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VAN DE VOORZITTER

Beste medewijkbewoners,

In dit blad kunt u lezen over de activiteiten van onze stichting. Onze missie is om een 
bijdrage te leveren aan de verhoging van het woongenot en de veiligheid (verbetering van 
de leefbaarheid) in de Genderbeemd in de ruimste zin van het woord. Hiervoor zijn we 
afhankelijk van vrijwilligers. Het bestuur is bezorgd over het aantal mensen dat zich voor 
onze wijk wil inzetten. Zo zijn we dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter omdat 

ondergetekende per augustus stopt. Veel tijd hoeft het niet te kosten: 4 keer per jaar een avond 
vergaderen en incidenteel bijdragen aan activiteiten. Wie belt onze secretaris? Ook voor onze 
werkgroep woonomgeving en milieu zijn we op zoek naar mensen. Wie is bereid een steentje bij te 
dragen aan de leefbaarheid in onze wijk?

Het bestuur is ervan overtuigd dat het van belang is dat we naar bijvoorbeeld de gemeente en de politie 
vertegenwoordigd zijn.  

Vandaar mijn dringende oproep: BEL of MAIL ONS! U bent van harte welkom! Wellicht ten overvloede 
wil ik u wijzen op onze website http://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/. Ook hierop bent u van harte 
welkom. U kunt daar zien wie we zijn en wat voor activiteiten er zijn. 

Helaas hebben we moeten besluiten om het wijkfeest in september niet door te laten gaan vanwege een 
tekort aan vrijwilligers. Het bestuur hoopt van harte dat u zich meldt zodat het feest volgend jaar door 
kan gaan. 

Ik wens u veel leesplezier in ons mooie blad en hoop dat u erdoor geïnspireerd raakt ook een bijdrage te 
leveren aan onze mooie wijk!

Irene van Stiphout 

VAN HET BESTUUR

Subsidie 2014

Ook dit jaar krijgen wij weer subsidie van de gemeente Eindhoven. Onze 
subsidie aanvraag is ook weer volledig gehonoreerd. Dit betekent dat u ook 
weer bij ons terecht kunt voor een bijdrage als u een buurt- of straatfeest 
wilt organiseren en daarvoor iets wilt huren, zoals een springkussen of 
een of ander speeltoestel.

Als u een mailtje stuurt naar info@buurtbeheer-genderbeemd.nl 
krijgt u per omgaande een formuliertje waarin enkele gegevens 
gevraagd worden.

Reinier van den Broek.

VAN DE PENNINGMEESTER

Bent u van mening, dat onze stichting goed werk voor de wijk Genderbeemd 
verricht, doneer dan a.u.b. een bedrag om ons werk mogelijk te blijven 
maken (Met ingang van 1 januari 2013 heeft de Belastingdienst onze 
stichting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling ANBI)

Het IBAN van SBG is NL16RABO0150060416 (Rabobank).

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

Gerrit Knopper - penningmeester SBG.
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WERKGROEP VERKEER

Mysterieuze verdwijning van verkeersborden

De laatste tijd zijn er veel verkeersborden verdwenen, maar plotseling is er ook een nieuw bord 
geplaatst. Daarover straks meer.

Allereerst de verdwenen borden: vooral bord G07 is bijna overal 
verdwenen.

Waarom? Iemand bij de gemeente moet hebben gedacht: 
'Niemand (of bijna niemand) houdt zich aan het voetpad-bord. Er 
wordt meer gefietst dan gelopen op de voetpaden'...

Of het zo is gegaan, is niet duidelijk, maar de gemeente liet ons 
het volgende weten:

'De gemeente Eindhoven heeft in een drietal buurten in Gestel  
(Oude Spoorbaan, Genderdal en Genderbeemd) een 
verkeersbordsanering uitgevoerd. Dit betekent dat er in die drie 
buurten door een firma, in opdracht van de gemeente Eindhoven, 
naar de (verkeers)borden, hekken, paaltjes etc. is gekeken.  
Borden of meubilair welke overbodig, dubbel, verouderd, vies of  
verkeerd zijn worden weggehaald, vervangen of vernieuwd.'

