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VAN DE VOORZITTER

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN 

Beste wijkbewoners,

Als de 3e editie van de wijkkrant bij in de bus valt, zijn de meesten van u weer terug 
van vakantie en zijn de koffers weer uitgepakt en opgeborgen. 

Gezien de caravans die vertrokken en daarna weer de stalling ingingen, de BBQ’s die 
’s avonds stonden te branden, hoop ik dat u allemaal een heerlijke zomer heeft gehad. 

De kinderen waren de afgelopen 6 weken vrij van school en zij maken zich op om  
weer aan een nieuw schooljaar te beginnen. Denkt u aan de kinderen als u rond 
schooltijd met de auto door de wijk rijdt? Veiligheid staat voorop en zo rond half 9 ’s 
morgens en 3 uur ’s middags is het even extra uitkijken. 

We hopen dat u zo mag blijven genieten, niet alleen van het mooie weer maar ook van het wonen in een 
fijne wijk. En dat doen we samen. Daarom weer een extra DANK JE WEL  voor al onze vrijwilligers!

Verder in dit nummer 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. 

Ook vindt u  de resultaten van de wijkschouw. En in het najaar zal er nog een keer door wijk gelopen 
worden door de wijkschouwcommissie. 

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. 

Nazomerse-groeten, 

Laura Lassouw 

VAN DE PENNINGMEESTER

Doet U mee met het Paasfestijn? Bezoekt of 
organiseert U een buurtfeest?

De SBG ondersteunt o.a. deze zaken met een 
financiële bijdrage die mede mogelijk gemaakt wordt 
door giften.

Wilt U een gift doneren? Maak een bedrag over op 
IBAN NL16RABO0150060416 t.n.v. SBG. 

Alvast hartelijk dank

Antoon Knapen

VAN HET BESTUUR

Subsidie

Ook dit jaar kregen 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 om enkele 
gegevens in te vullen.

Infoblad als PDF.

Dit infoblad is ook te downloaden op http://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/informatie/infoblad.html .

Reinier van den Broek.
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SBG heeft ANBI status. U mag een gewone gift 
onder voorwaarden aftrekken als u deze doet 
aan een algemeen nut beogende instelling 
(ANBI).Uw gift komt dus volledig ten goede aan 
de buurt; SBG is door de ANBI status niet 
belastingplichtig.

Zie de site van de belastingdienst 
www.belastingdienst.nl 
– Relatie, familie en gezondheid

– Schenken
– Giften 



WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Wijkschouw

Zoals in de vorige wijkkrant aangekondigd, hierbij het verslag van de wijkschouw gelopen op 24 mei jl. 

Hieronder op de kaart is te zien dat twee groepen de wijkschouw hebben gelopen. Dit onder ideale 
omstandigheden: droog, helder en zacht weer.

De bevindingen:

• De wijk ligt er mooi bij; veel groen, op enkele plekken wel te dicht begroeid wat zorgt voor 
beperkt zicht;

• Het open (brand)gangenstelsel blijft een aandachtspunt voor bewoners; goede verlichting 
verzorgen en eventueel hekwerk zijn het onderzoeken waard. Deze gangpaden zijn ideale werk- 
en vluchtplekken voor inbrekers;

• De wijk is netjes, schoon, nauwelijks zwerfvuil of hondenpoep;
• Bestrating is in orde;
• Veel aanhangers worden slordig of foutgeparkeerd in de wijk. Een aanhangwagen (aanhanger) 

mag maximaal 24 uur aaneengesloten op of aan de straat of op een parkeerterrein staan. Wilt u 
een aanhangwagen langer dan 24 uur op of aan de straat of op een parkeerterrein laten staan? 
In dat geval kunt u een vergunning voor het 
gebruik van de openbare ruimte aanvragen. 
Of deze vergunning ook wordt toegekend 
hangt af van uw omstandigheden.

