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VAN DE VOORZITTER

Als ik dit voorwoord schrijf zijn we beland in de augustusmaand. Kijkend naar de 
afgelopen maanden is mijn inschatting dat deze zomer iedereen in Nederland 
positief heeft verrast met een enkele keer een dusdanige temperatuur dat het 
energieniveau wel erg laag wordt voor de meesten van ons.

Genieten in eigen land neemt toe en het kijken naar de druktes op de vliegvelden 
geeft mij in ieder geval het gevoel dat ik blij ben daar geen deel van uit te hoeven 
maken. 

Inflatie, energieprijzen en brandstofkosten rijzen de pan uit en als burger in deze 
maatschappij hebben we daar maar weinig invloed op, maar de financiële 
consequenties raken ons wel. Manieren om energie te besparen houden 
iedereen bezig. Welke investeringen zijn verstandig en wie kan de 

prijsontwikkelingen voorspellen. De verschillen in aanpak per woning zijn opmerkelijk. Onze commissie 
Genderbeemd Duurzaam, die zich o.a. richt op deze ontwikkelingen, is hier ook mee bezig en zou graag 
een vierde commissielid welkom willen heten. Wie voelt zich hiertoe geroepen? Ik hoor het graag ( 06-
51511049.)
Als voorzitter van de SBG mag ik mee kijken in een speciale app waarop o.a. de buurtpreventen, de 
wijkagenten en de buurtcoördinator zijn aangesloten. De wijze waarop onze bewoners opmerkzaam zijn 
op verdachte situaties stemt mij positief en ook de reacties daarop van de professionals geeft mij een 
goed gevoel. 

21 juni j.l. mocht ik aanschuiven bij een discussie-/spelavond over de toekomst van Eindhoven binnen 
de ring. Duidelijk werd daarbij dat de particuliere auto een niet of nog amper gewenst object wordt in 
deze omgeving. Ook werd bij die discussie duidelijk dat “jongeren” daar makkelijker mee omspringen 
dan “ouderen”. Het beeld van een meer groene, gezondere omgeving wordt nagestreefd. De avond 
maakte verder duidelijk dat het gesprek met de bewoners wordt nagestreefd maar dat er grote 
veranderingen tegemoet gezien moeten worden is klip en klaar.

Wijkcentrum ’t Slot: Beheerder Anja Thomassen doet haar uiterste best om met haar vrijwilligers een 
leuk aanbod van activiteiten te realiseren om zo de rol van buurthuis goed in te vullen. In het vorige 
informatieblad is daarover bericht. Heeft u dit gelezen? Misschien een keer binnen lopen om je licht op 
te steken.

Als Genderbeemd een betrokken buurt zijn, maken en blijven: in de afgelopen periode was ontmoeten 
minder vanzelfsprekend. In deze periode is de groep eenzame mensen ongetwijfeld gegroeid. Hoe meer 
verbindingen hoe minder eenzaam wordt vaak gezegd. De straatfeesten/straat barbecues worden 
gelukkig weer vaak opgepakt en dat juichen wij als SBG toe. (het westelijk deel van onze buurt blijft wat 
achter !). Onlangs heb ik nog een bijeenkomst bezocht gericht op het buurtgebeuren. Daarbij kwamen 
vragen aan de orde zoals: “ Wat maakt je buurt of straat bijzonder?” en “Van welke contacten in de buurt 
krijg je positieve energie?” en “Wat is voor jou een sociaal hoogtepunt geweest in jouw buurt en 
waarom?” Kortom maak verbindingen in je directe woonomgeving.

29 juni j.l. heeft SBG (Wil de Vries) een voorlichtingsavond georganiseerd, gegeven door de brandweer. 
Dit in de veronderstelling dat dit onderwerp actueel zou zijn mede door de 
verplichte rookmelders in iedere woning. Helaas was de opkomst teleurstellend! 

Onze vorige secretaris heeft onze wijk verlaten. Wij danken haar voor de geleverde 
bijdrages en wensen haar veel woongenot in haar nieuwe woning. Daarom tot slot 
een herhaalde oproep om deze secretarisfunctie ingevuld te krijgen. U kunt me 
bellen op 06-512511049.
Op naar de herfst na een mooie maar soms erg warme zomer.

