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VAN HET BESTUUR

English version available on our website

Door de coronacrisis vindt er weinig overleg plaats met de gemeente, maar ook in onze buurt is het erg 
rustig. Of toch niet helemaal? In de avonduren en nachten wordt de buurt geregeld opgeschrikt door 
vuurwerkoverlast. Mocht u hiervan ook last ondervinden, dan is het belangrijk om dit altijd via de 
BuitenBeter app te melden bij de gemeente of via 0900-8844 bij de politie. Alleen zo kan deze overlast 
worden aangepakt.

Hoewel de meeste activiteiten in de buurt tot nul zijn gereduceerd, hebben we in september wel overleg 
kunnen hebben in ’t Slot met diverse bestuursleden van de wijkverenigingen van Hanevoet en 
Ooievaarsnest. Naast een onderlinge kennismaking is er vooral gesproken over de mogelijkheden om 
de (financiële) krachten te bundelen voor gezamenlijke activiteiten in Wijkcentrum ’t Slot. Zo hebben we 
de activiteiten en wijkbijdragen voor het vierde kwartaal besproken en zal SBG substantieel bijdragen 
om de activiteiten in het vierde kwartaal door te kunnen laten gaan, uiteraard Corona-proof!

Hoewel we al wat nieuwe gezichten hebben mogen verwelkomen bij diverse werkgroepen, kan SBG 
nog altijd versterking gebruiken. Mocht u interesse hebben om u in te zetten voor uw buurt (in een 

werkgroep, bij het bestuur, meelopen bij een 
wijkschouw of als buurtprevent), neem dan gerust 
contact met mij of een van de andere bestuursleden op.
Wij kunnen u dan meer informeren over de diverse 
taken die nog aangepakt kunnen worden.

Ik wens u fijne feestdagen en een gezond uiteinde van 2020 toe!

Daniele Gemen, secretaris SBG

VAN DE PENNINGMEESTER

Het kan nog gekker dan ik in de vorige uitgave schreef: Lock Down, hittegolf en weer een Lock Down! 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn net de verscherpte maatregelen van kracht voor een paar weken. 
Was er in onze buurt dit jaar al niet te veel georganiseerd, ook ’t Slot kan weinig organiseren.

Dit alles heeft gevolgen voor de subsidiepot. Op dit moment is er
slechts een klein gedeelte uitgegeven van wat er beschikbaar is.
Welgeteld is er voor één straatfeest subsidie verleend. Heel erg
jammer. Waarschijnlijk gaat het overgebleven geld weer retour naar
de Gemeente.

Maar: wellicht zijn er mensen die nog een andere bestemming weten
te bedenken: Samen in de straat een vergroeningsactie (geveltuinen,
boomspiegels) ? In dit nummer wordt meer aandacht aan
duurzaamheid en vergroening van de wijk geschonken. Doen jullie
mee? 

Tot slot: giften blijven 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

VAN DE REDACTIE

Bekijkt u ook onze

• Website: NL: https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl
EN:  https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en

• Facebookpagina: https://www.facebook.com/SBGenderbeemd/

Suggesties: redactie@buurtbeheer-genderbeemd.nl
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NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Beste mede wijkbewoner,

In het najaar wordt het eerder donker, dus is het heel goed te zien als in een woning
geen licht brandt. Onze buurtpreventen hebben sommige bewoners verrast met een
flyer. Dit deden we de in eerste weken dat het vroeger donker werd.

NIET THUIS? LICHT AAN!
Of 

AVONDJE WEG? LICHT AAN EN DEUR OP SLOT!
Dit om u erop te attenderen dat verlichting een bewoonde indruk maakt. U
kunt hiervoor een tijdschakelaar gebruiken. Vergeet ook de buitenlamp niet,
zowel aan de voor- als achterkant van uw woning.

Enkele buurtpreventen hebben eind oktober/begin november meegedaan aan
de actie van de ANWB om een merkteken met spuitkrijt op fietspaden te zetten
met de actie “ZET JE LICHT AAN!” Dit met behulp van een sjabloon dat we
gratis konden verkrijgen bij de ANWB. Misschien heeft u die markeringen wel
op de fietspaden gezien. We hopen dat dit effect heeft, zeker op de
schooljeugd!

Heeft u last van vuurwerk: blijven melden via de BuitenBeter app of 0900-
8844. Hoe meer personen melden, hoe beter men hierop kan inspelen.
Probeer te benaderen waar u denkt dat het vandaan komt. 

Wij zijn nog steeds op zoek naar versterking!!!!

