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VAN DE VOORZITTER

Beste medewijkbewoners,

Op de voorkant van ons blad treft u een noodkreet aan: wie helpt ons? Helaas heb ik nog 
een toevoeging. Vanwege mijn werk buiten Eindhoven vind ik dat ik te weinig voeling met 
de wijk heb om nog voorzitter te kunnen zijn van de SBG. Dat betekent dat we op zoek zijn 
naar een nieuwe voorzitter (m/v)! 

Een mooie kans voor u wellicht?

Als voorzitter hebt u een prachtige kans om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in onze wijk. In 
de SBG zijn tientallen vrijwilligers actief die hard werken in de verschillende werkgroepen. Verderop in 
dit blad kunt u lezen wat er zoal speelt in onze wijk en waar we mee bezig zijn geweest.

Omdat vele handen nu eenmaal licht werk maken, zijn we op dringend zoek naar mensen die bereid zijn 
om incidenteel of structureel een bijdrage te leveren. Het organiseren van een wijkfeest is prachtig, 
maar kan alleen als het werk verdeeld wordt over meerdere mensen. Mocht u interesse hebben, neemt 
u dan alstublieft contact met ons op. De hoeveelheid tijd die onze vrijwilligers besteden is heel wisselend 
en altijd te overleggen. Dit kan via het contactformulier op onze website http://www.buurtbeheer-
genderbeemd.nl/ of via  een telefoontje/email naar onze secretaris: 040-2519719/ info@buurtbeheer-
genderbeemd.nl. Wie durft te bellen/mailen?

We zitten klaar bij de mailbox en de telefoon, dus tot gauw!

Irene van Stiphout 

VAN HET BESTUUR

Bij het 1e nummer van de 20e jaargang

U hebt het eerste nummer van de twintigste jaargang in handen. Maar... gaan 
wij de 25e jaargang nog beleven? Als ik dat mag meemaken, zullen wij een 
nummer in kleurendruk maken! 

Wat het (be)leven betreft: ons SBG bestuur bestaat voor de helft uit 'Krasse 
Knarren'. Gelukkig nog redelijk goed gezonde krasse knarren, maar toch... Met z'n 
drieën zijn wij samen al circa 234 jaar oud. Bij de 25e jaargang dus 250 jaar. Dit 
rekensommetje mag u best opvatten als een oproep voor de vervulling van vacatures.

Wij zijn niet alleen op zoek naar een nieuwe SBG voorzitter, maar ook Ton Brouwer zoekt nog steeds 
een opvolger voor de werkgroep Woonomgeving en Milieu.

Het bestuur vergadert maar zo'n 4 à 5 keer per jaar, dus dat kost u maar ca. 10 uur per jaar.

En een stukje schrijven voor ons 'gele krantje'? Dat doet u toch gewoon 'tussen de soep en de 
aardappelen'...

'Druk, druk, druk' zijn we allemaal, maar hoe zou het toch komen dat er wel vrijwilligers waren toen er 
nog 48 uur werd gewerkt (ook nog op de zaterdagmorgen) en, na invoering van de vrije zaterdag, werd 
er nog 45 uur gewerkt (vijf dagen van 9 uur).

Natuurlijk is het mogelijk dat u bijvoorbeeld 60 of 80 uur werkt in uw eigen zaak en dus echt geen tijd 
kunt vrijmaken voor wat vrijwilligerswerk, maar misschien kent u iemand in uw naaste omgeving die te 
bescheiden is om zichzelf te melden?

In dat geval ontvang ik graag een tip.

Reinier van den Broek.
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VAN DE PENNINGMEESTER

ANBI beschikking

Met ingang van 1 januari 2013 heeft de Belastingdienst onze stichting 
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Dit betekent dat u wellicht een aftrekpost kunt opvoeren als u in 2013 
een gift hebt overgemaakt naar ons banknummer 150060416.

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het 
drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van 
€60,--. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u 
aftrekken. Zie ook www.belastingdienst.nl/giften

Bent u van mening, dat onze stichting goed werk voor de wijk 
Genderbeemd verricht, doneer dan a.u.b. een bedrag om ons werk 
mogelijk te blijven maken.

Het IBAN van SBG is NL16RABO0150060416 (Rabobank).

Namens het bestuur en de vrijwilligers van SBG heel hartelijk dank.

Gerrit Knopper - penningmeester SBG.

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Algemeen:

Het is een heel gunstige winter geweest. Voor onze portemonnee, geen extreem koude dagen, dus 
lagere stookkosten. Geen sneeuw en ijs, dus geen vorstverletdagen. Daarom kon de ombouw bestrating 
en de regenwaterafkoppeling volgens planning verlopen. Ook geen overmatige regendagen. Kortom, De 
Bewoners, de Gemeente en de Aannemer hebben deze winter niet te klagen gehad.

Dat blijkt ook wel, want ondanks dat wij, van de SBG, regelmatig vragen of U iets te melden heeft, 
krijgen wij praktisch nooit iets te horen. Hieruit blijkt dat U allen wel tevreden bent zoals het nu loopt. 

Of is er een zekere mate van onverschilligheid van ”wat zal ik mij druk maken, een ander doet het wel”. 
Dit blijkt steeds als wij bijv. vragen om vrijwilligers bij evenementen, Om mensen voor vervanging in de 
commissies, waar het toch hard nodig is om jongere mensen hierin te krijgen. In het afgelopen jaar, 
geen enkele reactie.

