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VAN HET BESTUUR

Voor uitbreiding van ons bestuur zijn wij op zoek
naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor onze
prachtige buurt.

Het bestuur vergadert 1 x per kwartaal.

De verdere investering van tijd is afhankelijk van
jouw kennis en expertise.

Interesse? Stuur ons een berichtje via Facebook of
email en wij komen graag bij je langs om e.e.a.
persoonlijk toe te lichten.

Maike Kanen

WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner

Vaak heb ik in dit blad u tips gegeven om inbraak te voorkomen.

Er is gepubliceerd over diverse inbraakmethodes, en ook wat u er tegen kunt doen.

Op www.politiekeurmerk.nl kunt u veel informatie vinden. Het politie keurmerk veilig wonen bestaat al 
een poos. En het werkt! In onze wijk is het aantal inbraken gedaald, mede door het lopen in de wijk 
door onze buurtpreventen, die met het gele jasje aan! Goed werk dames en heren. Het is alleen niet in 
cijfers uit te drukken.

Toch een inbraak?

• Doe aangifte, maak een afspraak via 0900-8844.
• De politie onderzoekt uw woning. Houd de situatie zoveel mogelijk zoals u die aantrof. Mogelijk 

zijn er sporen achtergelaten.
• Bel uw verzekeringsmaatschappij om uw vermissingen door te geven.
• Beveilig uw woning om herhaling te voorkomen en kijk daarvoor op

bovenstaande website
• U betrapt de dader(s) tijdens een inbraak ?  Bel 112

Op het Kastelenplein worden er toch geregeld fietsen gestolen. Zet uw fiets dubbel
op slot! De fiets  zelf en ook (het frame) ergens aan vast: een vast voorwerp als
een paal of fietsenrek. Het is verbazingwekkend hoeveel fietsen wel bij een
aanbindpaal staan maar daar niet aan vastgemaakt zijn, terwijl het extra slot aan
de fiets hangt.

Voor belangstellenden: SBG loopt een wijkschouw op 24-7 a.s. in het gebied begrensd
tussen Sterkenburg en Bouvigne-Aldendriel. Start is om 19.30 uur vanaf de sporthal aan de
Sterkenburg. Bij een wijkschouw wordt gekeken in de openbare ruimte naar 3
belangrijke punten: schoon-heel-veilig.

U bent van harte welkom om mee te lopen. Het duurt ongeveer 1,5 uur.

Hieronder op pagina 5 vindt u nog vakantietips. Neem deze ter harte.

Een fijne vakantie

Mevr. Wil de Vries
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VAN DE PENNINGMEESTER

Keek ik in de vorige uitgave nog terug naar het afgelopen jaar, nu een blik naar dit en de komende jaren.

Financieel gezien is er geen vuiltje aan de lucht, we hebben zelfs kunnen
aankondigen dat de bijdrage aan de straatfeesten verhoogd kon worden.

Toch zijn er zorgen! Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuw
bestuursbloed. Is vorig jaar onze voorzitster Laura en medebestuurder
Dennis uit de wijk vertrokken, ook de secretaris heeft aangegeven te
willen stoppen, mede om gezondheidsredenen.

Indien we geen aanvullende bestuursleden kunnen vinden, komen
de werkzaamheden en de ondersteuning van buurtactiviteiten in
gevaar!  Als het SBG niet versterkt wordt, staat ontbinding
voor de deur, waardoor het beschikbare budget van de
gemeente ook niet meer ten goede zal komen aan onze
buurt! Dat zou zonde zijn! 

Dus:  wil je iets bijdragen aan de buurt en de gemeentelijke subsidie mee veilig stellen, neem dan 
contact op met een van de bestuursleden voor meer informatie of stuur ons een mail: 
info@buurtbeheer-genderbeemd.nl!

