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VAN DE VOORZITTER

Als kersverse voorzitter van de SBG heb ik mijn eerste bestuursvergadering achter
de rug. Helaas digitaal en daardoor niet vlekkeloos verlopen. Als bestuur is het van
belang elkaar goed te kennen en dat verlangt wat mij betreft fysiek bij elkaar zitten.
Laten we hopen dat dat op korte termijn weer gewoon kan. 

Mijn eerste stappen met onder andere het kijken naar de financiële mogelijkheden 
bevestigen mijn beeld dat het wonen in de Genderbeemd binnen Eindhoven best 
aardig voelt. Corona heeft voor ons allen de nodige consequenties met zich mee 

gebracht en met name de buurtactiviteiten konden geen doorgang vinden. Dit betekent dat wij over 2020
geld overgehouden hebben. Of we dat op een later tijdstip nog kunnen aanwenden hangt af van de 
gemeente. Voor onze buurt hecht ik aan dit soort activiteiten omdat in mijn eigen straat dit als uitermate 
bijdragend aan de sociale cohesie wordt ervaren. Aan alle andere straten dus de uitdaging en 
uitnodiging om dit soort activiteit na corona weer op te pakken. Onze penningmeester ziet de verzoeken 
tot een financiële bijdrage graag tegemoet.

Bij mijn aantreden heb ik o.a. kennis mogen maken met onze nestor Reinier van den Broek. Hij is 
onlangs verhuisd naar een andere buurt en maakt geen deel meer uit van ons bestuur. Als bestuur 
zullen wij op gepaste wijze afscheid nemen van iemand die vele jaren zijn bijdrage heeft geleverd aan 
onze stichting en dus aan het woongenot voor u allen in onze wijk. Reinier bedankt!

Verder is mijn ervaring in de vele bestuursfuncties dat het als bestuur altijd lastig is echt te weten wat er 
leeft in de omgeving die een bestuur vertegenwoordigt. Van mijn kant uit dus de vraag om ons te laten 
weten waarop wij ons als bestuur zouden kunnen/moeten richten. 

Op voorhand denk ik hierbij aan de toekomst van ons Winkelcentrum Kastelenplein en de positie van 
Wijkcentrum 't Slot als wijkgebouw. Hierbij zullen we daar waar mogelijk samen optrekken met onze 
collega’s in Hanevoet en Ooievaarsnest.

Tot zover mijn eerste voorwoord.
Wim Kemps, voorzitter SBG.

VAN DE PENNINGMEESTER

Het voorjaar is zo langzaamaan weer begonnen, ook al gaat het
dit jaar wat langzamer, maar tijdens het tikken van dit stukje is

het zomaar ineens 27 graden! Het klimaat hier in Nederland
blijft je verrassen!

Ook met Covid maatregelen gaat het nog niet zoals 
gehoopt, al is er toch wel een gerede kans dat deze 
eind zomer, begin najaar, zover zijn opgeheven dat 
er weer activiteiten kunnen plaatsvinden. De meeste
straatfeesten vinden vaak plaats na de zomer, dat 
geeft hoop. 

Ik zou daarom alle bewoners willen oproepen om je 
buurtbewoners eens bij elkaar te roepen en te kijken 

wat er aan sociale activiteiten ontplooid kunnen worden. We 
hebben lang genoeg ‘opgesloten’ gezeten!

Zoals ik in het vorige krantje al schreef: de subsidie ligt klaar: laten we deze dit jaar dan
weer goed besteden. Maar vooral: onze gezondheid gaat boven alles! Blijf gezond!

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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NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Het is nog steeds heel rustig in onze buurt. Laten we hopen dat het zo blijft. 

De buurtpreventen blijven hun best doen hun rondje door de wijk te lopen en
op te letten. Dit ter voorkoming van ongewenste bezoekers, zodat u in een
veilige wijk kunt blijven wonen.

De grote vakantie staat weer voor de deur; hieronder staan diverse tips voor in
de vakantie. Neem deze eens goed door en handel ernaar. Blijft u 
rundumhause, dan zitten daar ook nuttige tips voor bij. 

