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VAN DE VOORZITTER

Wordt u de volgende voorzitter van de SBG?  

VAN DE PENNINGMEESTER

Ja, 2017 zit er weer op.

In deze eerste uitgave van 2018 kan ik terugblikken op een goed jaar voor de buurt. Schreef ik in de 
voorlaatste uitgave al dat er een groot deel van de subsidie
aan de buurtactiviteiten en het krantje wordt besteed, nu
het jaar afgesloten is kunnen we stellen dat t.o.v.2016 de
bijdrage aan de buurtactiviteiten is toegenomen en de
kosten voor de buurtkrant zijn afgenomen. Dit laatste
ondanks dat het aantal krantjes dat we bezorgen,
niet is afgenomen! Meer voor het goede doel,
minder kosten!

Wil je precies weten wat de inkomsten en
uitgaven van de SBG zijn? Kijk dan op onze
website. Omdat de SBG de ANBI status heeft
zijn, we verplicht om de in- en uitgaven te
publiceren. Kijk op de pagina Informatie, het
linkje ANBI status, (rechterzijde pagina).

In 2017 hebben we aan 10 buurtfeesten mogen
bijdragen. Daarnaast was er nog een spontane actie van de Oudaen-ers om met Nieuwjaar de hele 
straat vuurwerk-schoon te maken! Een mooie actie waar we graag aan bijdragen. Wellicht dat er nog 
meer ideeën bij buurtgenoten opwellen: Vraag het SBG-bestuur naar de mogelijkheden!

Tot slot kan ik hierbij namens het bestuur mededelen dat we de bijdrage voor de buurtfeesten gaan 
verhogen naar € 6,- per persoon! We hebben de kosten inmiddels goed onder controle en de subsidie 
laat het toe.

De uitdaging voor jullie om weer mooie, gezellige buurtfeesten te organiseren!

Antoon Knapen
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VAN HET BESTUUR

Stelt zich voor: 

Ik ben Maike Kanen en met een korte tussenpauze van 2 jaar woon ik 
sinds 2004 in de Genderbeemd. In de 2 jaar van mijn afwezigheid in de 
wijk werd het met steeds duidelijker dat ik hier zo fijn woonde. Dus toen 
mijn huidige partner en ik een plekje zochten om een huisje te kopen 
kwamen we hier weer terecht.

Sinds deze zomer zet ik me op diverse vlakken in als vrijwilliger in de wijk. 
Zo heb ik me aangesloten bij het buurtpreventie team en zit ik sinds kort 
ook in het bestuur van de SBG. Bij SBG richt ik me voornamelijk op de 
communicatie op Facebook.

Dus heb je een leuk berichtje voor onze facebook pagina……dan hoor ik 
het graag 

WERKGROEP VERKEER

Beste bewoners,

De gemeente heeft snelheidsmetingen verricht op Sterkenburg.

Sterkenburg is een 30 km weg.

Uit de snelheidsmetingen van juni 2017 is gebleken dat de “V85” ca. 40km/u is.  De “V85” is de snelheid
die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden. 

Uit onderzoek is gebleken dat infrastructurele maatregelen de snelheid maximaal kunnen verlagen tot 
circa 40km/u. Daarbij maakt de straat onderdeel uit van een busroute, waardoor het aantal maatregelen 
voor de Sterkenburg nog beperkter is. De enige mogelijkheid die er in dit geval is, is het aanleggen van 
een 50km plateau, omdat daardoor het discomfort voor de buspassagiers zeer gering blijft. Zo’n plateau 
is echter alleen attentieverhogend, maar heeft geen snelheidsremmende werking. 

Op basis hiervan is door de afdeling verkeer besloten om geen infrastructurele maatregelen te treffen. 

Het betekent dus dat 85% van de
automobilisten niet de snelheid van
40km /uur overschrijden. 15 % van de
automobilisten rijdt harder dan 40 km
/uur maar dit wordt landelijk gezien als
een acceptabele norm.

In feite is het dus een mooie score en
niet een reden om aanvullende
snelheidsremmende maatregelen te
nemen op de Sterkenburg. 