Omdat deze wijkschouw alweer in mei jl. is 
uitgevoerd, kan het zijn dat in de tussentijd 
aandachtspunten zijn ontstaan, bv. gebrekkig 
groenonderhoud op bepaalde plaatsen, bestrating 
niet in orde etc. Mocht u zelf aandachtspunten willen 
vermelden en/of wilt u eens meelopen met de 
wijkschouw, dan hoor ik het graag!
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Mooie, schone speeltuin Goudestein



Uit de wijk

Hieronder een greep uit wat buurtbewoners is opgevallen en waar men aandacht voor vraagt.  

• “Veel honden zijn niet aangelijnd en dat er kinderen bij zijn die schrik hebben van die loslopende 
honden. Daarnaast zijn er hondenbezitters die de honden staan te borstelen op de speelweide 
en dan de haren gewoon laten liggen op het grasveld. Dat terwijl de prullenbak er vijf meter van 
af staat. Zeer onsmakelijk en vies!”

• “Het fietsen op de voetpaden zorgt voor irritatie; men kan hierdoor niet fatsoenlijk door het park 
en over het voetpad naast de Gender wandelen.” Een buurtbewoner geeft aan zelf al 
verschillende keren te zijn aangereden van achteren. “Ook worden er met de regelmaat van de 
klok aanhangers geparkeerd op de voetpaden.”

• “Open haarden, branders en vuurkorven; de slaapkamerramen kunnen haast niet meer worden 
opengezet. Of het nou zomer of winter is maakt niet uit; je wordt gewoon uitgerookt en er zijn er 
die het woord allesbrander letterlijk nemen want die stoken van geïmpregneerd hout tot 
schoenen op! Als het maar brandt, 

• “Gaarne het verzoek om iets te doen aan het voetpad langs de Gender (dat loopt van Nijenrode 
naar Nieuwerhoek); de stoeptegels steken allemaal omhoog en als het geregend heeft dan 
drijven de stoeptegels. Als je erop loopt dan spettert de modder tegen je kleren omhoog.”

• “Er wordt te weinig gedaan aan preventieve selectie van bomenkap. Er staan bij mij drie van die 
grote bomen elkaar te verdringen. Hierdoor hebben we al zes jaar lang geen licht in de 
huiskamer en de angst dat zo’n grote boom op ons huisje valt.”

• “In de voortuin bij verschillende woningen bevinden zich waterornamenten. Deze ornamenten 
hebben soms voor honden en katten een onweerstaanbare aantrekkingskracht en willen er in 
spelen en/of van drinken. Maar opgelet: regelmatig bevat dit water gif tegen algen wat gevaarlijk 
is voor de dieren als ze hiervan drinken!” 

Dennis Lassouw

WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

Mede Genderbeemd bewoners,

De zomervakantie is zo goed als voorbij. We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en dat u bij 
thuiskomst niet onaangenaam bent verrast. 

Nog even en dan begint de herfst weer. Dagen die korter worden, dus het wordt eerder donker. Een 
goed tijdstip om in de achterpaden, indien van toepassing, verlichting aan te brengen, 
als dat nog niet gebeurd is,  zodat ook daar een veiliger gevoel de overhand krijgt. 

BUURTPREVENTIE

Wij, buurtpreventen, hebben de indruk, dat het feit dat we door de wijk lopen toch wel 
enig effect heeft. We krijgen veelal positieve reacties. Toch zijn wij benieuwd of er niet 
meer wijkbewoners zijn die een steentje bij willen dragen aan een fijne en veilige wijk, 
waarin we tenslotte allemaal willen wonen! Het hoeft u echt niet veel tijd te kosten. 
Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan via buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

Kliko’s

Vaak zien we de grijze of groene kliko lang aan de weg staan. Of een dag te vroeg voordat ze geleegd 
worden, of een dag te lang, nadat ze geleegd zijn.

