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VAN DE VOORZITTER

Wordt u de volgende voorzitter van de SBG?  

VAN DE PENNINGMEESTER

Deze keer iets meer van de penningmeester. Op deze pagina is meer ruimte vrijgekomen (we zoeken 
nog bestuursleden…).

Wat krijgt het SBG eigenlijk aan subsidie en hoe wordt deze besteed? Omdat het SBG de ANBI status 
heeft zijn we verplicht om de in- en uitgaven te publiceren. Deze kun je vinden op onze website, op de 
pagina Informatie, het linkje ANBI status, (rechterzijde pagina).

Voor dit jaar hebben we een totale subsidie van € 8300,- van de gemeente 
ontvangen. De helft hiervan wordt gebruikt voor het krantje om iedereen 
van het laatste nieuws te voorzien. Ongeveer een derde van dit 
budget komt ten goede aan de verschillende buurtactiviteiten! En 
verder zijn er nog bijdragen aan de buurtpreventie en bijv. het 
Boekenslot.

Dit jaar is al aan 6 straatfeesten bijgedragen, er worden er nog 
enkele verwacht.

In 2016 hebben we aan 9 buurtfeesten bijgedragen voor in 
totaal bijna 550 personen! Een mooie score! Op een totaal van 
ruim 1500 gezinnen en 3600 personen is dit 15%. Het bestuur 
ziet graag het aantal buurtfeesten, en dus het aantal personen dat 
betrokken is, stijgen! Dus: heb je nog intenties ? Roep je straatgenoten 
bij elkaar en vraag de subsidie aan!

Antoon Knapen
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VAN HET BESTUUR

Stoppen met SBG? (Vervolg)

Het artikel in het juninummer van ons blad heeft EEN (positieve) reactie opgeleverd.

Door de vakantie is op dit moment nog niet duidelijk of wij misschien een nieuwe 
voorzitter mogen begroeten. Hopelijk kunnen wij in het volgende nummer meer 
bijzonderheden melden.

Voor de werkgroep Woonomgeving en Milieu zoeken wij nog steeds een opvolger voor Dennis Lassouw.

Reinier van den Broek

WERKGROEP VERKEER

Laadpaal Goudestein

Het college van B&W heeft besloten laadpalen te 
plaatsen op Goudestein, Jozef Eliasweg en de 
Eratolaan. Hiertoe worden een of meerdere 
parkeerplaatsen aangewezen als parkeergelegenheid 
alleen bestemd voor elektrische personenauto's met 
gebruik van de laadpaal.

De aanleiding: de gemeente Eindhoven wil het 
elektrisch vervoer bevorderen, aangezien zij de 
voordelen van elektrisch rijden inziet. De belangrijke 
voordelen van elektrische auto's zijn dat zij geen CO2 en 
fijnstof uitstoten en dat zij daarmee minder schadelijk  
voor het milieu zijn. Bovendien zijn elektrische auto's  
stiller en veroorzaken minder stank.

Daarom laat de gemeente Eindhoven parkeervoorzieningen voor het opladen van 
elektrische voertuigen inrichten. Hiervoor worden standaard twee parkeerplaatsen 
gereserveerd. Door de vele voordelen van elektrisch rijden wordt het verloren 
gaan van een openbare parkeerplaats ten gunste van een parkeerplaats voor een 
selecte groep gebruikers als acceptabel gezien.

Tot zover de toelichting door de afdeling Ruimtelijke 
expertise, Verkeer en Milieu van de gemeente 
Eindhoven.

Wij zijn benieuwd of er veel gebruik zal worden 
gemaakt van de twee parkeerplaatsen op Goudestein, 
die dan alleen nog mogen worden bezet bij gebruik 
van de laadpaal.

Reinier van den Broek

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Het onderhoud van het achterpad.

