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VAN DE VOORZITTER

De coronawerkelijkheid is een totaal andere dan ik begin november had 
verondersteld. Helaas, en ik durf nu niet te voorspellen wat de werkelijkheid zal 
zijn als u dit voorwoord leest. De dreigende 2-deling van onze maatschappij speelt 
zich natuurlijk ook af in onze buurt. Met respect voor de individuele opvattingen 
ben ik soms geneigd ongevraagd mijn opvattingen kenbaar te maken. Laat een 
ding duidelijk zijn: We kunnen allemaal op onze eigen wijze onze bijdrage leveren 
aan het creëren van een zo goed mogelijk functionerende maatschappij!

Als besturen van de wijkverenigingen hebben we weer een echte afstemming gehad met Wijkcentrum 't 
Slot. Daarbij mochten we beluisteren dat daar ook weer veel normaal functioneert met nog enkele 
restricties. Wel zien we dat velen van ons ook al meer ruimtes genomen hebben met betrekking tot de 
spelregels. Daarbij veronderstel ik dat de gevaccineerden onder ons zich ook veel veiliger voelen.

Kijkend naar de voornemens voor 2022 zijn er weer veel activiteiten waarbij menskracht gewenst en 
noodzakelijk is. Daarom hierbij een oproep om voor jezelf na te gaan of dat een passende activiteit zou 
kunnen zijn. Sociale contacten kunnen plezierig zijn en bijdragen in het welbevinden van onze 
wijkbewoners ook zeer dankbaar. Belangstelling? Neem contact op met Anja Thomassen  van het Slot. 

Vrijdag 17 september heb ik deelgenomen aan een digitale info-bijeenkomst over dementie. Daarbij 
kwamen deskundigen en vrijwilligers aan het woord uit Brabant en Vlaanderen waarbij uiteengezet werd
hoe men lokaal omgaat met dementie met als doel elkaar ervaringen aan te reiken. Verrassend vond ik 
de vermelding van het project in de Gestelse Ontginning waarbij er heel succesvol werd geacteerd. Met 
enige gevoel van trots heb ik daar naar geluisterd als bewoner van de genoemde wijk. Duidelijk werd 
daarbij dat het succesvol omgaan met dementie valt of staat bij de samenwerking van professionals en 
vrijwilligers! Laten we ons als bewoners realiseren dat het vermelde succes iets is om als wijk trots op te
zijn. Het continueren van de bijdrage van vrijwilligers is hierbij zeer bepalend.

Woensdag 20 oktober heb ik deelgenomen aan een eerste afstemming met 2 functionarissen van de 
gemeente Eindhoven over de toekomst van het Kastelenplein  waaronder het winkelcentrum. Verder 
waren daarbij o.a. aanwezig vertegenwoordigers van de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum, 
winkeliers, vertegenwoordiger van het Ooievaarsnest, VB&T vertegenwoordiger. Het was een eerste 
verkenning waarbij wij hebben ingebracht dat het gerenoveerde Kastelenplein een ontmoetingsplaats 
moet zijn voor onze wijk en geen centrum wat veel “klanten” aantrekt van buiten onze wijk. Veiligheid en 
bereikbaarheid verlangen de aandacht. Van de gemeente wordt gemeld dat de gemeente de regie heeft 
en behoudt, dat het bestemmingsplan zal moeten worden aangepast. Het verhogen van het aantal 
woningen, het mogelijk realiseren van een HOV lijn en het faciliteren van een goede verkeers-
doorstroming richting ASML zijn feitelijk te verwachten uitgangspunten. De realisatie zal nog zeker 
enkele jaren kosten en in de tussentijd zal de nieuwe eigenaar aandacht besteden aan het beperken 
van de leegstand. Nader overleg met de gemeente mag worden tegemoet gezien. Als bestuur stellen wij
reacties in onze richting op prijs om zo meer gefundeerd te kunnen reageren in het vervolgoverleg.  
Verder hebben wij Marijke Daamen bereid gevonden te gaan participeren in ons bestuur met als 
aandachtsveld bestemmingsplannen en alles wat daar mee samen hangt. Zij gaat dat samen doen met 
een andere enthousiaste buurtbewoner, Patrick Smids.

We zijn al in december beland en het coronavirus houdt ons nog meer bezig dan ons lief is. Deze 
maand zal voor velen van ons sociale contacten met zich mee brengen waar naar uit wordt gekeken, 
maar daarbij heeft corona natuurlijk een remmende factor. Toch wens ik u namens ons bestuur een fijne 
decembermaand toe en een goed en vooral gezond 2022.

En dan tenslotte: Onze secretaris Daniele gaat verhuizen naar een andere wijk. Dat levert de vraag op: 
Wie is bereid deze portefeuille over te nemen in ons collegiaal bestuur? Als je het overweegt kom ik 
graag een keer koffie drinken om nader kennis te maken. Schroom niet, we dragen samen bij aan het 
welbevinden in onze buurt. Mijn telefoonnummer: 06 5151 1049

Wim Kemps, voorzitter SBG.
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VAN DE PENNINGMEESTER

Ook 2021 gaat de boeken in als een apart jaar: in het najaar opnieuw een
lockdown, helaas!

Toch zijn er gelukkig een aantal straatfeesten geweest, 8 om precies
te zijn. Van enkele vindt u in deze uitgave wat indrukken. Voor een
goede verbondenheid van de bewoners van onze buurt zijn

straatfeesten een goede invulling, deze subsidiëren we dan ook graag!
Inmiddels hebben we ook de subsidie voor volgend jaar weer toegewezen gekregen,
dus kunnen we voor de straatfeesten en andere gezamenlijke activiteiten ook weer
budget gaan toekennen.

In Wijkcentrum 't Slot zijn dit laatste kwartaal nog enkele activiteiten georganiseerd waar SBG ook aan 
bijgedragen heeft. We hopen dat onze bewoners daar ook gebruik van hebben gemaakt!
Gesprekken over bijdragen aan de activiteiten van volgend jaar lopen nog maar omdat de Wijk-
vereniging Hanevoet ontbonden is, komt hier geen subsidie meer van en daardoor wordt het er 
financieel niet makkelijker op!

Verder heeft onze werkgroep Genderbeemd Duurzaam een actie opgezet waarbij SBG meebetaalt om 
uw woning mogelijk comfortabeler, duurzamer en "goedkoper" te maken. Lees het artikel van de 
werkgroep op pagina 9 en doe er uw voordeel mee!

Tot slot: giften blijven welkom, wilt u SBG steunen, maak dan uw 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

Als coördinatoren van buurtpreventie Genderbeemd
hebben we op 11-11 op veel plaatsen in de buurt, zoals
de fietspaden en bij de sporthal en basisscholen en
skatepark een tag geplaatst in het kader van het
fietslampje met als tekst eronder Zet je licht aan!