Antoon Knapen

NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Tot onze verbazing blijken er nog steeds mensen in onze wijk te
wonen die niet weten dat ze dicht bij huis, in wijkcentrum ’t Slot,
Kastelenplein 167, bij de vrijwilligersbibliotheek ’t Boekenslot gratis
boeken kunnen lenen en tijdschriften en kranten lezen. 

Ook kunt u bij ’t Slot boeken van de Openbare Bibliotheek inleveren
en gereserveerde boeken ophalen. En dat allemaal al ruim
viereneenhalf jaar, sinds het filiaal van de Openbare Bibliotheek in
Gestel is gesloten!

Onze collectie van ca. 800 boeken in allerlei genres wordt regelmatig
vernieuwd, zodat er altijd wel iets van ieders gading is te vinden, ook
in de zgn. grote-letterboeken.

Enkele van onze nieuwste aanwinsten:

• Nora Roberts:   Meer dan liefde
• Linda Jansma:  Judaskus
• C. Bohjalian:    Het Duitse meisje
• Danielle Steel:  Vrijgezellen
• Nicci French:    De dag van de doden (laatste deel van de

Frieda Klein serie)
• Sandra Brown: De obsessie

We hopen u binnenkort bij ’t Boekenslot te kunnen begroeten!

Wegens vakantie zullen zullen ’t Slot, en dus ook ’t Boekenslot, gesloten
zijn van 16 juli t/m 12 augustus 2018
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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



NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

32 TIPS VOOR EEN ONBEZORGDE 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. Dat is zelfs zoveel dat het ons goed leek het allemaal maar eens op een rijtje te 
zetten. 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 thuis 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 buitenaf 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 

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.

• Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter.

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 dus niet in het zicht 
achterlaten.

• Waardepapieren, paspoort en geld bij u dragen. Een halstasje 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 

langsrijdt, komt dan niet zo snel in de verleiding.
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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 
vluchtnummers door van vertrek- en aankomstpunten. Geef merk, type, kenteken van uw auto 
op.

• Zorg voor een geldig paspoort. En noteer de paspoortnummers.
• 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 de 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.

De buurtpreventiecoördinatoren:

E: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

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

Telefoon  2522141 Telefoon 2514695 Telefoon 2572710 

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Appjes voor de buurt.

Naast de mogelijkheid  van melding van problemen in de “openbare ruimte” via telefoon (14040)  zijn er 
inmiddels meerdere apps voor de smartphone die voor communicatie binnen de buurt, voor de buurt en 
vanuit de buurt naar de gemeente nuttig zijn. We geven een lijstje van door ons geteste (en gebruikte) 
apps. 

Binnen de buurt: NextDoor

Nextdoor is bedoeld voor communicatie tussen buurtbewoners. Je kunt
aangeven of je ook op de hoogte wilt blijven van berichten in de omliggende
buurten. Je kunt jezelf aanmelden voor deze app, maar je kunt ook door buren
uitgenodigd worden. Je kunt selecteren van welk soort  berichten je meteen op
de hoogte wilt worden gebracht via email. Standaard krijg je erg veel berichten
en schermen, maar als je even door de vinkjes heen loopt wordt het allemaal
nuttig en bruikbaar. APP: “Nextdoor – de betere buurtapp” van Nextdoor

Voor de buurt: Cure

Nooit meer de verkeerde bak buiten of op het verkeerde moment: gebruik
de CURE app. Dan zie je meteen welke bak binnenkort buiten gezet kan
worden en wanneer de bak buitengezet moet worden als er een feestdag is.
Ook voorkom je dat je groenbak twee weken buiten staat omdat ie helemaal
niet geleegd wordt (bv in de winter). Even eenmalig je postcode invoeren en
daarna gaat het helemaal goed. De app geeft ook de openingstijden van de
milieustraten en info over wat in welke bak/zak mag. APP: “Afvalkalender Cure”
van Opzet BV. 
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Van de buurt naar de gemeente: 

