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VAN HET BESTUUR

Wat hebben we toch een raar jaar achter de rug. Een jaar dat nagenoeg geheel in het teken stond van 
de corona pandemie. En voorlopig zijn we er ook nog niet klaar mee. De beperkingen gelden nog 
steeds, waardoor overleggen met bestuur, gemeente als ook met de andere wijkverenigingen in de 
buurt tot een absoluut minimum zijn beperkt. Waar mogelijk gebeurt alles online. Dat heeft ook zijn 
beperkingen, zeker in sociaal opzicht. Ik mis het kopje koffie dat we gezellig sámen drinken. Het elkaar 
ook even écht in de ogen kunnen kijken en niet alleen via die
computercamera. Maar begrijp me niet verkeerd; ik begrijp ook dat deze
maatregelen nodig zijn en ondersteun ze van harte. Maar dat neemt niet
weg dat ik, net als bijna iedereen, hoop dat deze beperkingen ook snel
weer afgeschaald kunnen worden. Dat we weer aan leuke dingen
kunnen denken. De lente is tenslotte toch in aantocht.

Per 1 december heeft Agnes Heck na vele jaren afscheid genomen van onze buurt als 
gebiedscoördinator. Ze is in een ander gedeelte van Eindhoven als gebiedscoördinator aan de slag 
gegaan. Haar opvolger was gelukkig direct al bekend, Marita Kusters. Het voltallige SBG-bestuur heeft 
begin december kennis met haar gemaakt. Marita stelt zichzelf elders in dit blad ook persoonlijk aan u 
voor.

Na een jarenlange zoektocht hebben we sinds kort in Wim Kemps een nieuwe voorzitter voor de SBG 
gevonden. Daarnaast is het bestuur met Priit Veia uitgebreid. Beide heren stellen zich in dit nummer aan
u voor.

Ik hoop dat u allen een fijne lente tegemoet kunt gaan, waarbij we hopelijk langzaamaan steeds meer 
mogen. Wat zou het toch fijn zijn, wanneer we na de zomer weer de diverse straatfeesten en 
buurtbarbecues kunnen subsidiëren. Laten we het hopen! Om u nu te vermaken, hebben we op pagina 
18 en 19 een leuke puzzel over onze buurt toegevoegd. Wie weet deze goed op te lossen? Er zijn leuke
prijzen te winnen.

Daniele Gemen, secretaris SBG

Een woord van de nieuwe voorzitter

Mijn naam is Wim Kemps en ik woon met veel plezier al 33 jaar in 
onze wijk en wel aan de Akerendam. Ik ben al bijna 14 jaar met 
pensioen en heb me al vele jaren ingezet als vrijwilliger zoals o.a. 
voorzitter van GVAC Veldhoven (9 jaar), voorzitter Metzpoint 
Veldhoven( 9 jaar) en voorzitter PVGE Eindhoven (11 jaar) 
Daarnaast ben ik als bridgedocent actief in Aalst en Hapert en 
speler/bestuurslid van de bridgeclub Tongelbridge. Ook maak ik 
deel uit van het bridgebestuur Zuidoost-Brabant.

Mijn vrouw is 4 jaar geleden overleden en ik heb ondertussen 
weer een levenspartner gevonden. Ik heb 2 kinderen en 4 klein-
kinderen en ben sportief ingesteld (fitness, fietsen, wandelen, en 
motorrijden).

De vacature voorzitter was mij al geruime tijd bekend maar mijn agenda bood tot voor kort geen ruimte 
om mijn bijdrage aan te durven bieden. Onlangs heb ik een opvolger voor mijn voorzitterschap van de 
PVGE gevonden en heb daardoor weer tijd beschikbaar. Daarom heb ik mij aangeboden aan de collega 
bestuursleden als kandidaat voor het voorzitterschap. De kennismakingsgesprekken zijn succesvol 
verlopen dus zal ik proberen van nu af aan mijn bijdrage te leveren. Het wijkgebeuren is voor mij relatief 
nieuw dus er valt voor mij nog veel te leren veronderstel ik. De woonomgeving en sociale contacten in 
de wijk vind ik belangrijk voor alle bewoners en de contacten met de lokale overheid kunnen daarin 
bijdragen.

Wilt u mij benaderen voor zaken de buurt betreffende dan bij voorkeur via de mail: 
voorzitter@buurtbeheer-genderbeemd.nl
Wim Kemps, vanaf nu voorzitter SBG
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VAN DE PENNINGMEESTER

In deze eerste uitgave van 2021 kijken we even terug naar het zeer bijzondere 2020, en niet alleen 
omdat het een bijzondere cijferreeks is  …. Het afgelopen jaar was toch wel een uitzonderlijk jaar met😀
twee lock-downs en allerlei beperkingen, alles om de verspreiding van corona tegen te gaan!

We hebben dit jaar dan ook maar één straatfeest kunnen subsidiëren, alle andere zijn afgeblazen, of de 
organisatie is er niet mee begonnen! Wel heeft de organisatie van de bungalows in de Martin Luther 
King straat nog een mooie kerstactiviteit weten te organiseren. Zie verderop in dit blad hun verslag.

