
INFORMATIEBLAD SEPTEMBER 2019
  
JAARGANG 25 NUMMER 3

Impressie van straatactiviteiten in afgelopen jaren

Website: www.buurtbeheer-genderbeemd.nl NL|EN



COLOFON

COLO  FON  
september 2019
jaargang 25, nr. 3
oplage 1520 ex.

REDACTIE:
Reinier van den Broek,
Hans Vossen

WEBSITE:
www.buurtbeheer-genderbeemd.nl
NL|EN

BANKRELATIE:
Rabobank
NL 16 RABO 0150060416

SBG heeft ANBI-status.
KVK nr.: 41093766 
RSIN nr.: 804523873

WERKGROEPEN  :  

Veilig Wonen
Wil de Vries
Tel.: 040 - 2 57 27 10

Woonomgeving & Milieu
Vacature
Tel.: 

Communicatie
Maike Kanen
Tel. 06 – 11.14 12 14

Verkeer
Reinier van den Broek
Tel.: 040 - 2 51 97 19

Online versie:
https://www.buurtbeheer-
genderbeemd.nl/info/infoblad.html

@SBGenderbeemd

BESTUUR STICHTING BUURTBEHEER GENDERBEEMD
Voorzitter: vacature
Secretaris: Daniële Gemen 2 53 85 25

Jan Palachstraat 14, 5653MC
info@buurtbeheer-genderbeemd.nl

Penningmeester: Antoon Knapen 2 55 11 34
Leden: Reinier van den Broek 2 51 97 19

Wil de Vries 2 57 27 10
Maike Kanen 06 11 14 12 14

Het bestuur van de Stichting Buurtbeheer Genderbeemd wil dit 
blad graag vier maal per jaar uitbrengen; in maart, juni/juli, sep-
tember en in december. Indien er voldoende kopij is, lukt het ze-
ker. Hebt u iets te melden dat in het belang is van de lezer en de 
Stichting, zendt u dit dan aan het redactieadres.

Ingezonden reacties worden alleen geplaatst wanneer naam en adres 
bij de redactie bekend zijn. Artikelen met een commerciële strekking 
worden niet geplaatst. De redactie neemt geen enkele verantwoording 
voor de inhoud. De redactie behoudt zich het recht voor een artikel wel 
of niet te plaatsen.

De sluitingsdata kopij voor de vier nummers per jaar van het informatie-
blad SBG zijn: 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november.
De verschijningsdata voor de vier nummers per jaar van het informatie-
blad SBG zijn: 
15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december.

Teksten aanleveren als MS-Word- (.doc
of .docx), Open-Office.org- (.odt) of platte
tekstbestanden (.txt).
Foto's liefst aanleveren als .jpg-
bestanden .

KOPIJ-ADRES POST:
Jan Palachstraat 14,
5653 MC EINDHOVEN

KOPIJ-ADRES E-MAIL:
redactie@buurtbeheer-genderbeemd.nl

KOPIJ voor infoblad nr. 4: (jaargang 25):
Inleveren tot: 15 november 2019, per e-mail of post.

INHOUD

Colofon.................................................................2
Van het bestuur....................................................3
Van de penningmeester.......................................3
En dan dit nog .....................................................3
Woonomgeving en Milieu.....................................5
Nieuws van 't Boekenslot.....................................6
Werkgroep Veilig Wonen......................................6
Nieuws van de Buurtpreventen............................7

Ingezonden..........................................................8
Nieuws van Wijkcentrum ‘t Slot..........................11
Activiteiten Wijkcentrum 't Slot...........................13
DEGOJ & Jongerenwerk....................................14
Sport, spel en ontspanning.................................15
Collectes in onze buurt.......................................15
Belangrijke adressen..........................................16