De basisscholen besteedden hier op 12-11 ook aandacht
aan en plaatsten ook deze tag. Hopelijk helpt het. 

Het sjabloon en spuitbus waren te verkrijgen bij de
ANWB; we vinden het belangrijk dat de schooljeugd en
ook volwassenen in het donker worden gezien door
verlichting op de fiets te dragen. 

Ook een eenmalige activiteit per jaar van buurtpreventie!

Het werkt preventief, dat lopen met hesjes in onze buurt. 

Momenteel zijn er 24 buurtpreventen, maar meer is welkom.

Dus mocht u een uurtje of anderhalf per week of 1x in de 2 weken door onze buurt willen 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 buurt en haar 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 WOONOMGEVING EN MILIEU

Bodemvervuiling in onze buurt.

Alweer ruim 2 jaar geleden las ik in het bestemmingsplan "Gestel buiten de Ring", dat ter inzage lag, 
een hoofdstuk over bodem en bodemkwaliteit. Kennelijk dient bij een nieuw bestemmingsplan waarmee 
nieuwe bouwmogelijkheden mogelijk worden gemaakt, te worden aangegeven of de bodemkwaliteit 
geschikt is voor nieuwe functies.

Er bleek een lijst aan gevallen van bodemverontreiniging (19) met Eimerick op nummer 2 en verder een
voormalige stortplaats afgedekt met een laag grond die in stand moet worden gehouden (onder het 
Meerenakkerplein ten noorden van onze buurt). Ik deed navraag bij de Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant, die toen nog bezig bleek met onderzoek en met een plan zou komen en ik liet het onderwerp 
dus verder rusten. 

Totdat er een maand geleden een brief in onze brievenbus lag waarin wij (en diverse andere bewoners 
aan de Eimerick, Aldendriel, Sterkenburg en Akerendam) door de gemeente Eindhoven werden 
geïnformeerd over de aanpak van de bodemvervuiling Eimerick e.o.
Reden voor dit artikeltje in dit blad.

De bodem- en grondwatervervuiling is ontstaan door een
chemische wasserij die tot 1975 actief was op de plek waar
nu de Eimerick ligt. De vervuiling bestaat uit gechloreerde
oplosmiddelen en bevindt zich tussen 1,5 en 30 meter diep
en levert volgens de gemeente voor de bewoners geen
gezondheidsrisico’s op. De vervuiling verspreidt zich via het
grondwater in de richting van het Afwateringskanaal waar in
droge periodes ook in het oppervlaktewater deze vervuiling
is gemeten.

De gemeente wil verdere verspreiding beperken en gaat op
een aantal plekken in de wijk stoffen in de bodem brengen
die ervoor zorgen dat de vervuiling op termijn wordt afgebroken tot onschadelijke stoffen. Op één plek 
zal de vervuiling gedeeltelijk worden ontgraven, een ander deel zal in de bodem achterblijven en onder 
natuurlijke omstandigheden langzaam afbreken.  

Zie het kaartje met een globale weergave van de 
grondwatervervuiling (ingetekende gebieden) en de 
locaties waar saneringsmaatregelen zijn voorzien 
(zwarte blokken). 

Een plan hiervoor wordt in overleg met betrokken 
bewoners, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en 
Waterschap de Dommel deze maanden opgesteld 
(gereed naar verwachting december 2021). 

Hierna wordt een vergunning aangevraagd, 
waartegen je zo nodig bezwaar kunt maken en 
beroep kunt aantekenen en na akkoord zal dan een 
partner voor de uitvoering van de werkzaamheden 
worden gezocht.

Heb je vragen over het uitgevoerde bodemonderzoek,
het plan en/of saneringsmaatregelen, dan kun je 
contact opnemen met de afdeling Verkeer, Milieu en 

Duurzaamheid van de gemeente Eindhoven,  email: j.van.laarhoven@eindhoven.nl of telefoon: 040-
2386644.

Heb je vragen over dit artikel of heb je suggesties voor een volgend onderwerp, neem dan contact op 
met mij, email: marijkedaamen@gmail.com 

Marijke Daamen
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GFT inzameling in de winter

In de maanden december, januari en februari past Cure de
inzameling van het GFT-afval aan. De wagens komen dan één
keer per 4 weken langs om uw groenbak te legen. Omdat er in de
wintermaanden veel minder tuinafval is, zijn de meeste GFT-
containers na 2 weken nog maar halfvol. Het is daarom efficiënter
om de bakken om de 4 weken op te halen.

Bovendien worden tussen 7.500 en 9.000 voertuigkilometers (en
de bijbehorende CO2 uitstoot) uitgespaard. In maart 2022 gaat
het normale ophaalschema weer in.

De Genderbeemd kent meerdere zones met ophaaldagen op
maandag en dinsdag. In één zone wordt het GFT-afval opgehaald op :
20/21 december, 17/18 januari, 14/15 februari en dus niet op 6/7 december,
3/4 januari, 31 januari/1 februari, 28 februari/1 maart. In de andere zone juist
andersom. Dus check de afvalwijzer om te achterhalen wanneer op uw
adres de groenbak wordt geleegd. 

De digitale afvalkalender is per 01-12-2021 aangepast aan de nieuwe
situatie. U kunt vanaf dan daar zien op welke dagen de groenbakken in uw
buurt worden leeggemaakt. U vindt de afvalkalender via 
http://www.mijnafvalwijzer.nl/ of in de Cure Afval App. Deze is gratis te
downloaden in de Apple App Store of Google Play store. 

Openingstijden milieustraten   

De beide milieustraten in Eindhoven hebben vanaf 1 januari nieuwe 
openingstijden; ze zijn dan openen van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10 uur en 17 uur en op zaterdag tussen 9 uur en 17 uur. Op 
zondag zijn beide locaties gesloten. Vanaf deze datum is ook de nieuw 
milieupas nodig. 

Wijkschouw op 9 november

Op deze datum werd de schouw gelopen door 7 
buurtbewoners. Het te schouwen gebied was in tweeën 
gedeeld, zodat er geen uren gelopen hoefde te worden.

De schouw betrof het gebied tussen Bouvigne en Nelson 
Mandelapark.

Men heeft gekeken of alles schoon, heel en veilig was. 
Die dag was toevallig alle afgevallen herfstblad 
opgeruimd, zodat het er netjes uitzag. Je kon alleen zien 

waar glasvezel was aangelegd, doordat er nog wat zand lag op de 
bestrating.

De lantaarnpalen die het niet deden, zijn via de BuitenBeterApp 
doorgegeven. Men kwam weer buiten bij elkaar om wat gegevens uit te wisselen, zodat men een 
verslag kan maken. Met het schrijven van dit stukje was dat nog niet klaar.

