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VAN DE VOORZITTER

De kerstdagen en de jaarwisseling moeten vieren gebukt gaande onder de corona 
maatregelen: iedereen heeft daar zo zijn of haar beleving bij. Zelf ben ik begin 
december met mijn partner geconfronteerd met een coronabesmetting voordat we 
de boosterprik hadden kunnen halen. Zes dagen quarantaine en iedere dag 
benieuwd naar de gevolgen. Het viel reuze mee en feitelijk niet meer dan een 
redelijke verkoudheid. Wel mogen ervaren dat de procedurele zaken door de GGD 
en de vervolgregistratie uitstekend geregeld zijn en dat dit ook wel 
eens gezegd mag worden. Ook de hulp van buren en familieleden 

tijdens de quarantaine was hartverwarmend. Nu zijn we weer zonder 
restschade aan de slag.

De lampionnenoptocht bij het pleintje van de Nijenrode, ook gesponsord 
door de SBG, was een succes en onze secretaris Daniele heeft daar 
persoonlijk kennis van genomen. Misschien een mooi voorbeeld voor 
toekomstige initiatieven.

Kijkend naar de gewenste samenhang op straatniveau zijn de diverse 
straatfeesten in onze beleving een prima manier om dit te bevorderen. Als SBG willen 
we dit graag stimuleren met financiële bijdrages. Verzoeken hiertoe kunnen worden gericht aan 
onze secretaris. Zelf heb ik mogen ervaren hoe het woongenot wordt bevorderd door een goed contact 
met de direct omwonenden. Vaak draagt dit sterk bij tot het voorkomen van kleine irritaties en geeft het 
minder ruimte aan het ontstaan van eenzaamheid.

Onlangs ben ik uitgenodigd door een drietal studenten die in opdracht van de gemeente inventariseren 
of er, en zo ja welke, activiteiten denkbaar zijn voor de aan elkaar grenzende buurten Hanevoet, 
Ooievaarsnest en Genderbeemd. Dit kan bijdragen aan de functie van ’t Slot als wijkcentrum voor en 
van onze buurten. De rapportage van deze groep mag binnen enkele maanden worden verwacht.

Onze buurt wordt op dit moment geconfronteerd met de aanleg van glasvezelkabels. Het aantal 
gewenste aansluitingen is mij niet bekend maar hierbij de vraag om oplettend te kijken naar restschade 
aan de tegelpaden. Meldingen op korte termijn (via de buitenbeterAPP of telefoonnummer 14040) 
bieden ruimte voor herstel en op de langere termijn is dit vaak lastig.

De coronamaatregelen worden hopelijk snel geminimaliseerd zodat de maatschappij weer normaal gaat 
functioneren. Zaken als gezondheid en klimaat krijgen een andere dimensie 

veronderstel ik en echt terug naar waar we stonden komt niet meer. 
Bovendien levert de oplopende inflatie voor een aantal van ons financiële 

zorg op die vooralsnog niet opgevangen dreigt te worden. Laten we 
gezamenlijk proberen ons woon- en leefgenot in onze buurt te 

koesteren en uit te kijken naar de lentegevoelens. 

Onze secretaris gaat onze mooie wijk verlaten en dit betekent 
dat zij afscheid neemt van haar secretarisfunctie. Wij zijn haar 
zeer erkentelijk voor de zorgvuldige en kwalitatieve invulling van 
het secretariaat gedurende een aantal jaren en haar 
enthousiasme voor onze buurt hebben wij altijd mogen 
vernemen. Als bestuur zullen wij op een passende wijze nog 
afscheid van haar nemen.

Daniele zeer bedankt!!

Een opvolging hebben wij nog niet gevonden vandaar dat u mijn 
naam ziet staan bij secretaris. Hopelijk is dat van korte duur en 
vindt een medebewoner van onze buurt hier een leuke uitdaging 
in. 

Wim Kemps, voorzitter SBG.
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VAN DE PENNINGMEESTER

Het is inmiddels alweer 2022. Zoals gewoonlijk kijken we dan even terug 
naar het afgelopen jaar en blikken we vooruit wat er nu in de ruif zit…. 

Ook het afgelopen jaar was weer een bijzonder jaar, opnieuw 
lockdowns, beperkte openstellingen: genoeg om over na te denken 
als er iets georganiseerd moest worden.

Dit jaar zijn er gelukkig weer een 8-tal straatfeesten georganiseerd die 
we konden subsidiëren, maar ook een leuke lampionnenoptocht . Niet het hele budget 
is opgegaan, maar toch zo’n 66%. Ook ’t Slot heeft dit jaar niet alle geplande activiteiten 
kunnen uitvoeren. Ook hier is slechts zo’n 60% van het budget gebruikt. 

