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VAN HET BESTUUR

Beste buurtbewoners.

Wat zitten we toch in een bizarre periode. We hebben al diverse mooie, zonnige lentedagen achter de 
rug, maar door de intelligente lockdown kunnen we er niet op uit trekken. Voor veel tuineigenaren hoeft 
dit geen enkel probleem te zijn. Als ik naar mezelf kijk, moet ik eerlijk bekennen dat mijn voor- en 
achtertuin er in geen jaren zo florissant hebben bijgelegen als dit jaar. Als ik om mij heen kijk, zie ik dit 
ook op meerdere plekken in de buurt. De leefbaarheid wordt daardoor zeker een stuk groter. 

Maar het ontbreken aan sociale contacten zal bij u allen ook een groot gemis zijn. Zolang er geen vaccin
of medicijn tegen corona is, zullen we  de 1,5 meter afstand moeten blijven handhaven en niet met grote
groepen samenkomen. Het “nieuwe normaal” wordt deze 1,5 meter maatschappij genoemd. Het zal 
lastig zijn om met de nieuwe RIVM-richtlijnen een straat- of buurtfeest te organiseren. Vermoedelijk 
blijven deze activiteiten dit jaar op een laag pitje staan.

Als bestuur hebben we het momenteel erg rustig. De laatste 
bestuursvergadering is geheel via e-mail afgewikkeld. Er vinden 
momenteel geen overleggen plaats met gemeente of wijkcentrum
‘t Slot. Er was een overleg gepland met de besturen van 
Hanevoet, Ooievaarsnest en Genderbeemd om te zien waar we 
elkaar kunnen steunen of aanvullen. Helaas is ook dit niet door 
kunnen gaan. Alles is tot na de zomervakantie uitgesteld en ook 
dan moeten we nog maar afwachten hoe alles weer opgepakt kan
gaan worden.

Dit is niet echt nieuws om vrolijk van te worden. Toch hoor en zie ik gelukkig ook positieve 
ontwikkelingen. Buren die de helpende hand aanbieden aan hun zieke of oudere buren. Studenten die 
zich als oppas aanbieden bij werkende ouders in cruciale beroepen. Ik zie initiatieven op Nextdoor 
voorbij komen, die voor de coronacrisis niet gebeurden. Deze periode van inkeer leidt dus zeker ook tot 
mooie initiatieven. Laten we hopen dat we die voort blijven zetten, ook als straks alles weer redelijk naar
het oude is teruggekeerd.

Ik wens u een fijne, maar vooral gezonde zomer toe.

Daniele Gemen, Secretaris SBG

VAN DE PENNINGMEESTER

Het voorjaar heeft zijn intrede weer gedaan: de natuur loopt uit en we hebben al een aantal mooie 
dagen achter de rug die we graag buiten zouden doorbrengen: ideaal om weer eens te gaan nadenken 
over de straatfeesten.

Helaas! De huidige situatie is van dien aard dat er (nog) niet veel gepland kan gaan worden!

Wij hopen natuurlijk dat de huidige beperkingen niet lang meer hoeven te duren, of
in ieder geval zoveel versoepeld kunnen worden dat er dit jaar toch nog de nodige
activiteiten voor de buurten kunnen worden georganiseerd! We zijn benieuwd hoe
creatief onze buurtgenoten zijn om activiteiten te bedenken waarbij “afstand” de
boventoon voert... Het zou zonde zijn als we de aan ons toegekende subsidie niet
kunnen benutten. 

Vooralsnog is Nijenrode de koploper, verderop in dit krantje roepen ze alvast op
voor deelname aan de burendag in september. Een positief signaal!

Al met al: onze gezondheid gaat boven alles! Blijf gezond!

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

Voor eenieder die al heeft gegeven, hartelijk dank daarvoor.

Antoon Knapen, Penningmeester SBG
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CORONA INFO

For the Non-Dutch speaking community:

visit the CORONA PORTAL BRABANT  https://www.hollandexpatcenter.com/corona-portal/  ↑  for 
up-to-date information in English (and other languages via embedded Google Translate button).