Ook ’t Slot heeft dit jaar niet de activiteiten kunnen uitvoeren zoals gepland. Dit alles resulteert in het feit
dat net de helft van de toegekende subsidie is gebruikt. Is andere jaren de buurtactiviteiten de grootste 
post, dit jaar is de eer aan ons krantje, zie het overzicht hieronder.

Wil je precies weten wat de inkomsten en uitgaven van de 
SBG zijn? Kijk dan op onze website. Omdat de SBG de ANBI

status heeft zijn we verplicht om de in- en uitgaven te 
publiceren.

Kijk onder menu optie ‘Over SBG’ =>
ANBI Status. Volg de link onder punt 9
of gebruik de QR-code hiernaast.

In ieder geval is ook de subsidie voor
2021 weer goedgekeurd. De

organisaties voor de buurt-activiteiten,
welke niet alleen de straatfeesten hoeven te

zijn, kunnen weer aan de slag! Maak gebruik van het aanvraagformulier op onze site!

Tot slot: giften blijven welkom, wil je de 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

NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Beste medewijkbewoner,

Ondanks corona lopen we nog steeds onze rondes, volgens de richtlijnen van de overheid. We willen 
dat dit een veilige buurt blijft om in te wonen, maar daar moeten we als buurtbewoners ook zelf wat aan 
doen, en het niet alleen af laten hangen van politie en BOA’s. Het helpt echt, fysiek door de wijk lopen 
en laten zien dat we er zijn. 

Ook u kunt er iets aan doen. Zorg voor goed hang- en sluitwerk, verlichting voor en achter. Ramen dicht 
als u weg bent, en voordeur op het nachtslot, zelfs al is het maar voor eventjes! Een gelegenheidsdief is
zo binnen, die heeft maar enkele seconden nodig. Wordt het moeilijk om bij u in te breken, dan zoekt die
een gemakkelijker doelwit, dus maak het zo moeilijk mogelijk. Laat uw woning bij afwezigheid er zo 
bewoond mogelijk uitzien.

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 1,5 tot 2 uur.
U bepaalt wanneer u loopt, het liefst op een vaste dag. Vast tijdstip bepaalt u
met uw looppartner, want alleen lopen met hesje mag niet i.v.m. verzekering.

Meer informatie kan een van onderstaande personen geven. 
Opgeven is ook mogelijk via onderstaand e-mailadres. 

De buurtpreventiecoördinatoren:

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

Beste medebewoner,

Als ik dit schrijf, is het heel guur en koud buiten, ligt er veel sneeuw en blijven veel mensen het liefst in 
hun warme huizen. Maar nog even en dan komt de lente er weer aan met nieuwe uitdagingen. Het 
opknappen van de tuin bijvoorbeeld, of schilderwerk aan huis. Denkt u ook eens aan het opknappen van
het achterpad van uw woning? Maak eens een afspraak met uw (achter)buren om dit gezamenlijk aan te
pakken tijdens een burendag. Nog gezellig ook! En vele handen maken licht werk.

Dit natuurlijk indien van toepassing.  Sommige paden liggen er goed bij en niet alle achterpaden in de 
wijk zijn van particulieren. En soms grenzen tuinen aan elkaar. 

Wijkschouw

Bij een wijkschouw kijkt men naar de openbare ruimte, of deze schoon, heel en
veilig is. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten. Wordt er iets gevonden wat niet
goed is, dan wordt dit aan de gemeente gemeld. Vaak via de Buiten Beterapp. 

Zoals u misschien wel weet, wordt er 2x per jaar een wijkschouw gelopen in een
deel van de buurt. Een keer bij daglicht, meestal in mei, en een keer bij avond,
meestal in november.
Op dinsdagavond 18 mei a.s. is de eerstvolgende, aanvang 19.00 uur vanaf hoek
Bouvigne/Aldendriel, met als deel van de buurt:
Frankendaal/Akerendam/Aldendriel/Groeneveld/Kasteellaan/ML.Kingstraat/
J.Palachstraat/S.Bikostraat/S.Allendestraat/M.Gandhilaan.

Als u eens mee wilt lopen, dan verwachten we u op deze bovengenoemde datum
en tijd op genoemde locatie. U bent van harte welkom!! Dus zet dan deze datum
in uw agenda.

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

Priit Veia, nieuw bestuurslid, stelt zich voor

Mijn naam is Priit en ik kom oorspronkelijk uit Estland. Ik woon sinds 2014 in 
Nederland, en sinds 2017 woon ik met mijn vriendin Susan in de 
Genderbeemd. 

Ik hou van audioboeken luisteren, en PC spellen spelen met vrienden uit 
heel Europa.  

Ik ga vaak samen met Susan stijldansen in Veldhoven (althans, als er geen 
lockdown is) en ik was aangenaam verrast dat de meeste mensen in onze 
les (van 14 personen) jonger waren dan wij.  Stijldansen maakt een 
comeback! 

Waarom ben ik lid geworden van SBG? Afgelopen jaar, met de coronacrisis, 
waren wij allemaal veel thuis. Toen we gingen wandelen, zagen we altijd 

dezelfde saaie kleuren: het sexy militaire groen van de struiken en het grijs van de tegels. Het groene 
stuifmeel op elk oppervlak, en het grijs van de schuttingen.  