Er is al een plateau aanwezig op de
kruising fietspad Nieuwerhoek-
Sterkenburg (bij de sporthal). De
verkeersborden die daarbij staan
worden op verzoek aangepast naar
retro-reflecterende borden die veel
meer opvallen.

Agnes Heck, gemeente Eindhoven, Gebiedscoördinator. 
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Op het moment van typen van dit stukje, is het nieuwe jaar alweer
een week of zes oud. We vergissen ons al iets minder in het jaartal
als we ergens een datum moeten invullen.

In december zijn er mensen van het stadsmagazine ‘Licht op
Eindhoven’ langs geweest in ’t Slot om een interview te houden met
een paar van de vrijwilligers van ’t Boekenslot over het reilen en
zeilen van onze vrijwilligersbibliotheek. Dit heeft geresulteerd in een
leuk stukje in de rubriek ‘Effe buurten’ in het januarinummer van ‘Licht
op Eindhoven’. Dit heeft ons een paar nieuwe lezers opgeleverd. En
daar zijn we blij mee.

En dat zijn we ook met onze bestaande ‘klanten’ die ondanks de
regen in januari en de vrieskou in februari toch de weg naar ’t Slot
hebben weten te vinden om boeken te lenen en/of kranten en
tijdschriften te lezen. 

Dit stimuleert ons om steeds weer onze best te doen om nieuwe titels
op de planken te krijgen. Zo vindt u nu bijvoorbeeld deze boeken met
een ‘Nieuw’-sticker, waaronder een flink aantal grote-letter-boeken
(GL).

• Rita Spijker: Tussen zussen

• Griet Op den Beek: Vele hemels boven de zevende

• Keith Richards: Life

• Henning Mankel: Tea-bag (GL)

• Pieter Aspe: Zonder spijt (GL)

• Karin Fossum: Veenbrand

Mogen we u binnenkort (weer) begroeten bij ’t Boekenslot?
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Openingstijden

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

Leestafel: tijdens de 
openingsuren van ‘t Slot

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

Email: boekenslot@gmail.com



NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Misschien heeft u op vrijdagmorgen 2 maart een groep jongeren met
buurtpreventen door onze buurt zien lopen. Zij zijn studenten van Avans
hogeschool in Den Bosch. Deze studenten volgen daar de opleiding Integrale
Veiligheidskunde en worden daarmee de professionals van de toekomst als
het gaat om de aanpak van veiligheidsproblemen. Erg breed dus. Het was voor
hen een grote meerwaarde om het geleerde ook in een echte praktijk te
kunnen uitvoeren en van (ervarings)deskundigen te horen hoe zij kijken naar
bepaalde thema’s.

U weet natuurlijk ook wel dat u het een potentiële inbreker zo moeilijk mogelijk moet maken. Als 
iedereen dat nu deed, heeft hij in deze buurt geen kansen, want hij zoekt de makkelijkste weg. U weet 
vast wat we bedoelen, want we roepen en schrijven dit al jaren, zelfs op tv zijn er boodschappen op dit 
gebied.

Deze maand zijn we al weer 2 jaar bezig met het lopen door onze buurt. Het is echter niet te meten of 
onze bijdrage als buurtpreventen impact heeft op criminaliteitscijfers.

Toch valt het op dat er veel minder gebeurt dan voorheen. Dus fysiek lopen in de buurt heeft wel degelijk
zin. 

Loopt u graag, wilt u de buurt veel beter kennen? Een wandelingetje in de buurt duurt ongeveer 1,5 uur. 

Bij Buurtpreventie team Genderbeemd kunnen nog altijd buurtbewoners terecht om als buurtprevent 
door onze buurt te lopen!! 

U bepaalt wanneer, dus op welke dag, tijdstip en hoe vaak. We proberen hieraan tegemoet te komen. 
Meld u aan! 

Voor informatie; gebruik ons emailadres of bel een van de coördinatoren

De buurtpreventiecoördinatoren:

E: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

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

Telefoon  2522141 Telefoon 2514695 Telefoon 2572710 

WERKGROEP VEILIG WONEN

Een nieuw meldingsmiddel:

Inwoners van Eindhoven kunnen met de nieuwe Woonoverlast-app snel en
eenvoudig melding maken van steeds terugkerende woonoverlast.