You can follow Mark Rutte’s part of the
press conference in which the prime
minister brings you up to date on the
measures for the coming period: 

Available in 8 spoken languages on
https://www.globaltalk.nl/persconferentie/.→

Scroll to your language:  العربية :  ,Berber, English , باللغة فارس  زبان ,  به
W języku polskim,   –  المغربية بالدارجة العربية ቋንቋ  , باللغة :  ኔዘርላንድ >ትግርኛ,  
Türkçe.

Humanitas: Wij zijn er voor jouw gezin.
Het is crisis. Wat ver weg leek is ineens heel
dichtbij, het coronavirus zet ons dagelijks
leven op de kop. Dit vraagt veel van jouw
gezin en kan stress en spanning geven.
Daarom staat ons team van vrijwilligers voor
je klaar.

Wat doet de crisis met jou? Lopen de
problemen en frustraties in jouw gezin hoog
op? Worstel je met het brengen van structuur
in de dag? Vind je het moeilijk om je kind te
ondersteunen met huiswerk? Ben je door je
ideeën heen? Kun je het even niet meer aan
of heb je gewoon behoefte aan een
luisterend oor?

Wij zijn er voor jou en jouw gezin. Een steuntje in de rug doet wonderen! Om je als ouder / verzorger te 
helpen in deze tijd heeft Humanitas Eindhoven een speciaal telefoonnummer waar je naartoe kunt 
bellen of appen:  06 – 38 72 23 41.

Geen enkele vraag is te veel. Wij helpen je graag.

#WIJZORGENVOORELKAAR
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The purpose of this portal is to provide the non-Dutch speaking
community in Brabant with up to date information about the coronavirus

outbreak in the Netherlands. We have gathered information from the
Dutch government, some interesting links with information about

COVID-19 and in order to help you live a social but digital life, some
ideas and inspiration on how to do that as well!



INGEZONDEN

26 September 2020: Nijenrode Burendag  / Neighbours day.

Hopelijk kunnen we dit jaar toch weer een Burendag
houden volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Een gezellig samenzijn met buren van de Nijenrode en
om elkaar (beter) te leren kennen.

Jij komt toch zeker ook! 

Geef je vast op voor 1 juli d.m.v. een email aan
marjanroggeveen@hotmail.com.

Meer informatie volgt dan later via de mail. 

We hope we can have a Neighboursday according the
rules of the RIVM .

A nice gathering of neighbours from the Nijenrode and a
perfect way to meet and know your neighbours (better). 

Of course you will be there as well! 

You can submit by sending an email before 1 July to marjanroggeveen@hotmail.com .

You will receive more info by mail. 

Organisatie Burendag 2020 / Organisation Neighbours Day: Inge, Marianne, Sandy, Marjan

NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Ondanks de coronamaatregelen, heeft u waarschijnlijk al gezien, dat
er toch buurtpreventen lopen in de wijk. Dit wel met inachtneming
van de RIVM richtlijnen. Niet iedere buurtprevent loopt. Dat kan
ook zijn om privé redenen.

Het is op het moment dat dit geschreven wordt, rustig in de wijk.
Vooral omdat veel mensen thuis zijn. Echter de gelegenheid voor
daders van cybercriminaliteit is gegroeid. Dus ben alert op dit
fenomeen. Daar kunnen buurtpreventen niets aan doen.

Omdat er diverse beperkingen langzaamaan worden opgeheven, is de
kans groter dat de criminaliteit weer gaat groeien. Zeker nu straks de vakantie gaat beginnen en men op
vakantie gaat, waarschijnlijk in ons mooie Nederland zelf. U bent dan van huis en u kunt uw woning 
bewoond laten uitzien. Dat wil zegge: vooral verlichting achter en voor, maar ook gebruik maken van 
tijdschakelaars voor binnen. Denkt u ook aan de bovenverdieping (indien van toepassing) ?

