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VAN DE VOORZITTER

Succes van de Straat feesten: In mijn agenda had ik de data genoteerd van 
de straatfeesten. Wanneer ik tijd had ben ik met de fiets gaan kijken naar de 
betreffende locaties. Wat daarbij opviel was het enthousiasme waarmee men 
met elkaar bezig was voor een gezellig samenzijn waarbij het weer meestal niet 
tegen zat en een temperatuur van 15 tot 19 graden geen belemmering was om 
buiten te zijn. Een speeltoestel voor de kinderen en op de een of andere manier 
een maaltijd verzorgen ontbraken meestal niet. Mijn rondkijken als voorzitter van
de SBG gaf mij het gevoel dat onze financiële bijdrages bijdragen aan een 
bevordering van de saamhorigheid in de diverse straten. Via dit voorwoord hoop 
ik nog meer staten te enthousiasmeren deze activiteit over te nemen (natuurlijk 
is ons budget beperkt maar tot heden hebben we nog geen “Nee” hoeven te 
verkopen).

Woensdag 6 september hebben we afscheid genomen van Daniele Gemen door middel van een 
gezellig drankje op terras Wilhelmina op het Wilhelminaplein in Eindhoven. Het tijdelijk invullen van haar
rol als secretaris is hopelijk eindig dus hierbij nogmaals de oproep “Wie is bereid hierin bij te dragen?” 

Energiekosten trekken een zware wissel op de gezinsbudgetten, ook in onze wijk. Als ik dit schrijf is 
de politieke wil om vele inwoners te helpen nadrukkelijk uitgesproken maar nog niet geregeld. Onlangs 
was ik bij mensen op bezoek die geen vast contract hebben en de verwarming feitelijk niet aan durfden 
te zetten. Zij zaten T.V. te kijken omhuld met plaids. Dat in een welvarend Nederland! 
Dat we op weg zijn naar een wat andere samenleving is duidelijk maar laten we hopen dat daar een 
zinvolle en gewaardeerde plaats is voor iedereen. 

Verder wil ik mijn frustraties graag delen als kijker naar de debatten in onze Tweede Kamer. Zelf ben
ik voorstander van een respectvolle en inhoudelijke uitwisseling van standpunten. Wat ik voorgeschoteld
krijg is daarmee vaak in strijd en heeft bovendien een ongewenste uitstraling naar alle bewoners van 
ons land (wat zij doen mogen wij toch ook!). Ook uitlatingen in de media, gedaan door sommige van 
onze volksvertegenwoordigers, dragen soms niet bij aan een te prefereren samenleving. 

“Ontmoet en Groet”: 12 oktober ben ik even gaan kijken naar hun busje  op de hoek van de 
Sterkenburg bij de sporthal. Ik trof daar een paar vrijwilligers aan die koffie aanboden en in afwachting 
waren van belangstellenden. Met waardering voor het genomen initiatief en de motivatie van de 
vrijwilligers moest ik vast stellen dat de belangstelling uiterst mager was. 

26 oktober ben ik uitgenodigd voor een kennismaking met Melle van de Broek, de nieuwe 
jeugdwerker voor onze wijk. Een jonge, pas afgestudeerde jonge man die zijn netwerk aan het 
opbouwen is. Hij stelt contact met onze stichting erg op prijs en verneemt graag onze bevindingen als 
het gaat over de jongeren in onze wijk. Zijn contactgegevens zijn bij mij bekend.

Als SBG worstelen wij met een magere bezetting voor besteden van aandacht aan een aantal 
onderwerpen. Hierbij de oproep aan bewoners, u dus, om te overwegen een bijdrage te leveren aan 
onderwerpen zoals verkeer/woonomgeving en duurzaamheid. De bijdrage kan bestaan uit het aanreiken
van relevante info voor ons infoblad en/of het mee praten in onze bestuursvergaderingen.

Tot slot wens ik iedereen fijne afronding van 2022 met hopelijk ruimte voor positief nieuws en laten 
we niet te lang blijven hangen in de crisissfeer want dat helpt niet, hoewel niet valt te ontkennen dat voor
een aantal van ons de zorgen niet gebagatelliseerd kunnen worden.
De warme start van de herfst heeft in ieder geval gas bespaard! Daar waar het kan: “kijk om naar 
elkaar”! 

Wim Kemps, voorzitter SBG.
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VAN DE PENNINGMEESTER

In 2022 kon het gelukkig weer: Er zijn dit jaar 11 straatfeesten gehouden in 
onze buurt! En daarnaast nog enkele andere activiteiten zoals een voortuinsale 

in het voorjaar en een oliebollenfestijn aan het einde van dit jaar. Chapeau voor de
organisators! Van enkele activiteiten vindt u in deze uitgave een kort verslag en wat foto’s. Omdat wij de 
verbondenheid van de bewoners middels deze activiteiten een warm hart toedragen blijven we een 

Wel hebben we gemerkt dat niet alle organisatoren ons de gevraagde foto’s
toezenden, die we nodig hebben om de gemeente duidelijk te maken dat het geld goed
besteed is. Zij zullen (of hebben inmiddels) een verzoek gekregen dit alsnog te doen. 

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 

VAN HET BESTUUR

Secretaris gezocht

Bij deze een herhaalde oproep voor kandidaten voor de functie van SECRETARIS SBG

In onze buurt moeten toch inwoners zijn die in staat en bereid zijn een bijdrage te
leveren aan onze Stichting Buurtbeheer Genderbeemd als secretaris.