Met de app kan men foto’s, geluidsfragmenten en een exacte locatie
doorgeven. De melding komt automatisch terecht bij de gemeente of de
corporatie. Zij nemen contact op met de melder over de
opvolging.

De Buiten-Beter app is er ook nog steeds en die is
bedoeld voor meldingen over de
openbare ruimte.

Wethouder Yasin Torunoglu legt
in een filmpje uit hoe de
woonoverlast-app werkt
https://www.youtube.com/watch?v=YgjGCu27_FI
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Wat kun je zoal melden: geluidsoverlast van buren, vuil en stank in de straat, fout of hinderlijk 
geparkeerde voertuigen en storend gedrag zoals intimidatie, discriminatie, pesten.

Heb je regelmatig last van woonoverlast?

Meld dit dan snel en gemakkelijk via de woonoverlast app.

Hoe werkt het?

• app je woonoverlast, eventueel met foto en geluidsfragment.
• je melding komt meteen op de juiste plek; bij de corporatie of het meldpunt woonoverlast van de 

gemeente.
• Corporatie of meldpunt nemen contact met je op voor advies in de aanpak en het voorkomen 

van overlast
• In de app vind je precies welke meldingen je hebt gedaan en wanneer
• Door jouw melding hebben de gemeenten en corporatie een betere registratie en meer inzicht in 

wat er speelt.
Aan de slag!

• Ga naar de Play Store (Google Android) of App Store (Apple
iOS8.0 of nieuwer)

• Zoek en download gratis de app: “Woonoverlast Eindhoven”
van Ibou B.V. of gebruik nevenstaande QR link. 

• Je kunt nu van start.
• Meer weten? Kijk op eindhoven.nl/woonoverlast

Veilig wonen voor kinderen en ouderen: - woonkamer

Ongeveer 10% van alle ongevallen in en om huis gebeurt in de woonkamer.

• rondslingerend speelgoed is vaak de oorzaak van valpartijen
• stopcontacten zonder afdekplaatjes zijn dodelijk voor kinderen
• losse vloerkleden, elektriciteitssnoeren kunnen ook valpartijen veroorzaken
• hete koffie of thee op een tafel waar een dreumes of kleuter bij kan is geen goed idee
• scherpe hoeken van meubilair, vingertjes tussen de deur. Het gebeurt vaak
• giftige kamerplanten.

Veelal jonge kinderen komen als gevolg van onoplettendheid bij de huisartsenpost of spoedeisende hulp
van het ziekenhuis terecht. Dus creëer veiligheid in de woning, zoals in keuken, badkamer, woonkamer.

Het advies is om goed na te gaan wat men zou kunnen veranderen om alles zo veilig mogelijk te 
maken. Veel tips vindt u op mens-en-gezondheid.infonu.nl  

Mevr. Wil de Vries

NextDoor  

Gebruikt u al NextDoor, net als 492 anderen in de Genderbeemd ? 

Nextdoor kent onder andere de volgende nuttige categorieën van
berichten: 

● Buurtpreventie en veiligheid (bv. Meldingen van verdachte
situaties)

● Gevonden en verloren (bv. ring, knuffel gevonden )

● Gratis, delen en lenen (bv. wie heeft er even een
slagboormachine of lange ladder te leen)

U kunt zich aanmelden voor NextDoor en vervolgens kiezen van welke berichten u een emailtje wilt 
hebben (en van welke NIET !!) en uit welke (omliggende) buurten (via Instellingen/Email)

Op de computer: https://nextdoor.nl, op de smartphone: Nextdoor van Nextdoor.com
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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  :

Vrijdag 30 maart én vrijdagavond 13 april:  
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 22 april: naar PHANTASIALAND. Met de bus een hele dag naar een van de meest chille 
pretparken van West-Europa. Dat wordt een dag vol
(achtbaan)leut met je vrienden en klasgenoten. Deelname
kost € 17,50 (totaalbedrag voor busreis en entree pretpark).