Houdt u van lopen, ook in deze buurt, dan denk er eens over om buurtprevent te worden. U geeft zelf 
aan op welke dag het ’t beste uitkomt en hoe vaak u per maand wilt lopen. Een rondje lopen in onze 
buurt duurt ca. 1,5 uur. De gemeente verzorgt een cursus die u wel moet volgen! 

U bent tijdens het lopen via de gemeente verzekerd. U loopt altijd met zijn tweeën.

In onze stad zijn al meer dan 1200 buurtpreventen actief !

Opgeven kan via onderstaand email adres

De buurtpreventiecoördinatoren:

Dhr. Hans Claassen Mevr. Carla Foederer  Mevr. Wil de Vries
Telefoon 040-2522141 Telefoon 06-54977622 Telefoon 040-2572710 
Email: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com
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WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner

Een herhaling van enkele jaren geleden geplaatste checklist i.v.m. brand, in een uitgave van dit 
informatieblad.

Rookmelders: heeft u er in uw woning een paar hangen? U heeft minimaal 1 rookmelder nodig. Die 
hangt u in de gang of hal, tussen voordeur en slaapkamers. Bij meerdere verdiepingen 1 rookmelder op 
de overloop, ook op zolder. Ze hebben onderhoud nodig. Vervang de batterij meteen als het apparaat 
aangeeft dat dit moet gebeuren.

Koolmonoxidemelder: als u een gaskachel, -cvketel, -geiser of open vuur in huis heeft, is het 
belangrijk om een of meerdere koolmonoxidemelders te hebben. Verkrijgbaar bij de bouwmarkt.

Vluchtplan: een brand gaat snel. U heeft weinig tijd om na te denken. Zorg dat u de route vanuit de 
kamers naar de buitendeur kent, ook in het donker. Bedenk ook een route voor als de trap en/of 
voordeur geblokkeerd is. Oefen de route een keer, zeker met kinderen, en pas deze aan als de situatie 
veranderd is. Vluchtroutes moeten vrij zijn van obstakels en altijd goed begaanbaar zijn, zodat u snel 
naar buiten kunt; controleer dat af en toe.

Sleutels: heeft u die nodig om naar buiten te kunnen? Leg ze altijd op een vaste 
plaats, zodat u ze terug kunt vinden!

Roken in de slaapkamer? Roken in bed is levensgevaarlijk! Laat rookwaren dus 
niet toe in de slaapkamer. Valt u in slaap tijdens het roken, dan vat het matras vlam. 
Synthetische nachtkleding is zeer brandbaar.

Onderhoud cvketel/geiser/gaskachel: laat deze controleren en reinigen volgens het schema van de 
leverancier ( meestal 1 maal per 1 of 2 jaar). Er is risico op brand en koolmonoxide als ze niet goed 
functioneren of als er vuil inzit. U kunt hiervoor bij een erkend installatiebedrijf een onderhoudscontract 
afsluiten. Of vraag uw verhuurder.

Schoorsteen: om de kans op schoorsteenbrand te verkleinen, moet u minimaal 1x per jaar de 
schoorsteen laten vegen, het liefst voordat het stookseizoen begint. Kijk op www.schoorsteenveger.nl 
voor een ASPB erkend schoorsteenveeg bedrijf.

Wasdroger: reinig regelmatig het filter (en eventueel) de luchtafvoerslang van uw wasdroger; deze 
kunnen verstopt raken waardoor de motor oververhit kan raken en in brand vliegen. Een wasdroger 
heeft niet alleen een stoffilter in de deur maar ook een inwendige filter, dat u regelmatig schoon moet 
maken.

Stand-by: als u  langere tijd apparaten niet gebruikt ( bv. een weekendje weg), zet dan de stand-by uit 
of trek de stekker eruit. 

Vlam in de pan: gebruik nooit water als u een vlam in de pan hebt. Het brandende vet spat uit de pan, 
dit kan brand veroorzaken en u kunt uzelf verwonden. Schuif een deksel over de pan (doe dit van u af!) 
en laat dat zitten tot het vuur is gedoofd. U kunt ook een blusdeken gebruiken. Te koop bij bouwmarkten,
doe-het-zelf zaken of winkels met huishoudelijke apparatuur. 