Ook positief: Verlichting in sommige brandgangen, georganiseerd door de bewoners zelf. Dat verdient 
navolging!

De volgende schouw is in mei 2022 en betreft het gebied tussen Bouvigne en Sterkenburg. Met als 
straten; Moersbergen, Goudestein, Oudaen, Drakestein, Doornburg, Nijenrode, Bolestein en 
Schelluinen. 

Mevrouw Wil de Vries, Telefoon 06-20299418
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Glasvezel

Tja, daar ligt ie dan in bijna heel onze buurt, de glasvezel. En wat nu dan ?

Als u nog uitermate tevreden bent over uw huidige provider (Ziggo of een provider 
over het KPN-ADSL netwerk), dan hoeft u niks te doen. Ziggo en KPN blijven 
normaal hun diensten verlenen. 
Maar als u toch meer snelheid (zeker voor UPLOAD) of ándere diensten wilt dan u 
bij uw huidige provider kunt krijgen, dan kunt u natuurlijk wel overstappen. 

Op de glasvezel zijn nu 2 providers actief waarbij u een abonnement kunt nemen, 
T-Mobile en TriNed/OnsNet. De glasvezelkabel zelf  is van investeerder Primevest 
en het kan zijn dat er nog meer providers hun diensten over deze kabel gaan 
leveren. Overigens betekent het feit dat de diensten over glasvezel geleverd 

worden, niet automatisch dat de diensten ook beter zijn dan wat u nu heeft.

Graafkosten

Bij veel mensen zijn verkopers van de providers T-Mobile en OnsNet aan de deur geweest, die 
aangegeven hebben dat u wel "voor 1 januari 2022 over moet stappen, anders gaat het veel geld 
kosten". Hoe zit dat ? 

Als u na 1 januari 2022 (officiële datum tot nu toe) pas besluit naar een provider op de glasvezel over te 
stappen, dan kúnnen er graafkosten bij komen. Want de graafploeg moet opnieuw komen om de  kabel 
vanaf de grens van uw perceel (waar die kabel keurig op rol onder de stoep ligt) naar bijvoorbeeld de 
meterkast te trekken. Deze kosten heeft u zeker niet als u vóór 1 januari 2022 besluit om met 
bovengenoemde providers in zee te gaan.

Hoe hoog de genoemde graafkosten na 1 januari 2022 zijn, is onduidelijk.

Onze contacten bij de gemeente krijgen dit ook niet helder, want het is de provider of glasvezeleigenaar 
die uiteindelijk bepaalt wat u moet betalen, en pogingen van de gemeente om daar een bovengrens aan
te stellen zijn tot nu toe gestrand; juridisch kan de gemeente helaas niets (dankzij onze nationale 
regelgeving rondom telecomnetwerken). De huidige providers (T-Mobile en
OnsNet) hebben het over enige honderden euro's, wat dus helaas niet echt
helder is. 

Men zou verwachten dat een glasvezelkabel de status krijgt van een
waterleiding, elektriciteitskabel en gasleiding, namelijk een nutsvoorziening en
dus tot in huis aangelegd wordt. Maar dat is helaas niet zo dankzij de
Telecomwet. De glasvezel is niet aangelegd door de Gemeente Eindhoven. Het
enige dat de gemeente in principe doet (en juridisch mag en moet doen) is een
vergunning voor aanleg afgeven. 

Huidige netwerken in onze buurt

Deze glasvezelkabel is een directe concurrent voor het breedbandnetwerk ("de kabel") zoals dat nu 
door Ziggo geëxploiteerd wordt in onze buurt en voor het ADSL-netwerk van KPN.  Verschil tussen die 
twee is dat Ziggo tegelijk eigenaar van de kabel én enige provider op die kabel is, bij KPN zijn meerdere
providers actief op het KPN-netwerk. 

KPN heeft vanaf 2015 het ADSL-netwerk opgewaardeerd door glasvezels tot in de knooppunten te 
trekken, waardoor KPN een goede kwaliteit ADSL in huis aan kan bieden in onze buurt.

Op dit moment zijn er geen plannen bekend bij de gemeente dat KPN zijn diensten aan gaat bieden 
over het glasvezelnetwerk dat nu in onze buurt ligt; ook zijn er geen plannen bekend dat KPN alsnog 
zijn eigen glasvezelkabels tot in de woning  gaat aanleggen in onze buurt. Ook van Ziggo zijn er geen 
plannen in die richting bekend. 

Wij als SBG kunnen en willen geen advies geven over wat u zou moeten doen. Dat is immers helemaal 
afhankelijk van uw eigen situatie, welke diensten u nodig heeft etc. Maar we vermoeden dat als KPN 
en/of ZIGGO zelf overstappen naar (een) glasvezel in onze buurt, de overstap voor bestaande klanten 
gedurende een bepaalde periode kosteloos zal gebeuren, net als nu bij T-Mobile en TriNed/OnsNet.

Hans Vossen
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Onderhoud brandgangen/achterpaden

Zie de voorpagina. Dat is zoals het kan,
maar wat u op de foto hiernaast ziet: zo zijn
er helaas meerdere plekken in onze buurt.
De brandgang is te beschouwen als
verlengstuk van uw tuin. En dus bent u
verantwoordelijk voor het onderhoud van
dat stukje brandgang dat aansluit aan uw
tuin, ook al hebt u eventueel geen
achterom d.m.v. een poort. Het is ook een 
vluchtweg bij eventuele calamiteiten. Ook
de brandweer kan van de brandgang
gebruik moeten maken! 

In de SBG-infobladen van maart 2021,
maart 2019 en september 2017 heeft
hierover ook al een artikel gestaan. 

U kunt deze nog eens bekijken op onze site
onder het tabje Info/Infoblad: https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/info/infoblad.html

Dus: kijk eens rondom uw tuin in die gangen, bekijk het overhangend groen maar ook de staat van het 
tegelpad; ga eens aan de slag, samen met uw buren, maak er een gezellige dag van. En bedenk: vele 
handen maken licht werk.

Wat betreft de staat van het tegelpad: we hebben er al vaker over bericht. Veel
paden zijn eigendom van de eigenaren van de aanliggende woningen/tuinen. De
paden van de gemeente zijn vaak iets breder (en ze hebben in het algemeen wel
lantarenpalen); als met die paden iets mis is: melden via de BuitenBeterApp. Maar
voor de eigen paden geldt:

Controleer die paden af en toe; de bomen in de tuinen worden steeds groter en
drukken de tegels in deze paden omhoog, waardoor er gevaarlijke situaties
ontstaan. En probeer samen met de andere eigenaren er iets aan te doen als dat
nodig is. 