Dit kan een signaal afgeven aan inbrekers, dat men niet thuis is. Het adres staat er namelijk op.

Wist u dat de kliko ook gebruikt kan worden als transportmiddel voor gestolen waar door een inbreker? 
Of als verstopplaats van inbrekersgerei? Of als opstapje om uw tuin binnen te komen?

Houdt daar rekening mee met het plaatsen van de grijze of groene afvalbak!

Oud papier

Als u iets nieuws heeft aangeschaft en u de verpakking bij het oud papier zet, denk er dan aan dat ook 
een inbreker aan de verpakking kan zien wat u heeft aangeschaft. Vouw het karton zo, dat het niet meer 
zo zichtbaar is. Eventueel met de opdruk naar binnen gericht. Zo lokt men niet uit.
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Wijkagent

Jammer genoeg hebben we afscheid moeten nemen van onze wijkagent Hans de Leeuw. Na zijn 
vakantie begint hij vanaf 1 september als wijkagent in Eindhoven-centrum. Dit als gevolg van 
reorganisatie bij Nationale Politie. Hij heeft ruim 8 jaar in Oud Kasteel gewerkt en er is hem een kleine 
attentie aangeboden door de 3 buurten als dank voor zijn inzet.

Politie Gestel moet het met minder wijkagenten gaan doen, dus komt er geen directe vervanger.

De overgebleven 4 wijkagenten gaan voor het hele gebied Gestel als team fungeren, ondersteund door 
agenten uit het basisteam (BT)

Voor u als wijkbewoner verandert er amper iets. Contacten gaan nog steeds via 112 (spoed) of 

0900-8844 .

De buurtpreventiecoördinatoren:

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

Telefoon: 2572710 Telefoon: 2514695 Telefoon: 2522141

WERKGROEP VERKEER

Uit het Eindhovens Dagblad van 22 juli 2016: 

ROTONDE VEILIGER

De Bikescout op de rotonde Beemdstraat–Kasteellaan–Meerenakkerweg in Eindhoven is volgens de 
gemeente een succes. Het systeem met ledlampjes in het wegdek die waarschuwen voor naderende 
fietsers, mag dus blijven. Sinds de komst van de Bikescout begin maart hebben zich hier volgens de 
gemeente geen aanrijdingen meer voorgedaan.

Reinier van den Broek
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Bikescout op rotonde Beemdstraat mag blijven.

Foto Ronald Otter, bewerking door redactie



JONGERENWERK / DEGOJ

Welkom bij DEGOJ
is iedereen van 9-15 jaar.

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

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

bepaalde 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 tijd bij Degoj verwachten  :

Zondag 18 september: LASERSCHIETEN. Bij Laserquest. Kruip en sluip door donkere 
gangen en holen en probeer met je team de vijand te verslaan. Kost € 3,50.

Vrijdag 30 september: de eerste KEETAVOND van 
het nieuwe winterseizoen. Van 19.00-21.00 uur in 
Wijkgebouw ’t Slot. Met alle bekende dingen (kijk 
voor info over de Keetavond ook maar eens op de 
website).  Entree € 1,--

Zaterdagavond 8 oktober: JUMP XL. 2½ uur uitleven in de mooiste 
trampolinehal van Nederland. Met als extra’s ook een potje dodgebal, 
airhockey en voor de inwendige mens limonade, ijsje en onbeperkt 

popcorn. Deelname kost € 3,50
Zaterdagavond 22 oktober: ZWEMFESTIJN in het mooiste zwembad 
van Brabant. De Kempervennen dus. Wildwaterbaan, onderwater 
aquarium, glijbanen, bubbelbaden, solarium en veel, veel meer. Deelname 
kost € 4,- Zorg dat je erbij bent. Aanmelden maar.

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
Voor de Keetavond hoef je niet vooraf aan te melden.

