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VAN HET BESTUUR

Wat een heerlijk begin van het voorjaar hebben we toch al weer gehad. Op het moment dat ik dit schrijf, 
heeft de thermometer al weer diverse keren de 15°C aangetikt. Krijgt u dan ook weer zo’n zin om naar 
buiten te gaan, in de tuin te werken of gewoon lekker een wijntje in de tuin te drinken?

Ik ben nu 6 maanden werkzaam in het bestuur van SBG en heb 3 bestuursvergaderingen meegemaakt. 
Dan zie je van dichtbij wat er allemaal leeft in de wijk. Je ziet dat we best een paar actieve straten 
hebben, die leuke activiteiten voor haar straatbewoners organiseren. SBG stimuleert dit soort initiatieven
graag middels het verstrekken van een (kleine) bijdrage in de gemaakte kosten. Wilt u dit jaar iets 
organiseren in uw straat? Kijk dan op onze website voor het subsidie-aanvraagformulier.

Het initiatief van een buurt-AED juichen we ook van harte toe, maar mogen we niet subsidiëren met 
gemeentegeld. Elders in dit blad volgt meer informatie over het initiatief dat, na de eerste poging van 
Willem van Rooij, door Claudia Gijsbertse gestart is, waardoor de eerste buurt-AED in Genderbeemd nu
geplaatst kan gaan worden, zie pagina 9.

Wat hebben we als bestuur de afgelopen maanden zoal gedaan?

• We treden in gesprek met de gemeente over de parkeeroverlast in de wijk.

• Enkele leden van het SBG-bestuur hebben de afgelopen weken kennis gemaakt met 
afgevaardigden van de besturen van de wijkverenigingen van Hanevoet en Ooievaarsnest. Wie 
weet komt daar ooit nog eens een wijkactiviteit voor heel Oud-Kasteel uit voort?

Heeft u ook interesse om iets voor uw buurt te gaan doen? We zoeken nog steeds een voorzitter voor 
onze stichting. Mocht u interesse hebben, neem dan vrijblijvend een keer contact met mij of een van de 
andere bestuursleden op.

Ik wens u nog vele mooie, zonnige lentedagen toe.

Daniele Gemen, Secretaris SBG

VAN DE PENNINGMEESTER

We zijn alweer enkele weken onderweg in 2019 en kunnen dus de balans opmaken van 2018.

Afgelopen jaar hebben we 10 straatfeesten gesubsidieerd, waarvan één winterfeest.
Dus ook dit jaar weer de uitdaging aan alle bewoners om mooie, gezellige
straatfeesten te organiseren!  Gebruik voor de aanvraag het formulier op onze website
onder de kop INFO. / Formulieren

De SBG heeft afgelopen jaar ook meer geïnvesteerd in de buurtpreventie en de
activiteiten in het Slot. Ook zij organiseren activiteiten voor de hele buurt! Tenslotte
hebben we alle buurbewoners die zich ingezet hebben voor de SBG zoals Buurt-
preventen en infobladbezorgers, kunnen verrassen met een kleinigheidje. Hier hebben we veel positieve
reacties op mogen ontvangen.

Voor 2019 is er ruimte voor extra activiteiten, het budget is licht toegenomen. Heb je ideeën om de buurt
op te knappen/verbeteren: Vraag het SBG bestuur naar de mogelijkheden! 

Hiernaast een overzicht van de uitgaven zoals we die in 2018
gedaan hebben. Tweederde gaat op aan de buurtactiviteiten
en de buurtkrant. Wil je precies weten wat de inkomsten en
uitgaven van de SBG zijn? Kijk dan op onze website. Omdat de
SBG de ANBI status heeft, zijn we verplicht om de in- en
uitgaven te publiceren.

Kijk op de pagina “Over SBG”, onder het kopje “ANBI status” of
het kopje “Documenten”.

Verder zijn giften natuurlijk nog altijd welkom, Wil je het SBG
steunen, maak dan je gift over naar NL16RABO0150060416, t.n.v.
Stichting Buurtbeheer Genderbeemd.

Antoon Knapen, 

Penningmeester SBG
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NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Zoals vermeld in het decembernummer hebben
we bij woningen, die er  erg donker uitzagen en
waarvan we zeker wisten dat men niet thuis was
een mooie flyer in de brievenbus gedaan. Dit om
te wijzen op het gebruik van verlichting. 

Ook nu nog in februari zien we woningen,
waarvan duidelijk is dat men niet thuis is. Dit ziet
een inbreker dus ook! 

Langzaam aan beginnen de dagen te lengen. Het
wordt langer licht en hopelijk ook wat beter weer,
zodat de ramen en deuren weer langer opengaan.
Ook dan is het belangrijk dat men, als men weg
gaat, alles goed afsluit. Een inbreker is zo binnen.

Er komen in de wijk steeds grotere voertuigen te staan.  Van stadstoezicht
kwam de volgende informatie: Voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2.40
meter mogen na 18.00 uur en in het weekend niet meer in de woonwijk parkeren. 

Er gaat door stadstoezicht hierop gecontroleerd worden.

Onze volgende evaluatie-avond van buurtpreventie is op 26 maart. 