Wim Kemps, voorzitter SBG.
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VAN DE PENNINGMEESTER

Activiteiten in de buurt, daar gaat het SBG voor. Na twee jaar relatieve rust in de wijk 
komen de organisatoren dit jaar wel weer in actie. Op dit moment zijn er al 8 

toegekende subsidies voor straatfeesten, en er is ook een voortuinsale 
georganiseerd. Mooie ontwikkelingen!

Er is nog voldoende budget, dus houd je niet in en organiseer wat in je straat. De 
meeste feesten zijn in het najaar, we hopen van harte dat er geen nieuwe lock-

down’s gaan komen. 

Daarnaast zijn ook de activiteiten in Wijkcentrum 't Slot weer gestart, neem eens een 
kijkje op de agenda ( (www.slotkastelenplein.nl/agenda ) van het wijkcentrum en sluit 
er een keertje aan, meestal wordt er slechts een kleine eigen bijdrage gevraagd. Of 
volg onze facebook-pagina. Daar publiceren we de activiteiten ook.

Tot slot: giften blijven 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,

Het aantal inbraken landelijk loopt weer op nu veel mensen niet meer thuis 
werken.

Dat is dus géén goede ontwikkeling! Denkt u eraan, als u niet thuis bent, ramen 
en deuren te voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk en deze dan ook goed 
te gebruiken. Een inbreker heeft maar ± 3 minuten nodig om binnen te komen, 
dus hoe langer hij er over moet doen, hoe eerder hij het elders probeert. 

Als buurtprevent komen we ook wel eens tegen dat er een garagedeur half of 
een stukje openstaat. Meestal staat er iets in de weg, waardoor de garagedeur 
niet goed kan sluiten. Ben daar bedacht op.

Kliko’s staan ook geregeld achter een schutting of zo geplaatst dat een 
kwaadwillende hier een ander gebruik van kan maken, als waarvoor de kliko’s 
bedoeld zijn. Ze geven dan de gelegenheid tot………

Daar wilt u niet aan meewerken toch? Zet hem vast op een plek waar de 
inbreker er niks aan heeft. 

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 QR →
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INGEZONDEN

Ouder worden en blijven meedoen in de Genderbeemd !

Op dinsdag 4 oktober en woensdag 12 oktober 
komen, namens netwerk GOudT, Ontmoet & Groet en 
WIJeindhoven Buurt in Bloei naar de buurt! Wij staan 
dan met onze Buurt-in-Bloei-bus op 4 verschillende 
locaties in de Genderbeemd.

Op deze dagen heb je de mogelijkheid om te komen 
proeven aan de activiteiten die in het Ontmoet en 
Groet Huys in de Hanevoet plaatsvinden. 
Wil je wel graag deelnemen aan activiteiten, maar is 
er in het Ontmoet en Groet Huys niet iets wat je 
aanspreekt? De verbinders van Buurt in Bloei zijn 
aanwezig om dan samen op zoek te gaan naar dé 
activiteit voor jou! 

Wil je meer weten over hoe je mee kunt blijven doen in jouw buurt, heb je vragen over hulp of 
ondersteuning bij het ouder worden, of heb je ideeën over hoe jouw buurt nog fijner kan worden? Ook 
hiervoor kun je bij ons terecht! 

Kom gezellig langs; de koffie staat klaar! 

1. Dinsdag 4 oktober van 11:00-13:00 = Ontmoeten met: ‘Maak er iets moois van’
locatie: Hoek Sterkenburg/Bouvigne. 

2. Dinsdag 4 oktober van 14:00-16:00 = Ontmoeten met: ‘Beweegactiviteit’
locatie: Grasveld bij de speeltuin op de Sterkenburg. 

3. Woensdag 12 oktober van 11:00-13:00 = Ontmoeten met: ‘Huyskamer’
locatie: Hoek Ruwenberg/Bouvigne. 

4. Woensdag 12 oktober van 14:00-16:00 = Ontmoeten met: ‘Mannen van Metaal’
locatie: Hoek Sterkenburg/Hoogenweert.

Voor meer informatie, neem contact op met Angelique via telefoonnummer 040-2920713

• Ontmoet en Groet Huys, Jongemastate 71A (Hanevoet): https://www.ontmoet-en-groet.nl/ (QR1)

• WijEindhoven: https://www.wijeindhoven.nl/over-wijeindhoven/contact/wijteam-gestel (QR2)

• Buurt in bloei: https://www.wijeindhoven.nl/over-wijeindhoven/buurt-in-bloei (QR3)

• Verbinders Gestel (facebook): https://www.facebook.com/buurtinbloeigestel (QR4)
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WERKGROEP GENDERBEEMD DUURZAAM

Beste buurtbewoners,

Wij schreven in het vorige infoblad al over de hoge energieprijzen, maar zoals gebleken kan het nog 
erger… De prijzen blijven stijgen! Inmiddels is de gemiddelde nota 3 keer zo hoog geworden als een 
jaar geleden. Voor mensen waarbij het contract binnenkort afloopt, zal het even schrikken zijn.