Een flink deel van de woningen in Genderbeemd grenst aan een achterpad. Deze paden geven de 
mogelijkheid om woningen achterom te bereiken. Dat is erg handig wanneer u bijvoorbeeld met een 
fiets, brommer, kinderwagen enzovoorts via de achterdeur naar binnen wilt. Toch vormen juist 
achterpaden vaak een bron van ergernis voor buren en omwonenden.

Bijvoorbeeld omdat een achterpad niet goed wordt onderhouden, onkruid en rommel in het achterpad 
niet wordt opgeruimd of heggen niet op tijd gesnoeid worden waardoor een achterpad moeilijk 
begaanbaar is. Huurders en kopers hebben vragen over het onderhoud van achterpaden. Met dit artikel 
informeren we u door antwoord te geven op de meest gestelde vragen:
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Van wie is het achterpad?

Veel mensen denken dat het achterpad altijd 
eigendom is van de gemeente. Dat is echter 
meestal niet zo. Is de bewoner een huurder dan is 
de woningbouwvereniging de eigenaar, is de 
bewoner een koper dan is de koper eigenaar van 
het achterpad. U deelt een achterpad met een 
bewoner tegenover u. De erfgrens loopt in het 
midden van het achterpad. Eigendom is 
opgenomen in het koopcontract. Ook via deze link: 
http://kadastralekaart.com is te zien van wie het 
pad is. Als het pad echt op de kaart staat, dan is het een gemeentelijke pad, anders hoort het 
(gedeeltelijk) bij het perceel van de woning.

Wie moet de bestrating onderhouden?

Is het achterpad in eigendom van een woningbouwvereniging dan is 
deze verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de 
bestrating. Is het achterpad in eigendom van een koper, dan is de 
koper verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de 
bestrating. Dat gaat bijvoorbeeld over het verhelpen van 
verzakkingen en er voor zorgen dat het achterpad egaal blijft. Is er 
een gezamenlijk eigendom, omdat huurders en eigenaren aan zo’n 
achterpad wonen, dan is het wenselijk samen overleg te hebben om 
knelpunten op te lossen.

Wie verwijdert onkruid en ruimt rommel op?

De bewoners zijn verantwoordelijk voor het op orde houden van het 
achterpad en zorgen ervoor dat het pad netjes en begaanbaar is. 
Het weghalen van onkruid en zwerfvuil is dus een taak die u zelf 
uitvoert. Het advies is dan ook om dit samen met buren/gebruikers 
van het achterpad op te pakken.

Wat als de achterpaden worden verwaarloosd?

Verwaarloosde achterpaden veroorzaken bij bewoners een onveilig 
gevoel!

Wat gebeurt er bij een overhangende heg?

Bewoners maken weleens gebruik van een heg (of andere manier 
van begroeiing) om de achtertuin af te schermen van het achterpad. 
Deze begroeiing kan dusdanig uitgroeien dat de doorgang (en het 
zicht) van het achterpad wordt belemmerd. Een inbreker kan 
bijvoorbeeld hier zich achter verschuilen en zal dus niet worden 
opgemerkt. Een heg zal dus regelmatig bijgehouden moeten 
worden.

Mag ik mijn hond uitlaten in het achterpad?

U mag met uw hond door het achterpad lopen, echter doet de hond 
zijn behoefte, dan behoort het, net als op straat, opgeruimd te 
worden. U loopt namelijk met uw hond over eigendom van een ander.

Een volledig dicht getegeld achterpad, mag dit?

