giften 



VAN HET BESTUUR

Om het jaar organiseren het Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem en het Sint-Catharinagilde tot Blortem 
en Gestel een schietwedstrijd met kruisboog om de titel “Koning der Genneper Parken” voor Gestelse 
verenigingen.

Ook dit jaar werden wij van SBG uitgenodigd om deel te nemen aan deze wedstrijd op zondag 4 
september jl. De wedstrijd werd gehouden op het schietterrein van het Sint-Catharinagilde, aan de 
Locatellistraat (bij de scouting “Angelo Roncalli”). Wij hadden ons aangemeld voor deelname met drie 
schutters.

En de winnaar werd:... Lucien Nieman! Voor de komende twee jaar is Lucien Nieman dus Koning der 
Genneper Parken.

Reinier van den Broek.
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WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Wijkschouw

Twee keer per jaar voert de SBG een wijkschouw uit; eenmaal bij daglicht (voorjaar) en eenmaal in het 
donker (najaar) maken wij een rondgang door de wijk om te kijken naar o.a. de kwaliteit van de 
bestrating, verlichting, etc. Hiervan wordt een rapport opgesteld en besproken met de 
Gebiedsbeheerder. Waar nodig en mogelijk worden verbeteringen en aanpassingen gedaan op basis 
van de bevindingen. 

Op 31 oktober jl. heeft de tweede wijkschouw van dit jaar plaatsgevonden. Hieronder op de kaart is te 
zien waar de wijkschouw heeft plaatsgevonden. Het betreft het gebied rond de straten Sterkenburg, 
Wickenburg en Eimerick. De wijkschouw is gelopen onder ideale omstandigheden: een droge, heldere 
avond.

De bevindingen:

• De wijk ligt er mooi bij; het algemeen onderhoud is ruim in orde. De wijk is overzichtelijk en 
kindvriendelijk. De groenvoorziening bestaat vooral uit lage beplanting.

• De bestrating levert een wisselend beeld; op te veel plekken zijn er trottoirtegels die scheef 
liggen en soms gevaarlijk uitsteken. Tijdens de wijkschouw is er van enkele gevallen een 
BuitenBeter melding gemaakt via de app. De gemeente reageert hier adequaat op en deze 
wijkschouwmeldingen zijn ook al aangepakt. Let wel, de tegels in de brandgangetjes behoren tot 
de percelen van de bewoners en dienen dus ook door de bewoners zelf onderhouden te worden.
Alleen de gangen met een lantaarnpaal zijn zeker van de gemeente; de kadastertekeningen 
geven in geval van twijfel uitsluitsel.  Dus mocht u zelf een gevaarlijke situatie
tegenkomen en het betreft gemeentegebied, maak dan gebruik van de BuitenBeter app
(www.buitenbeter.nl/apps).

• In de herfstperiode liggen er uiteraard veel bladeren op trottoirs en
wegen. Hierbij wordt opgemerkt dat er op enkele plekken het trottoir
en/of oprit schoon zijn geveegd of geblazen met de bladblazer. Dat is
uiteraard fijn. Echter, op een aantal plaatsen lagen er stapels bladeren in
de goot en ook bij de trottoir- en straatkolken, waardoor deze verstopt
raakten en het water niet afgevoerd kon worden. Dus laten we de Ergon
een handje helpen (want tegen de hoeveelheid vallend blad is bijna niet
op te werken) en de stapels bladeren in de groenbak te deponeren.
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• De wijk is netjes, schoon, nauwelijks
zwerfvuil en geen hinderlijke graffiti.

• Op de Wickenburg zorgen de bewoners
voor een fleurige straat; een mooi
bewonersinitiatief! 

Mocht u zelf
aandachtspunten willen
vermelden en/of wilt u
eens meelopen met de
wijkschouw, dan hoor ik

het graag!

