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VAN DE REDACTIE

Voor u ligt alweer het laatste nummer van deze 25ste jaargang. 

Na de aankondiging in het vorige nummer dat er er nog subsidie beschikbaar was voor buurtactiviteiten,
liep het storm. De meeste bewonersgroepen hebben ook foto’s en verslagen ingeleverd, die kunt u 
lezen in “Ingezonden”. 

Maar straatactiviteiten zijn niet de enige zaken waar SBG zich mee bezig houdt. Er is nu een werkgroep 
Genderbeemd Duurzaam gestart (zie pagina 4) en wellicht zijn er ook andere zaken die na 25 jaar 
opgepakt of opgeschud kunnen worden. Mocht u daar ideeën voor hebben, meld ze dan bij ons via 
info@buurtbeheer-genderbeemd.nl .

En heeft u enige tijd over en ambitie om dit te gaan coördineren, meld u dan als nieuwe voorzitter, 
want die zoeken we ook nog. Het bestuur is enigszins onderbemand. 

De redactie.

VAN DE PENNINGMEESTER

Het einde van het jaar is weer in zicht. In de nazomer zijn er nog de nodige straatfeesten georganiseerd,
waaronder een paar hele grote van meer dan 100 personen! Al met al zijn er 11 straatfeesten in onze 
buurt georganiseerd waaraan bijna 700 personen hebben meegedaan; een mooi aantal! Het budget 
voor straatfeesten is hiermee volledig benut! 

Maar dat betekent niet dat er geen ruimte meer is voor andere of meer activiteiten. De reserves van de 
SBG zijn groot genoeg. Een bijdrage voor een oliebollenfeest, ‘nieuwjaar-vegen’, sneeuwruimen of 
andere buurtactiviteiten kan nog gewoon worden aangevraagd via het formulier op
onze website (onder het kopje info).

In deze uitgave vind je meer info over de straatactiviteiten die dit jaar hebben
plaatsgevonden.

Giften blijven nog altijd welkom, Wil je het SBG steunen, maak dan je gift over naar
NL16RABO0150060416, t.n.v. Stichting buurtbeheer Genderbeemd. Alvast bedankt.

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. 

Vertaler gezocht ! De Genderbeemd  ligt centraal ten opzichte van industrieterrein de Hurk met daarop 
een aantal grote bedrijven en ook de 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 de 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 begin dit jaar besloten onze website gedeeltelijk tweetalig te 
maken. We hadden een enthousiaste vertaler gevonden, maar die is nu verhuisd naar Twente. 

We zoeken dus iemand voor het incidenteel vertalen van artikelen voor onze website en wel iemand die 
ofwel native English speaker is ofwel de Engelse taal zeer goed beheerst in geschrift en die daarnaast 
ook voldoende lang met het Nederlands geconfronteerd is om alle nuances van de artikelen goed om te 
kunnen zetten naar het Engels. Wie helpt ons redactieteam ? redactie@buurtbeheer-genderbeemd.nl
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WERKGROEP GENDERBEEMD DUURZAAM

Even voorstellen: Werkgroep GenderBeemd Duurzaam

In de zomer is er een werkgroep GenderBeemd Duurzaam gestart.

Momenteel bestaat deze uit de volgende leden: Antoon Knapen, Hans Vossen en John Teunissen.

Het doel is om onze buurt duurzamer te maken. Iedereen merkt langzamerhand dat duurzaamheid 
belangrijk is. Maar wat is er mogelijk en wat kunnen we doen?

Ons doel is om niet alleen uit idealisme maar ook met realisme te kijken naar de mogelijkheden. Dat 
kunnen we als werkgroep niet alleen, dat kunnen we ook als buurt en bewoners niet alleen.

Momenteel zoeken we met name naar samenwerkingen en winnen we informatie in. Bijvoorbeeld bij de 
Gemeente, maar ook bij andere wijkverenigingen. De eerste kennismaking met de gemeentelijke 
programmaleider voor duurzaamheid hebben we reeds achter de rug, de eerste ideeën voor verdere 
stappen zijn al op tafel gekomen. 

Voor de nieuwsgierigen die misschien zelf al wat meer willen bekijken alvast 2 tips:

• Een site van de gemeente: www.eindhovenduurzaam.nl
Hier vind je diverse info over zonnepanelen, aardgasvrij, maar ook over mogelijkheden voor 
subsidies. Bijvoorbeeld voor groene daken (helpt voor wateropvang en isolatie, maar ga wel na 
of je fundering het extra gewicht houdt en hoe het zit met eventuele garantie van dakbedekking 
en je verzekering).

• 040energie: www.040energie.nl
Dit is een vereniging van vrijwilligers met steun van de gemeente die als doel heeft inwoners te 
helpen met energie besparen en duurzame energie op te wekken.

En dan: Een goed voorbeeld doet goed volgen: 
Zijn er buurtbewoners die duurzame maatregelen hebben genomen en hun ervaringen willen delen?
Laat het ons weten. Tenslotte is er geen betere adviseur dan je buurtbewoner.