Ik wilde weten hoe ik dit kan veranderen. De volgende keer dat ik het gele SBG nieuwsblad ontving, viel 
het kwartje. En nu ben ik lid van SBG, verantwoordelijk voor Milieu en Woonomgeving. 

 

Als jij, beste lezer, iets wil veranderen of ons op de hoogte wilt brengen van iets wat er speelt in de wijk, 
willen wij graag met je meedenken.  

Tot later! 

Priit Veia
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WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner

Om  zo lang mogelijk en comfortabel te kunnen wonen op uw uitgekozen plekje, moet u uiteraard ook 
veilig wonen.

Is uw huis voldoende veilig?

U kunt hiervoor zelf veel doen: 

• Denk aan goedgekeurd hang- en sluitwerk voor deuren, ramen en lichtkoepels.

• Gebruik een tijdschakelaar voor verlichting als u (even) niet thuis bent.

• Laat bij afwezigheid iemand uit de buurt uw woning in de gaten houden.

• Meld niet op sociale media dat u met vakantie bent.

• Laat geen sleutels binnen in het slot zitten.

• Sluit alle deuren, ramen, ook het wcraampje en garage af als uw weggaat.

• Denk ook aan goede buitenverlichting; zowel voor als achter.

Tips zijn te lezen over Veiligheid met domotica op https://www.lekkerblijvenwonen.nl .U kunt ook een 
korte test invullen op www.politie.nl om te weten hoe inbraakveilig uw huis is.

Veiligheid in huis

a. Let op met matten en vloerkleden.
U kunt hierover uitglijden of over
vallen. 

b. Breng anti-slip hierop aan als dat er
nog niet onder zit of vervang deze
matten of vloerkleden door
exemplaren die wel deze
voorziening hebben.

c. Soms verliest men zijn evenwicht en
is het raadzaam deze matten of
kleden te verwijderen. 

d. Een gladde vloer vervangen door
stroevere vloerbedekking is ook een
optie.

Losliggende kabels en snoeren

Werk deze zo mogelijk zoveel mogelijk weg
achter plinten of met behulp van
kabelgootjes, verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
Vastzetten met behulp van kabelclips, ook verkrijgbaar bij de bouwmarkt, is ook een mogelijkheid. Men 
heeft dan minder kans om over kabels en snoeren te struikelen. Losliggende snoeren zijn ook nog eens 
grote stofverzamelaars!

Veilig de voordeur opendoen

Kijk eerst door een (digitaal) spionnetje in de deur of glas, wie er aanbelt.
Doe pas open als u die persoon kent. Gebruik een deurhaak of ketting
voordat u de deur opendoet bij vreemden. Ook het gebruik van
een camera is veiliger. U ziet wie er aanbelt zonder dat u de
deur open hoeft te doen. Goede buitenverlichting helpt ook om
goed te kunnen zien wie er voor de deur staat.

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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Van de wijkagenten

Beste Genderbeemders,

Hierbij willen wij ons even voorstellen als jullie “nieuwe” wijkagenten.

Wij zijn Jenny Egelmeers, 25 jaar oud en Bob Uitendaal 42 jaar oud, en zijn
beide werkzaam bij het basisteam Eindhoven Zuid gelegen aan de 
Aalsterweg 290 in Eindhoven. Wij zijn de wijkagenten in het stadsdeel 
Gestel en zijn het aanspreekpunt voor de buurten Genderbeemd, Hanevoet
en  Ooievaarsnest.

Wij hopen dat wij, samen met o.a. de woningbouw, buurtpreventen, 
wijkboa’s, de Gemeente Eindhoven en de jeugdwerkers, kunnen zorgen 
voor een veilige en overlast-arme leefomgeving. Daarbij hebben wij 
natuurlijk ook uw hulp nodig voor het in kaart brengen van diverse 

problematieken zoals onveiligheidsgevoel, jeugdoverlast en andere verstoringen van de openbare orde. 
Dit kan bijvoorbeeld door melding te maken via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 
of via het centrale telefoonnummer 0900-8844.

Voor wijk-gerelateerde zaken kunnen jullie ons bereiken via 0900-8844 en dan proberen wij zo snel 
mogelijk bij u op de lijn te komen.

Wij zijn ook te volgen op Instagram via wijkagentenjennybob_eindhoven.

Misschien tot snel!

NIEUWS VAN ’T BOEKENSLOT

Al vanaf 14 december zijn ’t Slot, en dus ook ’t Boekenslot gesloten
t.g.v. de corona-lockdown. 

We hopen allemaal dat na 2 maart ’t Slot weer (gedeeltelijk) open
gaat en u weer boeken kunt komen lenen. 

Wij, de vrijwilligers van ’t Boekenslot, hebben u gemist en ‘klanten’ die
we in de wijk tegenkwamen, lieten ons weten dat zij hun bibliotheek in
’t Slot ook erg misten. 