De functie houdt in:

• Het zijn van brievenbus/contactpunt voor onze stichting. 90% via een SBG E-
mail adres

• Het versturen van de agenda en het maken van het verslag van de
bestuursvergaderingen. (altijd via E-mail)

• Het participeren in onze bestuursvergaderingen.(meestal 4 x per jaar bij de
voorzitter thuis onder het genot van een kop koffie)

De geschatte tijdsbesteding bedraagt gemiddeld minder dan 1 uur per week

Graag reageren naar de voorzitter, tel 06 5151 1049 of email voorzitter@buurtbeheer-genderbeemd.nl

WOONOMGEVING

Snelheidsmeetresultaten Sterkenburg

De afgelopen maand zijn een aantal weken smileys geplaatst op de Sterkenburg
waarmee gemeten werd of de weggebruikers zich aan de snelheidslimiet van 30 km
per uur houden. De snelheidsmeters zijn aan beide kanten van de weg geplaatst
zodat de snelheid zowel met inrijden vanuit de Kasteellaan als de Bouvigne werd
gemeten. Resultaat van deze metingen wordt uitgedrukt in de maximale snelheid die
door 85% van de weggebruikers is gereden.

De metingen laten zien dat 85% van de weggebruikers op het moment van naderen van de smileys, niet
harder rijdt dan 40 km/uur, vanuit beide richtingen. Wanneer het resultaat op een 30
km weg maximaal 40 km per uur is, worden, in z’n algemeenheid, geen maatregelen
getroffen. Uit landelijk onderzoek blijkt dit niet zinvol te zijn.

Zelf heb ik met regelmaat in de meetperiode waargenomen dat weggebruikers,
geconfronteerd met een rode smiley en een teveel aan kilometers op de teller, rustiger
hun weg vervolgden. Alleen al daarom lijkt het zinvol deze metingen te blijven
herhalen.   

Meer informatie over snelheidsmetingen en het beleid van de gemeente zie de site
van de gemeente Eindhoven Snelheidsmeetresultaten (sidaanvragen.nl). 
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HOV4 / Kastelenplein

De krant stond er vol van, half november, het was zelfs een item in het 8 uur journaal: er komen vele 
miljoenen beschikbaar voor de bereikbaarheid van de regio rondom Eindhoven. Het openbaar vervoer 
krijgt de komende jaren een miljoenenimpuls, bedoeld voor o.a. een ondergronds busstation bij 
Eindhoven Centraal en een vrije busbaan naar ASML en de High Tech Campus, de HOV4.
Het ligt voor de hand dat de route voor de HOV4 zoveel mogelijk de Meerveldhovenseweg/Karel de 
Grotelaan zal volgen, voor onze wijk een belangrijke verkeersader en dit is een reden voor SBG om 
deze ontwikkeling goed te volgen.

In de huidige situatie worden de Genderbeemd en Hanevoet/Ooievaarsnest doorsneden door een 2-
baansweg (Karel de Grotelaan/Meerveldhovenseweg) met oversteekmogelijkheden via gelijkvloerse 
kruisingen en een tunnel voor fiets- en voetgangers. In de buurten zelf zijn basisscholen als voorziening 
aanwezig; maar voor bezoek aan huisarts, apotheek en fysiotherapeut, voor de dagelijkse 
boodschappen en voor activiteiten in het wijkcentrum, zijn wij wijkbewoners aangewezen op het 
Kastelenplein, gelegen in het midden van deze 2-baansweg. Afhankelijk van de richting van vervoer, 
naar Veldhoven of naar Centrum Eindhoven is een oversteek van 2 rijbanen plus doorsteek door of rond
het winkelcentrum noodzakelijk om de bushalte te bereiken.  

Al met al geen ideale situatie en de aanleg van de HOV4 biedt de kans deze situatie sterk te verbeteren.

Eenvoudige en veilige fiets- en looproutes tussen de diverse buurten, tussen de buurten en de 
voorzieningen op het Kastelenplein en vanuit de buurten naar het OV, is een belangrijke wens van de 
SBG.

Het afwikkelen van doorgaand verkeer van en naar de A2 via Beemdstraat/Meerenakkerweg, een 1-
baansweg Karel de Grotelaan, i.p.v. de huidige 2-baans (zo mogelijk in tunnels langs het Kastelenplein, 
win-win situatie m.b.t. ruimte voor wonen, groen én afwikkeling verkeer), het versterken van de fiets- en 
voetgangersroutes met banken op strategische plekken, het versmallen van de wegenstructuur bij de 
oversteken rondom de Swing (de Ijzeren driehoek), het verbeteren van de toegankelijkheid en het 
gebruik van het voetgangers- en fietserstunneltje van de Genderbeemd via Kastelenplein naar de 
Hanevoet en, als laatste, het versmallen van de rijbanen van de Kasteellaan van 2 naar 1 rijstrook (ter 
hoogte van de Sterkenburg), bieden kansen de huidige situatie aanmerkelijk te verbeteren.

Een ander aandachtspunt is de voorziene bouw van honderden woningen op het Kastelenplein met 
consequenties voor voorzieningen en verkeer.

De gemeente Eindhoven is al gestart met participatiebijeenkomsten waar ideeën, knelpunten, kansen 
en ontwikkelingen voor het tracé worden geïnventariseerd. Het eerste kwartaal 2023 zal de 
voorkeursvariant al worden vastgesteld door de gemeenteraden van Eindhoven en Veldhoven.

Heb je de participatiebijeenkomsten gemist, dan kun je je input nog kwijt op www.eindhoven.nl/hov4. 
Daar lees je ook de laatste stand van zaken.

Marijke Daamen, tel (040) 255 09 02
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STRAATACTIVITEITEN

Hieronder vindt u een aantal verslagen van straatactiviteiten die onlangs georganiseerd zijn door buurtbewoners. 
SBG brengt dit graag onder de aandacht, want straatactiviteiten zijn belangrijk om de contacten tussen 
straat/plein-bewoners te onderhouden en eventueel intensiever te maken. Er zijn nogal wat nieuwe bewoners in 
onze buurt  komen wonen die op deze manier makkelijker met de andere bewoners in contact komen. Omdat wij 
overtuigd zijn van de meerwaarde, geven we een stuk van de gemeentelijke subsidie door aan de organisatoren 
van deze activiteiten. 

