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VAN DE VOORZITTER

HELAAS PINDAKAAS 

Beste wijkbewoners,

Zal ik eerst het goede nieuws vertellen of eerst het slechte nieuws? Vooruit dan eerst het 
slechte nieuws: Het wijkfeest gaat niet door. 

Na 3 enthousiaste aanmeldingen om helpende handjes te bieden, werd het stil. We 
hadden minimaal 10 mensen nodig, die een uurtje van hun tijd wilden investeren, maar 

dat is niet gelukt. In de laatste vergadering hebben we dan ook besloten om geen plannen meer te 
maken om een wijkfeest te organiseren. 

Had u wel zin in een feestje? Organiseer dan gerust met uw straat of buurt een gezellige activiteit. U 
kunt voor subsidie in aanmerking komen bij de SBG. Kijk even op de website voor meer informatie of 
stuur de stichting een mailtje.

Dan het goede nieuws: Het paaseieren zoeken was een succes. Veel kinderen zijn een tekening komen 
brengen aan de paashaas, er zijn een heleboel eieren verstopt en gevonden. Alle kinderen bedankt voor 
het komen; het was gezellig! En ik wil hier ook de commissie bedanken voor het poepvrij maken van het 
veld, zodat de kinderen alleen eieren zouden vinden, en het opruimen van de tent en spullen en 
natuurlijk ook de muziek-maestro; kei gezellig. 

Verder in deze editie ook nieuws over andere zaken die spelen in de wijk; met dank aan iedereen die 
zijn oren en ogen openhoudt en natuurlijk de bijdrage van de verschillende commissies van de stichting. 
Met als debuut de bijdrage van de nieuwe commissievoorzitter Werkgroep woonomgeving en milieu. 

Op 19 mei hebben we een wijkschouw gehouden. Zo brengen we in kaart hoe het ervoor staat in de 
wijk, waar verbeterpunten mogelijk zijn en wat eventuele risicoplekken zijn. 

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

Laura Lassouw 

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.

VAN HET BESTUUR

Subsidie 2015

Ook dit jaar krijgen wij weer subsidie van de gemeente Eindhoven. Onze subsidieaanvraag is ook weer 
volledig gehonoreerd. Dit betekent ook dat u 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 
voor enkele gegevens.

Reinier van den Broek.
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WERKGROEP VERKEER

Fietsoversteek bij de rotonde Meerenakkerweg / Kasteellaan / Beemdstraat

En... wat vindt u ervan? Nu er twee 'walvisruggen' zijn aangebracht kunnen de automobilisten toch 
moeilijk het verwijt krijgen dat ze te hard hebben gereden bij de nadering van het fietspad.

Waarschijnlijk zal het hier voorlopig wel bij blijven, want alle andere maatregelen zullen wel veel meer 
gaan kosten dan de twee hobbels die er nu liggen.

Een mogelijk volgende stap is variant 3, met een kronkelfietspad. Zie hieronder.

Ook (snor) fietsers worden hierbij gedwongen langzamer te rijden.

Als dit niet afdoende is zullen er wel 'varkensruggen' 
moeten komen (kijk maar eens op Google hoe die er uit 
zien!) of anders zoiets als hieronder is te zien, als 
vervanging voor de hobbelkeitjes...
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Wist u dat...

• De hele wijk een 30 km zone is?

• Op Sterkenburg de fietsers op het fietspad van en naar de tunnel onder het Kastelenplein 
voorrang hebben?

• En dat dit ook geldt bij verkeer vanuit Wickenburg (2x), Hoogenweert en Eimerick (3x)? Vroeger 
waren Wickenburg en Eimerick uitritten. Nu zijn het gelijkwaardige zijstraten.

Reinier van den Broek

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Hierbij dan mijn eerste bijdrage aan onze ‘Gele Wijkkrant.’ Ik hoef mij niet meer te introduceren want dat 
heeft mijn voorganger Ton Brouwer in de vorige editie al gedaan. Op deze plaats wil ik Ton ook nog 
bedanken voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid voor en bij onze wijk! 