En als u dan eindelijk weer bij ons kunt komen, zult u op de planken
weer heel wat nieuwe boeken aantreffen, bijvoorbeeld:

• Sandra Brown: Op het spel

• David Lagercrantz: Zij die moeten sterven

• Arthur Japin: Vaslav

• Santa Montefiore: Naar de overkant

• Corina Bomann: De trilogie: Vrouwen van de Leeuwenhof

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

https://www.slotkastelenplein.nl/clubs/#boekenslot

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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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



WERKGROEP GENDERBEEMD DUURZAAM

Bedankt voor alle leuke reacties en interessante vragen op mijn vorige stukje. Onlangs heeft zich een 
nieuw teamlid bij ons aangemeld, René Terlouw. Hij heeft de afgelopen tijd zelf ook zijn hele huis 
aangepakt met een warmtepomp, zonnepanelen, isolatie, triple glas en is zo van het gas af gegaan.

Welkom bij het team!

Hopelijk gaat het goed met u allen in deze vreemde tijd met alle beperkingen. Gelukkig zie ik dat veel 
mensen deze kans aangrijpen om waar mogelijk de eigen woonomgeving te verbeteren. Op steeds 
meer huizen in de buurt liggen zonnepanelen, groene daken en warmtepompen en ook doen er steeds 
meer mensen mee met de actie adopteer-een-straat.

Voor degenen die zich afvragen wat er nog meer gedaan kan worden om het milieu en de 
woonomgeving verder te verbeteren, wil ik u graag verwijzen naar onze website: 
https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/werkgroepen/genderbeemd-duurzaam.html.

Gemeente EIndhoven

Omdat ook onze gemeente graag wil dat Eindhoven verbeterd en verduurzaamd wordt, heeft ze 
verschillende interessante informatiepagina’s beschikbaar om u te informeren en te
helpen met subsidiemogelijkheden. Wij hebben dit bij elkaar gezet op onze website
buurtbeheer-genderbeemd.nl, kopje Werkgroepen/Duurzaam, zie QR hiernaast.

De gemeente is ook een actie begonnen i.s.m. met woningcorporaties ‘thuis, Sint
Trudo, Woonbedrijf en Wooninc. over eenvoudig te behalen besparingen. Kijk op
onze site onder Nieuws → Ingezonden en dan Project Energiebox. 

040Energie.

Mocht u enthousiast zijn geworden en graag persoonlijk advies willen krijgen van
een deskundige uit de buurt voor alle mogelijkheden? Dan kan 040Energie u 
wellicht uitkomst bieden.

040energie heeft leverancier(s) met goede voorwaarden (kwaliteit, prijs-, offerte traject en garanties) 
geselecteerd en heeft exclusieve inkoopkorting voor leden van 10-25% geregeld! Voor meer informatie 
kunt u de website bezoeken: 040energie.nl/bespaar/huis/

Houd de kou buiten

Nu het buiten fris is en we het binnen graag warm willen houden zonder ons blauw te betalen, zijn er 
een aantal mogelijkheden die daaraan kunnen bijdragen. Tochtstrips helpen onder deuren en achter 
brievenbussen en radiatorfolie helpt om de warmte van de radiatoren de ruimte beter in te krijgen in 
plaats van de muur in. Isolerende raamfolie helpt om de kou beter buiten te houden en helpt ook tegen 
condensvorming.  Het helpt ook om alleen beneden te stoken omdat warmte opstijgt en zo het 
warmteverlies boven te beperken, zeker als de ramen er open staan.

Verder heeft u de laagste kosten en het hoogste wooncomfort als het hele huis goed geïsoleerd is m.b.v.
vloerisolatie, spouwmuurisolatie, HR++ of triple glas en dakisolatie. Voor de mechanische ventilatie helpt
het als er een warmteterugwin-unit op zit. 

De lentezon

Nu de lente weer in aantocht is en de nationale vogeltelling 
weer veel mensen enthousiast heeft gekregen, zien we de zon,
de blaadjes aan de bomen en de (zonne-)bloemen hopelijk 
snel tegemoet. Vergeet de zaadjes uit de vorige uitgave niet in 
april/mei te planten….

Omdat we tegenwoordig allemaal meer buiten wandelen lijkt 
het mij aardig om onze wijk extra mooi te maken door tegels te
vervangen door groen, vogelhuisjes op te hangen, 
boomspiegels te verfraaien, tuinen op te knappen, bomen te 
planten, muren te vergroenen enzovoort. 

Voor het opvangen van regenwater en het aanleggen van 
groene daken kun je zelfs subsidie krijgen bij de gemeente. 
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Verder kunt u de gemeente en de buurt helpen via de BuitenBeterApp en
www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat.

Om niet alleen van de zon te genieten maar ook de gratis energie ervan te
oogsten is het zeer aan te bevelen indien mogelijk zonnepanelen en een
zonneboiler te installeren (eventueel in combinatie met een warmtepomp). 

Mobiliteit

Steeds vaker zie ik mensen
fietsen, minder met de auto of
met een elektrische auto rijden,
boodschappen die thuis bezorgd
worden met een elektrisch busje
(Picnic) en pakketjes met een
elektrische fietskar. Met behulp
van subsieregeling SEP probeert de overheid de brandstofauto’s te vervangen voor (gebruikte) 
elektrische auto’s. Hiervoor legt de gemeente ook steeds meer laadpunten in de wijk aan.