Als u niet weet of het een gemeentelijk dan wel eigen pad
betreft: kijk dan even op https://kadastralekaart.com/ .

Maar één lijn over een pad: dit is de erfgrens, dus dit is (voor de
helft) eigen pad; twee lijnen: twee erfgrenzen, dus het pad
ertussen hoort niet bij het erf en is waarschijnlijk van de gemeente. 

Hieronder een gedeelte van onze buurt. Met de dikke zwarte lijnen hebben we de 
eigen paden aangegeven. Hier zie u een stukje Duinbeek, Ruwenberg en Zuidewijn. 
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WERKGROEP GENDERBEEMD DUURZAAM

Beste buurtbewoners.

Het is alweer aardig fris aan het worden buiten en dus is het fijn als de warmte dan in huis blijft. Zeker 
ook omdat de energieprijzen momenteel zeer hoog zijn. Mocht u de afgelopen jaren nog niet geïn-
vesteerd hebben in de verduurzaming van uw woning dan merkt u dit waarschijnlijk nog beter. Maar u 
kunt hier natuurlijk een hoop aan doen zoals al vaker toegelicht in de vorige artikelen en via 
verschillende media.

Enquête en Warmtescan 

Omdat wij u met ons duurzaamheidsteam
graag willen helpen om de huidige situatie
in kaart te brengen en de verschillende
mogelijkheden te onderzoeken hebben wij
een vragenlijst opgesteld die u kunt vinden
in dit krantje maar natuurlijk ook online. 

Vul deze in, voor de eerste 25 invullers
bieden we een warmtescan aan met 50%
korting. Gewoonlijk kost deze scan € 20,-. 

Met deze scan kunt u zien op de beelden,
zoals op de afbeelding hiernaast, waar de
meeste warmte uit uw woning weglekt  en
waar u de investering het snelst terug-
verdient.

Wij werken hiervoor samen met de mensen van de vereniging 040Energie die zoveel mogelijk mensen 
in onze buurt en daarbuiten voorziet van ideeën en informatie om te helpen verduurzamen. Er is 
bijvoorbeeld een vrijblijvende en gratis quickscan van uw woning mogelijk en ze heeft ook collectieve 
inkoopkortingen geregeld tot wel 25% om de investeringen zo betaalbaar mogelijk te maken voor 
iedereen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website 040energie.nl .

Voor verdere vragen en het invullen van de enquête of het nalezen van andere artikelen verwijs ik u 
graag door naar onze website: https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/werkgroepen/genderbeemd-
duurzaam.html.

Energielabel en energieverbruik per huishouden

Tegenwoordig heeft ieder huis een energielabel. Veel huizen krijgen een standaardlabel waarin 
bouwjaar een grote rol speelt. Bijvoorbeeld, huizen uit 1976 krijgen het energielabel D.

Maar als u zelf verbeteringen aan uw huis aanbrengt worden deze niet meegenomen, tenzij u zelf een 
check laat doen. Bij de verkoop van uw huis is het tegenwoordig verplicht om een actueel energielabel 
te hebben. Na een check blijft dit energielabel 10 jaar geldig. Label G is het slechtste label. 

Hieronder de energielabels die huizen kunnen hebben en de energierekening die erbij hoort per maand 
afhankelijk van  de manier van leven die u er op na houdt. 

Label►

Energieverbruik▼
G F E D C B A

Laag € 80 € 80 € 75 € 70 € 60 € 50 € 45

Gemiddeld €115 €110 €110 €100 € 90 € 80 € 70

Hoog €165 €150 €145 €140 €130 €115 €105

Bron: energielabel-voorbeeld-woningen van de rijksdienst rvo.nl

Een gemiddeld huishouden heeft een energieverbruik van 2700 kWh  en 1200 m3 gas.

Met een gemiddelde prijs van €0,225/kWh en €0,80/m3 komt dat neer op €51/maand en €80/maand. 

Aan de tabel hiervoor ziet u dat u met verandering van uw eigen gewoontes al veel geld kunt besparen. 
Dus een trui dragen in de winter en niet alle ruimtes warm stoken kan in een D woning 30% aan kosten 
schelen.
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  Hoe donkerder de muren des te minder warmte verlies
Het huis links is matig geïsoleerd en is lichter, het huis rechts is

veel donkerder (bijna zwart) en dus goed geïsoleerd.



Er zijn heel veel verschillende manieren om uw huis te verduurzamen en de energiekosten omlaag te 
brengen. Onderaan, hieronder bij handige sites, staan meerdere handige tips maar de drie meest 
besparende verbeteringen zijn:

1. Dubbelglas
2. Dakisolatie
3. Zonnepanelen

Handige sites 

Er zijn heel veel sites met tips om je woning te verduurzamen en met informatie hierover. Is het 
verstandig te verduurzamen? Het is niet alleen beter voor het milieu, en dus voor onze kinderen, maar 
met de stijgende energieprijzen, en die gaan alleen maar meer stijgen, is het ook een rendabele 
investering. Hoeveel? Dat hangt af per investering en is ook afhankelijk van uw huis en situatie. 

• Energieloket: https://regionaalenergieloket.nl/eindhoven
• Eindhoven duurzaam: https://www.eindhovenduurzaam.nl/wat-kun-je-zelf-doen
• Energiebox: https://energiebox.org/eindhoven
• Tips mogelijke verbeteringen: https://www.iedereendoetwat.nl/wat-kan-jij-doen
• Duurzame investeringen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer?filter1=30585 

of direct: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
• https://www.eindhoven.nl/bouwen/subsidies-en-leningen/energiebesparingsleningen

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

Met vriendelijke groet,

Michaël, Frank, Antoon en Joost

Enquête

Als Werkgroep Genderbeemd Duurzaam zouden we graag zien dat het energieverbruik van de 
woningen in onze buurt gaat afnemen of in ieder geval vermindert door te verduurzamen. Dat is goed 
voor het milieu, onze portemonnee en ons comfort. 

Om te kunnen bepalen waar we onze aandacht op moeten richten willen eerst graag zicht op de huidige
situatie:

• welke maatregelen zijn er al genomen?
• welke ideeën en wensen leven in de buurt?
• aan welke ondersteuning is er behoefte?
• wat willen bewoners samen doen, en wat niet?

Daarom vragen we u om deze enquête in te vullen. Dat kost vijf tot tien
minuten. De vragenlijst kan op onze website ingevuld worden. Gebruik
hiervoor de QR-code of kijk op https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl
onder Werkgroepen / Genderbeemd Duurzaam .

Aanvullende informatie kan na vraag 16 gegeven worden. 
De resultaten van de enquête presenteren we in het volgende nummer van
dit blad en op een bijeenkomst die we zullen organiseren.