Skaeve Huse

Wat is Skaeve Huse (ook alweer)? 
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Dit concept is afkomstig uit Denemarken en vrij vertaald staat Skaeve Huse voor ‘aangepaste woning.’ 
In mei 2011 heeft de gemeenteraad besloten om Skaeve Huse op te nemen in het Stedelijk Kompas (de 

integrale aanpak voor zorg en begeleiding van kwetsbare personen) als 
een noodzakelijke voorziening. Skaeve Huse is een zelfstandige 

woonvorm voor mensen met notoir anti-sociaal, overlast gevend 
woongedrag in hun buurt of wijk. Het concept Skaeve Huse bestaat 
uit sobere wooneenheden op een plek waar geen andere woningen 
in de buurt staan en waar de bewoners van de Skaeve Huse in alle 
rust hun eigen leven kunnen leiden. De Skaeve Huse zijn bedoeld 
om te voorkomen dat deze betrekkelijk kleine groep inwoners 
dakloos wordt of oneigenlijk gebruik moet maken van 
opvangvoorzieningen.

Er is in Eindhoven behoefte aan een locatie waar maximaal 12 Skaeve Huse kunnen worden 
gerealiseerd. De locatie aan Croy is aangewezen op basis van de procedure die het Stedelijk Kompas 
voorschrijft voor een dergelijke voorziening. En dat is geen sinecure, gezien de lijst van criteria waaraan 
een locatie moet voldoen. 

Het ontwerp bestemmingsplan van Skaeve Huse blijft vooralsnog een heet hangijzer binnen de 
Eindhovense politiek. Voor de commissie Ruimte en Vastgoed moet het proces aangaande deze 
voorziening maatschappelijk opvang zeer zorgvuldig verlopen, gezien de mogelijke impact die het heeft 
op bewoners in de omgeving en de ondernemers van Croy en De Hurk. Vandaar dat men nu alweer vier 
jaar over dit onderwerp aan het debatteren is. 

Eén van de onderwerpen van discussie is bijvoorbeeld of bewoning nu wel mag op een bedrijventerrein. 
Dit omdat is afgesproken (gemeentelijk beleid!) dat bedrijventerreinen eigenlijk niet dienen voor 
bewoning, vandaar ook dat de woonboten langs de Waldeck Pyrmontkade een discussiepunt zijn. En is 
de gekozen locatie, zo pal aan een snelweg, wel geschikt om te wonen vanwege geluidsoverlast? En 
hoe gezond is de locatie voor de bewoners? Enfin, zo zijn er nog meer argumenten voor en tegen. 

Inmiddels heeft de raad het bestemmingsplan op 7 april jl. vastgesteld. Het besluit is gepubliceerd en tot 
5 juni 2015 hebben belanghebbenden de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

De website over Skaeve Huse (http://www.eindhoven.nl/artikelen/Skaeve-Huse-bij-Croy.htm) is sinds 
een paar weken bijgewerkt; dus daar vind je de laatste stand van zaken. Ook is het mogelijk om de 
raadsvergaderingen te bekijken en de bijbehorende documentatie te lezen: 
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.

Wijkcentrum ‘t Slot

In de vorige editie van de wijkkrant stond een vacature vermelding voor de Programmaraad. Hierin zijn 
de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest reeds vertegenwoordigd. De Genderbeemd neemt hier (nog) niet 
in deel en dat zou de enthousiaste beheerder, Jeanette Vos, graag anders willen zien. Daarop heb ik 
een afspraak met haar gemaakt om mij te laten informeren over de Programmaraad en ook meer in het 
algemeen over het reilen en zeilen van het wijkcentrum, vooral over de sociale functie die het centrum 
heeft. Het resultaat is dat ik op dit moment de Genderbeemd zal gaan vertegenwoordigen in de 
Programmaraad. Hierover zal ik in de volgende editie meer vertellen.