2



VAN HET BESTUUR

Als ik dit stukje schrijf is de bouwvakvakantie net weer afgelopen. Nog één weekje en dan gaan de 
kinderen weer naar de basisschool. De buurt komt dan weer terug in zijn normale ritme. De dagen 
worden langzaam aan weer korter, maar de temperaturen zijn voorlopig nog goed. Prima 
omstandigheden (over het algemeen) om een straatfeest,
buurtbarbecue of burendag te organiseren. Burendag is een
landelijk initiatief waarop de buurt gezellig samenkomt en
waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de
buurt. In 2019 vieren we Burendag op zaterdag 28
september. SBG heeft voor vijf straatfeesten reeds
subsidieaanvragen mogen ontvangen. De meeste feesten
zullen eind augustus of in september gaan plaatsvinden. Ik
hoop van harte dat we hiervan in de volgende editie wat
sfeerimpressies kunnen laten zien. Daarom doe ik hierbij
graag aan diegenen die een straatfeest organiseren, een
oproep om ons van een kort verslag en wat beeldmateriaal
te voorzien. Denkt u daarbij wel aan de privacywetgeving? Dit wil zeggen dat alle mensen die duidelijk 
herkenbaar op de foto’s staan, hiervoor hun akkoord moeten hebben gegeven.

Mocht u in uw straat iets willen organiseren, weet dan dat ook u bij ons kunt
aankloppen voor een subsidie. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u vinden op
onze website (onder het kopje info).

Veel leesplezier!

Daniele Gemen, Secretaris SBG

VAN DE PENNINGMEESTER

De SBG staat er goed voor met de buurtkas. Ook voor dit jaar hebben we al de nodige straatfeesten 
gebudgetteerd en is er nog ruimte in dit budget. Denk ook aan de mogelijkheden om onze bijdrage te 
combineren met die van de nationale burendag, dit jaar op 28 september. Met de subsidie van de SBG 
en van Douwe Egberts/Oranje Fonds heb je een aardig bedrag bij elkaar! Zie voor uitgebreide informatie
ook https://www.burendag.nl/vier-burendag.

In het vorige krantje deed ik een oproep of er buurtbewoners zijn die zich kunnen/willen inzetten voor 
duurzaamheid. Dit heeft vruchten afgeworpen! Inmiddels is er een kleine werkgroep gestart om e.e.a. 
eens nader te bekijken. Wil je weten wat er gedaan kan worden: sluit aan in de werkgroep. Stuur een 
berichtje naar info@buurtbeheer-genderbeemd.nl.

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

Antoon Knapen, Penningmeester SBG

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. 
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Communicatiemiddelen binnen de buurt.

Binnen de buurt zien we verschillende communicatiemiddelen hun plek veroveren; we willen de 
belangrijkste hiervan noemen (en wat opmerkingen). 

1. SBG Buurt informatieblad, op papier en elektronisch, verschijnt vier keer per jaar. Hierin 
vindt u mededelingen van werkgroepen en bestuur van SBG, meldingen vanuit wijkactiviteiten 
en ingezonden stukken van buurtbewoners. 
Werkt als u een brievenbus heeft.

2. SBG Website, www.buurtbeheer-genderbeemd.nl. Bevat mededelingen van
werkgroepen en wijkactiviteiten plus handige overzichten. Ook is hier de
elektronische versie van het Infoblad te vinden naast aanvraagformulieren voor
subsidie voor straatactiviteiten etc.
Werkt op smartphone en computer, https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl

3. SBG Facebook pagina. Operationeel sinds 2 jaar. Deze begint zijn plaats in de
buurt te veroveren en hier worden evenementen etc. gedeeld.
@SBGenderbeemd. 
Werkt op smartphone (via app) en computer, 
https://www.facebook.com/SBGenderbeemd/

4. Nextdoor. Binnen de buurt hebben we een hoog aantal Nextdoor
gebruikers. Voordeel van dit medium boven bijv. Whatsapp groepen is
dat je kunt filteren op wat je wilt zien; je kunt ook buiten de buurt kijken
en je kunt je zichtbare gegevens beperken. Wordt vooral gebruikt voor
meldingen van gevonden en verloren spullen, verdachte situaties,
aanbod en vraag van gratis of bijna gratis spullen, lenen van
gereedschap (ladders, zware boormachines etc.).
Werkt op smartphone (via app) en computer (via webinterface). Er
bestaan talloze apps zoals Nextdoor, maar wij als SBG noemen alleen
Nextdoor vanwege het genoemde hoge aantal gebruikers in onze buurt
en wijk. Het is niet handig om in een buurt meerdere apps te gebruiken
met dezelfde functionaliteit.  https://nextdoor.nl