Dus wilt u uw buurt leren kennen, dan is dit een uitgelezen kans. Door de 
buurt lopen duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. U bepaalt zelf wanneer u 
loopt, het liefst op een vaste dag. Een vast tijdstip bepaalt u met uw 
looppartner, want alléén lopen met een hesje mag niet i.v.m. de verzekering.

Meer informatie kan een van onderstaande personen geven. Opgeven via 
onderstaand emailadres:

De buurtpreventiecoördinatoren:

Dhr. Hans Claassen Mevr. Carla Foederer, Mevr. Wil de Vries
Telefoon 2522141 Telefoon 06-54977622 Telefoon 06-20299418 
Email: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Groenbakken 1 x per vier weken aanbieden.

In de maanden december, januari en februari komt Cure slechts één keer in de vier
weken langs om de groenbakken te legen. Reden hiervoor is dat er in de
wintermanden veel minder tuinafval is,waardoor de meeste groenbakken na twee
weken nog maar half vol zijn. Door de lagere temperaturen in de winter is er minder
kans op stankoverlast. 

Het levert een kostenbesparing op, zorgt voor minder vrachtverkeer in de stad en
daarmee ook voor minder CO2 uitstoot. Tegelijkertijd geeft het Cure ruimte voor het
plegen van onderhoud aan de vrachtwagens.

Concreet betekent dit dat op 7/8 december de bak niet geleegd wordt/is, dat komt
dus pas 21/22 december, dan weer 18/19 januari en nog 15/16 februari.

Na de wintermaanden, op 1/2 maart 2021, gaat de normale ophaalfrequentie weer in en worden de 
GFT-containers weer iedere twee weken geleegd.

In de digitale afvalkalender ( https://www.mijnafvalwijzer.nl/ ) is eenvoudig te zien hoe het ophaalschema
voor de verschillende wijken deze winter eruitziet. Nog makkelijker is de “Afvalkalender Cure” app die 
gratis te downloaden is in de  App Store of Google Play store.
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Afvalscheiding: Plastic uitgebreid naar PBD.

Wellicht heeft u het gelezen in het Eindhovens dagblad of Groot
Eindhoven of gezien in de Cure App: De Plastic-inzameling wordt
uitgebreid tot PBD: Plastic, Blik en Drinkkartons.

Dat betekent dat vanaf eind oktober 2020 niet alleen plastic, maar ook
conservenblikjes en drankblikjes en ook de pakken van melk, yoghurt,
vruchtensappen etc in de Plastic-container mogen.

Op de container (foto onder) staat nog steeds ‘Plastic’,
maar daar mag toch het PBD-afval in. Zie verder de informatie op de site van Cure 
(https://www.cure-afvalbeheer.nl/alles-over-afval/pbd-eindhoven/ , QR hiernaast ←).

Bij winkelcentrum Kastelenplein staat eén container tegenover de apotheek en huisartsen
en de ander aan de kant van de Aldi.

Dit mag er wel in: 

✔ Plastic tassen/zakken/bakjes
✔ Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
✔ Deksels van potten
✔ Plastic flessen/flacons/tubes
✔ Conservenblikken, drankblikjes en 

limonadesiroop-blikken
✔ Aluminium schaaltjes en deksels
✔ Drinkpakken van (fris)drank, zuivel of wijn

Dit mag er niet in:

✗ Verpakkingen met inhoud
✗ Harde plastic gebruiksvoorwerpen 

(speelgoed, videobanden, emmers en 
gieters)

✗ Verpakkingen van chemisch afval 
(nagellak(remover), terpentine en kitkokers)

✗ Doordrukstrips van medicatie en kauwgom
✗ Chipsverpakkingen
✗ Medisch afval / thuisverpleging (plastic 

handschoenen, injectienaalden en 
infuusslangetjes)

Ook bij de AH-XL aan de Limburglaan staan deze containers (t.o. de inname van flessen en kratten).

Geld(auto)maat Kastelenplein

Het heeft even geduurd, we hebben sinds 3 maart 2020, toen ING zijn
servicepunt bij Timkes wegbezuinigde, geen geldautomaat meer gehad
in onze wijk. Gelukkig kon je wel wat (bij)pinnen bij bijv. de Jumbo, maar
een echte oplossing was dat niet. GeldMaat, de nieuwe organisatie die
voor alle grote banken nu de geldautomaat beheert, had wat moeite om
de nieuwe automaat te plaatsen, maar goed: hij hangt er nu, in het
winkelcentrum tegenover de servicebalie van de Jumbo, hij werkt, en er
zit meestal geld in. Voordeel is dat je nu niet meer bij een “vreemde”
bank geld pint (waar een limiet op zat).