Spreekt het u ook aan en wilt u graag deelnemen, stuur dan een mail want hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. 

BuitenBeter app: 

Probleem in de wijk melden via je smartphone.

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die 
lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd, een vies bushokje, 
vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme 
gaten? Laat het snel en simpel weten via BuitenBeter.

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en 
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verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige 
en goede leefomgeving realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer 
waardevol.

In vier stappen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken 
en de gemeente gaat ermee aan de slag. 

Recent heb ik zelf voor het eerst gebruik gemaakt van deze app om een melding te maken van kapot 
glas van een bushokje op de Sterkenburg. En dat was een goede ervaring, want per email en de app 
werd ik geïnformeerd over de status van mijn melding en binnen twee dagen was de reparatie afgerond. 

Mocht je een melding willen maken, let dan wel op het volgende: 

• Je kunt alleen direct ter plekke een foto nemen en direct gebruiken voor de melding. Het is dus 
niet mogelijk om een opgeslagen foto toe te voegen aan de melding. 

• Als je een foto maakt, zorg ervoor dat je ook een deel van de omgeving meeneemt en niet te 
zeer inzoomt op het onderwerp zelf. Zodoende kan de gemeente de plek beter lokaliseren. 

• Als je je locatie hebt aanstaan op je smartphone, controleer dan dat de juiste locatie wordt 
meegegeven in de melding. Voor extra duidelijkheid kun je ook nog informatie toevoegen bij het 
veld ‘omschrijving.’ 

De app is er voor je smartphone (iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian of Windows 
Mobile) en je kunt eerst een proefmelding doen om de app te proberen. 

Wijkschouw

Twee keer per jaar doet de SBG een wijkschouw. Zowel bij daglicht als in het donker maken wij een 
rondgang door de wijk om te kijken naar o.a. de kwaliteit van de bestrating, verlichting, etc. Hiervan 
wordt een rapport opgesteld en besproken met de Gebiedsbeheerder. Waar nodig en mogelijk worden 
verbeteringen en aanpassingen gedaan op basis van de bevindingen. Medio mei zal de eerste 
wijkschouw van 2015 plaatsvinden waarvan in de volgende editie de bevindingen zullen worden 
beschreven. Mocht u zelf al aandachtspunten willen vermelden, dan hoor ik het graag!

Zomertijd

De barbecues zijn weer in stelling gebracht en het tuinmeubilair 
staat weer te glimmen. Kortom, de zomertijd is alweer enige tijd 
van kracht en hopelijk volgt het zomerse weer snel. We kunnen 
weer langer genieten van het buitenleven. Graag hierbij uw 
aandacht voor het gezellige geluid dat u produceert, want u weet: 
de tijd vliegt wanneer het gezellig is! Houd a.u.b. rekening met uw 
directe omgeving wanneer de klok richting middernacht tikt.

040 Energie

‘040 Energie’ is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, 
buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken 
op een betaalbare manier. Op woensdag 4 februari jl. is er een goed bezochte 
informatie avond gehouden in Wijkcentrum ’t Slot. Deze avond stond in het teken van 
de zonnepanelen actie ‘040 Zon.’ 

Puntsgewijs een samenvatting van de informatieavond:

• Via ‘040 Energie’ kunt u een gratis quickscan laten uitvoeren om de 
geschiktheid van uw dak te bepalen voor mogelijk plaatsing van zonnepanelen

• De investeringskosten bedragen circa € 4.800 inclusief BTW voor 12 panelen. De besparing 
bedraagt circa €600 per jaar

• De terugverdientijd bedraagt 7-11 jaar, afhankelijk van het type dak (plat) en ligging (zuid helling)
• Subsidie (circa 16% van de investeringskosten) is er nog in de vorm van BTW. Echter, dit dient u 
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zelf te regelen via het terugvragen van de BTW
• Meer informatie is te vinden op http://040energie.nl/

