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VAN DE VOORZITTER

Wat een geweldig voorjaar hebben we zien passeren! Corona maatregelen 
beëindigd en nu maar hopen dat we in het najaar geen nieuwe problemen onder 
ogen moeten gaan zien. Dat de wereld  is opgeschrikt door de inval in de Oekraïne
heeft veel bewerkstelligd in zowel menselijk leed als in maatschappelijke 
opvattingen. De saamhorigheid van het westen is met sprongen vooruit gegaan 
maar de inflatie met absurde gas- en benzineprijzen raakt ons allemaal. Zelf, 
geboren direct na de tweede wereldoorlog, koesterde ik de opvatting een mensen-
leven lang oorlogsvrij in Europa te mogen leven. Daar is nu een streep doorgezet 

en het wachten is op het ontstaan van een nieuw “Normaal”. Wat dit precies gaat worden roept bij mij 
een gezonde nieuwsgierigheid op.

Maar nu even terug naar onze buurt want daar is mijn voorzittersrol op gericht. Relevante punten:

• Overleg met de gemeente over de toekomst van het Kastelenplein. We hebben een tweede 
bijeenkomst gehad met vertegenwoordigers van diverse richtingen waaronder wij als SBG. Dit 
betekent dat er voortgang beoogd wordt maar ook wordt duidelijk dat de echte realisatie nog enkele 
jaren zal vergen, is mijn overtuiging. In de tussentijd zal er gezocht worden naar tijdelijke 
verbeteringen.

• Aangekondigde aanpak van de bodemverontreiniging. Een aantal bewoners van omgeving Eimerick
zijn geïnformeerd over de aanpak.

• De alertheid van onze buurtpreventen draagt bij aan een veilige buurt, regelmatig zie ik
onze bewoners met het gele hesje hun rondjes lopen. Met enige trots denk ik dan “Dit is
goed geregeld in onze buurt”. Met dank aan de personen die hier invulling aan geven. De
meldingen en de opvolging daarvan op de “Buiten Beter” app geven vertrouwen in de
gekozen procedure met dank aan de betrokken functionarissen.

• Helaas nog geen secretaris gevonden! Volgens mij moeten er in onze buurt mensen
wonen met secretariële ervaring! Een viertal vergaderingen op jaarbasis en tussendoor
wat post afhandeling moet qua belasting toch te doen zijn! Qua vergadersfeer stellen we
ons heel collegiaal op en waarderen we elkaars bereidheden en kwaliteiten. Wie wil daar
een keer over praten? (06-51511049)

• In de Hanevoet is een nieuwe stichting opgericht na het opheffen van de vorige vereniging. Er is dus
weer een rechtspersoon voor deze buurt waardoor de subsidie van de gemeente weer realiseerbaar
is. Vanuit die buurt heb ik mogen vernemen dat zij o.a. het organiseren van de avond-vierdaagse 
weer opgepakt hebben en wel van 30 mei tot 3 juni. Met deze nieuwe stichting kan de 
samenwerking met het Ooievaarsnest en onze SBG weer worden vervolgd.

• Glasvezel aanleg in afrondende fase.
• Wijkcentrum ’t Slot heeft een oproep voor vrijwilligers positief kunnen afsluiten en heeft de bezetting 

weer op orde. Ook de activiteiten aldaar worden niet meer belemmerd door corona maatregelen en 
sinds begin maart is er een gezelligheidsmiddag opgestart. Het gaat dus best goed met ons 
wijkcentrum!

• Verder kijken wij weer uit naar de aanmeldingen van de diverse straatbarbecues. Wij zijn overtuigd 
van de meerwaarde daarvan voor de cohesie in de eigen buurt.

Tot slot wens ik namens ons bestuur iedereen een fijne zomer toe en een verdere terugkeer naar het 
normale.

IN MEMORIAM: Reinier van den Broek

Op 25 mei ontvingen we het droeve bericht dat ons oud-bestuurslid Reinier van den Broek
op 24 mei op 86 jarige leeftijd is overleden. 

