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VAN DE VOORZITTER

Hoewel het jaar al is begonnen toch allereerst de beste wensen voor onze 
bewoners van onze buurt Genderbeemd. Laten we hopen dat 2023 wat minder 
crisisgevoel op gaat roepen en dat we de weg weten te vinden in een 
maatschappij die noodzakelijkerwijs toch een aantal veranderingen zal moeten 
ondergaan willen we met zijn allen een leefbare toekomst tegemoet mogen en 
kunnen zien. In sommige opzichten zal dat een stapje terug betekenen. Eind  
november 2022 was ik aanwezig bij het D66 congres en mocht ik kennis nemen 
van een zeer inspirerende en bevlogen toespraak van onze minister Robert 
Dijkgraaf. In het kort kwam het er op neer dat we in de sociale media 
geconfronteerd worden met nieuws over de ene crisis naar de andere en dat ons
parlement ook regelmatig getuigt van bijzondere wijze van omgaan met elkaar. 
Dit beeld bevordert niet het vertrouwen in onze maatschappij en in het bijzonder 

het geloof in de persoonlijke toekomstverwachtingen van onze inwoners. Hij schetste in het kort de 
positieve ontwikkelingen in de afgelopen decennia en de aantrekkelijkheid van het mogen wonen in ons 
land. Het overleg met de diverse groeperingen in de samenleving moet prioriteit blijven en het komen tot
hanteerbare oplossingen moet lukken. Het verleden heeft bewezen dat dat kan. Wanneer iemand 
voorstander is van een autocratische samenleving is een verhuizing naar Moskou te overwegen. Aldus 
Robert Dijkgraaf.

Dinsdag 15 november was ik aanwezig bij de bijeenkomst van de buurtpreventen van de 
Genderbeemd. Ik mocht kennis nemen van een enthousiaste groep inwoners (een twintigtal) die zeer 
betrokken is bij het wel en wee van onze buurt en daar waar nodig signalen af geeft richting gemeente. 
De opvolging door de gemeente biedt ruimte voor verbetering (onze gebiedscoördinator was hierbij ook 
aanwezig). Aldaar heb ik ook mijn waardering uitgesproken voor de inzet van de buurtpreventen.

Zoals bekend hebben wij afscheid moeten nemen van Wil de Vries die 27 december is gecremeerd 
in het crematorium Rijtackers alwaar ik namens de SBG het woord mocht voeren over de bijdrages die 
Wil voor onze wijk heeft geleverd.(zie hieronder)

Na herhaalde oproepen in ons infoblad heeft Hedwig Lemmens zich bereid verklaard de rol van 
secretaris van onze stichting op zich te nemen. Wij wensen haar veel succes. Zij stelt zich elders in dit 
blad even voor. Het toeval wil dat Hedwig en ik elkaar in het verleden zakelijk al eerder hebben mogen 
begroeten. 

Vanuit ons bestuur krijgen wij de ruimte inbreng te leveren bij de ontwikkelingen rond het 
Kastelenplein en de nieuwe snelle busverbinding tussen het station en  ASML in Veldhoven (HOV4). Het
Eindhovens dagblad heeft dit onderwerp ook al eerder belicht.

Wim Kemps, voorzitter SBG.

IN MEMORIAM WIL DE VRIES

Ons bereikte het droevige nieuws dat na een korte ziekteperiode
Wil de Vries op 17 december jl is overleden.

Ruim 25 jaar heeft Wil een geweldige bijdrage geleverd aan het
welbevinden van de inwoners van onze wijk. Dat betrof zowel de
bijdrage in ons bestuur als in de werkgroepen en daarnaast de
organisatie van de buurtpreventie. De inbreng in het bestuur en de
bijdrage aan ons infoblad was groot. Haar portefeuille vervolgen zal
niet meevallen.

Wij zijn de familie de Vries dankbaar voor de tijd die Wil kon
besteden aan haar inbreng in het wijkgebeuren. Wil was duidelijk
en wars van politieke wenselijkheden.
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VAN DE PENNINGMEESTER

2023. Een nieuw jaar met nieuwe kansen voor de wijk, buurten en
straten. Hopelijk een heel  jaar zonder de nodige beperkingen
van de afgelopen twee jaar! Zoals gewoonlijk kijken we  even
terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar de mogelijkheden.
Om maar meteen het goede nieuws te delen: de

subsidieaanvraag voor 2023 is weer goedgekeurd en er is dus
genoeg budget voor de nodige activiteiten. De organisatiecomités kunnen zich weer
opmaken voor een mooi jaar.