Waanzinnige Woonwijk

Nog zo’n mooi milieuvriendelijk initiatief: Waanzinnige 
Woonwijk! In de wijk Hanevoet is sinds 2014 het 
Energieteam Hanevoet actief dat als ambitie heeft om deze 
wijk al in 2020 energieneutraal te maken. Bevlogen leden zijn 
hiervoor actief aan het verbinden en mensen bewust aan het 
maken van de noodzaak en mogelijkheden.

Neem eens een kijkje op http://waanzinnigewoonwijk.nl/ en laat u inspireren!

Adopteer een Straat

De gemeente werkt hard aan het schoon en netjes houden van de stad. Maar u kunt zelf ook een 
bijdrage leveren. Dat kan bijvoorbeeld via het project ‘Adopteer een Straat’. 

Adopteer een Straat is een samenwerking van inwoners uit de stad en de gemeente Eindhoven. 
Inwoners kunnen alleen of in een groep een bepaald gebied adopteren. Ze zorgen voor het 
schoonmaken en mooi houden van dat gebied. Dit kan zijn een straat, maar ook een plein of (een deel 
van) een park.

U kunt alleen meedoen (als individu) of als groep (buren, bedrijf, vereniging, school). Meldt u zich aan 
via adopteereenstraat@gmail.com.

Meer informatie is te vinden op http://www.eindhoven.nl/artikelen/Zorg-zelf-voor-uw-buurt-Adopteer-een-
Straat.

Dennis Lassouw

WERKGROEP EVENEMENTEN & JONGERENZORG

2e Paasdag 

Traditiegetrouw kwam de paashaas weer naar de Genderbeemd. Er 
waren veel kinderen gekomen (veel met zelfgemaakte mandjes) 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 de kleurplaten waren ingeleverd en de paashaas een poging deed 
om eerst wat paasliedjes te zingen, vonden de kinderen het tijd om 
paaseieren zoeken. 

Ook dit jaar was het veld 
opgesplitst zodat iedereen 
tegelijkertijd kon beginnen 
met zoeken. De kinderen 
konden zich amper 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 alle kinderen wel wat paaseieren hadden.
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Naast de chocolade eieren waren er ook weer bonuseieren verstopt. Ook deze bonuseieren waren 
gevonden. De gelukkige vindertjes konden deze bij de paashaas omruilen 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 zijn op de website van de SBG geplaatst. 
http://buurtbeheer-genderbeemd.nl/foto-s/2015/157-pasen-2015.html 

Wijkfeest

We hebben als SBG diverse oproepen gedaan voor vrijwilligers om te helpen bij het wijkfeest. Ook na 
het paaseieren zoeken hebben we mensen gevraagd of ze mee willen helpen. Er hebben zich 
inderdaad wat mensen aangemeld, maar helaas te weinig om op een goede en veilige manier een 
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wijkfeest te kunnen organiseren. Door het chronisch gebrek aan vrijwilligers hebben wij als SBG de 
conclusie getrokken dat er in onze mooie wijk Genderbeemd geen belangstelling is voor een dergelijk 
wijkfeest. Wij zullen dan ook tot onze spijt geen wijkfeest meer organiseren. Het enige dat wij als 
werkgroep evenementen dan ook blijven organiseren is het succesvolle paaseieren zoeken. Misschien 
gaan we dat evenement volgend jaar wat verder uitbreiden. Maar ook daar zijn vrijwilligers voor nodig. 
Dus wil je dat ook dit evenement niet verdwijnt, meld je aan als vrijwilliger.