Wil je (min of meer) zeker weten dat de automaat niet zonder geld zit of
dat hij het wellicht gewoon niet doet: controleer het even bij Geldmaat:
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/location/5653001 ( QR hiernaast → ) 

Geld storten kan niet bij de automaat in ons winkelcentrum, daarvoor moet je naar het
CityCentrum in Veldhoven (Pleintjes 80, Bruna) of naar het centrum van Eindhoven.
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Wijkschouw

Op 2 november werd er weer een wijkschouw gelopen. Het te schouwen gebied was gelegen
tussen Bouvigne, Aldendriel, met als tussenstraatjes Nijenrode, Doornburg, Bolestein,
Schelluinen, Oudaen, Goudestein, Drakenstein.
Jammer dat er geen bewoners uit dit deel van de buurt meeliepen.

Dit stukje wijk lag er netjes bij, veel openbaar groen, nauwelijks zwerfvuil
of hondenpoep. Sommige delen van de bestrating hebben last van
boomwortels. Melden kan men dit bij de gemeente, telefoon 14040
of via de BuitenBeter app!

Wel wordt er geparkeerd op plaatsen die
daarvoor niet zijn bedoeld.

Positief is dat wijkbewoners de boomputten
beplanten of zaadjes uitzaaien. Het verdient
zeker navolging!

Door op de openbare ruimte spullen te zetten die uit
de tuin komen, zoals stenen en emmers grind, krijgt

men verloedering van de wijk, iets wat we, denk ik, niet willen. Dus graag op tijd
opruimen. Stenen, opgeslagen achter een schutting, kunnen verkeerd gebruikt
worden door o.a. het dievengilde!

De volgende wijkschouw is pas volgend jaar in de maand mei.

Oud Papier goed aanbieden !

Het komt op vrijdag nog steeds voor, en zeker nu het weer gaat waaien: er wordt geen rekening 
gehouden met het feit dat er misschien iets uit de stapel valt of waait. En dan maar hopen dat de 
mensen van de oud-papier-ophaaldienst alles toch bij elkaar rapen en meenemen. Nou nee, niet dus:

  Zo wordt het aangeboden: 

           En dit is het restant dat blijft liggen.  

Dus dringend advies: doe het netjes in een doos, vouw die goed dicht, desnoods een 
touwtje erom heen, en we houden de buurt een beetje schoon. En als het dan toch een 
keer misgaat: even een bezem en een blik erbij en het spul bewaren tot de volgende 
ophaalbeurt. 

Werkgroep Woonomgeving
Mevrouw Wil de Vries (a.i.)
Telefoon 06-20299418

Heeft u interesse om de werkgroep Woonomgeving en Milieu te versterken ?
Dan kunt u zich aanmelden via info@buurtbeheer-genderbeemd.nl
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WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner

Beveiligingscamera’s.

U ziet het bij Opsporing Verzocht: beveiligingscamera’s schrikken af en
als het dan toch misgaat dan is er een kans dat de daders gepakt
worden. Bij een aantal modellen kunt u ook zien wat er voor uw deur
gebeurt als u niet thuis bent. 

Het kiezen van een camera is best lastig. Daarom hier een paar
punten waar je over na moet denken:

Beveiligingscamera’s zijn in diverse uitvoeringen en prijsklassen te
verkrijgen; voor particulier gebruik is een zgn. IP-camera vaak de beste
keus; die camera is gekoppeld aan het thuisnetwerk, meestal via Wifi. 

Waar moet je naar kijken bij aanschaf ? 

1. Wil je alleen kijken (eventueel via een app op je telefoon), of wil je dat
de beelden opgeslagen worden. Voor dat laatste moet je in ieder geval een maandelijks bedrag 
betalen als de opslag voor iets langere tijd is, soms heeft de camera een SD kaart waar beelden 
op kunnen worden opgeslagen.

2. Probeer het gebruiksgemak van een camera en de bijbehorende app te achterhalen, 
bijvoorbeeld via meerdere reviews op het internet.

3. Nachtzicht (“nachtvisie”): het nachtzichtbereik van camera’s (door middel van infrarood licht) 
verschilt. Liever iets te veel bereik dan te weinig. 

4. Alle camera’s zouden een bewegingssensor moeten hebben, zodat de camera de opname start 
zo gauw er iemand in de buurt komt. 

We kunnen hier geen advies geven, maar organisaties als de Consumentenbond testen regelmatig 
beveiligingscamera’s. 