Wil je precies weten wat de inkomsten en uitgaven van de SBG zijn? Kijk dan op onze website. Omdat 
de SBG de ANBIstatus heeft zijn we verplicht om de in- en uitgaven te publiceren. Kijk onder menu optie 
‘Over SBG’ → ANBI Status. Volg de link onder punt 9.

In ieder geval is ook dit jaar de subsidie voor 2022 weer goedgekeurd. We moedigen alle 
organisatiecomités aan om weer aan de slag te gaan om buurtactiviteiten te organiseren, welke niet 
alleen de straatfeesten hoeven te zijn. Maak gebruik van het aanvraagformulier op onze site (zie QR ↑)

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

Verlichting;

In de afgelopen donkere periode is het de buurtpreventen opgevallen dat er ’s avonds bij diverse 
woningen nog niet zoveel (buiten) verlichting aan is.

Een inbreker werkt het liefst in het donker, dus verlichting voor en achter de woning heeft een 
preventieve werking! Maak dus gebruik van tijdschakelaars. Is dat eenmaal ingesteld, dan hoeft u daar 
niet meer aan te denken en is uw woning van verlichting voorzien, wat een gelegenheidsdief afschrikt.
Elders in dit blad (zie pagina 10) worden diverse inbraakmethodes beschreven.

Sticker

Als vervanging van de gele "attentie buurtpreventie"-sticker is er voor 
geïnteresseerden uit onze buurt een nieuwe felgroene sticker 
verkrijgbaar om op uw raam bij de voordeur te plakken met als tekst: 

Deze buurt is alert
Verkrijgbaar via buurtpreventie Genderbeemd, mevrouw W de Vries.

Zie onderstaand mailadres om aan te vragen met vermelding van uw 
adres, zodat ze het bij u kan bezorgen.

Buurtpreventen gezocht

Bent u die buurtprevent die we zoeken ?? 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 zijn bewoners heel goed kennen. Tevens 
doet u aan een fijne lichaamsbeweging. Opgeven kan via onderstaand mailadres. 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 GENDERBEEMD DUURZAAM

Wij hopen dat u onze vorige artikelen interessant en bruikbaar vond. Het zijn momenteel bijzondere 
tijden met de huidige extreme gas- en elektriciteitsprijzen waarvan u hopelijk niet al teveel hinder 
ondervindt. Het is daardoor nu wel extra interessant om snel te investeren in de verduurzaming van uw 
woning om die enorm gestegen kosten maximaal te reduceren. Dit kunnen hele simpele zaken zijn als 
een tochtstrip of een temperatuurinstelling tot het zelf op gaan wekken van schone energie van de zon. 
Wij zullen hieronder enkele items toelichten die momenteel interessant zijn. 

Winnaars gratis warmtescan 

Naar aanleiding van ons laatste artikel hebben wij de 25 eerste inzendingen van de vragenlijst bericht 
dat ze de gratis warmtescan hebben gewonnen en ondertussen hebben wij al op diverse plekken de 
scan uitgevoerd met behulp van 040energie. Van harte gefeliciteerd! Mocht u niet hebben gewonnen 
maar wel graag een warmtescan willen laten uitvoeren, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via 
040energie.nl.

Bevindingen uit de Enquête

Uit de enquête blijkt dat het overgrote deel van de respondenten over een 
koopwoning beschikt en dat de meeste huizen een energielabel B hebben; 
niet zo heel gek voor een buurt met huizen uit de 70 en 80ér jaren! Voor 
een aantal huizen is het niet bekend: weet U dat het bij de verkoop van uw 
huis noodzakelijk is om een label te kunnen overhandigen?. 

Verder valt ons uit de enquête op dat er nog best veel huishoudens op gas koken. Zowel uit 
brandveiligheid als voor comfort bevelen wij aan om ook eens een inductiekookplaat te overwegen. 
Inductie is de moderne manier van elektrisch koken, maar er komt geen CO2 en veel minder vocht vrij. 
Er is veel informatie beschikbaar op internet en bij de consumentenorganisaties..

Veel mensen vinden het lastig om goede en betrouwbare informatie te vinden maar ook zeker 
om goede, betrouwbare en betaalbare vakmensen te vinden. Deze mensen zou ik van harte 

willen adviseren om eens in contact te treden met 040energie of ons een bericht te sturen zodat 
wij kunnen kijken of we u daarmee kunnen helpen.

Ook vinden een aantal mensen de financiële investering nog te groot. Toch zijn er ook heel 
veel maatregelen die u wel kunt nemen zonder of met maar een kleine investering. Zie 
bijvoorbeeld het stukje over de groene gevel. En voor grotere investeringen zijn diverse 
oplossingen mogelijk waarmee ook de gemeente bijvoorbeeld kan helpen.