5. Buitenbeter APP. Dit is een app van de gemeente om "problemen in de openbare
ruimte" te melden. Dat kan dus  variëren van gevaarlijke bomen en losliggende
tegels tot troep op stoep. Wel meteen met de APP een foto maken, want de app
kan niet een eerder gemaakte foto gebruiken (u kunt de app open laten staan om
later de melding af te maken). Ervaring is dat meldingen via de app vrij snel
opgepakt worden en dat u ook snel een terugmelding krijgt.
https://buitenbeter.nl/ . Alternatief blijft telefoon 14040

6. WhatsApp groepen. Een veel gebruikte App binnen vrienden/kennissen en familie.
Voor straatgroepen toepasbaar, maar heeft als nadeel dat je niet kunt filteren.
Voordeel is dat je snel even alle mensen van je straat kunt informeren. Bedenk wel
dat je via deze app iedereen in de groep je telefoonnummer geeft. 
https://www.whatsapp.com

Als u iets wilt melden voor/aan de buurt in het informatieblad, via onze website of op onze 
facebookpagina, dan kunt u dat aanleveren bij ons via redactie@buurtbeheer-genderbeemd.nl 

Om gebruik te maken van bovenstaande middelen moet je iets doen. Per middel geven we dat hier aan:

1. Infoblad: Gele blad niet meteen bij ‘t oud papier gooien, maar er even doorheen bladeren.

2. SBG Website: Hiervoor heb je alleen een smartphone, tablet of computer nodig, verder geen 
accounts. De website is er in het Nederlands en Engels. 

3. SBG Facebook: Om hier in mee te kunnen doen moet je een Facebook-account hebben. Voor 
de mensen die net als uw redacteur niet alle was buiten willen hangen: je kunt een account 
maken met minimale settings: Je naam , verder niks en alleen vrienden van vrienden mogen je 
zien (als je geen facebookvrienden hebt ben je dus heerlijk onvindbaar). Ga naar facebook.com, 
maak een account en begin met instellingen/privacy goed te zetten.
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4. Nextdoor: Hoe word je lid en hoe stel je het in ?

a) Lid worden kan op 2 manieren:

1. Je wordt uitgenodigd door buren. Dat kan via de email of via een kaartje in de 
brievenbus. Je buurman/vrouw kan dat kiezen. 

2. Je probeert zelf lid te worden: dan krijg je een kaartje van Nextdoor in de brievenbus 
(zodat er min of meer zeker gesteld is dat je in onze buurt woont) en met de code op dat 
kaartje kun je je aanmelding afmaken. Het kan ook zijn dat een zgn. topgebruiker je kent 
en zijn akkoord geeft, dan komt er geen kaartje.

b) Instellen: begin met in te stellen uit welke buurt je je berichten wilt zien (alleen Genderbeemd,
of ook bijv. Hanevoet, Ooievaarsnest, Genderdal, Bennekel etc ) . Stel ook in wat buren van 
jou kunnen zien: wel het volledige adres of alleen de straatnaam. Kortom, loop er even 
doorheen, de standaard instelling is wat ruim. Stel ook in van welke berichten je een melding 
(via email) wilt hebben: bijv. alleen van buurtpreventiezaken, of ook evenementen, en als je 
echt meer email wilt hebben: van alles. 

5. Buitenbeter: op te halen in de appstore. Eenmalig aanmelden met je e-mailadres. 

6. Whatsapp: Zijn er nog lezers zonder Whatsapp ? Ophalen in de appstore, aanmelden met 
telefoonnummer en verificatie uitvoeren. Een van de beheerders van de straatgroep moet jou 
toevoegen in de groep. 

WOONOMGEVING EN MILIEU

Wijkschouw

In november wordt er weer een wijkschouw gelopen en wel op maandag 11-11-2019.
Start is om 19.00 uur hoek Bouvigne / Aldendriel bij basisschool de Hobbitstee. Te schouwen gebied: 
Groeneveld / Frankendaal en M.L. Kingstraat e.o. 

We nodigen u uit om eens mee te lopen !!  Dus zet deze datum vast in uw agenda. Tot dan.

Mankementen melden

Mocht u losse stoeptegels, verdraaide straatnaambordjes, verlichting die niet werkt enz. tegenkomen, 
dan kunt u dit melden met de Buiten-Beter app of via telefoonnummer 14040. U krijgt een meldings-
nummer om eventueel op de melding terug te kunnen komen als er geen voortgang is. Het werkt echt!

