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VAN DE VOORZITTER

Begin juli hebben we weer echt kunnen vergaderen, zittend aan dezelfde tafel, wat
een genot! Hopelijk hoeven we niet meer terug te keren naar het digitaal 
vergaderen wat tevens betekent dat we weer wat terug kunnen keren naar het 
oude normaal. Hoe hoger de vaccinatie graad, hoe groter de kans, dus ik hoop dat
onze wijk hoog scoort. 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is nog niet duidelijk hoeveel straten 
weer invulling geven aan de straat-bijeenkomsten. Voor mijn gevoel een prima 

manier om de sociale binding in een straat te bevorderen. 

Maandag 12 juli hebben we als bestuur afscheid genomen van Reinier en zijn vrouw onder het genot 
van een drankje. Zijn vertrek leidt tot een vacature zoals u elders in dit infoblad kunt lezen. Ook onze 
secretaris gaat zich eind 2021 elders in Eindhoven vestigen dus ook haar functie komt beschikbaar. 
Kandidaten voor opvolging zijn dus welkom! 

In het Eindhovens dagblad van 6 juli j.l. stond een artikel over “Plannen voor het Kastelenplein” waarin 
te lezen viel dat na vaststelling door de gemeenteraad van de gebiedsvisie er ruimte ontstaat voor 
realisatie van de voornemens van de nieuwe eigenaren. Laten we hopen op een dan succesvolle 
implementatie al vergt het ambtelijk traject helaas nog wel 6 tot 12 maanden. Voor ons als bewoners 
kijken wij daarnaar uit maar we mogen ons ook realiseren dat wij de daar aanwezige middenstand 
kunnen steunen door als klant te acteren. Volgens hetzelfde krantenartikel zal de omgeving, wij dus ook,
nog betrokken worden bij de uitwerking van de voornemens. Elders in dit blad leest u ook dat de 
volgende wijkschouw weer is ingepland. Ik heb mogen ervaren dat het meelopen weer een andere kijk 
op onze buurt oplevert. 

Vrijdag 16 juli ben ik op uitnodiging van een paar buurtpreventen een keer meegelopen met hun 
wandeling door de buurt. Ook dit bracht mij op plaatsen waar ik nog nooit had gelopen en bovendien 
was de wijze van kijken weer anders dan bij de wijkschouw. Hier stond het kijken naar “Voorkomen van 
criminaliteit" primair en werden er enkele folders uitgedeeld om buurtbewoners te attenderen op 
mogelijke risico’s. Al met al mijn complimenten aan onze buurtpreventen die formeel los staan van onze 
SBG.

Tot slot hoop ik dat, als u dit voorwoord leest, we weer in een wat normaal functionerende situatie 
terecht zijn gekomen want als ik dit schrijf is het aantal besmettingen per dag nog ruimschoots boven de
1000. 

Wim Kemps, voorzitter SBG.

VAN DE PENNINGMEESTER

Een jaar geleden schreef ik rond dit tijdstip: “De Lockdown is inmiddels al
aardig op zijn retour”. Daar leek het nu ook op, totdat de besmettingen

weer hard opliepen! Het is niet te hopen dat, in deze, de geschiedenis
zich herhaalt! Er zijn in ieder geval al weer een aantal straatfeesten in
voorbereiding, daarvoor hebben we al enkele reserveringen. Laten we

hopen dat we in het najaar weer veel, zo niet alles, mogen. De
subsidiepot is nog voldoende gevuld.

Ook ’t Slot wil graag weer activiteiten voor en met buurtbewoners organiseren, maar
daarvoor moeten we wel uit de penibele COVID-19 situatie komen. Er zijn gesprekken gaande hoe de 
buurtorganisaties kunnen bijdragen aan de activiteiten.

Ik zou zeggen: Houd nog even vol en blijf gezond!

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
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VAN DE SECRETARIS

Na 4 jaar als secretaris voor de SBG gewerkt te hebben, moet ik helaas 
melden dat deze functie eind dit jaar vacant wordt. Na ruim 16 jaar met veel
plezier in Genderbeemd gewoond te hebben, ga ik begin 2022 deze mooie 
wijk verlaten. De liefde brengt me naar een andere wijk in Eindhoven.