Tenslotte: Wilt u de werkgroep komen versterken: neem
contact met ons op.

Vriendelijke groet,

Werkgroep GenderBeemd Duurzaam

Email: duurzaam@buurtbeheer-genderbeemd.nl
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

En alweer is er bijna een jaar voorbij. 

Het is voor ’t Boekenslot een goed jaar geweest. Steeds meer
mensen weten ons te vinden in ’t Slot, en door subsidies van de
wijkverenigingen kunnen wij regelmatig nieuwe boeken aanschaffen.
Ook bieden particulieren ons af en toe boeken aan. En onlangs
hebben we van de Openbare Bibliotheek Eindhoven weer de
traditionele bak met ca. 60 (bijna) nieuwe boeken ontvangen. U heb
dus weer keuze uit heel wat nieuwe titels, waaronder ook een aantal
grote-letter-boeken (GL)

Enkele van de nieuwste aanwinsten:

• Harlan Coben: Laat niet los
• Jo Nesbø: De dorst
• Chazia Mourali: Het einde voor beginners
• Jill Mansell: Je bent geweldig
• Tommy Wieringa: De heilige Rita
• Jonas Jonasson: De honderdjarige man die terugkwam om de

wereld te redden.
• Kader Abdollah: Spijkerschrift (GL)
• Anita Verkerk: In vuur en vlam (GL)

Tijdens de Kerstvakantie zal ’t Boekenslot gesloten zijn van 23
december 2019 t/m 5 januari 2020, maar buiten deze periode bent u (weer) van harte welkom bij ’t 
Boekenslot, in wijkgebouw ’t Slot aan het Kastelenplein op de hiernaast genoemde tijdstippen.

WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner

De donkere dagen zijn weer begonnen. Dat wil zeggen dat de verlichting binnen net als buiten 
belangrijker wordt. Binnen om te laten zien dat men thuis is of iemand met slechte bedoelingen te laten 
denken dat er iemand thuis is. Buiten omdat een “gelegenheidsdief“ het liefst werkt in het donker. Er zijn
tijdschakelaars te koop, dus maak er gebruik van! Ook begroeiing in de tuin die het zicht ontneemt op 
ramen en deuren, zou men nu kunnen snoeien. Dat vergroot ook de sociale controle.

De meeste ongelukjes gebeuren in huis. Dus loop eens door uw woning:

• Leg geen losse spullen op de trap.
• Denk aan losse kleedjes, voorzie ze van anti-slip.
• Elektriciteitsnoeren die over de grond liggen, zijn een

struikelblok. 
• Gebruik een stevige trap en geen stoel om bv een lamp

te vervangen.
• Met Kerst in aantocht: gebruik veilige kerstlampjes.
• Steekt u kaarsen aan, blijf dan in het vertrek waar ze

staan en plaats ze niet dicht bij brandbaar materiaal.

Ik wens u fijne kerstdagen en een veilig begin van het nieuwe
jaar!

Wil de Vries 
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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



INGEZONDEN

De Hobbitstee komt tot leven.

Op vrijdag 1 november kwam het verhaal van “In de ban van de Ring” 
in onze wijk tot leven. In een stukje van de wijk rondom basisschool De 
Hobbitstee hadden zich ridders, elfen en tovenaars verstopt. Wat was 
hier gaande?

Om de betrokkenheid van basisschool De Hobbitstee met haar 
omliggende wijk te tonen, had De Hobbitstee deze avond een 
vossenjacht genaamd “Help Frodo” georganiseerd. Het was een open 
activiteit waarvoor alle kinderen uit de
groepen 3 tot en met 8 uit Gender-
beemd, Hanevoet en Ooievaarsnest
waren uitgenodigd. En de opkomst was
groot! Er hadden zich ruim 90 kinderen
met hun ouders aangemeld.

In groepjes van 4-6 kinderen moesten
de verstopte figuranten in de wijk
worden gevonden. Zij hadden voor de
kinderen een stukje van de magische
ring van Frodo bij zich met daarop een
cryptische boodschap. Om het allemaal
wat moeilijker te maken, liep de boze
tovenaar Saruman ook door de wijk

rond om bij de kinderen weer een puzzelstukje af te pakken. Hilariteit
alom dus. Ondanks dat het aan het begin van de avond erg miezerde,
mocht dit de pret niet drukken.

Gezien de vele lovende reacties na afloop mogen we echt spreken van
een succesvolle, gezellige avond voor groot en klein. Met een warm
drankje kon de avond gezellig worden afgesloten op het schoolplein van
de De Hobbitstee.

In de nabije toekomst wil De
Hobbitstee meer open activi-
teiten gaan organiseren voor de
wijk. Bijvoorbeeld in de lente
van 2020 volgt er nog een
uitnodiging voor de kinderen uit
onze wijk om een keer te
komen spelen in onze nieuwe,
groene speeltuin. De
speelplaats van De Hobbitstee
is het afgelopen jaar flink onder
handen genomen en omge-
toverd tot een groene speel- &
ontdektuin. 