Naast de door enkele buurtbewoners georganiseerde VoortuinSale kunnen we als SBG geen Genderbeemd-brede
evenementen organiseren omdat we daar de mensen niet voor hebben. Maar mochten er lezers zijn die dat graag 
zouden zien en die zich hier voor in willen zetten dan horen we dat graag (we krijgen dan misschien de 
spelletjesdag, paaseieren rapen met de paashaas of halloweentocht  weer terug in onze buurt).

BBQ Martin Luther Kingstraat

28 Juli 2022

Dit jaar hadden we er voor gekozen om onze jaarlijkse Buurt
Barbecue maar eens midden in de zomer vakantie te
organiseren met als gevolg super weer, volop zonneschijn
beter kon eigenlijk niet. Was weer super gezellig en dan
realiseer je weer wat je boft dat je in zo’n fijne omgeving
mag en kan wonen. In ons mini-buurtje woont een gezin dat
uit India komt, ze zijn al enkele jaren in Nederland en wonen
nu sinds twee jaar bij ons in de straat. Maar hoe ervaren die
een dergelijk event?  

Shubham en Snehal hebben hun ervaringen voor ons op
papier gezet waarvoor dank, we willen dit graag met jullie
delen.

Coming from India, I knew very little about barbecuing, although heard 
about it. So, when the first time I was invited over for my neighbourhood 
BBQ last year, I was excited to see this new culture.
When sun is finally shining, summer has officially sprung, temperatures 
have risen above 20 degrees, which means it’s officially time to barbecue 
in the Netherlands!

What clicked into my mind when I hear it is maybe some marinated meats 
(like Chicken Tikka) but one of the first things I noticed when I got here 
was the bbq smell! Wow. It just feels good being there. 

It started around 5 in evening, with firstly getting to finally see everyone 
together with a wine in hand and wanting for a good conversation. In a bit I
was able to see grilling several foreign-looking meat. A lot of pork chops , 
pre-made kebabs. Also some vegetarian option (obviously on demand). 
Few Salads on side, peanut sauce and a lot of wine/beer and music. Of 
course the Ice Cream in the end and then after meal sweet drink port wine
with varieties of cheese (proper Dutch thing). 

It was fun evening which ended till 1 or 2 in night. Danced on various Dutch Songs, which I totally loved. 
Spending the evening slowly enjoying. The wine, the meat and the talks leads to a very long and relaxed
grilling experience.

I realised barbecuing here is like a festival, which everyone look up to celebrate where everyone comes 
together, eat, drink, dance, talk , have fun.

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

 Met vriendelijke groet:

Ad en Yvonne Kuipers
Frank en Elly van de Wiel
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BBQ Aldendriel

Impressie van de StraatBBQ op het pleintje van de Aldendriel op 25 september.

7

Gezellig bij elkaar



Burendag 2022 Wamberg

Op 24 september om 12.30 uur hadden we 
afgesproken als organisatie dat we i.v.m. de verwachte
regen alvast zouden kijken hoe we de partytenten neer
zouden zetten. Al snel kwamen er al wat buren mee 
helpen.

Uiteindelijk waren de weergoden ons goed gezind en 
viel het mee met de regen.

Voor het thema van deze burendag hadden we 
gekozen voor Verkeer & Meer, waarbij we voor de 
kinderen een springkussen in stijl hadden laten 
komen. Er was een leuk autoparcours uitgezet, waarbij
jong en oud met de bestuurbare autootjes overheen 
konden rijden (en stiekem was dit met een (loop)fietsje
eigenlijk ook heel leuk om te doen!). 

Om 15.00 uur was de opening met koffie/thee en taart, de bakkers onder ons hadden weer goed hun 
best gedaan. 

Er was een verkeersquiz, waarbij je je verkeerskennis een beetje kon opfrissen,
de vragen waren af en toe best lastig (wie had er nou ook alweer voorrang?). 

Aan het einde van de middag arriveerden Giovanni en Noortje van Baaria Pizza
on the Road om ons allemaal te voorzien van een pizza, er was voor elk wat
wils: een magharita, vegetarisch en met salami of ham. 

Er werd heel wat gekletst met de
buurtgenoten, het was een gezellig
samenzijn. 

Om 20.30 werd er gestart met de
CRAZY BINGO,  iedereen werd
random ingedeeld in een groepje en
met je groepje had je een bingokaart. Waarbij de nummertjes 
soms gewoon verkregen werden, of je moest er een vraag 
voor beantwoorden, waarbij het antwoord het getal was. En 
soms moest er een voorwerp gehaald worden alvorens je het 
getal kon afstrepen.

Een geslaagde BURENDAG op naar Burendag 2023!
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Burendag Henkenshage/Onsenoort

24 september 2022

In de week voor burendag hielden alle
commissieleden de buienradar apps goed in de
gaten. De ene radar voorspelde nog meer regen
dan de andere. Maar met een paar extra tenten
zouden we alle buren en onze activiteiten toch
droog houden. Op de dag zelf zette we daarom alle
tenten in een handige vorm neer. We verruilden het
stormbaan-springkussen voor eentje met een dak
en de pret kon beginnen! Dit jaar kozen we voor
het eerst een wat grotere activiteit: mozaïek
stoeptegels maken. De buren die zich hadden
opgegeven zaten allemaal bij elkaar aan tafels en
het was gaaf om te zien hoeveel verschillende
creaties ontstonden! Van een paddenstoel en libel, tot regenbogen, tot vlaggen van de landen van 
afkomst, tot huisnummers, tot een bonte kleurenmix. In alle leeftijden werd vrolijk meegedaan. De 

kleintjes renden ondertussen rond, van de slush puppy weer 
terug op het springkussen. Deze momenten werden vastgelegd
door een fotograaf van Oranjefonds, die uiteindelijk nog 
meedeed aan een potje tafelvoetbal :)

Later op de middag konden kinderen in alle leeftijden leuke 
prijsjes winnen tijdens de bingo (o.a. knikkers voor het nieuwe 
knikkerpotje bij de speeltuin, yes!) en een glittertattoo laten 
zetten.
Na alle activiteiten was het tijd voor een lekkere bbq. We 
verzamelden ons rondom de bbq's om zelf ons stukje vlees te 
bakken en op te peuzelen, onder

het genot van een kletspraatje met een
bekende of onbekende buur. Het feestje ging
door tot in de vroege uurtjes en de dag erna
stonden we weer (soort van fris&fruitig) paraat
om de boel op te ruimen. Een mooie
herinnering achterblijvend aan deze gezellige
en ontspannen (droge!) dag waar we als buurt

een moment van samen-zijn hebben beleefd.