Misschien heeft u altijd al interesse gehad om iets voor uw buurt te 
betekenen en is deze functie iets voor u? Wat zijn zoal mijn taken, vraagt u 
zich wellicht af? Als secretaris bent u het postadres van SBG en ontvangt u
alle (met name elektronische) post. 

U bent ook het eerste aanspreekpunt voor vragen van wijkbewoners. Deze 
vragen kunnen zeer divers van aard zijn en komen telefonisch of via de e-
mail bij u binnen. Dit kan gaan om subsidieaanvragen voor straatfeesten, 
maar u krijgt ook vragen over zaken die in de buurt leven zoals “bij wie 
moet ik zijn voor…” (vul maar in: parkeeroverlast, zaken rond 

verduurzaming van mijn woning, zwerfafval, etc.).

Daarnaast bent u vier keer per jaar aanwezig bij en notuleert u de bestuursvergadering.

Lijkt het wat voor u om de nieuwe secretaris van SBG te worden? Schroom dan niet om
contact met mij op te nemen via info@buurtbeheer-genderbeemd.nl of tel. 040-
2538525. Natuurlijk ben ik het land nog niet uit, dus voor een goede overdracht kan
zeker gezorgd worden!

Daniele Gemen, Secretaris SBG

VAN HET BESTUUR

Als Stichting Buurtbeheer Genderbeemd proberen wij ook zicht te houden op de verkeersituatie in 
onze buurt. Vanuit het bestuur zijn we op zoek naar iemand die zich daarvoor in wil zetten en wil 
deelnemen aan onze bestuursvergaderingen (4x per jaar, meestal op een dinsdagavond).

Vanuit het bestuur kan dan worden overwogen de gemeente te wijzen op zich voordoende ongewenste 
situaties. De beoogde leider van de werkgroep verkeer is voor de bewoners ook het aanspreekpunt voor
verkeerssituaties. Het staat de werkgroepleider vrij om de werkgroep uit te breiden of deze taak 
solistisch in te vullen.

Geïnteresseerd? Graag reageren naar de voorzitter:  voorzitter@buurtbeheer-genderbeemd.nl .

NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Het is juli, als ik dit schrijf. De vakanties moeten nog beginnen, maar als deze uitgave in uw brievenbus 
valt, zijn deze vakanties alweer voorbij, hopelijk zonder dat u ongewenst bezoek heeft gehad in uw 
afwezigheid. De buurtpreventen bleven ook in de vakantie lopen, al was het niet zo frequent als u 
gewend was. Ook zij hadden vakantie! 

We hebben een berichtje gekregen dat er een nieuwe wijk-BOA in Gestel komt werken. Haar naam is 
Fenda Stoop. Buurtpreventie Genderbeemd heeft haar welkom geheten. Misschien komt u haar wel 
eens tegen. Ook is de heer Obei Fatah sinds begin juli in Gestel begonnen, als senior wijk-BOA voor  
Tongelre en Gestel van de afdeling handhaving.

Als u een uurtje of anderhalf per week of 1x in de 2 weken door onze wijk wilt lopen als
buurtprevent, dan bent u in onze groep van harte welkom! U geeft aan op welke dag
dit het beste voor u uitkomt. U loopt altijd met z’n tweeën en u leert de wijk en zijn
bewoners heel goed kennen. Tevens doet u aan een fijne lichaamsbeweging.

Opgeven kunt u via onderstaand email adres. We kijken naar u uit!

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 VEILIG WONEN

Beste medebewoner,

Gelegenheid maakt de dief. 

U heeft vast wel eens deze uitdrukking gehoord of gelezen. Maar een feit is het wel!

Wat kunt u doen om diefstal uit woning of berging te voorkomen? Want een inbraak raakt mensen niet 
alleen financieel maar ook emotioneel; het verlies van dierbare bezittingen, de aantasting van het gevoel
veilig thuis te kunnen zijn, de angst voor een nieuwe inbraak. Het heeft dus een grote impact. 

