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VAN DE VOORZITTER

Wordt u de volgende voorzitter van de SBG?  

Beste wijkbewoners,

Het is lente, zalig weer en de wijk is prachtig groen, de kinderen maken zich op voor de 
laatste maanden school, want in de wijk begint 14 juli de zomervakantie. 

De volgende editie ligt in september weer bij u in de bus vandaar dat we stiekem al 
vooruit kijken naar zomer in de Genderbeemd, buurtfeesten en BBQ-en. Vergeet uw 
subsidie niet bij ons aan te vragen als u samen met de straat of buren een feestje gaat 
organiseren. 

Midden mei werd ook de wijkschouw weer enthousiast gelopen, verderop leest u meer 
over de bevindingen. 

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.

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. 

Voor mij persoonlijk was dit de laatste editie en mijn laatste ‘”van de voorzitter..” , want wij gaan 
verhuizen. Het zijn geweldige jaren geweest hier in Eindhoven, ik neem dan ook met een grote lach 
afscheid van onze wijk. 

Heeft u interesse om de volgende voorzitter van de SBG te worden, om samen te werken met gezellige 
& kundige bestuursleden en een stapje extra te zetten voor uw buurt: mijn stoel is vrij, dus neemt u 
plaats! Bedankt, buren!

Laura Lassouw  

Dare to join us! Board seeks vice-president ☺ 

For all the no-Dutchies in our community I am confident you enjoy living in the Genderbeemd as much 
as we all do. The SBG is a foundation that contributes to the community and wants to ensure we are all 
enabled to enjoy living here joyfully. 

For quite some years now I have enjoyed being part of the SBG, a general 4 meetings a year and 
providing input to this newsletter, has been not too much to ask for despite having a young family. 

However as it is the flow of life, we are moving house and leaving this city, which means there is a chair 
open on the Board ☺ 

Maybe you have been looking for a chance to step forward and provide a helping hand, you are more 
than welcome. Please send an email to info@buurtbeheer-genderbeemd.nl .

Thanks, 

Laura Lassouw 

VAN DE PENNINGMEESTER

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
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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 
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VAN HET BESTUUR

HERHALING!... Stoppen met SBG?

Aan het eind van dit jaar bestaat de Stichting Buurtbeheer Genderbeemd 22 jaar. Reden voor een 
feestje? Nou nee...

Het lijkt erop dat wij niet meer zo nuttig en nodig zijn als bewonersorganisatie.

• De wijk is netjes (al zijn de nieuwe stoeptegels af en toe groen en glad met soms wat 
hondenpoep).

• De Ergonbedrijven zorgen voor verwijdering van onkruid en herfstblad.
• Het regenwaterriool werkt goed.
• De verkeerslichten werken goed.
• Er is nauwelijks vrachtverkeer.
• Er is nauwelijks overlast.
• Er is nauwelijks criminaliteit.
• En ga zo maar door…

Het is niet zo dat SBG daar in alle gevallen bemoeienis mee heeft (gehad), maar in de meeste gevallen 
is SBG de door de gemeente 'erkende gesprekspartner'.

Sinds enkele jaren regelen wij ook nog de subsidieverstrekking voor straatfeesten.

Maar, als wij een oproep plaatsen voor vrijwilligers voor hand- en spandiensten, 
of voor een bestuursfunctie, blijft het vrijwel altijd oorverdovend stil.

Ons jaarlijkse paasfeest is ook al niet doorgegaan bij gebrek aan vrijwilligers.

Het lijkt erop dat buurtfeesten in het kader van de 'Burendag', op een aantal 
plaatsen in onze buurt wel succesvol zijn, mede dankzij subsidieverstrekking via 
SBG (en van het Oranjefonds).

Dan heeft het weinig zin om door te gaan met het 'Buurtoverleg' met gemeente en Politie.

Dan heeft het weinig zin om door te gaan met 'Wijkschouwen'.

Dan heeft het weinig zin om door te gaan met 'Veilig Wonen'.

Dan heeft het weinig zin om door te gaan met 'Woonomgeving & Milieu'.

Dan heeft het weinig zin om door te gaan met 'Verkeer'.

Dan heeft het weinig zin om door te gaan met 'Jongerenzorg'.

Dan heeft het weinig zin om door te gaan met 'Evenementen'.

En tenslotte heeft het dan weinig zin om zitting te hebben in de beheergroep Skaeve Huse.

Wordt dit een van de laatste nummers van het 'Gele Krantje'?