Zaterdagavond 19 mei: KARTING. De snelste activiteit van
Degoj. Lekker scheuren over circuit de Landsart bij
Eindhoven Airport. Heel even voel je jezelf deze avond Max
Verstappen. Deelname kost € 4,--

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 en het Carnavalsfeest hoef je niet vooraf aan te melden. 

Dan kun je gewoon naar ’t Slot komen
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INGEZONDEN

Nieuwe zakelijk leider Wijkgebouw ‘t Slot

Beste wijkbewoner, 

Jacqueline van Heumen, zakelijk leider van buurthuis ’t Slot, heeft per 1 januari haar werkzaamheden 
beëindigd; ze wordt zakelijk leider van een ander buurthuis van Lumens. Ik zal haar taak overnemen, 
wat ik uiteraard met veel plezier en toewijding zal gaan doen.

Jacqueline heeft mij in de afgelopen maanden op de hoogte gebracht van alle lopende zaken. Daardoor 
kan ik het nieuwe jaar, samen met u, goed van start gaan!

Graag wil ik me even kort voorstellen. Ik ben Anja Thomassen, 22 jaar bij Lumens in dienst
en gedurende deze periode altijd betrokken geweest bij o.a. de buurthuizen die Lumens
exploiteert. De functie Coach zelfstandige buurthuizen, waarin ik alle buurthuizen in
Eindhoven adviseer, zal ik combineren met mijn functie als sr. Zakelijk leider voor ’t
Slot. Daarnaast ben ik binnen Lumens ook medeverantwoordelijk voor het project
Ons Buurthuis Bruist. Graag zet ik mijn kennis, expertise en netwerk in om buurthuis
‘t Slot nog bruisender te maken. Eerder ben ik actief betrokken geweest bij ’t Slot ter
ondersteuning van het huidige team. Ik heb buurthuis ‘t Slot altijd als een heel fijn buurthuis ervaren 
waar iedereen altijd welkom is. De vrijwilligers die in ’t Slot de gastheer/vrouw taken vervullen doen dat 
met liefde en plezier. De uitstraling en de sfeer laten dit zien. Dit doen zij juist voor U, om voor U uw 
welzijn te kunnen bevorderen, daar gaat het allemaal om!

Met veel mensen heb ik inmiddels kennisgemaakt en is de samenwerking gestart. Graag wil ik ook met 
u als buurtbewoner, daar waar mogelijk, nauwer samenwerken om nieuwe activiteiten te ontwikkelen 
afgestemd op de behoefte van de wijk.  Degenen waar ik nog niet mee in contact ben gekomen, nodig ik
graag uit voor een kopje koffie. 

U bent van harte welkom in Buurthuis ’t Slot. U zult mij voornamelijk op maandag en woensdag in ’t Slot 
treffen. Natuurlijk sta ik ook per email of telefoon voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Anja Thomassen

tel. 040-2519768

mail: info-slot@lumenswerkt.nl 

Vrijwilligerspunt heet nu Eindhoven Doet

Vrijwilligerspunt is vanaf begin dit jaar verder gegaan als Eindoven Doet. Een naam die u al kende van 
de vacaturebank en de website. Waarom een nieuwe naam?

Veel organisaties in Eindhoven zijn op zoek naar vrijwilligers. De vraag is veel groter dan het aanbod. 
Bovendien zoekt iedereen het schaap met de vijf poten. Tegelijkertijd zijn er allerlei mensen die om 
uiteenlopende redenen niet mee doen. Bijvoorbeeld omdat ze de taal niet machtig zijn of problemen 
hebben. Om hier wat aan te doen, zijn we een nieuwe weg ingeslagen. We hebben gekozen voor een 
aanpak gericht op het in beweging brengen van zo veel mogelijk mensen om zich vrijwillig in te zetten.