Enkele maatregelen die u kunt nemen om inbraak te voorkomen zijn de volgende:

a. Goed hang en sluitwerk op alle verdiepingen op deuren en ook ramen en lichtkoepels.
b. Een speciaal slot op de schuifpui.
c. Het afsluiten van alle ramen en deuren, ook als u maar een paar minuutjes weg bent.
d. Geen sleutel aan de binnenkant van het slot laten zitten.
e. Heb buiten geen verstopplaats voor je sleutels. Een Inbreker kent die plaatsjes.
f. Geen adreslabel aan de sleutelbos hangen.
g. Niet veel contant geld in huis bewaren.
h. Waardevolle spullen in een kluisje bewaren of achter slot en grendel.
i. Geen berichtjes achterlaten, dat men weg is. Dus ook niet op sociale media.
j. Uw huis bewoonbaar uit laten zien, als u weg bent.
k. Meerdere verlichting aan doen ’s avonds, ook buiten. Denk aan de tijdschakelaar.
l. Geen tentoonstelling van uw huis maken, zodat een inbreker kan zien wat u aan waardevolle 

spullen heeft staan. Dit nodigt uit!
m. Kostbaarheden laten graveren met postcode en huisnummer. Het registreren van uw spullen kan

via een formulier op www.politiekeurmerk.nl. Uw kostbaarheden fotograferen met een meetlat 
ernaast is ook een optie.

n. Klimmateriaal achter slot en grendel zetten, zodat dit niet door een inbreker gebruikt kan worden.
o. Uw vervoermiddelen op slot zetten, ook in berging of garage.

Met deze maatregelen maakt u het een gelegenheidsdief moeilijk om iets bij u weg te halen en gaat die 
op zoek naar een ander slachtoffer, waar het wel makkelijker is om in te breken. Een dief wil stilletjes en 
vooral snel zijn slag slaan.

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

Beste medewijkbewoner,

Wijkschouw op 9 november a.s.

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 onze buurt. 
Een keer bij daglicht, meestal in mei, een keer bij avond meestal in november.

Op dinsdagavond 9 november a.s. is de eerstvolgende, aanvang 19.00 uur vanaf hoek Bouvigne-
Oudaen, met als deel van de buurt: Herlaer-Henkenshage-Onsenoort-Ravensdonk-Wamberg-Stapelen-
Ruwenberg-Zuidewijn-Duinbeek.

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.
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Winkelcentrum Kastelenplein:

Wij, als wijkbewoners, maken ons zorgen over het
verval van winkelcentrum Kastelenplein. Ook de
winkeliers zelf, en de gemeente doen dat. Er zijn
inmiddels weer nieuwe eigenaren, die grootse plannen
hebben o.a. het opknappen van de verouderde
passage. Ideeën genoeg: de overdekte gangen open
gooien, woningen bijbouwen, openbare ruimte
verbeteren. 

De gemeente Eindhoven eist eerst een visie voor het
hele “eiland” tussen Karel de Grotelaan en
Meerveldhovenseweg; het gebied van het

winkelcentrum tot aan de moskee
en motorkledingzaak. Pas als de
gebiedsvisie klaar is (mogelijk
binnen 6-12 maanden) en is vastgesteld door de gemeenteraad, dan pas kan men 
met de uitwerking van de plannen aan de slag. Dus duurt dit nog wel even. 

Een ruimer verhaal hierover stond in het ED van dinsdag 6 juli jl. (zie QR, premium 
artikel). In ieder geval zijn er plannen om het winkelcentrum en omgeving een beter
leven te geven. We zijn met z’n allen heel benieuwd naar het resultaat! 

Containers voor plastic etc. op het Kastelenplein

Er zijn ons door bewoners problemen gemeld met de zogenaamde PMD-containers op het 
Kastelenplein die nodig zijn voor het inleveren van Plastic, Metalen deksels, Drinkkartons etc. 