Liggen de stoeptegels (van de gemeente, niet die van het achterpad) los:
gebruik de BuitenBeter app. De ervaring leert dat het probleem dan vrij snel
opgelost wordt. Te gebruiken voor allerlei zaken die de woonomgeving aan
gaan (stoeptegels, straatmeubilair, gedumpt vuilnis, kapotte lantaarnpaal,
defect verkeerslicht etc.) . Stuur een foto mee. APP: “BuitenBeter” van Yucat
BV

Woonoverlast: Denk aan steeds terugkerende herrie van de buren, vuil en
stank in portieken en gezamenlijke ruimtes, fout of hinderlijk geparkeerde
voertuigen. Maar ook hinderlijk gedrag zoals intimidatie, discriminatie of pesten.
Als buurtbemiddelingeindhoven.nl (0653317331) niet kan helpen, gebruik dan
in dit geval de nieuwe woonoverlast app, stuur foto’s of geluid mee.  APP:
“Woonoverlast Eindhoven” van Ibou BV

Zo controleer je de energierekening:

Karin Boog, financieel specialist bij
Vereniging Eigen Huis, controleerde
begin vorig jaar bij wijze van steekproef
tweehonderd energierekeningen van
leden van Vereniging Eigen Huis. 

Op vijftien hiervan stonden kleine, maar
ook grote fouten: de vermindering van
de energiebelasting werd niet verrekend,
netbeheerkosten waren te hoog,
verbruiksgegevens klopten niet en één
energieleverancier rekende onterecht
een correctiefactor voor elektriciteit. De
betreffende huishoudens betaalden
daardoor enkele tientjes en soms
honderden euro’s te veel. 

Daarom geeft de Vereniging Eigen Huis het volgende advies (overgenomen van de website van 
Vereniging Eigen Huis, (https://www.eigenhuis.nl/actueel/eigen-huis-magazine/zo-controleer-je-de-
energierekening):

Doe de tienminutencheck !!

Daar is ‘ie dan: de jaarrekening van uw energieleverancier. Wie verder wil kĳken dan het bedrag onder 
de streep: zo controleer je de rest van de nota. Deze check duurt ongeveer tien minuten, mits het 
energiebedrĳf een duidelĳke en complete rekening heeft gestuurd.
Auteur: Marijke van Gerven 

1. Meterstanden

De meterstanden op uw jaarrekening moeten overeenkomen met de standen die u of de meteropnemer 
aan de energieleverancier heeft doorgegeven. Heeft u een slimme meter? Dan heeft de netbeheerder 
die op afstand uitgelezen. De beginstand op uw jaarrekening moet gelĳk zĳn aan de eindstand van de 
vorige jaarrekening.

2.Tarieven

De stroom- en gastarieven op uw jaarrekening moeten dezelfde zĳn als de tarieven in uw aanbod. Het 
aanbod voor de komende periode hebt u per post of e-mail ontvangen. Kunt u ze niet terugvinden? Als u
inlogt op de website van uw energieleverancier moeten die gegevens daar terug te vinden zĳn. Als 
leveranciers gemiddelde tarieven hanteren op hun rekening, kunt u die niet vergelĳken met de tarieven 
uit het aanbod.
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3. Vermindering energiebelasting

Elke huiseigenaar die stroom verbruikt, heeft recht op vermindering van de energiebelasting. Dit vaste 
bedrag van €373,33 inclusief btw moet van het totaalbedrag zĳn afgetrokken. Wie zelf stroom opwekt, 
moet zeker controleren of dit bedrag is verrekend. Energieleveranciers vergeten dit weleens bĳ 
huishoudens met zonnepanelen.

4.Termĳnbedrag

Is het nieuwe maandelĳkse termĳnbedrag redelĳk? Vergelĳk het oude bedrag met het nieuwe op uw 
jaarrekening. Een marge van 10% boven of onder het oude tarief is redelĳk, mits u niet veel meer 
stroom of gas bent gaan gebruiken.

5. Kortingen

Controleer of een eventuele welkomstbonus of andere korting is verrekend.