Nu het nieuwe bord. Bij het kleine stukje fietspad vanaf het 
parkeerterrein naar de ventweg van het Kastelenplein (vlakbij Het 
Kruidvat) is enige tijd geleden een bord J37 ('gevaar') geplaatst 
met op het onderbord als toevoeging: 'fietsers van rechts 
voorrang'. In mijn bordenboek lees ik: 'In alle gevallen wordt de 
aard van het gevaar op een onderbord aangegeven'.

Het gevaar komt dus van rechts...

Twee belangrijke raadgevingen lijken hier op zijn plaats:

• Automobilisten let op! Er kan 'gevaar van rechts' 
komen!

• Fietsers let op! Reken er niet te vast op dat u 
voorrang krijgt!

In het dagblad Trouw stond kort geleden het volgende 
'Gesprek op straat' (genoteerd door Klaske Houweling, 
lezeres te Heerenveen).

'Waarom stapte je niet af?'

'Ik had toch voorrang?'

'Ja, maar die auto reed door.'

'Nou en? Ik had voorrang!'

'Ja, lekker. Die gast had je hartstikke dood kunnen rijden.'

'Nou en? Dan had hij een probleem gehad. Niet ik.'

Reinier van den Broek
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WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Nadat de werkzaamheden in onze wijk, betreffende de ombouw en aanleg riolering regenwaterafvoer, 
een einde namen, waren wij toch wel benieuwd hoe de bewoners deze werkzaamheden ervaren 
hadden.

Wij hoorden soms wel klachten maar op papier stond weinig en daar kun je toch moeilijk mee naar de 
Gemeente gaan. Dus hebben wij in ons vorig informatieblad van maart jl. een vragenlijst ingesloten met 
het verzoek deze terug te sturen

Was iedereen zo tevreden? Wij hebben slechts 50 reacties gekregen: 3%  We kunnen dus hieruit 
concluderen dat iedereen heel tevreden is en geen klachten heeft. 

Of is het onverschilligheid. “Wat zal ik mij druk maken, een ander doet het wel”  Een houding die wij de 
laatste tijd steeds meer ervaren. Ondanks de verschillende oproepen in de laatste edities van ons 
wijkblad om vrijwilligers bij evenementen,  hebben wij ook niet 1 reactie  gekregen. 

Wij zoeken ook nog steeds mensen voor in de kommissies, personen die zich betrokken voelen bij de 
wijk en weten wat hier leeft, door b.v. hun kinderen, werk, vrijetijdsbesteding o.d.  

U wilt toch ook een gezellige, veilige, bewoonbare wijk voor U en Uw kinderen.

Woonomgeving:

Wij willen ook weer aandacht vragen voor de plassen na een fikse regenbui. Het had pas flink geregend 
en er stonden flinke plassen op straat. Ik zocht een stok en ging even langs een paar kolken om het 
blad weg te halen. Enkele ogenblikken later waren alle plassen weg. Nu hoeft U niet telkens met een 
stok langs de kolken gaan lopen, maar probeert U voor uw huis de kolken vrij  te houden van blad etc. 
en U heeft geen plassen meer

In de zomer worden ook de trap-en speelveldjes intensiever gebruikt. Honden bezitters houdt ook deze 
velden hondenpoepvrij en zorg dat U altijd een plastic zakje bij U heeft. Ook op andere plaatsen 
opruimen en iedereen is U dankbaar.

Bij het winkelcentrum Kastelenplein zie je regelmatig, op drukke tijden, heel veel fietsen schots en 
scheef bij elkaar staan terwijl de fietsblokken leeg blijven. Deze blokken zullen voorlopig nog wel even 
blijven staan. Het is nog steeds een juridische strijd tussen de Gemeente Eindhoven en de leverancier. 
Zolang ze de bakken er staan kunt U hier rustig Uw fiets inzetten. Wel gewoon op slot zetten natuurlijk, 
maar ze staan wel steviger en toch wel veiliger. Een fiets uit die blokken wordt niet zo snel meegenomen 
als een fiets die zo maar ergens op het trottoir staat.

Let U ook eens op wat U weggooit in de kolken. Het is de bedoeling dat deze gebruikt worden voor 
oppervlaktewater en regenwater. Niet om verf of afvalstoffen in te gooien.