NextDoor

Op het moment van schrijven heeft Genderbeemd
op het digitale buurtplatform Nextdoor al 208 leden!
Buurtbewoners kunnen hier informatie uitwisselen
bv. voor een helpende hand, belangrijke alerts of
voor de gezelligheid, zoals evenementen. Het is mogelijk om instellingen te wijzigen m.b.t. het 
ontvangen van berichten van omringende wijken, zodat alleen berichten uit de Genderbeemd worden 
ontvangen. Kijk voor meer informatie op https://genderbeemd.nextdoor.nl/

Dit waren de thema’s die afgelopen maanden speelden in onze wijk:

• Ziggo en geen internet; de nodige storingen m.b.t. internet worden gemeld.
Waarschijnlijk worden deze veroorzaakt door oude verdeelkasten. De
verwachting is dat deze volgend jaar worden vernieuwd. 

• Vreemde voorwerp(sel)en op deurklink; is het dierenpoep of een pepernoot?
Waarschijnlijk jeugdig ‘kattenkwaad’!

• Verdwaalde labrador; is gelukkig inmiddels weer terug bij het baasje!

• Gestolen auto op de Eimerick; helaas (nog) niet teruggevonden en geen spoor van de daders.

• Potloodventer gesignaleerd op Oudaen; een jongeman die de behoefte had zijn mannelijkheid te
tonen voor het raam van een bewoner is snel op de vlucht geslagen (en jammer genoeg niet 
gestruikeld…)

• Regelmatig worden harde knallen gehoord; waarschijnlijk is dit vuurwerk dat wordt afgestoken in 
de fietstunnel onder het Kastelenplein.

• Fietsen gestolen uit de garage; helaas (nog) niet teruggevonden en geen spoor van de daders

Wijkcentrum ‘t Slot

Burgemeester en wethouders hebben op 31 mei jl. een notitie vastgesteld getiteld, ‘Ontmoeten 040.’ 
Deze notitie betreft de rol van vrijetijdsaccommodaties (VTA’s) in Eindhoven. 

Hieronder enkele alinea’s uit deze notitie om u enige achtergrond te geven:
“Wat begon met een zoektocht naar de mogelijkheden om te bezuinigen op vrijetijdsaccommodaties 
mondt nu uit in een wenkend toekomstperspectief voor veel van die accommodaties. Enerzijds omdat de 
bezuiniging inmiddels is gerealiseerd, maar anderzijds ook door de bijzondere bijdragen die deze 
accommodaties aan het ecosysteem van een buurt leveren en zouden kunnen leveren.”
“Om snel duidelijkheid te krijgen ten aanzien van de eisen die aan Ontmoeten040 gesteld worden, is het 
van belang zo snel mogelijk over een toetsingskader te beschikken. De gemeenteraad zal het nieuwe 
toetsingskader vaststellen. Het toetsingskader kan ook richting geven aan de transformatie van de VTA’s 
in de wijken.“
“De toets wordt eind 2018 afgenomen. Hieruit kan volgen dat een beperkt aantal VTA’s wordt gesloten 
en/of samengevoegd met een andere locatie indien de maatschappelijke waarde door herprogrammering
verhoogd wordt. Sluiting mag echter nooit betekenen dat in een wijk dit soort voorzieningen ontbreekt. 
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Het uitgangspunt is dat een VTA/BOR-functie op de huidige locatie pas wordt afgebouwd als er voor 
gebruikers uit de buurt ruimte beschikbaar is in een van de accommodaties in de nabijheid. Het 
toetsingskader zal aspecten bevatten als mate waarin een exploitatie sluitend is, de programmering 
bijdraagt aan maatschappelijke doelen, de kwaliteit van het bestuur goed geborgd is en de VTA past 
binnen de kaders van ontmoeten 040.”
“We (gemeente) bieden VTA’s maximale ondersteuning om een sterke programmering neer te zetten en 
financieel gezond te worden. De uitgangspunten, doelstellingen en randvoorwaarden hiervoor zijn 
hierboven benoemd. Met deze commissienotitie peilen wij hierover uw gevoelens.” 
“Uiteindelijk kan uit het advies van de Raad van Advies blijken dat enkele VTA’s het hoofd niet langer 
boven water kunnen houden, ondanks alle inspanningen van de VTA en het transformatieteam. Dan 
hebben we gezamenlijk het maximale gedaan en zullen we tot het besluit te komen om de VTA te sluiten.
Er staat bewust ”gezamenlijk” omdat we verwachten dat vrijwillige VTA-besturen uiteindelijk niet aan een 
niet-levensvatbare VTA willen trekken. Samen met de VTA en buurt zullen de activiteiten elders in de wijk 
ondergebracht worden (herprogrammering). Sluiting is dan ook geen straf, maar de uitkomst van een 
intensieve verkenning met nieuwe (en betere) kansen voor de buurt.”