De buurtpreventiecoördinatoren:

De heer Hans Claassen Mevr. Carla Foederer, Mevr. Wil de Vries

Telefoon  2522141 Telefoon 06-54977622 Telefoon 2572710 

Email: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

VAN DE REDACTIE

Zoals u op het voorblad en deze pagina
ziet: het buurtinformatieblad gaat zijn 25ste

jaargang in. U ziet hierbij enkele (voor)
pagina’s van de eerste jaargangen de
revue passeren. De aandachtsgebieden in
dit blad zijn toch wel hetzelfde gebleven,
maar er zijn minder hete hangijzers. Nu is
de aandacht meer verschoven naar leefbaar en levendig houden
van deze al wat oudere (1975) buurt. 
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Ook zien we dat de samenstelling van de
bevolking wijzigt. De buurt ligt centraal ten
opzichte van industrieterrein de Hurk met
(vroeger) daarop een aantal Philips

vestigingen en ook het Natlab (nu High Tech Campus) ligt op
loop- danwel fietsafstand. Daarnaast zijn ook bedrijven in
Veldhoven zoals ASML en Simac leverancier van bewoners.
Vandaag de dag zijn die werknemers van die bedrijven veel vaker van buitenlandse komaf. En dat zien 
we in onze buurt terug. Om deze bewoners tegemoet te komen zolang ze de Nederlandse taal niet of 
onvoldoende beheersen, hebben we besloten onze website gedeeltelijk tweetalig te maken. We hebben 
Ann Toplis, die in 1997 vanuit Engeland naar Nederland verhuisde en sinds 2000 in onze buurt woont, 
bereid gevonden de artikelen die we in het Engels willen publiceren, te vertalen.

Op naar de 40ste jaargang. Heeft u iets op het hart, wilt u iets melden in dit blad, schrijf ons dan. Ons 
emailadres: redactie@buurtbeheer-genderbeemd.nl. 

WERKGROEP VERKEER

Naar aanleiding van klachten vanuit o.a. onze buurt gaat de gemeente de parkeeroverlast aanpakken.
De gemeente schrijft: 

Vanaf 1 maart treden de medewerkers van Stadstoezicht strenger op tegen foutparkeerders op de 
openbare weg in Gestel binnen de ring. Dit geldt ook voor aanhangers die langer dan 24 uur op de weg 
staan of voor caravans/campers langer dan 3 dagen . Aanleiding is de toenemende parkeeroverlast en 
het toenemend aantal klachten over parkeeroverlast. Stadstoezicht legt zich de eerste weken toe op het 
geven van waarschuwingen, tenzij het parkeergedrag een gevaarlijke situatie oplevert. Vanaf  15 maart 
wordt bij elke overtreding een bekeuring uitgedeeld.  We starten in Gestel binnen de ring; na verloop 
van tijd breiden we uit naar heel Gestel, dus ook buiten de ring. 

Toename auto’s in straatbeeld

Buurtbewoners geven aan dat (fout) parkeren van auto’s een grote bron van ergernis is. Dit geldt ook 
voor aanhangers, caravans of andere grote voertuigen die regelmatig te lang op straat staan. Omdat 
veel delen van Gestel oude(re) wijken zijn, is er gewoonweg geen ruimte om alle voertuigen ‘voor de 
deur’ te parkeren. Er zijn niet genoeg parkeerplaatsen en sommige straten zijn te smal om aan twee 
kanten te parkeren. Gevolg is dat automobilisten hun voertuig parkeren op een plaats waar het niet 
toegestaan is. Bijvoorbeeld op de stoep, in een bocht  of vlak voor een zebrapad of oversteekplaats.
Dit levert niet alleen overlast, maar ook veel  onveilige situaties op.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben we hier duidelijke afspraken over gemaakt. 
Meer informatie over parkeren in de gemeente Eindhoven, staat op onze website:  
https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/parkeren.

Betaald parkeren

Een andere oplossing om de parkeerdruk in uw straat aan te pakken, is het invoeren van betaald 
parkeren. De ervaring leert dat hierdoor de parkeerdruk enorm afneemt. Automobilisten die niet in de 
straat wonen en verplicht worden te betalen, parkeren hun voertuig dan vaak ergens anders.

Uiteraard kost betaald parkeren geld, maar bewoners krijgen een gereduceerd tarief en voor bezoekers 
is er een regeling om tegen gereduceerd tarief te parkeren. Meer informatie over betaald parkeren kunt 
u vinden op onze website: https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/parkeren/betaald-parkeren-woonwijken

Contact

Heeft u nog vragen over de aanpak van parkeeroverlast, neem dan contact op met Ton Overkamp, 
projectleider Veiligheid in Gestel van de gemeente Eindhoven. Zijn nummer is (040) 238 85 48. U kunt 
ook mailen:  a.overkamp@eindhoven.nl
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

In mijn tuin heb ik al een paar weken enkele sneeuwklokjes staan. En
de vorige week zag ik ook de eerste krokusjes voorzichtig met gele en
paarse kopjes boven de grond uit komen. Het wordt dus lente!
Misschien juich ik wat te vroeg, want ook in april kan het nog
sneeuwen, maar voorlopig verheug ik me op lichtere en warmere
dagen. En daar halen we energie uit om weer lekker bezig te zijn in ’t
Boekenslot, de vrijwilligersbibliotheek voor de Gestelse Ontginning,
gevestigd in ’t Slot aan het Kastelenplein.