De buurtpreventiecoördinatoren:

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

Waar moet u aan denken voordat u met vakantie gaat? En waar moet u aan denken als u met 
vakantie bent? 

Dat is nogal wat. Nu alles op een rijtje gezet. Het voorkómen van misdrijven is immers een zaak van de 
politie en u. De meeste misdrijven zijn vaak kleine misdrijven die gepleegd worden als de gelegenheid 
zich voordoet. Als u dat begrijpt weet u wat u moet doen om misdrijven te voorkomen.

Thuis
• Ramen en deuren goed afsluiten. Vergeet vooral niet w.c. raampjes, ramen en deuren van 

schuur, garage etc.
• Laat geen sleutels aan de binnenzijde in de sloten zitten.
• Controleer het hang- en sluitwerk op defecten.
• Binnendeuren niet afsluiten. Kostbaar meubilair ook niet. Extra schade wordt daarmee 

voorkomen.
• Geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden in huis achterlaten. In een kluis bij de bank is 

het safe.
• Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus geen briefjes op de deur waarop staat voor hoe lang u 

weg bent. Geen touwtjes uit de bus laten hangen. Sluit de overgordijnen niet. Haal de planten 
niet uit de vensterbank. Etaleer geen kostbaarheden.

• Vraag familie of kennissen uw brievenbus dagelijks te legen en laat de post neerleggen op een 
plaats die van buiten af niet zichtbaar is.

• Ladders en andere dingen die inklimming kunnen vergemakkelijken,
weg zetten.

• Voorzie uw waardevolle eigendommen van een uniek merkteken;
uw postcode en huisnummer b.v.

• Gebruik registratiekaarten (ook voor fiets, bromfiets en boot) Op de
politiebureaus liggen die voor u klaar. Goed ingevuld kunt u
daarmee na eventuele diefstal duidelijk aangifte doen en zo vergroot
u de kans dat u uw eigendommen terug krijgt.

• Zet uw fiets/ brommer altijd op slot ook als u binnen stalt. Tijdens uw
afwezigheid kunt u ook het beste de banden leeg laten lopen.

• Laat geen volle vuilniszakken/kliko’s bij uw huis achter.

Onderweg
• Als u ergens parkeert of aanlegt, sluit dan uw auto, caravan of boot goed af. Laat er nooit geld of

waardepapieren in achter.
• Laat niet iedereen zien wat u bij u heeft. Camera’s, kijkers, radio’s, laptops dus niet in het zicht 

achterlaten, van laptops (en eventueel tablets en telefoons) in auto of caravan minimaal de WIFI 
en bluetooth uitschakelen, zodat detectie niet meer mogelijk is.
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• Waardepapieren, paspoort en geld bij u dragen. Een hals-tasje is daarvoor bij uitstek geschikt.
• Voor caravans, aanhangwagens, boottrailers en buitenboordmotoren bestaan speciale sloten.

Op het vakantieadres
• Sluit auto, boot, caravan, hotelkamer, hut goed af
• Waardevolle goederen of voorwerpen meenemen of in bewaring geven.
• Op plaatsen waar het druk is, het strand bijvoorbeeld, moet u zo min mogelijk bij u hebben. 

Vooral geen sieraden of waardepapieren.
• Bewaar cheques en betaalpas altijd gescheiden.
• Draag uw tas tijdens een wandeling altijd aan de kant waar de huizen staan. Iemand die langs 

rijdt komt dan niet zo snel in de verleiding.

En denk ook nog even hieraan
• Vertel familie en kennissen wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg ervoor dat ze in geval 

van nood uw woning in kunnen. Vraag ze een beetje op te letten. Geef ze trein- en/of 
vluchtnummers door van vertrek – en aankomstpunten. Geef merk, type, kenteken van uw 
auto/caravan op.