6. Netbeheerkosten

Kloppen de netbeheerkosten? Wie minder dan 500 kuub gas per jaar verbruikt, betaalt lagere 
netbeheerkosten. Soms rekent de leverancier toch de netbeheerkosten die horen bĳ een verbruik tussen
de 500 en 4.000 kuub gas per jaar. Dat kan tientallen euro’s per jaar schelen. Het tarief bij Enexis 
(voorheen ook Endinet voor het gas) is (incl. BTW, per dag )

2017 2018

Elektriciteit t/m 
3x25A dagtarief

Gas, minder 
dan 500 m3

Gas, 500 tot 
4000 m3

Elektriciteit t/m 
3x25A dagtarief

Gas, minder 
dan 500 m3

Gas, 500 tot 
4000 m3

€ 0,5960 € 0,3375 € 0,4574 € 0,6144 € 0,3415 € 0,4617

7. Correctiefactor gas

Gasverbruik wordt altĳd gecorrigeerd, omdat de verbrandingswaarde van gas kan verschillen. De 
correctiefactor hoort 0,9 tot 1,03 te zĳn. Als er een hogere factor op uw rekening staat, betaalt u te veel. 
Neem dan contact op met uw energieleverancier. Er bestaat géén correctiefactor voor het gebruik van 
stroom.

8. Salderen (voor huiseigenaren met zonnepanelen)

Voor elke kilowattuur stroom die u opwekt, ontvangt u van uw energieleverancier hetzelfde bedrag dat u 
per kilowattuur betaalt. Elke energieleverancier verrekent dit op een andere manier. Bekĳk op de 
website van uw leverancier hoe die saldeert.
Bekĳk in ieder geval of de hoeveelheid
opgewekte, teruggeleverde en verbruikte
kilowatturen op uw rekening klopt.

9. Terugleververgoeding

Als u meer stroom levert aan het net dan u
verbruikt, ontvangt u een
terugleververgoeding. Dit is een lagere
vergoeding dan u zelf per kilowattuur betaalt.
Controleer of uw leverancier de juiste
vergoeding heeft betaald. Het tarief verschilt
per leverancier en vindt u op de website van
uw energiebedrĳf.

Dit is een bewerkte versie van het artikel 'Loop uw jaarlijkse energieafrekening eens na' uit Eigen
Huis Magazine, editie mei 2018.
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INGEZONDEN

Vanaf nu iedere woensdag van 10.00-12.00 uur een heerlijk
GRATIS kopje koffie of thee in ‘t Slot.

Wij zorgen voor wat lekkers erbij !

Wandel gerust binnen, neem je buurvrouw/man mee of kom
met je vriend(in) en ontmoet je buurtbewoners tijdens een

gezellige ochtend.

Groetjes Yvonne en Wilma

Verhuisbericht Eindhoven Doet (voorheen Vrijwilligerspunt)

 WIJ GAAN VERHUIZEN 
Vanaf 25 juni wordt ons nieuwe adres
Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven

We vragen je aandacht voor het volgende:

• Van 14 t/m 18 mei en van 11 t/m 25 juni zijn we wegens
de verhuizing alleen per mail of telefoon bereikbaar:
telefoon (040)2193399, email: info@eindhovendoet.nl

• Van 22 mei t/m 8 juni kun je ons tijdelijk vinden op:
Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven (Social Lab)

• Vanaf 25 juni ben je van harte welkom op ons nieuwe adres: 
Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven!

Onze inlooppunten in wijkcentrum de Werf en de Bibliotheek Eindhoven blijven open.

Kijk voor openingstijden op eindhovendoet.nl

Wij (SBG) zoeken buurtbewoners die met ons mee willen denken
over de leefbaarheid van de wijk, milieu en
duurzaamheid.

Heb jij een goed idee m.b.t. een van deze
onderwerpen? En wil je je graag inzetten
voor de Genderbeemd? 

Dan kom ik graag in contact met jou!