Ook hebben veel mensen aangegeven graag zonnepanelen, muurisolatie of een warmtepomp te willen 
laten installeren. De betrouwbare adviseurs van 040energie kunnen hier perfect mee assisteren om u 
aan de juiste adviezen en vakmensen te helpen tegen interessante tarieven. Veel mensen hebben ook 
aangegeven dit samen met buurtgenoten te willen onderzoeken/doen om zo de beste oplossingen en 
condities te verkrijgen. Laat het ons weten als we u hierbij kunnen helpen a.u.b.

Adopteer een Straat: 

Meer dan 1500 deelnemers in Eindhoven ! 
7,5 jaar geleden, in mei 2014 begon Adopteer een 
Straat als nieuw vrijwilligersinitiatief met als motto 
“Samen werken aan een mooi, schoon en groen 
Eindhoven”.

Met veel steun van de gemeente Eindhoven helpen 
sindsdien Adopteer een Straat vrijwilligers mee met 
het opruimen van zwerfafval en het verder vergroenen 
van de woonomgeving. 

Voor meer info en aanvragen materiaal (afvalgrijper, 
afvalzakken, handschoenen, veiligheidshesje), zie  

www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat of stuur een email naar adopteereenstraat@gmail.com.
Ook zijn er bloembollen- en plantenacties (boomspiegels, plantsoen en geveltuintjes). De 
inschrijvingstermijn voor dit voorjaar is voorbij maar houd de facebook-pagina in de gaten voor nieuws 
over de volgende actie in het najaar: @adopteereenstraat;
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Groene gevel

Als aanvulling op de isolatie van de woning is een groene 
gevel zeer aan te bevelen. Deze zorgt namelijk niet alleen voor 
een prachtig groen aanzicht, maar ook voor een aangename 
kamertemperatuur in de zomer en een hogere temperatuur in huis in de winter. Het zonlicht wordt 
namelijk geblokkeerd door de groene gevel en in de winter werkt het andersom, dan blijft de warmte 
behouden vanwege de isolatie door de begroeiing op je gevel. Lees hierover meer op 040energie.nl.

Energieadviezen

Vanwege de huidige energieprijzen is het momenteel druk bij de vrijwilligers van 040energie en de door 
hun gekozen voorkeursleveranciers waardoor de respons iets langer op zich kan laten wachten. De 
energieadviezen van de energiecoaches zijn nog wel vrij makkelijk te boeken. Je kunt gegevens van je 
huis invullen op https://040energie.nl/bespaar/energieadvies-aan-huis/ en twee opgeleide vrijwilligers 
(coaches) komen dan op bezoek om te kijken of er zaken te verbeteren zijn aan je huis. Het kan erg 
helpen als je je aan het oriënteren bent over wat je zou kunnen doen aan je huis of als je wat specifieke 
zaken met twee experts ter plekke zou willen bespreken. 

Eindhoven Duurzaam

Via de website van de gemeente Eindhoven kun je een aantal thema’s terugvinden met verschillende 
mogelijkheden voor het verduurzamen van je woonomgeving. 

https://www.eindhovenduurzaam.nl/wat-kun-je-zelf-doen

Overheidssubsidie op duurzame investeringen

Voor veel energiebesparende en duurzame maatregelen is subsidie van de overheid te verkrijgen zodat 
dit betaalbaarder wordt. Alle informatie hierover is te vinden via de websites:

• https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer 
 (Kies "Ik ben/werk bij": "Particulier", "Ik zoek geld voor": "Energie besparen")

• https://www.eindhoven.nl/bouwen/subsidies-en-leningen

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

Succes met het verduurzamen van uw woning en omgeving!

Met vriendelijke groet, Antoon, Franz, Joost en Michaël

Even voorstellen

Hallo medebuurtbewoners.

Mijn naam is Joost van Mill, al meer dan 10 jaar wonend in de Genderbeemd.
Afgestudeerd als milieukundige en nu werkzaam als postbode bij PostNL.
Sinds afgelopen jaar ben ik aangesloten bij de werkgroep Duurzaam van de stichting buurtbeheer 
Genderbeemd. Als vader van jonge kinderen, en door op het moment de superdrukte bij PostNL, is het 
niet makkelijk om tijd te vrij te maken voor de stichting maar ik zie het toch een beetje als mijn 
burgerplicht voor de buurt. Met mijn achtergrond als milieukundige vind ik duurzaam een interessant 
onderwerp en op het moment is het natuurlijk ook een hot onderwerp. Zelfs als je niet zo begaan bent 
met het milieu is het toch interessant voor iedereen om duurzaam te investeren, omdat het toch een 
leuke besparing kan opleveren.