Groetjes de burendag organisatie; Iris, Mirjam, Sofija, Maya, Agnes, Esmee en Hanneke 
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GENDERBEEMD DUURZAAM

Beste buurtbewoners,

Hopelijk gaat het u allen nog goed, bent u gezond en heeft u weinig last van de hoge inflatie en 
energiekosten. Na een gelukkig warme zomer en nazomer gaat de winter hopelijk niet al te streng 
worden gezien de extreme energiekosten. Toch kunnen we ons maar beter goed voorbereiden op 
kouder weer en de kosten minimaliseren. Graag vernemen we van u hoe we u hier het beste mee 
kunnen helpen en adviseren (zie onderin onze contactgegevens). Hieronder hopelijk een aantal ideeën 
waar u wat mee kunt.

In het vorige krantje schreven we een stukje over het gebruik van de airco als verwarming. Enkele 
buurtbewoners hebben hierop gereageerd! Het leeft dus! In het algemeen zijn de ervaringen positief, 
maar het vraagt wel degelijk wat meer opletten en handwerk van de bewoners zelf. Afstemmen van 
airco en de cv-ketel gaat niet automatisch. Een bewoner heeft het evo-home-systeem van Honywell 
geïnstalleerd waarmee de warmte in huis per vertrek geregeld kan worden. Dit omdat de airco alleen het
vertrek verwarmt waar die hangt. Het systeem is redelijk eenvoudig in te regelen en blijkt goed te 
werken.

De huizenmarkt

Momenteel lijkt de huizenmarkt aardig tot stilstand te zijn gekomen door de extreme prijzen en het 
hoogste renteniveau in 10 jaar tijd! Het is daarom nog belangrijker om de waarde van uw huis te 
maximaliseren middels verduurzamingsmaatregelen om een zo gunstig mogelijk Energielabel te 
behalen. Ook brengt u hiermee de extreme energiekosten omlaag want of deze rond de winter en de 
komende jaren gaan verbeteren is nog maar zeer de vraag.

040energie gids voor je energierekening

De laatste tijd is het er niet makkelijker op geworden om nog goede adviezen te vinden voor een nieuw 
energiecontract of de veranderingen van de subsidies en financieringsmogelijkheden bij te houden. 
Gelukkig biedt 040energie hier uitkomst met een aantal handige tips en uitleg over o.a. deze 
onderwerpen. Kijk gerust eens op hun website 040energie.nl ook voor een lijst met praktische 
bespaartips die geen geld kosten maar wel geld opleveren!

Waarom (geen) zonnepanelen?

Steeds meer huizenbezitters en verhuurdercoöperaties leggen zonnepanelen op hun woningen maar 
toch zijn er nog heel veel huizen zonder deze goudmijntjes te spotten. Een aantal veelgehoorde 
redenen van huizenbezitters om geen zonnepanelen te nemen willen wij hieronder graag toelichten.

• Ik wil mijn huis toch binnenkort gaan verkopen. Heeft het dan nog wel zin? Jazeker, want ook al 
is het een investering, je huis krijgt daardoor een beter energielabel, het wordt dus meer waard 
in de verkoop en jij en de nieuwe eigenaars profiteren direct van fors lagere energiekosten.

• Ik vind het niet mooi op mijn dak. Er zijn tegenwoordig steeds mooiere zonnepanelen in diverse 
soorten, maten en kleuren te verkrijgen. Wellicht zit er toch iets voor u tussen. En als u ze aan de
achterzijde legt dan ziet u er toch weinig van maar heeft u wel profijt van alle voordelen, zoals 
lagere lasten, hogere huiswaarde en koelere zolder in de zomer.

• Het is te duur. Er zijn inderdaad een groot aantal partijen in de markt die erg hoge prijzen vragen
omdat ze werk genoeg hebben, maar en zijn ook genoeg interessante partijen. Het is een 
kwestie van goed vergelijken en dan kunt u de lagere investering binnen enkele jaren 
terugverdienen. Ook kunt u de 21% BTW terugkrijgen van de overheid. Afhankelijk van het 
aantal panelen gaat het dus om een paar duizend euro na BTW teruggaaf. ca. 130 euro per 
paneel a 390Wp plus zo’n 750 euro voor de omvormer plus nog een paar honderd euro aan 
installatiemateriaal, elektra aansluiting en installatie. Met de huidige prijzen binnen twee tot drie 
jaar terugverdiend en daarna nog 25+ jaar gratis stroom plus hogere huiswaarde, beter 
energielabel en beter voor het milieu! De prijzen zijn ‘vanaf’ prijzen. Het kan natuurlijk, afhankelijk
van persoonlijke keuzes, snel oplopen.    
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CV-ketel met pensioen. Wat nu?

Is uw CV ketel aan vervanging toe en wilt u voor de komende 20 jaar de juiste keuze maken? Dan zijn 
er een aantal opties die het overwegen waard zijn.