Reden te meer om toch weer eens goed na te denken over de mogelijke besparingen die de extra 
kosten kunnen beperken. Al snel komen we dan uit op de al eerder besproken investeringen zoals 
zonnepanelen, dubbel (HR++) of triple (HR+++) glas, muur-/dakisolatie enzovoort.

Deze investeringen verdienen zich nu erg snel terug, zeker als je wat spaargeld hebt: de hoge inflatie en 
lage rente maken een investering in verduurzaming snel rendabel. Was tot enkele jaren terug een 
terugverdientijd van zonnepanelen nog gemiddeld zeven jaar, het is nu nog maar zo’n 3-4 jaar!

Helaas is soms wel wat geduld op zijn plaats. Door de hoge vraag is de levertijd aardig toegenomen. 

Hoe houd je je huis koel
Ook zonder al te hoge investeringen kunnen we al het nodige doen aan duurzaamheid én besparen. De 
zomers worden steeds heter en de hitte houdt langer aan. Het wordt daardoor steeds lastiger om je huis 
koel te houden. Je kunt echter wel een aantal dingen doen die helpen zonder direct een niet echt 
duurzame airco aan te schaffen. Het helpt om de deuren en ramen dicht te houden als het buiten 
warmer is dan binnen en de gordijnen, luifels, rolluiken, screens of aluminiumfolie voor de ramen te 
doen als de zon erop staat. 

Isolatie, groene muur- en dakbedekking zoals klimop en sedum zorgen er ook voor dat 
er geen directe zon op de muren en daken staat waardoor het koeler is binnen, maar 
ook zonnepanelen zorgen dat het zonlicht niet direct op het dak valt waardoor het 
binnen koeler blijft. 

Koud(er) douchen
Op dit moment is er veel te doen om het zogenaamde koud(er) (en minder vaak en lang) 
douchen wat enorm gezond is voor je lichaam, het milieu en je portemonnee. Begin hier vooral 
mee nu het leidingwater in de zomer wat warmer is dan in de winter en omdat het nu ook een 
stuk aangenamer is om even af te koelen.

Aircoverwarming
Aan de andere kant van deze tips en investeringen: de bewoners die al zonnepanelen 
hebben maar waarvan het huis niet direct geschikt is voor een warmtepomp, kunnen de 
airco gebruiken om het huis te verwarmen! Inmiddels zien we in onze buurt op veel plekken de 
zonnepanelen op het dak, maar ook de nodige airco-buitenunits. De moderne airco’s beschikken over 
een warmtepomp waarmee dus met hetzelfde gemak gekoeld als verwarmd kan worden. Vaak worden 
de airco’s gehangen om in de zomer te koelen, maar in het voorjaar en najaar kan deze heel goed 
gebruikt worden om te verwarmen. De ketel hoeft dan veel minder te verwarmen en het opwarmen gaat 
sneller: de warmte is direct in huis. Dit bespaart meteen op je gas!
Kijk eens op https://www.av-klimaattechniek.nl/verwarmen-met-een-airco of 
https://www.kemkens.nl/kennisbank/airco/airco-of-warmtepomp/#

Natuurlijk moet er wel wat extra aandacht aan de manier van verwarmen geschonken worden, de 
afstemming tussen airco en ketel is (nog) niet geautomatiseerd, maar het biedt mogelijkheden.