1. In het weekend loopt de container vol en kun je het plastic niet meer kwijt
2. Het gebeurt nog wel eens dat de klep van de container niet meer open gaat.

In alle gevallen: Kunt u uw afval niet kwijt? Dan kunt u uw afval naar een andere ondergrondse 
container brengen (bijvoorbeeld aan de andere kant van het Kastelenplein of tussen het Leharplein en 
het Willaertplein of bij de AH XL aan de Limburglaan) of het mee terug nemen naar huis. Plaats het afval
niet naast de container. U kunt hiervoor een boete krijgen.

T.a.v. punt 1 is er al contact met de gemeente over hoe dit op te lossen. Maar wat betreft punt 2 kunt u 
ook zelf helpen door de klep van de container niet te
vol te stoppen en de klep met enige kracht dicht te
doen, waardoor de zak plastic netjes in de container
valt en niet halverwege blijft hangen waardoor de klep
ook niet meer open wil. Volle vuilniszakken of
PMDzakken van andere gemeentes passen niet, dus
deze maar half vullen, en, als het nodig is, meerdere
zakken/zakjes gebruiken. Controleer eventueel even of
de klep nog open gaat na uw eigen zak er in gedaan te
hebben. Zo niet: even een paar keer proberen en als
het niet meer lukt, dan de storing melden.

Is de container vol of is er sprake van een storing? Dan
stelt Cure het zeer op prijs als u dit wilt melden via de 
BuitenBeterApp van de gemeente. Dan kan de storing
zo snel mogelijk verholpen worden en/of de container
geleegd worden. 

Vermeld bij de melding via de BuitenBeterApp  s.v.p. het nummer van de ondergrondse container;
dit vindt u op de bovenzijde van de zuil (witte stickers met zwarte getallen). 

U kunt ook de klantenservice meteen bellen of mailen: 040-2500 130 , 
klantenservice@cure-afvalbeheer.nl. Deze gegevens staan ook op de container. 
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Overhangende struiken en bomen

Als men door de buurt loopt ziet men op sommige plaatsen dat vanuit de (achter)tuinen de bomen en 
struiken zo hard gegroeid zijn, dat ze voetgangers op de stoep hinderen. Onze werkgroep Woon-
omgeving krijgt hier meldingen van. De vraag is dan ook aan deze boom- en/of struikbezitters om hier 
eens een snoeischaar in te zetten. Kijk ook eens aan de andere kant van de schutting/heg. 

Het gaat hier dus nu niet om bomen van de gemeente, maar om die van particulieren, die daarvoor dan 
ook een zorgplicht hebben. De voetgangers zullen u erkentelijk zijn.

Zie op de foto’s enkele voorbeelden; maar kijk rond en u vindt er talloze.

Mevrouw Wil de Vries,

Woonomgeving en Milieu

7



WERKGROEP GENDERBEEMD DUURZAAM

Hallo allemaal! Hopelijk gaat het iedereen goed.
Omdat we weer eens typisch Nederlands zomerweer
hebben met geregeld een flinke bui, doen de bloemen
en planten het goed. We hopen dat jullie de laatste tijd
niet te veel last heeft gehad van de stortbuien zoals in
andere delen van het land en het buitenland. Dit
benadrukt echter nogmaals de noodzaak om onze
omgeving op dergelijke extremen voor te bereiden
door meer waterbuffering (bijv. met een wadi of
grindkoffer of infiltratiekrat eventueel in combinatie met
een zandvangput), groen en minder stenen aan te
leggen zoals toegelicht in het vorige krantje.

Advieskorting van Gemeente

Ook dit jaar is weer een goed jaar om extra
maatregelen te nemen voor het besparen en/of
opwekken van energie. Je verhoogt tegelijkertijd
het comfort in je huis. Dankzij de "Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen" via de Gemeente Eindhoven krijg je veel korting op o.a. 
professioneel en persoonlijk advies op maat voor uw mogelijkheden. 
Duurzaam is nu weggelegd voor iedereen! Kijk voor meer informatie 
t.z.t. op de website van de gemeente Eindhoven (het digitaal 
Eindhovens EnergieLoket in oprichting) of  nu al: 040energie.nl .