Ik hoop dat ik met mijn bijdrage in de werkgroep de mensen in de buurt iets kan laten opsteken over 
verduurzaming en het milieu. Wat best een moeilijk breed onderwerp is waar iedereen een andere 
mening over heeft. Het goede punt is wel dat iedereen er een mening over heeft. Ikzelf kijk heel vaak 
naar de impact die mijn acties hebben op het milieu. Zo fiets ik bijna alles, scheid ik goed mijn afval en 
doe ik liever een extra trui aan dan dat ik de verwarming hoger zet. Ik snap dat niet iedereen hier even 
diep inzit als ik omdat je je soms afvraagt, wat heeft mijn handelen als individu nu eigenlijk voor zin op 
het grote geheel? Maar ik hoop mensen duidelijk te maken, onder andere met mijn inbreng in het 
buurtblad, dat ieder steentje wel degelijk bijdraagt.

Met vriendelijke groet,
Joost van Mill
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WIJKCENTRUM 'T SLOT

Onderzoek

Beste buurtbewoners, 

Wij zijn vier stagiaires van wijkcentrum ‘t Slot. U heeft ons wellicht al een keer 
gezien of van ons gehoord. Afgelopen december hebben we een enquête 
geplaatst over een spelletjesmiddag in ‘t Slot. Besloten is deze middag vanaf 
maart elke woensdag plaats te laten vinden. We zouden het superleuk vinden 
als u ook een keer gezellig mee komt doen. De spelletjesmiddag start rond 13 
uur maar u kunt binnenlopen wanneer u zin en tijd heeft. 

We zijn nu een aantal maanden verder en zijn bezig met een 
behoefteonderzoek voor de Gestelse Ontginning. Inmiddels hebben wij van de 
buurten een duidelijke analyse gemaakt, door literatuuronderzoek te doen en sleutelfiguren in de wijk te 
spreken. Binnenkort zullen wij door middel van een korte enquête wat vragen willen stellen om ook de 
behoefte van de inwoners in beeld te krijgen.

Hierbij hebben wij uw hulp nodig! We horen graag uw mening over de buurt en waar u eventueel nog 
behoefte aan heeft. Als u meedoet, maakt u ook nog eens kans om een leuke prijs te winnen!

De enquête zal binnenkort verschijnen op Facebook en Nextdoor. Ook ligt hij voor u klaar in ’t Slot.

Heeft u zelf al tips of ideeën? U kunt ons altijd bereiken op: info-slot@lumenswerkt.nl

Met vriendelijke groet, 

Tess, Femke, Jort en Yannai

Activiteiten

PUBQUIZ

Nu de corona-maatregelen het toelaten, gaat 't Slot weer 
beginnen met het organiseren van pubquizzen.

De eerste vindt plaats op zaterdag 26 maart.

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 26 maart 2022

van 20.00 tot ca. 22.00 uur.

Extra Rubrieken: Foto's gebouwen in NL. 
Schrijvers en Boeken .

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.
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PAASLUNCH

Wij nodigen de wijkbewoners van Oud Kasteel (Hanevoet, Ooievaarsnest en Genderbeemd ) uit voor 
een heerlijke Paaslunch, op maandag 18 april, 2e paasdag, van 12.30 uur tot 15.30 uur.
Kosten € 7,50 p.p. 

Aansluitend een gezellige Tombola, voor € 1,00 per lot. 

LET OP, Vol is Vol. Wijkbewoners hebben voorrang.

De inschrijving is van 20 maart tot 10 april
via: activiteitencommissieslot@gmail.com

WERELDTAFEL.

Op zondag 15 mei serveert het kookteam een driegangen diner (menu nu 
nog niet bekend). Vanaf 17.30 uur bent u welkom voor de inloop en om 18.00 
uur gaan we aan tafel.

Kosten € 11,00 per persoon ( excl. consumpties). 

LET OP, Vol is Vol, wijkbewoners hebben voorrang.
De inschrijving is van 25 april tot 7 mei via: 
activiteitencommissieslot@gmail.com 

Koffie-uurtje

Beste wijkbewoners van Oud Kasteel, ( Hanevoet , Ooievaarsnest en Genderbeemd).

Vanaf woensdag 2 maart  gaan we weer van start met de activiteit koffie-uurtje.

Elke woensdagmorgen is er een VRIJE INLOOP van 10.00 uur tot 11.30 uur, voor een gezellig kopje 
koffie met een koekje.  Eerste kopje is € 1,60 en het tweede kopje is gratis.
Een ochtend waar de wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en voor een gezellig  praatje. 

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.