• Zorg voor een geldig paspoort of ander legitimatiebewijs en noteer de nummers daarvan.
• Denk aan de verzorging van huisdieren.
• Schakel elektrische apparaten uit en sluit gas- en

waterkraan af.
• Houd u verre van drugs. In vele landen staan er

jarenlange gevangenisstraffen voor.
• Vraag uw arts een internationale verklaring als u

gebruik maakt van een injectiespuit.
• Noteer uw bloedgroep, resusfactor, allergie,

vaccinaties en eventueel gebruik van medicamenten.
• Breng uw reisapotheek op orde.
• Niet vergeten een brandblusser mee te nemen. Hoort aanwezig te zijn in iedere 

auto/caravan/tent/boot.
• Reservebril? Kan van pas komen.
• Vervang gasflessen, gaslampen e.d. altijd buiten.
• Oriënteer u op uw vakantiebestemming op aanwezige vluchtwegen. Oriënteer u aan boord van 

een schip waar zich de reddingsmiddelen bevinden.
• Laat niet via sociale media weten dat u op vakantie bent.

Een fijne vakantie!

Mevrouw Wil de Vries
Namens buurtpreventie Genderbeemd
Telefoon: 06-20299418

WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner,

Deze keer wat aandacht voor 

BABBELTRUCS

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te
beroven. Ze ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of
spreken mensen aan op straat en zeggen bijvoorbeeld dat ze van de
bank zijn of thuiszorg, de meterstand komen opnemen of wat voor
verhaaltje ze dan ook opdissen. 

Wilt u voorkomen dat u het slachtoffer wordt van een babbeltruc?
Let dan op de volgende aandachtspunten:

• Gebruik bij de voordeur de kierstandhouder (of camera)
voordat u de deur opendoet na aanbellen.
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• Vraag wie aan de deur staat en wat die komt doen. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs, ook 
als de persoon zegt namens de gemeente, een bedrijf of een instelling te komen. Bij twijfel : laat 
de persoon dan bellen naar het betreffende bedrijf of instantie ter controle.

• Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en dergelijke 
komen nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiële zaken. Vraag hen later terug te komen en
bel zelf naar de instantie om hun verzoek te controleren.

• Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een medewerker van bank of de politie vraagt daar nooit 
naar.

• Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Overvallen en 
babbeltrucs vinden niet alleen ’s avonds plaats.

• Kent u de collectant niet? Laat hem of haar buiten wachten, doe de voordeur vriendelijk dicht en 
haal dan pas uw portemonnee.

• Doe de achterdeur op slot als u naar de voordeurbel gaat. Een tweede persoon kan dan niet 
achterom binnen komen, terwijl u aan de voordeur wordt afgeleid.

• Mist u goederen, bel dan 0900-8844 en doe aangifte! Laat spullen staan die door de oplichters 
zijn aangeraakt. 

• Meer tips over babbeltrucs? Kijk op
https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html. Op deze pagina staat erg veel
informatie in tekst en korte filmpjes. Scan de QR code met de camera van
je telefoon en bekijk die pagina: 

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

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Houd onze straten schoon

Ik loop vaak door de buurt, en helaas zie ik vaak afval op de grond. Meestal sigarettenpakjes, plastic 
zakken/flessen op het gras, in de struiken of onder bomen. 

Het ziet er lelijk uit, en wat erger is, het schept een beeld dat afval op de grond oké is. Wat ik hiermee 
bedoel is: als je vuilnis op de grond ziet, dan voel je je ook niet zo slecht als je je eigen afval op de 
grond laat vallen - het lijkt op de achtergrond te passen. 

Wat kunnen we eraan doen: 

• Als u afval op de grond ziet, raap het dan op. Of lukt dat op dat moment niet? Meld dit dan bij de 
gemeente Eindhoven via de app "Buiten Beter". (Als er genoeg meldingen binnenkomen, worden
er misschien een paar vuilnisbakken toegevoegd) 

• Als u ziet dat iemand per ongeluk afval op de grond laat vallen, vraag hem dan vriendelijk om het
op te rapen. Ze zijn misschien te beschaamd om er op hetzelfde moment naar te handelen, maar
de volgende keer zullen ze hopelijk eerst
nadenken. Dit versterkt de cultuur dat we allemaal
op ons milieu en onze omgeving letten. 

• Hoe meer we samenwerken om het milieu schoon
te houden, hoe meer we duidelijk maken dat we
een schone en opgeruimde omgeving waarderen. 