Begroeiing voortuin

We willen bewoners waarvan de begroeiing van de voortuin een groot deel van het trottoir in beslag 
neemt (struiken, lage bomen, hagen), vriendelijk vragen deze een keer te verwijderen of te snoeien, 
zodat men weer optimaal  het trottoir kan gebruiken. Alvast bedankt, namens alle  buurtbewoners.

De eendjes willen ook een geschilderde wand; of toch niet ? 

We constateren nog steeds dat er spul door de
straatputten gestort wordt dat toch echt niet in de
Gender thuishoort (waar de straatputten op lozen
sinds regenwater- en rioolwaterafvoer gescheiden
zijn). Meld ook uw klusser dat de rommel mee naar
huis moet en niet in de put gekieperd mag worden.

  

Glasscherven in de zandbakken

Enkele buurbewoners hebben glasscherven
gerapporteerd in de zandbakken. Daarmee wordt zo’n
zandbak eigenlijk ongeschikt voor kleine kinderen om in
te spelen. Vandaar hier onze oproep: geen glas in de
zandbakken/spin/glijbanen en mocht er toch een keer
iets mis gaan: ruim het helemaal op, laat zelfs geen
kleine splinters liggen. 

Mevr. Wil de Vries
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Op het moment van typen van dit stukje is ’t Boekenslot net weer
open, na een vakantie van vier weken. We hebben er zin in om weer
te beginnen en onze trouwe lezers weer te kunnen begroeten, maar
ook om nieuwe lezers te mogen verwelkomen. 

We hopen deze week onze rekken weer gevuld te krijgen. Die zijn nu
wat leger dan u gewend bent omdat men vóór de vakantie een
dubbele portie boeken kon lenen. Nogal wat mensen hebben van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Maar ook al hebben we wat
minder boeken dan anders ‘in huis’, er zijn er nog genoeg om uit te
kiezen!

Kort voor de vakantie hebben we nog een aantal ‘nieuwe’ boeken
gekregen en gekocht.

Enkele van die nieuwe titels:

 José Vriens: Het huis aan de overkant

 Greetje v.d. Berg: Alle kleuren van de regenboog

 Johanne van Archem: Isabel

 Karin Fossum: De fluisteraar

 Isabel Ashdown: Kleine zus

 Hendrik Groen: Een kleine verrassing

Zien we u binnenkort (weer) bij ’t Boekenslot?

De openingstijden vindt u hiernaast.

WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner

Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft gehad. En dat u bij thuiskomst niet voor onaangename 
verrassingen bent komen te staan.

De meeste inbraken worden gepleegd door “gelegenheidsinbrekers”.  Kenmerk van deze inbreker is dat 
hij snel naar binnen, maar ook weer snel naar buiten wil. Dus in zo’n kort mogelijke tijd mee nemen wat 
hij kan gebruiken.

Nieuwste rage: Autosleutels bij de kapstok: weg is uw auto. De nieuwste sleutels (Passive Keyless 
Entry & Start, ook wel “Keyless Go”) kunnen tot op een afstand van maximaal 6 meter uitgelezen 
worden! Dus leg uw sleutels niet te dicht bij de voordeur of, nog beter,  bewaar ze in een gesloten 
metalen doosje of in een daarvoor ontworpen RFID autosleutelhoesje. 

Overigens kan de methode ook gebruikt worden op een parkeerplaats, dus ook daar zou een metalen 
omhulling van de sleutel of RFID hoesje dienst kunnen doen. Passive Keyless Entry kan ook (in ieder 
geval door de dealer) uitgeschakeld worden om zeker te zijn (maar dan moet u op een knopje drukken 
om de auto te openen en te sluiten). In het volgende plaatje ziet u hoe de dieven te werk gaan. 
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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



Verder: Met onderstaande aandachtspunten kunt u ook  uw voordeel doen.

• Fiets niet op slot: weg is de fiets. Zet de fiets ook in de berging op slot, zet uw fiets bij parkeren 
bij voorkeur ook vast aan een vast object. Dus dubbel op slot.