Skaeve Huse 

De Gemeente heeft de plaats aan Croy definitief aangewezen als vestigingsplaats voor Skaeve Huse.  
Het bestemmingsplan is echter nog niet door de Gemeenteraad vastgesteld.

Inmiddels is er een beheersgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van: Gemeente, 
Politie, Trudo, Bedrijven, Wijkverenigingen en Bewoners. 

Deze groep is al verscheidene malen bijeen geweest waarbij alle aandachtspunten besproken worden.

Wilt U hier alles van weten gaat U dan naar de site: www.eindhoven.nl/dakloos .Hier leest U over welke 
personen het gaat, en wat de plannen verder zijn. 

Hieronder volgt de uitslag van de Enquête betreffende de ombouw Genderbeemd

Ton Brouwer
Voorzitter commissie woonomgeving
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UITSLAG VRAGENLIJST WATERAFVOER EN HERBESTRATING GENDERBEEMD

ja nee
geen 

mening/ 
weet niet

totaal

1 Had U voor de ombouw wateroverlast 17 33 50

Indien ja

had U hiervoor zelf maatregelen 
genomen

9 10

waren de maatregelen afdoende 5 8 2

Indien U overlast had, is dit na de 
ombouw opgelost

4 6 6 50

2
Vindt U de wijk veiliger geworden door de 
herinrichting

12 26 9 47

3
Vindt U dat U tijdig op de hoogte bent 
gebracht van de ombouw in Uw straat

45 2 3 50

4 Is de ombouw naar tevredenheid verlopen 24 23 3 50

5
Heeft U materiele schade geleden door de 
ombouw

10 36 2 48

6
Vindt U de ombouw van Uw straat een 
verbetering

18 27 5 50

7
Was Uw huis tijdens de ombouw redelijk 
bereikbaar

36 11 47

8
Indien U klachten had, is daar door de 
Aannemer/Gemeente adequaat op gereageerd

14 19 8 41

Algemene op- en aanmerkingen

1 straat te smal 13

2 tegels groen en glad 15

3
gebroken tegels,losse tegels,aansluiting 
trottoir/tuin

11

4 planning slecht, straat te lang open 6

5 afvoergoten en kolken te diep 5

6 parkeren op de stoep 7

7 geen regenwaterafvoer gemaakt 6

8
na aanpassing, last van borrelend geluid in 
afvoeren

5

9 water onder het huis 3

10 veel fietsers op trottoir 3

11 slechte afhandeling schade 3
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WERKGROEP EVENEMENTEN & JONGERENZORG

VRIJWILLIGERS WIJKFEEST

Vorig jaar was het wijkfeest een groot succes en hebben we als SBG veel leuke reacties gekregen. Een 
dergelijk feest is niet te organiseren zonder vrijwilligers. Ondanks herhaaldelijke oproepen in het gele 
blaadje, het aanspreken van wijkbewoners en een oproep tijdens het paaseieren zoeken, hebben wij 
helaas te weinig vrijwilligers gevonden om het wijkfeest op een goede, veilige en verantwoorde wijze te 
organiseren.

Hierom moeten wij u tot onze spijt mededelen dat er dit jaar GEEN wijkfeest zal zijn.

Help ons om te zorgen dat dit slechts eenmalig is en meldt u aan als vrijwilliger voor ondersteuning bij 
dit jaarlijkse evenement.

2e Paasdag 

Traditiegetrouw kwam de paashaas weer naar de Genderbeemd. 
Er waren veel kinderen gekomen om hem te verwelkomen en 
uiteraard om paaseieren te zoeken.

Het weer werkte goed mee en dankzij drive-inshow Borrequito werd 
de dag met muziek nog extra opgefleurd.

Nadat er samen met de paashaas eerst wat paasliedjes waren 
gezongen en de kleurplaten waren ingeleverd, was het tijd om dat 
te doen waar de kinderen voor waren gekomen, het paaseieren 
zoeken. 

Ook dit jaar was het veld opgesplitst zodat iedereen tegelijkertijd 
kon beginnen met zoeken. Alle kinderen konden zich goed 
inhouden totdat de paashaas het startteken gaf. Toen waren de 
kinderen niet meer te houden. 