Afgelopen jaar zijn er gelukkig weer een 11-tal straatfeesten georganiseerd met daarnaast nog enkele 
andere activiteiten zoals de voortuinsale, oliebollenfestijn/oudejaarsborrel.

We zijn weer op de situatie van voor de Corona, waarbij de uitgaven voor de buurtactiviteiten de 
grootste is! Wat we overigens prima vinden, dit was ook zo gebudgetteerd.

Wil je precies weten wat de inkomsten en uitgaven van SBG zijn? Kijk dan op onze website. Omdat  
SBG de ANBI status heeft zijn we verplicht om de in- en uitgaven te publiceren.
Kijk onder menu optie ‘Over SBG’ => Documenten. Volg de link onder punt 2. (of scan QR ↓) 

Hieronder alvast een plaatje:

Tot slot: giften blijven welkom, wil je 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 DE SECRETARIS

Hedwig Lemmens, nieuwe secretaris van SBG

Met ingang van 2023 ben ik de nieuwe secretaris voor Stichting Buurtbeheer
Genderbeemd. Ik woon al 25 jaar met heel veel plezier in deze buurt; dicht bij
het centrum, maar ook weer snel in het buitengebied, zodat ik van alle
geneugten van het leven kan genieten. En dat vind ik de optimale manier van
wonen! 

Sinds 2,5 jaar heb ik mijn werkzame leven in het onderwijs vaarwel gezegd,
omdat ik graag van mijn vrijheid wil genieten: wandelen, fietsen, tuinieren, op
reis gaan…..

Maar toen ik de noodkreet afgelopen december van de voorzitter in het SBG-
blad zag staan, voelde ik me geroepen om eens met hem te gaan praten. Er
was snel een klik en de werkzaamheden passen prima in mijn bestaan. De
beslissing was dus snel genomen….

Zo kan ik ook een bijdrage leveren aan deze buurt, waar ik al zolang met plezier woon en dat nog heel 
lang wil blijven doen!

Hedwig Lemmens
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WOONOMGEVING

HOV4, snelle busverbinding Eindhoven Centrum - Veldhoven De Run

De gemeente Eindhoven, gemeente Veldhoven en de provincie Noord-
Brabant onderzoeken een nieuwe snelle busverbinding (hoogwaardig
openbaar vervoer: HOV) van Eindhoven Centrum naar Veldhoven De Run.
Daarover berichtten wij reeds in ons informatieblad van december jl. De
afgelopen maanden zijn verschillende opties voor de route bekeken, inclusief
kansen en knelpunten die bij de verschillende opties horen. Dit leverde een eerste beeld op van de 
route op hoofdlijnen: de bus gaat vanuit het centrum/stationsgebied via de Karel de Grotelaan en de 
Kempenbaan naar de Run in Veldhoven. 

In januari dit jaar werd in een drietal bijeenkomsten (zowel online als fysiek) ingezoomd op deze route 
op hoofdlijnen, met name op het deel vanaf het stadscentrum naar de Karel de Grotelaan.

Duidelijk is, dat, met de beperkte ruimte in het centrumgebied voor vrijliggende busbanen, er keuzes 
gemaakt moeten worden. Een voorstel om de route om het centrum heen te leggen, zal het 
waarschijnlijk niet halen omdat dit een langere reistijd en naar verwachting minder reizigers oplevert. 
Bovendien worden belangrijke haltes dan niet aangedaan en nieuwe woningbouwlocaties niet bediend. 
De grootste knelpunten zijn de Mecklenburgstraat, Grote Berg en de Mauritsstraat. Alle varianten 
kennen voor- en nadelen, daar is ieder het over eens.

Het is de bedoeling in maart een voorlopig voorkeurstracé vast te stellen in de gemeenteraden van 
Veldhoven en Eindhoven. Van maart tot oktober wordt dan gewerkt aan een voorlopig ontwerp inclusief 
kosten, dat in december dit jaar in de beide gemeenteraden zal worden behandeld. 