Wilt u eens ervaren of elektrisch rijden ook iets voor u zou
kunnen zijn of een keer vervoer nodig hebben dan kunt u
bijvoorbeeld via driveamber.com een  deelauto van (het
jonge Eindhovense bedrijf) Amber reserveren. In
Eindhoven zelf worden deze auto’s zelfs op reservering
thuisbezorgd. U heeft ze vast al in onze buurt zien rijden
(en “tanken” aan een laadpaal). Ook de deelscooters zijn nu in
onze buurt aanwezig, zie go-sharing.com en felyx.com (beide zijn
een jong Nederlands bedrijf). Er zijn wat verschillen in de
huurvoorwaarden. 

Mocht u nog vragen hebben of eens willen komen kijken wat er
allemaal mogelijk is dan verneem ik het graag via de mail: 
duurzaam@buurtbeheer-genderbeemd.nl

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

Met vriendelijke groet, Michaël Thelosen
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WIJKCENTRUM ’T SLOT

Sluiting i.v.m. corona

We hadden zo gehoopt dat we vanaf 10 februari weer open konden, maar ook ’t Slot blijft in de 
verlengde lockdown mimimaal gesloten tot medio maart.
Alleen voor bloedafname kunt u elke ochtend van maandag t/m vrijdag in ’t Slot terecht, na 
afspraak (telefonisch: 088 – 21 41 149, of via https://www.debloedafname.nl). 
We hopen dat er ergens in maart weer enige activiteiten in ’t Slot kunnen plaatsvinden. Kijk op 
onze nieuwe website voor actuele informatie rondom corona: www.slotkastelenplein.nl

Website ‘t Slot

In de weken van de lockdown heeft een aantal vrijwilligers
van ’t Slot, met professionele ondersteuning, een website
voor ’t Slot ontwikkeld waarin allerlei informatie over ’t Slot te
vinden is, zoals bijvoorbeeld de activiteiten die er
plaatsvinden. Ook het laatste nieuws kunt u hier vinden
onder “Actueel” .

Deze nieuwe website is te vinden op
https://www.slotkastelenplein.nl .
Kijk eens rond op deze site!

Paaslunch op woensdag 31 maart

(onder voorbehoud)

Wij  nodigen de buurtbewoners van Hanevoet, Ooievaarsnest en Genderbeemd uit  voor  een   
Paaslunch met aansluitend een gezellige kien-ronde. Voor € 7,50 kunt u genieten van een overheerlijke 
lunch. De inschrijving start na 3 maart, mits de corona-maatregelen dat toelaten.

Het team van de Wereldtafel en wijkcentrum ’t Slot wenst u een Vrolijk Pasen.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door: Stichting Buurtbeheer Genderbeemd, de 
wijkverenigingen Hanevoet en Ooievaarsnest, en Lumens

Oproep voor nieuwe vrijwilligers in ’t Slot

Beste bewoners van Hanevoet, Ooievaarsnest en Genderbeemd.

Zoals u weet, worden er wekelijks in ’t Slot diverse activiteiten georganiseerd. Wij zouden dit graag 
willen uitbreiden, maar dan hebben wij Uw hulp nodig.

Wij zoeken vrijwilligers met organisatietalent, die bekend zijn met o.a. de laptop en printer. Verder 
hebben we natuurlijk ook vrijwilligers nodig die mee willen helpen in de uitvoering van de activiteiten. 
Dit alles in een gezellige sfeer. De dagen, tijden en uren zijn bespreekbaar.

Ook staan wij open voor nieuwe ideeën.

Misschien zegt u nu, ik heb ook wel zin om mij in te zetten voor mijn medebewoners. Meld u dan aan bij 
info-slot@lumenswerkt.nl  met naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op.

Met vriendelijke groet, Yvonne en Anja.
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Rooster (onder voorbehoud i.v.m. corona)

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 Biljartclub de Lappers
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 Eerste Goudse Aflankclub
10.00 – 12.00 Boekenuitleen ’t Boekenslot
10.00 – 12.00 Fotoclub De Fotoschouw (www.fotoschouw.nl)
14.00 – 16.00 Koerstbal – 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)

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
13.00 – 17.00 Gezellige inloop tijdens de weekmarkt
14.00 – 17.30 Biljarten en kaarten 55+ – georganiseerd door KBO
14.00 – 16.30 Volksdansen – georganiseerd door KBO
19.00 – 23.00 2e woensdag v.d. maand: Hermes pers. vereniging
19.30 – 22.30 3e woensdag v.d. maand: Vereniging van Natuurfotografen
20.00 – 23.00 Laatste woensdag van de maand: HCC Linux

Donderdag 09.00 – 10.00 Yoga Lucie
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 Messiaen
14.00 – 16.00 Boekenuitleen ’t Boekenslot
14.00 – 16.30 Breien – georganiseerd door KBO
18.30 – 19.30 Yoga Lucie
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
14.00 – 16.00 2e zaterdag v.d. maand: d'Accord Encore 

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

Deze tabel is doorzoekbaar tegenwoordig ook te vinden op: www.slotkastelenplein.nl/agenda