• Geen verlichting bij de voor- en achterdeur?  Een inbreker staat niet graag in de schijnwerpers. 
• Dichte beplanting en tuinafscheidingen rondom de woning: een inbreker kan buiten het zicht zijn 

gang gaan. 
• Kliko’s zijn prachtig klimmateriaal, ook kunnen ze gebruikt worden om gestolen waar te 

vervoeren.
• Met goed hang- en sluitwerk, met het keurmerk SKG, kunt u veelal korting krijgen op uw 

verzekering. 
• Bent u niet thuis, laat uw woning er bewoond uitzien door bijv. krant en thee- of koffiekopjes op 

tafel te laten staan. 
• Vestig geen onnodige aandacht op waardevolle spullen door ze op een van buitenaf zichtbare 

plaats te zetten.
Hang in de meterkast een lijstje met gegevens van personen die in geval van nood gewaarschuwd 
kunnen worden 

Bel bij onraad of verdachte situaties direct de politie.

Politiekeurmerk Veilig Wonen.

In dit keurmerk zijn eisen opgenomen voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor bestaande woningen 
ten aanzien van inbraakbeveiliging (goede sloten, verlichting) en sociale controle. In een woning die aan
de eisen voor het certificaat voldoet, maakt u minder kans op een geslaagde inbraak .

Voor een bestaande woning is het mogelijk het certificaat “Veilige woning ”aan te vragen. 

Schakel daarvoor een PKVW-bedrijf bij u in de buurt in. Zo’n bedrijf
vindt u via de QR code hiernaast of via www.politiekeurmerk.nl. De
experts bekijken of de woning aan de eisen voldoet, voeren
eventueel aanvullende maatregelen uit en verstrekken het certificaat.

De kosten zijn afhankelijk van de actuele staat van beveiliging van
uw woning. Het PKVW-bedrijf kan u daar alles over vertellen. Aan de
uiteindelijke oplevering van de verklaring of het volledige certificaat
zijn geen extra kosten verbonden.

Voordeel: daling van inbraakrisico met ca. 80% en mogelijk korting op de inboedelverzekering. Kijk voor 
meer informatie op www.politiekeurmerk.nl

NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Beste bewoners van de Genderbeemd.

In juni kregen we van buurtpreventie Eindhoven, het overkoepelend orgaan
van buurtpreventie, de vraag voorgelegd om op woensdag 19 juni mee te
doen met European Focus Day. Dit om met zoveel mogelijk buurtpreventen op
die dag door de wijken te lopen om eventuele inbrekers te ontmoedigen met
het oog op de naderende vakantie, waarin de inbraakcijfers vaak stijgen. 

Dit was Eindhoven-breed. Ons team heeft daar met enkele buurtpreventen
ook aan meegedaan. Misschien heeft u ze wel in onze buurt zien lopen samen met 2 BOA’s.
Er konden flyers en vakantiekaartjes uitgedeeld worden aan buurtbewoners. 

Er zijn in de Genderbeemd nu 30 buurtpreventen, die geregeld met 2 personen door de buurt
lopen. Meer is welkom !

Opgeven of info via onderstaand e-mailadres.

De buurtpreventiecoördinatoren:

De heer Hans Claassen Mevr. Carla Foederer, Mevr. Wil de Vries
Telefoon  2522141 Telefoon 06-54977622 Telefoon 2572710 
Email: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.c  om  
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INGEZONDEN

Collecte Natuurmonumenten

Dit jaar heb ik samen met mijn dochtertje 
gecollecteerd voor natuurmonumenten. 

Ik had  vorig jaar in het gele krantje een stukje 
gelezen over de collecte in onze wijk en heb mij 
direct aangemeld als collectant. Natuurmonumenten
is een uitstekend doel om een rondje voor te maken
in onze wijk. 

Het behoud van de natuur is een heel belangrijk 
onderwerp in onze huidige maatschappij. Mijn 
dochtertje van 6 is al enige tijd lid van de 
‘jongerentak’ van natuurmonumenten OERRR. Ze 
krijgt hierdoor op jonge leeftijd mee hoe belangrijk 
respect voor de natuur is. Zo hebben wij diverse 
insectenhotels aan onze gevel hangen en staat 
onze achtertuin vol vlinderstruiken. Naast de 

voordeur hebben we een wilde bloementuintje. Ingezaaid met zaadjes speciaal voor bijen en vlinders. 