Nieuwe vrijwilligers

Eindhoven Doet gaat op zoek naar nieuwe groepen die zich vrijwillig kunnen inzetten en probeert hen te
activeren. Jongeren, mensen met een drukke baan of vluchtelingen, iedereen kan iets voor een ander 
doen. Structureel, zo nu en dan of eenmalig. Belangrijk is te kijken naar wat mensen kunnen en willen 
en daar de vraag op aanpassen. Dit vraagt van organisaties meer flexibiliteit; beweeg mee en blijf niet 
star vasthouden aan de perfecte match. Eindhoven Doet ondersteunt organisaties bij het vinden en 
binden van vrijwilligers. Ook wanneer mensen nog niet helemaal in het gevraagde plaatje passen, 
helpen wij zowel de vrijwilliger als de organisatie om te komen tot een goede match. Hiervoor zijn we 
gestart met vrijwilligerscoaches; 1-op-1 begeleiding van mensen voor wie het zelfstandig vinden en 
doen van vrijwilligerswerk een uitdaging is.
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Interesse wekken door evenementen

Om nieuwe mensen te activeren, organiseert Eindhoven Doet evenementen of sluit aan bij 
evenementen van anderen. Zo doet we actief mee aan NLdoet, de landelijke vrijwilligersactie op 9 en 10
maart waar mensen zich voor een bepaalde klus kunnen inschrijven. Tijdens de Dutch Happiness week 
(19-26 maart) laten we zien hoe gelukkig je wordt als je iets voor een ander doet. Zinvol bezig zijn, 
nieuwe dingen leren en in contact komen met andere mensen, daar word je echt gelukkiger van! Om 
anderen te inspireren maken we korte verhalen van vrijwilligers en laten we zien hoe gevarieerd en leuk 
het is om iets voor elkaar te doen. Deze verhalen vindt u op onze website 
(https://www.eindhovendoet.nl/verhaal/eindhoven-vertelt).

Beëindiging kortingsacties en financiële ondersteuning

De overgang naar Eindhoven Doet betekent het einde van kortingsacties en financiële ondersteuning  
van Vrijwilligerspunt. M.u.v. het gratis passe-partout voor zwembad en schaatsbaan, zal Eindhoven Doet
geen kortings- of waarderingsacties meer aanbieden. Vrijwilligers blijken de waardering van hun 
organisatie en collega’s veel belangrijker te vinden, ook werden veel acties maar weinig gebruikt. Wij 
zetten ons in om waardering op te nemen in het vrijwilligersbeleid van organisaties. De financiële 
ondersteuning van verenigingen en stichtingen is overgedragen aan twee organisaties in Eindhoven die 
in deze materie goed thuis zijn: SupportPunt en de gemeente Eindhoven (subsidiebureau).

Foto’s van de burendag Nijenrode

Helaas net te laat voor het vorige nummer ontvangen: foto’s van de burendag op Nijenrode:

Gezelligheid op het plein !

We begonnen de dag met een sale en ‘s middags gingen de kinderen visnetjes maken en visjes vangen

De kleintjes gingen knutselen en de nieuwe picknicktafel werd in elkaar gezet
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Na het frites eten gingen we nog een heel leuk avondspel doen. Daarna gingen de vuurkorven aan en 
was het nog lang gezellig op het plein.

Met dank aan het Oranjefonds en SBG

De Witte Raaf zoekt chauffeurs en bijrijders

De Witte Raaf (http://www.witteraafeindhoven.nl/)
brengt al dertig jaar 55+'ers in Eindhoven van A naar B.
Vooral mensen die geen gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer. Zo haalt de vervoersdienst
senioren en mensen met een beperking uit hun
isolement en zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen reizen. Dat kan echter niet zonder
de inzet van vrijwilligers. 

Sjef Wiersma is enorm bezield over De Witte Raaf. Hij
is chauffeur, hoofd busbemanning en bijrijders en werkt nieuwe chauffeurs in. "Toen ik op mijn 55e met 
pensioen mocht, zocht ik iets om te doen. Via een familielid dat hier werkte, ben ik er terecht gekomen. 
Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad." De voldoening die Sjef krijgt van de mensen die hij 
vervoert, doet hem goed. "Dat ze blij zijn met jou merk je aan alles, aan de fooien die je krijgt, een rol 
koekjes of doosje chocolade. De meesten zeggen ook dat ze het fijn vinden." Hij noemt als voorbeeld 
een ritje naar de supermarkt. "Dan zetten we ook de boodschappen in de auto en thuis bij de voordeur. 
Dat wordt zo gewaardeerd." Vrijwilligers zijn echt nodig. Zonder hen komen sommigen de deur niet uit, 
omdat zij geen vervoer hebben.