De afgelopen tijd hebben we weer heel wat nieuwe boeken
aangeschaft en gekregen die we graag aan u willen uitlenen,
bijvoorbeeld:

 Boris Dittrich: W.O.L.F.

 Hugo Borst: Ma

 Jonas Jonasson: De zonderlinge avonturen van het geniale
bommenmeisje

 Jane Casey: Na de brand

 Linda Jansma: Uitverkoren

 Antionio Iturbe: De bibliothecaresse van Auschwitz

 Isik Murat: Wees onzichtbaar

Komt u (weer) eens bij ons langs?

Onze openingstijden vindt u in het kader hiernaast.

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Hallo medebewoners,

Wijkschouw

Op maandag 27 mei a.s. wordt er weer een wijkschouw gelopen.

Deze keer is het gebied ten noorden van de Bouvigne aan de beurt met onder andere de straten als 
Herlaer, Henkenshage, Ravensdonk, Wamberg, Stapelen, Ruwenberg, Zuidewijn en Duinbeek.

Start is om 19.00 uur vanaf hoek Bouvigne/Aldendriel bij de Hobbitstee.

Er wordt in 2 groepjes gelopen en men kijkt voornamelijk naar de openbare ruimte met als belangrijkste 
thema: schoon, heel en veilig.

U wordt van harte uitgenodigd om eens mee te lopen! Dus zet deze datum in uw agenda!

Overlast zwarte rat
english version available on our website

Op woensdag 6 februari was er in ‘t Slot een voorlichtingsavond over
ratten. De belangstelling vanuit de 3 buurten was groot.

In Oud Kasteel komen ratten voor. Er zijn in Eindhoven twee soorten
ratten; de zwarte en de bruine rat. De leefwijze, de lichaamsbouw van de
rat en de uitwerpselen zijn verschillend. De zwarte rat komt in zwarte en
bruine kleurvariaties voor. Het is niet altijd eenvoudig om de soorten uit
elkaar te houden en daarom is deskundigheid nodig

De zwarte rat komt vrijwel uitsluitend voor in en rondom gebouwen, zoals
woningen, schuurtjes en leegstaande panden. Voedsel vinden ze binnen
of buiten bij konijnen- kippen en duivenhokken, vogelvoederplaatsen etc.
maar ook bij fruit- en notenbomen en bessenstruiken. De staart van de zwarte rat is langer dan het 
lichaam. De uitwerpselen zijn donker, banaanvormig en liggen vaak verspreid.
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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

Zwarte rat



De bruine rat komt voornamelijk voor in het rioolstelsel, bij water,
volkstuinen en kinderboerderijen. Ze leven en voeden zich voornamelijk
buiten gebouwen. De staart is korter dan het lichaam. De uitwerpselen
zijn donker en pindavormig en groter dan die van de zwarte rat en liggen
vaak dichter bij elkaar. 

Ratten kunnen infectieziekten overbrengen als ze ziekteverwekkers bij
zich dragen. De ziekten kunnen overgedragen worden door rattenbeten,
uitwerpselen, inademing van opgedroogde urine of contact met met urine
besmet water. Dit komt niet zo vaak voor en de kans wordt kleiner als u
maatregelen neemt. Maak uitwerpselen nat voor u ze opveegt en draag
handschoenen als u in aanraking komt met ratten of hun uitwerpselen.
Gooi de gebruikte handschoenen weg en was de handen. Wanneer u
gebeten bent door een rat neem dan contact op met uw huisarts. Artsen
melden een aantal ziekten die door ratten overgebracht kunnen worden, aan de GGD. Zo nodig 
informeert de GGD de gemeente en worden er maatregelen genomen.

De bruine rat leeft om en nabij stedelijk water en wordt in opdracht van de gemeente gemonitord. De 
gemeente gaat tot bestrijding van de bruine rat over als de rattenpopulaties te groot worden.

De zwarte rat leeft vooral in gebouwen. De eigenaar of gebruiker van het gebouw (gemeente, 
woningeigenaar, huurder) is verantwoordelijk voor de bestrijding van de zwarte rat op eigen 
kosten.

Ratten en andere “plaagdieren” horen normaal in de natuur thuis. Bij voedseloverschot en voldoende 
nestelgelegenheid kunnen ze tot een plaag uitgroeien. Door vermindering van het voedselaanbod en 
nestgelegenheid zal het aantal ratten afnemen. Bestrijding is alleen zinvol als er ook preventieve 
maatregelen worden genomen

De zwarte rat kan gevangen worden met een rattenklem. Ratten mogen in Nederland niet door 
particulieren met gif (rodenticiden) worden bestreden. Dat mag alleen door professionele 
plaagdierbeheersingsbedrijven onder strikte voorwaarden. Voor een lijst met gespecialiseerde bedrijven 
kunt u kijken op de website van de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanament Bedrijven  nvpb.org en 
het platform plaagdierbeheersing platformplaagdierbeheersing.nl

Wering van de zwarte rat:

• leg of hang geen voedsel in uw tuin (geen brood, etensresten, vetbollen)

• valvruchten en noten verwijderen

• plaats geen afval of etensresten in zakken in uw tuin. Bewaar afval in goed afsluitbare containers
of afvalbakken.