En als u dan een camera heeft, dan zijn er een paar dingen waar u op moet letten: 

a) Als de beelden worden opgeslagen, dan moet u met een 
sticker of bordje bij uw toegangsdeur kenbaar maken dat u 
een beveiligingscamera gebruikt.

b) Eventuele opgeslagen beelden mag u maximaal 28 dagen 
bewaren en mogen niet voor derden bereikbaar zijn.

c) Een klein deel van de stoep mag in beeld zijn, als dat nodig
is om bijv. de carport in het zicht van de camera te hebben. 

d) Opnamen van de openbare weg zijn niet toegestaan, men mag alleen opnamen maken met als 
doel persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om privacy van mensen, dieren, 
goederen te schenden.

U kunt indien u een beveiligingscamera heeft, dit opgeven bij de
databank van de politie, “camera in beeld”.
Uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor politieambtenaren. Ze
worden alleen opgevraagd wanneer de politie vermoedt dat ze
daadwerkelijk meerwaarde kunnen geven in een opsporings-
onderzoek. Aan “Camera in Beeld ” zijn geen kosten verbonden.

Opgeven kan via https://www.politie.nl/cib 
Op die pagina vindt u ook meer informatie over Camera in Beeld. 

Mevr. W. de Vries 

06-20299418

Heeft u interesse om de werkgroep Veilig Wonen te versterken ?
Dan kunt u zich aanmelden via info@buurtbeheer-genderbeemd.nl
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WERKGROEP GENDERBEEMD DUURZAAM

Graag wil ik mezelf even voorstellen als nieuw lid van de commissie Genderbeemd Duurzaam. Ik ben 
Michaël, 36 jaar en vorig jaar ben ik in deze mooie wijk komen wonen met mijn vrouw en drie jonge 
kinderen. Ik hou van buiten zijn, sporten, spellen doen en bezig zijn met de kinderen. Als technisch 
bedrijfskundige ben ik altijd op zoek naar hoe dingen beter kunnen en vanuit mijn duurzaamheidsdrive 
heb ik me aangemeld bij de buurtcommissie. Maar ook omdat ik al diverse duurzame verbeteringen aan 
onze woning heb gerealiseerd.

Op dit moment is duurzaamheid veel in het nieuws om de opwarming van de aarde te minimaliseren. 
Vanuit Europa krijgen we steeds strengere doelstellingen vanwege het klimaatakkoord en ook de onze 
regering probeert ons mee te nemen in de plannen. Uiteraard willen we als buurt ook graag ons steentje
bijdragen aan een betere wereld voor ons en onze kinderen. 

We hebben als individu maar een beperkte invloed op het wereldtoneel maar we kunnen zelf toch al een
heleboel doen en als we samenwerken om onze buurt te verbeteren dan hebben we daar zelf heel veel 
plezier van en kunnen we grote stappen zetten richting de doelstellingen in de toekomst.

Het begrip duurzaamheid is heel breed en daaronder vallen dan ook een heleboel zaken zoals groene 
energie, klimaatbestendige vergroening, verbetering van de leefomgeving,
regenwater buffering, groene mobiliteit. Omdat iedere woning en iedere
persoonlijke situatie weer anders is maar er ook een heleboel overeenkomsten
zijn, willen wij graag helpen u te informeren welke mogelijkheden er zijn van
klein tot groot en welke hulp of subsidie u daarvoor kunt krijgen.  

Als eerste is het denk ik goed om te melden dat iedere woning tegenwoordig
een energielabel (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-
woningen-en-gebouwen/energielabel-woning) heeft. Alleen nog voor het einde
van dit jaar kunt u online een gratis (of tegen heel weinig kosten) verbetering
van dit label aanvragen. Vanaf volgend jaar gaan de kosten hiervoor flink
omhoog omdat er dan een specialist de praktijksituatie komt controleren. Kijk
voor meer informatie op onze site. 

Energiebesparing

Van makkelijk naar uitdagend bespaar je geld en lever je een bijdrage aan een beter milieu:

1. Kies voor groene energie en gas en zet je apparaten uit ipv op standby als dat kan.
2. Ga bij vervanging voor Ledlampen en zuinige apparaten (meer A’s is beter).
3. Zet de verwarming in huis iets lager (= ook gezonder) en douche iets korter /

minder vaak.
4. Een waterbesparende douchekop en douchwaterwarmte-terugwinning zie

mileucentraal site (QR hiernaast → ): 
5. Isoleer je woning beter waardoor je minder hoeft te stoken en de warmte

beter in huis blijft in de winter en je woning koeler blijft in de zomer. Ook HR++ of triple glas
isoleert veel beter.