Overheidssubsidie op duurzame investeringen

Voor veel energie besparende en duurzame
maatregelen is subsidie van de overheid te verkrijgen

zodat dit betaalbaarder wordt. Alle informatie hierover is te vinden via de website

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren QR →.

Algemener  (via kop "Subsidies & Financiering):
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer?
filter1=30585&filter3=31317&filter5=3400

Energie transitie

De gemeente Eindhoven heeft recentelijk het document “Transitievisie Warmte 
(TVW)” gepresenteerd. Met dit document deelt de gemeente zijn eerste 
inzichten en de globale planning voor het stoppen met aardgas. Op logische 
momenten stelt de gemeente per buurt een wijkuitvoeringsplan op. Dit doet de 
gemeente in samenspraak met bewoners en andere lokale partijen. 

Voor de warmtetransitie neemt de gemeente de tijd tot en met 2050. Deze tijd 
is nodig, want de opgave is groot. De "Transitievisie Warmte Eindhoven" is 
bedoeld als een open uitnodiging aan iedereen in de stad. De gemeente gaat 
graag het gesprek aan over hoe wij onze woning willen verwarmen als aardgas
geen optie meer is. Onze werkgroep bekijkt hoe we daarbij kunnen aansluiten

De warmtetransitie is een complex technisch en financieel vraagstuk. Wij 
hebben het 25 pagina’s tellende documenten samengevat om jullie een idee te 
geven wat er op ons af kan komen

In de Transitievisie Warmte Eindhoven staat: 

    • voor elke buurt het meest geschikte aardgasvrije alternatief (zie hieronder);
    • voor alle buurten wanneer ze aardgasvrij kunnen worden; 
    • voor de buurten waar de gemeente als eerste kan starten hoe we aan de slag gaan. 
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Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen klaar voor de Genderbeemd.

Wat verandert er? 

Het grootste deel van de gebouwen gebruikt nog aardgas voor het verwarmen, warm water en koken. 
Als we van het aardgas af gaan, zijn de belangrijkste veranderingen: 

• Koken met inductie; 
• Isoleren: minder energie is minder CO2, maar geeft ook comfortverhoging
• Verwarming en warm water: hybride oplossingen, warmtepompen
• All-electrical individueel: dit kan per woning, gebouw of woonblok
• Warmtenet:  een oplossing voor een hele buurt met leidingen onder de grond
• Duurzaam gas, zoals biogas en waterstofgas

Het doel van de warmtetransitie in Eindhoven is aardgasvrije warmte voor iedereen in 2050. We 
verwarmen onze gebouwen dan met duurzame bronnen, zonder CO2-uitstoot. Daarnaast is van belang 
dat de warmtevoorziening niet alleen duurzaam is, maar ook betrouwbaar, betaalbaar en als 
comfortabel wordt ervaren. 

In de Transitievisie Warmte Eindhoven kijkt de gemeente vanuit een collectief maatschappelijk 
perspectief naar de optimale toepassing van technieken voor de verschillende buurten. 

Per buurt wordt gekeken naar: 

• gebouweigenschappen, mogelijkheden voor isolatie en
geschikte technieken;

• mogelijke nieuwe infrastructuur;
• bereikbaarheid van grootschalige warmtebronnen en beste

verdeling van deze bronnen.

Het complete beleidsdocument Eindhoven Aardgas vrij (Transitievisie
Warmte Eindhoven Inspraakversie - juni 2021) kunt u lezen via deze link:

https://www.eindhovenduurzaam.nl/sites/default/files/2021-06/
Inspraakversie%20Transitievisie%20Warmte_0.pdf (QR →)

040Energie 

Wij proberen met de mensen van 040Energie samen te werken om zoveel mogelijk mensen uit de wijk 
en daarbuiten te voorzien van ideeën en informatie om te helpen verduurzamen. Er is bijvoorbeeld een 
vrijblijvende en gratis quickscan van uw woning mogelijk en ze hebben ook collectieve inkoopkortingen 
geregeld tot wel 25% om de investeringen zo betaalbaar mogelijk te maken voor iedereen. Voor meer 
informatie kunt u kijken op hun website 040energie.nl .