De paashaas zou de paashaas niet zijn als hij niet nog ergens wat eieren achter de hand had. En zo 
heeft hij na het zoeken nog wat extra eieren rond gestrooid, waardoor iedereen wel wat paaseieren had.

Naast de chocolade eieren waren er ook bonuseieren verstopt. Ook deze plastic eieren waren snel 
gevonden en konden bij de paashaas worden omgeruild voor een grote chocolade paashaas.

Na afloop van het eieren zoeken moest 
natuurlijk ook nog de uitslag van de 
kleurwedstrijd bekend gemaakt worden 
waarna de prijzen door de paashaas werden 
uitgereikt. 

Als afsluiting konden de kinderen daarna nog 
met de paashaas op de foto.  Hierna ging 
iedereen weer tevreden richting huis. 

Al met al was het weer een geslaagde dag en 
wil ik alle vrijwilligers bedanken die hebben 
meegeholpen om dit mogelijk te maken. De 
gemaakte foto's worden  op de website van 
de SBG geplaatst.

Lucien Nieman
Email: Lucien.sbg@gmail.com
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ONZE WIJK

Nelson Mandela park

Op de plattegrond van Eindhoven, 6e druk, augustus 1967 (Uitgave Drukkerij en Boekhandel J. 
Koonings Jz.) is duidelijk te zien wat de plannen waren van de gemeente Eindhoven met de wegen in 
Gestel.

Met vette stippellijnen is aangegeven hoe de Karel de Grotelaan zou worden doorgetrokken naar 
Veldhoven.

Natuurlijk moest er ook een aansluiting komen op de (eveneens met vette stippellijnen getekende) Poot 
van Metz.

Het grootste gedeelte van de Genderbeemd was nog Veldhovens grondgebied. De gemeentegrens van 
Veldhoven lag tegen de Gender, naast het afwateringskanaal.

De Beemdstraat (in 1967 nog niet eens geasfalteerd) 
moest een verbindingsweg naar Veldhoven worden. Met 
een vooruitziende blik werd er al vast een royaal viaduct 
gepland onder de Poot van Metz. Dat viaduct kwam er wel, 
maar de weg kwam er niet (nu wel fietspad en busbaan).

Zo ontstond het langgerekte park, dat nu ook een naam 
heeft gekregen: het Nelson Mandela Park (NMP later 
toegevoegd op de plattegrond).

Reinier van den Broek
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WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

Mede Genderbeemd bewoners,

Heeft u iets gehad aan alle tips over het voorkomen van woninginbraak, die in het maart nummer 
stonden van ons informatieblad? Ik hoop van wel. In april zijn er in de wijk toch nog 2 inbraken of 
pogingen daartoe geweest. Ook in april; 6 maal diefstal of poging daartoe uit personenauto’s.

Daarom nu aandacht voor het voorkomen van diefstal uit de auto. 

Iedere minuut van de dag wordt er in Nederland een auto opengebroken. Elke 16 minuten is een auto 
de prooi van een dief. Deze cijfers onderstrepen het belang van het treffen van preventieve 
maatregelen. De belangrijkste technische en elektronische methoden om diefstal van een auto, motor of 
bromfiets te voorkomen zijn: startonderbrekers, alarmsystemen, tags en blokkeringssystemen. 

Het voordeel van een startonderbreker is dat de dief de auto niet kan starten zonder de speciale 
autosleutel. Sommige verzekeraars geven korting op de premie, wanneer in een oude wagen een 
startonderbreker wordt ingebouwd. Het voordeel van een alarmsysteem is dat het lawaai dieven 
afschrikt, omstanders waarschuwt en tevens fungeert als startonderbreker. Nadeel, het systeem kan 
soms ook zonder duidelijke reden afgaan, hetgeen leidt tot onverschilligheid bij publiek en ergernis over 
het lawaai. Relatief goedkoop is mechanische beveiliging door het blokkeren van bijvoorbeeld de 
versnellingspook, het stuur of de handrem.