In de collecteweek voor Natuurmonumenten in de laatste week van juni zijn mijn
meisje en ik samen op pad gegaan. Het was de hele week flink warm waardoor
we onderweg flink werden verwend met ijsjes. We hebben 3 avonden gelopen en
leuke gesprekken gehad met bewoners uit de buurt. Met 7 collectanten hebben
we dit jaar € 630,82 opgehaald. Exclusief de Tikkie en iDeal donaties  �
Wil je zelf ook meelopen met de collecte voor natuurmonumenten in 2019? 

Laat het dan even weten via facebook of mailadres van SBG. Dan zorgen wij dat
je in contact wordt gebracht met de coördinator van onze wijk. 

Groeten,
Maike (en Eva )  �

Ps. Wist jij dat je de collectekalender kan vinden op de SBG-website zodat je zeker weet dat je geld 
geeft aan een echte collectant?  Check deze link voor meer info: https://www.buurtbeheer-
genderbeemd.nl/nl/info/collectes-in-onze-buurt.html

Jaarlijkse tentoonstelling F.C. De Gender op 2 en 3 november

Fotoclub De Gender houdt haar jaarlijkse 
clubtentoonstelling op 2 en 3 november a.s. in 
wijkgebouw 't Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven. 

De tentoonstelling bestaat uit vrij werk en werk uit 
het mentoraat o.l.v. Wim Jenniskens, alsmede 
audiovisuele presentaties.  

De openingstijden zijn: 

Zaterdag 2 november: 13.00 - 17.00 uur 

Zondag 3 november: 11.00 - 17.00 uur.

De toegang is gratis.

http://www.fcdegender.nl
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Parkeeroverlast, een reactie

Onderstaand stuk ontvingen wij als aanvulling op de bijdrage van dhr. van Dorst in ons vorige nummer:

Ik woon al meer dan 23 Jaar in de Genderbeemd en heb eigenlijk nog nooit gezien dat er problemen zijn
van parkeeroverlast buiten de normale overlast die in normale harmonie met elkaar wordt opgelost. 

Wel is een probleem dat de gemeente Eindhoven de wegen in de wijk een meter smaller heeft gemaakt 
met de aanpassing van de riolering. Daardoor zijn er auto’s op de stoep geparkeerd, maar daar heeft 
niemand last van omdat de stoepen erg breed zijn. 

Maar het parkeerbeleid van de gemeente Eindhoven dat de auto’s niet meer op de stoep mogen staan, 
houdt in dat er ruzie komt omdat er geen plaats meer is voor de auto’s en grote auto’s niet meer door de
straat kunnen omdat de geparkeerde auto’s te veel plaats in beslag nemen doordat ze op de straat 
moeten staan.

Nu zijn er nog mensen die hun auto’s op de stoep parkeren. Als deze auto’s een bekeuring krijgen, 
worden deze auto’s ook op de straat gezet en dan is het zeker onmogelijk om de vuilniswagen door de 
straat te laten rijden omdat die vrachtwagen te breed is.

Met vriendelijke groeten, Geert Bruins

Burendag Nijenrode 28 september 2019

Op zaterdag 28 september is het weer burendag op de Nijenrode. We starten om 15.00 uur met de 
activiteiten. Rond 18.00 uur komt de friteswagen en ‘s avonds hebben we nog een leuk spel en gaan de 
vuurkorven aan. Zie de foto’s’van vorig jaar. 

Je kunt je nog aanmelden bij  marjanroggeveen@hotmail.com
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Voortuinensale 23 juni

Op zondag 23 juni was er
voor de eerste keer een
voortuinensale in de
Genderbeemd binnen de
ring Bouvigne, Sterkenburg
en Aldendriel.

Er deden 43 adressen mee.
We vonden dat best veel
voor de eerste keer.

Het aantal bezoekers viel tegen. Het was 
heel heet en we hadden er misschien wat 
meer bekendheid aan moeten geven. Toch 
hoorde ik heel veel positieve reacties van de 
deelnemers.

Het was gezellig en toch wel voor
herhaling vatbaar. Dus komend voorjaar
gaan we het weer organiseren en we
hopen dat er dan nog meer mensen
mee gaan doen. 