• hebt u huisdieren in uw tuin, voorkom dan dat ratten het voedsel in het hok en de ren kunnen 
bereiken, b.v.. door het hok aan de buiten- en onderkant met gaas met een maaswijdte van 
maximaal 0,5 cm te bedekken.

• zorg zoveel mogelijk dat alle kieren van uw huis, schuur of garage die groter zijn dan 0,5 cm, 
worden afgedicht. Gebruik hier voor harde knaagdierbestendige materialen, zoals cement, 
metalen roosters of gaas. Ventilatieopeningen moeten blijven ventileren.

• maak uw schuur of garage regelmatig schoon en ruim deze op, zodat er niet genesteld kan 
worden.

• voorkom langdurige opslag van materialen in de tuin, zoals snoeihout, bouwmaterialen en open 
haard hout.

Welke maatregelen u ook neemt; neem ze samen met uw medebuurtbewoners. Alleen een 
gezamenlijke aanpak helpt om de ratten en overlast tot een minimum te beperken.

Meld altijd bij de gemeente als u ratten signaleert op eigen terrein of in de openbare ruimte. Na uw 
melding over zwarte ratten krijgt u van de gemeente een gratis huisbezoek van een adviseur van het 
KAD. Die zal een gratis bestrijdings- en preventieadvies geven en informeert uw directe omgeving, 
zodat u en uw buurtgenoten maatregelen kunnen nemen.

Meer informatie en meldingen over ratten:
Gemeente Eindhoven eindhoven.nl, telefoonnummer 14040

Mevrouw Wil de Vries
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WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner,

In het septembernummer van 2017 hebben we informatie gegeven over achterpaden.

Als men nu door die achterpaden loopt zijn er enkele die er goed uitzien, maar er zijn er ook waar men 
bijna letterlijk struikelt over ongelijk liggende stoeptegels. Voor het onderhoud hiervan is meestal de 
huiseigenaar verantwoordelijk. Sommige paden zijn voor rekening van de gemeente. Deze zijn met de 
aanpak van de grondwaterproblematiek toen aangepakt. Er loopt een erfgrens in het midden van het 
achterpad. Eigendom is opgenomen in het koopcontract. Ook via deze site: http://kadastralekaart.com is
te zien van wie het pad is. Als het pad echt op de kaart staat, dan is het een gemeentelijke pad, anders 
hoort het (gedeeltelijk) bij het perceel van de woning. 

Mocht uw achterpad er slecht bij liggen, neem dan eens contact op met de omwonenden en maak er 
een opruimdag/burendag van! Het probleem gezamenlijk aanpakken geeft voldoening! Dit geldt ook 
voor een mix van koop en huurwoningen. Men heeft er allemaal baat bij, dat het er verzorgder uitziet en 
ook veiliger wordt. Een leuk karweitje voor de lente.

Anti-inbraaktips:

DOEN:

• Sluit ramen en deuren(ook balkondeuren en ramen op de 1e verdieping) goed af bij   
afwezigheid, ook als dit maar voor korte tijd is.

• Doe de voordeur op het nachtslot.
• Laat ’s avonds als u niet thuis bent net zoveel licht branden als wanneer u thuis zou zijn, 

bijvoorbeeld met tijdschakelaars.
• Vraag goede buren om op uw huis te letten als u met vakantie bent en laat een nummer achter 

waar u te bereiken bent.
• Laat iemand tijdens uw vakantie voor uw post en plantjes zorgen, ook die in de tuin.
• Berg ladder, tuinmeubelen e.d. altijd op of leg ze vast.
• Houd uw sleutels en papieren met adresgegevens gescheiden.
• Doe altijd aangifte van inbraak of poging daartoe. 

LATEN:

• Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot zitten.

• Doe geen label met naam en adres aan uw sleutelbos.

• Leg geen sleutel onder een “geheime bergplaats, zoals een deurmat of omgekeerde bloempot.

• Hang geen touwtje uit de brievenbus.

• Laat de toegangsdeur van het portiek of flat niet openstaan.

• Breng geen materiaal aan de buitenmuur aan waarlangs men kan klimmen.

• Hang geen briefje aan de deur waarop staat dat u even weg bent en zet geen boodschap op het 
antwoordapparaat dat u op vakantie bent.

• Verstop geen geld in de linnenkast of onder het matras. Daar zoekt men het eerst.

• Maak sociale controle op uw woning mogelijk, dus geen hoge hekken en heggen.

Mevr. Wil de Vries
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INGEZONDEN

BuurtAED

Beste buurtbewoners.