Verder zijn wij altijd op zoek naar mensen die ideeën hebben om iets te organiseren in en voor de 
wijk(bewoners). Ben je zo iemand, meld je aan om de werkgroep evenementen te versterken of te 
leiden. Voor informatie en/of vragen kan je altijd contact opnemen met de SBG
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Jongerenzorg

Het is gelukkig rustig in de wijk en er zijn weinig tot geen problemen met jongeren.

Wat ons wel is opgevallen, is dat er in de diverse speeltuintjes, 's avonds als het donker is, jongeren 
softdrugs gebruiken. Hiervan heeft niemand overlast. Waar men wel last van heeft is de rotzooi die ze 
achter laten, ondanks voldoende vuilnisbakken.

Bij deze dan ook een dringend verzoek aan iedereen die gebruik maakt van speeltuintjes, bankjes, 
parken en de Jongerenontmoetingsplaats achter de sporthal (dus niet alleen de jongeren):

Zorg dat er GEEN rotzooi zoals plastic flesjes, zakjes, buisjes, glas etc. op straat ligt.

Gooi het in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. Dit geldt voornamelijk voor de speeltuintjes en 
trapveldjes. Zorg dat de kinderen veilig kunnen spelen.

Lucien Nieman

WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

Mede Genderbeemd bewoners,

In het decembernummer van 2013, meldde ik u de eventuele komst van BIN, oftewel Buurt Informatie 
Netwerk. De pilot, die de gemeente Eindhoven wilde opstarten in een paar wijken/stadsdelen van deze 
gemeente, waaronder Oud-Kasteel, gaat niet door.
Er zijn inmiddels andere en modernere communicatie systemen ontwikkeld, waardoor BIN achterhaald 
is door de tijd. Maak van deze systemen gebruik! Bv Twitter, email, enz.

Op een rondgang door onze wijk zie ik dat er niet altijd netjes geparkeerd wordt. Mocht het zo zijn dat u 
parkeeroverlast ondervindt, meldt dit dan op 14040.

Omdat de grote vakantie voor de deur staat wijs ik u op de onderstaande 32 tips voor een onbezorgde 
vakantie.

Een fijne en veilige vakantie!!!!

Tips voor de vakantie:

Waar moet u aan denken voordat u met vakantie gaat? En waar moet u aan denken als u met vakantie 
bent? Dat is nogal wat. Nu alles op een rijtje gezet. Het voorkomen van misdrijven is immers een zaak 
van de politie en u. De meeste misdrijven zijn vaak kleine misdrijven die gepleegd worden als de 
gelegenheid zich voordoet. Als u dat begrijpt weet u wat u moet doen om misdrijven te voorkomen.

THUIS

• Ramen en deuren goed afsluiten. Vergeet vooral niet w.c. raampjes, ramen en deuren van 
schuur, garage, kelder etc.

• Laat geen sleutels aan de binnenzijde in de sloten zitten.
• Controleer het hang- en sluitwerk op defecten.
• Binnendeuren niet afsluiten. Kostbaar meubilair ook niet. Extra schade wordt daarmee 

voorkomen.
• Geen geld, waardevolle papieren en / of sieraden in huis achterlaten. In een kluis bij de bank is 

het safe.
• Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus geen briefjes op de deur waarop staat voor hoe lang u 

weg bent. Geen touwtjes uit de bus laten hangen. Sluit de overgordijnen niet. Haal de planten 
niet uit de vensterbank. Etaleer geen kostbaarheden.

• Vraag familie of kennissen uw brievenbus dagelijks te legen en laat de post neerleggen op een 
plaats die van buiten af niet zichtbaar is.

• Ladders en andere dingen die inklimming kunnen vergemakkelijken, weg zetten.
• Laat geen volle  vuilniszakken/ kliko’s bij uw huis achter.
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• Voorzie uw waardevolle eigendommen van een uniek merkteken; uw postcode en huisnummer 
bv.

• Gebruik registratiekaarten (ook voor fiets, bromfiets en boot) Op de politiebureaus liggen die 
voor u klaar. Goed ingevuld kunt u daarmee na eventuele diefstal duidelijk aangifte doen en zo 
vergroot u de kans dat u uw eigendommen terug krijgt.