• Zou u graag met uw buren mee willen doen aan
een straatreinigingsactie? We komen allemaal
samen en maken de straten schoon, en je ontmoet
ook je buren. Spreekt dit idee je aan? Laat het ons
weten via info@buurtbeheer-genderbeemd.nl .

Met vriendelijke groet,
Priit Veia

English version available on our website
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Afvalcontainers Genderhof
Er wordt door buurtbewoners gebruik gemaakt van de afvalcontainers van de Genderhof. En dat is niet 
de bedoeling. Deze afvalcontainers zijn er uitsluitend voor de ca 180 appartementen van dit gebouw. 
U begrijpt natuurlijk dat Genderhof in de problemen komt als jan en alleman hier gebruik van gaat 
maken. Spullen bedoeld voor de milieustraat, mogen daar uiteraard ook niet geplaatst worden. Iedere 
inwoner van Eindhoven heeft een stadspas waarmee je over het algemeen gratis van de milieustraat in 
de Lodewijkstraat gebruik kunt maken.

Tevens wordt er gevraagd aan hondenbezitters om de hond niet op het terrein van de Genderhof uit te 
laten. Wat een hond achterlaat begint te ruiken. De bewoners hebben er last van. U wilt toch ook niet 
dat een hond in uw tuin zijn drollen deponeert? Mocht het per ongeluk toch gebeuren, wees dan een 
goed mens en ruim het op. 

De dank van de Genderhof-bewoners is groot als u aan ons verzoek wilt voldoen.

Wijkschouw 18 mei 2021
Op bovengenoemde datum is er door SBG en enkele geïnteresseerde buurtbewoners
een wijkschouw gelopen in omgeving Frankendaal en Vrijheidsstrijdersbuurtje.

De conclusies zijn: een nette wijk

• Het algemeen onderhoud is ruim in orde
• De wijk is overzichtelijk en kindvriendelijk
• Het vrijheidsstrijdersbuurtje ligt er na ca. 30 jaar nog redelijk bij
• De groenvoorziening bestaat voornamelijk uit lage beplanting
• Het beheer mag zich meer op gevolgen van boomwortels richten
• De skatebaan wordt intensief en goed gebruikt
• Het hondenuitlaatveldje Severijnpark is leuk ingericht en wordt goed gebruikt.

Mevrouw Wil de Vries, Telefoon 06-20299418

NIEUWS VAN ’T BOEKENSLOT

Na een tweede sluiting van bijna een half jaar t.g.v. het Covid-19-virus,
zijn we heel blij u te kunnen melden dat op

dinsdag 25 mei

’t Boekenslot, de bewonersbibliotheek in wijkcentrum ’t Slot,
Kastelenplein 167, weer open gaat. U kunt bij ons weer (gratis) boeken
komen lenen op de hiernaast vermelde tijden. 

We hebben tijdens deze lockdown weer een aantal boeken aangeschaft,
waarvan we dachten dat die wel in de smaak zouden vallen.
Bijvoorbeeld ‘De zevende zus’ uit de populaire Zeven Zussen serie.

Vanaf 25 mei zal ook de vervoersdienst van de Openbare Bibliotheek
weer langskomen.

Voor uw veiligheid en die van de mensen die in ’t Slot en bij ’t
Boekenslot werken, blijft er een aantal RIVM-maatregelen van kracht:

• U komt alleen naar ’t Slot als u geen griepachtige klachten hebt.
• Er mogen niet meer dan twee personen boven de 12 jaar de

bibliotheek bezoeken.
• Iedereen draagt een mondkapje.
• We houden 1½ meter afstand van elkaar.
• Iedereen ontsmet de handen met handgel. Deze hangt tegen een

pilaar dichtbij de deur in ’t Slot en er staat ook een flesje bij ons
op tafel.