Ja, dit mag maar de vraag is of dit handig is. Er ontstaat dan een afgesloten bak waardoor regenwater 
op deze manier niet meer weg kan en er zullen grote plassen ontstaan bij een regenbui. Plekken waarbij 
alles is dicht getegeld en onder de tegels nog eens worteldoek is gelegd, is vragen om wateroverlast. 
Ideaal is een tegel breed vanaf de schuur of muur vrijhouden en de rest betegelen. Dit vrije gedeelte kan 
dan bijvoorbeeld worden opgevuld met grind.
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NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

OPROEP!   OPROEP!    OPROEP!    OPROEP!
Hallo mede Genderbeemd bewoners,

Ook in de voorbije vakantie hebben de buurtpreventen zoveel mogelijk in de wijk 
gelopen. Dit om preventief bezig te zijn en onze wijk een stukje veilig te houden

Toch zien we graag  dat Genderbeemdbewoners zich aanmelden voor buurtpreventie. 
U geeft zelf aan op welke dag, welk deel van de dag, hoe vaak en eventueel met een 
bekende partner, u lopen wilt. We proberen daaraan tegemoet te komen.

Het kost circa 1½  tot 2 uurtjes lopen door de hele wijk per keer, altijd met 2 personen!

Opgeven kan bij onderstaande coördinatoren of via buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

De buurtpreventiecoördinatoren:

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

Telefoon  2522141 Telefoon 2514695 Telefoon 2572710 

WERKGROEP VEILIG WONEN

Heeft u een fijn vakantie gehad? Ik hoop dat er geen ongeregeldheden hebben plaatsgevonden in die 
periode.

In dit infoblad wordt nader ingegaan op achterpaden, die in 
onze wijk volop aanwezig zijn. Wist u dat je binnen 10 
minuten, door alleen gebruik te maken van deze paden, de 
wijk ook zo weer uit bent? En haast niet gezien wordt door 
anderen? Zeker niet als het donker is. Dus een ideale 
vluchtweg voor dieven, tenzij u in zo’n donker achterpad 
verlichting aanbrengt, samen met uw medebewoners, want 
dan hebt u 

1. Een veilig gevoel als u achterom wilt.
2. Beter zicht
3. Verspreiding van kosten, want u betaalt gezamenlijk!

En inbrekers hebben een hekel aan veel licht, ze willen alles 
stiekem doen. 

Dus neem contact op met uw medebewoners aan zo’n 
achterpad en zorg samen dat deze verlichting er komt. U hebt 
er zelf baat bij!!!

Het beste is verlichting die aan springt als het donkerder wordt en uitgaat bij het lichter worden. Hang 
die op strategische plaatsen zo hoog mogelijk op. Gebruik als verlichting ledlampen. Het stroomverbruik 
valt dan mee. Er  zijn in de wijk enkele plekken, waar de bewoners al dit initiatief hebben genomen! Volg 
hun voorbeeld.

Burgernet.     

Burgernet is een systeem waarbij de politie u een sms’je stuurt met bijvoorbeeld de vraag om uit te 
kijken naar een dader. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken, waarbij een duidelijk signalement 
beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, tasjesroof, 
geweld of vermiste personen.

Aanmelden bij Burgernet is heel eenvoudig via www.burgernet.nl

Een paar tips om inbrekers te weren:

• Zorg voor deugdelijk hang en sluitwerk. Bent u afwezig of gaat u slapen, draai dan altijd de deur 
op het nachtslot. Dit geldt zowel voor de voor- als de achterdeur.
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• Beperk opklimmogelijkheden. Geen ladders, afvalcontainers onder een openstaand raam, 
inbrekers zijn verbazingwekkend lenig!

• Inbrekers staan niet graag in de schijnwerpers, dus goede buitenverlichting bij de voordeur en in 
de achtertuin maakt het minder aantrekkelijk om in te breken.

• Beplanting en tuinafscheidingen zoals schuttingen rondom de woning zorgen ervoor dat een 
inbreker buiten zicht kan opereren. Dat maakt het aantrekkelijker voor inbraak.

Met vriendelijke groet,

Mevr. Wil de Vries

NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Op het moment van typen van dit stukje loopt de vakantie op zijn 
einde. We hopen dat u een goede tijd gehad hebt, met net zoveel zon 
als u wenste!

Na een sluiting van vier weken, zijn ’t Slot en dus ook ’t Boekenslot 
weer open. Wij, de vrijwillig(st)ers van onze buurtbibliotheek, zijn weer 
helemaal opgeladen om u met boeken, kranten en tijdschriften van 
dienst te zijn. 