Om de boel draaiende te houden is De Witte Raaf op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Coördinator 
Jos van de Loo: "We kunnen op alle posten mensen gebruiken, maar chauffeurs en bijrijders hebben 
we het hardst nodig.

Interesse? Meld U dan aan op 040-2511611. of via http://www.witteraafeindhoven.nl/?page_id=139

Ook het bestuur zoekt nieuwe leden !

Het bestuur van De Witte Raaf zoekt per april een secretaris en een algemeen bestuurslid. Het bestuur 
is eindverantwoordelijk voor de activiteiten, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. 

De bestuursleden zijn maatschappelijk betrokken, hebben ervaring en affiniteit met bestuurswerk, 
hebben een relevant netwerk en beschikken over de noodzakelijke tijd. Daarnaast heeft de secretaris 
een bijzondere taak bij de bestuursvergaderingen.

Een uitgebreidere profielschets kan u op verzoek worden toegestuurd. Interesse? Bel met Jos van der 
Loo, coördinator 040-2511611.
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Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 3: Deal!

Het gaat beginnen!

Duizend deelnemers met gemiddeld 12
zonnepanelen in het park is genoeg om
het hele Zonnepark Welschap vol te
krijgen. Er zijn inmiddels meer dan 2300
belangstellenden. Word jij een van die
duizend deelnemers? Dan is 1 april (geen
grap) een belangrijke datum voor jou.

We hebben een deal .

De coöperatie heeft een partner gekozen die het park gaat ontwikkelen en exploiteren. Zodra alle details
geregeld zijn, maken we bekend wie het geworden is. Met deze partij zijn de volgende afspraken 
gemaakt:

✔ Uiterlijk 1 april staat de website Zonneparkwelschap.nl online. 
✔ In maart krijgen belangstellenden alle informatie: verwachte opbrengsten, kosten, investering- en

leasemogelijkheden, rendement en voorwaarden. Je kunt dan zelf beoordelen of deelnemen 
voor jou financieel aantrekkelijk is.

✔ In veel van de deelnemende postcodegebieden komen informatieavonden.
✔ Belangstellenden krijgen vanaf 1 april de hele maand exclusief het recht om zich als deelnemer 

in te schrijven via de websites van de lokale energieverenigingen en Zonnepark Welschap.
✔ Mensen die zich na 1 april als belangstellende registreren worden eind april geïnformeerd over 

het vervolg. Mogelijk is het park dan al vol; dat weten we op dit moment nog niet.

Hoe het werkt

De meest gestelde vraag: Wat kost het en wat levert het op. Op deze vraag komt uiterlijk 1 april 
antwoord. De onderhandelingen zijn nog niet helemaal afgerond. 

Bijna net zo vaak krijgen we de vraag: Hoe werkt het? Het antwoord is als volgt.

- Met participaties. Als deelnemer in een postcoderoosproject leg je geld in voor een aantal 
zonparticipaties of zoncertificaten. (Hoe zo’n participatie bij coöperatie Zonnepark Welschap gaat heten, 
staat nog niet vast.) 

Eén participatie komt overeen met één zonnepaneel. Je kunt dit ook vertalen naar de jaarlijkse korting 
van 100% op de energiebelasting over het aantal kWh dat dat één zonnepaneel in een jaar opwekt. Je 
ontvangt deze korting zolang deze participatie op jouw naam staat. Effectief betaal je dus géén 
energiebelasting over de voor jou opgewekte stroom. Deze vrijstelling geldt voor 15 jaar. 

Een voorbeeld: wanneer je met 12 participaties deelneemt, wekken 12 zonnepanelen voor jou 
bijvoorbeeld 3000 kWh op. Dan betaal je over 3000 kWh van je stroomrekening geen energiebelasting. 
De verrekening vindt plaats via de jaarnota van je energiebedrijf (mits dit een energiebedrijf is dat met 
de postcoderegeling werkt; een lijst hiervan volgt later). Je energierekening wordt dus een stuk lager en 
zo verdien je je investering in het park terug.