• Alle ingeleverde boeken gaan minimaal 80 uur in quarantaine.
• Als het druk is, moet u misschien even wachten voordat u boeken kunt uitzoeken.
• Er zijn plastic handschoenen beschikbaar voor wie die wil gebruiken bij het uitzoeken van 

boeken (niet verplicht).
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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
https://www.slotkastelenplein.nl/clubs/
#boekenslot



WIJKCENTRUM 'T SLOT

Flyer NL | EN | TR | AR | ZH
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Rooster (onder voorbehoud i.v.m. corona)

Maandag 09.00 – 12.00 Schildersclub ’t Slepertje
09.00 – 12.00 Stercollege inburgeringscursus 
14.00 – 16.00 Boekenuitleen ’t Boekenslot
14.00 – 16.30 1e maandag v.d. maand: Reumacafé
20.00 – 22.00 2e/4e maandag vd mnd:V.E.R.O.N., Radiozendamateurs (a13.veron.nl)
20.00 – 22.00 2e maandag vd mnd: ACE Apple computerclub
20.00 – 23.00 Biljartclub de Lappers
20.00 – 23.00 Country Linedancing Beginners (dancingbootsveldhoven.nl)

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 Koersbal – 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 
10.00 – 11.30 Koffie-uurtje
12.00 – 16.00 Stercollege inburgeringscursus 
13.00 – 15.00 GGzE
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
13.00 – 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. Zie voor een overzicht: www.slotkastelenplein.nl/ruimtes .

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  NL|EN

Kijk ook op deze website voor actuele openingstijden en activeiten i.v.m. corona.
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Corona Update 't Slot

De rijksoverheid werkt met een stappenplan en woensdag 20 mei ging stap 2 in. Omdat buurthuizen 
gesloten zijn (inclusief het horecagedeelte van het buurthuis) kunnen terrassen bij buurthuizen NIET 
worden geopend. Buurtontmoeting wordt nog steeds ontmoedigd. 

Wat wel mag: dagbesteding, opleidingen, bloedprikken, én de bibliotheek.

Zie onze website www.slotkastelenplein.nl voor de laatste informatie.

Op 9 juni gaat, als de coronacijfers zich gunstig blijven ontwikkelen  ,   stap 3 in.
In stap 3 kunnen activiteiten in binnenruimtes onder voorwaarden weer.
Daar komen dan naar verwachting ook weer mogelijkheden voor
buurthuizen. Uiteraard moeten we afwachten hoe de rijksoverheid dit
invult, welke uitzonderingen zij eventueel maakt en ook in welk tempo
het gaat. Tot die tijd is het dus nog even volhouden. 

Covid-19 Update

The Dutch Government takes the relaxing of the restrictive Covid-19
measures step by step. Wednesday May 19 will be the start of step 2. Because community centers are 
closed, including their bar facilities, the terraces connected to the community centers can NOT be 
openend. It is still discouraged to come together with other people.

But what is allowed?

GGZe daytime activities, language courses, blood taking, and the library.

June 9 will be the start of step 3, but only if the Covid-19 numbers are auspicious. In step 3 more 
activities will be possible on certain conditions. It is expected that, from that date, more will be possible 
for community centers. Of course we’ll have to wait and see what the Government decides, what 
exceptions they will made and how fast things can be implemented. Until then we’ll have to see it 
through!

Koffieuurtje
(mits Corona-ontwikkelingen dit toelaten)

Elke woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur op het gezellige terras van Wijkcentrum 't Slot. 

Een ochtend waarop de wijkbewoners van Oud Kasteel (Genderbeemd, Hanevoet, Ooievaarsnest) 
elkaar in een gezellige sfeer kunnen ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie en een praatje. Het eerste kopje koffie, met een koekje, kost €
1,40 en het tweede kopje is gratis. U bent weer van harte welkom.

Vol = Vol! Maximaal 16 personen (2 personen aan 1 tafeltje, m.u.v. gezinnen).

Coffee Time!
(provided the Covid-19 situation permits this)

Every Wednesday morning from 10.00 – 11.30 o’clock on the pleasant terrace of Community Center ’t 
Slot. 

On these mornings residents of ‘Oud Kasteel’ (Genderbeemd, Hanevoet, Ooievaarsnest) can meet 
each other while enjoying a cup of coffee and a chat. The first cup of coffee, with a biscuit, costs € 1,40, 
the second one is free. You are more than welcome to come! Full = Full! 
The maximum number of visitors on the terrace is 16 (2 persons at a table, with exception of families).