Als u liever op papier invult: haal dan het middenblad uit dit
informatiebulletin, maak de twee enquêtes los van elkaar en breng of 
verstuur de Enquête Verduurzaming Eigen Woning naar 
S  ecretariaat SBG,   Jan Palachstraat 14, 5653MC Eindhoven  
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Tip van de maand:

Zet de CV-watertemperatuur op 60 graden.

Hoe ? Zie zetmop60.nl voor instructies voor
veel merken ketels. Kom je er niet uit,  dan zijn er altijd
buurtbewoners, kennissen, vrienden en familie.

https://www.buurtbeheer-
genderbeemd.nl/werkgroepen/

genderbeemd-duurzaam/
201-verduurzaming-woning.html



Enquête Verduurzaming Eigen Woning  december 2021

1. Heeft u een: 

 Koophuis  Huurhuis  Ik verhuur de woning in de Genderbeemd

2. Soort woning:

 Appartement  Tussenwoning Hoekwoning  Twee onder een kap  Vrijstaand

3. Bouwjaar woning:

 Vóór 1977  Rond 1978  Rond 1990  Rond 2000  Weet ik niet

4. Huidig energielabel van uw woning:

 A  B  C  D   E   F

5. Gezinssamenstelling:

 1 persoon  2 personen  3 personen  4 personen  5 of meer personen

6. Wat is uw huidig gasverbruik per jaar: (in m3)

 0-500  500-1000  1000-1500  1500-2000  2000-2500  2500-3000
 > 3000 

7. Wat is uw huidig elektriciteitsgebruik per jaar: (in kWh)

 0-1000  1000-2000  2000-3000  3000-4000  4000-5000  5000-6000
 > 6000

8. Hoe kookt u nu: 

 Gas  Elektrisch

9. Welke aanvullende isolatie is al in uw woning aangebracht, zo ver u weet?
Meerdere antwoorden mogelijk.

 HR++ / HR+++ glas  Gevelisolatie  Dakisolatie  Vloerisolatie
 Oude kozijnen zijn vervangen (aluminium of kunststof)

10. Heeft u op dit moment duurzame installaties in uw woning?
Meerdere antwoorden mogelijk.

 Zonnepanelen  Warmtepomp  Zonneboiler  Actieve energiezuinige ventilator
 Vloerverwarming  Wandverwarming  Infraroodpanelen  Warmteterugwininstallatie
 Anders:

Indien zonnepanelen: Maximaal vermogen van de installatie (Wpiek) :                 

11. Heeft u belangstelling om uw woning te verduurzamen?

 Ja  Nee, → sla vraag 12, 14 en 15 over. 

12. Wat zijn voor u redenen om uw woning te verduurzamen?

 Goed voor het milieu
 Beter wooncomfort
 Goed voor mijn portemonnee
 Goed voor de woningwaarde
 Anders:
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13. Wat zijn voor u belemmeringen of redenen om uw woning niet te verduurzamen.

 Ik vind het lastig goede betrouwbare informatie te vinden
 Ik vind het lastig om een goede betrouwbare uitvoerende partij te vinden
 Ik vind de financiële investering (nog) (te) groot
 Anders:

14. Welke maatregelen zou u willen nemen om uw woning te verduurzamen

 Zonnepanelen  HR++(+) glas  Gevelisolatie  Dakisolatie  Vloerisolatie 
 Warmtepomp  Zonneboiler  Wandverwarming  Vloerverwarming
 Actieve energiezuinige ventilator  Infraroodpanelen  Warmteterugwininstallatie

15: Als u plannen voor verduurzaming heeft, wilt u dat dan met buurtgenoten doen

 Ja ik maak graag gebruik van kennis/ervaring van anderen
 Ja, Samen kunnen we het vast goedkoper doen
 Ja, want ik denk dat collectieve oplossingen nodig zijn (warmtenet, buurtcoöperatief, e.d.)
 Nee, want ik kan het beter zelf uitzoeken
 Nee, want ik trek graag mijn eigen plan
 Anders:

16: Heeft u nog een bijzondere oplossing die interessant kan zijn voor uw
buurtgenoten?

 Ja, beschrijf a.u.b. hieronder.  Nee

Heeft u specifieke vragen, ervaringen of opmerkingen. Beschrijf deze dan hier:

Mogen we u daar eventueel over benaderen?

 Ja  Nee

Zo ja, noteer hieronder dan a.u.b. uw gegevens, deze zullen we vertrouwelijk behandelen.

Naam: _______________________________________________

Adres: _______________________________________________

Telefoonnummer: _______________________________________________

Mailadres: _______________________________________________

Bedankt voor de genomen moeite en het delen van de informatie

A.u.b. inleveren bij / opsturen naar de secretaris:

Stichting Buurtbeheer Genderbeemd.
Jan Palachstraat 14,
5653MC Eindhoven  

Online invullen kan ook (heeft onze voorkeur):
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WIJKCENTRUM 'T SLOT

Stagiares Activiteiten

Hallo allemaal,

Graag willen wij ons even voorstellen. De komende periode, tot en met juni
2022, lopen wij stage bij wijkcentrum ’t Slot. Wij zijn hier iedere woensdag
aanwezig. 

Wij proberen de komende tijd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van waar
de behoeftes van de wijkbewoners liggen.

Dit zullen wij doen aan de hand van bijvoorbeeld vragenlijsten, zoals u op de
andere kant van deze pagina al een vindt. Die vragenlijst kunt u ook online
invullen (heeft onze voorkeur) via 
https://www.survio.com/survey/d/A9P1I7F3B3W4S1V3S , zie QR →

Maar het zou dus ook zomaar kunnen dat één van ons binnenkort bij u aanbelt.

Als we de behoeftes helder hebben, hopen wij voor in de toekomst een leuke activiteit te organiseren 
waar veel buurtbewoners op afkomen.

Heeft u ideeën voor een leuke nieuwe activiteit die u graag zou zien bij Wijkcentrum ’t Slot? Laat het ons
dan weten! Kom gerust langs, of mail naar info-slot@lumenswerkt.nl  

Hopelijk tot gauw bij ’t Slot!

Groetjes,

  Jort       Femke

 Yannai        Tess
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Enquête wijkcentrum 't Slot

Wij, stagiaires en vrijwilligers van Wijkcentrum ’t Slot aan het Kastelenplein, zijn
bezig met het organiseren van een spelletjesmiddag op de woensdag. 

Het wordt een vrije inloop middag, dus iedereen is zonder aanmelding welkom.

Graag horen we uw ideeën hierover!