Reinier is vanaf 1998 lid en later voorzitter geweest van de werkgroep verkeer en vanaf 2008
tot 2018 secretaris van SBG. Daarnaast heeft hij zich nog, tot kort voor zijn verhuizing in
2021 naar een appartement buiten de Genderbeemd, ingezet voor redactie en distributie van
ons infoblad. We zullen ons Reinier herinneren als een nauwgezette beminnelijke "collega",
die veel betekend heeft voor onze buurt en voor de Stichting Buurtbeheer Genderbeemd.

Wim Kemps, voorzitter SBG.
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VAN DE PENNINGMEESTER

Alweer voorjaar, zo niet gaan we al richting de zomer! De maand mei
begon al droog en warm! De Covid-maatregelen zijn zo goed als

opgeheven waardoor buurt-activiteiten weer kunnen plaatsvinden.
Inmiddels hebben we al wat subsidieaanvragen binnen, zowel van
het Slot als ook uit de buurt. Zeker in 't Slot werd al een Paaslunch,

maar ook de PubQuiz georganiseerd. Neem eens een kijkje in 't Slot,
of doe mee met deze activiteiten.
Afgelopen maand werd in de buurt ook een leuke voortuinsale gehouden (zie foto's
verder op in het blad, pagina 12 )

En, we verwachten natuurlijk weer aanvragen voor straatfeesten! Deze geven toch een goede 
onderlinge binding tussen de bewoners in de straten van onze buurt. We hopen dat alle eerdere 
organisatoren deze taak weer oppakken en in andere straten deze ontplooid gaan worden. 

Giften zijn natuurlijk nog altijd welkom, wil je het SBG steunen, maak dan je gift over naar 
NL16RABO0150060416, t.n.v. Stichting Buurtbeheer Genderbeemd. 

Voor eenieder die al heeft gegeven, hartelijk dank daarvoor.

Antoon Knapen, penningmeester SBG

NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Beste Genderbeemd-bewoner,

Op 12 april hadden we een buurtpreventie-overleg. We hadden de brandweer uitgenodigd om 
voorlichting te komen geven. Deze voorlichting is gericht op preventie. Veranderingen in de zorg kunnen
problemen gaan geven doordat ouderen langer zelfstandig wonen en fysiek en mentaal achteruit 
kunnen gaan. En dus is ook de kans op brand groter.

Na heel veel voorlichting, wat ontzettend interessant was en leerzaam, werd gevraagd aan de 
buurtpreventen om in onze buurt te kijken naar:

• goede bereikbaarheid van hulpdiensten, zodat zij ongehinderd bij het adres kunnen komen waar 
hulp gewenst is

• goede zichtbaarheid van huisnummers
• of waterputdeksels/brandkranen vrij zijn
• of de wit/rode bordjes die aangeven waar een brandkraan is, goed

zichtbaar zijn.

Als buurtprevent lopen we immers toch door de wijk. Maar als bewoner
van de Genderbeemd kunt u hier uiteraard ook op letten.

Voorlichtingsavond door de brandweer op 29 juni

Een voorlichtingsavond door de brandweer gericht op preventie en bedoeld voor iedere buurtbewoner 
wordt gehouden op woensdagavond 29 juni 2022 in Wijkcentrum 't Slot, Kastelenplein 167, aanvang 
19.00 uur. U bent van harte welkom !!!

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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Vakantietips

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

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

Thuis
• Ramen en deuren goed afsluiten. Vergeet vooral niet wc-raampjes, ramen en deuren van schuur,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

achterlaten, van laptops (en eventueel tablets en telefoons) in auto of caravan minimaal de WIFI 
en Bluetooth uitschakelen, zodat detectie niet meer mogelijk is.

• Waardepapieren, paspoort en geld bij u dragen. Een hals-tasje is daarvoor bij uitstek geschikt.
• Voor caravans, aanhangwagens, boottrailers en buitenboordmotoren bestaan speciale sloten.

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

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

rijdt komt dan niet zo snel in de verleiding.
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En denk ook nog even hieraan
• Vertel familie en kennissen wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg ervoor dat ze in geval 

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

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

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

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

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

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

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

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

Een fijne vakantie!