INGEZONDEN

Wijk-GGD’ers

Soms lukt het iemand door omstandigheden niet om zijn of haar leven op orde te houden. Er ontstaan 
problemen op verschillende gebieden. Mensen kunnen hierdoor ernstig in de war raken en niet meer in 
staat zijn goed voor zichzelf en hun omgeving te zorgen. Ze roepen veel zorg op of veroorzaken 
overlast.
Maakt u zich zorgen over iemand, in uw praktijk of in uw omgeving? Neem contact op met de wijk-
GGD’ers via e-mail: wijkggd@ggdbzo.nl .
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Wat doen de wijk-GGD’ers?

De wijk-GGD’ers bieden eerste hulp aan mensen met verward of onbegrepen gedrag en zijn een 
belangrijke verbindende schakel tussen zorg en veiligheid. Zij worden ingezet om personen die verward 
gedrag vertonen én de omgeving die hier overlast van ervaart de juiste zorg en ondersteuning te bieden.
Door snelle(re) signalering en een passende aanpak, voorkom je dat mensen verder wegzakken, in de 
problemen komen, de situatie escaleert of maatschappelijke onrust ontstaat. Zij bieden gevraagd en 
ongevraagd hulp.

De wijk-GGD’ers staan in nauw contact met de gemeente (zorg en veiligheid), de politie, GGZ en 
verslavingszorg, woningbouwcorporaties, huisartsen, welzijnswerk, buurtpreventie e.a. Zij zijn 
onafhankelijk, makkelijk te benaderen en handelen vanuit het belang van de inwoners.

Samen met de buurt en omgeving

De wijk-GGD’ers kijken niet alleen naar de behoefte van de verwarde inwoner maar ook naar de 
behoefte van de omgeving. Samen met de buurtbewoners zoeken ze naar een oplossing om de situatie 
voor iedereen leefbaar te houden. Daarbij leggen ze verbinding tussen de verschillende 
dienstverlenende organisaties, inwoners en omgeving.

Werkwijze

Als de wijk-GGD’ers een aanmelding krijgen, nemen zij contact op met de melder om een inventarisatie 
van het probleem te maken. Eventueel leggen de wijk-GGD’ers contact met de zorginstellingen waar 
iemand in zorg is (geweest). Met de betrokkenen maken zij vervolgens een inschatting hoe ze het beste 
contact kunnen leggen met de persoon waar het om gaat. Bijvoorbeeld samen met een van de 
samenwerkingspartners. Ze zoeken hem of haar op in de eigen woon- en leefomgeving. Hierdoor 
worden de problemen vaak meteen inzichtelijk. Afhankelijk van de bevindingen, het verhaal en de 
behoefte van de betreffende persoon, begeleiden de wijk-GGD’ers hem of haar naar passende 
hulpverlening.

Maakt u zich zorgen over iemand? Stuur een e-mail naar wijkggd@ggdbzo.nl .

De inzet van wijk-GGD’ers is een pilot van de gemeente Eindhoven
in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost en de politie

Introducing “wijk-GGD’ers”:community health workers who work for the GGD (the regional health 
service). The wijk-GGD’ers can help people suffering from mental health issues and the people in their 
environment find the proper care and support. They are in contact with many organisations such as the 
municipality, the police, GGZ (mental health services), rehab, housing corporations, GPs, social work 
organisations, neighbourhood watch, etc. They are independent, easy to contact, and are here to help 
the inhabitants. 

Are you worried about someone in your environment? For example, a person showing erratic 
behaviour? Please get in touch with Patricia Smets and Laura van Beek, the community health workers 
in Gestel. You can contact them at wijkggd@ggdbzo.nl 

FULL English version available on our website

12



Nieuwe AED’s in de Genderbeemd operationeel

Bij een hartstilstand moet een reanimatie gestart worden door het uitvoeren
van een hartmassage en aanleggen van een AED (automatische externe
defibrillator of hartstarter).