Wij zoeken mensen die zich betrokken voelen bij de wijk en zoveel tijd hoeft het nu ook weer niet te 
kosten. Neemt U anders eens contact op met onze secretaris of met een van de andere bestuursleden. 
U wilt toch ook een gezellige, veilige, bewoonbare wijk voor U en voor Uw kinderen ?  Doen 

Woonomgeving:

Uit de wijk valt niet veel te vermelden. Zoals ik al eerder schreef, zijn er weinig of geen klachten. De 
ombouw loopt op zijn einde. Zie “Vragenlijst” pagina 15. 

Er is wel een project van de gemeente wat onze aandacht vraagt nl. het SKAEVE HUSE project.

Wilt U er alles volledig van weten gaat U dan naar de site van de Gemeente Eindhoven 
www.eindhoven.nl en tik in de rechterbovenhoek in de zoekterm “skaeve huse” en klik dan aan: Skaeve 
Huse bij Croy gepubliceerd 14 februari 2014.

U heeft dan de volledige rapportage:, over de rondgang, de commentaren, en de verdere planning.

Het betreft hier een project met 12 huisjes voor personen die door hun onaangepast gedrag niet passen 
in een gewone woonwijk. Het gaat om Eindhovense personen die zelfstandig kunnen wonen. Geen 
Tbs'ers en ook geen verleden als zedendelinquent. 

Het worden éénpersoons huisjes. waar ook niet meer mensen mogen wonen. Ze worden Skaeve Huse 
genoemd naar Deens model waar dit al sinds 2002 bestaat. 
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Tijdens een rondgang ter plaatse, op zaterdag 25 
januari jl. waarbij aanwezig waren wethouder Lenie 
Scholten, ambtenaren van de Gemeente, afgevaar
digden van het bedrijventerrein, die er het nauwst bij 
betrokken zijn, buurtbewoners en ook bestuursleden 
van de Stichting Buurtbeheer Genderbeemd, is hier 
uitvoerig over gesproken en bekeken. Ook na afloop is 
nog uitvoerig nagepraat. Alle vragen werden zoveel 
mogelijk beantwoord en anders ook met nog diverse 
opmerkingen meegenomen. Het zal nog zeker een 
vervolg krijgen. 

Of het nu wel of niet doorgaat, wij hebben gevraagd of 
de strook daar ter plaatse langs de snelweg opgeknapt 
kan worden. Wat doen bijv. die parkeerplaatsen bij de 
zendmast. Niemand gebruikt ze, maar 's avonds staan 
er regelmatig auto’s met jongelui. De strook wordt ook 
als vuilstort gebruikt. 

VRAGENLIJST.

In de jaren 90 bleek dat de bewoners van de wijk Ooievaarsnest en, in mindere mate, van de wijken 
Hanevoet en Genderbeemd veel last hadden van het hoge grondwater.

Na veel overleg tussen de Gemeente en de wijkbewoners zijn verschillende maatregelen genomen die 
niet allemaal afdoende waren. Uiteindelijk is door de Gemeente besloten, als een van de maatregelen, 
de riolering geheel te inspecteren en gelijktijdig een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen van 
regenwaterafvoer en gewone riolering.

Het oppervlaktewater en regenwaterafvoer zou door een aparte riolering afgevoerd worden, via diverse 
overstorten, naar de Gender. De gewone riolering zou afgevoerd worden naar de waterzuivering zoals 
altijd al gebeurde. Een zgn. gescheiden rioleringsstelsel.

Vanwege de kosten is besloten het riool niet te vervangen (het ligt er pas 40 jaar en 60 jaar is de 
normale vervangingsperiode).

Er werd voor het regenwater wel een geheel nieuwe riolering aangelegd met drainage voor het 
oppervlaktewater. Voor de bewoners die hieraan wilden meewerken, kwam er aan de voorzijde een 
aparte aansluiting per huis voor het regenwater op deze riolering, zodat men niet met 2 huizen op 1 
afvoer zat.

Tevens werd besloten De Genderbeemd geheel opnieuw in te richten en te voorzien van nieuwe 
bestrating. Ook werd de gehele wijk Genderbeemd als 30km-zone ingericht.

Nu de ombouw nagenoeg klaar is, hebben wij van de “Stichting Buurtbeheer Genderbeemd” een 
vragenlijst opgesteld (zie pagina 15) en we vragen U deze in te vullen en terug te sturen naar (U kunt 
hem ook in de bus stoppen):

Secretariaat S.B.G. 
Bouvigne 47
5653 LG Eindhoven

Bij voldoende respons kunnen wij het werk met de Gemeente gaan evalueren en eventueel aanpassen 
of verbeteren. 

U bij voorbaat dankend voor Uw medewerking.

Ton Brouwer
Voorzitter commissie woonomgeving
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WERKGROEP EVENEMENTEN & JONGERENZORG

VRIJWILLIGERS WIJKFEEST

Zoals op de voorzijde van dit blaadje al is aangegeven, zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers om 
ons te helpen met het wijkfeest op de 3e zondag van september.

Als vrijwilliger help je voornamelijk bij het klaarzetten van de kramen, hekken etc. en om toezicht te 
houden en te helpen bij de diverse speeltoestellen/attracties gedurende de dag. Het betreft dus alleen 
activiteiten op de dag zelf en niet in de voorbereiding.

Het wijkfeest kan alleen doorgaan als er voldoende vrijwilligers zijn. Indien er zich geen vrijwilligers 
aanmelden vóór 31 maart a.s. om te helpen, zal het wijkfeest 2014 helaas niet door kunnen gaan.

Dus wil je dat het wijkfeest ook in 2014 gehouden wordt, meld je dan aan als vrijwilliger.