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

WERKGROEP GENDERBEEMD DUURZAAM

Beste buurtbewoners,

Het zijn momenteel bijzondere tijden met de aanhoudende hoge energieprijzen waarvan hopelijk niet al 
teveel hinder ondervonden wordt. Het is daardoor nu nog steeds extra interessant om snel te investeren
in de verduurzaming van uw woning om die extreme (energie-)kosten maximaal te reduceren. Dit 
kunnen hele simpele zaken zijn zoals het minimaliseren van water- en stroomverbruik, de zon je huis 
laten verwarmen tot het zelf op gaan wekken van schone energie van de zon (of wind). Hieronder 
worden enkele items toegelicht die interessant kunnen zijn. Kijk eens wat voor jouw huis interessant kan
zijn. Bij vragen zien we deze graag tegemoet.

Bevindingen uit de warmtescans

Helaas hebben we door het natte en warme weer in
combinatie met tijdgebrek niet alle scans al kunnen uitvoeren.
Deze blijven bij ons op de agenda en zullen komende winter
weer opgepakt worden, toch willen we alvast een aantal
bevindingen met jullie delen. 

• Door de beluchtingsroosters voor en achter de
kruipruimtes stroomt veel lucht. Als er dan een kier is
tussen de betonvloer en de muren van het huis, kan
dat een warmtelek geven (veel bij huizen uit de jaren 70). Dit kan men verhelpen door in de 
kruipruimte van onder deze scheuren te dichten.

• Isoleer warmte-buizen in de ruimte waar het niet warm hoeft te zijn.
• Een raam met enkel glas naast de voordeur is een enorm warmtelek. Dit kan worden verminderd

door een voorzetraam van plexiglas.
• Een aantal oudere huizen in onze buurt waren niet op isolatie gebouwd. De betonnen 

tussenwanden van woningen en flats steken buiten ongeïsoleerd uit. Deze geleiden de warmte 
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van binnen naar buiten. Op de vloer kan men een gedeelte voorkomen door de vloer helemaal 
tot de rand te laten lopen. Eventueel het kleine gat wat er nog is (bij parket bijvoorbeeld), dichten
met isolatiemateriaal.

• Een goede borstel voor de brievenbussen scheelt veel weglekken van warme lucht en voorkomt 
trek.

• Het materiaal waarmee de ruiten in de kozijnen zijn gezet, kan van binnenuit verweerd zijn (zie je
buiten niks van door de verf). Dit geeft wel een warmtelek.

• Beluchting (al dan niet mechanisch) is warmteverlies en kan door een WarmteTerugWin unit 
gereduceerd worden. Denk hierbij ook aan de mechanische ventilatoren die in de jaren 80-90 
gebruikt werden. Dit zijn wisselstroom motoren die redelijk onzuinig zijn. Vervanging van deze 
ventilatoren (met of zonder vochtsensoren) levert al snel besparingen van enkele tientjes per 
jaar! 040Energie helpt hierbij: https://040energie.nl/bespaar/ventilatieactie/

• Tochtstrip bij de kamerdeur, achterdeur en voordeur voorkomt warmteverlies. 
• Dichte gordijnen zijn goede warmte isolatie en houden veel warmte binnen en de kou buiten. Let 

wel, gordijnen die doorlopen tot op de vloer zijn minder efficiënt omdat de warmte van de radiator
tussen gordijn en raam blijft hangen.

• Op de eerste verdieping bij kamers op het plafond tegen de buitenkant zijn er warmtelekken. Dit 
kan komen door een ongeïsoleerde zolder. Hier is beter isoleren het advies.

• Op de WC heb je ook een ventilatierooster. Zorg dat dit goed aansluit op de muur, anders krijg je
ook een tochtgat met warmteverlies.

• Bij kamers op de 1ste verdieping en op zolder is het niet erg als ze minder goed geïsoleerd zijn 
als hier niet wordt gestookt. Advies is dan wel om de deur dicht te houden.

• Bij de zolder, als je het laagste schuine gedeelte dicht hebt gebouwd, is het niet erg dat tussen 
het dak en het plafond van de 1e verdieping kieren zitten voor de temperatuur van de zolder. 
Denk wel aan het isoleren van de warmtebuizen daar. 

Eindhoven De Duurzaamste!

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

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

Aanbod 040Energie: hoge collectieve korting!