Zijn er mensen in de Genderbeemd die dit al doen? Dan vernemen we graag wat de ervaringen zijn: 
velen in onze buurt kunnen hiervan leren. Samen weten we meer dan alleen!
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Van het gas af!
Gaan we dan toch investeren, dan is dit het moment om na 
te denken hoe we van het gas af kunnen gaan en niet langer 
torenhoge prijzen betalen. Dit kan door uw oude cv-ketel te 
vervangen door een elektrische cv-ketel of een warmtepomp 
(evt. met zonneboiler) en nano-infrarood-panelen in plaats 
van radiatoren gebruiken waar nodig. De extra 
elektriciteitsvraag die daardoor ontstaat, kan opgelost 
worden door (extra) zonnepanelen zodat de energiekosten 
niet de pan uitrijzen. Natuurlijk vraagt dit de nodige 
voorbereidingen en investeringen, maar het wordt de moeite 
waard. Er zijn in onze buurt al enkele woningen die volledig 
van het gas zijn!
Ben je dan uiteindelijk zover: het afsluiten van het gas wordt 
gratis uitgevoerd door te mailen naar: 
Aansluitingen.KV.Brabant-Zuidoost@enexis.nl. 

Tenslotte
Kijk eens wat voor jouw huis interessant kan zijn. Op onze 
website zijn veel mogelijkheden geïnventariseerd: 
https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/nl/werkgroepen/genderbeemd-duurzaam.html. Bij vragen zien 
we deze graag tegemoet via email duurzaam@buurtbeheer-genderbeemd.nl .

Ook 040energie kan veel vragen beantwoorden en houdt regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten: 
https://040energie.nl/ 

Succes met het (verder) verduurzamen van uw woning en omgeving! Alleen samen staan we sterk. 

Met duurzame groet,

Antoon en Michaël

NIEUWS VAN ’T BOEKENSLOT

Als u dit leest, is de zomervakantie voorbij en wordt langzamerhand 
alles weer ‘normaal’.

Omdat ’t Boekenslot in de afgelopen jaren vaak dicht moest wegens 
corona, hadden we besloten dit jaar in de maanden juli en augustus 
open te blijven. En dat werd zeer op prijs gesteld, merkten we. Heel wat 
mensen wisten ook in deze maanden de weg naar ons te vinden en 
vertelden dat ze blij waren dat ze steeds nieuw leesvoer bij ons konden 
lenen om de hete dagen mee door te komen. 

Gelukkig hebben we regelmatig ‘nieuwe’ boeken gekregen of zelf 
kunnen aanschaffen, zodat er altijd wel wat te kiezen viel.

Enkele van die nieuwe titels die we op de planken hebben staan:

• Elizabeth Day: De huisgenoot
• Amos Oz: Judas
• Cecilia Ahern: De vrouw die haar stoute schoenen zocht
• Greetje v.d. Berg : Onder de linde
• Lars Keppler: Spiegelman
•  M.J. Arlidge: Twee kleine visjes

Mocht u een van deze boeken (of een ander boek) willen lenen en het 
is niet ‘thuis’, dan kunt u het kosteloos reserveren.

We hopen u binnenkort (weer) bij ’t Boekenslot te kunnen begroeten! 
De openingstijden ziet u hiernaast staan. 
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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
Wijkcentrum ’t Slot
Kastelenplein 167
5653 LX Eindhoven
Tel. 040-2519768

Email: boekenslot@gmail.com
https://www.slotkastelenplein.nl/clubs/#
boekenslot



WIJKCENTRUM 'T SLOT

Activiteiten

“Wat de pot schaft”

Op zondag 16 oktober serveert het kookteam een heerlijk diner (menu nog onbekend).

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). De inschrijving is tot zondag 9 oktober via
info-slot@lumenswerkt.nl . Betalen op woensdag 12 oktober tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 
18.30 uur en 20.00 uur in het Wijkcentrum ’t Slot.

Speelgoed- en kinderkledingbeurs

Op zondag 13 november, van 10.00 uur - 15.00 uur, kun je overbodig speelgoed en kinderkleding 
verkopen. Voor de doelgroep van 0 jaar t/m de basisschoolleeftijd.

Er zijn 2 tafels te huur voor € 10,00. Maximaal 2 personen achter de tafels. Per tafel zijn twee stoelen 
beschikbaar. Entree bezoekers: € 1,00 p.p. en kinderen gratis.

De inschrijving is tot maandag 7 november via info-slot@lumenswerkt.nl . Betalen op woensdag 9 
november tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 18.30 uur en 20.00 uur in Wijkcentrum ’t Slot..