• Zet uw fiets/ brommer altijd op slot ook als u binnen stalt. Tijdens uw afwezigheid kunt u ook het 
beste de banden leeg laten lopen.

ONDERWEG

• Als u ergens parkeert of aanlegt sluit dan uw auto/ caravan of boot goed af. Laat er nooit geld  of 
waardepapieren in achter.

• Laat niet iedereen zien wat u bij u heeft. Camera’s, kijkers, radio’s, lap-tops dus niet in het zicht 
achterlaten.

• Waardepapieren, paspoort en geld bij u dragen. Een hals-tasje is daarvoor bij uitstek geschikt.
• Voor caravans, aanhangwagens, boottrailers en buitenboordmotoren bestaan speciale sloten.

OP HET VAKANTIEADRES

• Sluit auto, boot, caravan, hotelkamer, hut goed af
• Waardevolle goederen of voorwerpen meenemen of in bewaring geven.
• Op plaatsen waar het druk is, het strand bijvoorbeeld, moet u zo min mogelijk bij u hebben. 

Vooral geen sieraden of waardepapieren.
• Bewaar cheques en betaalpas altijd gescheiden.
• Draag uw tas tijdens een wandeling altijd aan de kant waar de huizen staan. Iemand die langs 

rijdt komt dan niet zo snel in de verleiding.

EN DENK OOK NOG EVEN HIERAAN

• Vertel familie en kennissen wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg ervoor dat ze in geval 
van nood uw woning in kunnen. Vraag ze een beetje op te letten. Geef ze trein- en vliegnummers 
door van vertrek – en aankomstpunten. Geef merk, type, kenteken van uw auto /caravan op.

• Zorg voor een geldig paspoort of ander legitimatiebewijs  en noteer de nummers daarvan.
• Denk aan de verzorging van huisdieren.
• Schakel elektrische apparaten uit en sluit gas - en waterkraan af.
• Houd u verre van drugs. In vele landen staan er jarenlange gevangenisstraffen voor.
• Vraag uw arts een internationale verklaring als u gebruik maakt van een injectiespuit.
• Noteer uw bloedgroep, resusfactor, allergie, vaccinaties en eventueel gebruik van 

medicamenten.
• Breng uw reisapotheek op orde.
• Niet vergeten een brandblusser mee te  nemen. Hoort aanwezig te zijn in iedere 

auto/caravan/tent/boot.
• Reservebril? Kan van pas komen.
• Vervang gasflessen, gaslampen e.d. altijd buiten.
• Oriënteer u op uw vakantiebestemming op aanwezige vluchtwegen. Oriënteer u aan boord van 

een schip waar zich de reddingsmiddelen bevinden.
Een fijne vakantie!

Mevrouw Wil de Vries,
hoofdcoördinator criminaliteitspreventie.
Telefoon: 040-2572710
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

’t Boekenslot, de burgerbibliotheek in wijkgebouw ’t Slot, is door een 
groep vrijwilligers opgericht na de sluiting van het filiaal Gestel van de 
Openbare Bibliotheek Eindhoven, in het najaar van 2013. 

Uit alle drie de wijken van dit deel van Eindhoven komen mensen 
regelmatig bij ons boeken lenen, een krant of tijdschrift lezen, en een 
praatje maken. Velen van hen laten ons weten dat ze blij zijn toch nog 
in de buurt boeken te kunnen lenen. We denken daarom dat ’t 
Boekenslot enigszins de leegte heeft opgevuld die ontstond na de 
sluiting van het filiaal Gestel.

Natuurlijk hebben wij lang niet zoveel boeken en tijdschriften als er in 
het filiaal stonden, maar van de Openbare Bibliotheek en van 
particulieren krijgen we af en toe boeken aangeboden. Daardoor 
hebben we toch een redelijke keuze aan romans in verschillende 
genres en kunnen we regelmatig andere en nieuwere titels in de 
rekken zetten. 