6. Ga voor een zuinige (hybride) ketel bij vervanging of voor een elektrische  i.c.m. 
zonneboiler.

7. Zonnepanelen verhogen je huiswaarde en leveren energie van de zon 
en koelen je zolder.

8. Zonneboilersystemen leveren
warm water van de zon en
werken goed i.c.m. het
volgende.

9. Warmtepompsysteem om het boilerwater te verwarmen als
de zon niet genoeg schijnt.

Voor de energie besparende maatregelen vanaf punt 4 kun je
onder voorwaarden tot 31 december 2020 subsidie aanvragen
via de website https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/seeh/eigenaar-en-bewoner.
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Vergroening en hemelwateropvang. 

Van makkelijk naar uitdagend investeer je in een fijnere en gezondere 
leefomgeving, het milieu en biodiversiteit:

1. Waterfilter achter de wasmachine plaatsen om microafval op te 
vangen (wasmachinefilter.nl).

2. Vang het regenwater zoveel mogelijk op in regentonnen en gebruik dit
voor planten etc. Laat eventueel overlopen naar een regenwatervijver.

3. Klimop tegen de buitenmuur als extra groene isolatie / koeling en 
extra biodiversiteit.

4. Tegels eruit groen erin voor leefbaarheid, milieu, biodiversiteit, koeling
en afwatering (https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/tegels-eruit-
groen-erin/)

5. Extra tuin creëren door je (platte) daken te vergroenen, isoleren en 
biodiversiteit te vergroten en water op te vangen door te bufferen 
(https://groendaktotaal.nl/)

Voor een aantal van deze maatregelen krijg je subsidie via de gemeente website:

https://www.eindhovenduurzaam.nl/klimaatadaptatie/subsidie-aanvragen

Leefbaarheid

Met de volgende mogelijkheden van makkelijk naar uitdagend investeer je in een fijnere en actievere 
buurt:

1. In samenwerking met de gemeente bomen (laten) planten waar wenselijk om de buurt 
klimaatbestendig te maken 

2. Samen een straat of buurt adopteren om deze gezamenlijk schoon (buitenbeter app), veilig en 
leefbaar leefbaar te maken. Voor hulpmiddelen om dit voor elkaar te krijgen (afvalgrijper, 
afvalzakken, handschoenen, veiligheidshesje). kun je je eventueel aanmelden via 
https://www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat .

3. Samen met buurtbewoners en gemeente een activiteitenplek laten aanleggen of verbeteren, 
bijvoorbeeld speeltuin, buitenfitness, skatepark, kinderboerderij etc.

4. Gezamenlijk met medewijkbewoners activiteiten organiseren zoals een boekenclubje, kaartclubje, 
fietsclubje of anders.

5. Buurtactiviteiten organiseren samen zoals buurtfeesten, autovrije dagen, speurtochten,
vogelhuisjes maken, straat vergroenen etc.

Mobiliteit:

Brandstofauto’s inruilen voor (gebruikte) elektrische auto’s. Hiervoor is ook subsidie te
verkrijgen (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-
elektrische-personenautos-particulieren-sepp).

Kijk eens op onze website onder “Genderbeemd Duurzaam”, daar staan veel tips
bij elkaar, met de nodige links naar uitgebreidere informatie.

Zonnebloemzaden cadeau:

Om u een beetje op weg te helpen zit er deze keer bij dit infoblad een zakje met 
zonnebloemzaadjes, die u zelf in een pot of de voor- of achtertuin kunt zaaien komend 
voorjaar (april/mei). Zonnebloemen zijn grote opvallende bloemen die je tuin opvrolijken en de
zon naar je toe halen. Het zou een mooi gezicht zijn als we volgende jaar door onze buurt 
lopen en overal deze plant gaan zien. Ik zou zeggen: tegels eruit, zonnebloemen erin!

Wilt u een keer komen kijken om te zien wat er allemaal mogelijk is in en rond het huis, dan verneem ik 
dat graag via ons emailadres. Ook voor andere vragen kunt u ons een mailtje sturen:

duurzaam@buurtbeheer-genderbeemd.nl .

Succes met het verduurzamen van uw woning en omgeving want een beter milieu begint bij onszelf!