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

Reserveren: zie https://www.slotkastelenplein.nl/ (NIEUW)

Kijk ook op deze website voor actuele openingstijden en activeiten i.v.m. corona. 
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INGEZONDEN

2020 Kerst/Nieuwjaarspresentje

Met de bewoners van de woningen welke allemaal liggen rond het doodlopende gedeelte van de Martin 
Luther Kingstraat, wordt al vele jaren in de zomer een buurtbarbecue georganiseerd door enkele 
“jongere” enthousiaste Martin Luther Kingstraat-bewoners. De woningen, die grenzen aan de voorkant 
of met de achtertuin aan het kleine pleintje van de M.L. Kingstraat, zijn circa 30 jaar geleden gebouwd 
als z.g. “seniorenwoningen” met uitzondering van de nummers 28 en 30. In deze “seniorenwoningen” is 
de gemiddelde leeftijd dan ook hoog te noemen.

De jaarlijkse buurtbarbecue wordt dan ook door velen op prijs gesteld en goed bezocht door de 
betrokken bewoners. Veelal gaat de BBQ door tot de late uurtjes en vele nieuwtjes en weetjes over 
buurtgenoten worden dan ook uitgewisseld.

Ergens in de tweede week van januari 2020 zaten we weer met het organisatiecomité gezellig aan een 
borrel/pils met versnapering te overleggen wanneer we in 2020 de buurtbarbecue zouden organiseren 
voor ons gedeelte van ML Kingstraat.  Uiteindelijk kwamen we uit op 4 juli 2020, tegelijk met een 
mogelijk kwart of halve finale van het EK-voetbal.

Zo gezegd zo gedaan, “save the date” flyers gemaakt en begin februari 2020 bezorgd op de genoemde 
adressen.

En toen……………………….corona!

Zaken waar we tot maart 2020 nog nooit van hadden gehoord of
rekening mee hadden gehouden zoals: Intelligentie Lock-down,
groepsimmuniteit, anderhalve-meter-samenleving, het oude-
normaal, niet meer vliegen via Eindhoven Airport wat weer rust gaf,
heldere blauwe lucht , geen carnaval, totale Lock down, digitaal
onderwijs, thuiswerken, Zoom, MSTeams, video bellen enz. enz.

Het was al snel duidelijk dat de meeste bewoners van ons
gedeelte van de M.L. Kingstraat in de risicogroep vielen. De
geplande BBQ kon dus helaas niet doorgaan.

Wel hebben we op 27 april, Koningsdag, rond het middaguur met
de bewoners een oranjebitter en oranje tompouce genuttigd, natuurlijk rekening houdend met de RIVM-
voorschriften.

Om het jaar toch een beetje feestelijk af te sluiten hadden we voor 29 december bubbeltjeswijn met 
oliebollen gepland. Voor Kerst wilden we bij iedereen een pakket bezorgen met een Kerstkaart en 
champagneglazen. Op de Kerstkaart zouden dan de bekende Kerst- en Nieuwjaarswensen staan met 
een uitnodiging om op 29 december de lege champagne glazen te laten vullen, de traditionele oliebollen
gezamenlijk op het pleintje te nuttigen, natuurlijk rekening houdend met RIVM-1.5 mtr. het jaar af te 
sluiten en te proosten op het komende jaar.

En toen………………totale Lock down van 12 december tot 19 januari 2021.

Gelukkig had het organisatiecomité een plan B. Inkopen werden gedaan en pakketten gemaakt met 
daarin champagneglas, flesje champagne, weihnachtsstol, zakje met chocolade kerstkransjes en een 
pakket snackmengeling (zoutjes). Natuurlijk alles feestelijk ingepakt en aan
de hand van het aantal inwoners per adres aangepast naar één of twee
champagneglazen, weihnachtsstolletjes en champagne en voorzien van een
Kerstkaart en Kerstversieringen met Kerst- en Nieuwjaarswens in dichtvorm.

De pakketten zijn op 15 en 16 december persoonlijk bezorgd door de
Kerstmannen met bel en een met lichtjes versierde arrenslee (bolderkar) met
Kerstmuziek. Iedereen was blij verrast en positieve reacties en lof op het
initiatief van het organisatiecomité.

Natuurlijk ook heel veel dank voor de bijdrage van de gemeente Eindhoven
en onze buurtvereniging.

Het organisatiecomité:
Frank en Elly,
Ad en Yvonne
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Actie voor 2de AED in onze buurt

In 2019 heeft een project in de Genderbeemd geleid tot het uitbreiden van het AED netwerk, over deze 
actie is ook in dit blad geschreven. Dit was het project van Claudia (eerst door Willem), welke AED nu 
beschikbaar is aan de Goudestein 43 (SBG informatieblad Maart 2019). Claudia heeft aangedrongen op
een AED in het gebied “aan de andere kant van de Genderbeemd”. Dat wordt nu dit project rond de 
Groeneveld, welk wij jullie hier aanbieden.

Levens redden met AED in Genderbeemd
Als je huisgenoot of buurtbewoner een hartstilstand krijgt, wat dan?

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het
ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. 