In ons artikel in het SBG Informatiebulletin van maart hebben we de
buurtbewoners in de Genderbeemd actief benaderd om een AED te
financieren in het noordoostelijk deel van de buurt. Dankzij grote en kleine
bijdragen én morele ondersteuning van vele buurtbewoners kunnen we nu
melden dat het is gelukt! De benodigde € 2667 zijn bijeengebracht en
daarbij is noodzakelijke hulp bij een hartstilstand beter gewaarborgd in de Genderbeemd. Zie 
https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-groeneveld-5653-eindhoven

Deze AED is nu geïnstalleerd aan de Groeneveld 24. 

Vorig jaar is een aanvraag ingediend door Claudia via Stichting Eindhoven 
Hartveilig voor een volledig gesponsorde AED. Stichting Eindhoven 
Hartveilig helpt wijken met het opzetten van een
6-minutenzone. Sinds begin mei is deze AED
aanwezig op Duinbeek 24.

Dankzij deze aanvraag en de opgezette actie van
Jannes kunnen wij melden dat onze buurt een
goedgekeurde 6-minutenzone is. De eerste AED in 

onze buurt is immers al twee jaar geleden geplaatst aan de Goudenstein 43 na
een actie van Claudia.

Zodoende is in de Genderbeemd nu een goede dekking gewaarborgd
om in geval van nood binnen de 6-minuten-limiet ter plekke te kunnen
zijn om een persoon in nood te kunnen helpen.
Bij een calamiteit waarbij de persoon geen ademhaling heeft en ook niet bij bewustzijn is, telt elke 
minuut ! Bel onmiddellijk het noodnummer 112. Zij zullen de burgerhulpverleners (BHV-ers) en de 
ambulancedienst inschakelen. De BHV-ers zullen als eerste ter plekke zijn met een AED uit de buurt en 
de reanimatie starten. Deze wordt dan overgenomen door de ambulancedienst.

De meldkamer van 112 stuurt berichten uit naar BHV-ers die zich in de buurt van het slachtoffer 
bevinden en ook naar BHV-ers die zich in de buurt van de AED bevinden. Zo kan er snel worden gestart
met de reanimatie wanneer elke minuut telt. De BHV-ers ontvangen de toegangscode en de locatie van 
de AED via de meldkamer van 112.

Dus ten alle tijde: schakel de nooddienst 112 in bij een calamiteit.

Volg zelf een reanimatiecursus en word ook Burger Hulp Verlener. Cursussen kun je 
vinden op de website van de Hartstichting en van het Rode Kruis (zie hieronder). Na het 
behalen van je certificaat kun je je inschrijven op de site www.hartslagnu.nl en kun je 
worden opgeroepen voor een reanimatie bij jou in de buurt. De kosten van de cursus (€ 35 
tot € 55) kun je veelal declareren bij je zorgverzekeraar. Een certificaat is 2 jaar geldig. 

Cursus via HartStichting:

https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren/aanmelden-reanimatiecursus
Dichtsbijzijnde locaties: Tilburg en Veghel. 
Duur cursus 3,5 uur klassikaal; inclusief lesboek en certificaat.

Cursus via Rode Kruis:

https://shop.rodekruis.nl/cursus-reanimatie-en-aed
Dichtsbijzijnde locaties: Eindhoven en Westerhoven. 
Duur cursus 4 uur klassikaal; inclusief naslagwerk en certificaat.

Voor een hartveilig Eindhoven,

Jannes de Vries,
projectleider AED Groeneveld

Claudia Gijsbertse
buurtcoördinator Eindhoven Hartveilig
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WERKGROEP GENDERBEEMD DUURZAAM

Beste buurtgenoten.

Hopelijk gaat het iedereen goed ! Eindelijk is het lenteweer begonnen en wordt de natuur snel groener 
en bloeien de bloemen weer massaal. Groeien de zonnebloemen ook al goed? De terrassen en winkels 
zijn weer open en langzaam gaan we naar het nieuwe normaal. Veel mensen zie ik in de tuin aan het 
werk en de tuinbedrijven draaien overuren.

Wateropvang en grondwaterpeil

Wisten jullie dat iedereen in ons aller belang kan bijdragen
aan het verhogen van het grondwaterpeil door het
regenwater op te vangen en niet in het riool te laten
verdwijnen? Momenteel verdwijnt helaas nog veel
hemelwater in ons rioolstelsel. Maar de meeste tuinen zijn
prima in te richten zodat je er water in opvangt. Het beste is
om zoveel mogelijk regenwater door je tuin te laten
verwerken en zo min mogelijk regenwater in het riool te
laten stromen. 