Of wordt u onze nieuwe voorzitter?

Of gaat u 'de kar trekken' van Woonomgeving & Milieu?

In afwachting van uw reactie,

Namens het bestuur,

Reinier van den Broek
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Subsidie 2017

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 per omgaande een formuliertje 
met enkele gegevens.

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Skaeve Huse

Op 10 april 2017 heeft er een bijeenkomst van de 
beheergroep Skaeve Huse plaatsgevonden.

Trudo-beheerder John van den Broek heeft uitgelegd dat er nu 
2 bewoners zijn en dat er in de loop van april en mei 3 
bewoners bij komen. De situatie is rustig. Reacties van 
bedrijven en bewoners zijn tot nu toe positief. 

In de toewijzingscommissie werken Sint Trudo, politie en 
gemeente nauw samen om aanmeldingen van nieuwe 
bewoners te beoordelen. De toewijzingscriteria staan vermeld 
op de website: http://www.eindhoven.nl/artikelen/-Skaeve-
Huse-eind-2016-klaar-voor-bewoning-1.htm

Er wordt consequent getoetst op de tevoren afgesproken criteria en potentiële bewoners moeten ook 
zélf willen. Voorliggende voorzieningen in de stad moeten eerst zijn bezien voordat iemand in 
aanmerking kan komen voor toewijzing van Skaeve Huse.Dit is allemaal bedoeld om 
de kans op succes van de Skaeve Huse zo groot mogelijk te maken. 

Trudo heeft een filmpje laten maken over het project Skaeve Huse.Het filmpje is te 
bekijken via deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=ptQobw2fkfY&t=129s

Wijkcentrum ’t Slot

‘t Slot wordt zelfstandig als Buurthuis Kastelenplein. En we zijn al een heel eind op weg! 

Er vinden nu al veel activiteiten plaats in ‘t Slot, ondersteund door een enthousiast team van vrijwilligers; 
kijk maar eens naar het overzicht dat u elders in deze buurtkrant kunt vinden.

Er is echter dringend behoefte aan enthousiaste bewoners:

• die deel uit willen maken van het 5-koppige bestuur van de binnenkort op te richten “Stichting 
Buurthuis Kastelenplein”.

• die mee willen helpen met de exploitatie (bardiensten, onderhoud, …).

• die nieuwe activiteiten willen initiëren en/of organiseren.

En natuurlijk is iedereen welkom die nog op andere wijze mee wil helpen aan een bruisend Buurthuis 
Kastelenplein. 

Heb je interesse, en ken je iemand die misschien interesse heeft: neem dan contact op met 
ondergetekende via info@buurtbeheer-genderbeemd.nl

Laten we er samen de schouders onder zetten, zodat eind 2018 een zelfstandig ’t Slot een waardevolle 
bijdrage levert aan de leefbaarheid van onze wijk.

Zonder extra vrijwilligers gaat het niet lukken !!
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Wijkschouw

Op 17 mei jl. heeft er wederom een wijkschouw plaatsgevonden. Ditmaal was het de beurt aan het 
‘Vrijheidsstrijdersbuurtje’ en de straten Frankendaal, Groeneveld, Aldendriel en Akerendam. Zie ook de 
kaart hierboven. 

Met 4 personen werd de schouw uitgevoerd op een mooie lenteavond. En onze conclusie was 
eenduidig: het geschouwde gebied lag er fantastisch bij; alsof de Ergon wist dat de schouw plaats zou 
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gaan vinden! De geur van vers gemaaid gras kwam ons tegemoet en het groen was overal keurig 
gesnoeid daar waar het nodig was voor goede zichtlijnen. Het Varesepark en Severijnpark lagen er 
prachtig bij en vanwege het mooie weer was er genoeg activiteit te beleven met o.a. een bootcamp en 
stunts op het skatepark.

Was er dan echt geen kritische noot te kraken? Nou vooruit, een klein plantsoen tussen Frankendaal en 
Groeneveld zag er niet goed onderhouden uit. En daar dichtbij in de buurt ligt een duiker van de Gender 
waar plastic afval was gedumpt. 

Al met al, was deze schouw weer een bevestiging van het gegeven dat we in een mooie, groene, 
schone buurt wonen!