Leefbaarheid

Het is weer tijd voor de jaarlijkse buurtactiviteiten zoals bijvoorbeeld een buurtBBQ of straatfeest. Dit zijn
natuurlijk uitstekende gelegenheden om samen met de buurt tijdens het genot van een hapje en drankje
de leefbaarheid en mogelijke verbetermogelijkheden van de buurt te bespreken.

Mobiliteit

Nu de vakantieperiode weer aangebroken is en met de versoepelingen het mogelijk is om eindelijk weer
op vakantie te gaan, is het wellicht interessant om (mede vanwege de risico’s en restricties) eens te 
kijken naar een duurzame vakantie dichtbij i.p.v. ver te gaan vliegen.

Genderbeemd Duurzaam

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

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

Met vriendelijke groet,

Michaël, Frank en Antoon
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NIEUWS VAN ’T BOEKENSLOT

Sinds 25 mei is ’t Boekenslot weer open. Geleidelijk aan begon men de
weg naar ons weer te vinden. Ook in de vakantieperiode zijn we open
gebleven, wat door onze lezers wel op prijs werd gesteld.

Het ziet ernaar uit dat we de laatste periode van sluiting t.g.v. corona nu
wel gehad hebben, wat niet wil zeggen dat we niet voorzichtig blijven en
de RIVM-richtlijnen blijven naleven om besmettingen te vermijden.
Misschien dat er vanaf 20 september verdere versoepelingen mogelijk
zijn, maar dat zien en horen we dan wel. U kunt bij ons veilig boeken
komen lenen en kranten en tijdschriften lezen op de hiernaast vermelde
tijdstippen. En ook nu weer hebben we een aantal nieuwe titels op de
planken staan, bijvoorbeeld:

• Raynor Winn: Het zoutpad
• Nicci Gerrard: Woorden schieten te kort
• Michael Berg: Ik zie je
• Isa Maron: Ritueel (De Noordzeemoorden deel 3)
• Willem Anker: Buys
• Cecelia Ahern: Zo word je verliefd

Op verzoek van enkele van onze lezers doen we ’t Boekenslot ook één
avond per week open, en wel de dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur.
Dit gaat in op 7 september a.s. en duurt voorlopig tot 1 januari.
Afhankelijk van het aantal bezoekers besluiten we of we hiermee
doorgaan. Zien we u binnenkort (weer) bij ’t Boekenslot?

VAN DE REDACTIE

Communicatiemiddelen in onze buurt: nextdoor

In ons infoblad van juni 2018 en daarna ook nog van september 2019 hebben we diverse "appjes" de 
revue laten passeren die goed bruikbaar zijn voor communicatie binnen de buurt en met de gemeente. 
We willen hier nog een keer "binnen de buurt" bespreken. SBG heeft facebook en website.

Maar voor communicatie tussen de bewoners hebben we enige voorkeur voor . Whatsapp 
vinden wij geschikt voor gebruik binnen een straat, maar niet voor de hele buurt. Er zijn inmiddels 950 
mensen in de Genderbeemd lid van . Communicatie gaat meestal over gevonden  
voorwerpen (sleutels, fietsjes), vermiste huisdieren en veiligheid (verdachte personen, auto- of huis-
inbraken). 

Nu heeft , net als alle andere zogenaamd gratis Apps, ook een aantal zaken waar je mee op 
moet passen. Een belangrijke is toch wel dat , om zijn "klanten"bestand te vergroten, de 
buren ge- of misbruikt door papieren uitnodigingen rond te sturen uit naam van de buurtbewoner. Dat 
gebeurt alleen als je er toestemming voor hebt gegeven bij het aanmelden als -gebruiker (let 
daar dus op) of als je per ongeluk op de Uitnodigen knop drukt. Er is op zich niks mis mee, maar je moet
je je hier wel bewust van zijn.