Kinderen uit groepen 1 t/m 8:
zien we jullie dan?

Organisatieteam “Help Frodo”
Basisschool De Hobbitstee

6



Straatactiviteiten

Zoals al aangetipt door de penningmeester: hier volgen een aantal verslagen van de straatactiviteiten, 
in willekeurige volgorde.

Eerste straatfeest Frankendaal een groot succes

Op 17 augustus, de laatste zaterdag van de schoolvakantie, was
ons allereerste Frankendaalse straatfeest. Met meer dan 100
inschrijvingen was het voor aanvang al een groot succes!  

Het idee ontstond aan het begin van de zomer, op het bankje bij
het speeltuintje achter Frankendaal. Met een paar ouders zeiden
we tegen elkaar dat het leuk zou zijn om een keer een barbecue
met de mensen uit de straat te organiseren. Dat was niet de eerste
keer dat we zoiets zeiden. Maar nu bleek dat Christiaan met
zichzelf een afspraak had gemaakt: “als ik nog éénmaal hardop
zeg dat we eens een barbecue zouden moeten organiseren, dan
ga ik het ook doen!”. Zo gezegd zo gedaan. We hebben de datum
geprikt en zijn met zijn vijven begonnen met de organisatie. 

Frankendaal is een rustige straat tussen de Kasteellaan en
Aldendriel, net als de rest van de buurt gebouwd in de jaren 70.
Oorspronkelijk was het een straat met veel huurwoningen, maar de
afgelopen jaren zijn veel van de huurwoningen verkocht. En
daarmee is de populatie ook veranderd. Er zijn weer veel jonge
gezinnen gekomen en mensen met verschillende achtergronden. En waar het jaren rustig was in het 
speeltuintje klinken er nu weer dagelijks vrolijke kindergeluiden.    

Wij wonen alle vijf in een ander deel van de Frankendaal en dat zorgde ervoor dat we gezamenlijk bijna 
de hele straat kenden. We hebben uitnodigingen gemaakt en iedereen zoveel mogelijk persoonlijk 
uitgenodigd. Het duurde even voordat de aanmeldingen binnenkwamen, maar na de herinnering begon 
het te lopen. En hoe! Uiteindelijk hadden we 105 aanmeldingen, waarvan bijna 29 kinderen. 

En ondanks de voorspelde regen en koude temperaturen kwamen zelfs nog meer feestgangers 
vanwege een eerder afgebroken vakantie. Het was een gezellig feest dat we samen hebben gemaakt. 
Heerlijke gerechten kwamen van alle kanten: kruidige couscous, smakelijke pastasalade, fleurige 
bietensalade, home-made Franse baguettes, heerlijke zoetigheden, en zelfgemaakte loempia’s die 

sommigen van ons (waaronder ik) niet eens gezien 
hebben omdat ze zo snel op gingen! 

En voor de kinderen? Die hadden een springkussen, 
heel veel speelkameraadjes, mochten midden op 
straat rennen en als klap op de vuurpijl voor iedereen 
een ijsje uit een echte ijscowagen! Onze dochter (7 
jaar) zei naderhand dat ze in de leukste straat van de 
wereld woont!

En die
voorspelde
regen? Die
kwam
gelukkig pas

rond 20.00 uur. En met de mensen die nog aanwezig waren
pasten wij gemakkelijk onder de partytenten (en de kinderen in
het springkussen). 

Het organiserend team: Christiaan, Lia, Ellen, Richard en Anita.

En voor degenen die volgend jaar graag weer komen: de datum
wordt 22 augustus 2020! Noteer het alvast in uw agenda!
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Burendag Henkenshage, Onsenoort, Herlaer, Ravensdonk

Dit jaar op zaterdag 21 september 2019 werd als derde jaar op
rij de burendag gehouden op het pleintje van de Henkenshage
en Onsenoort, waarbij ook een deel van de Herlaer en een
deel van de Ravensdonk was uitgenodigd. De
weersvoorspellingen zagen er goed uit, met veel zon en vooral
geen regen. Het concept van de burendag hadden we vrijwel
het zelfde gekozen als vorig jaar: de hele dag een
springkussen voor de kinderen, ’s middags schminken en
glitter tattoos zetten, om 17:00 ging de BBQ aan voor de kids
met hamburgerbroodjes en groentesnacks en hierna konden
de volwassenen aansluiten.

Het springkussen werd al om 10:00 uur bezorgd, waarna de 
kinderen meteen begonnen te spelen. Dit was ook het tijdstip dat 
de opbouw van het plein begon met partytenten, versiering, tafels, 
stoelen e.d. waarbij velen een handje hielpen.