Gezelligheidsmiddag/Fun afternoon

Het nieuw jaar betekent nieuwe activiteiten in Wijkcentrum ‘t Slot! Dit 
jaar organiseren we elke woensdag een gezelligheidsmiddag. Elke 
wijkbewoner is hier welkom voor een praatje, een spelletje of gewoon 
een kopje koffie. We verwelkomen u uiteraard met het eerste kopje 
koffie of thee gratis! 

Vanaf 9 maart iedere woensdag van 13.00 uur tot 16.00 uur, 1e kop koffie/thee gratis, vrije inloop

Om deze nieuwe activiteit in te luiden, hebben we 9 maart naast een gratis kopje koffie of thee, 
gratis iets lekkers voor bij de koffie/thee!

A new year means new activities at the community centre ‘t Slot! Starting the 9th of March, we’ll 
organize a fun afternoon for every local resident, every Wednesday. You’re welcome to have a chat, 
play a board game with other residents or simply have a cup of coffee/tea. Naturally, the first cup of 
coffee/tea is on the house!

From the 9th of March Every Wednesday 1 pm - 4 pm 1st coffee/tea for free. Free entree

To ring in this new activity festively,
we’ll have a free treat in addition to the first free beverage on the 9th of March.
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Rooster

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 Gezelligheidsmiddag 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
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
19.00 – 22.00 Bruno Gröning-Vriendenkring (24/3,14/4,4/4,2/6,23/6)
19:30 – 23.30 1e donderdag van de maand: Wijngenootschap
20.00 – 22.00 2e donderdag van de maand: HCC Computer-Borduren
20.00 – 22.30 Zangkoor Dirk (pop)

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 (5/3,19/3,2/4,7/5,21/5)
14.00 – 16.00 2e zaterdag v.d. maand: d'Accord Encore 

Zondag 17.30 – 20.00 Wereldtafel (15/5, 21/8,16/10)

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 beschrijving van activeiten.

9



WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner,

Als ik dit schrijf, zijn de coronamaatregelen ietwat versoepeld en gaan mensen vaker van huis af. Een 
mooie gelegenheid voor een dief om zijn slag te kunnen slaan.

Waarschijnlijk leven er in onze buurt nog vragen over diverse inbraaktermen, die gebruikt worden: 
Bulgaarse methode(cilindertrekken), hengelen, flipperen, insluipen, openbreken, babbeltruc. Hieronder 
volgt de uitleg met wat men ermee bedoelt.

Bulgaarse methode (cilinder trekken):

Een slot kan makkelijk worden geforceerd met een simpele “Baco” sleutel bijv. Daarvoor moet het 
cilinderslot een paar millimeter uitsteken. Je pakt het cilinderslot met de “Baco” vast en tikt daar 
tegenaan. Door de tik- deze hoeft niet erg hard te zijn- breekt de cilinder af en die kun je dan uit de 
opening trekken. Met een gewone schroevendraaier, die je als sleutel gebruikt, open je dan het slot.

Voor deze operatie zijn 5 à 10 seconden voldoende en hij is nagenoeg geruisloos. Mocht een dief niet 
voldoende ruimte hebben om bij de cilinder te komen, dan kan hij de afdekplaat (gedeeltelijk) lostrekken 
of ombuigen, duurt nog eens 10 seconden, hooguit.

Een effectieve beveiliging tegen de “Bulgaarse methode” is een slot dat 
niet meer dan 2 mm uitsteekt uit de afdekplaat, die versterkt is met een 
dikke stalen plaat. De schroeven die de afdekplaat vast houden moeten 
vanuit de binnenkant van de deur worden aangebracht, zodat mende 
plaat van buitenaf niet los kan maken Dit is beslag met 
Kerntrekbeveiliging. 

Kijk naar alle deuren die van buitenaf opengemaakt kunnen worden, dus 
ook de keukendeur en die van de garage/schuur. 

Hengelen;

Wat is dat? 

Met een haak door de brievenbus porren, om de deur te openen! De  haak is vaak een klerenhaak.

Het koordje dat voor kinderen uit de brievenbus hangt om binnen te kunnen komen, kan ook worden 
gebruikt door een dief! Je moet er toch niet aan denken om in de keuken bezig te zijn en dat er een 
vreemde plotseling achter je staat. 

Voorkomen: deur op slot draaien/brievenbus afsluiten/aparte brievenbus aan de buitenkant van de 
woning plaatsen : En dan: Leg de sleutels niet zichtbaar en "hengelbaar" op een kastje of tafel in de hal.

Flipperen:

Flipperen is samen met de Bulgaarse methode zo’n beetje de meest gebruikte werkwijze.