Verder is het zo dat je even de tijd moet nemen om  goed in te stellen; je moet dan denken 
aan de buurten die je "in de gaten" wilt houden en over welke type berichten je eventueel een mail-
bericht wilt hebben. En als laatste: wees zuinig op je privacy. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen alleen 
je voornaam zichtbaar te maken in plaats van je hele naam en wees verder voorzichtig met wat je 
allemaal publiceert en waar (openbaar of alleen de Genderbeemd). Adres-informatie wordt bij berichten 
niet meer zichtbaar gemaakt . Je kunt wel zelf de locatie toevoegen die betrekking heeft op het bericht.

Kortom: zet je instellingen goed en controleer ze een keer: in de APP rechtsonder , dan Instellingen.

Op de website rechtsboven op de foto klikken, Instellingen, dan linksboven   Loop even een keer 
door alle rubrieken.

Dan nog: gebruikers kunnen jou privé-berichten sturen zonder dat ze je mailadres kennen. Als je daarop
reageert via email, dan is het verstandig even na te kijken of je je mailadres niet ergens in de tekst
van het teruggestuurde mailtje hebt staan. Aanmelden: nextdoor.nl. Hulp: help.nextdoor.com 

10

Openingstijden

maandag 14.00 – 16.00 uur
dinsdag 10.00 – 12.00 uur
dinsdag 19.00 – 20.00 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

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
15.00 – 16.30 Sportnzo (Yoga) 55+
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 Afslankclub
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 Wij Eindhoven
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)

18.30 – 19.45 OpMaat muziektherapie

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

Maandag t/m Vrijdag 08.00 - 12.00 Bloedafname (afspraak via www.debloedafname.nl)

Dit rooster is doorzoekbaar tegenwoordig ook te vinden op: www.slotkastelenplein.nl/agenda .
Also available in English: https://www.slotkastelenplein.nl/en/agenda-en/

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.
zie volgende pagina's
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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.

Activiteiten
Nu de coronamaatregelen wat soepeler worden, is het activiteitenteam van ’t Slot druk bezig met het 
organiseren van allerlei activiteiten.

Koffieuurtje

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!

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).

HERFSTLUNCH

Wij nodigen de buurtbewoners van Hanevoet,
Ooievaarsnest en Genderbeemd uit voor een 

herfst-lunch
met aansluitend muziek en een loterij

Zondag 10 Oktober 11.30 - 16.00 uur
Voor € 7,50 kunt u genieten van een overheerlijke

lunch.

Schrijf u in voor 1 oktober via
Info-slot@lumenswerkt.nl

Betaling maandag 4 oktober
tussen 9.30 -11.00 uur in ’t Slot

VOL= VOL!  MAXIMAAL 38 GASTEN!

Heeft u een speciaal dieet of allergieën? Geef dit
op bij uw reservering.

Het team van de wereldtafel en van wijkcentrum 't
Slot wensen u een fijne herfst.

We invite the residents of Hanevoet, Ooievaarnest
and Genderbeemd for an 

autumn luncheon
followed by music and a lottery

Sunday, October 10 from 11.30 - 16.00 h.
For € 7,50 you can enjoy a delicious luncheon.

Please register before October 1 via
Info-slot@lumenswerkt.nl

 Payment please on Monday October 4, 
from 9.30 – 11.00 am in ‘t Slot

FULL = FULL! MAXIMUM 38 GUESTS

Are you under a special diet or do you suffer from
allergies? Please mention this with your

registration.

The team of the Wereldtafel (Table of the World)
and of Community Center ‘t Slot 

wish you a lovely autumn!
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PUBQUIZ

Als de corona-maatregelen het te zijner tijd toelaten,
gaat 't Slot weer beginnen met het organiseren van 
pubquizzen.

Een pubquiz is een quiz waarbij de deelnemers in een
team van maximaal 5 personen (en onder het genot
van een drankje natuurlijk), vragen beantwoorden die
door een quizmaster gesteld worden. 