Tips tegen diefstal uit de auto

1. Sluit altijd de auto af
2. Laat geen kostbaarheden in de auto achter. 

Denk aan laptop e.d.
3. Haal altijd de radio uit de slede
4. Neem de radio mee: verstop hem niet in 

de auto
5. Zet het dashboardkastje open om te 

tonen dat er niets van waarde in zit
6. Gebruik een afzonderlijke afsluitbare 

tankdop om diefstal van brandstof te 
voorkomen

7. Zet de auto zoveel mogelijk op een 
bewaakte parkeerplaats

8. Parkeer in ieder geval op een goed verlichte plek
9. Registreer waardevolle bezittingen zoals cd-speler, autotelefoon en dergelijke, Noteer de 

gegevens op de gratis registratiekaart van de politie. Dit vergemakkelijkt de eventuele teruggave 
na diefstal

10. Gebruik voor het merken je postcode en huisnummer. Maak bij een verhuizing de oude postcode 
niet onleesbaar!

(bron: Secondant, tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie van het ministerie van Justitie)

De vakantie staat ook weer voor de deur. Dus denk ook aan het voorkomen van inbraak tijdens uw 
afwezigheid. 

Ik wens u een fijne vakantie toe en een veilige thuiskomst.

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

Elke dinsdag, aanvang 14.30 uur

Creatief Atelier. Onder professionele begeleiding kunt u de mooiste schilderijen maken op papier of doek. U 
maakt kennis met diverse technieken.

Uitgebreide informatie is op te vragen bij Olga van Hout op maandag en dinsdag, tel.nr. 2520311. 

Dinsdag 17 juni, aanvang 19.00 uur

Lezing vakantiereis door Conny en Wouter Niezing. Met prachtige foto’s van Myanmar (Birma).

Entree € 3,50 inclusief een heerlijk kopje koffie.

Vrijdag 20 juni, aanvang 17.00 uur

Uit eten: Bospaddenstoelensoep, Biefstuk met gebakken champignons, salade en krielaardappeltjes. Peche melba 
mousse met slagroom. 
U kunt hiervoor reserveren tot 13 juni. 

€ 14,00 per persoon inclusief een consumptie.

Vrijdag 4 juli, aanvang 17.00 uur

Uit eten: Tomatensoep met stokbrood en kruidenboter, onbeperkt pannenkoeken eten. Lekker met spekjes en 
champignons - kersen - appel - stroop of poedersuiker en als nagerecht roomijs met slagroom.
U kunt hiervoor reserveren tot 27 juni.

€ 10,00 per persoon inclusief een consumptie.

Zondagmiddag 6 juli, aanvang 14.30 uur

Optreden harpiste Loes van Dijk.

Wist u dat een harp rood-wit-blauw gekleurde snaren heeft? Dit is niet omdat de harp in Nederland gemaakt is, 
wat de reden wel is hoort u van de harpiste zelf.  Zij zal u kort wat vertellen over de harp maar u vooral laten 
genieten van de klanken van dit prachtige instrument.

Entree € 5.00 inclusief een heerlijk kopje koffie.

Vrijdag 18 juli, aanvang 17.00 uur

Uit eten: Heerlijk Chinees buffet
U kunt hiervoor reserveren tot 11 juli.

€ 14,50 per persoon inclusief 1 consumptie. 

Vrijdag 1 augustus, aanvang 17.00 uur

Uit eten: Heerlijke Barbecue, met salades en sauzen
U kunt hiervoor reserveren tot 25 juli.

€ 14,50 per persoon inclusief 1 consumptie.
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Zondag 3 augustus, aanvang 14.30 uur

Optreden Edouard. Edouard is een singer-songwriter die liedjes ten gehore brengt van 
Jacques Brel, Leo Ferre, Edith Piaf etc. Met zijn Franstalige achtergrond klinken die 
fantastisch. Zijn optredens zorgen altijd voor een bijzondere sfeer.

Entree € 5,00 inclusief een heerlijk kopje koffie. 

Vrijdag 15 augustus, aanvang 17.00 uur

Uit eten: Heldere groentesoep, Spare ribs, gebakken aardappelen en salade en als na 
een heerlijk kopje koffie met bonbon.
U kunt hiervoor reserveren tot 8 augustus.