Als extra hadden we dit jaar de burendag het thema “Multi-Culti” 
gegeven, omdat er steeds meer
verschillende culturen in de wijk
komen, mede door de groei van
hightech bedrijven op de High Tech
Campus, Flight Forum van onder
andere ASML en Philips. Mensen

mochten hapjes uit een land / streek maken en meenemen. Ook kon je op
een grote wereldkaart aangeven waar je was geboren, op vakantie
geweest, waar je had gewerkt of gewoond. De gesprekken gingen dan ook
regelmatig hierover. 

De hele avond werd druk gebakken en gebraden, zodat 
er altijd voldoende vlees klaar lag voor alle gasten. In de 
late avond werd zelfs nog een tweede bakronde 
gehouden voor het overgebleven vlees. Dit alles onder 
het genot van zelf meegebrachte drank waarbij een grote
diversiteit aan muziekstijlen te horen was via ingediende 
verzoeknummers. 

En de volgende ochtend stonden buurtgenoten alweer 
klaar om het plein netjes opgeruimd achter te laten.

Bedankt voor alle hulp en de gezellige gesprekken. Al 
met al was het weer een geslaagde burendag!

Iris Graus, mede-organisator

Burendag Jan Palachstraat en stukje ML Kingstraat

Op zaterdag 24 augustus werd al weer voor het derde opeenvolgende jaar
een straatfeest georganiseerd in de Jan Palachstraat en het stukje M.L.
Kingstraat dat grenst aan Jan Palachstraat, Steve Bikostraat en Salvador
Allendestraat. Er hadden zich ruim 60 buurtbewoners aangemeld en de
weergoden waren ons dit jaar zelfs erg goed gezind. Dat merk je dan
meteen aan de drankvoorraad. Die slonk dit jaar harder dan de berg vlees
die voor de BBQ beschikbaar was :-). Vorig jaar was het koud weer en werd
er goed gegeten en (relatief) weinig gedronken. De enige overeenkomst
tussen alle straatfeesten is de ongedwongen, gezellige sfeer. Voor de
eerste keer had het organiserend comité dit jaar ook wat extra’s
georganiseerd voor de deelnemers. Zo konden er vogelhuisjes en
insectenhotels beschilderd worden. Dit bleek een groot succes bij zowel

8



groot als klein publiek. De huisjes worden momenteel gevernist en
zullen later in de straten worden opgehangen.

Verder was er een
fotospeurtocht
gemaakt door ons
stukje van de wijk,
waarbij de deelnemers
via een kleurcode op
hun naamsticker in
willekeurige groepjes
werden ingedeeld. Dit alles zorgde voor een leuke afleiding
tussen het barbecueën door.

Inmiddels is de datum voor het straatfeest in 2020 al weer 
vastgelegd: zaterdag 29 augustus 2020. We willen SBG 
bedanken voor de financiële bijdrage aan ons straatfeest!

Daniele Gemen

Burendag Wamberg en omgeving

Op 28 september hebben wij voor de omgeving Wamberg voor de 9e keer onze burendag gevierd.

De belangstelling was weer uitstekend, want ruim 130 personen waren aangemeld en dus was het voor 
ons team weer een hele uitdaging om er iets moois van te maken. 

Omdat de weersvoorspellingen niet zo goed waren, hebben we maar voor een extra partytent gezorgd. 
Geen luxe want in het begin van de middag was er een flinke regenbui en hielden we de voeten mooi 
droog. 

Bij de opbouw van het terrein steken meestal nogal wat vrijwilligers de handen uit de mouwen en dat 
kunnen we altijd goed gebruiken, want de opbouw kost toch veel tijd. 

Ook dit jaar was er voor ontspanning van de jeugd weer een stormbaan en ook de rodeostier was weer 
van de partij. 

Voor de kleinere jeugd was er het vertrouwde springkussen en natuurlijk
een snoepzakje.

Bij de opening om 2 uur was er al veel belangstelling en ging onder
leiding van Noortje het maken van de mozaïektegels van start. 

Dit om de beschadigde tegels te
vervangen en om er  weer nieuwe bij
te plaatsen. Het was weer flink lijmen
en knippen met als eindresultaat
mooie tegels.

De workshop “kleur je karakter” en een enneagram maken, was heel 
leerzaam en verrassend. De presentatie was in handen van Sabine. 
Velen maakten hiervan gebruik om dit te ontdekken. De resultaten 
werden aan het eind besproken en gaven een inkijkje in je eigen ik.

Ter ondersteuning was er koffie, thee en frisdrank. Als bijzondere
traktatie waren er prachtige taarten gemaakt door Tanya,Anouk en
Renske en bonbons, gemaakt door Laura. Een lust voor het oog en
heerlijk van smaak. 

Heel Holland bakt waardig!

Ondertussen werd in de huizen op het plein hard gewerkt,om de diverse
salades te maken. Het thema was Mexicaans. Onze grillmaster Michiel
was druk bezig met de voorbereidingen voor de BBQ en al het culinairs
wat er verder nog bij kwam.
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Ook dit jaar wilde hij zich weer van zijn beste kant laten zien, maar door de drukte was hij de lampjes in 
de marktkramen vergeten. Oeps!! 