De 'SlotPubquiz' bestaat altijd uit vijf rondes van elk 
10 vragen over een bepaald onderwerp (rubrieken geheten). 

Alle vragen worden samengesteld en gemaakt door drie (uit het onderwijs afkomstige) vrijwilligers van 't 
Slot. Twee daarvan vormen de jury en kijken de antwoorden na.

Na elke ronde worden de juiste antwoorden besproken met alle aanwezigen. Voor het team dat de 
meeste punten heeft behaald, is er een bescheiden verrassing.

Bij 't Slot zijn er drie steeds terugkerende rubrieken, te weten:

• Witte gij 't  (weetjes) 

• Muziek  (met geluidsfragmenten en/of vragen over muziek)

• Tegesworrig  (actualiteiten)

Informatie over de eerstvolgende pubquiz  :  
Datum: Zaterdag 16 oktober 2021

van 20.00 tot ca. 22.00 uur.

Extra   Rubrieken  : Landenvlaggen  (foto’s)

Spreekwoorden .

Aanmelden:Individueel of met een team (maximaal 5 pers.)
bij Peter Cornelis, laminar@mac.com ;

i.v.m. de organisatie graag minimaal één dag van te voren aanmelden.

Deelname: € 2 per persoon.

Verdere activiteiten

Naast de drie bovengenoemde activiteiten volgt hieronder een summiere opsomming van de verdere 
activiteiten. De komende tijd vindt u hierover meer informatie op onze website: www.slotkastelenplein.nl 

• Zondag 7 november, 13.00 uur: SPEELGOED/ KINDERKLEDINGBEURS: 

• Zondag 21 november, 14.00 uur.: WERELDTAFEL

• Vrijdag 10 december: KERSTSTUKJES MAKEN

• Zondag 19 december, 18.00 uur: KERSTDINER

• Zondag 9 januari, 14.00 uur: NIEUWJAARSCONCERT (aangeboden door de 3 
wijkverenigingen)

Oproep nieuwe vrijwilligers

Wekelijks worden er  in ’t Slot diverse activiteiten georganiseerd. Wij zouden dit graag willen uitbreiden, 
maar dan hebben wij wat hulp nodig. Wij zoeken vrijwilligers voor de organisatie van activiteiten en 
uitvoering daarvan. 
Dit alles in een gezellige sfeer. Ook staan wij open voor nieuwe ideeën.

Misschien zegt u nu, ik heb ook wel zin om me 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.
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INGEZONDEN

Plantjesdag op de Nijenrode

Een poos geleden kreeg ik een mail van Adopteer een
straat, dat de gemeente plantjes ging uitdelen om op
een openbare plek te zetten. We hebben ons toen met
14 huishoudens uit de straat aangemeld. Je kon kiezen
uit verschillende groepen: eetbare planten,
schaduwplanten, planten voor in de zon en
zomerbloeiers. We hebben toen verschillende soorten
uitgezocht en op zondag 23 mei zijn we aan de slag
gegaan. Het was nog best lastig, want er stond geen
naam op de planten dus vaak wisten we niet wat voor
plantje het was en of het in de zon of schaduw moest.

Het werd een gezellige middag met een leuk resultaat.
We hebben nu een groententuintje op het plein en een aantal boomspiegels
zijn veranderd in een tuintje. 

Ook is er een mooi geveltuintje bij gekomen. In het najaar is er altijd een
bloembollenactie van de gemeente en daar gaan we zeker weer aan
meedoen.

Marjan Roggeveen 

14



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?

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

Please visit our page: www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en/info/welkom-in-de-
genderbeemd.html to make the request. 

We also translate content of this magazine and our website into English.

Visit our website www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en . 
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BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee
Politiebureau Gestel 0900-8844 Aalsterweg 290.
Gevonden of Verloren  www.verlorenofgevonden.nl/melding, www.ilost.nl of
  voorwerpen loket Verloren of Gevonden, Vestdijk 147 van 09.00 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
2 52 90 82 L.A. Van Bijleveld
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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