Het gedeelte HOV4 van de Karel de Grotelaan via de Kempenbaan naar de Run, komt de komende 
maanden uitgebreid aan bod. Ook hiervoor zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd 
waarin wij, als SBG, aandacht blijven vragen voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, 
met de focus op eenvoudige en veilige fiets- en looproutes en vergroening. Bij vragen die onderzocht en
beantwoord moeten worden kun je denken aan: twee busbanen aan één zijde van het Kastelenplein (en
aan welke zijde) of aan iedere zijde één busbaan, hoe het oversteken te regelen, hoe de aftakking naar 
het High Tech Campus (nu voorzien via de Roffart met een extra doorsteek met brug over de Dommel) 
in te passen?   

We blijven als SBG de ontwikkelingen rondom HOV4 volgen en inspreken waar mogelijk. Wil je je 
mening en ideeën met ons delen? Dit kan via email naar woonomgeving@buurtbeheer-genderbeemd.nl 

Je kunt je meningen en ideeën ook kwijt op de site van de gemeente: eindhoven.nl/HOV4. Daar lees je 
tevens de laatste stand van zaken.

Ontwikkelingen Kastelenplein

Minstens 800 woningen gaan er de komende jaren, stap voor stap,
ontwikkeld en gebouwd worden op het Kastelenplein, door particulieren
en corporaties. Vooral bedoeld voor ouderen die zo kunnen doorstromen
vanuit de omliggende buurten en voor kenniswerkers, studenten en
starters, alhoewel die laatste groep nog tot aanvullende vragen leidde in
de gemeenteraad. Overigens is de gemeenteraad unaniem positief over
het plan om het Kastelenplein aan te gaan pakken. Met het opknappen
van het winkelcentrum, het  groen kwalitatief te verbeteren en een
bibliotheek en school toe te voegen, zal dit gebied een positieve impuls
gaan krijgen. Een mooie ontwikkeling in onze wijk! 

Daarnaast is de wijze waarop het allemaal vorm moet krijgen nog volop in
discussie. 

Autovrij of autoluw, de hoogte en compactheid van de nieuwbouw, een
veiliger fietstunnel, de wegen rondom het Kastelenplein verdiept aanleggen? 

Deel je mening met tips en oplossingen op: woonomgeving@buurtbeheer-
genderbeemd.nl

Bij Studio040.nl is dit interview te bekijken met raadsleden, bewoners etc. QR →

Marijke Daamen, tel (040) 255 09 02
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STRAATACTIVITEITEN

Hieronder vindt u verslagen van straatactiviteiten die onlangs georganiseerd zijn door buurtbewoners en 
aankondigingen wat er nog op stapel staat. 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).

Maarten Luther Kingstraat proost op 2023

Al enkele jaren komen de buren van de MLK (aan het hofje tegen
het park) bij elkaar voor een gezellige buurtBBQ. Het eind van de
zomer is altijd een mooi moment om de vakantieverhalen te
delen en elkaar een beetje uit te horen over de toekomstige
plannen. Een van die plannen is ook zo ergens ontstaan en dat
was om samen te proosten op het nieuwe jaar. In de buurtapp

werd een oproepje
gedaan en wat bleek, meer dan de helft van de bewoners bleef 
op oudjaarsavond gezellig thuis en vond het een prima idee om 
iets na de klok van twaalven bij elkaar te komen om 2023 in te 
luiden met een hapje en
een drankje. 

De plaats van
samenkomst was een
van de opritten, feestelijk

versierd met kerstverlichting en een gezellige vuurkorf met
daarboven heksenketel gevuld met Glühwein (en naar verluid
ook nog iets sterkers). Ik heb ze niet geteld maar ik schat dat we
op een gegeven moment toch wel met zo’n 20 buurtgenoten
bijeen waren. Natuurlijk hielden we toch nog een beetje rekening met allerlei op de loer liggende 
besmettingen, maar een voorzichtig handje schudden durfden de meesten toch wel aan. En dat alles bij 
een temperatuur veel te hoog voor een nieuwjaarsnacht maar wel met dusdanig stevige wind dat de 
lege glazen van de tafel werden geblazen. Niet erg, scherven brengen tenslotte geluk, dus het jaar 2023
kan daarmee voor onze buurt niet meer stuk.
Namens de buurt wens ik een ieder een heel gelukkig en gezond 2023!   

Een buurtbewoonster.

VoortuinSale 7 mei 2023

Op zondag 7 mei van 11.00 tot 15.00 uur willen we voor de derde keer
een voortuinsale houden in de Genderbeemd. Iedereen kan dan
vanuit de voortuin of stoep leuke spulletjes verkopen. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Wil je mee doen geef dan je naam, adres en telefoonnummer door
aan Marjan Roggeveen: marjanroggeveen@hotmail.com.