Dit kun je doen door bijvoorbeeld regentonnen met overloop
onder de afvoerbuizen te plaatsen. Extra voordeel is dat je
hier de planten mee water kunt geven als het langere tijd
droog is. Dan bespaar je ook nog eens drinkwater(kosten).
Verder is het aan te bevelen om zoveel mogelijk tegels te
vervangen door groen of vlonders zodat het regenwater
makkelijk de grond in kan en het koeler is in de zomer als
de zon er vol op staat te branden.

Verder zou je kunnen denken aan waterbuffering op (platte) daken door het aanleggen van groene 
daken zodat je extra tuin krijgt, mooier uitzicht als je erop kijkt en ook nog eens de biodiversiteit en het 
milieu helpt. Verder gaat hierdoor het dak langer mee en is het koeler in de zomer en warmer in de 
winter door de isolerende werking. Op internet vind je verschillende aanbieders hiervoor zoals 
bijvoorbeeld: groendaktotaal.nl/. En je krijgt hier ook nog eens subsidie voor in Eindhoven! Ga voor 
meer informatie naar:https://www.eindhovenduurzaam.nl/klimaatadaptatie/subsidie-aanvragen 

Gemeente EIndhoven

Omdat ook onze gemeente graag wil dat Eindhoven verbeterd en verduurzaamd wordt, hebben ze de 
veel interessante informatiepagina’s beschikbaar om u te informeren en te helpen met subsidie 
mogelijkheden. Deze zijn te vinden via EindhovenDuurzaam.nl.

040Energie

Om iedereen te helpen en te adviseren op het gebied van Energie heeft 040energie handleidingen 
gemaakt voor kleine doe-het-zelf besparingen, zoals bijvoorbeeld leidingen isoleren, kieren dichten en 
radiatorfolie aanbrengen. Ook is een handleiding beschikbaar voor het waterzijdig inregelen van je 
verwarming om zo méér comfort en minder gasverbruik te realiseren met je bestaande verwarming. Ook
kun je elektriciteit besparen door mee te doen aan de "meten is weten" actie. Verder geven ze toegang 
tot professionele energie-adviezen (coronaproof) en informatieve Webinars. Voor meer informatie kunt u
kijken op hun website 040energie.nl.

En dan nog:

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

Mocht u nog vragen hebben of eens willen komen kijken wat er allemaal mogelijk is, dan verneem ik het 
graag via ons mailadres: 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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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 52 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 our neigbourhood?
Please visit our page: www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en/info/welkom-in-de-genderbeemd.html

Oplossing puzzel Kastelen en Buitenhuizen

We hebben een aantal goede inzendingen gehad van de
Kastelenpuzzel in het vorige nummer.
In onze wijk (Oud-Kasteel, verwijzend naar kasteel
Blaarthem, dat lag waar nu de Akerendam ligt, zie voorplaat)
zijn de meeste straten naar kastelen of buitenplaatsen
genoemd. De puzzel ging over de straten in de
Genderbeemd, maar ook in Hanevoet en Ooievaarsnest kan
kennis opgedaan worden.

De gelukkige winnaars van de taarten waren Carla (Oudaen)
en Jan (Mahatma Gandhilaan).

Voor degenen die dan nog willen weten
hoe het zat, is hier de oplossing.
We hebben ook een kaart met locaties en
foto's, gebruik de QR code hiernaast.

15

Aanvraagformulier



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 088 0767 000 Voor een gesprek van mens tot mens 7 x 24 uur

https://www.deluisterlijn.nl/: email. chat
Project GOudT 2 29 07 13 G.O. Oud in eigen thuis. www.ontmoet-en-groet.nl/goudt
Buurtbemiddeling 0653317331 Eindhoven, buurtbemiddelingeindhoven.nl 
Bibliotheek 2 60 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
KBO Gestelse Ontginning 2 52 67 89 A Smeets. www.kbogestelseontginning.nl
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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