Aardlekschakelaar: een aardlekschakelaar draagt er zorg voor dat de stroom wordt
uitgeschakeld bij een lek naar aarde (bv bij blootliggende draden of defect in wasmachine/|
vaatwasser). Ook als u zelf spanningvoerende draden of apparaten aanraakt en dus onder
spanning komt te staan, zal een zekering er niet uit springen, maar een aardlekschakelaar
wel. Het verdient aanbeveling deze te laten installeren door een erkende installateur.

Elektrische deken: vouw deze niet te strak op. De bedrading kan dan beschadigd raken en
bij gebruik kortsluiting veroorzaken en vervolgens kan brand ontstaan. Oprollen voorkomt draadbreuk.

Elektriciteitskabels:  controleer zichtbare snoeren regelmatig op 
beschadigingen (zeker als u knaagdieren in huis heeft). Zet snoeren nooit 
vast met krammen of spijkers om kortsluiting te voorkomen. Gebruikt u een 
kabelhaspel, rol deze dan helemaal af; opgerold kan het snoer te warm 
worden, waardoor er brand kan ontstaan. 

De werkgroep veilig wonen kan wel wat mensen uit deze buurt gebruiken die zich hiervoor willen 
inzetten. Neem dan s.v.p. contact met me op: 040-2572710 , Mevrouw Wil de Vries 
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WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Beste buurtbewoners,

Geldautomaten

U heeft vast wel gemerkt, dat in en buiten het
winkelcentrum Kastelenplein alle geldautomaten
verdwenen zijn. Het bekende hokje is ook weg: 

In mei 2020 heeft SBG geïnformeerd bij geldmaat.nl of
er op het Kastelenplein, of nabij, een gele geldmaat komt (Geldmaat is een 
samenwerking van ABN Amro, ING en Rabobank) . Het antwoord is:

Op dit moment is er niks bekend over locatie Kastelenplein te Eindhoven. I.v.m. de 
corona crisis ligt alles stil. Zodra de beperkingen worden versoepeld of opgeheven 
gaat men verder met het omzetten van de huidige automaten naar geldmaat.

Op onderstaande link kunt u in principe de planning in de gaten houden:
https://www.geldmaat.nl/geldautomaten/planning/eindhoven . Nu staan daar voor het
Kastelenplein de verdwenen automaten nog vermeld, dus erg vertrouwenwekkend is
dit niet.

Overigens wordt overal, in verband met de coronacrisis,  gevraagd te pinnen of
contactloos te betalen. Maar mocht u toch contant geld willen, dan is er wellicht de
mogelijkheid om bij te pinnen in b.v. de supermarkt. 

Waar zijn dan wel de geldautomaten ? Op deze locatiewijzer
van geldmaat kunt u vinden waar in de buurt een
geldautomaat is: https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/?
search=5653%20Eindhoven,%20Nederland. Hier ziet u dus
dat de dichtstbijzijnde Geldmaat zich op het Frans Leharplein
bevindt; ook deze “GeldMaten” zijn overigens tussen 23.00 u
en 07.00 uur gesloten ivm het risico op plof-kraken. In de
locatiewijzer staan de openingstijden vermeld.

Overigens kunt u bij de nieuwe gele geldmaten ook
altijd geld storten. Dat kon voorheen alleen bij
servicepunten of kantoren.

Wijkschouw.

Op maandagavond 18 mei jl. werd er ook met enkele
geïnteresseerde wijkbewoners een wijkschouw
gelopen op Wickenburg, Eimerick en parkje
Sterkenburg. Op diverse plaatsen komt door
boomwortels de bestrating omhoog.
Ook werd er een gedumpte conifeer in de begroeiing van het talud gevonden van het fietspad dat onder 
het Kastelenplein doorloopt. Dat is echter niet de bedoeling! Door de hoge struiken daar is er overlast 
van o.a. graffiti. Er is daar geen goed zicht op! Het onkruid langs de Gender op het laatste stukje 
voordat de Gender onder de Aldendriel doorgaat, mag ook wel  weggehaald gebruiken. Dit geldt ook 
voor de paden in het parkje aan de Sterkenburg. Dit wordt allemaal doorgegeven aan de gemeente. We 
hopen dat het wordt aangepakt.