NextDoor

Het aantal Genderbeemders dat het digitale buurtplatform Nextdoor gebruikt, is nog altijd groeiende: 
inmiddels (per 16 mei) staat de teller op 313 leden! Buurtbewoners kunnen hier informatie uitwisselen 
bv. voor een helpende hand, belangrijke alerts of voor de gezelligheid, zoals evenementen. Het is 
mogelijk om instellingen te wijzigen m.b.t. het ontvangen van berichten van omringende wijken, zodat 
alleen berichten uit de Genderbeemd worden ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.nextdoor.nl 
of stuur een email naar info@buurtbeheer-genderbeemd.nl. 

Dit waren de thema’s die afgelopen maanden speelden in onze wijk:

• Fietsen en nog eens fietsen…Van verdwenen fietsen, gedumpte fietsen tot gevonden 
fietssleutels; het oer-Hollandse vervoersmiddel was een hot item de afgelopen maanden! Mocht 
u gedumpte fietsen aantreffen, dan kunt volgens het fietsendepot van Stadstoezicht (tel. 14040) 
het beste gebruik maken van de BuitenBeter app. Hierin kan de precieze locatie, de aard van de 
melding en een foto opgenomen worden. Daarna krijgt de juiste afdeling de melding binnen en 
kan die vervolgens vlot actie ondernemen. 

• Eiergooiers actief op Nijenrode en Eimerick! Wellicht vanwege het niet doorgaan 
van de SBG paasactiviteit?! Handige tip: mocht u de ei-resten willen verwijderen, 
maak dan niet schoon met heet water want dan slaat het oppervlak wit uit.

• Gestolen auto! Op klaarlichte dag een (afgesloten) auto voor de deur gestolen op 
de Ravensdonk. 

• Inbraak en verdachte situaties  : er hebben diverse inbraakpogingen plaatsgevonden o.a. op 
Stapelen, Aldendriel en Kasteellaan. Mocht u informatie betreffende een inbraak of verdachte 
situatie hebben, dan is het aan te raden dit z.s.m. via NextDoor (en/of andere media, bv. straat 
WhatsApp-groep indien aanwezig) te verspreiden. Hierdoor kunnen we als buren samen een 
steentje bijdragen aan de veiligheid van onze buurt.

Zwarte ratten zorgen voor overlast in Eindhovense buurten

In het Eindhovens Dagblad stond in april een artikel over overlast door 
ratten in de Ridderzaal, het buurtje bij Kastelenplein. Ook op de Eimerick 
werd door enkele bewoners overlast gemeld. De gemeente laat pas een 
deskundig onderzoek uitvoeren bij een groot aantal meldingen. De 
particuliere bestrijding op kleine schaal komt dus voor eigen kosten. 

Om deze beestjes te weren is het van belang om geen rommel te laten 
slingeren en dat een goede hygiëne aanwezig is.
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Tot ziens en doe mee met de SBG!

Dit is mijn laatste bijdrage voor onze buurtkrant. Ondanks het woongenot dat Genderbeemd biedt 
hebben ik en mijn vrouw besloten een nieuw avontuur te starten buiten onze mooie buurt. Met veel 
plezier heb ik mij afgelopen jaren ingezet voor de SBG. Het was zeer leerzaam en gezellig om samen 
met buurtbewoners de eigen woonomgeving beter te leren kennen. Ik hoop en reken erop dat er 
buurtbewoners zich zullen aansluiten bij de SBG (info@buurtbeheer-genderbeemd.nl) om het 
woongenot van de Genderbeemd op peil te houden! 

Wil, Reinier, Antoon, Hans, Annegret, Ad, Lucien, Gerrit, Ton & Laura: bedankt voor de fijne 
samenwerking!

Dennis Lassouw

WERKGROEP VEILIG WONEN

Tips voor een veilig thuis:

• Kijk altijd eerst wie er voor de deur staat voor u opendoet.

• Gebruik een kierstandhouder zodat iemand niet zomaar 
binnen kan komen.

• Wees niet te goed van vertrouwen: beter onbeleefd dan 
beroofd.

• Even geld pakken voor de collectant? Doe dan de voordeur dicht!

• Bij een overval: verzet u niet, geef geld, wees meegaand, onthoud het signalement.

• Zet de verpakking van nieuwe aankopen niet opvallend bij het oud papier.

• Geef nooit uw pincode aan iemand. De bank en de politie vragen er niet om.

• Een zielig verhaal van een onbekende aan de 
deur? Trap er niet in! Bel 112 als ze 
zeggen dat er nood is.

• Klim niet op krukjes, stoelen, prullenbakken: gebruik 
een goede trap.

• Bedenk nu alvast verschillende vluchtroutes voor als 
er brand zou zijn.