N.a.v. deze notitie heeft ’t Slot een comité
opgericht voor dit transformatieproject om te
onderzoeken hoe en of ’t Slot kan gaan
voldoen aan het toetsingskader (wat op het
moment van schrijven nog niet in detail
bekend is.) Het comité bestaat uit
afgevaardigden van Lumens (beheerder),
exploitatievrijwilligers, programmaraad en de
buurtverenigingen Hanevoet, Genderbeemd
en Ooievaarsnest.

Uiteindelijk is het hebben van een florerend
wijkcentrum voor iedere bewoner van de
omliggende buurten van groot belang. Of…
misschien ook niet?!

Graag zou ik van u horen waarom u wel of geen waarde hecht aan een wijkcentrum.

Laat uw mening horen via

info@buurtbeheer-genderbeemd.nl 

of via het Twitter account met de naam SBG Eindhoven

@sbg_eindhoven.
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’t Slot op Facebook

Kijk voor nieuws en activiteiten op pagina 18 en ook op de Facebook pagina van het wijkcentrum:

https://www.facebook.com/wijkctslot/?fref=ts 

Skaeve Huse klaar voor bewoning

Deze maand zullen de eerste bewoners van de Skaeve Huse hun intrek gaan
nemen. De bewoners komen niet allemaal tegelijk, maar één voor één. Zo blijft
de situatie beheersbaar en kan de groep zorgvuldig worden samengesteld.

Skaeve Huse staat voor: sobere wooneenheden aan de rand van de stad,
bedoeld voor antisociale Eindhovenaren die in woonbuurten structureel
overlast veroorzaken. Stichting Trudo bezit en beheert de wooneenheden en
sluit met de bewoners een huurcontract. De corporatie laat zich adviseren door
een toetsingscommissie waarin Trudo, politie en gemeente zijn
vertegenwoordigd.

Het beheerplan (ondertekend door de beheergroep bestaande uit bewoners, winkeliers, Trudo, politie en
gemeente) bevat heldere afspraken over het beheer van de locatie en toezicht op de bewoners, de zorg 
voor leefbaarheid en veiligheid en wat te doen als deze in het geding zijn. Het beheerplan geeft ook aan 
hoe eventuele klachten of meldingen worden opgepakt.

Meer informatie is te vinden op: http://www.eindhoven.nl/artikelen/-Skaeve-Huse-eind-2016-klaar-voor-
bewoning-1.htm

Dennis Lassouw

WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

Mede Genderbeemd bewoners,

Al jaren werd in het SBG blad een gele kaart afgedrukt, waarop gegevens konden worden genoteerd en 
die afgegeven kon  worden bij een buurtcoördinator bij u in de buurt.

Deze kaart komt te vervallen, de oude manier van  criminaliteitspreventie komt ook te vervallen. Het 
werkte nauwelijks meer.

Door alle nieuwe ontwikkelingen op communicatie gebied o.a. via internet is gaat alles nu veel sneller.

Ook op de website van SBG zijn de namen van de coördinatoren verwijderd

Zij hebben van SBG een bedankbrief en attentie ontvangen voor hun veelal jarenlange inzet.

Wil de Vries
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WERKGROEP VEILIG WONEN

Een nieuwe rubriek, waar u diverse tips vandaan kunt halen.

Nog even en dan komt de gezellige decembermaand eraan, met licht en kaarsjes.