Lucien Nieman
Werkgroep evenementen

Email: Lucien.sbg@gmail.com

Paashaas in de Genderbeemd

Op 2e paasdag maandag 21 april a.s. komt de paashaas weer 
naar de Genderbeemd en hoopt hij dat er veel  kinderen komen 
om hem te verwelkomen. Traditiegetrouw kunnen de kinderen uit 
de Genderbeemd weer paaseieren zoeken. Iedereen is welkom 
en je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

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

Eerst worden er samen met de paashaas wat paasliedjes 
gezongen en kunnen de kleurplaten (zie pagina 17) worden 
ingeleverd. Dan is het tijd om dat te doen waar iedereen voor 
gekomen is, het paaseieren zoeken. 

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

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

Wij zoeken nog een paar vrijwilligers om te 
helpen bij de voorbereidingen op die dag. Dus 
heb je wat tijd, meld je aan en help mee. Het is  
een paar uur om te zorgen dat het veld schoon is, de eieren zijn verstopt en om de 
kinderen te begeleiden daar waar nodig. 

Lucien Nieman
Email: Lucien.sbg@gmail.com

WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

Over WONINGINBRAAK

Wat te doen bij inbraak:

• U betrapt inbrekers op heterdaad: bel 112
• U ziet een verdachte situatie in uw straat: bel 0900-8844
• Noteer kentekens, signalement en blijf aan de telefoon tot de politie arriveert.
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Meer informatie over het voorkomen van woninginbraken:

• www.stopwoninginbraak.nl
• www.preventiecertificaat.nl
• www.politiekeurmerk.nl
• www.veiligheidswijzer.nl

Checklist na een inbraak:

Wat doet u wanneer er in uw woning is ingebroken.

• Laat bij diefstal uw betaalpassen blokkeren.
• Rabobank 088 – 722 67 67
• SNS 0800 – 03 13
• ABN AMRO 0900 – 00 24
• ING 058 – 21 26 00
• Fortis 0900 – 81 70
• www.pasblokkeren.nl voor instellingen met pasjes, betaal- en spaarpassen.

• Laat bij diefstal uw gsm blokkeren.
• KPN 06 – 12 00 12 00
• Debitel 0900 – 332 48 35
• Telfort 06 – 26 00 12 00
• T-Mobile 0800 – 71 11
• Vodafone 06 – 54 50 01 00

• Meld de inbraak bij de politie, 
Telefoonnummer politie 0900 – 88 44

• De politie onderzoekt uw woning.
Mogelijk zijn er sporen achtergelaten. Houd de situatie zoveel mogelijk zoals u die aantrof.

• Doe aangifte bij de politie.
Bij de agent, in uw woning, of na een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844.
Uw aangifte is van belang voor het oplossen van de inbraak. De kans om uw spullen terug te 
krijgen wordt groter. De politie kan beter inspelen op de veiligheid in uw woonomgeving.

• Geef aanvullende informatie door.
Blijkt er toch meer gestolen? Weet u toch iets over de dader? Bel: 0900 – 88 44.

• Bel uw verzekeringsmaatschappij.
• Beveilig uw woning. Een inbreker kan nog eens terugkomen.

Goed hang – en sluitwerk.

Er is enorm veel goed, maar er is ook slecht hang- en sluitwerk te koop. Hoe weet u nu dat u het goede 
koopt? Er is een keurmerk waarop u kunt vertrouwen: SKG, herkenbaar aan een huisje met drie sterren. 
Vraag er naar in de vakhandel of vraag advies bij een erkend Keurmerk Veilig Wonen (PKWV)-bedrijf. 
Zo’n bedrijf werkt volgens de eisen van de politie.

Als u uw woning aanpast aan de eisen van het Politiekeurmerk, verlenen die erkende bedrijven u het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Het keurmerk wordt verleend voor huur- en eigen woning, voor 
bestaande bouw en nieuwbouwhuizen. Verminder uw kans op inbraak met 90 % door het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Meer informatie vindt u bij een erkend PKVW-bedrijf. U vindt ze op : 
www.politiekeurmerk.nl

Checklist veilig wonen.

Zo voorkomt u inbraak:

• Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
• Vraag om advies bij een erkend Politie Keurmerk Veilig Wonen®-bedrijf. U vindt ze op 

www.politiekeurmerk.nl
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• Sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet het nachtslot van de voordeur niet.
• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan.
• Haal de deursleutel uit het slot. Dit voorkomt het openen met hulpmiddelen.
• Sluit binnendeuren en kostbaar meubilair niet af. U voorkomt extra schade.
• Verstop geen sleutels buiten. De deurmat en bloempot zijn geen “geheime plaatsen”.
• Doe geen adreslabel aan uw sleutelbos.
• Zorg dat u geen grote hoeveelheden geld in huis heeft.
• Berg waardevolle papieren en sieraden goed op. Huur bijvoorbeeld een bankkluisje.
• Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur.
• Zorg voor een bewoonde indruk. Houd gordijnen open, laat planten staan en gebruik een 

tijdschakelaar voor de verlichting.
• Zorg voor voldoende buitenverlichting. Inbraken gebeuren vaak vanaf de achterzijde van de 

woning.
• Plaats waardevolle spullen uit het zicht.
• Graveer postcode en huisnummer op waardevolle spullen.
• Laat uw buren een oogje in het zeil houden.
• Laat uw post ophalen en uit het zicht leggen.
• Zorg dat inklimmen door tuinspullen (bijvoorbeeld kliko’s of tuinmeubilair) onmogelijk is.
• Noteer merk, type, serienummers, etc. van apparatuur.
• Maak foto’s van antiek, schilderijen en sieraden.