Maike Kanen,

0611141214
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Die mee willen helpen met bestaande of bedenken van nieuwe activiteiten,

Met ondersteunen van andere wijkbewoners bij hun initiatieven
Bij het zetten van koffie of tappen van een biertje voor deelnemers van activiteiten, clubs en

verenigingen. 
Wil je meedenken hoe we het wijkcentrum kunnen omtoveren tot het bruisend middelpunt van

de buurt?
Een ontmoetingsplek, een trefpunt, een spil voor de bewoners van

Hanevoet, Ooievaarsnest en Genderbeemd!

Neem dan contact op met ons via e-mail (info-slot@lumenswerkt.nl) of kom gerust eens langs
in Wijkgebouw ‘t Slot (Kastelenplein 167) om te kijken wat wij kunnen betekenen voor elkaar. 

Gratis wekelijkse speelinloop 

Is uw kind jonger dan 27 maanden…?
Bezoek de GRATIS SPEELINLOOP en ontmoet ouders en kinderen!

Tijdens de speelinloop merkt uw kind hoe leuk het is om met leeftijdsgenootjes te 
spelen! Onder toeziend oog van papa of mama maken kinderen kennis met elkaar 
en ontdekken ze wat voor mooie spullen er in de groep staan. 

Zelf maakt u kennis met andere ouders en krijgt u informatie over spelen en 
opvoeden.  Onderdeel van de speelinloop is ook dat u zelf speelt met uw kind. Onze 

pedagogisch medewerksters bedenken iedere keer weer leuke en leerzame activiteiten!

Waar? Kindercentrum Mamma Zebra/ SPILcentrum Oldengaarde, Oldengaarde 1b (Hanevoet)

Wanneer? De speelinloop is (tijdens schoolweken) op woensdag van 8.45 tot 10.15 uur geopend. 

Informatie? Bel voor meer informatie met het kantoor van Little Jungle, 040-2375761.

Jullie zijn van harte welkom!
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zoek naar mede 
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Smakelijk Feesten met “Dichter bij Huis”

Culinaire ontmoetingen met verschillende culturen in ‘t Slot

In wijkcentrum ‘t Slot start binnenkort het initiatief “Dichter bij Huis”. Een project van VluchtelingenWerk 
Zuid-Nederland samen met Lumens. Bij dit project gaat een enthousiaste groep vrijwilligers in Gestel 
aan de slag om verschillende culturen dichter bij elkaar te brengen. Samen gaan we op zoek naar wat 
ons eigenlijk verbindt en wat verbindt nu beter dan feest en eten? Iedere cultuur, ieder land en zelfs 
iedere familie kent eigen feestelijkheden en een bijbehorende keuken. Een mooie gelegenheid om 
elkaar beter te leren kennen.

Culinaire speurtocht

Vanaf 20 juni organiseert Dichter bij Huis verschillende activiteiten in en rondom de keuken in ‘t Slot. 
Gedurende vijf weken (20-6, 27-6, 4-7, 11-7, 18-7) gaan de deelnemers onder begeleiding van 
enthousiaste en kundige vrijwilligers al kokend op zoek naar antwoorden op vragen als:

• Wat bindt jou met de mensen om je heen?
• Wat voor feesten vier jij en wat doet de ander?
• Hoe vier je deze feesten en hoe ervaar je deze als buitenstaander?
• Hoe vieren vluchtelingen feest (en hebben ze eigenlijk wel iets te vieren)?
• Hoe smaken de verschillende keukens uit andere culturen?

Over Dichter bij Huis

Feest en koken staat centraal in dit project. Pratend en kokend onderzoeken we elkaars culinaire 
gebruiken. Onderzoeken we hoe verschillende mensen omgaan met feesten en bijbehorende 
lekkernijen. Als feestelijke afsluiter bereiden de deelnemers in samenwerking met buurthuis ’t Slot en de 
vrijwilligers uit Gestel een buffet voor waar iedereen uit de wijk tegen een kleine vergoeding bij aan kan 
sluiten.

Geef je op!