• 1 op 1 vervangen door een nieuwe gasgestookte HR ketel. Dit lijkt wellicht de makkelijkste optie 
maar bedenk dan goed dat de gasprijzen erg hoog zijn en waarschijnlijk niet langdurig terug 
zullen gaan naar het oude niveau. 

• Hybride CV-ketel. Dit is een CV-ketel die niet alleen op gas werkt maar ook deels op een 
warmtepomp. Dit is dus een soort overgang om een deel van het gasverbruik te besparen door 
te vervangen met stroom voor een warmtepomp (soort tussenvorm). Hierbij blijf je echter de 
oplopende vaste gaslasten betalen zolang je gas gebruikt en ook is deze ketel duurder in 
aanschaf. 

• Warmtepomp. Een warmtepomp is een soort airconditioning die m.b.v. lucht of water de 
omgevingstemperatuur omzet in warm water op elektriciteit. Dit is redelijk efficiënt mits het buiten
niet te koud wordt (-7 of lager). Hiermee kun je van het gas af en indien je de elektra hiervoor 
met eigen zonnepanelen opwekt erg interessant. Let hiermee wel op dat de warmtepomp in de 
meeste gevallen meer geluid maakt (buiten) dan een cv-ketel. De subsidie op warmtepompen is 
wel heel hoog!
Test hierbij wel vooraf of de temperatuur van het water van de warmtepomp voldoende is om uw 
woning te verwarmen door de cv-ketel temperatuur tijdens een koude periode te verlagen naar 
zo'n 45 graden. Als u dan het huis niet warm krijgt, dan is een warmtepomp geen optie zonder 
extra maatregelen (vloerverwarming, lage temperatuur radiatoren of grotere radiatoren).

• Zonneboiler. Een zonneboiler is een boilervat waarin het water wordt opgewarmd door de zon 
middels zonnecollectoren (op het dak). Afhankelijk van uw daksituatie kun dit een gunstige optie 
zijn. Ook is de subsidie hierop ook erg interessant. Vaak wordt deze optie gecombineerd met een
kleinere warmtepomp voor de dagen van het jaar dat de zon minder schijnt.

• Elektrische CV-ketel met boiler. Een elektrische cv-ketel is een CV-ketel waarin het cv-water 
wordt verwarmd met stroom i.p.v. gas (een soort waterkoker waar het water doorheen stroomt). 
Deze zijn een stuk goedkoper in aanschaf en ook stiller maar minder efficiënt dan een 
warmtepomp. Ook heb je hierbij nog een elektrische boiler voor het kraan/douchewater nodig. 
Maar hiermee kunt u wel van het gas af en indien u de extra stroom hiervoor opwekt met 
zonnepanelen is dit wellicht een  voordelige optie.

• Doorstromer (met Boiler): Een elektrische geiser, voor het geval je vwb verwarming al van het 
gas af bent, of er geen mogelijkheid is om een warmtepomp te gebruiken.

• Inductieketel. Een inductieketel zet de elektriciteit veel efficiënter om in warmte (vergelijk het met 
een inductiekookplaat) echter aangezien dit nog een vrij nieuwe cv-techniek betreft nog erg 
prijzig, mede door het nog ontbreken van subsidie. Qua werking te vergelijken met een 
elektrische CV-ketel maar met hogere efficiëntie. 

Overige verwarmingstechnieken. Naast bovenstaande veelgebruikte opties zijn er nog een aantal 
duurzame opties die wellicht de aandacht behoeven. Ik verneem graag van uw ervaringen mocht deze 
er niet bij staan en duurzaam zijn.

Vakman vinden

Hoe vind ik een vakman zonder lange wachttijden en torenhoge prijzen?

Het valt de laatste tijd niet mee om nog goede vakmensen te vinden die geen maandenlange wachtlijst 
hebben en torenhoge prijzen vragen. Maar ze zijn er nog wel! Als je goed zoekt op bijvoorbeeld 
Marktplaats, Werkspot of vergelijkbare websites dan vind je toch meestal wel een aantal vakmensen 
met goede reviews die je kunnen helpen op redelijk korte termijn en voor een redelijke prijs. Wel helpt 
het vaak om tussen meerdere partijen te vergelijken om zo tot de beste match te komen. Probeer wel de
grote bedrijven met bekende namen te vermijden omdat je bij hen een groot deel betaalt aan alle 
overheadkosten. Mocht je ondanks deze tips toch geen geschikte vakman kunnen vinden dan laat het 
ons weten zodat we u wellicht hieraan kunnen helpen.
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Genderbeemd Duurzaam

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.

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

Met duurzame groet,

Antoon en Michaël

VEILIG WONEN

Gelegenheid maakt de dief.

Een woninginbraak heeft veel impact voor diegene die
het overkomt, zowel financieel als emotioneel. Het idee
dat ze in je privé sfeer zijn geweest en aan je spulletjes
hebben gezeten of meegenomen! De aantasting van je
gevoel van veiligheid in je eigen woonomgeving en de
angst voor een nieuwe inbraak. Woninginbraken
gebeuren steeds meer
’s ochtends en ’s middags dan ’s nachts. 80% wordt
gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze zijn vooral uit
op een buit die voor het grijpen ligt en makkelijk mee te
nemen is. 

U kunt zelf veel doen om het voor de gelegenheidsdief
zo moeilijk mogelijk te maken.

1. Goed hang en sluitwerk op alle verdiepingen op deuren, ramen en lichtkoepels. Sloten die 
voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig wonen herkent u aan het SKG-logo. Zie 
www.politiekeurmerk.nl voor erkende adviesbedrijven of vraag een vakman uit de buurt.

2. Heeft u een schuifpui? Die is extra inbraakgevoelig en heeft een speciaal slot nodig.
3. Als u weg gaat, hoe kort ook, altijd alle ramen en deuren sluiten. De deur ook echt op slot 

draaien, dus niet alleen achter u dicht trekken! 
4. De sleutel nooit aan de binnenkant van het slot laten zitten! Leg deze op een vaste plaats of 

hang die ergens buiten zicht op. 
5. Gebruik geen verstopplaats voor uw sleutels, zoals onder een tegel of bloempot of deurmat. 