Ook de bezorgdienst van de Openbare Bibliotheek zal weer wekelijks, 
op dinsdagmorgen, langskomen om gereserveerde boeken te 
bezorgen en ingeleverde boeken op te halen.

Vlak voor de vakantie hebben we van de bibliotheek Eindhoven een 
flink aantal boeken kunnen overnemen en ook van particulieren 
ontvingen we weer heel wat boeken.

Enkele  van de nieuwe titels:

• Leon de Winter: Geronimo

• Franca Treur: De woongroep

• Loes den Hollander: Vrije val

• Anita Hughes: Zomer aan het Comomeer

• Nicci French: Als het zaterdag wordt

• James Patterson: De veertiende leugen

U herkent de nieuwe boeken aan de sticker ‘NIEUW’ op de rug van het boek. 

En voor wie het niet meer weet of wie het nog niet weet:

het lenen en reserveren van boeken bij ’t Boekenslot is gratis!

INGEZONDEN

Kei op de Doornburg

Naar aanleiding van onze vraag in het vorige nummer kregen wij de 
volgende reactie van Jacques van Litsenburg: 

Die kei is geplaatst als  een soort monument door de bouwers of  
woningbouw verenigingen die de Genderbeemd gebouwd hebben.

Vlak bij die steen die ligt op het pleintje op de Doornburg, ligt een 
stenen plaat met daarin gebeiteld een tekst.

Nu heeft die stenen plaat veel geleden van de mechanische 
onkruidbestrijding van de gemeente want de tekst is bijna helemaal  
onleesbaar geworden door de mechanische staalborstels van de 
borstelwagentjes van de gemeente. 
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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



Ik heb met diverse methodes geprobeerd de tekst weer leesbaar te maken en uiteindelijk werd de tekst 
weer zichtbaar door de steen nat te maken, hem met een afwasborsteltje schoon te maken en weer 
droog te maken. Dit is de tekst:

Speelcadeau.nl

Sommige gezinnen in Eindhoven hebben het financieel moeilijk. Zij zijn aangewezen op 
de hulp van anderen om te kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeften. Dat kan 
bijvoorbeeld gaan om voedsel, kleding, of: kinderspeelgoed. 

‘Speelcadeau’ is de speelgoedbank voor Eindhoven. Deze organisatie zamelt 
gebruikt speelgoed in en knapt het op. Het mooie, vernieuwde speelgoed wordt dan 
weer weggegeven aan kinderen uit gezinnen met weinig inkomen. Zij komen bij de 
speelgoedbank met een verwijsbrief van een maatschappelijk hulpverlener (huisarts, de school van uw 
kinderen, GGD, WIJ Eindhoven, MEE Eindhoven  etc.)

Speelcadeau heeft al heel veel kinderen blij kunnen maken met een mooi speelgoedpakket. Maar er zijn 
nog te veel kinderen en ouders die niet weten van het bestaan van deze stichting. Als u interesse heeft, 
kijk dan eens op de  website van Speelcadeau: http://  www.speelcadeau.nl .  

Yasin Torunoglu, wethouder,  Ans Heesterbeek, bestuurslid Speelcadeau
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Ter herinnering aan de
Eendrachtige samenwerking

Van
Beter Wonen

Centraal Woningbeheer
Eindhoven Patrimonium

Werd deze steen gelegd door
Mr. H. de Kok Wethouder Volkshuisvesting

Augustus 1973

http://www.speelcadeau.nl/
http://www.speelcadeau.nl/


 http://www.wckastelenplein.nl

Geplande activiteiten:

• KASSABONNENACTIE: Maak de gehele maand september iedere woensdag kans op 
kasteelbonnen t.w.v. €100, €50 en €25 .