Dan kun je gewoon naar ’t Slot komen
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Misschien bent u alweer in ’t Slot bij ’t Boekenslot geweest na de 
vakantiesluiting en hebt u wat boeken geleend of tijdschriften gelezen, 
maar op het moment van schrijven van dit stukje is het nog augustus 
en zijn ‘t Slot en ’t Boekenslot gesloten.

Wij, de vrijwilligers en vrijwilligsters van ’t Boekenslot, zullen er alles 
aan doen wat we kunnen om ook na de vakantie de bezoekers van 
onze bibliotheek zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Als er bepaalde boeken of schrijvers zijn die wij niet in onze collectie 
hebben en die u graag zou willen lezen, kunt u dat aangeven. Wij 
proberen die dan te bemachtigen.

Ook willen we na de vakantie ‘nieuwe’ boeken duidelijker herkenbaar 
maken door er een sticker ‘NIEUW’ op te plakken. 

Het blijft mogelijk boeken te reserveren. 

En, mocht u het nog niet weten: het lenen van boeken en al onze 
andere diensten zijn nog altijd gratis. 

We blijven, voor wat de uitleen van boeken betreft, geopend op 
dezelfde tijden, zoals u die in het kadertje hiernaast ziet vermeld. 
Tijdschriften en kranten kunt u lezen als ’t Slot open is. U kunt dan 
ook uw boeken van de Openbare Bibliotheek in de boekenbus 
inleveren en/of gereserveerde boeken ophalen. 

Wij hopen dat na de vakantie weer veel mensen de weg naar ’t Boekenslot weten te vinden. 

INGEZONDEN

Geplande activiteiten:

• BOEKENMARKT: Zaterdag 22 oktober van 09.00 tot 
17.00 uur

• PLATEN- EN CDMARKT: Zaterdag 19 november van 
10.00 tot 17.00 uur

• SINTERKLAAS: Zaterdag 3 december van 14.00 tot 15.00 uur
• KERSTMARKT: Zaterdag 10 december van 09.00 tot 18.00 uur
• KERSTMARKT/KOOPZONDAG: Zondag 11 december van 09.00 tot 17.00 uur
• PLATEN- EN CDMARKT: Zaterdag 17 december van 09.00 tot 17.00 uur
• KOOPZONDAG: Zondag 18 december van 12.00 tot 17.00 uur
•

Zie verder ook  www.wckastelenplein.nl en www.facebook.com/winkelcentrumKastelenplein

Sportmarkt en demonstraties voor Senioren

Uitnodiging: ACTIVITEIT SPORT en GEZONDHEID.
Datum: Zaterdag 15 oktober  van 10.30uur tot 16.00uur.
Locatie: Sporthal Genderbeemd, Sterkenburg 616,5653 NP, Eindhoven
Doelgroep: Alle SENIOREN in het stadsdeel GESTEL.
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Openingstijden

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

Leestafel: tijdens de 
openingsuren van ‘t Slot

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

Email: boekenslot@gmail.com

http://www.facebook.com/winkelcentrumKastelenplein


Programma:

De OPENING zal worden verricht door burgemeester John Jorritsma of wethouder Renate Richters.

Er staan KRAMEN met verschillende organisaties waar u geïnformeerd wordt over meerdere zaken op 
het gebied van Sport, Gezondheid En Gezonde Voeding. 

DEMONSTRATIES: o.a. linedance, seniorendans, gymclub, yoga . Daarbij wordt u uitgenodigd om zelf 
mee te doen aan deze sporten. Overigens kunt u ook vanaf de tribune kijken en genieten. 

MARKTPLEIN:  In de hal is een gezellig marktplein met zitjes, ook de catering is aanwezig.