U weet natuurlijk wel, dat brandende kaarsen nooit in een vertrek alleen gelaten kunnen worden. Aan de
meeste branden komt geen lucifer te pas, denk aan een televisie op stand-by, een pannenlap op de 
kookplaat, een elektrische deken. Brand ontstaat vaak ongemerkt. Rookmelders alarmeren, ze zijn 
verkrijgbaar bij de bouwmarkt. Heeft u meer verdiepingen, schaf er dan voor iedere verdieping een aan.

Een woninginbraak raakt mensen zowel financieel als emotioneel. Het verlies van bezittingen, 
aantasting van het gevoel thuis veilig te zijn en angst voor een nieuwe inbraak. Circa 80% van 
woninginbraken wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze zijn vooral uit op een buit die voor het 
grijpen ligt en makkelijk mee te nemen is. Goed hang- en sluitwerk op alle verdiepingen is noodzakelijk, 
voor een schuifpui bestaan speciale sloten. Een verstopplaats voor sleutels buiten kent een inbreker 
ook! Een adreslabel aan de sleutel is ook niet slim.

Wordt er bij u aangebeld, kijk dan altijd eerst wie er voor de deur staat voordat u opendoet. Gebruik een 
kierstandhouder, zodat iemand niet zomaar binnen kan komen. Wees niet te goed van vertrouwen: beter
onbeleefd dan beroofd. Even geld pakken voor de collectant? Doe dan de voordeur dicht!  

Bij een overval: verzet u niet, geef geld, wees meegaand, onthoud het
signalement, uw eigen veiligheid is belangrijker.

Pas het RAAK-principe toe. Rustig blijven

Accepteren

Afgeven

Kijken !!!!!!

Bel na de overval meteen 112, Noteer direct alles wat u heeft gezien (signalement, vluchtauto enz.) 
Ruim niks op en maak niks schoon.

Enkele tips om inbraak te voorkomen dan wel spullen weer terug te krijgen:

Plaats waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers. 

• Graveer postcode en huisnummer op waardevolle eigendommen
• Noteer serienummers van uw kostbaarheden als laptops, tv’s en dergelijke.
• Sla de serienummers van kostbaarheden niet alleen op de laptop op, maar ook op een losse 

harde schijf en/of print ze uit.
Fijne en veilige feestdagen!

Mevr. Wil de Vries,

WERKGROEP EVENEMENTEN

Werkgroep “Evenementen” neemt afscheid

Al enige jaren ben ik betrokken bij de SBG.  Er was destijds flink wat overlast van jeugd in de wijk 
waardoor ik ben begonnen in de werkgroep Jongerenzorg. Omdat het op dat vlak de laatste jaren 
gelukkig rustig is, is er enige tijd geleden binnen de SBG besloten de werkgroep Jongerenzorg op te 
heffen. 

Op dat moment was er een vacature bij de werkgroep evenementen en ik ben daar toen in gestapt. Met 
deze werkgroep organiseren wij het jaarlijkse wijkfeest (dat helaas door gebrek aan vrijwilligers de 
laatste jaren geen doorgang heeft gevonden) en het paaseieren zoeken. Het paaseieren zoeken is elk 
jaar weer een succes en het wordt steeds drukker. Mede om deze reden wil de SBG dit feest verder 
uitbouwen tot een nog leuker en gezelliger evenement.

Helaas heb ik door veranderingen in mijn directe omgeving zelf echter steeds minder tijd voor dit soort 
activiteiten. Daarom heb ik besloten dat het tijd werd om het  stokje over te dragen en stop ik met mijn 
werkzaamheden bij de SBG. 
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De SBG wil uiteraard wel het paaseieren zoeken en in de toekomst misschien ook nog andere 
activiteiten voor de kinderen en de jeugd in de wijk organiseren. Hiervoor is de SBG dringend op zoek 
naar iemand die mijn plek in wil nemen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de voorzitter 
en/of secretaris . Maar ook mensen die als vrijwilliger mee willen helpen met een activiteit in de wijk zijn 
nog steeds van harte welkom.