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

VAN DE POLITIE

WAT DOET U ALS EEN ONBEKENDE BIJ U THUIS AANBELT?

Babbeltrucs komen steeds vaker voor. 

Onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Wanneer ze 
vertrokken zijn bemerkt u dat uw waardevolle bezittingen gestolen zijn. In sommige gevallen gebeurt dit 
in combinatie met  geweld of bedreiging.

ACHT TIPS OM DIEFSTAL DOOR EEN BABBELTRUC TE VOORKOMEN:

1. Kijk eerst, voordat u de deur open doet, wie er voor de deur staat. Kent u deze persoon niet en 
verwacht u niemand, vraag dan wat deze persoon komt doen. Vertrouwt u het niet? Doe niet 
open en bel 0900 – 8844 of (alleen als elke seconde telt) 112.

2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten door middel van bijvoorbeeld een kierstandhouder of 
deurketting.  Of u laat een kijkgaatje in de deur maken zodat u kunt zien wie er staat zonder de 
deur te openen.

3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs, het maakt niet uit van welke instelling men komt. 
Hebben zij dit niet? Zeg dan dat u een nieuwe afspraak maakt.  Ook als men zegt dat ze van de 
thuiszorg zijn of van de bank. Medewerkers van dit soort bedrijven komen niet zomaar langs, zij 
maken een afspraak van te voren.

4. Laat mensen niet binnen. Laat ze wachten voor de deur  en sluit deze als u iets gaat pakken: 
telefoon of geld. Neem geen portemonnee mee naar de voordeur. 

5. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komt men niet alleen. De ene persoon maakt een 
praatje met u en de ander sluipt uw huis binnen en steelt uw spulletjes.

6. Zorg dat uw achterdeur op slot is als u thuis bent. Het kan zo zijn dat u aan de voordeur staat te 
praten en een ander via de achterdeur naar binnen komt.

8



7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Dit soort mensen vertellen vaak mooie verhalen of 
juist zielige verhalen: "Ze willen bellen omdat hun kind……", " Ze hebben geld nodig omdat er 
iets ernstigs aan de hand is", of ze willen u iets geven: bijv. de gouden ketting truc. 

8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen met moeders of alleen kinderen. Ook geen mannen in 
nette pakken.

Woninginbraken:

De laatste maanden is het aantal woninginbraken toegenomen. Saillant detail is dat men via de 
voorzijde inbreekt. Men forceert de voordeur of het raam/klepraam voorzijde. Ook opvallend is dat er 
vaak bij hoekwoningen wordt ingebroken.
Een van de vele tips is: zorg dat er geen kostbare spullen in het zicht liggen, zoals laptops/ipads etc. 

De overige tips kunt u vinden op pagina 7, Checklist veilig wonen. 

FIETSENDIEFSTALLEN:

Alhoewel de cijfers m.b.t. fietsendiefstal gezakt zijn t.o.v. enkele  jaren geleden, komt 
fietsendiefstal nog steeds te vaak voor. Partijen zoals gemeente, politie en de 
fietsenbranche hebben inmiddels diverse maatregelen genomen om fietsendiefstallen 
verder terug te dringen. Op dit moment zijn de elektrische fietsen erg in trek bij de dieven.

Probeer zoveel mogelijk zelf maatregelen te nemen om te voorkomen dat uw fiets wordt gestolen. Er 
zijn geen 100 % maatregelen die voorkomen dat uw fiets wordt gestolen maar u kunt het de dief zo 
moeilijk mogelijk maken. De dief gaat namelijk voor de makkelijkste prooi. 

• Zorg dat de fiets goed afgesloten is met een extra slot. Zorg ervoor dat dit extra slot niet te laag 
bij de grond hangt. De dief kan de grond gebruiken als hulpmiddel om het slot open te breken. 

• Probeer zoveel mogelijk uw fiets vast te leggen aan een fietsenrek of ander vaststaand object.
• Zorg dat het extra slot zowel aan het frame als het wiel vastzit.
• Probeer uw fiets zoveel mogelijk in het zicht te zetten. De dief wordt liever niet gezien als hij 

bezig is het slot open te breken.
 Marian van Koningsveld.

WERKGROEP VERKEER

Groene golf

De gemeente is kort geleden begonnen met het vervangen 
van de verkeerslichten aan de Karel de Grotelaan in de 
omgeving van het Kastelenplein.

De verkeerslichten die worden vervangen zijn bij de Ulenpas, 
Hoogenweert, Keverberg, Kasteellaan en Tinelstraat. Met 
uitzondering van de nieuwe verkeerslichten op de Tinelstraat 
worden deze verkeerslichten voorzien van een groene golf.

Tijdens de ombouw zal er mogelijk extra overlast ontstaan 
omdat de tijdelijke verkeerslichten niet de functionaliteit 
hebben als de oude en de nieuwe verkeerslichten.

Er is begonnen met de verkeerslichten bij de Hoogenweert 
(sporthal). Vervolgens wordt verder gegaan bij de Keverberg, Ulenpas en dan de Kasteellaan. Als 
laatste worden de verkeerslichten bij de Tinelstraat vervangen. Pas als alle verkeerslichten zijn 
vervangen wordt de groene golf geactiveerd.

Het hele vervangingstraject duurt tot aan de bouwvakvakantie. Dan hoopt de gemeente met de 
werkzaamheden klaar te zijn.
(Bron: gemeente Eindhoven, sector ORVM)

Reinier van den Broek
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INGEZONDEN

Genderhof, al zo'n veertig jaar gevestigd in uw wijk 
Genderbeemd, wil zich graag nog eens voorstellen: 

Genderhof is een locatie van Archipel, een organisatie die 
zorg, welzijn en wonen biedt, thuis en in een aantal zorgcentra 
en verpleeghuizen in Eindhoven en omstreken. 