Wij zouden het super fijn vinden als u deze enquête invult en in de ideeënbus
stopt. De ideeënbus staat op de tafel in de ontmoetingsruimte in het
wijkcentrum. Online kan ook bij survio.com , gebruik de QR→ of URL ↓

Alvast bedankt!  https://www.survio.com/survey/d/A9P1I7F3B3W4S1V3S 

1. Zou u mee willen doen met een spelletjesmiddag? Zo ja, hoe vaak?

0  Wekelijks 

0  Elke 2 weken

0  Maandelijks 

2. Zou u het leuk vinden om van te voren in het wijkcentrum te lunchen? 

0  Ja

0  Nee

3. Welke spellen zou u graag willen doen op een spelletjesmiddag? Alle inbreng is welkom!

4. Zou u spelleider willen zijn?

0 Ja

0 Nee

Door uw naam, mailadres en of telefoonnummer in te vullen, geeft u ons toestemming om contact met u 
op te nemen over informatie over deze activiteit.

Naam: _______________________________________________

E-mailadres: _______________________________________________

Telefoonnummer:  _______________________________________________
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WIJKCENTRUM 'T SLOT

Activiteiten

Het activiteitenteam van ’t Slot is druk bezig met het organiseren van allerlei activiteiten; we zullen 
telkens moeten afwachten of deze plaats kunnen vinden i.v.m. maatregelen rondom corona. Dus bekijk 
van te voren even onze website: https://www.slotkastelenplein.nl/actueel/ 

Koffie-uurtje

Vanaf 5 januari 2022 is er weer wekelijks het koffie-uurtje.

Nieuwjaarsconcert

Op zondag 9 januari 2022 nodigen wij alle bewoners van Genderbeemd, Hanevoet en Ooievaarsnest uit
voor een Nieuwjaarsconcert met als thema  “De wereld rond” .  Ontvangst 13.45 uur in  wijkcentrum ’t 
Slot met een gratis kopje koffie / thee. Aanvang concert: 14.00     uur   tot +/- 16.30uur. Entree  € 3,00 p.p. 
voor volwassenen en € 1,00 p.p. voor kinderen van de basisschool. U bent van harte welkom.

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.

Klanttevredenheidsonderzoek ‘t Slot

Net zoals in de voorgaande jaren houden we ook nu weer een
klanttevredenheidsonderzoek. 

Graag willen we weten hoe u ook in deze tijd onze service en activiteiten ervaart. 

Wilt u ons laten weten wat we al goed doen en wat we nog kunnen verbeteren? 

Gebruik dan onderstaande link of scan de QR code hiernaast om onze vragenlijst
in te vullen. Dit duurt 5 minuten. Het onderzoek is anoniem. 

https://nl.surveymonkey.com/r/wijkcentra2021

Dankuwel als u meedoet. Daar helpt u ons echt mee

Corona update 13-11-2021

OntmoetingsRuimte (OR) = HORECA gedeelte: vanaf 20.00 uur is de bar gesloten:

• In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht.

• Alle gasten die hier verblijven moeten hun QR-code en ID laten zien. 

◦ Bij een negatieve QR-code mag de gast niet naar binnen om in de ontmoetingsruimte te verblijven.

◦ Uitzondering: mensen die komen voor het bloedprikken en wachten in de ontmoetingsruimte, hoeven 
GEEN QR-code te laten zien.

Alle zalen = geen horecagedeelte:

• HORECA-activiteiten in de zalen mogen tot uiterlijk 20.00 uur duren.

• Alle gasten die verblijven in de zalen hoeven GEEN QR-code te laten zien TENZIJ HET
EEN horeca, sport of  culturele   activiteit   zoals schilderen, een koor of dans betreft.

• Gasten mogen vanuit de zalen voorafgaand aan de activiteit in één keer hun
bestelling doorgeven aan de bar (voor gebruik in de pauze in de zaal).

• Toiletbezoek is mogelijk.

De mondkapjesplicht geldt per 6 november ook voor dorps- en buurthuizen.

• Als u gaat zitten, mag u uw mondkapje afzetten.

Graag uw medewerking en begrip voor deze regels
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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
15.00 – 16.15 KBO Yoga
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 09.00 – 12.00 Stercollege inburgeringscursus 
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 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
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
19:30 – 23.30 1e donderdag van de maand: Wijngenootschap
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 – 16.00 Zelfhulp groep (1 x in de 14 dgn, oneven weken)
 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
13.30 – 16.00 Tarot als weg tot zelfkennis (zie rooster op website)
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/

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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WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner,

Hoofdthema deze keer:  Brandveiligheid.

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke woonverdieping
een goedgekeurde rookmelder te hebben. In gesloten ruimtes
die als vluchtroute dienen, moet ook een rookmelder komen. De
wet geldt voor koop- en huurwoningen.

Waar: Op elke verdieping komt er een rookmelder aan het
plafond te hangen, minimaal 50 cm van een muur of hoek. Niet
op de tocht, bij mechanische ventilatie en ook niet in
stoom/damp van een apparaat. Voor sommige situaties is een
HITTE/WARMTEmelder beter dan een ROOKmelder. 

Verder zijn er koppelbare rook/hittemelders waardoor u in het
hele huis hoort dat er een alarm afgaat. Door op een knop te
drukken blijft daarna alleen de melder die rook of hitte
gesignaleerd heeft een alarm geven waardoor u weet waar de
brand of rook zich bevindt. Deze melders zijn wel wat duurder.

Testen: de rookmelder test men 1x per maand. Kies hiervoor
een vaste dag, dat onthoudt men makkelijker. De meeste
rookmelders hebben een testknop. Verwijder ook regelmatig
stof, zodat de rookmelder goed kan blijven detecteren. De
levensduur van een rookmelder is ca. 10 jaar. 

Kijk voor informatie eens op (bijvoorbeeld)
www.brandpreventiewinkel.nl of via Vereniging Eigen Huis.

Naast het plaatsen van rookmelders zijn er ook andere manieren om de brandveiligheid in huis te 
vergroten.

1. Brandblusser en blusdeken. 
Hang ze op een plek, die altijd goed bereikbaar is. De 
brandblusser centraal in de woning en de blusdeken daar waar 
met vuur gewerkt wordt, zoals keuken of een open haard.

2. Maak een vluchtplan. 
Bij een woningbrand heb je maar drie minuten de tijd om veilig 
je huis uit te komen. Natuurlijk willen we dat iedereen op tijd 
veilig buiten komt, daarom is het verstandig met elkaar 
afspraken te maken voor als er brand uitbreekt. Deze afspraken
noemen we een vluchtplan. In een vluchtplan bekijk je hoe je 
snel en veilig je uit huis kunt komen. Omdat rook opstijgt, vlucht
je van boven naar beneden en blijf je laag bij de vloer.
Maak 2 vluchtroutes. Dit omdat een route geblokkeerd kan zijn. 
Belangrijk is het de routes vrij te houden van spullen. Ook 
spreek je af wie er wie helpt (bijvoorbeeld met kinderen). 
Daarnaast is slim dat je de sleutels altijd op een vaste plek legt, 
zodat je in een noodsituatie niet hoeft te zoeken.
Oefen de vluchtroutes een keer met het hele gezin.