De dief gebruikt daarvoor een licht gebogen plastic plaatje of een pasje. Hij drukt het plaatje 
tussen de deur en de deurpost naar binnen en drukt het lipje van het slot weg, waarop de deur 
openzwaait. Het is ontstellend eenvoudig en snel, sneller dan het openen van de deur met een 
sleutel. Wat kan men daartegen doen?

Het beste zou zijn: ALTIJD  de deur op het nachtslot doen, dus ook als je thuis bent. Maar dat is 
wel heel veel gedoe. Makkelijker is SECUstrips aanbrengen, van boven naar 
beneden. Dit is zeer effectief tegen het gebruik van een breekijzer! Secustrips 
kun je bij elke doe-het-zelfzaak kopen en iemand die met een schroevendraaier 
kan omgaan en nauwgezet is, kan hem zelf aanbrengen. 

Ook op ramen kunnen Secustrips handig zijn; hiervoor zijn ze ook verkrijgbaar, 
zowel voor naar binnen als naar buiten draaiende ramen. Zie secu.nl 

Insluipen:

Inbrekers maken gebruik van openstaande ramen of deuren. Om te voorkomen dat er ingeslopen kan 
worden, moet u, als u weggaat of ergens anders bent in de woning, de ramen en deuren sluiten.
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Babbeltruc:

Personen die met een smoes bij u binnen proberen te komen. Voorkomen: plaats 
een kierstandhouder en gebruik deze ook! Laat nooit zomaar een vreemde die 
aanbelt, bij u binnen. Vraag om legitimatie en controleer die goed. 

Openbreken:

Met een breekijzer of schroevendraaier wordt het raam of de deur opengebroken. 
Dit maakt vaak herrie.Voorkom openbreken door gecertificeerd hang - en sluitwerk 
in stevige kozijnen te plaatsen en doe ramen en deuren op slot als u (even) niet 
thuis bent. Hiertegen helpt ook de Secustrip. .

Samenvattend:

U maakt het een inbreker moeilijk wanneer:

• U zorgt voor goed hang- en sluitwerk (verzonken cilinderslot, anti-inbraakstrips, barrierestang, 
raam- en deurgrendels die van sloten zijn voorzien) op deuren, ramen, bovenlichten. Denk ook 
aan lichtkoepels en garages.

• Ramen en deuren gesloten houden als u die niet in het zicht hebt.
• Deuren altijd op nachtslot en sleutels niet in het slot laten zitten.

Op Politiekeurmerk.nl vindt u veel tips en kunt u de "veilig-wonen scan" (zie 
veiligwonenscan.nl) gratis invullen en ontdekken of het huis goed beveiligd is. Ook is een 
inbraakkennisquiz (https://www.inbraakchecker.nl/quiz.php QR→) leuk en leerzaam om te 
doen. Een goed beveiligd huis met het politiekeurmerk veilig-wonen kan korting opleveren bij de 
verzekering! 

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

NIEUWS VAN ’T BOEKENSLOT

Ondanks alle beperkingen t.g.v. corona heeft ’t Boekenslot toch 
geprobeerd zo vaak als mogelijk en toegestaan was, open te blijven. 
Dat was niet altijd voor iedereen duidelijk, en sommige mensen vonden 
het ook te riskant om naar ’t Slot te komen, zodat er maar een heel 
beperkt aantal lezers langskwam in de laatste weken van december en 
de eerste van januari.

Inmiddels lijkt het ergste voorbij te zijn en is ’t Slot (en dus ook ’t 
Boekenslot) weer open en weten meer mensen de weg naar ons te 
vinden. Daar zijn we blij mee, zeker nu we een flink aantal ‘nieuwe’ 
boeken hebben kunnen uitzoeken in de sinds 1 januari gesloten 
bibliotheekvestiging ExpeditieE in WoensXL. Gevoegd bij de boeken die 
we van particulieren hebben gekregen of zelf hebben aangeschaft, valt 
er weer heel wat te kiezen in onze rekken, zoals:

• Emilie Schepp: Alter ego
• Sophie Hannah: De moorden op Kingfisher Hill
• Murat Isik: Mijn moeders strijd
• Tatiana de Rosnay: Bloemen van de duisternis
• Lucinda Riley: De zilverboom
• Santa Montefiore: De verre horizon (vijfde deel van de

 ‘Deverill’- serie)
• Margalith Kleiwegt: Verdriet en boterkoek

Zien we u gauw (terug) bij ’t Boekenslot?

Onze openingstijden vindt u in het kader hiernaast.

11

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



WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Genderbeemd, prachtig groene buurt.

Beste buurtbewoners, 

Na mijn vorige stukje over de vervuiling in de grond in onze buurt en de aanpak van de gemeente, heb 
ik ervoor gekozen dit keer te schrijven over hoe bijzonder groen onze buurt is.