En al deze boeken kunt u bij ons gratis lenen!

Van maandag 27 juli t/m zondag 23 augustus zal ’t Slot wegens de 
zomervakantie gesloten zijn. U kunt dan ook geen boeken lenen bij ’t 
Boekenslot of kranten en tijdschriften komen lezen.

Voor deze vakantieperiode kunt u wel extra boeken meenemen, tot 
acht boeken per persoon.

Voor niet iedereen zal dit genoeg zijn, maar omdat ons boekenaanbod 
niet onbeperkt is, moeten we deze limiet wel aanhouden, zodat we 
zoveel mogelijk mensen van extra boeken voor de zomervakantie kunnen voorzien.

Ook de bezorgdienst van de Openbare Bibliotheek zal in deze periode geen gereserveerde boeken 
komen brengen en ingeleverde boeken ophalen.

De laatste haal- en brengdag van boeken van de Openbare Bibliotheek vóór de zomersluiting zal zijn 
dinsdag 21 juli en de bezorgdienst zal na deze sluiting voor het eerst weer op dinsdag 25 augustus 
langskomen. 

Tot aan en na de zomervakantie zijn wij op de gebruikelijke tijden geopend.

Wij hopen u (weer) te kunnen verwelkomen bij ’t Boekenslot.

INGEZONDEN

Seniorfit Genderbeemd.

Bewegen is goed voor je, dat weet iedereen. Maar dat 
het ook heel gezellig kan zijn kunt u ervaren bij onze 
sport en spel groep, op donderdagen van 11.15 tot 
12.45 uur in Sporthal Genderbeemd. Er is een 
afwisselend bewegingsaanbod onder deskundige 
leiding van 2 docenten. Kom vrijblijvend een keer 
meedoen.

Voor informatie bel: Ellen Raijmakers 06-14189051 of 
mail: ellen.raijmakers@gmail.com
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Openingstijden

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

Leestafel + boeken van de 
openbare bibliotheek ophalen 
en inleveren: tijdens de 
openingsuren van ‘t Slot

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

Email: boekenslot@gmail.com



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  :

3-4-5- juli: KAMPEERWEEKEND. Samen met je vrienden in je eigen tent, lekker drie dagen chillen op 
de leukste jongerencamping uit de regio. Deelname kost € 25,--.

Zondag 30 augustus: WINTERSPORTDAG. Met een bus gaan we 
naar de grootste indoor skibaan van Europa. Die ligt in Bottrop, net 
over de grens in Duitsland. Daar mag je de hele dag skiën of 
snowboarden. Wie nog niet goed kan skiën krijgt 2 uur les, daarna 
suis ook jij van de helling af. Bovendien mag je op deze dag 
onbeperkt eten en drinken in het restaurant van de skibaan. En dat 
alles voor € 12,50 (dus alles inbegrepen: busreis, skiën, les en 
onbeperkt eten en drinken). 

Zondag 6 september: WATERSKIËN 
bij Aqua Best. Spektakel en sensatie 
gegarandeerd. Denk niet: “dat kan ik 
niet”, want echt waar iedereen leert het 
die ochtend.. Deelname kost €5,--

Zondag 20 september: 
LASERSCHIETEN. Bij Laserquest. 
Kruip en sluip door donkere gangen en 
holen en probeer met je team de vijand 
te verslaan. Deelname € 3,50. 