Onlangs ben ik een actie gestart om geld in te zamelen voor een AED in onze buurt. Sinds drie jaar ben 
ik BHV-er/ EHBO-er en ben ik 1 jaar "lid" van de Hartstichting en heb ik al een aantal keren een 
reanimatie uit moeten voeren. Vaak was er een AED aanwezig op locatie, maar enige tijd geleden heb ik
op een zaterdag een melding gekregen voor een reanimatie in de buurt. Omdat dit op een weekenddag 
plaatsvond, was er GEEN AED beschikbaar. Daar schrok ik van. De aangemelde AED's zijn alleen 
doordeweeks tot 17 u beschikbaar (ivm sluiting van de bedrijven). Daarom is een AED in de buurt zo 
belangrijk. Het zou zomaar jouw of mijn leven kunnen redden! 

Na de actie te hebben gepromoot op diverse social media kanalen
(o.a. facebook en Nextdoor), waarin de actie volop werd gedeeld én
actief te hebben geflyerd, met de hulp van een aantal fantastische
kids!, is het ons gelukt….

Dankzij jullie donaties (78 x) is het ons gelukt een AED + buitenkast
met pincodeslot te financieren, waarvoor dank!

Hierdoor vergroten we de overlevingskans van buurtgenoten die een
hartstilstand krijgen.

Hoe nu verder? Onze BuurtAED wordt medio maart geleverd en komt te hangen aan een buitenmuur op
Goudestein 43. Hij wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners en is dan dag en 
nacht bereikbaar. Zodra iemand in onze buurt 112 belt bij een hartstilstand, worden burgerhulpverleners 
opgeroepen. De ene helft krijgt de melding om zich naar het slachtoffer te haasten en te starten met de 
reanimatie, de andere helft krijgt de melding om de AED op halen. Zij ontvangen de pincode om de kast 
te kunnen openen.

Mag iedereen een AED gebruiken? Ja, iedereen mag een AED gebruiken. Zodra je op de aan-knop 
drukt, begint er een stem te praten die je precies vertelt wat je moet doen. Het wordt wel aangeraden 
om een reanimatie + AEDcursus te volgen, zodat je zeker van je zaak bent als het er op aan komt!

Is het wijs om een actie op te starten voor een tweede BuurtAED die bijvoorbeeld aan de kant van de 
Aldendriel kan komen te hangen? JA! Hoe meer hoe beter! Zo is onze buurt van beide kanten goed 
voorzien. Voel jij je aangesproken en gemotiveerd om dit op te zetten? Check dan www.buurtaed.nl. 
Veel succes!

Hartelijke groet,

Claudia Gijsbertse
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Gestel Gezond 

Gestel Gezond is een samenwerkingsverband tussen It’s My life, Dynamo Jeugdwerk,
Eindhoven Vitaal, Lumens, Wij Eindhoven en Gemeente Eindhoven. Samen hebben zij
als doel de inwoners van Gestel te helpen bij een gezondere levensstijl. 

Dat een gezondere levensstijl leidt tot minder fysieke en mentale klachten is bij iedereen
wel bekend, maar de stap zetten naar een gezondere levensstijl, blijkt voor velen toch
lastig.

Daarom hebben we dat nu heel makkelijk en leuk
gemaakt. Via een gratis stappenteller van It’s My Life op
je telefoon, spaar je Fitcoins. Deze Fitcoins kun je
uitgeven aan allerlei gezonde producten of diensten,
zoals bijvoorbeeld kaartjes voor het zwembad, kaartjes
voor een comedy-voorstelling in het Parktheater, gratis
sportlessen en nog veel meer leuke en gezonde dingen.
Meer bewegen was nog nooit zo leuk! Ga naar
www.gestelgezond.nl en meld je aan.

Mocht het niet lukken: we organiseren een bijeenkomst
in ‘t Slot op zaterdag 23 maart van 10.00-12.00uur,
waarbij we je hiermee gaan helpen. 

Daarnaast organiseren we een jaar lang trainingen op het gebied van gezonde leefstijl. Over voeding, 
bewegen, omgaan met stress en slapen. Allemaal heel praktisch en dus voor jou toepasbaar. Ook 
hierover zullen we je tijdens deze bijeenkomst op 23 maart informeren.

Jaarverslag Repaircafé

Na 3 jaar Repair café Gestel in ‘t Slot achter de
rug te hebben blijkt wederom dat er hier duidelijk
behoefte is aan een dergelijke activiteit.

Met de financiële ondersteuning van de
wijkverenigingen Genderbeemd, Hanevoet en Ooievaarsnest zijn de
zaalkosten voor dit jaar in ‘t Slot geregeld.

Vorig jaar hebben we in 11 bijeenkomsten 183 bezoekers gehad die 217 apparaten meebrachten die er 
geen zin meer in hadden; wij hebben er daarvan weer 150 kunnen herstellen met ongeveer 10 
vrijwilligers uit de wijk die 1 zaterdag per maand van 13.00 tot 16.30 uur hun best doen om de 
aangeleverde apparaten te repareren.

Het gaat vaak om huishoudelijke apparaten met de Senseo op kop maar ook strijkijzers, föhns, 
bakovens, radio's, draaitafels, cassettespelers, stofzuigers, lamparmaturen, teveel om op te noemen. 
Verder repareren we ook computers, laptops, tablets en klokken, en we herstellen of verstellen ook 
kleding.