Ik wil via deze weg het bestuur en alle vrijwilligers die ieder jaar weer hebben geholpen bedanken voor 
de prettige samenwerking en hoop dat ze dat in de toekomst blijven doen samen met degene die mijn 
plek op gaat vullen.

Lucien Nieman

NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

We gaan op de winter af. Behalve de kou en de overlast die daarmee
verbonden zijn, is het ook een prima tijd om te lezen. En daarvoor
heeft ’t Boekenslot u weer veel te bieden. We hebben van
particulieren en van de Bibliotheek Eindhoven weer heel wat nieuwe
titels, in verschillende genres, gekregen. Een kleine selectie hiervan:

• Adriaan van Dis, Ik kom terug
• Rosita Steenbeek, Siciliaans testament
• Leon Verdonschot, Alles van elkaar
• Kristien Hemmerechts, De vrouw die de honden te eten gaf
• Simone van der Vlugt, Morgen ben ik weer thuis
• Karin Slaughter, Onaantastbaar
• Suzanne Vermeer, Winterberg
• Håkan Nesser,  Hemel boven Londen
• Rosemary Lupton, Dochter
• Gerda van Wageningen, Hoeve Sofie
• Hettie Luiten, Vergeet het maar

We hopen dat we u gauw (weer) mogen begroeten om onze nieuwe
of ‘oude’ boeken te komen lenen of om een krant of tijdschrift te lezen.

I.v.m. de Kerstvakantie zijn ’t Slot en dus ook ’t Boekenslot gesloten
van 23 december 2016 t/m 7 januari 2017.

INGEZONDEN

Daar zit een luchtje aan

Honden zijn leuk, gezellig, grappig, hebben een heerlijk
vachtje, zijn om te knuffelen, geweldig gezelschap, groot,
klein, en gaan eigenlijk allemaal naar buiten voor een
grote & kleine boodschap...en daar zit een luchtje aan!

Want een hond met een wc rol dat hebben we nog nooit
gezien, maar baasjes met zakjes zien we zeker
rondlopen, die krijgen dan ook daverend applaus voor het
oprapen van de hondenpoep!

....alleen de baasjes zonder die zakjes, wat doe die met
hun hondenkakjes?  Die vinden we terug op straat, in het
park of onder je schoen, op de mat van de auto, onder de

wielen van de kinderwagen, fiets of rollator, en bij je op de stoep…
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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



Fiesta del Oudaen was super gezellig!

De Oudaen Burendag 2016 werd gehouden op 24 september en het was
een stralende zaterdagmiddag/avond. 

Het weer was helemaal top en het thema van dit jaar 'Fiesta del Oudaen'
kwam daarmee ook super goed uit de 'verf'.

Het was een kleurrijke bende op het grasveld aan de Oudaen, dit jaar
voorzien van 5 gezellige marktkramen en een heuse popcornmachine.

De opening van deze Burendag was het meppen op een tweetal pinatas,
waarna zo’n 100 buurtbewoners aanwezig waren om lekker te schilderen,
actief meedoen met Monique die iedereen lekker liet zweten met Zumba

of met de verkeersquiz van onze 'motormuis' Rene.

Het eten was super goed verzorgd door Fiesta Grill
en op de nodige springkussens konden de kinderen
zich goed uitleven.

De afsluiting was ook dit jaar weer, kletsen en
zwetsen rondom de vuurkorf, onder het genot van
een lekker Ouwe Daen biertje.

De foto's, gemaakt door Marie-José, spreken voor zich! Meer
foto’s zijn te bekijken op onze website www.oudaen.com 

Peter Tops
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Burendag Wamberg

Zaterdag 24 september was het zover. 

Burendag 2016 op de Wamberg, samen met de
Stapelen en een gedeelte van de Ravensdonk en
Bouvigne!

Onze 6e Burendag!!

Alle ingrediënten voor een geslaagd buurtfeest
waren aanwezig: Prachtig weer, veel helpende
handen, leuke activiteiten en niet te vergeten goed
gezelschap. Als de stormbaan is opgeblazen, lijkt
het feest al losgebarsten. Alle kinderen leven zich
er meteen op uit. 