Achterpaden.

Juist nu het mooi weer is en veel mensen nog thuis zijn, is het misschien een idee om de achterpaden 
een keer aan te pakken. (Indien van toepassing). Er zijn er die problemen kunnen veroorzaken omdat 
de bestrating ongelijk ligt, of vol staan met onkruid. Als het geen gemeentegrond is (dat kunt u zien op 
bv. https://kadastralekaart.com ), dan bent u als bewoner verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. 
Dat kunt u samen met uw buren oppakken!

Mevrouw Wil de Vries (a.i.)
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West kant (ALDI) Kastelenplein

Deze in het
Kastelenplein is ook
niet echt bruikbaar.



COLLECTES IN ONZE BUURT

Collectes zijn er om EENMALIGE bijdragen op te halen, hetzij contant, hetzij tegenwoordig ook via 
Tikkie en iDEAL QR code (op de collectebus, voor uw bankieren app) of Pinbus (collectebus met 
pinvoorziening, voor de pinpas).

Naast collectes kunnen er ook donateurs-wervingen plaats vinden. Die staan niet in onderstaand 
rooster maar kunt u hier per week bekijken : https://wervingsrooster.cbf.nl/DonationInfo/Index 

Het onderstaand rooster is zoals gepland. Of de collecte ook daadwerkelijk plaatsvindt is uiteraard 
onzeker ivm de corona-maatregelen. 

14 t/m 20 juni 2020 Maag Lever Darm Stichting 20 t/m 26 september  HandicapN L 

21 t/m 27 juni 2020 Rode Kruis 27 september t/m 3 oktober Dierenbescherming

30 augustus t/m 5 september KWF Kankerbestrijding 4  t/m 10 oktober Brandwondenstichting

6 t/m 12 september Prinses Beatrix Spierfonds 25 t/m 31 oktober Diabetes Fonds

13 t/m 19 september Nierstichting 1 t/m 7 november Alzheimer Nederland

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

NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Wijkcentrum ’t Slot start op 1 juni langzaam bepaalde activiteiten weer
op. ’t Boekenslot zal echter nog niet opengaan. Het openen van ’t Slot
gaat gepaard met (heel begrijpelijke) voorwaarden, vastgesteld door
het RIVM (geen vrije inloop, maar reserveren, 2 personen per 10
vierkante meter enz.), maar die maken het voor onze vrijwilligers-
bibliotheek praktisch onmogelijk om u goed van dienst te kunnen zijn.
Bovendien vinden wij het voor u, onze lezers, en voor onszelf, de
vrijwillig(st)ers van ’t Boekenslot, nog te riskant. De meesten van onze
bezoekers en alle vrijwillig(st)ers behoren tot de risicogroep van
‘kwetsbare ouderen’. 

Ook de bezorgdienst van de Bibliotheek Eindhoven zal voorlopig niet
bij ’t Slot kunnen langskomen.

Het besluit om (voorlopig) niet open te gaan hebben we met pijn in het
hart genomen. We hebben u al zo lang moeten missen, en dat gaat
nu, helaas, nog langer duren! Maar ons aller gezondheid gaat toch
vóór. We hopen u over hopelijk niet al te lange tijd in goede
gezondheid weer bij ’t Boekenslot te kunnen begroeten. Zo gauw we
weer opengaan, laten we u dat weten. 

WIJKCENTRUM ‘T SLOT

Corona-nieuws
BEZOEK AAN HET WIJKCENTRUM ‘t SLOT VANAF 1 JUNI.

Vanaf 1 juni kunnen onze deuren langzaam weer open en daar zijn we heel blij mee! Want elkaar 
ontmoeten en gebruik maken van onze ruimten wordt langzaam weer mogelijk, maar wel binnen de 
richtlijnen. Zo hebben we per tafeltje op terrassen plaats voor 1 persoon of gezin op 1,5 meter afstand, 
kunt u alleen op afspraak langskomen en hebben we nog even geen open inloop.