Kerststukjes maken

Wegens groot succes gaan we weer zelf kerststukjes maken op woensdag 7 december van 10.00 uur - 
13.00 uur. Graag een bakje of schaaltje meebrengen en eventueel wat groen materiaal en 
kerstversiering. Hulp is aanwezig. De organisatie zorgt voor oasis, groen-materialen en eventueel 
kerstballen.

Kosten € 3,00 p.p. (incl. koffie en kerstbrood). De inschrijving is tot 29 NOVEMBER via
info-slot@lumenswerkt.nl . Betalen op woensdag 30 november tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 
18.30 uur en 20.00 uur in Wijkcentrum ‘t Slot

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 voor 
een gezellig praatje. U bent van harte welkom.

Gezelligheidsmiddag

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

AfroNight
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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)
13.00 – 16.00 Stercollege inburgeringscursus 
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 Spelletjesmiddag
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
13.15 – 16.15 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 – 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 (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.

JONGERENCENTRUM t SLOT heeft zijn eigen programma: www.facebook.com/JCtSlot 

9



WERKGROEP VEILIG WONEN

De zomervakantie is weer voorbij. Heeft u ook zo’n zin in de komende herfst? Met de tuin(en) klaar-
maken voor de winterperiode kan men ook denken aan de zij- achterpaden en stoepjes, zodat die er 
ook weer netjes bij liggen en niet glad worden. Dat geldt natuurlijk ook voor de bestrating van uw tuin!

Gladde tegels kunnen valpartijen veroorzaken.

Voorlichtingsavond brandweer.

Jammer, dat er maar zo weinig buurtbewoners kwamen op de voorlichtingsavond van de brandweer op 
29-6 jl in het Slot! SBG vond het belangrijk om deze voorlichting door de brandweer te geven omdat 
m.i.v. 1-7-2022 rookmelders op iedere etage van een woning verplicht werden. Wist u dat u maar 3 
minuten de tijd heeft om een brandend huis te verlaten! Iets om over na te denken!!!

Verkeersmeting

Omdat er geregeld op de Sterkenburg te hard wordt gereden heeft SBG bij de 
gemeente smiley’s aangevraagd. De aanvraag is goedgekeurd. Deze kunt u 
verwachten tussen 12-9-2022 en 3-10-2022. De telling en uitkomsten worden met SBG 
gedeeld. In onze buurt geldt de snelheid van 30 km per uur, zoals aangegeven bij alle 
inkomende straten.

Mevr. W. de Vries 06-20299418

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Beste medebuurtbewoners.

Betonpalen Goudestein

Met medeweten van de betreffende bewoners aan de 
Goudestein worden t.z.t. de betonpalen, die jaren geleden 
nog voorzien waren van balken en begroeiing en nu nog 
alleen als betonpaal staan, weggehaald door de 
gemeente. 

Er komt daar niets meer voor in de plaats. 

Gebreken op straat

Mocht u tijdens het lopen door onze buurt bijvoorbeeld losse of hoger liggende 
stoeptegels tegenkomen, of u ziet dat een straatlantaarn niet brandt terwijl dat wel 
zou moeten, dan kunt u dit doorgeven via de BuitenBeterapp. Bij de melding van 
een lantaarn het nummer van de lantaarn en straat waarin de lantaarn staat 
vermelden. 

Ziet u ergens een fietswrak? Heeft u een opmerking over het 
onderhoud van groen in de straat of een speelplek in je 
buurt? Een idee om problemen in de openbare ruimte op te 
lossen? Doe dan ook een melding via deze app. 

Als je een foto wilt bijvoegen, dan moet je dat meteen doen 
in de App. Je kunt niet naderhand nog een foto uit je 
fotoverzameling toevoegen. Wel kun je, als je de foto al in de app gemaakt hebt, 

nog tot thuis wachten om de melding af te maken en daadwerkelijk te versturen.

Meer info over de app en download links voor Apple en Android: 
www.buitenbeter.nl (zie QR)

Mevrouw Wil de Vries 
Telefoon 06-20299418
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Van Genderbeemd naar Hanevoet

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 Schirris, 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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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, 

C. Foederer: 06-5497 7622 en W. de Vries: 06-2029 9418 
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 Wijkcentrum ‘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
Ontmoet en Groet 2 92 07 13 Jongemastate 71A (Hanevoet) www.ontmoet-en-groet.nl
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
Wijkcentrum ‘t Slot 2 51 97 68 Kastelenplein 167, zie www.slotkastelenplein.nl
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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