De kinderen hebben vandaag de kans om onze
nieuwe Buurtbieb-boekenkasten te schilderen. Onze Buurtbieb verdiende het namelijk wel om in een 
nieuw jasje te worden gestoken. De kast wordt van vele mooie tekeningen en kleuren voorzien, kinderen
van alle leeftijden steken hun handen uit de mouwen en de papa’s en mama’s helpen ook mee.

Ook is er een knutseltafel voor diegene die er geen genoeg van krijgen. Plakken, kleuren, tekenen, 
maskers maken. Genoeg creativiteit in de buurt!

De vossenjacht met vragen voor alle leeftijdscategorieën was ook een succes. Door onze straten heen 
waren foto’s verstopt met daaraan vragen voor alle leeftijdscategorieën verbonden. En als beloning 

kregen de kinderen na afloop een snoepzak. 

En toen was er weer de jaarlijks terugkerende 
ballonnenwedstrijd met daaraan voorafgaande 
de uitslag van de gevonden ballonnen van vorig 
jaar. Vele ballonnen waren gevonden en 
teruggestuurd, dat waren weer prijzen waard. 
Ook de eigenaar van de ballon die gevonden 
werd op de Herlaer heeft een mooie poedelprijs 
in ontvangst mogen nemen. De ballon die het 
langste reis had gemaakt, was terecht gekomen
in West Frankrijk (314 km).

Het avondeten dit jaar was erg bijzonder. Een 
van onze buurmannen had aangegeven dit 
graag te willen verzorgen. Barbecueën is een 
hobby van hem en wilde dit wel eens voor ruim 

130 (!) personen gaan doen. Met de nodige hulp van zijn vrouw en op de dag zelf van vele buurtgenoten
en leenbarbecues, bracht hij heel veel lekkers op onze borden zoals broodje pulled pork, Picanha, 
bananen met spek, gevulde paprika met geitenkaas en spekjes, sweet chili kippendijen en saté lamak. 
De vele dagen voorbereiding voor de barbecue werden beloond met heel veel complimenten voor de 

Grillmaster en vele mensen die voor
de 2e, 3e, 4e keer terugkwamen om

hun bord te vullen. Voor
herhaling vatbaar dus! De

saladebar, met daarop
salades gemaakt
door diverse
buurtgenoten, was
ook erg populair, dus

voor de inwendige
mens werd goed
gezorgd.
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Het avondprogramma werd gestart met het spel “A 
minute to win it”. Onze eigen quizmaster (Niels van 
Be Relactive Events) had allerlei uitdagingen die we 
als groepjes moesten aangaan. Bijvoorbeeld iemand 
zo snel als mogelijk inwikkelen met wc-papier, zo snel
mogelijk een ballon opblazen zodat deze kapot knalt 
en zo snel mogelijk een XL-tangram-vierkant in 
elkaar zetten. Dit zorgde voor de nodige 
concurrentiestrijd met aan het eind een groep als 
trotse winnaar. 

Na deze inspanning zijn nog de nodige drankjes 
gedronken omringd door vuurkorven (met 
marshmallows erboven!) en sfeerverlichting om het 
feest goed af te sluiten.

Ook de selfietafel had hierin weer een mooie bijrol. Met vele hoedjes, sjaaltjes, brillen enz. hebben de 
buurtgenoten zichzelf weer vereeuwigd met elkaar.

En nu kunnen we inmiddels terugkijken op een zeer
geslaagde editie van Burendag 2016.

Op naar 23 september 2017! Wij hebben er nu al weer
zin in.