Om al het lekkers zoals pittige soep, wraps, vlees, aardappeltjes, rijst en een 
uitgebreide keuze aan salades en sauzen, die uitgestald waren, te zien, 
moesten wij met onze telefoonlampjes wel bijlichten.

Het smaakte er niet minder om en de keuze maakte het helemaal feestelijk. 
Vele handen maken licht werk.

Inmiddels was het tijd voor de Gran Fiesta en een pubquiz, die door Walter in
elkaar was gezet en de presentatie was ook onder zijn leiding. Bijgestaan 
door Mark ( nou ja staan, Mark moest zitten vanwege een knieoperatie) was 
alles duidelijk te volgen op een groot scherm en werd er door diverse 
groepen gespeeld. De slogan “meedoen is belangrijker dan winnen” ging 
deze avond niet op want er werd fanatiek gespeeld met een tomeloze inzet 
om hoe dan ook aan informatie te komen ! Leve de mobieltjes haha!

De “prijsuitreiking” paste precies bij de sfeer en het spel. De vuurkorven en 
de heaters waren een welkome aanvulling om op temperatuur te blijven. En zo bleef het nog lang 
gezellig. Vooral deze editie verdient Walter een extra schouderklopje omdat hij heel veel extra werk 
heeft verzet en dat mag ook wel eens gezegd worden.

Dank aan iedereen die meegedaan heeft, zowel als deelnemer maar ook als vrijwilliger.

Volgend jaar voor de 10e keer maar weer??

Nicole, Michiel, Walter, Sabine, Ada, Koen/Marjolein en Jan.
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Verslag Burendag Schelluinen

Op zaterdag 28 september werd voor de 2e keer de Burendag
georganiseerd. De opkomst met 40 personen was reuze. Maar er was
dan ook een leuk programma in elkaar gezet door de organiserende
buurtgenoten.

Na de opbouw van de partytent op de speelplaats van onze buur
Basisschool De Springplank werd er vanaf ’s middags gestreden om de
Schelluinen-wisseltrofee. Dit keer was er een Oud Hollandse spellen-
circuit opgezet. De teams werden uitgedaagd met diverse leuke
opdrachten en spelvormen.

Kegelen en blik gooien lukte jong en oud
zonder problemen. Maar koe-melken
bleek toch voor menigeen een uitdaging
te zijn. Ook het gaten-spel bleek
moeilijker dan gedacht. Maar met de
nodige coaching lukte het iedereen om
alle spellen uit te voeren, ondanks de
windstoten en de regenbuitjes.

Begin van de avond werd de BBQ
aangestoken. Er was volop te eten en
de salades waren heerlijk. Ook aan de
kleintjes was gedacht. Gezellig werd er
bij gekletst over de spelletjes. Maar ook
hebben we elkaar weer beter leren
kennen. 

Na het eten werd de einduitslag bekend gemaakt. Spanning alom. De
jury heeft de Schelluinen-wisseltrofee uitgereikt aan het winnende team.
De overwinning werd met vuurwerk gevierd. 

De Schelluinen-Burendag werd afgesloten met de afterparty met een
lekker vuurtje en muziek. Tot in de late uurtjes werd er nagepraat en
werden er plannen gesmeed voor volgend jaar. Een zeer gezellige dag
voor jong en oud en zeker voor herhaling vatbaar.

Mark

BuurtBBQ ML Kingstraat, 4 oktober 2019

Het is een doodlopend deel van de Martin Luther
Kingstraat, aan de noordkant, waar je alleen komt als je

er moet zijn.

Daar vieren we al 20
jaar een buurtfeestje
met wat  "overburen"
en "achterburen".
Meestal een BBQ,
soms een wijn-
proeverij. Dit jaar
een BBQ met 23
personen van 5 tot
zo'n 90 jaar.

Het organisatiecomité weet elke keer weer de benodigde materialen te vinden en/of mensen die de 
betreffende materialen bezitten. Om geen last te hebben van de regen, werd er een tent opgezet met 
nog een zeil voor wat extra buitenruimte. Een lange slinger met gekleurde lampjes zorgde voor de 
nodige sfeerverlichting. Banken, tafels en stoelen komen overal vandaan. Ieder zorgt zelf voor bord, 
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glas en bestek. Er is voldoende koelruimte en een groot BBQ-
apparaat met toebehoren.

Rond 18.00 uur kwamen de deelnemers binnenstromen en dat
bleef gezellig tot ongeveer 24.00 uur: De een heeft gezorgd
voor salades, een ander voor de sateetjes of het stokbrood
enz. Muziek hadden we niet nodig; die zou toch onhoorbaar
zijn door de geanimeerde gesprekken. Er waren dit jaar zelfs
deelnemers die pas na november in onze straat komen
wonen; dat is dus een leuke manier van kennismaken.

Er is al weer een (voorlopige) datum geprikt voor volgend jaar!
Dus dat zit wel goed. 