Er zijn nog plaatsen voor deelname aan Dichter bij Huis, meld je dus snel aan.

Mail naam, e-mailadres en telefoonnummer naar pvangerwen@vluchtelingenwerk.nl.

Vrijwilligers gezocht  als taalcoach / coördinator

“Meedoen in de Wijken” biedt taalondersteuning aan bewoners
van buitenlandse afkomst in Eindhoven die hun Nederlands
willen verbeteren en daardoor (beter) kunnen deelnemen aan de
samenleving. Het doel is participatie; de verbetering van de
taalvaardigheid is daartoe het middel. Dit gebeurt middels taal- en
participatietrajecten, die wij in heel Eindhoven aanbieden. Wij
zoeken ook in de Genderbeemd nieuwe taalcoaches en
coördinatoren:

Meedoen als vrijwillige taalcoach? 

Het is dinsdagochtend, bijna 10 uur en mevrouw Hasan zoekt haar spullen bij elkaar. Haar taalcoach, 
mevrouw De Vries, zal zo bij haar aanbellen. Ze gaan vandaag oefenen hoe zij het gesprek over haar 
dochters rapport met de leerkracht kan voeren. Zij heeft zin in de les.

Net als mevrouw Hasan, volgen er op dit moment meerdere buurtbewoners uit de Genderbeemd taalles,
maar dan in groepsverband. Daarbij krijgen ze taalondersteuning van een taalcoach, een vrijwilliger.

De taalondersteuning wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven. Er wordt gewerkt vanuit 
het participatiedoel van de deelnemer en taal wordt daarin als middel gebruikt om dat doel te bereiken. 
Het contact tussen de deelnemer en de taalcoach is wekelijks (2 aaneengesloten uren) voor een 
periode van 6 maanden

11



Vanwege de grote taalvraag, zijn we op zoek naar taalcoaches die onze deelnemers 1-op-1 of in 
groepsverband willen begeleiden. Wat we zoeken in een taalcoach is inlevingsvermogen, geduld en 
affiniteit met de doelgroep en een goede beheersing van de Nederlandse taal. Wat we aan de taalcoach
te bieden hebben is een mooie ervaring die veel voldoening geeft, bijzondere ontmoetingen met mensen
uit andere culturen, trainingen, workshops en themabijeenkomsten.

Spreekt “Meedoen in de Wijken” jou aan en past taalcoach-zijn bij je, laat dan je gegevens achter door 
het aanmeldingsformulier op onze website http://www.meedoenindewijken.nl/taalcoaches/ in te vullen. 
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Meedoen als vrijwillige coördinator?

Het is dinsdagochtend en Patricia de Kaager gaat naar een nieuwe taalcoach. Zij heeft voor deze 
taalcoach een deelnemer gevonden en gaat met haar de koppeling bespreken en haar de nodige 
informatie voor de taallessen geven.

Een team van vrijwillige coördinatoren ondersteunt dit project door zowel deelnemers als vrijwilligers in 
te taken, te koppelen en te begeleiden gedurende het taaltraject.  

Wat we zoeken in een vrijwillige coördinator is inlevingsvermogen, geduld en affiniteit met de doelgroep.
Je vindt het leuk om contacten te leggen en te onderhouden, vrijwillige taalcoaches en deelnemers te 
begeleiden en te ondersteunen. De intakes en koppelingen gebeuren veelal bij de deelnemers thuis. En 
je hebt geen moeite met het digitaal registreren hiervan. 

De werkzaamheden (gemiddeld  8 uur per week) zijn flexibel in te plannen. Je staat er niet alleen voor, 
want om de week is er een coördinatorenoverleg op kantoor en de coördinator taal ter ondersteuning. 
Wat we aan de vrijwillige coördinatoren te bieden hebben is een mooie ervaring die veel voldoening 
geeft, bijzondere ontmoetingen met mensen uit andere culturen, trainingen, workshops en 
themabijeenkomsten.