Nicole, Sabine, Walter, Cecile,

Monique, Peter, Kees, Michiel, 

Jan, Marjolein en Ada .
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Kastelenplein

Geplande activiteiten:
• KERSTMARKT: Zaterdag 10 december van 09.00 tot 17.00 uur
• KERSTMARKT: Zondag 11 december van 09.00 tot 17.00 uur
• PLATEN- EN CDMARKT: Zaterdag 17 december van 09.00 tot 17.00 uur
• KOOPZONDAG: Zondag 18 december van 12.00 tot 17.00 uur
•

Zie verder ook  www.wckastelenplein.nl en www.facebook.com/winkelcentrumKastelenplein

Buurtpreventie

Hallo mede Genderbeemd bewoners,

Sinds maart dit jaar lopen buurtpreventen door de wijk. Misschien heeft u ze wel eens zien lopen! Dat 
zijn 2 wijkbewoners met een geel hesje aan. Zij proberen, door zichtbaar te zijn in de wijk, 
woninginbraken te voorkomen. Tijdens een cursus, verzorgd door de gemeente, wordt geleerd waar 
men naar moet kijken. Lopen door de wijk heeft een preventieve werking. Het aantal woninginbraken is 
gedaald. Als u van wandelen houdt, uw wijk met haar inwoners goed wil leren kennen en veilig wil 
wonen, kunt u erover denken om ons te komen versterken!

Aanmelden kan via ons emailadres: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

Met het in de avonduren lopen in de wijk door buurtpreventen, valt het ons op dat 
veel achterpaden heel slecht verlicht zijn. Dit geeft natuurlijk voor u, als 

bewoner, onveilige gevoelens maar zeer zeker vindt een potentiële inbreker dit
prima, want hij kan ongezien zijn gang gaan. In de achterpaden liggen ook 
vaak materialen, die als klimmogelijkheid gebruikt kunnen worden. Het is in dit

jaargetijde vroeg donker, dus denk aan verlichting binnen/buitenshuis, ook als 
u (nog) niet thuis bent.

De politie constateert dat het aantal inbraken in auto’s in onze
wijk Oud-Kasteel toeneemt, dus laat zien dat er in uw auto niets te halen valt.
Dat voorkomt in ieder geval schade aan uw voertuig.

Fietsdiefstallen bij het winkelcentrum komen ook geregeld voor. Zet uw fiets
dubbel op slot! De fiets zelf en ook nog met een goed kettingslot door het
frame aan de bewoonde wereld.

Er staan in de wijk diverse lantaarnpalen waar de begroeiing van de bomen
lichtreductie veroorzaakt. Het verzoek is dan ook aan de eigenaren van deze bomen ze nu te snoeien, 
nu het nog kan, zodat er volgend jaar optimaal licht is.

De buurtpreventiecoördinatoren:

De heer Hans Claassen Mevr. Mieke Thaels, Mevr. Wil de Vries

Telefoon  2522141 telefoon 2514695 telefoon 2572710
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JONGERENWERK / DEGOJ

Welkom bij DEGOJ
is iedereen van 9-15 jaar.

De sterke punten van Degoj:
J Iedereen die gewoon een keer meedoet aan een Degoj activiteit is vanaf dat moment ook 

automatisch lid.
J Niemand betaalt bij Degoj contributie. Lid zijn is gratis. Alleen als je meedoet aan een 

bepaalde 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 tijd bij Degoj verwachten  :

Vrijdag 16 december, vrijdag 27 januari
en vrijdag 17 februari: KEETAVOND.
Van 19.00-21.00 uur in Wijkgebouw ’t
Slot. Iedereen is welkom, ook al ben je
nog geen lid van Degoj. Met alle
bekende dingen zoals  tafeltennissen,
bingo, airhockey , tafelvoetbal,
pannakkoi, speciale meidenactiviteit
enz. (kijk voor info over de Keetavond
ook maar eens op de website).
Entree € 1,--
Zaterdagavond 7 januari 2017: BINGOAVOND. In ’t Slot zetten we tafels en stoelen neer. Jij zorgt zelf 
voor wat lekkers op tafel en dan gaan we van 19.00-21.00 uur bingo spelen en jacht maken op de prijzen. 
Geef je snel op voor de spannendste avond van het jaar. Deelname kost € 1,50