Inbrekers kennen deze plaatsen ook!
6. Niet veel contant geld in huis bewaren, zorg voor zo weinig mogelijk contanten
7. Waardevolle papieren en sieraden veilig opbergen, idealiter in een kluisje.
8. Laat geen berichtjes achter zowel op papier als op internet, voicemail, social media; bv uw 

vakantieplannen. Dieven krijgen die boodschap ook.
9. Laat uw woning er bewoond uitzien als u weg bent. Gordijnen open laten, tijdschakelaar 

gebruiken, laat planten staan. Laat de buren een oogje in het zeil houden. Zet wat kopjes en leg 
eventueel de krant op tafel. Laat post uit het zicht leggen.

10. Gebruik buitenverlichting, zowel voor als achter het huis. Led lampen met bewegings- en 
eventueel lichtsensor verkleinen het risico op inbraak.

11. Waardevolle artikelen niet "etaleren" voor het raam. Dat vraagt erom dat een dief een bezoekje  
komt brengen.

12. Staat er klautermateriaal voor het grijpen? Zet kliko’s ladders etc. achter slot en grendel. Dan 
wordt het lastiger voor een dief om binnen te kunnen komen.

13. Staat uw fiets, brommer, scooter altijd op slot? Zet deze altijd op slot, ook als ze in de tuin, 
berging of garage staan.

14. Heeft u een autosleutel met transponder? Bewaar deze in een metalen blik, ver van de voordeur 
zodat die niet uitgelezen kan worden.

Mevr. W. de Vries 06-20299418
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NIEUWS VAN ’T BOEKENSLOT

Er is weer e.e.a. te melden over ’t Boekenslot.

Ook nu hebben we weer een aantal ‘nieuwe’ boeken gekocht of
gekregen. Bijvoorbeeld:

• Sarah Morgan: Een nieuwe zomer

• Kate Morton: Aan de rand van het meer

• Herbjørg Wassmo: De zevende ontmoeting

• Nicolien Mizee: Moord op de moestuin

• Cilla & Rolf Börjlind: De derde stem

• Loes den Hollander: Onderuitgehaald

En verder hebben we sinds enige tijd een abonnement op een 
leesmap. Hierdoor zijn er meer tijdschriften beschikbaar die u kunt
lezen aan de leestafel.

En als laatste punt willen we u laten weten dat we in de Kerstvakantie 
van 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 gesloten zullen zijn. Als u
wilt, kunt u voor deze periode een paar boeken extra lenen. 

Met uitzondering van de hierboven genoemde periode bent u van harte
welkom op de tijden die hiernaast vermeld staan. 

WIJKCENTRUM 'T SLOT

Uw mening telt

U staat vanzelfsprekend voorop in onze dienstverlening. We proberen ons aanbod zo goed mogelijk af 
te stemmen op uw wensen en behoeften. Daarom horen we graag uw mening over ons wijkcentrum en 
onze medewerkers. Doet u mee aan dit tevredenheidsonderzoek? Dat stellen we zeer op prijs. Invullen 
duurt maar 5 minuutjes. De gegevens worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt
om onze dienstverlening te verbeteren. Zo zorgen we samen voor een nog fijner
wijkcentrum. Samen werkt beter!

Meedoen kan via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/KTOwijkcentra2022 .

U kunt het formulier ook, onder het genot van een kopje koffie, invullen in het
wijkcentrum.

Alvast onze dank.

Activiteiten

Zie   https://www.slotkastelenplein.nl/actueel/     NL|EN    voor het actuele overzicht   

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 van
13.00 uur tot 16.00 uur. 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! 
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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

►



TAALCAFÉ

Elke vrijdagmorgen, van 10.00 – 11.30 uur, is in 
Wijkcentrum ’t Slot het Taalcafé geopend.
Iedereen uit onze wijk de Gestelse Ontginning die
het leuk vindt om gezellig met elkaar te praten en 
om nieuwe mensen uit andere culturen te 
ontmoeten, is van harte welkom om hierbij aan te 
schuiven.
Het tweede kopje koffie of thee is gratis!

Every Friday morning, from 10:30 am to 11:30 am
the Taalcafé (Language café) is open in 
Community Center  ’t Slot.
Everyone in our neighbourhood Gestelse 
Ontginning who enjoys socializing and meeting 
new people from other cultures, is very welcome 
to join us.
The second cup of coffee or tea is free!

Verse soep.

Elke 2e woensdag van de maand zorgt het kookteam voor verse soep, van 11.45 uur tot 12.30 uur.
De soep kost dan € 3,00 per kop, inclusief stokbrood en kruidenboter.

Komt u ook een keer proeven?  Velen hebben het Wijkcentrum ’t Slot al gevonden!

Nieuwjaarsconcert

Wij nodigen u uit op zondag 8 januari 2023 voor 
een concert in een mooie versierde zaal in 
Wijkcentrum ’t Slot in een gezellige Kerstsfeer.

Inloop vanaf 13.30 uur. 
De aanvang van het concert is om 14.00 uur en 
het concert duurt tot 16.00 uur.

Het concert wordt gegeven door de Unity-kapel 
Eindhoven (25 muzikanten).

Het thema is RONDOM DE WERELD

De entree voor volwassenen  is € 5,00 p.p.
en voor kinderen € 1,00 p.p.
Dit is inclusief een kopje koffie of thee

You are warmly invited to community centre 't Slot 
(Kastelenplein) on Sunday 8th of January 2023 
for an afternoon with the theme "AROUND THE 
WORLD". There will be a concert by wind 
orchestra Unity-kapel from Eindhoven in the 
festively decorated venue. 