Verbruik je meer stroom dan jouw participaties opleveren? Dan betaal je daarvoor de gewone 
consumentenprijs van jouw energiebedrijf, inclusief energiebelasting. Verbruik je minder stroom? Dan 
wordt de korting gebaseerd op het lagere feitelijke gebruik. 

- Lease. Wil je meedoen zonder eenmalige inleg voor participaties, dan kun je d.m.v. lease toch 
profiteren van de vrijstelling van energiebelasting. Het verschil is dat je niet een eenmalige inleg doet, 
maar periodiek betaalt. De verrekening van de energiebelasting vindt bij leasen altijd plaats via het 
energiebedrijf dat onze partner wordt. Heb je nu een andere leverancier, dan zou je dus moeten 
overstappen.

- Goed om te weten: de energiebelasting bedraagt in 2018 12,65 cent per kWh.
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Positief saldo

Coöperatie Zonnepark Welschap streeft ernaar jaarlijks een positief exploitatiesaldo te hebben. Aan de 
inkomstenkant staat de economische waarde van zo’n 3 miljoen kWh opgewekte elektriciteit per jaar. 
Soms zal het wat meer zijn, soms wat minder. Aan de uitgavenkant staan de exploitatiekosten en 
investeringslasten. Dit positieve saldo komt grotendeels ten goede aan de deelnemers. 

Welschapstroom

Kortom: deelnemen in het Zonnepark is vooral een administratief proces. Je krijgt je Welschapstroom 
niet ‘herkenbaar’ binnen in je meterkast en er staan geen panelen in het park die een bordje met jouw 
naam dragen. Wat je wél hebt: een aanzienlijk lagere energienota én een bijdrage aan een schoner 
milieu door jouw keuze voor duurzaam opgewekte, lokale zonnestroom.

Meer weten? Op www.postcoderoosregeling.nl/ en www.hieropgewekt.nl/regeling-verlaagd-tarief-
postcoderoosregeling zijn veel zaken te lezen die in het Zonnepark uitgewerkt worden. 

Of toch op eigen dak?

Twijfel je tussen zonnepanelen op je eigen dak of op Zonnepark Welschap? Je kunt zelf alvast nagaan 
wat zonnepanelen op je eigen dak je (bij benadering) zouden kosten en opleveren. Kijk bijvoorbeeld op 
www.zonnescanbrabant.nl. Je kunt ook informeren bij je
lokale energievereniging of ze je kunnen helpen. Zo kun je
in april sneller tot een goede afweging komen.

Ambassadeur

Begin januari hebben we alle belangstellenden gevraagd
‘ambassadeur’ te zijn voor het Zonnepark. Graag vragen
we het nog een keer!

Nieuwe belangstellenden die zich uiterlijk 31 maart
aanmelden bij hun lokale energieorganisatie, in Eindhoven
040energie (040energie.nl), krijgen voorrang !! 

In Eindhoven …

… is het aantal belangstellenden binnen het Eindhovense gedeelte van de postcoderoos nu 1463. Dit 
is circa 60% van het totaal aantal belangstellenden. Wijken als Achtse Barrier , Meerhoven springen 
er uit, maar ook in kleinere wijken binnen de postcoderoos  zoals Vonderkwartier, Acht, 
Genderbeemd is er veel belangstelling voor het initiatief

… hebben meer dan 50 belangstellenden de afgelopen weken meegeholpen om bekendheid aan het 
park te geven. Ze hebben fantastisch werk gedaan. En er komt nog meer !

… houden we in april minimaal 10 informatieavonden in verschillende wijken. Hier krijg je op alle 
vragen antwoord zodat je goed geïnformeerd tot een besluit kunt komen om wel of niet definitief te 
participeren. 

… houdt 040energie haar jaarlijkse actie voor zonnepanelen op het eigen dak. Er zijn 7 informatie-
avonden, eveneens in april. Kijk op http://040energie.nl/040zon als je interesse hebt in panelen op je
eigen dak.  Weinig dakruimte ? Je kunt zonnepanelen op je eigen dak ook aanvullen met panelen in 
het zonnepark.