Veel mensen hebben het idee dat duurzame investeringen erg duur zijn en stellen het daarom uit. Maar 
door gezamenlijk in te kopen kan men veel korting bedingen en wordt het interessant. Er wordt gewerkt 
met zorgvuldig geselecteerde bedrijven uit de regio die kwaliteit, service en garantie bieden. Enkele 
interessante collectieve inkoopkortingen:

1. Spouwmuur-, bodem-, vloer- en dak-isolatie: scherpe netto prijzen tot wel 25% korting t.o.v. de 
marktprijzen.

2. HR++ glas tot 15% korting
3. Zonnepanelen: zeer concurrerende prijzen, zeer goede service, uitvoering en garantie. Bij 2 of 

meer maatregelen (isolatie, zonneboiler of een warmtepomp) krijg je ook nog 40% subsidie via 
ISDE van de rijksoverheid.

Twijfel dus niet langer en vraag vrijblijvende offertes en advies op via 040energie.nl. 

Genderbeemd Duurzaam informatie overzicht

Inmiddels hebben we de nodige informatie over
verduurzamen en besparen bij elkaar gebracht op
onze website:  https://www.buurtbeheer-
genderbeemd.nl /werkgroepen/genderbeemd-
duurzaam.html.

Bedankt en succes met het verduurzamen van uw
woning en omgeving!

Antoon en Michaël
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NIEUWS VAN ’T BOEKENSLOT

Op het moment van typen van dit stukje, is het echt voorjaar. Alles
wordt weer groen en er gaat steeds meer bloeien. En sinds kort zijn alle
coronamaatregelen opgeheven. Dat betekent dat iedereen weer zonder
mondkapje of andere beperkingen weer (gratis) boeken bij ’t Boekenslot
kan komen lenen. Ondanks de minder rooskleurige toestand in de
wereld, lijkt alles toch wat lichter en prettiger te worden.

Ook in ’t Boekenslot merken we dat. Onze ‘klanten’ komen vaak
opgewekter binnen als ze boeken willen ruilen. En wij zijn blij dat wij
hun steeds weer nieuwe titels kunnen bieden.

Zo hebben we bijvoorbeeld deze boeken onlangs in de rekken kunnen
zetten:

• Harlan Coben: Wild
• Tess Gerritsen: Ik weet een geheim
• Marcel Möring: Amen
• Graham Swift: Moeders zondag
• Danielle Steel: Een rijk verleden
• Marcia Willet: Een zomer zonder einde

Zoals het er nu uitziet, zal wijkcentrum ’t Slot ook in de zomervakantie
open blijven. Ook ’t Boekenslot zal dan geopend blijven op de hiernaast
genoemde tijden.

We hopen u spoedig (weer) te mogen begroeten.

WIJKCENTRUM 'T SLOT

Activiteiten

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.

Gezelligheidsmiddag/Fun afternoon

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

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
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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



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 Zanggroep 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 (10/9,17/9,8/10,22/10,5/11,19/11,3/12,17/12)
14.00 – 16.00 2e zaterdag v.d. maand: d'Accord Encore 

Zondag 17.30 – 20.00 Wereldtafel (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 activiteiten.
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WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Zwerfafval rapen: doe het samen

Buurtbewoner Sven Wijten is een van degenen die met een afvalgrijper
onze buurt schoonmaken en daardoor ook schoonhouden. Hij doet dat
samen met zijn kinderen en heeft daarbij veel plezier van een App:

"Ik loop regelmatig een rondje met een grijper om afval op te ruimen. Sinds
kort gebruik ik een App die dan bijhoudt waar ik heb gelopen en die deze
straten dan groen markeert. De kinderen vinden het nu ook leuker om mee
te lopen omdat het motiveert zoveel mogelijk groen op de kaart te krijgen"
(dat betekent in de app dat daar schoongemaakt is, op het plaatje
hiernaast: heel lichtgrijs). 

We vinden de suggestie van Sven de moeite waard en daarom willen we
proberen het wat buurt-breder te trekken. Als iedereen die met een afvalgrijper zwerfvuil verzamelt, deze
app gebruikt, dan kunnen we als doel hebben om de hele buurt "groen"=schoon te houden. 

De app heet WePlog (zie het logo hiernaast) en is te vinden in de
Apple AppStore voor de IPhone en de GooglePlayStore voor
Android telefoons. De app is gratis voor gebruikers.