Voor deze dag wordt er geen entreegeld gevraagd, wel kunt u bij het verlaten van de hal een vrijwillige 
bijdrage deponeren in de daarvoor opgestelde bus. De hal is bereikbaar met bus lijn 15 (halte 
Akerendam of Genderhof ) of bus lijn149,150,174, (halte Kastelenplein Noord)

Wij hopen alle senioren uit Gestel te ontmoeten

Stichting SeniorenOverleg Gestel, binnenkort: www.seniorenoverleg-gestel.nl

G1000Eindhoven: bedankt inwoners en partners!

G1000Eindhoven 2016 zit erop. Zaterdag 25 juni hebben 400 Eindhovenaren hun 
stad nog beter en mooier gemaakt. In het Beursgebouw gingen inwoners met 
elkaar in gesprek over onderwerpen die zij zelf belangrijk vonden. De deelnemers 
hebben in goed overleg tien actuele thema’s geselecteerd waaruit vervolgens tien 
projectvoorstellen zijn gekozen. ‘Meer groen, zelf doen’ kwam uiteindelijk als 
eerste uit de digitale stembus, op 2 staat ‘Groen en duurzaam Eindhoven’ en op 3 
‘Verbinding’. De uitslag staat op www.G1000Eindhoven.nl/resultaten. 

De eerste G1000Eindhoven was zonder meer een groot succes. De deelnemers, 
waarnemers en gasten zijn zeer tevreden over de aanpak, de organisatie en de 
resultaten van deze dag. De jongste deelnemer was 15 jaar en de oudste 84. Dit is 
een schoolvoorbeeld van hoe onze democratie kan zijn! Positief kritisch en gericht op gezamenlijk 
resultaat. De inwoners van Eindhoven werden ’s ochtends in het Eindhoven Café aan het werk gezet 
met drie vragen: ‘Wat is voor jou belangrijk voor de stad Eindhoven?’, ‘Wat moet er volgens jou 
gebeuren?’ en ‘Waar zouden wij aan moeten werken? Wat kan ik bijdragen?’ Aan het eind van de 
ochtend hadden de ingelote Eindhovenaren tien thema’s geselecteerd die via hun smartphones op grote 
led-schermen werden geprojecteerd: 1. Verbinding, 2. Basisinkomen, 3. Veiligheid, 4. Leefbaarheid, 5. 
Groen, 6. Openheid, 7. Samenwerking, 8. Diversiteit, 9. Communicatie en 10. Ontmoetingen. 

Stadsgesprek

Na de summa-lunch volgde het Stadsgesprek in drie stappen: ‘Dromen’, ‘Kijken bij de buren’ en ‘Doen’. 
Tijdens deze stappen zijn de tien actuele thema’s uit de ochtendsessie in groepjes uitgediept en 
verwerkt in projectvoorstellen met presentaties. Hierover is vervolgens met de smartphone gestemd met 
als resultaat: 1. Meer groen, zelf doen!, 2. Groen en Duurzaam Eindhoven, 3. Verbinding, 4. Delen + 
bereikbaarheid = sociale contacten, 5. The Green Rebels, 6. Samenleving = samen leven, 7. Samen 
voor een Veilige Buurt!, 8. Ik + jij = WIJ, 9. Nieuwe Eindhovenaren verwelkomen, 10. Communicatie 
vereenvoudigen. De deelnemers konden tenslotte aangeven met welke eindresultaten zij een ‘match’ 
hadden om er na de G1000-bijeenkomst van 25 juni concreet mee aan de slag te gaan. De resultaten 
met de thema’s, voorstellen en presentaties staan op www.G1000Eindhoven.nl/resultaten.  

G1000Eindhoven gaat door.