• Meld uw vakanties nooit op Hyves, Twitter of Facebook. 
Criminelen kunnen ook lezen.

• Bewaar niet meer contant geld in huis dan nodig is.

• De gelegenheid maakt de dief: voorkom alle aanleiding.

• Hou altijd een telefoon, eventueel met noodknop, bij de hand.

Weet u nog? 

112          bij spoed
0900-8844  wel politie, geen spoed
14040         klantencontactcentrum gemeente Eindhoven
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Vakantietips

Mede Genderbeemd bewoners,

Omdat de grote vakantie voor de deur staat heeft u misschien iets aan de volgende tips:

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.

• Voorzie uw waardevolle eigendommen van een uniek 
merkteken; uw postcode en huisnummer b.v.

• 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.

• Laat geen volle  vuilniszakken/ kliko’s bij uw huis 
achter.

• Zie ook 
https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html 

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, laptops dus niet in het 
zicht achterlaten, WIFI en Bluetooth uitschakelen (schakel VLIEGTUIG stand in )

• Waardepapieren, paspoort en geld bij u dragen. Een halstasje is daarvoor bij uitstek 
geschikt.

• Voor caravans, aanhangwagens, boottrailers en buitenboordmotoren bestaan speciale sloten.
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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.

• 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 (een goede hulp daarbij is bv. 
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/reisartikelen/reisapotheek-ik-ga-op-reis-en-
neem-mee)

NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

OPROEP!   OPROEP!    OPROEP!    OPROEP!

Hallo mede Genderbeemd bewoners,

• Weet u dat lopen als buurtprevent in de wijk de sociale controle verhoogt?
• Weet u dat, als u als buurtprevent in de wijk loopt, u uw mede-wijkbewoners en de wijk goed 

leert kennen?
• Weet u dat u als buurtprevent mede zorgt voor een veilige wijk?
• Weet u dat u als buurtprevent lekker actief bezig bent?
• Weet u dat u altijd met 2 buurtpreventen door de wijk loopt? Dus nooit alleen.
• Weet u dat dit een tot anderhalf uur per keer kost en dat u zelf 

bepaalt wanneer u loopt! Dat kan wanneer het u het beste 
uitkomt. ’s Middags, ’s avonds, ’s morgens.

• Weet u dat we altijd blij zijn met wijkbewoners die ook als 
buurtprevent willen gaan lopen. 

• Weet u dat u bij aanmelding in aanmerking komt voor een cursus, 
verzorgd door de gemeente Eindhoven. Daar leert u waar u op 
moet letten.

• Weet u dat u zich kan aanmelden bij onderstaande coördinatoren 
of via buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com .

De buurtpreventiecoördinatoren:

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

Telefoon  2522141 Telefoon 2514695 Telefoon 2572710 
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Sinds 1 maart is het aanbod aan tijdschriften die u in ’t Slot tijdens de 
openingsuren kunt lezen aanzienlijk uitgebreid.

Op de tijdschriftenplank vindt u de volgende tijdschriften:

Plus, Libelle, Story, Voetbal International, VT Wonen, Quest, Santé, 
Computer Totaal.

En dagelijks ligt er een nieuw Eindhovens Dagblad.

En dan hebben we ook weer heel wat nieuwe titels in onze 
boekencollectie, dankzij goede gaven van medewijkbewoners en door 
aanschaf door onszelf uit de middelen die ons hiervoor door de 
wijkverenigingen ter beschikking zijn gesteld. 

Enkele van deze nieuwe titels:

- Risa Green: De zusjes Carpenter

- Sander Koenders: Van Uhm. Ik koos het wapen

- Hendrik Groen: Zolang er leven is 

- Tatiana de Rosnay: Overspel

- Griet Op den Beek: Kom hier dat ik u kus

- Julie Kenner: Bevrijd mij

- Tess Gerritsen: Sterf twee keer

De bezorgdienst van de Bibliotheek Eindhoven komt op dinsdagmorgen meestal rond 11 uur langs om 
gereserveerde boeken te brengen en ingeleverde boeken op te halen. 

Komt u eens bij ons langs om boeken te lenen (gratis!) en/of in de kratten en dozen te snuffelen?

INGEZONDEN

Sociale kaart

Eind vorig jaar heeft het Senioren Overleg Gestel een sociale kaart gemaakt 
voor de Gestelse senioren. In die sociale kaart is gepoogd op overzichtelijke 
wijze de belangrijkste, makkelijkste en duidelijkste weg aan te geven naar de 
adressen en web-sites  van de sociale organisaties.