Marjan Roggeveen

Foto-impressie straatBBQ Goudestein
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NIEUWS VAN WIJKCENTRUM ‘T SLOT

Nieuws

De keuken van ’t Slot wordt nu verbouwd. Voorlopig is het nog een beetje behelpen,
maar in september willen we toch graag nieuwe activiteiten gaan starten. Heeft u
ideeën of suggesties laat het ons weten!! Hieronder leest enkele van onze plannen.

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 met verse soep en een lekker broodje. Aansluitend kunnen er tafelspelletjes 
gespeeld worden. Te denken valt aan sjoelen, kaarten, mens-erger-je-niet, enz. Of misschien vindt u het
leuker om te biljarten??? Graag willen we ideeën, behoeften en mogelijkheden van u horen. 

We hebben van u als buurtbewoner wel een helpend handje nodig om dit waar te maken. Zou u mee 
willen helpen of kent u iemand die bereid is mee te helpen? (Let op: we hebben minimaal 3 vrijwilligers 
nodig waarvan 1 de coördinatie kan doen).

Heeft u ideeën of wilt u meehelpen, mail naar info-slot@lumenswerkt.nl of bel naar 0622465317. U kunt 
ook langs komen, de koffie staat klaar!

“Heel Oud Kasteel bakt” zoekt versterking

Chantie, een buurtbewoonster, wil graag in ’t Slot gaan starten met een Workshop Bakken (cakejes, 
worstenbroodjes, taartjes, etc). Zij zoekt hierbij een bewoner(ster) die net zo graag bakt als zij, om 
samen de deelnemers te begeleiden. Dit alles in overleg. Mail naar info-slot@lumenswerkt.nl of bel naar
0622465317. U kunt ook langs komen, de koffie staat klaar!

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

Vrijdag 20 sept.:  Kienen in ‘t Slot

Vanaf september gaan we elke 3de vrijdag van de maand kienen in ’t Slot. Wie houdt er niet van 
gezelligheid, een praatje maken en een gokje wagen? 

Zaal open om 13.30, kienen van 14.00-17.00 uur. Deelname vanaf  € 7,-.Prijzen zijn in natura.

Zondag 22 sept.: De wereldkeuken in ’t Slot 

De keukenploeg gaat voor u koken! Voor € 8,50 kunt u genieten van een overheerlijk Frans 3-gangen 
menu. Aanvang 17.30 uur. Schrijf u tijdig in, want vol is vol. Inschrijven en betalen kan tot 18 september 
aan de bar van wijkcentrum ’t Slot.

Zaterdag 28 sept.: Pubquiz

Aanvang: 20.00 uur. 

Naast de vaste rubrieken Muziek,
Tegesworrig (actualiteiten) en Witegijut
(algemene weetjes), komen aan de orde:
Amerikaanse presidenten en Reptielen.
Deelname € 2,- per persoon. Maximaal 10
groepen en 5 personen per groep. 

Informatie bij Peter Cornelis
laminar@mac.com of aan de bar bij ’t Slot.
In verband met de organisatie graag een
dag van te voren inschrijven.
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Zondag 29 september 14.00-18.00 uur: 
DANSEN MET DAAN !

Wie houdt er nu niet van gezelligheid, dansen en een praatje 
maken?! 

DJ Daan draait van 14.00 tot 18.00 uur muziek uit de jaren ’60, 
'70 en ’80 in wijkcentrum ‘t Slot.
Toegang: € 1,=.

PR & COMMUNICATIE VRIJWILLIGER

Vindt u het leuk om flyers te maken en teksten te schrijven
voor evenementen en nieuwe activiteiten? Dan zijn we naar
u op zoek om ’t  Slot o.a. via social media zichtbaarder te maken voor de wijk. De
taken en tijden zijn uiteraard in overleg.

Heeft u ideeën of wilt u meehelpen, mail naar info-slot@lumenswerkt.nl of bel naar 0622465317. U kunt
ook langs komen, de koffie staat klaar!

Deze en alle wekelijks terugkerende activiteiten staan ook op onze Facebookpagina: wijkcentrumtslot

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 00:00, vrijdag van 14:00 tot 18:00, zaterdag en 
zondag gesloten. Wijkcentrum 't Slot is op vrijdag, zaterdag en zondag ook buiten deze openingstijden 
te gebruiken voor activiteiten en evenementen.

Het Oranjefonds doneert € 10.000,00 aan wijkcentrum ’t Slot in Eindhoven!