We betrekken de mensen bij de reparatie zodat we gezamenlijk keuzes kunnen maken wat te doen, een
formule die prettig werkt en men ziet hierdoor ook eens de binnenkant van een apparaat. Indien een 
onderdeel kapot is adviseren we waar dat verkrijgbaar is en kan daarna gerepareerd worden. We 
vragen een financiële bijdrage maar u bepaalt hoeveel!

Graag zien we u het komende jaar in ’t Slot op 1 van de zaterdagen uit onderstaande agenda.

Met een vriendelijke groet van het Repair team Gestel.

Agenda 2019: zaterdag 16 Maart, 20 April, 25 Mei, 15 Juni, 21 September, 19 Oktober, 16 November 
en  21 December van 13.00 – 16.00 in Wijkgebouw ’t Slot, Kastelenplein 167.
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ONS Meezingkoor Eindhoven zoekt nieuwe leden.

BESTE BUURTGENOTEN!!

Ons Meezingkoor Eindhoven is op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen.
Iedereen die graag wil zingen is bij ons van harte welkom. Wij zingen onder
leiding van een dirigent. We repeteren op donderdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in    Wijkgebouw Gestel (voorheen Gemeenschapshuis Genderdal), 
Boccherinilaan 6, 5653HE Eindhoven. Voor iedereen die graag zingt: kom eens luisteren of meezingen.

Je kan ook bellen voor informatie met: 

Annie van Rijn, tel: 0402522069 of Annet Eggenhuisen, tel: 0402213066.

NIEUWS VAN WIJKGEBOUW ‘T SLOT

’t SLOT GAAT VERNIEUWEN: DENK EN HELP MEE !

Uit diverse (buurt)onderzoeken is gebleken dat de uitstraling van ’t Slot als verouderd
wordt ervaren.

We hebben veel goede ideeën, behoeften en mogelijkheden opgehaald. Hier is een
aardig beeld van ontstaan: niet alleen over eventuele ‘upgrades’ van de ruimtes,
maar ook over de functionaliteit van vernieuwingen. Inmiddels zijn 2 werkgroepen
gevormd die low (no)budget ideeën aan het uitwerken zijn. Dit geeft als resultaat dat
de voorzijde van ’t Slot behoorlijk verfraaid is en dat kleine veranderingen aan de binnenzijde in gang 
zijn gezet. Ondertussen hebben meerdere buurtbewoners zich aangeboden om de ideeën verder uit te 
werken en uit te voeren. Nu gaan we de wensen uit de wijk concreter ophalen om daarna een plan van 
aanpak uit werken. Hierbij hebben we uw hulp als buurtbewoner nodig!

Daarom vragen we een paar minuten van uw tijd om enkele vragen te beantwoorden. De vragenlijst 
kunt u downloaden van de site van Lumenswerkt,  invullen en afdrukken: 
https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2018/12/slotvragenlijstinvulbaar.pdf

Komt u het formulier persoonlijk inleveren in ‘t Slot dan staat een gratis kopje koffie voor u klaar. Alvast 
bedankt voor uw medewerking namens Maartje, Natasha en Wilma. Voor info kunt u mailen naar 
mdeurloo2@gmail.com of bel naar 0614334600

Een nieuwe keuken in ’t Slot?

Afgelopen jaar zijn er diverse kookactiviteiten gestart waaronder de Paaslunch, Wereldtafel en het 
project Dicht Bij Huis i.s.m. Vluchtelingenwerk.

Ook dit jaar is er behoefte om door te gaan met de Wereldtafel, met Pasen een lunch voor en door de 
buurtbewoners en men wil bijvoorbeeld starten met Soep en Spelen.

De huidige keuken voorziet niet in de behoefte als gepaste voorziening. ’t Slot is met diverse 
buurtbewoners en gemeente in gesprek om mogelijkheden te onderzoeken om de keuken in 
vloeroppervlakte uit te breiden en de voorzieningen aan te passen. We houden u op de hoogte van deze
ontwikkelingen.

Activiteiten

Iedere woensdag van 10.00 – 11.30 uur in ‘t Slot

Vanaf mei 2018 zijn wij begonnen met het Koffie-uurtje. Inmiddels zijn er 33
personen die deze gezellige ochtend regelmatig bezoeken. Wandel gerust
binnen, u bent van harte welkom, de koffie staat klaar. Het 1e kopje koffie/thee
voor € 1,00 de 2e is gratis

Zaterdag 23 maart 10.00-12.00uur: Gestel Gezond 

Meer informatie over meedoen aan Gestel Gezond en trainingen op het gebied van gezonde leefstijl. Zie
artikel op pagina 10 .
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Vrijdag 15 maart 9.30-17.00uur: NL DOET

NL Doet is een mooie gelegenheid voor buurtbewoners om zich in te zetten voor de gemeenschap. Dit 
jaar gebruiken we deze kans om weer een stapje dichter bij een gezellig buurthuis te komen. Op vrijdag 
15 maart gaan we een ruimte van buurthuis ‘t Slot een opknapbeurt geven. Bent u in gelegenheid om 
mee te helpen? Meldt u zich dan aan via de website van NL Doet. Voor de versterking van de innerlijke 
mens wordt gezorgd.  Tot ziens op vrijdag 15 maart om 9.30 uur!