€ 12,00 per persoon inclusief 1 consumptie. 

Vrijdagmiddag 22 augustus, aanvang 14.30 uur

Quiz, thema vakantie

Ze zijn niet altijd even gemakkelijk, de Quizzen op Genderhof. U bent van harte 
uitgenodigd om het ook eens te komen uitpuzzelen. Wij spelen voor de eer en het 
plezier.

Entree € 3,50 inclusief een heerlijk kopje koffie.

Zondag 24 augustus, aanvang 15.30 uur

High Tea. Heerlijke hartige en zoete gerechtjes onder het genot van een live pianist.
U kunt hiervoor reserveren tot 18 augustus.

€ 7,50 per persoon.

Vrijdag 29 augustus, aanvang 17.00 uur

Uit eten: Salade met gamba’s. Trio van Vis met witte wijnsaus, worteltjes en 
aardappeltjes. Aardbeien met slagroom. 
U kunt hiervoor reserveren tot 22 augustus.

€ 12,50 per persoon inclusief 1 consumptie.

Vrijdagmiddag 5 september, aanvang 14.30 uur

Optreden van de Vrijbuiters. Deze mensen weten de sfeer er goed in te brengen met 
oergezellige en ouderwets leuke Hollandse meezingers.

Entree € 3.50, inclusief een heerlijk kopje koffie.

Zondag 7 september, aanvang 14.30 uur

“Jong voor oud”. 

Met het project “Jong voor Oud” worden de verzorgingshuizen van 
dorpen en steden in Brabant getrakteerd op een “middagje uit 
in eigen huis”. Jonge leerlingen van het conservatorium 
brengen dit op de Brabantse gemoedelijke maar kwaliteitsvolle 
manier. 

Entree € 5,00 inclusief een heerlijk kopje koffie.

Dinsdag 16 september, aanvang 19.00 uur

Quizavond. Wij spelen voor de eer en het plezier.

Entree € 3,50 inclusief een heerlijk kopje koffie.
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Zuidzorg

Wie zorgt er voor mij als ik het ziekenhuis mag verlaten?

Stel, u heeft een operatie ondergaan en u mag na enkele dagen weer naar huis. Dan is het prettig om in 
uw vertrouwde omgeving te herstel/en. Maar het kan ook spannend zijn, bijvoorbeeld als u niet zo 
mobiel bent en alleen woont, of als uw partner niet voor u kan zorgen. Gelukkig kunt u vertrouwen op 
zorg aan huis, bijvoorbeeld van ZuidZorg. Onze wijkverpleegkundige en het wijkteam verplegenden en 
verzorgenden is altijd dichtbij, 24 uur per dag.

'Met een indicatie heeft u na een ingreep gedurende zes weken recht op persoonlijke verzorging aan 
huis'; vertelt Pieter Timmermans, manager van ZuidZorg. 'We helpen u bijvoorbeeld met douchen, 
wondverzorging en het voorbereiden van de dag. In overleg komen we ook 's nachts langs om u te 
helpen met bijvoorbeeld een toiletbezoek.' ZuidZorg werkt in kleine wijkteams wat betekent dat de zorg 
altijd dichtbij is en u veelal dezelfde verzorgenden en verplegenden heeft. Pieter Timmermans: 'Onze 
zorg is erop gericht dat u zich thuis veilig voelt.'

Uw wensen

'Als uw operatie of ingreep gepland staat, beginnen we desgewenst met een huisbezoek, waarin we uw 
wensen bespreken', vervolgt Pieter Timmermans. 'Wanneer u een indicatie heeft, is de persoonlijke 
verzorging kosteloos gedurende zes weken, twaalf uur per week. Als het nodig is, kan dit kosteloos 
worden verlengd met nog maximaal zes weken, of worden uitgebreid. Daarnaast biedt ZuidZorg 
personenalarmering, fysiotherapie, verpleging, maaltijden thuis, huishoudelijke zorg en hulpmiddelen 
zoals een verstelbaar bed of een rollator. Deze aanvullingen zijn gedeeltelijk voor uw eigen rekening. Dit 
is afhankelijk van uw wensen, indicatie en zorgverzekering. Onze wijkverpleegkundige helpt u hierbij.'