U kent Archipel Genderhof wellicht als een woonzorgcentrum 
dat woonruimte biedt aan senioren en waar indien nodig zorg 
geboden wordt. Naast prettig wonen en goede zorg, staat 
ook welzijn in Genderhof voorop. Niet alleen voor de 
bewoners van Genderhof, maar ook voor de wijk. 

Wist u bijvoorbeeld dat op de begane grond een sfeervolle 
Gasterij is, waar u voor een lekker kopje koffie, een borrel of 
een warme maaltijd terecht kunt. 

Daarnaast organiseert Genderhof een gevarieerd 
activiteitenprogramma waaraan ook u kunt deelnemen. Denk 
aan barbecues, evenementen, een high-tea, uit eten-
arrangementen in verschillende thema's, gym en proeverijen 
van wijn tot thee en van bier tot koffie. Om u op de hoogte te 
houden van de activiteiten publiceert Genderhof vanaf heden 
de activiteiten in het wijkkrantje van Stichting Buurtbeheer 
Genderbeemd. 

Kom eens een kijkje nemen en schuif gezellig aan voor een 
gratis kopje koffie of thee met iets lekkers! 
Knip bijgaande waardebon uit en kom kijken en genieten! 

Tot snel! 
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Activiteiten Genderhof van 28 maart t/m 20 juni
Uit eten, vrijdag 28 maart 17.00 uur in de Gasterij

Chinese kippensoep, Lamsvlees Masala met notenrijst, pikante groenten 
met ananas en als nagerecht spekkoek. U kunt hiervoor reserveren tot 21 
maart.
€ 14,00 per persoon inclusief een consumptie.

Vrijbuiters, zondag 6 april 14.30 uur in de Gasterij

Zij zorgen met hun muziekgezelschap voor een hele gezellige middag. Op 
hun eigen muziek zingen zij de liedjes die bekend zijn bij jong en oud. U 
zult genieten van een heerlijke middag met af en toe een knipoog.
Entree € 5,00 inclusief een kopje koffie of thee. 

Uit eten, vrijdag 11 april 17.00 uur in de Gasterij

Pomodorisoep met pijnboompitjes, Kipfilet met roomkaas en pruimen met 
aardappelpartjes en worteltjes, IJs sorbet met zwarte bessen. U kunt 
hiervoor reserveren tot 4 april. 
€ 14,00 per persoon inclusief een consumptie. 

Uit eten, vrijdag 25 april 17.00 uur in de Gasterij

Garnalencocktail, Tongrolletjes gevuld met zalm, hollandaisesaus, 
aardappeltaartje en ratatouille, Bowl van vers fruit met slagroom. U kunt 
hiervoor reserveren tot 18 april.
€ 14,00 per persoon inclusief een consumptie. 

Jong voor oud, zondag 4 mei 14.30 in de Gasterij

Studenten en recent afgestudeerden van het Fontys Conservatorium te 
Tilburg treden op in verpleeg- en verzorgingstehuizen in Noord-Brabant. De 
jonge musici verzorgen een concert van anderhalf uur.
Deze middag spelen zij licht klassiek en klassieke muziek. Voorafgaand 
aan en tijdens de concerten geven jonge musici een toelichting op de 
muziek die ze spelen. 
Entree € 5,00 inclusief een kopje koffie of thee. 

Uit eten, vrijdag 9 mei 17.00 uur in de Gasterij

Een heerlijk visbuffet. 
U kunt hiervoor reserveren tot 2 mei. 
€ 17,00 per persoon inclusief een consumptie. 

Uit eten, vrijdag 23 mei 17.00 uur in de Gasterij

Zalmforel met asperges, Asperges met gekookt ei, ham, botersaus en 
gekookte krielaardappeltjes, Ijs met vruchten en slagroom. U kunt hiervoor 
reserveren tot 16 mei. 
€ 16,00 per persoon inclusief een consumptie. 

St. Peters Quartet, zondag 1 juni 14.30 in de Gasterij

Een klassiek strijkkwartet dat bestaat uit vier musici van het Brabants 
Orkest. 

Dit ensemble bestaat vanaf 1992 en kwam tot leven als een idee van vier 
Russische muzikanten, allen woonachtig en werkzaam in Nederland. 

Alle leden van het kwartet hebben in het Conservatorium van St. 
Petersburg of Moscow gestudeerd. Door hun Russische achtergrond 
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bestaat hun repertoire vooral uit Tchaikovsky , Glinka en Mussorgski. 
Entree € 7,50 inclusief een kopje koffie of thee 

Uit eten, vrijdag 6 juni 17.00 uur in de Gasterij

Heldere aspergesoep, Asperges met zalm en botersaus en gekookte 
krielaardappeltjes, Aardbeien met slagroom. U kunt hiervoor reserveren tot 
30 mei. 
€ 16,00 per persoon inclusief een consumptie. 

Uit eten, vrijdag 20 juni 17.00 uur in de Gasterij

Bospaddenstoelensoep, Biefstuk met gebakken champignons, 
krielaardappeltjes en salade, Peche melba mousse met slagroom. U kunt 
hiervoor reserveren tot 13 juni. 
€: 14,00 per persoon inclusief een consumptie. 