De keuken en de bar van wijkcentrum ’t Slot zijn al een tijdje toe aan een opknapbeurt. Dank zij steun 
van het Oranje Fonds en ondersteuning van de gemeente Eindhoven wordt de verbouwing nu mogelijk 
gemaakt.

In wijkcentrum ‘t Slot kan iedereen van de vroege
ochtend tot de late avond in een ontspannen
sfeer elkaar ontmoeten. Je kunt hier je
favoriete cursus volgen, vergaderen,
deelnemen aan algemene activiteiten zoals
biljarten en kaarten, of gewoon gezellig samen zijn.
Bij mooi weer is het terras geopend, waar je lekker in
én uit de zon van een drankje kunt genieten.

De sociale functie van het wijkcentrum is heel groot,
maar je kunt hier ook terecht voor het huren van een van
de vele ruimten en zalen. Ook kun je tegen een kleine vergoeding gebruikmaken van ondersteuning van
je activiteiten in de vorm van bijvoorbeeld een beamer met scherm, een geluidsinstallatie en natuurlijk 
de keuken!

De vaste bezoekers en vrijwilligers van Wijkcentrum ‘t Slot vinden het super dat het Oranje Fonds hun 
medewerking verleent in de vorm van financiële steun. Nu kan de broodnodige verbouwing van hún 
wijkcentrum eindelijk plaatsvinden.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en
iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks
duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat
uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina
Vilchez, Adviseur Publiciteit, via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 030 23
39 348.
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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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DEGOJ & JONGERENWERK

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  :  

Op vrijdag 27 september is de eerste KEETAVOND. van het nieuwe winterseizoen. Iedereen van 9-15 
jaar is welkom, ook al ben je nog geen lid van Degoj. Het is te doen van 19.00-21.00 uur in 
wijkgebouw ’t Slot. Entree is € 1,--. Op de site van Degoj kun je lezen wat er allemaal te beleven is 
op de Keetavond.

Zaterdagavond 5 oktober: JUMP XL. Met Degoj gaan we naar het prachtige trampolinepark aan de 
Schubertlaan. Het mooie van met Degoj gaan is dat je voor minder dan de helft van de normale 
entreeprijs mee naar binnen kunt gaan en dat je dan gegarandeerd bosjes met vrienden en 
klasgenoten tegenkomt op de trampolines. Vooraf opgeven is nodig voor deze activiteit. Deelname 
kost € 7,50 voor 2½ jumpen (normaal kost dan meer dan € 20,--).

Zaterdagavond 2 november: ZWEMFESTIJN. Ga mee naar het mooiste zwembad van Noord-Brabant 
en dat is de Kempervennen in Westerhoven. Met de beroemde wildwaterbaan, glijbanen, 
kruidenbad, duiken naar het onderwateraquarium (zwemmen ook haaien in), golfslagbad en veel, 
veel meer. Deelname kost € 4,--. Ook voor deze activiteit moet je wel even vooraf aanmelden.

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 hoef je niet vooraf aan te melden. 

Dan kun je gewoon naar ’t Slot komen

Jongerencentrum ‘t Slot

Meer info:
Hicham Akel, 06 4676 8154
h.akel@dynamojeugdwerk.nl
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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

COLLECTES IN ONZE BUURT

8 t/m 14 sept 2019 Prinses Beatrix Spierfonds 1 t/m 30 nov 2019 Rode Kruis 

15 t/m 21 sept 2019 Nierstichting 3 t/m 9 nov 2019 Alzheimer Nederland 

22 t/m 28 sept 2019 HandicapNL 10 t/m 16 nov 2019 NSGK 

29 sept t/m 5 okt 2019 Dierenbescherming 17 t/m 23 nov 2019 Nationaal MS Fonds 

6 t/m 12 okt 2019 Ned. Brandwonden Stichting 24 t/m 30 nov 2019 Leger des Heils  

27 okt t/m 2 nov 2019 Diabetes Fonds 26 jan t/m 1 feb 2020 Hersenstichting 

Zie ook https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/info/collectes-in-onze-buurt.html
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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, 0654977622 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)
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
Jongerencentrum ‘t Slot 0646768154 Hicham Akel, h.akel@dynamojeugdwerk.nl .FB: JCtSlot
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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