Spreekt “Meedoen in de Wijken” jou aan en past het coördinatorschap bij je, laat dan je gegevens achter
door het aanmeldingsformulier op onze website http://www.meedoenindewijken.nl/vacature-
omschrijving-communicatie-ondersteuner/ in te vullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je 
op.

Meer informatie

Voor eventuele vragen en nadere informatie kun je bellen met Anne Marie Jansen, coördinator taal via 
nummer 040-2443311 (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00- 16.00 uur).

Voor meer informatie bezoek onze website www.meedoenindewijken.nl.

Glasvezel in de Gestelse Ontginning ?

In ons deel van Eindhoven is een stuk minder te kiezen als het
gaat om aanbieders van internet, radio/TV en telefoon dan op
andere plaatsen. Dit maakt dat je veroordeeld bent tot een klein
aantal grote aanbieders die hun diensten aanbieden via de kabel
dan wel VDSL (de opvolger van ADSL). Dat is niet meer echt van
deze tijd en maakt ook dat je in het geval van VDSL genoegen
moet nemen met een lagere internetsnelheid dan die mogelijk zou
zijn via glasvezel of kabel of dat je veroordeeld bent tot duurdere
extra zenderpakketten wanneer je gebruik maakt van de kabel.

Het wordt dus tijd dat we ook in onze buurt een grotere
keuzevrijheid gaan krijgen en dat kan ons deel worden wanneer
ook in onze wijk een volledig op glasvezel gebaseerde
infrastructuur wordt aangelegd.

Kennelijk heeft de aanbieder van een dergelijke infrastructuur,
Reggefiber, op dit moment nog niet voldoende aanleiding gezien om daar óók in onze wijken in te 
voorzien. En dat vind ik jammer.
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Het mooie echter is dat we daar zelf iets aan kunnen doen, want hoe meer mensen zich met hun 
postcode melden op de website van Reggefiber, hoe groter de kans wordt dat ook in onze wijken 
glasvezel uiteindelijk beschikbaar komt en we daarmee ook écht de keuze hebben van wie we onze 
telecommunicatiediensten af willen nemen.

Heb je ook interesse in een grotere keuzevrijheid of ben je je huidige provider inmiddels toch wel zat 
meld je dan aan voor de nieuwsbrief op https://www.eindelijkglasvezel.nl/ en wie weet beschikken we 
dan binnenkort ook over de mogelijkheden die uw familie en kennissen inmiddels al lang hebben.

Willem van Rooij

Elfde Wilhelmina Fiets4daagse op 10 – 11 – 12 – 13 juli 2018 

Op deze dagen houdt Wilhelmina Toerclub haar elfde
Wilhelmina Fiets4daagse.

De beste manier om kennis te maken met de
prachtige Kempen is  mee te doen aan de “Toerclub
Wilhelmina Fietsvierdaagse”. Het mooiste
fietsevenement in Noord Brabant.

De tochten gaan over goed verzorgde fietspaden en
mooie landwegen waar Noord Brabant er veel van
kent. Tijdens het fietsen geniet u van de gezellige
dorpjes, de mooie bossen, heidevelden en de groene
weilanden met de grazende koeien. 

Na afloop zijn mensen vaak verrast om zoveel moois
dat men heeft mogen beleven.

Fietsen met familie, of in een groep is uiteraard erg gezellig, maar ook voor alleenstaanden is de 
Wilhelmina fietsvierdaagse een must. De ervaring leert ons dat men andere singels leert kennen om 
samen te genieten en gezellig te fietsen.

Er zijn drie afstanden: 30 – 45 – 60 kilometer. Het is een recreatief fietsevenement. Het zijn dus tochten 
voor alle leeftijden. 

Er is mogelijkheid om de fiets 's nachts te stallen. Ook zijn er een aantal huurfietsen beschikbaar bij 
“Tweewielercentrum Heerings”, telefoon 040-2112031. Voor elektrische fietsen is een oplaadpunt 
aanwezig.