Als je de WePlog-app start, dan krijg je de kaart te zien en alle rode
en groene straten (groen is schoongemaakt, rood is minimaal 35
dagen geleden voor het laatst schoongemaakt). Je moet wel
inloggen (zodat de app je gegevens bij kan houden); dat kan met je
Apple of Google account of met je Facebook account. Maar als je
dat niet wilt, dan kun je ook een specifiek WePlog account
aanmaken met je emailadres. Verder wijst het zich vanzelf.

Als je nog geen afvalgrijper hebt, dan kun je die samen met een hesje en handschoenen
aanvragen bij "Adopteer een Straat", email adopteer.een.straat@gmail.com. Er zijn ook
grijpers voor kinderen (zie foto).

Meer info over de app is te vinden op https://weplog.be/nl/efficient-zwerfvuil-ruimen-met-weplog (QR↑)

Wijkschouw

Op woensdagavond 11 mei is er door 7 wijkbewoners een wijkschouw gelopen in het gebied 
tussen Bouvigne, Aldendriel en Sterkenburg 
Er waren 2 groepjes geformeerd; 4 personen liepen in de straten Nijenrode, Doornburg, 
Bolestein, Schelluinen en Bouvigne en 3 personen deden de straten Oudaen, Bouvigne, 
Goudestein, Drakenstein en Moersbergen.
Wat opviel was dat er op veel plaatsen hinderlijk geparkeerd
wordt, zodat voetgangers genoodzaakt zijn over straat te
lopen. Willen de autobezitters daar dan ook rekening mee
houden? Ook bezoek en de klussers aan huis willen hun
auto/bus/aanhanger vaker zodanig parkeren dat er geen
rollator, kinderwagen of kind op fietsje meer veilig langs kan;
daar mogen ze door de bewoner gerust op aangesproken
worden; meestal kan de auto ook ergens anders geparkeerd
worden na laden en lossen van het meeste materiaal. 
Ook werden in achterpaden items aangetroffen, die daar niet
thuis horen maar op de stort! We vragen dan ook om dit op
een nette manier op te ruimen. Houd onze buurt netjes!  
We keken naar de openbare ruimte, waar schoon, heel en veilig de boventoon moeten voeren.
Mevrouw Wil de Vries 
Telefoon 06-20299418
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zo dus niet, zeker niet als er aan
de andere kant geen stoep is

WePlog (Nebulae GCV)



Minibibliotheken

Wie kent ze niet: de minibiebs oftewel mini-bibliotheken. Ze verrijzen de laatste jaren in voortuinen, 
straten en plantsoenen, bij bedrijven (Hema, ASML, IAK), zorginstellingen (Severinus) en scholen, 
speeltuinverenigingen en zelfs bij kapelletjes in de omgeving.

Op de website https://www.minibibliotheek.nl vond ik er 93 in een straal van 10 kilometer van onze 
buurt, en dan zijn niet eens alle minibibliotheekjes hier aangemeld. 

De meeste zijn zelf gemaakt en de een is nog mooier versierd en afgewerkt dan de
ander.

Ze nodigen je uit om te kijken of er iets van je gading te vinden is.
Gratis. Je kunt er ook een boek in achterlaten voor een volgende
liefhebber. Wat is er mooier dan op een bankje in de zon volledig
te verdwalen in een detective of roman of absurde science
fiction? Er blijken minibiebs speciaal voor kinderen. Ik vond er
zelfs een gespecialiseerd in het thema Heksen!

Ook op zoek naar een boek in onze buurt? We hebben een minibieb gespot op de 
Schelluinen, er staat er een op de Sterkenburg, hoek Eimerick en nog een op de 

Nijenrode bij het voetpad naar de Doornburg. Ook op de Steve Bikostraat hangt er al een paar jaar een. 
Er zijn er misschien meer, we hebben een overzicht op onze website (Info tabje). 

Weet je er nog een dan zien we graag de locatie en eventueel een
foto in onze email redactie@buurtbeheer-genderbeemd.nl 

Wil je zelf een minibieb maken? Op internet (bijvoorbeeld
instagram #minibieb) vind je volop inspiratie om een bestaande
kast, konijnenhok, koelkast of kweekkastje om te bouwen en
vooral: waterdicht te maken. Compleet met bouwtekening.