Ik zie wat jij niet ziet

Door toneel meer begrip voor gezin met autisme

Praten over autisme in je gezin met mensen uit je omgeving

Weer een kans om met mensen om je heen in gesprek te komen over de impact van autisme in je gezin. 
Dat kan tijdens een speciale contactavond. Doel van de avond is om makkelijker te kunnen praten met 
mensen uit je eigen omgeving over hoe het is om een kind met een vorm van autisme te hebben. 
Autisme is vaak niet zichtbaar maar heeft wel veel invloed op het dagelijks leven van een gezin. Zeker 
ook door die onzichtbaarheid ontstaat er regelmatig onbegrip in de omgeving.

“Geef dat kind maar aan mij mee, ik zal hem wel eens leren hoe hij zich  moet gedragen.” Ouders van 
kinderen met een vorm van autisme krijgen deze opmerking regelmatig te horen. Aan hun kind is vaak 
niet te zien dat het een beperking heeft en het gedrag dat het vertoont is soms zeer storend. Voor de 
omgeving is dat niet te begrijpen. Meer informatie en inzicht leiden tot meer begrip en dit kan de 
verhouding van het gezin met de omgeving verder helpen.

Onder de naam 'Ik zie ik zie wat jij niet ziet…' organiseert Els Maas contactavonden voor gezinnen met 
hun omgeving. De eerstvolgende avond is dinsdag 25 maart.

Voor daarna is de volgende datum gepland: dinsdag 15 april

De locaties van deze avonden zijn nog niet bekend. Zij vinden in Geldrop of in regio Eindhoven of regio 
Helmond plaats. Nader bericht volgt.

Tijdstip: Van 20.00 uur tot 21.45 uur,  zaal open vanaf 19.30 uur.

Via de website, www.ikzieikziewatjijnietziet.com,  kunt u zich opgeven voor deelname. Een 
kennismakingsgesprek en advies over het uitnodigen van andere mensen maken mogelijk  deel uit van 
de voorbereiding.  
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Op de contactavond spelen acteurs scènes uit het 
dagelijks leven van een gezin met een kind met 
autisme. Ouders en mensen uit hun omgeving geven 
aan hoe men anders op de situatie kan reageren. 
Vervolgens wordt de scène op deze manier opnieuw 
gespeeld.Dit levert veel inzicht op de invloed die een 
autistische beperking heeft op een gezin. Door te 
praten en te kijken krijgen de aanwezigen begrip voor 
elkaar. Waarom reageert de omgeving zo en waarom 
doet het gezin wat het doet? Men komt meer te weten 
van elkaars beweegredenen.

Informatie

Voor nadere informatie zie de website 
www.ikzieikziewatjijnietziet.com. U kunt ook 
rechtstreeks  contact opnemen met Els Maas, telefoon 040 2858744, email 
elsmaas@ikzieikziewatjijnietziet.com.

Dit project wordt ondersteund door: LEVgroep, een regionale organisatie voor Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening; Cornelia-Stichting, NSGK en VSBfonds.

BOEKENUITLEEN EN LEESTAFEL IN WIJKGEBOUW ’T SLOT

Enkele van onze vaste bezoekers hebben het al gezien en er verheugd op gereageerd: in ons 
boekenbestand hebben we ca. 200 boeken kunnen vervangen door nieuwere, meer recente titels die we 
hebben kunnen uitzoeken bij een van de bibliotheekfilialen die moesten sluiten. Ook hebben we van 
particulieren een aantal boeken ontvangen. 

In de toekomst hopen we vaker onze collectie te kunnen verversen, bijvoorbeeld door met andere 
vrijwilligersbibliotheken boeken te ruilen. 

Nu het ernaar uitziet dat het initiatief om met vrijwilligers een soort bibliotheek op te zetten in de 
Gestelse Ontginning aanslaat, is het belangrijk dat er ook voldoende mensen zijn en blijven om de 
boekenuitleen draaiende te houden.

We zouden graag een paar mensen erbij hebben om ons vrijwilligersteam te versterken. U hoeft niet 
echt ‘verstand van boeken’ te hebben. Plezier in lezen is belangrijker, evenals het leuk vinden om 
anderen wegwijs te maken tussen de boeken en tijdschriften in ’t Slot en een praatje met hen te maken 
als daar behoefte aan is. 

Natuurlijk wordt u ingewerkt door de mensen die nu al met veel plezier bij de boekenuitleen en leestafel 
werken.

Hebt u tijd en zin om 2 uur per week mee te helpen bij de boekenuitleen, of kunnen we een beroep op u 
doen als reserve als een van de vaste mensen verhinderd is, dan bent u van harte welkom in ons team. 

Tijdens de openingsuren van de boekenuitleen zullen de aanwezige vrijwilligers u graag meer informatie 
geven.

Ook kunt u voor inlichtingen e-mailen naar boekenslot@gmail.com, of bellen naar Pauli Lemmens (040-
2510398 / 06-26538739). 

Op de volgende tijdstippen kan men boeken komen lenen in ’t Slot: 

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

donderdag van 14.00 – 16.00 uur.

De leestafel en de computer zijn altijd beschikbaar tijdens de openingstijden van ’t Slot.

Team vrijwilligers van de boekenuitleen en de leestafel in ’t Slot.
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JONGERENWERK / DEGOJ

Welkom bij DEGOJ
is iedereen van 10-15 jaar.

De sterke punten van Degoj:

J Iedereen die gewoon een keer meedoet aan een Degoj activiteit is vanaf dat moment auto
matisch lid.

J Niemand betaalt bij Degoj contributie. Lid zijn is gratis. Alleen als je meedoet aan een be
paalde activiteit betaal je een kleine deelnemersbijdrage.