• PLATEN- EN CD BEURS: Zaterdag 25 november van 10.00 tot 16.00 uur
• SINTERKLAAS: Zaterdag 2 december van 14.00 tot 15.00 uur
• PLATEN- EN CD BEURS: Zaterdag 16 december van 10.00 tot 16.00 uur
• KERSTMARKT: Zaterdag 9 december van 09.00 tot 17.00 uur en zondag 10 december van 

09.00 tot 17.00 uur

Kassabonnenactie
Maak de gehele maand september iedere woensdag kans op kasteelbonnen t.w.v. 
€100, €50 en €25,-.

Hoe werkt het?

1. Verzamel in september 5 kassabonnen van 5 verschillende winkels binnen het winkelcentrum .

2. Stop ze in de speciale envelop, verkrijgbaar bij alle winkels.

3. Lever de envelop iedere woensdag vóór 15:30 uur in bij de daarvoor bestemde ton in de 
passage .

4. Iedere woensdag om 16:00 trekken we 3 winnaars in de passage, de winnaars worden ook 
bekend gemaakt via Facebook.(https://www.facebook.com/winkelcentrumKastelenplein/).

*Je mag meerdere enveloppen inleveren om je kans te vergroten, maar je kunt maar 1 prijs tegelijk 
winnen.

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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JONGERENWERK / DEGOJ

Welkom bij DEGOJ
is iedereen van 9-15 jaar.

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

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

bepaalde activiteit betaal je een kleine deelnemersbijdrage.
 Leden krijgen iedere maand ons gratis maandblad ‘DEnieuwsGOJer’ thuis bezorgd. Daarin 

kun je lezen wat er de komende maand allemaal georganiseerd wordt.
 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.

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

Dit kun je na de komende tijd bij Degoj verwachten  :

Zondag 18 september: WINTERSPORTDAG. Skiën en snowboarden op de grootste 
indoor skibaan van Europa. En dat is in Bottrop in Duitsland.  Busreis, skiles (voor 
wie dat nodig heeft), entree,  huur materiaal, 2x gebruik maken van de rodelbaan en 
de hele dag onbeperkt eten en drinken in het bijbehorende restaurant. En dat alles 
voor maar  € 17,50. Ook bij deze activiteit is het zo dat als je nog helemaal niet kunt 
skiën of snowboarden:  na 2 uurtjes les kun je het! 

Vrijdag 29 september én vrijdag 27 oktober: KEETAVOND. De gezelligste avond van de 
maand van 19.00-21.00 uur in wijkgebouw ’t Slot aan het Kastelenplein. Keet voor iedereen. Je hoeft je 
niet vooraf aan te melden voor de Keetavond. Kijk maar eens op www.degoj.nl om te zien wat er 
allemaal te doen is op de Keetavond. Entree € 1,--

Zondag 18 september: LASERSCHIETEN bij Laserquest. Sluip door donkere gangen, verstop je in 
duistere hoekjes en jaag met je lasergun op de vijand. Het wordt een strijd tussen het rode het groene 
team. Doe je mee? Deelname kost € 3,50

Zaterdagavond 14 oktober: JUMP XL. 2½ uur uitleven in de mooiste trampolinehal van Nederland. Met 
als extra’s ook onbeperkt  airhockey spelen en voor de inwendige mens: popcorn, ijsje en onbeperkt 
ranja.. Deelname kost € 6,50. Snel opgeven want het is zo 14 oktober.

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, appen of  

bellen. Voor de Keetavond 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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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 L.H.A.G.M. Lammerts / 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 0613033886 Aldendriel 38a, 5653 PK Eindhoven (Korein)
Kinderdagverblijf Korein 2 57 36 36 Keverberg 5A, 5655 BA Eindhoven
Peuterplaza Hanevoet 2 51 96 63 Keverberg 5 (‘t Startblok) (Korein)
Spilcentrum Hanevoet 2 51 89 72 Oldengaarde 1b, 5655CP Eindhoven (Salto+Little Jungle)
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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