Ouderen zijn meer en meer in bezit van computer of 
tablet maar gebruiken of kennen de mogelijkheid 
ervan onvoldoende of zijn er nog niet op thuis. 
Vooral voor deze groep ouderen heeft SOG een 
boekje samengesteld  met de meest relevante 
adressen en sites. 

U kunt dit ringboekje aanvragen door uw 
naam en adres door te geven aan Gert 
Haarler, tel 040-2521893 of door een email 

met uw naam en adres te sturen naar info@buurtbeheer-
genderbeemd.nl . U krijgt het boekje dan gratis thuisbezorgd. 

Het boekje is uitgegeven in samenwerking met Gemeente Eindhoven 
en Wij Eindhoven.

Naast dit handige boekje bestaat er ook een digitale sociale kaart voor 
Eindhoven met nuttige gegevens, verzorgd door SKN: 
https://eindhoven.socialekaartnederland.nl/ 
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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



Geveltuintjes en beplante boomspiegels

Als bewoners graag een geveltuintje wilden, waren er verschillende 
manieren om dit te vragen/melden bij de gemeente: via de 
gebiedscoördinator, via “adopteer een 
straat” en via “verrassend groen”. 
Vanaf nu kan dat via een speciaal 
aanmeldadres: 
adopteereenstraat@gmail.com .  
Bij aanplant van boomspiegels kunnen 
de bewoners bovendien ook het 
herkenbare bordje van Adopteer een 
Straat in de boomspiegel plaatsen, 

zodat duidelijk is dat de boomspiegel wordt onderhouden door een inwoner 
van Eindhoven.

Ook de plantenacties via Adopteer een Straat sluiten hier mooi op aan. 

Zie ook: https://www.eindhoven.nl/inwonersplein/leefomgeving/adopteer-een-straat.htm . 
Daar vindt u o.a. onderstaande info: 

Wat is “Adopteer een straat” ? 

Het is een motiverend en laagdrempelig vrijwilligersprogramma zonder overhead of 
vergaderingen. Iedereen die een mooie woonomgeving een warm hart toedraagt kan 
meedoen. Bijvoorbeeld door af en toe zwerfafval op te ruimen of het adopteren van een 

stukje groen (zoals een  boomspiegel of geveltuintje). Deelnemers – alleen of in een groep – kunnen zo 
een stukje van hun woonomgeving ‘adopteren’ en dat zelf onderhouden. De gemeente blijft overigens 
wel het overige (geplande) onderhoud doen. Dus: de Adopteer een Straat bijdrage is 
extra, om de woonomgeving nòg mooier en prettiger te maken.

Adopteer een Straat faciliteert o.a met:

• informatievoorziening en waar nodig contacten met de gemeente
• motiverende acties zoals het beschikbaar stellen van bloembollen of plantjes
• het bouwen van een community van enthousiaste mensen, o.a. op Facebook, zie 

www.facebook.com/adopteereenstraat

Tiende Wilhelmina fiets4daagse 18 – 19 – 20 – 21 juli 2017

Zoals elk jaar in de eerste week van de schoolvakantie wordt de Wilhelmina 
Fiets4daagse georganiseerd. Er zijn drie afstanden: 30 – 45 – 60 kilometer. Het is een 
recreatief fietsevenement. Het zijn dus tochten voor alle leeftijden. Zij gaan door leuke 
dorpen, langs vennen, door mooie bossen en heidevelden. Veel natuurschoon waarvan 
er in Brabant voldoende aanwezig is. Er wordt geen stuurmanskunst gevraagd en ook 
gaat het er gemoedelijk aan toe. Er zijn een aantal zeer aantrekkelijke rustplaatsen met een 
mooi terras en vaak een speeltuin voor de kinderen. 

Vanaf Sporthal Genderbeemd gaan de routes dit jaar op: dinsdag 18 juli richting Best, woensdag 19 juli 
richting Riethoven en Eersel, donderdag 20 juli richting Geldrop en Mierlo en op vrijdag 21 juli richting 
Hoogeloon en Vessem,

Er is een rijwielhersteller voor pech onderweg. Ook zijn er een aantal huurfietsen beschikbaar bij 
Tweewielercentrum Heerings, telefoon 0402112031. Voor elektrische fietsen is een oplaadpunt 
aanwezig. 