Veel lees- en klusplezier!
Marijke Daamen

INGEZONDEN

DTV Old Dutch zoekt leden

DynamicTennis Vereniging Old Dutch in Eindhoven is op zoek naar nieuwe leden vanaf 55 jaar.

Dynamictennis mag zich in een toenemende populariteit verheugen. Op een honderdtal plaatsen in 
Nederland wordt gespeeld met duizenden beoefenaren. Niet verwonderlijk omdat Dynamictennis:

• Gemakkelijk aan te leren is
• Attractief voor mannen en vrouwen en ze spelen samen en door elkaar.
• Op gevorderde leeftijd nog goed vol te houden is
• Gespeeld wordt met lichte materialen waardoor blessures een uitzondering zijn
• Dynamisch is, aantrekkelijk op zowel recreatief als wedstrijd niveau

HEB JIJ HET AL EENS GESPEELD? ÉÉN KEER SPELEN EN JE BENT VERKOCHT.

Dynamictennis wordt gespeeld op de binnenste lijnen van een badmintonveld. Het net
hangt op 82-85 cm. Het spel wordt gespeeld met de oude regels van tafeltennis, wat met
name het dubbelspel aantrekkelijk maakt. Dynamictennis wordt gespeeld met een
speciaal ontwikkeld racket met extreem laag gewicht van ca. 170 gram en met een
lichtgewicht foambal van ca. 15 gram. Dit geeft elke speler de mogelijkheid snel,
behendig en met veel effect te spelen. Dankzij deze materialen kost het nagenoeg geen
kracht om de bal te spelen.

De vereniging speelt iedere maandag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 16.15 in Sporthal De 
Genderbeemd in Eindhoven.

Belangstellenden kunnen een paar keer vrijblijvend meespelen.
Voor informatie ga naar onze website www.dtv-olddutch.nl of bel met Angelique Schirris (06-24825915). 
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Wilhelmina fiets4daagse

Dit jaar organiseren wij voor u alweer onze 14e fietsvierdaagse op dinsdag t/m vrijdag 26, 27, 28 en 
29 juli 2022, dus tijdens de eerste week van de schoolvakantie.

Het is dit jaar weer gelukt om voor u een viertal mooie ritten te maken.
Zoals men van ons gewend is zullen de tochten door een stukje van De
Peel en onze geliefde Kempen met hun prachtige natuurgebieden gaan.
Langs vennen, mooie bossen en heidevelden. Gebieden zoals de Peel, de
Strabrechtse heide, de Cartierheide en door hun gemoedelijke dorpen.

Wij vertrekken vanuit locatie Sporthal De Genderbeemd alwaar wij ook
weer terugkomen om nog lekker na te genieten bij een hapje en een
drankje. Ga er samen met je kinderen of kleinkinderen op uit, of vraag je
vriend of vriendin en stap op die fiets.

De afstanden zijn 30, 45 en 60 kilometer. Voor iedere deelnemer zijn er
routebeschrijvingen beschikbaar. Ons uitgangspunt is: “fietsen voor
iedereen, dus jong en oud” met stadsfiets, racefiets, e-bike of scootmobiel. Na het rijden van de vier 
ritten ligt er een mooie herinnering voor u klaar.

Inschrijven kan op maandag 25 juli van 14.00 – 17.00 uur bij het startpunt. Start- en eindpunt: Sporthal 
Genderbeemd, Sterkenburg 616, 5653NP Eindhoven. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Deelnamekosten zijn: voor 4 dagen € 10,00 p.p. en voor 3 dagen € 8,00 p.p., kinderen tot 12 jaar € 
4,00. Er kan ook per dag worden ingeschreven voor € 3,00 per persoon, tussen 08.30 u. en 12.30 u., 
kinderen tot en met 12 jaar € 1,00.  NTFU leden krijgen € 0,50 korting per dag.