Bij een hartstilstand is het van belang om zo snel mogelijk met een reanimatie
te starten. Een reanimatie heeft een grotere kans van slagen als er binnen 6
minuten (bron: Hartstilstand en reanimatie – feiten en cijfers - Hartstichting) 
burgerhulpverleners met de AED (Automatische Externe Defibrillator) ter plekke
zijn om de reanimatie te starten. De hulpdiensten nemen de reanimatie over. Zij
hebben echter veelal aanrijtijden die groter zijn dan 6 minuten. Daarom is het
belangrijk dat er in elke buurt meerdere aangemelde AED’s aanwezig zijn.

Hoe werkt het reanimatie oproepsysteem?

Bij een hartstilstand bel je altijd direct 112. Het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu stuurt 
dan direct burgerhulpverleners uit de buurt om te starten met reanimeren terwijl de ambulance 
onderweg is.

Wij, enkele buurtbewoners “aan de andere kant van de Genderbeemd”, zijn nu een nieuwe actie gestart 
via hetzelfde platform BuurtAED.nl om geld op te halen om een levensreddende AED in de buurt te 
krijgen. 

De reden is: We willen niet met lege handen staan als een buurtbewoner door een
hartfalen wordt getroffen. Gemeenschappelijk zorgen we voor goede middelen als een
AED. Met elkaar voor elkaar, een zorg minder. Daarom: Doe mee en doneer een
bedrag, zoveel als het je waard is, op de BuurtAED website want jouw bijdrage is
nodig voor een AED in het oostelijk stuk van de Genderbeemd, lokatie Groeneveld.
Doneren kan nog op BuurtAED.nl via deze QR code           
of  https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-groeneveld-5653-eindhoven

Jannes de Vries
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Nieuwe gebiedscoördinator presenteert zich

Mijn naam is Marita Kuster. Ik werk als gebiedscoördinator van de gemeente 
Eindhoven voor de buurten Genderdal, Genderbeemd, Hanevoet en 
Ooievaarsnest. Samen met u als bewoner en andere betrokkenen, wil ik 
bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van uw buurt.

Aanspreekpunt

Als gebiedscoördinator ben ik namens de gemeente het eerste aanspreekpunt 
voor uw buurt. Voor zowel de bewoners(organisaties) en ondernemers als ook 
voor de Politie, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, zorginstellingen, 
scholen etc. Het gaat dan om onderwerpen die voor meerdere bewoners van 
belang zijn. Welke kansen liggen er volgens u? En hoe kunt u daar zelf aan 
bijdragen? Ik help u graag op weg. 

Samenwerken en verbinden

Zonder samenwerking komen we niet ver. Daarom ben ik zeer regelmatig in contact met de diverse 
betrokkenen in de buurt. Het verbinden van deze partijen is een belangrijk deel van mijn werk. Op deze 
manier ontstaan korte lijntjes, kunnen we elkaar dus makkelijk vinden en voorkomen we dat we langs 
elkaar heen werken. Bovendien staan we samen een stuk sterker om tot een oplossing te komen.

Oren en ogen

Ik ben namens de gemeente “de oren en ogen in uw buurt” en geef uw en andere signalen aan de juiste
mensen door. Dit kan gaan over verkeerssituaties, het groen, sociale problemen, ontmoeting, veiligheid, 
(jeugd)overlast etc. Ik denk graag mee over bijvoorbeeld bewonersparticipatie bij projecten, 
buurtpreventie, het opzetten van een overlegstructuur of een project als GOudT (Samen in de Gestelse 
Ontginning gelukkig Oud worden in eigen Thuis).

Het stimuleren , enthousiasmeren en waarderen van mooie projecten die vanuit uw
buurt tot stand komen, zie ik als één van mijn taken.

Meldingen openbare ruimte

Heeft u een melding met betrekking tot de openbare ruimte, zoals over zwefafval,
losliggende stoeptegels of kapotte bankjes en afvalbakken? Dan kunt u dit het beste
op een van de volgende manieren doorgeven aan de gemeente:

• Gebruik de BuitenBeter-app

• Gebruik het meldingsformulier op de site van de gemeente:
https://www.eindhoven.nl/melding-openbare-ruimte

• Bel 14040 (algemeen nummer gemeente)

Contact

U kunt mij bereiken via email m.kuster@eindhoven.nl .

Ik ben bereikbaar van maandag t/m donderdag.

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 our neigbourhood? 
Please visit our page: www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en/info/welkom-in-de-genderbeemd.html
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Speelgelegenheden in onze buurt

Op de voorplaat van ons juni nummer in 2019 hebben we alle speelgelegenheden in onze buurt laten 
zien. 

Omdat de lente zich weer aandient, hebben we ze hier nog maar eens op een rijtje gezet. Er zijn 
speelgelegenheden voor de jongsten, voor de wat ouderen en zelfs voor de senioren (met name de Jeu 
de Boule baan (4), hoewel ik ook al opa's boven in de spin (5) heb zien zitten, aangemoedigd door de 
kleinkinderen) .

De baan voor de skateboarders (1) is natuurlijk al bij velen bekend, maar het recente kasteel  (7) voor 
kinderen van 5 en ouder wellicht wat minder. En hoewel de tafel niet helemaal horizontaal staat 
(uitdaging), kun je natuurlijk ook met je eigen batjes even terecht op de tafeltennistafel  (9). 