Doors open at 13:30 and the concert will take 
place from 14:00 until 16:00.
Tickets cost € 5,00 for adults and
€ 1,00 for children.
A cup of tea or coffee is included in the price. 

.

Gesponsord door:

Namens het activiteiten-team,
Yvonne van ’t Sand.
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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     Zie QR ->

Kijk ook op deze website voor actuele openingstijden en beschrijving van activiteiten.

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

Jeugdwerker
Daphne Waaijenberg

 d.waaijenberg@
dynamojeugdwerk.nl

06 1372 0737

Jeugdwerker
Melle van den Broek

 m.v.d.broek@
dynamojeugdwerk.nl

06 2732 9514

Beheerder
Roy Schoones

r.schoones@
dynamojeugdwerk.nl

06 8233 8079

JOIN-US, INLOOP 12+ CREA, INLOOP 12-
INLOOP 12+,

Muziekstudio,ERMC

Activiteiten: Zie ook Facebook @JCtSlot.
Locatie: Kastelenplein 167, 5653LX Ehv

Even voorstellen

Als nieuwe jeugdwerker
in de wijk wil ik mezelf
even voorstellen.

Ik ben Melle van den
Broek, 24 jaar oud en
sinds 17 oktober ben ik
actief als jeugdwerker in
jongerencentrum ’t Slot.

Vanuit mijn rol als jeugdwerker ben ik vooral 
betrokken bij het organiseren van leuke 
activiteiten, het opzetten van projecten en het 
faciliteren van talentontwikkeling; dit doe ik 
allemaal voor én met de jeugd uit de wijk. Verder 
zijn veiligheid en preventie ook belangrijke thema’s
waar ik als jeugdwerker betrokken bij ben.
Om op de hoogte te blijven van toekomstige 
activiteiten in de buurt kan je ons ook volgen op 
Instagram via @dynamojeugdwerkgestel

AFVALOPHAALSCHEMA / WASTE PICKUP SCHEME

NL We hebben nog geen details maar wellicht wordt het ophalen van groenafval weer verminderd en het

zou zelfs kunnen gebeuren dat groene en grijze bak op verschillende weekdagen opgehaald gaan 
worden. Hou daarom het schema goed in de gaten. Kijk op mijnafvalwijzer.nl NL|EN of download de 

App. Met de App kun je jezelf een berichtje laten sturen wanneer er weer een bak, en welke dan, aan de
straat moet staan. En vul als postcode de postcode in van de plek waar je de bak neerzet, het
ophaalschema per straat zou zomaar weer verschillend kunnen zijn (net als vorig jaar). De app
kun je hier vinden: https://www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender/cure-app/

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de meldingen na een tijdje niet meer werken. In het instellingenmenu van de
Cure-app staat een item met instructies om deze problemen op te lossen (op sommige Android-telefoons kan dit te
wijten zijn aan de instellingen voor batterijoptimalisatie). 

EN We don't have any specific details yet, but the collection of organic waste may become less

frequent in the coming months and may even be collected on different weekdays than household
waste. So keep a close eye on the schedule. Check mijnafvalwijzer.nl NL|EN or download the

app. With the app you can get notified on the evening before the collection day which bin should be 
placed on the pavement. After downloading the app, fill in the postal code of the street where you 
usually place your container, as the schedule may differ per street (even within the same 
neighbourhood). The app can be found at:
https://www.cure-afvalbeheer.nl/en/waste-calendar/cure-afval-app

Some users have reported that the notifications stopped working after a while. In the settings menu of the Cure app, there is an 
item with instructions on how to solve these issues (on some Android phones, it could be due to battery optimisation settings).  
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NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Beste Genderbeemd-bewoner,

Buurtpreventie-avond

Op dinsdag 15-11-2022 hadden we onze buurtpreventie-avond met al onze buurtpreventen. Er waren 
ook gastsprekers uitgenodigd, wat we wel vaker doen.

Deze keer waren het

• de wijk GGD-ers. 
• Stichting Eindhoven in contact
• Jeugdwerk Gestel 
• Gebiedscoördinator van de Gemeente Eindhoven.

Helaas waren de wijkagent en boa’s fysiek verhinderd i.v.m. drukke werkzaamheden.

De wijk GGD-ers vertelden wat ze voor de bewoners van de wijk kunnen betekenen. Ze kunnen 
ingeschakeld worden als u zich zorgen over iemand maakt die zijn leven niet goed op orde kan houden 
en er problemen ontstaan op verschillende gebieden. Een wijk-GGD-er kan in deze situatie helpen. Men
kan hen benaderen via telefoon 088-0031 100 of via een email naar  wijkggdeindhoven@ggdbzo.nl of 
via de website ggdbzo.nl/wijkggd. Zie artikel pagina 19

Stichting Eindhoven in contact heeft een samenwerking met diverse professionele partijen om de 
eenzaamheid in de stad terug te dringen. Daar werd over verteld hoe zij dat aanpakken. Als 
wijkbewoner kun je ook kijken in je directe omgeving of iemand eenzaam is. Dat hoeven niet per se 
ouderen te zijn! Je zou kunnen proberen met zo’n persoon contact te zoeken, iets voor zo iemand te 
kunnen betekenen. 

De nieuwe enthousiaste jongerenwerker van Dynamo, Melle van den Broek, stelde zich voor. Hij richt 
zich op de jeugd van 12+

Vanuit de wijkagent en boa’s liet men weten dat vuurwerkoverlast altijd gemeld moet worden op 0900-
8844 en niet op 112.Het kan ook via de Buiten Beterapp, via 14040 of via de website 
https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/klachten/melding-openbare-ruimte.

En er is nog steeds sprake van diefstal van Toyota’s, dit vanwege de katalysator. Hebt u zo’n auto? Zorg
dan dat er een camera of iets dergelijks is gericht op dit voertuig.
De politie had ook eens poorten gecontroleerd. Van de 10 woningen waren er 4 poorten niet gesloten en
er stonden elektrische fietsen niet op slot. Een dief doet dit ook zo en die heeft binnen 5 minuten wat te 
pakken. De dadesr/verdachten wonen dichterbij dan je denkt en maken dus gebruik van de gelegenheid
omdat zij dichtbij wonen en snel thuis zijn.