Met vriendelijke groet, Michaël 
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WIJKCENTRUM ’T SLOT

Nieuws

Noodverordeningen, versoepelingen, maatregelen… het is steeds weer even aanpassen, maar in 
Wijkcentrum ’t Slot kunnen we binnen de noodzakelijke kaders toch volop ruimte bieden voor 
activiteiten en gezelligheid. Hieronder alvast wat u kunt verwachten bij een bezoek of deelname 
aan een activiteit.

De algemene richtlijnen vindt u op bordjes in het gebouw en aanvullend hierop hanteren we een aantal 
extra richtlijnen:

• De bar is gesloten.
• We vragen u bij binnenkomst naar mogelijke Covid-19 verschijnselen en kunnen u op basis 

hiervan de toegang weigeren. 
• We noteren ter bescherming van u en andere bezoekers bij binnenkomst uw gegevens voor 

eventueel later contactonderzoek.
• We monitoren goed op naleving van de richtlijnen. 
• De 1,5 meterregel wordt altijd aangehouden.

Tja, dat is nogal wat, maar zo zorgen we er samen wel voor dat iedereen weer een plek vindt in 
Wijkcentrum ’t Slot en dat u en al onze bezoekers en gebruikers gezond blijven.   

Communicatiewerkgroep

In samenwerking met buurtbewoners starten we een PR- en communicatiewerkgroep op. 

Vindt u het leuk om mee te denken en misschien ook mee te doen?, mail naar info-slot@lumenswerkt.nl
of bel naar 0622465317. U kunt ook langs komen, de koffie staat klaar!

Activiteiten
(onder voorbehoud i.v.m. Covid-19 maatregelen)

Op 20 december organiseren we een Kerstdiner, inloop 17.00 uur en om 17.30 uur aan tafel. 
Kosten € 15,00 per persoon ( excl. consumpties).Tevens is er een tombola. De 
aanmeldtermijn is voorbij, maar u kunt navragen of er nog plek is. Bewoners van de wijk 
Oud-Kasteel (Genderbeemd, Hanevoet en Ooievaarsnest) hebben voorrang. 

De kerst-activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door Stichting Buurtbeheer 
Genderbeemd, Wijkvereniging Hanevoet, Lumens en team Wereldtafel. 

Koffieuurtje

Iedere woensdag van 10.00 – 11.30 uur in ‘t Slot.

Een ochtend, waar de wijkbewoners van Oud kasteel elkaar kunnen ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie en een praatje, in een gezellige sfeer. Het
eerste kopje koffie met een koekje kost € 1,20 en het 2e kopje is gratis. U bent van
harte welkom. Vol = Vol

Yoga

Vanaf 7 januari worden er wekelijks yogalessen gegeven door Lucie Wolterbeek op
• donderdagochtend van 09.00 uur tot 10.00 uur en
• donderdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Voor inlichtingen en aanmelden bel 040-2521410 of mail naar YogaLucieWolterbeek@upcmail.nl .

Deze en alle wekelijks terugkerende activiteiten staan ook op Facebookpagina @wijkcentrumtslot.
Kijk hier ook voor actuele informatie over maatregelen ten gevolge van Covid-19.

Gratis herbruikbare mondkapjes
Eindhovenaren met weinig geld kunnen gratis twee uitwasbare mondkapjes krijgen.
Deze zijn ook verkrijgbaar in wijkcentrum 't Slot.
Mondkapjes kunnen hier afgehaald worden gedurende de openingstijden voor
bloedprikken van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur
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Rooster (aangepast i.v.m. Covid-19)

Maandag 09.00 – 12.00 Schildersclub ’t Slepertje
13.30 – 16.30 Biljarten
14.00 – 16.00 Boekenuitleen ’t Boekenslot
14.00 – 16.30 1e maandag v.d. maand: Reumacafé
19.00 – 22.00 Keramiek
20.00 – 23.00 Biljarten met Jos
20.00 – 22.00 Country Linedancing Beginners (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 2e maandag v.d. maand: ACE Apple computerclub

Dinsdag 09.30 – 11.00 Slankclub
10.00 – 12.00 Boekenuitleen ’t Boekenslot
10.00 – 12.00 Fotoclub De Fotoschouw (www.fotoschouw.nl)
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 09.00 – 12.00 Stercollege inburgeringscursus 
09.00 – 12.00 Keramiek
10.00 – 11.30 Koffie-uurtje
12.00 – 16.00 Stercollege inburgeringscursus 
13.00 – 14.00 1e woensdag v.d. maand: Overleg Politie, Gemeente en buurtpreventie
13.30 – 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 09.00 – 10.00 Yoga (m.i.v. januari 2021)
09.00 – 12.00 Stercollege inburgeringscursus
09.30 – 11.30 Mozaïek met Mariek
10.00 – 11.30 Italiaanse les Danté
13.30 – 16.30 Biljartclub
14.00 – 16.00 Boekenuitleen ’t Boekenslot
14.00 – 16.30 Breien – georganiseerd door KBO
18.30 – 19.30 Yoga (m.i.v. januari 2021)
20.00 – 22.30 Zangkoor Dirk (pop)
20.00 – 22.30 2e donderdag van de maand: HCC Computer-Borduren