Voetballen kan op het veld bij de Spin (5), op de Sterkenburg  (10) en  (11) en bij de Skateboardbaan (1). 

Op onze website staat ook dit overzicht, waarbij u ook op de kleine foto's kunt klikken voor meer 
informatie en grotere foto's.

Kijk eens op onze website:
buurtbeheer-genderbeemd.nl/info/speelgelegenheden.html
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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 ontmoe

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

Jeugdwerk
 .... in coronatijd !
Normaal gesproken vindt u op deze plek een flyer met daarop onze programmering in Jongerencentrum
't Slot voor de aankomende periode. Helaas hebben ook wij te maken met een maatregelenpakket 
waardoor wij genoodzaakt zijn ons werk op een andere manier in te richten.

Hoe wij dit doen?

Tijdens de pandemie wordt er van ons verwacht hier creatief en flexibel mee om te gaan. Dit doen wij 
door jongeren te blijven opzoeken daar waar zij zich bevinden. Dit doen wij zowel in de offline als online 
wereld. 

Offline

Zo programmeren we bijvoorbeeld sport activiteiten buiten, om met de jeugd in contact te blijven en ze 
toch iets fysieks te kunnen bieden, ondanks alle maatregelen. Ons werk bestaat voor een groot deel ook
uit het ambulant werk. Dit houdt in dat wij ons bewegen in de wijk en jeugd opzoeken op de plekken 
waar zij zich ophouden. We gaan tijdens onze ambulante werkzaamheden het gesprek aan met jeugd 
en proberen hier signalen op te vangen van hen zelf. Denk hierbij aan het niet hebben van een zinvolle 
dagbesteding, vragen omtrent corona etc.

Voor sommige jongeren geldt dat wij met hen een 1 op 1 traject hebben lopen. Bij hoge uitzondering 
kunnen we dit in sommige gevallen blijven doen in het jongerencentrum en anders tijdens een 
wandeling door de wijk. 

Online

Online organiseren we activiteiten waarbij jeugd kan
aansluiten. Denk hierbij aan een FIFA toernooi of een
online kookles. We dagen hen uit door middel van
challenges en bieden een online "advent"-kalender
aan waar dagelijks opdrachten en tips op verschijnen.

Blijf met ons in contact!

Dit kan door ons te volgen op sociale media, te
bellen/appen of te mailen naar:

Wesley Netten, 06 52740915

w.netten@dynamojeugdwerk.nl
Facebook: DJWWesley
Instagagram: djw_wesley
"Advent"-kalender: www.coronasurvivalkid.nl
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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

PUZZEL

Kastelen en Buitenhuizen in onze buurt

Waar liggen nu toch al die kastelen en buitenhuizen
waarnaar onze straten genoemd zijn? 

De Kasteellaan is duidelijk, die verwijst naar “ons”
kasteel, kasteel Blaarthem, dat gelegen heeft rond
de Akerendam. Bij Akerendam 7 staat een
herinnerings-plaquette.

Onze straten zijn genoemd naar veelal nog bestaande bouwsels en gebouwen in Nederland. En soms 
kom je ergens tijdens een wandeling langs een kasteel en krijg je een aha-effect: daar is die straat dus 
naar genoemd.

We hebben hiernaast een lijst met de straatnamen in onze buurt (uitgezonderd straten waar geen 
woonhuizen aan liggen). Soms is de spelling net iets anders dan “in het echt”. 

Zoek op de kaart de locatie van het kasteel of buitenhuis en vul de naam in achter het desbetreffende 
cijfer. 

In de vetomrande kolom verschijnt de oplossing van de puzzel, die u op kunt sturen naar 
redactie@buurtbeheer-genderbeemd.nl.

Insturen van de oplossing kan tot 15 april 2021. Onder de goede inzenders worden 2 taarten verloot.

Kijk eventueel voor hulp op buurtbeheer-genderbeemd.nl/info/historie.html, daar staat een mooie 
beschrijving van alle kastelen en buitenhuizen die in onze buurt vernoemd zijn, een aanrader.
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Kasteel Blaarthem



Akerendam
Aldendriel
Bolestein
Bouvigne
Doornburg
Drakenstein
Duinbeek
Eimerick
Frankendaal
Goudestein
Groeneveld
Henkenshage
Herlaer
Moersbergen
Nijenrode
Onsenoort
Oud Amelisweerd
Oudaen
Ravensdonk
Ruwenberg
Schelluinen
Stapelen
Sterkenburg
Wamberg
Wickenburg
Zuidewijn
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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 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 088-8765151 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
Project GOudT 2 29 07 13 G.O. Oud in eigen thuis. Www.ontmoet-en-groet.nl/goudt
Buurtbemiddeling 0653317331 Eindhoven, buurtbemiddelingeindhoven.nl 
Bibliotheek 260  4 260 Emmasingel 22, www.bibliotheekeindhoven.nl
Boekenuitleen/leestafel 2 51 97 68 ‘t BoekenSlot, Wijkgebouw 't Slot, boekenslot@gmail.com 
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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