Vanuit de gemeente wist de gebiedscoördinator te vertellen, dat er voor deze buurt geen grote of 
kleine projecten in de planning staan.

Oud papier en vuurwerk

Een vraag vanuit de buurtpreventen is aan alle bewoners: mocht het zo zijn dat tegen oud en nieuwjaar 
het papier door weersomstandigheden niet wordt opgehaald, zorg dan dat dit weer naar binnen wordt 
gehaald, omdat papier en vuurwerk nu niet bepaald goed samen gaan.

Buurtpreventen gezocht

Wij willen graag uitbreiding van het aantal buurtpreventen in onze wijk!!!! Het werkt preventief, dat lopen 
met hesjes in onze buurt. 

Momenteel zijn er 26 buurtpreventen, maar meer is welkom. Als u een uurtje of anderhalf per week of 1x
in de 2 weken door onze buurt wil 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 2en en u leert de buurt en 
zijn bewoners heel goed kennen. Tevens doet u aan een fijne lichaamsbeweging.

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

De buurtpreventiecoördinatoren:

Dhr. Hans Claassen Mevr. Carla Foederer, Mevr. Wil de Vries
Telefoon 2522141 Telefoon 06-54977622 Telefoon 06-20299418 
Email: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com    QR-> 
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SPORT, SPEL EN ONTSPANNING

Bridgeclub Allez Alert 2 21 83 09 dhr. E. de Groot, secretariaat

Atrium Gagelbosch 2 52 81 19 dhr. J. Cloodt, wedstrijdleiding

Fotoclub “De Gender” e-mail: info@fcdegender.nl, 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

INGEZONDEN

Ontmoet en Groet Erwtensoep met Pannenkoek

Beste Genderbeemd-bewoners,

Begin oktober hebben wij van Stichting Ontmoet en 
Groet, samen met Wij Eindhoven, bij u in de buurt 
gestaan. Een aantal van jullie hebben we daar mogen
ontmoeten en met sommigen onder het genot van 
een bakkie koffie een praatje gemaakt.

Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er 
behoefte is aan een ontmoetingsplek voor oudere 
mensen. Om hier alvast een beetje gehoor aan te 
geven hebben we een erwtensoep met 
pannenkoeken-middag georganiseerd.

Gezellig samen eten: Een kop verse erwtensoep en heerlijke pannenkoeken.

Wanneer: 10 Januari, tijd: 16.00-17.30 uur, waar: Jongemastate 71A
(Hanevoet)

Opgeven kan bij het secretariaat van Ontmoet en Groet, tel nr. 040-29207123, 
voor 20 December.

Kosten : 2€ p.p.

Als u opgehaald wil worden dan kan dat, laat dit weten als u zich opgeeft.
We komen u dan om 15.30 u ophalen bij de Sporthal Genderbeemd
(parkeervakken Hogenweert) .

De stroop en poedersuiker staat al klaar, we hopen u te zien.

Stichting Ontmoet en Groet
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Wijk-GGD'ers

Soms lukt het iemand door omstandigheden niet om zijn of haar leven op orde te houden. Er ontstaan 
problemen op verschillende gebieden. Mensen kunnen hierdoor ernstig in de war raken en niet meer in 
staat zijn om goed voor zichzelf en hun omgeving te zorgen. Ze roepen veel zorg op of veroorzaken 
overlast. Wijk-GGD’ers kunnen in deze situaties hulp bieden. 

Ken je iemand waar je je zorgen over maakt? In jouw praktijk of omgeving? 
aarzel niet en neem contact op met een wijk-GGD’er.

• Bel naar 088 - 0031 100
• mail naar wijkggdeindhoven@ggdbzo.nl
• of ga naar ggdbzo.nl/wijkggd . 

Wat doen wij? 

We bieden eerste hulp aan inwoners die zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag vertonen. We leggen 
contact met de inwoner in zijn of haar eigen woon- en leefomgeving. Daar wordt vaak duidelijk wat de 
problemen zijn. Afhankelijk van wat we aantreffen, het verhaal en de behoefte van de inwoner, 
begeleiden we hen naar passende hulpverlening. 

Hoe pakken we dat aan? 

Zodra er een melding komt, nemen wij contact op met de melder. In dat gesprek inventariseren wij het 
probleem. Als het nodig is, leggen we contact met zorginstellingen waar de inwoner zorg heeft (gehad). 
Met de betrokkenen maken wij dan een inschatting van hoe we het beste contact kunnen leggen met 
hem of haar. Vervolgens gaan wij naar deze persoon toe, eventueel met een samenwerkingspartner, en 
maken we een inschatting van de zorg die nodig is. Vervolgens zetten wij de benodigde zorg in gang en 
als het nodig is ook voor de omgeving. Samen met buurtbewoners en partners zoeken we naar 
manieren om de situatie voor iedereen leefbaar te houden. 

Samen werken aan oplossingen 

Door snelle(re) signalering en een passende aanpak kan voorkomen worden dat mensen verder 
wegzakken, in de problemen komen of dat situaties verergeren. Samenwerken is dan ook van groot 
belang. Als wijk-GGD’ers staan we in nauw contact met onder andere de gemeente (zorg en veiligheid), 
politie, GGZE, verslavingszorg, woningbouwcorporaties, huisartsen en welzijnswerk. We handelen 
daarin onafhankelijk en in het belang van de inwoner. We leggen verbindingen tussen dienstverlenende 
organisaties, inwoners en omgeving.
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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
Wijk-GGD 088 0031 100 Als je iemand in de buurt kent waar je je zorgen over maakt.
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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