Inschrijven kan op maandag 17 juli van 14.00 – 17.00 uur en dinsdag van 08.30 – 12.30 uur (dit is ook 
de starttijd op elke dag). Deelname voor 4 dagen kost € 10,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar € 4,00 
per kind. Er kan ook per dag worden ingeschreven van 08.30 – 12.30 uur voor € 3,00 per persoon. 
NTFU leden krijgen € 0,50 korting per dag. Voor iedere deelnemer zijn er routebeschrijvingen en de 
routes zijn aangegeven via duidelijke pijlen.

Alle informatie kunt u vinden op  meer info via wilhelmina4daagse@gmail.com  of telefoon 0402539186
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JONGERENWERK / DEGOJ

Welkom bij DEGOJ
is iedereen van 9-15 jaar.

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

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

bepaalde activiteit betaal je een kleine deelnemersbijdrage.
 Leden krijgen iedere maand ons gratis maandblad ‘DEnieuwsGOJer’ thuis bezorgd. Daarin 

kun je lezen wat er de komende maand allemaal georganiseerd wordt.
 Niets hoeft bij Degoj. Heb je geen zin in bepaalde activiteiten, dan doe je daar natuurlijk ook 

niet aan mee. Nee, bij Degoj werkt het andersom. Wil je ergens graag aan meedoen, dan 
meld je je gewoon voor die activiteit aan. Een simpel telefoontje of mailtje is voldoende. 
Vrijheid blijheid dus bij Degoj.

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

Dit kun je na de zomervakantie bij Degoj verwachten  :
Zondag 3 september: WATERSKIËN: We gaan waterskiën op de 
waterskibaan van de Kempervennen. Zeg niet: “ik doe niet  mee want 
dat kan ik niet”, want iedereen heeft het binnen de kortste keren onder 
de knie. Het is te doen van 11.00-12.30 uur. De deelnemersbijdrage is € 
6,50 en dat is inclusief materiaalhuur en huur van een wetsuit (zo’n 
rubberpak dat er voor zorgt dat je het niet koud krijgt). Meld je maar 
snel aan!

Zondag 18 september: WINTERSPORTDAG. Skiën en snowboarden op de grootste 
indoor skibaan van Europa. En dat is in Bottrop in Duitsland.  Busreis, skiles (voor wie 
dat nodig heeft),entree,  huur materiaal, 2x gebruik maken van de rodelbaan en de hele 
dag onbeperkt eten en drinken in het bijbehorende restaurant. En dat alles voor maar € 
17,50. Ook bij deze activiteit is het zo dat als je nog helemaal niet kunt skiën of 
snowboarden,  na 2 uurtjes les kun je het! Dan stuif je gewoon de helling af! Beperkt 
plaats dus snel 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 06-1908 5658. 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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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

EN DAN DIT NOG

Dit is het verhaal van VIER personen, genaamd

ALLEMAAL, IEMAND, IEDEREEN en NIEMAND

Er moest eens een belangrijk werk verricht worden en

ALLEMAAL was er zeker van dat IEMAND het zou doen,

IEDEREEN had het kunnen doen, maar NIEMAND deed het.

Daarover werd IEMAND heel kwaad, want het was toch de taak van ALLEMAAL.

Maar ALLEMAAL dacht dat IEDEREEN het wel zou doen,

Maar NIEMAND realiseerde zich dat het niet door ALLEMAAL gedaan zou worden.

Het einde van het liedje was dat IEDEREEN IEMAND de schuld gaf,

omdat NIEMAND deed wat de taak van ALLEMAAL was. 
Wil de Vries
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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 Fotoclub 50+ De FotoSchouw (www.fotoschouw.nl)
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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BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee
Politiebureau Gestel 0900-8844 Aalsterweg 290.
Buurtpreventie 2 52 21 41 H Claassen, 2 51 46 95 M Thaels, 2 57 27 10 W de Vries

buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com 
Huisartsen Kastelenplein -------------- Kastelenplein 172, 5653 LX Eindhoven

website: http://www.huisartsenkastelenplein.nl
2 55 11 37 B. ter Keurst
2 51 15 70 R.B.T. Verstegen
2 52 62 55 L.H.A.G.M. Lammerts / Y.A.F. Rutten-Roumen
2 52 90 82 P.B.M. Schröder
2 66 10 40 I.A. van Hasselt

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

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

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

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

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

2 52 19 05 De Springplank, Aldendriel 38
Peuterplaza Genderbeemd 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 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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