Stalling, e-bikes en huurfiets: Er is mogelijkheid om de fiets 's nachts te stallen. Voor 
e-bikes is een oplaadpunt aanwezig. Ook zijn huurfietsen beschikbaar bij
“Tweewielercentrum Heerings”, telefoon 0402112032, of Velorent: www.velorent.nl 

Contactadres en internet: Alle informatie kunt u vinden op of opvragen via:

Website www.wilhelmina4daagse.nl ,
E-mail wilhelmina4daagse@gmail.com. Telefoon: 040-2539186

Een mooie VoortuinSale

Op zondag 15 mei hebben we voor de tweede keer een Voortuinsale gehouden. Er
hadden zich 65 adressen aangemeld maar een aantal mensen hebben zich nog
spontaan aangesloten.

’s Morgens vroeg reden er al auto’s door de straten op zoek naar koopjes, maar
die hadden pech, want iedereen startte rustig op. De zon
scheen en iedereen had er zin in. De sfeer was geweldig. Er
was echt van alles te koop. Ook aan de inwendige mens was
gedacht. Er was van allerlei lekkers te koop.

Het was wel jammer dat er in
sommige straten maar één adres
was, zodat daar te weinig mensen
kwamen.

Er was onderling veel contact via de
voortuinsale-app zodat mensen ook
wel doorgestuurd werden naar de
wat rustigere plekken.

Na afloop werd er door verschillende
groepjes nog gezellig geborreld en
nagekletst.

Wij kijken terug op een hele
geslaagde dag.
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Volgend jaar gaan we het zeker weer organiseren en wie weet, doen er dan nog veel meer mensen 
mee. Wil je ook op de mailinglijst voor een volgende keer, laat het dan weten aan 
marjanroggeveen@hotmail.com.
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Zanggroep Dirk zoekt nieuwe leden

Hou je van zingen? Zoek je een leuk popkoor?

Welkom bij Zanggroep Dirk!

Zanggroep Dirk nodigt jou van harte uit mee te zingen op
onze Open repetitie avonden. Kom sfeer proeven en kijk gerust of wij bij
elkaar passen.

Zanggroep Dirk is een popkoor uit
Eindhoven. Ons repertoire bestaat uit
hedendaagse popmuziek en musical-
nummers, zoals nummers van Toto, BLØF,
Ed Sheeran, Michael Jackson, Kensington,
Dotan, Van Dik Hout, Queen, Leonard
Cohen, Bruno Mars. Wij repeteren en
treden op met onze Dirk Band (gitaar,
piano, basgitaar en drums).

Er wordt veel aandacht besteed aan
zangkwaliteit, podiumpresentatie,
tekstbeleving, houding en uitstraling.

Wij zijn op zoek naar nieuwe zangers en
zangeressen. Alle stemgroepen zijn
welkom! Dus sopranen, hoge sopranen,
hoge en lage alten, tenoren en bassen.

Wanneer: Open repetitie elke donderdag van 20.00 uur tot 22.15 uur (feestdagen uitgezonderd)
Waar: Wijkcentrum 't Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven

Website: https://zanggroepdirk.nl
Contact: info@zanggroepdirk.nl

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, www.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 06 1065 6513 Jan Sek, www.kbogestelseontginning.nl 
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 2482 5915 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
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JEUGDWERK

Ook het jeugdwerk in Jongerencentrum 't Slot heeft weer activiteiten met de volgende jeugdwerkers:

Jeugdwerker
Wesley Netten

 w.netten@
dynamojeugdwerk.nl

06 5274 0915
FB: @DJW_Wesley

Sociaal beheerder
Roy Schoones

r.schoones@
dynamojeugdwerk.nl

06 8233 8079
FB: @DJW_Roy

Jeugdwerker
Daphne Waaijenberg

 d.waaijenberg@
dynamojeugdwerk.nl

06 1372 0737
FB: @DJW_Daphne

Activiteiten: Zie Facebook @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 E.G. Grevelman
2 51 15 70 R.B.T. Verstegen
2 52 62 55 L.J.G.E. 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 088-8765 151 van 17.00 tot 8.00 uur en in het weekeinde
Tandartsen 2 57 38 29 S. Arab, 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 06 5331 7331 Eindhoven, buurtbemiddelingeindhoven.nl 
Bibliotheek 2 60 42 60 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 06 1303 3886 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 06 1065 6513 Jan Sek, kbogestelseontginning.nl
Jongerencentrum ‘t Slot 06 8233 8079 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        Mocht er hierboven iets niet correct zijn, dan horen we dat graag !
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