Jan Peters

Buurtfeest Akerendam

Buurt – Buurtgevoel -- In de buurt

Wij kwamen in 1991 in de buurt wonen en werkten allebei. Twee kinderen, druk bestaan, niet echt 
voeling met de buurt.

De buurtbewoners werden ouder, de kinderen ook, wij ook. In 2001  bedacht de nieuwe buurman dat 
een buurtbarbecue  misschien leuk zou zijn. We kenden de mensen in de buurt eigenlijk niet zo goed, 
maar we waagden het erop met de organisatie.

Sinds dat jaar hebben we jaarlijks een buurtbarbecue met een zeer hoge opkomst.

Die buurt bestaat nu uit jonge en oude mensen, gepensioneerde en werkende mensen, Nederlanders 
en expats, linkse rakkers en rechtse ballen, druktemakers en rustgevers, alleenstaanden en gezinnen, 
kortom: een soort van Nederland in het klein, al zijn ze in deze buurt allemaal in goede doen.

En wat levert het op:

• We kennen elkaar in ieder geval van gezicht en van naam. (De eerste keer hadden we 
naamkaartjes op!!)

• We lopen elkaar de deur niet plat, maar als het nodig is kunnen we op elkaar rekenen.
• We leven met elkaar mee als er vrolijke of nare dingen gebeuren.
• De barbecue kost niet heel veel want de salades, nagerechten en koffie worden aangeleverd 

door buurtbewoners. Van het geld dat we overhouden, hebben we een feesttent en statafels 
gekocht, waar de buurtbewoners voor eigen feesten gebruik van kunnen maken. 

• Nieuwe bewoners worden uitgenodigd en leren de buurt meteen kennen.
• Er worden vriendschappen gesloten.

Ja, we wonen in een buurt, er is een buurtgevoel, we zijn er voor elkaar in de buurt; superbuurt!!!!

José Straver

Burendag Nijenrode 28 september 2019

Om 13.00 uur begonnen we met het
opzetten van de tent en het klaar-
zetten van het springkussen.

Vanaf 15.00 uur was iedereen
welkom. Na een heftige regenbui
druppelde iedereen langzaamaan
binnen.

De kinderen hebben hard en
enthousiast gewerkt aan het
beschilderen van de vogelhuisjes. Ze zijn prachtig geworden.

Ook werd er in groepjes gesprongen op het springkussen. De grote kinderen 
en de kleintjes om de beurt. Gelukkig regende het niet meer.
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Aan het eind van de middag hebben
we de planten in de grond gezet. Bij de
bomen, de schuurtjes en in het speel-
tuintje.

Om 18.00 uur was het tijd om frites
met een snack te eten.

Na het eten hebben we met z’n allen
een spel gedaan en daarna tot in de

late uurtjes gezellig zitten kletsen bij de vuurkorven. Het was weer een hele
geslaagde burendag.

Marjan

NIEUWS VAN WIJKCENTRUM ‘T SLOT

Nieuws

Kleurrijk Buitentapijt voor ‘t Slot

Het resultaat van een jaar mozaïeken komt in zicht!  Begin november gaan
we de laatste tegels voegen. Ron gaat dan het tapijt leggen in het terras 
van ’t Slot. We zijn heel benieuwd naar het resultaat van een jaar 
mozaïeken door de volgende vrijwilligers: Ted, Anja, Yvonne, Corrie, 
Henny, Francien, Georg, Dorien, Erik, Wil, Ans, Wilrie,  Zehra en Rita 
onder leiding van Mariek en met dank aan het organisatietalent van Anja.

 Als het weer meezit, kunnen we vanaf eind november genieten van een 
kleurrijke, persoonlijke entree! Welkom in ’t Slot! 

ACTIVITEITEN:
Koffieuurtje

Iedere woensdag van 10.00 – 11.30 uur in ‘t Slot 

Het is gebleken dat wijkbewoners graag met elkaar in contact komen om gezellig
een praatje te maken en elkaar beter te leren kennen. Inmiddels zijn er diverse
onderlinge contacten ontstaan. Ook U bent van harte welkom.
Het 1e kopje koffie/thee voor € 1,00 de 2e is gratis
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Kerstcreativiteitsmarkt

Kienen in ‘t Slot

Elke 3de vrijdag van de maand kunt u kienen in ’t Slot. Wie houdt er niet van gezelligheid,
een praatje maken en een gokje wagen? De zaal is open om 13.30 uur; we kienen van
14.00-17.00 uur. Een kleine kaart kost € 3,50, een grote kaart €7,- . Prijzen zijn in natura.

Soep en spelletjes, 3e woensdag van de maand vanaf 20 november. 12.00uur. 

Aansluitend op het Koffie-uurtje willen we 1x per maand gaan starten met een lunch, deze
bestaat uit verse soep en een lekker broodje met koffie of thee. 