Per activiteit gaan we op maat naar oplossingen zoeken. We hebben ten slotte activiteiten met grote en 
kleine groepen en de veiligheid van onze bezoekers staat altijd voorop! In wijkcentrum ‘t Slot vind je 
bordjes met algemene regels. Die kun je hier alvast bekijken. We houden je via onze facebookpagina op
de hoogte van de mogelijkheden. Heb je vragen of ideeën? Deel deze dan op deze pagina of mail naar 
info-slot@lumenswerkt.nl.

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

Voorlopig gesloten ivm Corona

Bewonersbieb 't Boekenslot
Wijkgebouw 't Slot

Email: boekenslot@gmail.com



Rooster
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

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  

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.
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DEGOJ & JEUGDWERK

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.

Bij het verschijnen van dit blad zijn er, vanwege de Corona-maatregelen,
nog geen activiteiten gepland.

Kijk voor actuele 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 telefoon-nummer 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

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
• van 15:15 u – 16:30 u Buurthelden 

(besloten)
• Dinsdag open van 11:00 uur tot 22:00 uur

• Van 15:15 u -16:15 u: ERMC (zie poster)
• Woensdag open van 11:00 uur tot 22:00 uur

• Van 12:45 u – 14:00 u: Thema-activiteit 1 
(een wisselende reeks lessen daar waar de
behoefte ligt)

• Van 14:15 u – 15:15 u: Thema-activiteit 2 
(een wisselende reeks lessen daar waar de
behoefte ligt)

• Van 15:30 u – 17:00 u: Tech Playgrounds 
in ‘t Ontdeklab van ‘t Startblok (!)

• Van 18.30 u – 22:00 u: Inloop 15+
• Donderdag open van 11:00 tot 22:00 uur

• Van 15:30 u – 17:00 u: Inloop (gr 6,7,8)
De studio is tidens de openingstiden  ltid  em nd. 

10

@JCtSlot

Ons Team
Wesley Netten
Jongerenwerker

w.netten@
dynamojeugdwerk.nl

06 5274 0915

Majid Agarbi
Jongerenwerker

m.agarbi@
dynamojeugdwerk.nl

06 1045 8323

Alex de Gier
Sociaal beheerder

a.d.gier@
dynamojeugdwerk.nl

06 5274 6486



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 

Voorwerpen gevonden of verloren ?  U kunt natuurlijk melding maken op Nextdoor, maar niet 
iedereen is daar bij aangesloten. Ook Facebook heeft meestal niet het gewenste effect. Wat dan ? 

Volgens artikel 5 van ons Burgerlijk Wetboek moet iedere burger een gevonden voorwerp, als hij niet 
weet van wie het is, aanmelden bij de gemeente (voor wie wil weten hoe het echt zit: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005288) . 
Dat kan op een aantal manieren: het voorwerp naar het Loket Verloren en Gevonden
brengen (Vestdijk 147) of naar een politiebureau; ook bellen met 14040 kan uiteraard,
maar het voorwerp kan ook aangemeld worden via de websites 
https://www.verlorenofgevonden.nl/melding of https://www.ilost.nl . Op deze sites
kun je ook kijken of jouw verloren voorwerp gevonden en gemeld is. Meer info op de
site van de gemeente eindhoven: https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/vrije-
tijd/gevonden-of-verloren-voorwerpen (QR code hiernaast →) .

English version available on our website

Report a lost or found item: https://www.verlorenofgevonden.nl/melding?lang=en or https://ilost.co/en/.
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BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee
Politiebureau Gestel 0900-8844 Aalsterweg 290.
Gevonden of Verloren   www.verlorenofgevonden.nl/melding, www.ilost.nl of
  voorwerpen loket Verloren of Gevonden, Vestdijk 147 van 09.00 tot 16.00
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 0652746486 Alex de Gier, a.d.gier@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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