Doe uw voordeel met bovenstaande informatie!

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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NIEUWS VAN ’T BOEKENSLOT

Op verzoek van enkele van onze lezers hebben wij, als experiment,
sinds 7 september elke dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur ’t
Boekenslot ook open gedaan. We hebben hieraan op verschillende
plaatsen en manieren bekendheid gegeven. Helaas zijn er in de ruim
twee maanden sinds de avondopening in totaal twee mensen geweest
om boeken te lenen. Dat heeft ons doen besluiten de avondopening
vanaf 1 januari 2022 te beëindigen. 

Op de hiernaast vermelde tijdstippen blijven we echter wel open en
willen u dan graag ontvangen om (gratis) boeken te lenen, m.u.v. de
Kerstvakantie (25 december 2021 t/m 9 januari 2022).

Van de Bibliotheek Eindhoven hebben we onlangs ca. 70 boeken
gekregen, zodat onze planken weer vol staan met nieuwe titels,
bijvoorbeeld:

• Camilla Läckberg: Vrouwen zonder genade

• Robert Bryndza: Doodsgeheim

• Jane Fallon: Even tussen ons

• Santa Montefiore: Een handvol geluk

• Pascal Mercier: Het gewicht van woorden

• Michelle Obama: Mijn verhaal

• Hillary Mantel: De spiegel en het licht

Zien we u binnenkort bij ’t Boekenslot?  

INGEZONDEN

Pleintjesfeest Aldendriel

Ons pleintje heeft al een aantal jaren geen buurtfeest gehouden en in die jaren is er veel verhuisd. 
Reden genoeg om elkaar als oude en nieuwe bewoners in een informele omgeving te ontmoeten en 
elkaar nader te leren kennen.

Naast gezellig kletsen en borrelen is er als spelelement een quiz gehouden, met een tiental vragen over 
feiten en wetenswaardigheden over het pleintje en haar bewoners. Die werden in zes groepen verdeeld:
rivaliteit en hilariteit alom. De catering was uitstekend verzorgd en heeft mede bijgedragen aan een 
geslaagde happening. Voor herhaling vatbaar !
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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



Burendag Schelluinen

Op Zaterdag 25 september werd voor de 4e keer de 
Burendag georganiseerd. De opkomst met 40 personen was 
reuze. Maar er was dan ook een leuk programma in elkaar 
gezet door de organiserende buurtgenoten.

Na de opbouw van de partytent op de parkeerplaats op de 
Schelluinen werd er ’s middags gestreden om de Schelluinen
wisseltrofee. Dit keer was het thema: Camping. De diverse 
teams werden uitgedaagd met diverse leuke opdrachten en 
spelvormen. En iedereen was verschenen in prachtige 
camping-kledij. 

We begonnen met een helm met daarop een beker 
gemonteerd. Deze op het hoofd zetten, water erin en lopen 
naar de grote emmer aan de overkant. Helemaal droog 
hebben de deelnemers het niet gehouden. Gelukkig was het 
stralend weer en droogde iedereen weer snel op.

Daarna ei lopen op een lepel. Lijkt makkelijk maar blijkt altijd 
moeilijker dan gedacht. Gelukkig waren de eitjes gekookt.

Vervolgens het aloude stoelendansen. Hilarisch. Zeker omdat
iedereen zich ook echt naar het thema had gekleed. 
Stoelendans op campingslippers valt toch niet mee. Maar wel
leuk!  

Ook nog even touwtrekken en dan komen bij sommige buren 
echte oerkrachten vrij. En spijkerpoepen. Altijd leuk.

Iedereen had genoten van deze spelletjes. En er waren ook 
geen blessures. Voor de kleintjes was er een springkussen en
zelfs een enkele mama kon het niet laten om zich weer  even 
jong  te voelen. 

Dit jaar geen BBQ maar een heerlijk Filipijns buffet. Heerlijke 
loempia’s, bami, buikspek, saté, vis en groenten. Er was 
volop te eten en het was heerlijk. Ook aan de kleintjes was 
gedacht. Gezellig werd er tijden het eten bijgekletst. Maar ook
hebben we elkaar weer beter leren kennen. Iedereens buikje 
vol. 

Na het eten werd de einduitslag bekend gemaakt. Spanning 
alom. De jury heeft de Schelluinen wisseltrofee uitgereikt aan 
het winnende team. De overwinning werd met vuurwerk 
gevierd. 

Na het eten was er een echte camping-bingo. Met prachtige 
prijzen. Voor sommigen was het heel erg spannend waardoor
er een paar keer een valse bingo was. Gelukkig had de 
organisatie alles onder controle en kregen de echte winnaars 
de prijzen.

De Schelluinen Burendag werd afgesloten met de afterparty 
in de tent met een lekker kampvuurtje en muziek. En voor de 
waaghalzen was er karaoke. Tot in de late uurtjes werd er 
gezongen, nagepraat en plannen gesmeed voor volgend jaar.

Een zeer gezellige dag voor jong en oud en volgend jaar 
gaan we het eerste lustrum vieren. 
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Burendag Nijenrode

Dit jaar ging de burendag gelukkig weer door. 

Vorig jaar mocht het ook al onder strenge voorwaarden. Omdat de
voorspellingen voor die dag toen slecht waren kon het niet doorgaan omdat
we niet in een tent mochten staan. Achteraf bleek het toch mooi droog weer
te zijn, maar ja, dat wisten we niet. Dit jaar dus wel.

Tegen 14:00 begon de zon goed te schijnen. We begonnen op het veld met
koffie en thee en een groot stormbaanspringkussen voor de kinderen.
Gevolgd door een speurtocht voor de kinderen door de wijk heen.  Eén
activiteit kon niet doorgaan door het niet hebben van vrijwilligers om het te

begeleiden voor de kinderen.

De frietkraam die al meer dan 4 jaar komt, was
ook weer van de partij om 17:00 en iedereen kon
goed eten.

Na het eten was het jaarlijkse spel er ook weer,
waar 4 teams door de straat moesten lopen op
zoek naar "clues". Daarna moest een rekensom
worden opgelost, darts gegooid en uiteindelijk
moest iemand geblinddoekt een parcours
doorlopen, gestuurd door iemand anders van het
team. Eén team won alle 4 onderdelen en was de
dagwinnaar en kreeg wat snoep en ander lekkers

om uit te delen. Daarna werd ook weer het traditionele vreugdevuur in
meerdere vuurkorven ontstoken waar de straat het hele jaar door hout voor heeft gespaard. Het feest 
duurde tot ver na middernacht. We hebben geen klachten uit de straat ontvangen.