Meer thuis

Wellicht weet u dat er veel verandert in de (huishoudelijke) zorg en dat de overheid steeds meer eigen 
inzet en kracht van mensen verwacht. Pieter Timmermans: 'Dat is spannend, maar ook positief: we 
weten bijvoorbeeld uit onderzoek dan mensen thuis sneller herstellen van een operatie dan in het 
ziekenhuis. Maar dan moet de zorg aan huis wel goed geregeld zijn. Gelukkig is dat zo. Het is belangrijk 
om ook familieleden of buren bij uw zorg te betrekken. Zij kunnen u helpen, ook als onze zorg is 
afgerond. Wij bespreken dit met u en helpen u hierbij:

Met een gerust hart naar huis

ZuidZorg heeft een goed contact met het ziekenhuis. Als u naar huis mag, hebben we overleg met uw 
verpleegkundige. 'Zodat we precies weten wat we voor u kunnen betekenen', vertelt Pieter 
Timmermans. 'Zorg gaat niet alleen over uw lichaam, maar ook over wat de operatie of ingreep teweeg 
brengt. Daarom is het fijn als u de wijkverpleegkundige of verzorgenden een beetje leert kennen en ook 
eens samen een kop koffie kunt drinken. Omdat we wijkgericht werken zijn we dichtbij. Als u 
gebruikmaakt van alarmering kunt u ons dag en nacht oproepen. Overdag zijn we binnen enkele 
minuten bij u, in de nacht hebben we maximaal twintig minuten nodig.'

www.zuidzorg.nl

Centraal kantoor: De Run 5601 Postbus 2160 5500 BD Veldhoven. Tel 040-2308408 Fax 040-2308410 
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Petitie Skaeve Huse

Enkele bewoners van onze wijk hebben een handtekeningenactie gestart tegen de komst van  de 
Skaeve Huese.  ( SBG heeft geen standpunt ingenomen tegen (dan wel voor) de komst van de 'skaeve 
huse')

Uw mening telt!

Zijn de Skaeve Huse welkom in onze wijk?

Op industrieterrein Croy komen (maximaal) 12 huizen voor alleenstaande mensen, die 
door hun gedragsproblemen niet in een gewone wijk kunnen blijven wonen.
De afspraken die gemaakt gaan worden om dit allemaal in goede banen te leiden zijn 
o.i. niet toereikend en kunnen later ook zo maar weg bezuinigd worden door de 
gemeente. Is voorkomen niet beter dan genezen?

Wij willen inventariseren hoeveel inwoners in onze wijk tegen de komst van de Skaeve 
Huse zijn. Vul uw gegevens in, onderteken de petitie (zie ommezijde) en lever deze in 
bij Edwin Thijssens, Ravensdonk 12 of bij Joost Böhm, Ravensdonk 18.

BOEKENUITLEEN EN LEESTAFEL IN WIJKGEBOUW ’T SLOT

Langzaam maar zeker weten steeds meer mensen de weg te vinden naar de boekenuitleen en leestafel 
in ’t Slot. Bijna wekelijks krijgen we nieuwe boeken aangeboden, soms ook vrij 
recente titels, zodat we regelmatig andere boeken in de rekken kunnen 
zetten. 

I.v.m. feestdagen en vakanties zal ’t Slot op de volgende tijdstippen gesloten 
zijn:

maandag 9 juni 2014 (Tweede Pinksterdag)

maandag 14 juli t/m zondag 17 augustus 2014 (zomervakantie)

Buiten genoemde data bent u van harte welkom bij de boekenuitleen en leestafel op

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.

Voor inlichtingen e-mailen naar boekenslot@gmail.com, of bellen naar 't Slot (040-2519768)

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

Oudaen, ook dit jaar weer een gezellige Burendag!

In navolging van zeer succesvolle Burendag afgelopen jaar, gaat de Oudaen er ook dit jaar een leuke 
dag van maken. De Burendag zal deze keer op zaterdag 27 september worden gehouden en er zijn nu 
al aardig wat plannen om op die dag de straat weer te gaan 'oppimpen'.