… kun je je nog aanmelden als belangstellende voor deelname aan het
zonnepark via http://040energie.nl/welschap/belangstelling  .Als je dat voor
1 april doet, krijg je voorrang. →

Met zonnige groet namens 040energie en Zonnepark Welschap,

Gé de Jong, coördinator zonnepark voor 040energie
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Vrijwilligers gezocht voor ‘t Slot

LEER ORGANISEREN TIJDENS EEN
GEZELLIGE ACTIVITEIT

Word vrijwilliger in 't Slot !!

➢ Jij kiest de evenementen waaraan je een 
bijdrage wilt leveren.

➢ Afhankelijk van interesse, talent en tijd kun je je
inzetten.

➢ Je werkt mee in de organisatie van 
uiteenlopende activiteiten.

➢ Je draait mee in de uitvoering van activiteiten.
➢ Je stuurt mensen aan.

GEÏNTERESSEERD ?
Bij interesse en voor meer info:

info-slot@lumenswerkt.nl
06 22 46 53 17

ZET 'T SLOT OP DE SOCIALE KAART!

Word vrijwilliger in 't Slot !!

➢ Je maakt flyers voor uiteenlopende thema’s
➢ Je schrijft teksten voor onze website, lokale 

krant & vacatures.
➢ Je maakt content voor social media 

(voornamelijk Facebook).
➢ Je plaatst berichten op social media 

(voornamelijk Facebook).

GEÏNTERESSEERD ?
Bij interesse en voor meer info:

info-slot@lumenswerkt.nl
06 22 46 53 17

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

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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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
19.30 – 23.00 Biljartclub
19.30 – 22.00 Laatste maandag v.d. maand → PC Vriendenclub
20.00 – 22.00 Country Linedancing Beginners (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 1e & 3e maandag v.d. maand → Fotoclub De Gender
20.00 – 23.00 2e & 4e maandag v.d. maand → V.E.R.O.N. (a13.veron.nl)
20.00 – 23.00 2e maandag v.d. maand → ACE Apple computerclub 

Dinsdag 09.30 – 10.30 Slankclub
10.00 – 12.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.00 Koersbal (okt t/m april)
20.00 – 22.00 Echo van het Zuiden, accordeon- en mandoline ver. (echovanhetzuiden.nl)

20.00 – 21.00 V.E.R.O.N. , Radiozendamateurs (a13.veron.nl)
20.15 – 22.15 Schildersclub Slotvernis

Woensdag 09.30 – 11.30 Taalcafé, 1x per 14 dagen
13.00 – 16.30 Biljarten en kaarten 50 +
13.30 – 14.30 1e woensdag v.d. maand Politie spreekuur
14.30 – 15.45 Volksdansen
14.30 – 16.30 Techplayground, Dynamo jeugdwerk: aan de slag met technologie
19.00 – 23.00 2e woensdag v.d. maand → Hermes pers. vereniging
19.30 – 22.30 3e woensdag v.d. maand → HCC Website
19.30 – 22.30 3e woensdag v.d. maand → Vereniging van Natuurfotografen
20.00 – 23.00 Laatste woensdag van de maand → Linux

Donderdag 10.00 – 11.00 Tai Chi
13.30 – 16.30 Vrij rikken
13.30 – 16.30 Biljartclub
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.30 KBO Breien
19.00 – 22.00 Laatste donderdag vd maand → HCC Flight Simulator
20.00 – 22.30 Zangkoor Dirk ( pop)
20.00 – 22.30 2e donderdag van de maand → HCC Borduren

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 v.d. maand → HCC Flight Simulator
12.00 – 17.00 3e zaterdag v.d. maand → HCC Inloop
13.00 – 16.00 3e zaterdag v.d. maand → Repair- en Energiecafé Gestel

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@lumens  werkt  .nl
Facebook: www.facebook.com/wijkcentrumtslot
Online reserveren: https://buurtruimte040.nl/buurtruimten/buurtruimte/wijkcentrum-t-slot  
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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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