Daarna 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 er een  de 
coördinatie kan doen). Heeft u ideeën of wilt u meehelpen, mail naar 

info-slot@lumenswerkt.nl of bel naar 06.2246.5317. U kunt ook langs komen, de koffie staat klaar!
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Zaterdag 25 januari: Pubquiz

Aanvang: 20.00 uur. 

De Pubquiz heeft 5 rubrieken waarvan in ieder geval 3 vaste:
Tegesworrig (actualiteiten), Muziek en Wittegijut (algemene
weetjes). Op 25 januari zijn de andere rubrieken: Winter en
Muziekinstrumenten. 

Deelname bedraagt  € 2,- per persoon. Maximaal 5 personen per
groep. Informatie en inschrijven tot 20 januari bij Peter Cornelis laminar@mac.com of aan de bar bij ’t 
Slot. 

Het Reumacafé

is een initiatief van Reumavereniging Regio
Eindhoven. Een plek waar gezelligheid voorop
staat en de handen bezig zijn met een knutsel-
werkje of een spelletje. Een plaats waar je elkaar
ongedwongen kunt ontmoeten, een praatje kunt maken, maar ook stil kunt genieten van een kopje koffie
of thee. Daarnaast proberen we iedere maand, samen met u, iets extra’s te organiseren. Uw ideeën zijn 
van harte welkom.

Het Reumacafé vindt elke 1ste maandag van de maand plaats in ’t Slot van 14.00 uur tot +/- 16.30 uur.
Zowel leden als niet leden zijn welkom. Als er een extra activiteit is kan er een kleine bijdrage worden 
gevraagd, maar verder is een en ander de komende maanden nog gratis.

Voor informatie kun je contact opnemen met Corry Huffenreuter, tel: 040-8487213

Cursus Mozaïek in ’t Slot 

Je leert snijden, knippen, breken, de opbouw van het werkstuk,
combineren van kleuren, lijmen en voegen.

Voor de beginners starten we met een sfeerlichtje. Dit is een klein
werkstuk, waarin je kennis maakt met het mozaïeken.
Gevorderden kunnen zelf iets meenemen om te bemozaïeken of starten met een
schaal. Je keuze graag opgeven bij aanmelding. De kosten zijn €50,- voor 12 lessen.
Dit is exclusief de materiaalkosten en koffie/thee.

We starten donderdag 9 januari van 9.30- 12.00uur en de laatste les is op 2 april
2020. Er is een  min. van 6 en een max. van 12 deelnemers.

Voor vragen en aanmelden: mail naar Mariek Hemelaar, mhemelaar@hotmail.com. Aanmelden kan ook 
aan de bar bij ’t Slot. 

Zie ook de website van Mariek, www.mariek.kunstinzicht.nl

Deze en alle wekelijks terugkerende activiteiten staan ook op Facebookpagina @wijkcentrumtslot.

Openingstijden ‘t Slot: 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.

Proper-jetje gezocht!

Zorg jij ervoor dat onze bezoekers zich welkom voelen in
een schoon wijkcentrum? Staat hygiëne bij jou hoog in
het vaandel? We zoeken iemand die ca. 4 uur per week
kan helpen met huishoudelijke taken. Deze bestaan o.a. uit:
de vloer vegen & dweilen, stofzuigen, de prullenbakken legen en
schoonmaken, het sanitair reinigen.

De vergoeding bedraagt € 12,50 per dagdeel. Meld je
aan bij de bar of via info-slot@lumenswerkt.nl of bel
0622465317
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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 – 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 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) –  georganiseerd door KBO
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)
 20.00 – 23.00 Biljarten met Jos

Woensdag 10.00 – 11.30 Koffie-uurtje
13.00 – 14.00 1e woensdag v.d.maand Overleg Politie, Gemeente en buurtpreventie 
13.00 – 16.30 Biljarten en kaarten 55+  – georganiseerd door KBO
13.00 – 17.00 Gezellige inloop tijdens de weekmarkt
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 09.30 – 11.30 Mozaïek met Mariek
10.00 – 11.00 Tai Chi (reuma vereniging Eindhoven)
10.00 – 11.30 Italiaanse les Danté
13.30 – 16.30 Biljartclub
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.30 Breien – georganiseerd door KBO
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
 13.30 – 17.00 3e vrijdag van de maand: kienen

19.30 – 23.00 Laatste vrijdag van de maand: Sociëteit “de Gender”, 

Zaterdag 09.00 – 16.00 1e zaterdag v.d. maand → HCC FlightSimulator
12.00 – 17.00 3e zaterdag v.d. maand → HCC Inloop
13.00 – 16.00 3e zaterdag v.d. maand → Repaircafé Gestel

Zondag 14.00 – 18.00 4e zondag v.d. maand: Dansen met Daan
17.30 – 20.00 3e zondag v.d. maand: Wereldtafel

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 & JEUGDWERK

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 20 december 2019 is er weer een KEETAVOND .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.