Joost van Mill

BuurtBBQ M.L.Kingstraat

Wat hebben we er lang op moeten wachten, onze laatste
straatbarbecue met de bewoners rondom het hofje van de
Martin Luther Kingstraat was in 2019, alweer twee jaar
geleden.

Afgelopen jaar kon het niet doorgaan vanwege de corona-
hindernissen, dit jaar zou het toch een keer moeten
lukken weliswaar met inachtneming van de corona-
maatregelen.

De datum 9 augustus was gekozen, maar een van de
bewoonster in de straat werd ernstig ziek en is een paar
weken later overleden. In goed overleg met alle
buurtgenoten is de BBQ om begrijpelijke redenen verzet
naar 21 augustus.2021.

Op de zaterdag zelf is het ondertussen een traditie om
vroeg in de middag te beginnen met de opbouw van het
tentenpark inclusief het bijbehorende pannenbier. De
“barbecue” hadden we gelukkig gedeeltelijk uitbesteed
dus daar hadden we geen zorgen over; wat later in de
middag kwamen de overige bewoners aanlopen met hun
eigen bestek borden en glazen.
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Opbouw van het tentenpark

Woordje van een van de organisatoren



Een van de organisatoren had nog een kort woordje
voorbereid om iedereen nog even te wijzen op de Corona
RIVM maatregelingen en ter nagedachtenis aan onze
overleden bewoner. 

Als gevolg van verhuizing konden we meteen onze
nieuwe buitenlandse bewoners uit de Steve Bikostraat
een hartelijk welkom heten. 

The party kon dus beginnen en dat hebben we geweten;
in het begin was het allemaal wat onwennig maar algauw
kwam de ouderwetse Brabantse gezelligheid weer terug.
Tot vroeg in de ochtenduurtjes ging het door, het weer
probeerde middels zware regenbuien er een vroegtijdig
einde aan te maken. Maar dankzij onze tenten zaten we
toch nog redelijk droog. 

Al met al een zeer geslaagde BBQ, die we mede dankzij
de subsidie-bijdrage van de gemeente Eindhoven en onze
buurtvereniging hebben kunnen organiseren.

 Met vriendelijke groet:

Ad en Yvonne Kuipers

Frank en Elly van de Wiel

Wijk-GGD'ers

Beste buurtbewoner,

U woont graag prettig in uw buurt. Maar af en toe schrikt u misschien van iemand op straat die in de war
lijkt. Of u maakt zich zorgen om een buurman of kennis die niet meer voor zichzelf of voor zijn huis 
zorgt. En daardoor misschien wel overlast veroorzaakt. Of een buurvrouw die steeds vaker met blote 
voeten op straat loopt en al een paar keer haar huissleutels kwijt was. Of u kent iemand waarvan u weet
dat hij schulden heeft, steeds minder buiten komt en zijn gordijnen dichthoudt.

Hoewel er in dit soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar 
eigenlijk kan een andere deskundige vaak beter helpen.

Wijk-GGD’ers Laura (li.) en Patricia (r.) staan voor u klaar. Zij werken speciaal in uw buurt en regelen de 
benodigde zorg of ondersteuning voor de betrokkene en de omgeving. 

U kunt ze op werkdagen rechtstreeks bellen op nr. 06-86855470 of 06-86857380.

Mailen kan ook: wijkggd@ggdbzo.nl. 

Laura en Patricia luisteren naar uw verhaal en helpen u graag verder. 
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Gezellig bakken en eten

Zie ook het artikel  (juni
2021) op onze site htt-
ps://www.buurtbeheer-

genderbeemd.nl/
nieuws/ingezonden/
182-wijkggd-ers.html

En nog gezellig napraten



Aan de Slag040!

Aan de Slag040! is een project van Stichting Springplank, Randstad, Trudo, Woonbedrijf en Gemeente 

Eindhoven. Aan de Slag040! biedt bewoners die huren van een woningcorporatie in Eindhoven, een 
kans om aan de slag te gaan, ook als dat eerder misschien niet lukte. Bewoners die zich aanmelden, 
worden kosteloos begeleid naar een betaalde baan of naar zinvolle en leuke activiteiten die voor iemand
de kans op werk vergroten.

Werk levert plezier en voldoening op. Het zorgt voor regelmaat in
iemands leven en geeft ritme en structuur. Het biedt de mogelijkheid
om te voorzien in het eigen levensonderhoud en mee te doen in de
maatschappij. Het neemt vele (hulp)vragen weg en verhoogt het
gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Met een salaris voelt
iemand zich letterlijk beter. Bovendien is werk belangrijk voor de
ontwikkeling en misschien wel het allerbelangrijkste: iemand is weer
onder de mensen. 

Bij Aan de Slag040! gaan de begeleiders uit van de eigen kracht
van een persoon. Er is een groot netwerk van bedrijven opgebouwd
die meewerken aan het initiatief. Hiermee is het makkelijker om te
zoeken naar de juiste match. 

Aan het werk gaan klinkt aantrekkelijk, maar misschien roept het ook
vragen op. Zoals: ‘Wat gebeurt er met mijn toeslagen als ik ga
werken en meer ga verdienen?’ Als je wilt, brengen we samen met
jou in kaart wat er nodig is om te zorgen dat je er op vooruit gaat.
Zodat jij over een tijdje ook kunt zeggen: ‘ik verdien beter!’.

Misschien wil je meteen meedoen, of misschien twijfel je nog.

In beide gevallen kun je ons bellen op +31 6 25173950 of mailen naar 
aandeslag040@springplank.org. Dan maken we een afspraak om jouw 
wensen en mogelijkheden te bespreken tijdens een kop koffie of thee. Net
zo makkelijk, toch?

Voor meer informatie kijk op:

https://aandeslag040.nl. 

Genoemde mailadres, telefoonnummer en link staan ook in de QR 
hiernaast. 
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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 06 24825915 Angelique Schirres, 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 . 

23

Aanvraagformulier

Request Form



BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee
Politiebureau Gestel 0900-8844 Aalsterweg 290.
Gevonden of Verloren  www.verlorenofgevonden.nl/melding, www.ilost.nl of
  voorwerpen loket Verloren of Gevonden, Vestdijk 147 van 09.00 en 16.00
Buurtpreventie 2 52 21 41 H. Claassen, buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com 

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

2 55 11 37 B. ter Keurst
2 51 15 70 R.B.T. Verstegen
2 52 62 55 L. Jansen
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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