J Leden krijgen iedere maand ons gratis maandblad ‘DEnieuwsGOJer’ thuis bezorgd. Daarin 
kun je lezen wat er de komende maand allemaal georganiseerd wordt.

J Niets hoeft bij Degoj. Heb je geen zin in bepaalde activiteiten, dan doe je daar natuurlijk ook 
niet aan mee. Nee, bij Degoj werkt het andersom. Wil je ergens graag aan meedoen, dan 
meld je je gewoon voor die activiteit aan. Een simpel telefoontje of mailtje is voldoende. 
Vrijheid blijheid dus bij Degoj.

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

Dit kun je de komende maand bij Degoj verwachten  :
Zondagmiddag 9 maart: DARTTOERNOOI in wijkgebouw ’t Slot. Lekker darten, chillen en bovendien 
kun je fraaie prijzen winnen. Deelname € 1,50. 

Zondag 23 maart: BOWLING. Net als vorige keer huurt Degoj het hele Bowlingcentrum af. Kun je 
lekker met je eigen vrienden en vriendinnen samen op één baan bowlen en chillen. Deelname €3,--.

Vrijdag 28 maart: KEETAVOND. De gezelligste avond van de maand. Kijk even op www.degoj.nl om te 
lezen wat de Keetavond inhoudt. Iedereen is welkom 
van 19.00-21.00 uur in wijkgebouw ’t Slot.
Entree is €1,--

Zaterdagavond 12 april: KARTING. Deelname kost 
€3,50. Snel aanmelden, er is maar plaats voor 50 
deelnemers.

Zaterdag 19 april, paaszaterdag (aanvang 16.00 uur): 
klimavontuur bij KLIMRIJK in Veldhoven.. Een 
klimparcours duurt 2 uur. Na afloop eten we daar 
samen een patatje, snack en drinken we een drankje. En 
dat alles voor €5,--. Snel aanmelden, beperkt plaats. 
Wil je weten of dit een leuke activiteit is? Kijk dan even 
naar de foto’s op www.degoj.nl 

Kijk voor meer informatie en nog veel meer activiteiten op www.degoj.nl 

Wil je meedoen aan een Degoj activiteit dan kun je aanmelden via e-mail, de website of per telefoon. Het 
mailadres is degoj@upcmail.nl. Of gebruik het contactformulier op www.degoj.nl. Het telefoonnummer 
is 2521353. Ook als je meer info over Degoj of een van de activiteiten wilt mag je mailen of bellen.
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VRAGENLIJST WATERAFVOER EN HERBESTRATING

Vragenlijst waterafvoer en herbestrating Genderbeemd SBG

Naam: ….................................................................

Adres: ….................................................................

Vraag Ja Nee
Geen mening/

weet niet

1. Had u voor de ombouw wateroverlast   
Indien ja, 

had u hiervoor zelf maatregelen genomen   

waren die maatregelen afdoende   
Indien u wateroverlast had, is dit na de ombouw opgelost   

Er heeft ook een herinrichting plaatsgevonden en de wijk is 30km-zone geworden.

2. Vindt u de wijk veiliger geworden door de herinrichting?   

3.
Vindt u dat u tijdig op de hoogte bent gebracht van de 
ombouw in uw straat?   

4. Is de ombouw naar tevredenheid verlopen?   
5. Heeft u materiële schade geleden door de ombouw?   
6. Vindt u de ombouw van uw straat een verbetering?   
7. Was uw huis tijdens de ombouw redelijk bereikbaar?   

8.
Indien U klachten had, is daar door de 
Aannemer/Gemeente  adequaat op gereageerd?   
Ruimte voor eventuele op- of aanmerkingen:

…..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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Deze ingevulde vragenlijst s.v.p. opsturen 
naar of inleveren bij:

Secretariaat  S.B.G. 
Bouvigne 47
5653 LG  Eindhoven
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KLEURPLAAT PASEN

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

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

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

Maandag 09.00 – 12.00 Schildersclub Manders
09.45 – 11.00 Yoga 55+
13.30 – 16.30 Biljartclub + Vrij rikken
13.30 – 14.30 Gym 55 + Welzijn 
13.00 – 16.00 Schildersclub Rob Vonk
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.00 Koersbal (okt t/m april)
19.30 – 23.00 Biljartclub
20.00 – 22.00 Country Linedancing Beginners (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 1e & 3e maandag vd maand → Fotoclub De Gender
20.00 – 23.00 2e & 4e maandag vd maand → V.E.R.O.N. (a13.veron.nl)
19.30 – 23.00 1e maandag vd maand → HCC Computerclub
20.00 – 23.00 2e maandag vd maand → ACE Apple computerclub 
19.30 – 22.30 4e maandag vd maand → HCC Beeld bewerking
19.30 – 22.00 Laatste maandag vd maand → PC Vriendenclub

Dinsdag 09.30 – 10.30 Slankclub
09.30 – 12.00 Hobby bridgeclub
10.00 – 12.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.00 Koersbal (okt t/m april)
19.00 – 20.30 Aerobics
20.00 – 21.00 V.E.R.O.N.  (a13.veron.nl)
20.15 – 22.15 Schildersclub Slotvernis

Woensdag 13.00 – 16.30 Biljarten en kaarten 50 +
13.30 – 14.30 1e woensdag vd maand Politie spreekuur
14.30 – 15.45 Volksdansen
20.00 – 23.00 1e woensdag vd maand → HCC Video
19.00 – 23.00 2e woensdag vd maand → Hermes pers. vereniging
19.30 – 22.30 3e woensdag vd maand → HCC Website
20.00 – 23.00 Laatste woensdag vd maand → Linux

Donderdag 11.00 – 12.30 reuma vereniging Eindhoven (tai chi)
13.30 – 16.30 Vrij rikken
13.30 – 16.30 Biljartclub
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.30 Soos 50 + ( biljarten, kaarten, sjoelen )
20.00 – 22.30 Zangkoor Dirk ( pop)
20.00 – 22.30 2e donderdag vd maand → HCC Borduren
19.00 – 22.00 Laatste donderdag vd maand → HCC Flight Simulator

Vrijdag 20.00 – 22.00 Country Linedancing Gevorderden (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 Sociëteit “de Gender”, 1x per maand. 