Vrijdagavond 10 januari 2020: CHOCOLADEFESTIJN. De enige activiteit waarbij je letterlijk je 
vingers aflikt! In de chocoladefabriek van Rudolph Vermeulen ga je zelf bonbons, chocoladelollies 
en -figuurtjes maken. Maximaal kunnen 50 kinderen meedoen. Deelname kost € 5,--

Ook in januari is er weer een KEETAVOND en wel op 31 januari.
Zaterdagavond en -nacht van 8 februari:  FILMMARATHON.  De filmmarathon is eigenlijk een soort 

slaapfuif met als thema: film. Van 20.00 uur ’s-avonds tot 08.00 op zondagmorgen worden er films 
vertoond op een groot scherm. Dat houdt natuurlijk niemand vol en daarom is het meebrengen van 
een slaapzak en hoofdkussen (belangrijk voor als er een kussengevecht losbarst) onmisbaar. En 
natuurlijk een voorraad lekkers. Deelname kost € 2,-- Binnenkort op de site meer info

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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Jeugdwerk

Dynamo Jeugdwerk in ’t Slot heeft als doelgroep jongeren van 7 tot 27 jaar, en
biedt gelegenheid voor jeugd om hun talenten te ontwikkelen, waarbij zij vanuit
hun eigen passie bouwen aan hun toekomst.

In Jongerencentrum ‘t Slot (zij-ingang Wijkgebouw ‘t Slot) vinden de volgende activiteiten plaats:

• Maandag open van 11:00 uur tot 17:00 uur

• (vanaf januari 2020) van 15:15 u – 16:30 u
Buurthelden in de gymzaal van Basisschool ‘t Startblok (!)

• Dinsdag open van 11:00 uur tot 22:00 uur

• Van 15:15 u -16:15 u: ERMC. Speel je een instrument, speel
je in een band of wil je eens een demo-opname maken?
Check dan ERMC (Eindhoven Rock – Metal Company) met
gitaar, basgitaar, drums en zanglessen door docenten uit
bands als End Of the Dream, Extremities, White Boy Wasted,
Rage Against The System (RATM tribute) en Facelifter.
Er is nog 1 plek vrij bij de basgitaar en nog 3 bij zang! Wil jij
nog meedoen? Meld je dan snel aan via
W.Netten@dynamojeugdwerk.nl, want vol=vol!

• Woensdag open van 11:00 uur tot 22:00 uur

• Van 13:00 u – 14:30 u: Thema-activiteit (een wisselende reeks lessen daar waar de behoefe ligt)
• Van 15:30 u – 17:00 u: Tech Playgrounds in ‘t Ontdeklab van ‘t Startblok (!), zie poster.

• Van 19.00 u – 22:00 u: Jongerenontmoetingsavond

• Donderdag open van 11:00 tot 22:00 uur

• Van 15:15 u – 16:45 u: Thema-activiteit (een wisselende reeks lessen daar waar de behoefe ligt)
De studio is tijdens de openingstijden altijd bemand. 

Meer info of nieuwe ideeën: 

Wesley Netten, Jongerenwerker bij jongerencentrum ‘t Slot 
06 5274 0915 W.Netten@dynamojeugdwerk.nl
Facebook en Instagram: WesleyDynamoJeugdwerk

en

Hicham Akel, Jeugdwerker Gestel & Woensel-Zuid 
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

1 t/m 31 dec. 2019 Stichting Cliniclowns 22 t/m 28 maart 2020 Stichting ZOA

26 jan. t/m 1 feb. 2020 Hersenstichting 29 maart t/m 4 april 2020 Fonds Gehandicaptensport 

1 t/m 7 maart 2020 Jantje Beton 5 t/m 11 april 2020 Hartstichting 

8 t/m 14 maart 2020 Amnesty International 19 t/m 25 april 2020 Nat. Fonds Kinderhulp 

15 t/m 21 maart 2020 Reuma Nederland 10 t/m 16 mei 2020 Longfonds 

Zie ook https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/info/collectes-in-onze-buurt.html

NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Beste bewoners van de Genderbeemd.

Onze buurtpreventen zetten zich in om deze buurt veiliger te
maken. Dit door zichtbaar aanwezig te zijn en eventuele
gelegenheidsdieven af te schrikken. Men loopt altijd met z’n 2en.
We doen dit hier in de buurt al vanaf 2016. In heel Eindhoven
zetten nu meer dan 1000 buurtpreventen zich in, omdat men
vindt dat iedereen zich in zijn eigen woonwijk veilig moet kunnen
voelen. Het aantal inbraken daalt in de wijk al is het niet direct in
cijfers uit te drukken. Er spelen uiteraard ook andere factoren een rol. 

Als u lopen fijn vindt, u onze buurt goed wilt leren kennen, en iets voor
onze samenleving wilt doen, dan is dit goed vrijwilligerswerk.

Opgeven of info via onderstaand e-mailadres.

De buurtpreventiecoördinatoren:

Dhr. Hans Claassen Mevr. Carla Foederer, Mevr. Wil de Vries
Telefoon  2522141 Telefoon 06-54977622 Telefoon 2572710 
Email: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com
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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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