Vertrek en eindpunt: Sporthal Genderbeemd, Sterkenburg 616, 5653NP Eindhoven

Inschrijven kan op maandag 9 juli van 14.00 – 17.00 uur en dinsdag 10- 11- 12- en 13 juli van 08.30 – 
12.30 uur.

Deelnamekosten zijn: voor 4 dagen € 10,00 per persoon: kinderen tot 2 jaar € 4,00 per kind.

Er kan ook per dag worden ingeschreven 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.

Bovendien zijn er diverse overnachtingsadressen.

Alle informatie kunt u vinden op:

Website: www.wilhelmina4daagse.nl

E-mail:wilhelmina4daagse@gmail.com

Telefoon: 040-2539186
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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.

Kijk voor meer informatie en  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, appen of

bellen. Voor de Keetavond en het Carnavalsfeest hoef je niet vooraf aan te melden. 

Dan kun je gewoon naar ’t Slot komen

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

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
Seniorf it 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
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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
19.30 – 23.00 Biljartclub
19.30 – 22.00 Laatste maandag v.d. maand → PC Vriendenclub
20.00 – 22.00 Country Linedancing Beginners (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 1e & 3e maandag v.d. maand → Fotoclub De Gender
20.00 – 23.00 2e & 4e maandag v.d. maand → V.E.R.O.N. (a13.veron.nl)
20.00 – 23.00 2e maandag v.d. maand → ACE Apple computerclub 

Dinsdag 09.30 – 10.30 Slankclub
10.00 – 12.00 Boekenuitleen
10.00 – 12.00 Fotoclub De Fotoschouw (www.fotoschouw.nl)
14.00 – 16.00 Koersbal (okt t/m april)
20.00 – 22.00 Echo van het Zuiden, accordeon- en mandoline ver. (echovanhetzuiden.nl)

20.00 – 21.00 V.E.R.O.N. , Radiozendamateurs (a13.veron.nl)
20.15 – 22.15 Schildersclub Slotvernis

Woensdag 09.30 – 11.30 Taalcafé, 1x per 14 dagen
13.00 – 16.30 Biljarten en kaarten 50 +
13.30 – 14.30 1e woensdag v.d. maand Politie spreekuur
14.30 – 15.45 Volksdansen
14.30 – 16.30 Techplayground, Dynamo jeugdwerk: aan de slag met technologie
19.00 – 23.00 2e woensdag v.d. maand → Hermes pers. vereniging
19.30 – 22.30 3e woensdag v.d. maand → HCC Website
19.30 – 22.30 3e woensdag v.d. maand → Vereniging van Natuurfotografen
20.00 – 23.00 Laatste woensdag van de maand → Linux

Donderdag 10.00 – 11.00 Tai Chi
13.30 – 16.30 Vrij rikken
13.30 – 16.30 Biljartclub
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.30 KBO Breien
19.00 – 22.00 Laatste donderdag vd maand → HCC Flight Simulator
20.00 – 22.30 Zangkoor Dirk ( pop)
20.00 – 22.30 2e donderdag van de maand → HCC Borduren

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 v.d. maand → HCC Flight Simulator
12.00 – 17.00 3e zaterdag v.d. maand → HCC Inloop
13.00 – 16.00 3e zaterdag v.d. maand → Repair- en Energiecafé Gestel

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@lumenswerkt.nl
Facebook: www.facebook.com/wijkcentrumtslot
Online reserveren: https://buurtruimte040.nl/buurtruimten/buurtruimte/wijkcentrum-t-slot  
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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 0613033886 Aldendriel 38a, 5653 PK Eindhoven (Korein)
Kinderdagverblijf Korein 2 57 36 36 Keverberg 5A, 5655 BA Eindhoven
Peuterplaza Hanevoet 2 51 96 63 Keverberg 5 (‘t Startblok) (Korein)
Spilcentrum Hanevoet 2 51 89 72 Oldengaarde 1b, 5655CP Eindhoven (Salto+Little Jungle)
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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