Dit hebben we voor een groot deel te danken aan de meanderende 
Gender (zie voorplaat), aan de vijverpartijtjes op de plek waar in 
vroeger tijden een kasteel stond (in de buurt van de Akerendam) en 
aan het Afwateringskanaal. Rondom de 
wateren zijn rijen populieren en diverse 
inheemse struiken geplant en de 
meeste straten in onze buurt zijn 
voorzien van groenstroken. Een 
parkachtige omgeving met vrij liggende 
fietspaden zorgt voor veilige groene 
routes naar Veldhoven of de 
binnenstad van Eindhoven. In hete 
zomers voel je de hitte afnemen 
wanneer je vanuit de stad de fietsbrug 
over het Afwateringskanaal nadert. In 
vochtige herfst- en  wintermaanden trek 
je je rits wat hoger dicht op het fietspad 
langs het kanaal.

Afgelopen herfstseizoen stond het water in de Gender zo hoog, dat de 
altijd bereikbare alarmdienst van het waterschap De Dommel met spoed 
de doorgangen onder de Aldendriel, Groeneveld en Kasteellaan in de 
avond moest vrijmaken om het water versneld te laten afvoeren en overstroming van paden en tuinen te 
voorkomen. 

Om dit scenario voor te zijn, is een deel van de begroeiing in en rond het water inmiddels gesnoeid. Ook 
wordt nu gewerkt aan het planten van bomen 
op plekken waar de oude bomen enkele jaren 
geleden sneuvelden bij een heftige 
voorjaarsstorm. 

En dan onze tuinen, voor en achter de 
woningen. Velen maken er een lustoordje van 
waar de seizoenen te volgen zijn en vogels 
en insecten een plekje vinden.

In het weekend van 28 en 29 januari j.l.,  
werd de jaarlijkse landelijke tuinvogeltelling 
gehouden. Met verrassend veel deelnemers 
uit onze buurt. 

De huismus en de koolmees werden het meest 
geteld, daarna volgen het kauwtje, de houtduif, de 
pimpelmees, ekster, merel, vink en het roodborstje. 
Wat een variëteit!
Bij mij in de tuin zijn vinken en koolmezen de 
winnaars met daarnaast een dagelijks bezoek van 
roodborst en merel.   

Een mooi voorjaar voor iedereen!

Marijke Daamen
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Esdoorn
(Acer freemanii 'Autumn Blaze'),

de nieuwe boom voor de Sterkenburg 
en Kasteellaan



Afval inzameling in de winter

Tja, dat was even gedoe met die groenbakken. Op onze facebookpagina, op NextDoor en aan de 
telefoon veel reacties. En dat dus omdat Cure besloten had niet in de hele buurt 
in dezelfde week de groenbakken eens in de 4 weken op te halen . Woon je 
bijvoorbeeld op Stapelen of aan de Ruwenberg en zet je je bak altijd aan de 
Bouvigne? Dan moest je opletten, want daar werden dus twee verschillende 
weken gebruikt.

SBG heeft een brief naar Cure gestuurd met het verzoek in de volgende winter in 
ieder geval de HELE Genderbeemd in dezelfde week te behandelen ( en dan, 
zoals gewoon, een stuk op maandag en het andere stuk op dinsdag)

Verder komen er nogal wat feestdagen aan, dus check de afvalwijzer om te 
achterhalen wanneer op uw adres oud papier opgehaald  of afvalbak geleegd wordt (bijv. op de 
zaterdag vóór de feestmaandag, vanaf 07.30 uur). Zet zeker niet zomaar, zonder te controleren, oud 
papier langs de straat; dat waait dan zeker door de hele straat als het niet opgehaald wordt. 

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 open 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 nieuwe  
milieupas nodig (1 per woonadres) , die je gratis 12 keer per jaar kunt 
gebruiken !

Wijkschouw op 11 mei

Hierbij nodigen we u uit om eens met een wijkschouw mee te lopen, 
zeker als bewoner van het gebied  tussen Bouvigne en Sterkenburg. De 
volgende straten worden bekeken: Moersbergen, Goudestein, Oudaen, 
Drakestein, Doornburg, Nijenrode, Bolestein en Schelluinen.

U kijkt naar de openbare ruimte, waar schoon, heel en veilig de 
boventoon moeten voeren.

U bent van harte welkom!  Vertrek op 11 mei om 19.00 uur vanaf de Sporthal 
Genderbeemd, Sterkenburg 616 

Mevrouw Wil de Vries, Telefoon 06-20299418

INGEZONDEN

Voortuinsale

Op zondag 15 mei van 11.00 tot 15.00 uur willen we, net als in 2019, 
een voortuinsale houden in de Genderbeemd.