Vrijdag 14.00 – Wandelclub vertrek ’t Slot (georganiseerd door KBO)
 14.00 – 18.00 Inloop (georganiseerd door KBO)

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

Zondag 17.30 – 20.00 3e zondag v.d. maand: Wereldtafel

Alle activiteiten onder voorbehoud i.v.m. Covid-19

Mocht u nog vragen en / of opmerkingen hebben, kom gerust binnen.
Als u een zaal wilt reserveren of een nieuwe activiteit opstarten, 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 

Aangepaste openingstijden ’t Slot: maandag 8.30-12.00 en 19.00-23.00, dinsdag en vrijdag 8.30-
12.00, woensdag en donderdag 8.30-16.00.. Buiten deze tijden alleen open voor geplande activiteiten.
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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 

(QR hiernaast →)

Het is aan de organisaties om de manier van
collecteren aan te passen aan de omstandigheden in verband met Covid-19.

31 jan t/m 6 febr 2021 Hersenstichting 21 t/m 27 maart 2021 Reuma Nederland 

7 t/m 13 maart 2021 Jantje Beton 28 mrt t/m 3 apr 2021 ZOA

14 t/m 20 maart 2021 Amnesty International 4 t/m 10 april 2021 Fonds Gehandicaptensport

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

NIEUWS VAN ’T BOEKENSLOT

Vanaf half september j.l. was ’t Boekenslot weer op alle drie de
dagdelen die u hiernaast vermeld ziet open, wat door onze lezers erg
gewaardeerd werd. Maar op moment van schrijven van dit stukje, zijn
’t Slot, en dus ook ’t Boekenslot weer gesloten wegens een volgende
lockdown. Hopelijk kunnen we op donderdag 18 november a.s. weer
de deuren openen en u voorzien van het nodige leesvoer.

En we hebben weer heel wat nieuwe titels, bijvoorbeeld:

• Jane Fallon: Mijn zoete wraak

• Kate Mosse: Tijden van vuur

• Santa Montefiore: Onder de Italiaanse zon

• Lucinda Riley: De olijfboom

• Jan Siebelink: Margje

• Michael Robotham: De andere vrouw

• Hendrik Groen: Opgewekt naar het einde

Mensen die al weer bij ’t Boekenslot geweest zijn, hebben het al
gezien: door de aanschaf van een nieuw boekenrek staan onze
boeken anders gerangschikt. We wijzen u graag waar u nu de
verschillende genres boeken kunt vinden.

Het blijft natuurlijk onzeker of, en hoe lang, we open kunnen blijven. 
In ieder geval blijven de RIVM-regels voorlopig ook bij ons nog van
kracht: niet met te veel mensen binnen, handen ontsmetten, een
mondkapje dragen (verplicht vanaf 1 december a.s.) enz. 

In de Kerstvakantie zijn we gesloten vanaf 21 december 2020 t/m 3
januari 2021.

We hopen u, in goede gezondheid, spoedig (weer) te kunnen
begroeten bij ’t Boekenslot. 
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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

Vraag om een legitimatie
Op straat en aan huis kan iemand 
je benaderen met een collectebus, 

kaartverkoop, of je vragen donateur 
te worden. Vraag om een legitimatie 
als je twijfelt over de betrouwbaar-

heid. Erkende Goede Doelen sturen geen vrijwil-
ligers op pad zonder legitimatie.



INGEZONDEN

Vuurwerkoverlast

Zoals velen in de wijk heb ik al jaren last van vuurwerk dat op de
meest onmogelijke momenten wordt afgestoken. De ene keer als
je rustig met je kopje koffie in gedachten verzonken in je tuin zit,
een andere keer als je net geconcentreerd een tv programma aan
het volgen bent en helaas ook met enige regelmaat in het midden
van de nacht. Overeenkomst tussen al die momenten is dat je er
ontzettend van schrikt. Als het ’s nachts gebeurt lig je door de
adrenaline soms een uur wakker voor je weer in slaap valt. De
laatste maanden lijkt de frequentie weer toe te nemen.