Zondag 7 april 14.00-18.00 uur: DANSEN IN ’t SLOT met
HUMPHREY & FRIENDS

Noteer het vast in je agenda! Wegens groot succes treedt de Originele
Eindhovense Sixties Band  HUMPHREY & FRIENDS opnieuw op in ’t Slot.
Toegang: € 3,-- incl. 1 gratis snack; consumpties via muntverkoop.

Zaterdag 1 juni om 20.00 uur PUBQUIZ in 't SLOT

De Pubquiz heeft 5 rubrieken waarvan in ieder geval 3 vaste: 

Tegesworrig (actualiteiten),
Muziek en Wittegijut (weetjes algemeen)

Deelname € 2,-- per persoon. Maximaal 5 personen per groep.

Informatie (inschrijven tot 30/5) bij Peter Cornelis laminar@mac.com of aan 
de bar bij ’t Slot.

Uitstraling ’t Slot: Mozaïek – project

Op naar de zomer!

We zijn met 15 vrijwilligers begonnen aan het verfraaien van ‘t Slot. De eerste stoeptegels voor het 
“buitentapijt” beginnen kleur te krijgen door hun ijverige handen. Ieder maakt een eigen ontwerp voor 
zijn/haar tegel.  We inspireren elkaar en zijn voorlopig nog een aantal donderdagen bezig om onze 
werkstukken af te krijgen. De stemming zit er goed in; dat belooft een goede zomer, met mooi 
terrasjesweer!

Doorstart Wereldkeuken van ’t Slot

Wegens gezondheidsredenen is Mirjam (drijvende kracht en kokkin) enige tijd uitgeschakeld. Graag 
willen we met u als buurtbewoner een doorstart maken. Hier hebben we uw hulp bij nodig!! Houd je van 
koken? Kan je (meehelpen) themagericht een menu samenstellen? Vind je het leuk om ‘de kar mee te 
trekken’? Of vind je het leuk om gewoon mee te helpen? Meld je dan nu aan!

Mail naar info-slot@lumenswerkt.nl of bel naar 0622465317. Je kunt ook langs komen, de koffie staat 
voor je klaar! Kookteam ’t Slot.

Noteer alvast in uw agenda 31 maart, dan zal de volgende Wereldkeuken in ’t Slot plaats vinden.

Soep en Spelletjes

Het is gebleken dat buurtbewoners graag met elkaar in contact komen om gezellig een praatje te maken
en elkaar beter te leren kennen.

Binnenkort willen we gaan starten met een lunch waarbij je
verse soep en een broodje kunt nuttigen

Aansluitend kunnen er tafel-spelletjes gespeeld worden. Te denken valt aan sjoelen, kaarten, mens-
erger-je-niet. Of misschien vind je het leuker om te biljarten ?

Een idee zou kunnen zijn om dit rond Pasen te doen.

Graag willen we ideeën, behoeften en mogelijkheden ophalen. We hebben vanuit jullie als buurtbewoner
ook helpende handjes nodig om dit waar te maken. Zou u mee willen helpen of kent u iemand die bereid
is mee te helpen (we hebben minimaal 3 personen waarvan 1 de coördinatie kan doen, nodig) ?

Mail naar info-slot@lumenswerkt.nl of bel naar 0622465317. U kunt ook langs komen, de koffie staat 
voor u klaar!
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Oproep helpers MEET & GREET

Na de geslaagde Meet & Greet van vorig jaar zijn we voornemens om weer een Meet & Greet te 
organiseren door en voor alle vrijwilligers van Oud Kasteel (Genderbeemd, Hanevoet en 
Ooievaarsnest). Deze keer met een gezellige BBQ.

Een datum hebben we ook al geprikt: 25 mei, noteer deze alvast in je agenda.

Momenteel bestaat het werkgroepje uit enkele dames. Zij hebben hulp nodig! Uw hulp!  Zij kunnen een 
coördinator en helpende handjes goed gebruiken. Lijkt dit wat voor u? 

Meld je dan nu aan! Via info-slot@lumenswerkt.nl of bel naar 0622465317.

Langs komen kan natuurlijk ook! De koffie staat voor u klaar!

Werkgroep Meet & Greet

PR & COMMUNICATIE VRIJWILLIGER

Ga jij er voor zorgen dat ’t Slot zichtbaarder wordt voor de wijk o.a. via social media? Mail naar info-
slot@lumenswerkt.nl of bel naar 0622465317.  Je kunt ook langs komen, de koffie staat voor je klaar!

SPORT, SPEL EN ONTSPANNING

Bridgeclub Allez Alert 2 21 83 09 dhr. E. de Groot, secretariaat
Atrium Gagelbosch 2 52 81 19 dhr. J. Cloodt, 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

website: 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
55+ Heren- dames gymclub GO 2 52 56 41 Ruud van der Heijden
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
DynamicTennisVereniging Old Dutch 2 52 31 13 Yvonne Louis, olddutch.dse.nl
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

english version available on our website

EN DAN DIT NOG

Nieuw in onze buurt ? SBG heeft voor nieuwe bewoners een informatiemap
samengesteld. Omdat wij vanwege privacywetgeving geen informatie van de
gemeente meer krijgen over adressen waar zich nieuwe bewoners gevestigd

hebben, kunt u de map, al of niet gecombineerd met een bezoek, bij ons zelf
aanvragen, per email of via de aanvraagpagina op onze site:

https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/info/welkom-in-de-genderbeemd.html. 