Zaterdag 09.00 – 16.00 1e zaterdag vd maand → HCC Flight Simulator
12.00 – 17.00 3e zaterdag vd maand → HCC Inloop

Zondag 12.00 – 18.00 Welzijnsorganisatie Soenie Hanafie Eindhoven

Daarnaast heeft het Jongerencentrum elke dag een eigen programma.
Mocht u nog vragen en / of opmerkingen hebben, kom gerust binnen.
Als u een zaal wilt reserveren, dan kunt u contact opnemen met de beheerder.
Graag tot ziens in Wijkcentrum ‘t Slot. Wij staan u graag te woord.
Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven
Tel.: 040 2519768 E-mail: info-slot@welzijneindhoven.nl 
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SPORT, SPEL EN ONTSPANNING

Bridgeclub Allez Alert 2 52 62 00 mevr. C. Assink, secretariaat
Atrium Gagelbosch 2 21 76 09 mevr. A. Hille, wedstrijdleiding

Schaakver. “Triple-Pion” 2 55 21 13 Henk Smit, web site: www.triple-pion.dse.nl
Fotoclub “De Gender” e-mail: info@fcdegender.nl
Scouting Angelo Roncalli 2 55 25 88 P. Weeber, p/a Offenbachlaan 116, 5654 RG  Ehv
Koor Maria Middelares 2 52 45 13 M. Bouckaert, Klingelbeek 26
Koninklijke Harmonie Phileutonia 2 02 55 28 Birgit Strijbos, Postbus 7031, 5605 JA  Eindhoven

web site: www.phileutonia.com
Badmintonclub Hanevoet 8 48 26 56 Maurice v.d. Lee, Hoogstraat 381
Badmintonclub Eindhoven 2 52 05 17 Ad van Abeelen, web site: www.bceindhoven.nl
Heren- en dames gymclub GO 2 41 72 91 Peter de Zeeuw
Damesgymclub GO 2 85 89 97 Thieu Broens
KBO 50+ GO 2 52 17 57 M. van Beurden
Handbalvereniging EHV 2 52 45 94 Gerard Verschuren
Tennisvereniging Volley 2 52 88 72 T. van Gils, Schönberglaan 8
Volleybal VC PRIMO 2 52 57 22 Holger Stoldt
V.V. Gestel 2 51 84 99 Mevr. Rita Trimbos-de Bruin, Postbus 7081
Zaalvoetbal-Gamma Bouwmarkt 2 51 42 07 Pim Lamers, Keverberg 28

MELDINGSKAART BUURTPREVENTIE
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BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee
Politiebureau Gestel 0900-8844 Noord Brabantlaan 66b, 1e woensdag v.d. maand spreekuur 

13.30 tot 14.30 uur in wijkgebouw ’t Slot.
Huisartsen Kastelenplein Kastelenplein 172, 5653 LX  Eindhoven

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

Spoedlijn Kastelenplein 2 52 23 15 Maandag t/m vrijdag van 8 tot 17 uur
Huisartsen Gestel Midden 2 51 99 50 Gezondheidscentrum Gestel Midden

Peter van Anrooylaan 5, 5654 MA  Eindhoven
Spoedlijn Gestel Midden 2 52 02 20 website: https://gestelmidden.dohnet.nl
Gezondheidscentrum Gestel 7 11 71 00 Sibeliuslaan 317, 5654 CT  Eindhoven

Mevr. S. de Boer, A. van der Male.  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
Sensoor 0900 0767 Voor een gesprek van mens tot mens
Tel. Hulpdienst 2 44 04 40 Postbus 7591, 5601 JN  Eindhoven
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, Kastelenplein 167 (zij-ingang)

website: www. jongerenineindhoven.nl
Sporthal - Genderbeemd 2 52 15 55 Sterkenburg 616
Yogalessen 2 52 14 10 Mevr. Lucie Wolterbeek, Ruwenberg 79
Zuidzorg 2 30 84 08 Voor dringende gevallen dag en nacht bereikbaar
Archipel 2 52 03 11 Genderhof

2 50 44 00 Zuiderpark en Gagelbosch
Wijkgebouw ‘t Slot 2 51 97 68 Kastelenplein 167, bespreken woe. 19.00 - 21.00 uur
Degoj 2 52 13 53 Rob Hack, Warmelo 15, 5655 JZ  Eindhoven
Dierenkliniek Gestel 2 55 02 78 Tinelstraat 190
Kindertelefoon 0800-0432 Van 14.00 - 20.00 uur
Klanten Contact Centrum 14 040 Gemeente Eindhoven, meld- en klachtennummer
Groot Huisvuil Lodewijkstraat ma t/m vrij 13.00 - 17.00 uur,

zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Klachten Openb. Verlichting 0800-9009 Storingsnr gas, elektra en openbare verlichting. Kies 2,

houd postcode (5653) en lantaarnpaalnummer bij de hand
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