Als je kijkt naar sociale media (Nextdoor) of een recent artikel in het Eindhovens Dagblad is het duidelijk
dat het probleem zich niet alleen beperkt tot onze wijk maar dat ook alle omliggende wijken hier last van 
hebben. Sterker nog, er wordt blijkbaar soms zulk zwaar vuurwerk gebruikt dat één knal in meerdere 
wijken gehoord wordt. Zover ik begrepen heb is het probleem inmiddels bij alle instanties bekend en 
heeft ook de SBG dit onderwerp besproken. 

Wat kunnen we nu zelf nog doen? In ieder geval de overlast blijven melden, alle instanties geven aan 
dat dit belangrijk is. Ik weet echter ook dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Het is nogal wat om 
tien keer op een avond de politie te bellen, ik voel mezelf ook bezwaard omdat ik denk dat ze ook 
andere dingen te doen hebben en je staat ook nog best lang in de wacht. Het eerlijke antwoord voor 
mezelf: ik heb de afgelopen maanden één keer gebeld en één keer schriftelijk een melding ingestuurd 
(reactie daarop: volgende keer bellen). Maar als iedereen nu af en toe eens een keer belt? Dan wordt 
(of blijft) het probleem in ieder geval zichtbaar en is het ook duidelijk dat het niet van één of twee 
mensen komt.

Daarnaast probeer ik zelf regelmatig als ik iets hoor een rondje te lopen om te kijken of ik de bron kan 
achterhalen, helaas tot nu toe zonder succes. Niet om eigen rechter te spelen maar ik hoop nog steeds 
dat het lukt om een keer de politie naar een dader te leiden of dat ik iemand kan volgen tot ik een adres 
heb. Ook hiervoor geldt natuurlijk dat we samen sterker staan. Dus als iedereen goed zijn ogen de kost 
geeft dan levert dit wellicht ook nog wat op.

Tot slot: we moeten ook realistisch blijven, het is lastig om daders op heterdaad te betrappen, er is geen 
oneindige handhavingscapaciteit en het probleem speelt al vele jaren. Ik ga er dan ook niet vanuit dat 
iemand dit even voor ons oplost. Tot die tijd hoop ik dat iedereen meehelpt waar mogelijk en probeer je 
woonplezier niet teveel te laten beïnvloeden door de vuurwerkoverlast.

Rudi

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.

Door Corona zijn er op dit moment geen activiteiten gepland.
Kijk voor actuele informatie op www.degoj.nl
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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.

◄ CORONA UPDATE ►
Vanaf 19 november is het jeugdcentrum weer
open voor alle activiteiten, natuurlijk binnen de
richtlijnen. 
Aanmelden is verplicht voor alle activiteiten via
w.netten@dynamojeugdwerk.nl .

In Jongerencentrum ‘t Slot (zij-ingang Wijkgebouw
‘t Slot) vinden de volgende activiteiten plaats:
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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
Tennisvereniging Volley 2 52 88 72 T. van Gils, Schönberglaan 8
DynamicTennis Vereniging Old Dutch 2 52 31 13 Yvonne Louis, https://www.dtv-olddutch.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/.

15

Aanvraagformulier

Request form



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 en 16.00
Buurtpreventie 2 52 21 41 H. Claassen, buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com 

06-5497 7622 C. Foederer, 06-2029 9418 W. de Vries 
Huisartsen Kastelenplein -------------- Kastelenplein 172, 5653 LX Ehv 

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 Ma t/m vrij van 8 tot 17 u. https://kastelenplein.dohnet.nl
Clematis GezondheidsCentra 2 51 99 50 GC Gestel Midden, Peter van Anrooylaan 5, 5654 MA Ehv
 GC Zuiderpark, Gagelboschplein 1, 5654KN Ehv

GC Oud Gestel, Lassusstraat 4, 5654LL Ehv
  Spoed Clematis GC kies optie 8 Ma t/m vrij van 8 tot 17 u. https://clematisgezondheidscentra.nl
Gezondheidscentr. Sibelius 7 11 71 00 SGE Sibelius, Sibeliuslaan 315, 5654 CT Eindhoven

Mevr. S. de Boer, Mevr L Roos. https://sibelius.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
Apotheek Ridas 2 51 81 05 Lassusstraat 2, 5654 LL Eindhoven (bij GC Oud Gestel)
Bloedprikpost DiagnostiekvU 088 2141 149 Wijkgebouw ‘t Slot, ma. t/m vr. 08.30-12.00 u. 
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
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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