New in Genderbeemd ? Stichting Buurtbeheer Genderbeemd would like to welcome you as a
new local resident to the Genderbeemd. For privacy reasons SBG does not receive address
information of new inhabitants from the council. Therefore we are unable to contact you but we do
provide a welcome folder for new inhabitants which will be sent on request. Also we would be
happy to pay you a welcoming visit if you wish. You may request the folder on
https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en/info/welkom-in-de-genderbeemd.html .
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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 de komende tijd bij Degoj verwachten  :  

Zaterdag 17 maart 2019: BOWLING. Degoj huurt het hele bowlingcentrum in Veldhoven af.
Lekker 1½ uur met ballen smijten. Voor iedere beste bowler per baan ligt een lekker prijsje klaar. 
Meedoen kost € 3,--

Vrijdag 29 maart 2019: KEETAVOND. Op de site van Degoj kun je lezen wat er allemaal te doen is op 
de Keetavond. Voor deze activiteit hoef je je niet vooraf aan te melden. Iedereen van 9-15 jaar is 
welkom van 19.00-21.00 uur in wijkgebouw ’t Slot. Entree bedraagt € 1,--

Zondag 14 april: SPORT- EN SPELOCHTEND. Lekker je uitleven met bankvoetbal, blokjesvoetbal, 
win de penaltybokaal enz. enz. Aanmelden maar! Deelname kost € 1,50

Vrijdag 26 april 2019: KEETAVOND. Voor deze activiteit hoef je je niet vooraf aan te melden. Iedereen 
van 9-15 jaar is welkom van 19.00-21.00 uur in wijkgebouw ’t Slot. Entree bedraagt € 1,--

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
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ACTIVITEITEN WIJKCENTRUM 'T SLOT

Maandag 09.00 – 12.00 Schildersclub 't Slepertje
09.45 – 11.00 Yoga 55+
13.00 – 16.00 Schildersclub Rob Vonk
13.30 – 14.30 Gym senioren en mensen met een beperking
13.30 – 16.30 Biljarten
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
15.00 – 16.30 Spreekuur “Wij Eindhoven”
19.30 – 23.00 Biljarten
20.00 – 23.00 Country Linedancing Beginners (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 1e & 3e maandag v.d. maand → Fotoclub De Gender
20.00 – 23.00 2e maandag v.d. maand → ACE Apple computerclub

Dinsdag 09.30 – 11.00 Slankclub
10.00 – 12.00 Boekenuitleen
10.00 – 12.00 Fotoclub De Fotoschouw (www.fotoschouw.nl)
11.00 – 12.00 Inloop Buurt in Bloei
14.00 – 15.30 Koersbal (okt t/m april) –  georganiseerd door KBO
14.30 – 16.30 Techplayground, Dynamo jeugdwerk: aan de slag met technologie
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)

Woensdag 10.00 – 11.30 Koffie-uurtje
13.00 – 14.00 1e woensdag v.d.maand Overleg Politie, Gemeente en buurtpreventie 
13.00 – 17.00 Gezellige inloop tijdens de weekmarkt
13.30 – 16.30 Biljarten en kaarten 55+  – georganiseerd door KBO
14.00 – 16.30 Volksdansen  – georganiseerd door KBO
19.00 – 23.00 2e woensdag v.d. maand  Hermes pers. vereniging
19.30 – 22.30 3e woensdag v.d. maand  Vereniging van Natuurfotografen
20.00 – 23.00 Laatste woensdag van de maand  HCC 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 Breien – georganiseerd door KBO
15.00 – 16.30 Taalles Danté (italiaanse les)
20.00 – 22.30 Zangkoor Dirk ( pop)
20.00 – 22.30 2e donderdag van de maand → HCC Computer-Borduren

Vrijdag 14.00 – 18.00 Inloop – georganiseerd door KBO
19.30 – 23.00 Laatste vrijdag van de maand: Sociëteit “de Gender”, 

Zaterdag 09.00 – 16.00 1e zaterdag v.d. maand → HCC FlightSimulator
13.00 – 16.00 3e zaterdag v.d. maand → HCC Inloop
13.00 – 16.00 3e zaterdag v.d. maand → Repaircafé Gestel

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.: 040 251 97 68 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, 06-54977622 C Foederer, 2572710 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. Jansen / 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 17.00 tot 8.00 uur en in het weekeinde
Tandartsen 2 57 38 29 R. Brakel, Kastelenplein 174

2 51 83 32 B. Jans, Kastelenplein 174
2 51 32 45 J. Sijmons, Kastelenplein 174
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
De Luisterlijn (Sensoor) 0900 0767 Voor een gesprek van mens tot mens 7 x 24 uur

https://www.deluisterlijn.nl/ , telefoon ook 040-212 55 66
Buurtbemiddeling 0653317331 Eindhoven, buurtbemiddelingeindhoven.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 0652740915 Wijkgebouw ‘t Slot, https://www.facebook.com/JCtSlot
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
english version available on our website
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