G1000Eindhoven kreeg een vervolg op ‘7-7-7’. Op donderdag 7 juli (19.00 uur) werd in het Stadhuis een 
startbijeenkomst gehouden. Wij bouwen verder aan de resultaten van zaterdag 25 juni. De tien 
voorstellen die door de deelnemers aan G1000 zijn uitgekozen, werden op 7 juli besproken en 
uitgewerkt. Een grote uitdaging!  Zie http://g1000eindhoven.nl/2016/07/11/startbijeenkomst-7-juli-2016

Graag danken wij alle inwoners van Eindhoven en alle deelnemers, vrijwilligers en partners. Zonder 
jullie inzet en vertrouwen was ons burgerinitiatief niet mogelijk geweest! Samen maken we Eindhoven 
beter en mooier! G1000 zegt houdoe …”
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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
13.00 – 16.00 3e zaterdag vd maand → Repair- en Energiecafé

Zondag 12.00 – 18.00 Welzijnsorganisatie Soenie Hanafie Eindhoven

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

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

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

web site: www.phileutonia.com
Badmintonclub Hanevoet 8 48 26 56 Maurice v.d. Lee, Hoogstraat 381
Badmintonclub Eindhoven 2 52 05 17 Ad van Abeelen, web site: www.bceindhoven.nl
Heren- en dames gymclub GO 2 41 72 91 Peter de Zeeuw
Damesgymclub GO 2 85 89 97 Thieu Broens
KBO 50+ GO 2 50 67 89 Ton Smeets, amc.smeets@outlook.com
Handbalvereniging EHV 06 1458 7458 Mario Vonk, www.ehvhandbal.nl
Seniorfit 06-1418 9051 Ellen Raijmakers / 06-1065 9065 Petra Cuppen
Tennisvereniging Volley 2 52 88 72 T. van Gils, Schönberglaan 8
Volleybal VC PRIMO 2 52 57 22 Holger Stoldt
V.V. Gestel 2 51 84 99 Mevr. Rita Trimbos-de Bruin, Postbus 7081
Zaalvoetbal-Gamma Bouwmarkt 2 51 42 07 Pim Lamers, Keverberg 28

MELDINGSKAART BUURTPREVENTIE
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BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee
Politiebureau Gestel 0900-8844 Aalsterweg 290.
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
2 66 10 40 I. van Hasselt

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

Peter van Anrooylaan 5, 5654 MA Eindhoven
Spoedlijn Gestel Midden 2 52 02 20 website: https://clematis.dohnet.nl
Gezondheidscentr. Sibelius 7 11 71 00 SGE Sibelius, Sibeliuslaan 315, 5654 CT Eindhoven

Mevr. S. de Boer, Mevr L Roos. http://www.sge.nl 
Centrale Huisartsenpost 0900 8861 van 17 tot 8 uur en in het weekeinde
Tandartsen 2 57 38 29 R. Brakel, Kastelenplein 174

2 51 83 32 B. Jans, Kastelenplein 1 74
2 51 32 45 J. Sijmons, Kastelenplein 1 74
2 51 92 41 Mw Y. Davans, Keverberg 72
2 52 42 67 Tandheelkundig centrum Hanevoet, Oldengaarde 17

Consultatiebureau 2 30 80 20 Mendelssohnlaan 217 
Apotheek De Gender 2 51 06 38 Kastelenplein 175
Apotheek SGE Sibelius 7 11 71 10 SGE Sibelius, Sibeliuslaan 315, 5654 CT Eindhoven
Sensoor 0900 0767 Voor een gesprek van mens tot mens
Tel. Hulpdienst 2 44 04 40 Postbus 7591, 5601 JN Eindhoven
Buurtbemiddeling 0653317331 Eindhoven, www.problemenmetjeburen.nl
Bibliotheek 260  4 260 Emmasingel 22, www.bibliotheekeindhoven.nl
Boekenuitleen/leestafel 2 51 97 68 Wijkgebouw 't Slot, Kastelenplein 167
Basisscholen 2 51 14 41 De Hobbitstee, Schelluinen 2

2 52 19 05 De Springplank, Aldendriel 38
Peuterplaza Genderbeemd 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 Lodewijkstraat 7, open: za 10.00 - 16.00 u

ma,wo,vr: 13.00-19.00 u, di,do: 13.00-17.00 u 
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