Daarom nu alvast deze oproep aan alle bewoners van de Oudaen om zaterdag 27 september vrij te 
houden in de agenda. Ben je benieuwd of heb je leuke ideeën, loop dan gewoon even langs bij Marie-
José (49), Janny (104), Ellen (123) of Christine (125)

Breng ook eens een bezoekje aan onze eigen website: www.oudaen.com 

Met vriendelijke groet, Peter Tops, Oudaen 125
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Petitie Skaeve Huse

Naam:________________________________________________________

Adres:________________________________________________________

Ik ben tegen de komst van de Skaeve Huse zo dicht bij onze kinderrijke woonwijk. Ik 
vrees sociale onrust, overlast en een toename van criminaliteit.

Handtekening:

.________________________________________________________

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Gesubsidieerde peuteropvang in de wijk voor werkende én NIET werkende ouders

Wist u dat alle peuters (2, 3, 4 jaar), van zowel werkende als niet werkende ouders 
voor 5,5 uur per week gebruik kunnen maken van gesubsidieerde peuteropvang 
binnen 

SPILCENTRUM OLDENGAARDE?

Kinderen met een indicatie krijgen daar nog eens 5,5 uur per week bij, deze zijn gratis! 
Het consultatiebureau, waar de gezondheid en de ontwikkeling van alle kinderen 

tussen 0 en 4 jaar wordt gevolgd, kan deze indicatie afgeven. 

Waarom? Gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat alle peuters een gelijke start maken bij aanvang 
van de basisschool. Daarom vindt zij dat alle peuters een peuteropvang moeten bezoeken. 

Wat? Het bezoeken van deze opvang is voor alle peuters belangrijk. Hier leert uw kind allerlei 
basisvaardigheden. Middels een Voor- en Vroegschools Educatieprogramma (VVE) worden kinderen op 
een passende wijze voorbereid op de overgang naar de basisschool.

Hoe? Binnen Kindercentrum Mamma Zebra werken we met het VVE programma, Uk & Puk. Via 
thema’s worden alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gestimuleerd. Daarbij speelt de pop ‘Puk’ 
een grote rol. 

Wat kost het? Werkende ouders betalen voor 5,5 uur peuteropvang per week slechts de Rijksnorm 
dagopvang en krijgen hier nog een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid op. Niet werkende ouders 

betalen een inkomensafhankelijke bijdrage.

Voor meer info, een vrijblijvend gesprek of een rondleiding op locatie 
kunt u contact opnemen door te bellen naar 040-2375761. 

Onze medewerkers staan u graag te woord!

Kindercentrum Mamma Zebra (Gehuisvest in SPILcentrum Oldengaarde) Oldengaarde 1b, 5655 CP 
Eindhoven,Tel: 040-2375761
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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  :
Vrijdagavond 13 juni-zondagmiddag 15 juni: 
KAMPEERWEEKEND. Kamperen in je eigen tentje samen met je 
vrienden en vriendinnen. We gaan kamperen op camping de Roerdomp 
in Westelbeers. Op de camping kun je van alles doen, je zult je geen 
moment vervelen. Meer informatie over deze activiteit kun je lezen op 
www.degoj.nl 

Zondag 22 juni: GOJATHLON. Dé sportactiviteit van het jaar. 

De Gojathlon is een triatlon waarbij je 10 km gaat fietsen, 1 km kanoën 
en tenslotte 3,5 km hardlopen. (zie 
http://www.degoj.nl/gojathlon/ ) Dus een activiteiten voor 
sportieve jongens en meiden die niet bang zijn om  een 
beetje moe en vies te worden. Kijk naar de foto’s op de site 
van Degoj en je krijgt een goed beeld hoe het er aan toegaat 
deze middag.

Na de vakantie: zondag 31 augustus: 
SNOWBOARDEN/SKIËN. Bij Montana in Westerhoven. 
Anderhalf uur sneeuwpret voor maar € 5,--

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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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
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
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 Lodewijkstr. ma t/m vrij 13.00 - 17.00 u, za 10.00 - 16.00 u
Klachten Openb. Verlichting 0800-9009 Storingsnr gas, elektra en openbare verlichting. Kies 2,

houd postcode (5653) en lantaarnpaalnummer bij de hand
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