Vrijdagavond 13 januari 2017: CHOCOLADEFESTIJN. De allerlekkerste activiteit van Degoj. Kijk op
de website naar de foto’s van vorig jaar. We gaan naar de chocoladefabriek Rudolph Vermeulen in 
Waalre. Deelname kost € 5,--.  
Vrijdagavond 24 februari: CARNAVALFEEST. Van 19.30 tot 22.00 uur in wijkgebouw ’t Slot. Iedereen
van 9 tot 15 jaar is welkom. Met prijzen voor de origineelste uitdossing. Entree kost € 2,--

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 06-1908 5658. Ook als je meer info over Degoj of een van de activiteiten wilt mag je mailen of bellen

Voor de Keetavond en Carnavalsdisco hoef je niet vooraf aan te melden.
Dan kun je gewoon naar ’t Slot komen
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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 Fotoclub 50+ De FotoSchouw (www.fotoschouw.nl)
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
13.00 – 16.00 3e zaterdag vd maand → Repair- en Energiecafé

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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Crea Bea Club: Elke donderdag van 10:00u tot 12:00u - € 2  deelname 

Samen knutselen van 3D kaarten tot kleuren voor volwassenen. 
Eigen knutselwerk mag natuurlijk meegenomen worden!

Meet & Greet Gestel: Elke vrijdag van 10:00u tot 11:00u - gratis
Een koffieuurtje waarbij je gezellig samen kunt komen en buurtbewoners leren kennen onder het 
genot van een kopje koffie of thee, door ons aangeboden.

Baby Peuter Café: Vrijdag 18 nov., 2 dec. en 16 dec., van 9:00u - 11:30u - gratis
Een inloopochtend voor ouders, verzorgers, opa's en oma's, oppassers en de kinderen tot 
ongeveer 4 jaar om met elkaar kennis te maken, een praatje maken tips en trucks te delen. Er is 
voldoende speelgoed aanwezig voor de kinderen. Koffie/thee/ranja en gezamenlijk fruitmomentje
wordt door ons aangeboden.

Pubquiz feestmaand thema: Zaterdag 10 december, € 2  entree, online aanmelden
Bij deze Quiz strijd je in teamverband in 7 rondes van 10 vragen. Voor meer
informatie en aanmelden neem een kijkje op de site!

Kerstbrunch: 24 december - € 7,50  deelname, vooraf aanmelden
Een uitgebreide brunch in een ontspannen gezellige sfeer met buurtbewoners
die je (nog) niet kent. Gezellig tafelen in kerstsferen!
Aanmelden kan t/m 18 december via een formulier in wijkcentrum ‘t Slot op maandagmiddag en 
-avond, donderdagochtend en vrijdagochtend en -avond.

Voor meer informatie zie www.sleutel-eindhoven.nl en www.facebook.nl/desleutelehv

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 50 67 89 Ton Smeets, amc.smeets@outlook.com
Handbalvereniging EHV 06 1458 7458 Mario Vonk, www.ehvhandbal.nl
Seniorfit 06-1418 9051 Ellen Raijmakers / 06-1065 9065 Petra Cuppen
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
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BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee
Politiebureau Gestel 0900-8844 Aalsterweg 290.
Buurtpreventie 2 52 21 41 H Claassen, 2 51 46 95 M Thaels, 2 57 27 10 W de Vries

buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com 
Huisartsen Kastelenplein -------------- Kastelenplein 172, 5653 LX Eindhoven

website: http://www.huisartsenkastelenplein.nl
2 55 11 37 B. ter Keurst
2 51 15 70 R.B.T. Verstegen
2 52 62 55 M.A.P. Nelissen / Y.A.F. Rutten-Roumen
2 52 90 82 P.B.M. Schröder
2 66 10 40 I.A. van Hasselt

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 (deel van Clematis)

Peter van Anrooylaan 5, 5654 MA Eindhoven
Spoedlijn Gestel Midden 2 52 02 20 website: https://clematis.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 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 Lodewijkstraat 7, open: za 10.00 - 16.00 u

ma,wo,vr: 13.00-19.00 u, di,do: 13.00-17.00 u 
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