Iedereen kan dan vanuit de voortuin/stoep overbodige en 
leuke spulletjes verkopen.

Het is fijn als er van iedere buurt/straat een contactpersoon is 
die mee wil helpen met het organiseren.

Wil je mee doen, meld je dan aan bij Marjan Roggeveen:

marjanroggeveen@hotmail.com

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Sandy Vos en Marjan Roggeveen
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Nieuwjaarswensen

Als u dit leest en de bijbehorende foto’s ziet, is het al weer een tijd geleden, maar het is te bijzonder om 
onvermeld te laten.

Begin 2022 lag er in meerdere voortuinen van de Aldendriel (maar misschien ook wel in andere straten) 
iets bijzonders: een minutieus beschilderde steen met op de achterzijde een 

nieuwjaarswens.

Bij ons gingen de foto’s via de buurtapp over en weer. Iedereen vond het 
leuk en was enthousiast. Wat opviel was dat het 
kleurrijke tafereel soms toegespitst was op de 
bewoner.

Natuurlijk deden er allemaal gissingen de 
ronde over wie deze creatieve geest dan 

wel niet kon zijn. Er zijn vermoedens, maar 
nog steeds geen zekerheid. En misschien is dat 

ook maar beter. Zo blijft het iets mysterieus en is het wellicht een 
uitnodiging aan de maker om er vooral mee door te gaan.

Ad van Abeelen

040kiest

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

VAN DE REDACTIE

Een van onze trouwe bezorgers heeft besloten na vele jaren in onze buurt gewoond te hebben, te 
verhuizen naar Meerhoven. Verder heeft een andere bezorger aangegeven na vele jaren bezorgen te 
willen stoppen. Dat betekent dat we m.i.v. het volgende nummer (juni) 3 bezorggebieden te vergeven 
hebben. Wie wil een of meerder stukken gaan bezorgen ? Het gaat om de gebieden op de kaartjes: 
nr. 1 (rond Zuidewijn) 62 en nr. 2  (rond Wamberg) 60 adressen, nr. 3 (rond Wickenburg) 46 adressen. 
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De gemeenteraadsverkiezingen zijn er deze dagen. Op onze site hebben we 
voor degenen die nog niet gestemd hebben, wat extra informatie. 
On the 14th, 15th, and 16th of March the municipal elections will take place.
Visit our site for more info in English, also on what the party's plans are.      NL|EN



Het blad wordt 4 keer per jaar bezorgd, waarbij je een dag of 5 de tijd hebt om de blaadjes rond te 
brengen.  Meer informatie of aanmelden graag bij de redactie of voorzitter (zie pagina 2 voor gegevens)

Jan en Annet,
heel erg bedankt voor de  
jarenlange bezorging van  
dit blad in jullie straten.

JEUGDWERK

Ook het jeugdwerk in Jongerencentrum 't Slot is weer gestart met de volgende jeugdwerkers:

Jeugdwerker
Wesley Netten

 w.netten@
dynamojeugdwerk.nl

06 5274 0915
@DJW_Wesley

Sociaal beheerder
Roy Schoones

r.schoones@
dynamojeugdwerk.nl

06 8233 8079
@DJW_Roy

Activiteiten: Zie @JCtSlot . Locatie: Kastelenplein 167,5653LX Ehv
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BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee 
Politiebureau Gestel 0900-8844 Aalsterweg 290. 
   Wijkagent: Jenny Egelmeers https://www.politie.nl/mijn-buurt →
Gevonden of Verloren  www.verlorenofgevonden.nl/melding, www.ilost.nl of
   voorwerpen loket Verloren of Gevonden, Vestdijk 147, 09.00-16.00
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
  Spoedlijn 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
Peuterwerk Genderbeemd 0613033886 Schelluinen 2, 5653 JM Eindhoven (Korein). Inl.: 2 49 17 04
Kinderdagverblijf Korein 2 49 17 04 Keverberg 5A, 5655 BA Eindhoven  www.korein.nl/locaties
BuitenSchoolse Opvang 2 49 17 04 BS de Springplank, BS de Hobbitstee, Korein Keverberg 5A
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
KBO Gestelse Ontginning 2 52 67 89 A Smeets. www.kbogestelseontginning.nl
Degoj 2 52 13 53 Rob Hack, Warmelo 15, 5655 JZ Eindhoven
Jongerencentrum ‘t Slot 0682338079 Roy Schoones, r.schoones@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 / Milieustraat ------------ Lodewijkstraat 7, open: za 09.00 u - 17.00 u

ma-vr: 10.00 u - 17.00 u
English version available on our website
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