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 't Slepertje
09.45 – 11.00 Yoga 55+
13.30 – 16.30 Biljartclub + Vrij rikken
13.30 – 14.30 Gym 55 + Welzijn 
13.00 – 16.00 Schildersclub Rob Vonk
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.00 Koersbal (okt t/m april)
19.30 – 23.00 Biljartclub
20.00 – 22.00 Country Linedancing Beginners (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 1e & 3e maandag vd maand → Fotoclub De Gender
20.00 – 23.00 2e & 4e maandag vd maand → V.E.R.O.N. (a13.veron.nl)
19.30 – 23.00 1e maandag vd maand → HCC Computerclub
20.00 – 23.00 2e maandag vd maand → ACE Apple computerclub 
19.30 – 22.30 4e maandag vd maand → HCC Beeld bewerking
19.30 – 22.00 Laatste maandag vd maand → PC Vriendenclub

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

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

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

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

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

Zondag 12.00 – 18.00 Welzijnsorganisatie Soenie Hanafie Eindhoven

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

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

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

web site: www.phileutonia.com
Badmintonclub Hanevoet 8 48 26 56 Maurice v.d. Lee, Hoogstraat 381
Badmintonclub Eindhoven 2 52 05 17 Ad van Abeelen, web site: www.bceindhoven.nl
Heren- en dames gymclub GO 2 41 72 91 Peter de Zeeuw
Damesgymclub GO 2 85 89 97 Thieu Broens
KBO 50+ GO 2 52 17 57 M. van Beurden
Handbalvereniging EHV 06 1458 7458 Mario Vonk, www.ehvhandbal.nl
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 Aalsterweg 290, 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
Buurtbemiddeling 0653317331 Eindhoven, www.problemenmetjeburen.nl
Bibliotheek 260  4 260 Emmasingel 22, www.bibliotheekeindhoven.nl
Boekenuitleen/leestafel 2 51 97 68 Wijkgebouw 't Slot, Kastelenplein 167
Basisscholen 2 51 14 41 De Hobbitstee, Schelluinen 2

2 52 19 05 De Springplank, Aldendriel 38
Peuterplaza Genderbeemd 2 57 39 04 Aldendriel 38a,  5653 PK  Eindhoven
Kinderdagverblijf Korein 2 57 36 36 Keverberg 5A,  5655 BA  Eindhoven
Peuterplaza Hanevoet 2 51 70 91 Keverberg 5 (‘t Startblok)

2 52 18 62 Inlichtingen en opgeven peuters: Rita Taphoorn
Spilcentrum Oldengaarde 2 51 89 72 Oldengaarde 1b,  5655CP Eindhoven
Jongerencentrum ’t Slot 0652634809 Wijkgebouw ‘t Slot,  www. jongerenineindhoven.nl
Sporthal - Genderbeemd 2 52 15 55 Sterkenburg 616
Yogalessen 2 52 14 10 Mevr. Lucie Wolterbeek, Ruwenberg 79
Zuidzorg 2 30 84 08 Voor dringende gevallen dag en nacht bereikbaar
Archipel 2 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

17


	Colofon
	Van de voorzitter
	HELAAS PINDAKAAS

	Van de penningmeester
	Van het bestuur
	Subsidie 2015

	Werkgroep Verkeer
	Fietsoversteek bij de rotonde Meerenakkerweg / Kasteellaan / Beemdstraat
	Wist u dat...


	Werkgroep Woonomgeving en Milieu
	Skaeve Huse
	Wijkcentrum ‘t Slot
	BuitenBeter app:
	Wijkschouw
	Zomertijd
	040 Energie
	Waanzinnige Woonwijk
	Adopteer een Straat

	Werkgroep Evenementen & Jongerenzorg
	2e Paasdag
	Wijkfeest
	Jongerenzorg

	Werkgroep Criminaliteitspreventie
	Tips voor de vakantie:
	THUIS
	ONDERWEG
	OP HET VAKANTIEADRES
	EN DENK OOK NOG EVEN HIERAAN


	Nieuws van 't Boekenslot
	Ingezonden
	Jongerenwerk / DEGOJ
	Activiteiten Wijkcentrum 't Slot
	Sport, spel en ontspanning
	Meldingskaart buurtpreventie
	Belangrijke adressen