Wil je contactpersoon zijn van je straat, laat dat dan ook weten
aan Marjan.

Sandy Vos, Richard Boeijen en Marjan Roggeveen
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GENDERBEEMD DUURZAAM

Hopelijk gaat het goed met u, bent u nog gezond en heeft u niet te veel last van dure boodschappen en 
hoge energiekosten. Gelukkig is deze winter het aantal koude dagen beperkt gebleven waardoor uw 
energierekening hopelijk meevalt. Graag vernemen we van u hoe we u het beste kunnen helpen en 
adviseren over verdere verduurzaming van uw woning en de wijk. Dat is goed voor het milieu en voor
uw portemonnee (ons mailadres: duurzaam@buurtbeheer-genderbeemd.nl). 

Maar eerst nog even dit. Wij beseffen dat het verduurzamen er niet gemakkelijker op wordt. Eerst rijzen 
de energieprijzen de pan uit, daarna zakken ze weer wat en krijg je te maken met het energieplafond dat
door de overheid is ingesteld. De meningen zijn verdeeld want de ene groep zegt: van het gas af, terwijl 
de andere groep zegt: elektrisch verwarmen is duurder dan gas als je het niet zelf opwekt. Houd het 
maar uit elkaar! En hoe maak je nu een goede keus? In dit artikel geven we nog wat tips ter overweging,
maar we kijken ook naar de toekomst: wat heeft de gemeente met ons voor?

Tips ter verduurzaming
Hier geldt het principe: alles wat u bespaart op uw verbruik hoeft u niet te betalen. De methodes die we 
vorig jaar beschreven voor het koel houden van de woning kunnen we nu ook andersom gebruiken.

Hoe verwarmt u uw huis? Of nog beter, hoe houdt u de warmte binnen! Zonder al te hoge investeringen 
kunt u al het nodige doen om de warmte binnen te houden én dus de kosten onder controle te houden. 
Bijvoorbeeld: 

• Het helpt om de deuren en ramen dicht te houden als het buiten kouder is dan binnen. Advies: 
blijf tijdig uw huis ventileren om vochtproblemen te voorkomen. 

• Doe luifels, rolluiken, en screens níet dicht als de zon erop staat en u hindert, maar ga een tijdje 
op een andere plek zitten. De warmte die de zon binnenbrengt is mooi meegenomen.

• Groene muur- en dakbedekking zoals klimop en sedum zorgen er ook voor dat warmte minder 
snel naar buiten uitgestraald zal worden; het houdt de warmte langer vast. 

Herkent u deze stellingen? Dat kan, ze zijn ook de revue gepasseerd bij het koel houden van je huis! 
Een aantal, eenvoudige zaken helpen zowel in de zomer als in de winter!

Koud(er) en korter douchen

Hier schreven we in het vorige blad al over. Kouder en korter douchen spaart het milieu en uw 
portemonnee. Hier moeten we één kanttekening bij plaatsen: als u een thermostaatkraan heeft en u wilt 
koud douchen bedenk dan dat uw mengkraan altijd warm water toevoegt. Veel thermostaatkranen 
regelen de watertemperatuur door meer of minder koud water toe te voegen! Kouder douchen betekent 
dat u meer koud water toevoegt en dat u dus géén gas bespaart! Alleen door de ‘knop
van de hoeveelheid water’ te regelen kunt u het gasverbruik terugdringen.

Mocht u een thermostaatkraan hebben die wel het warme water terug regelt, dan nog
kan het zijn dat bij koud douchen warm water gebruikt wordt. De kranen hebben vaak
een minimum temperatuur van zo’n 15-20 graden, waarvoor dus nog steeds warm
water nodig is!

Meer informatie over de werking van de thermostaatkraan vindt u in:
https://weethetsnel.nl/instructie/2432-Hoe-werkt-een-thermostaatkraan-voor-je-douche . (QR hierbij:↑)

Minder stoken met subsidie

Dit jaar zijn er weer voldoende mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor
energiebesparende maatregelen. Dit jaar is het mogelijk subsidie te krijgen met
slechts één maatregel, vorig jaar moesten er nog minimaal 2 maatregelen getroffen
worden. Voorwaarde is wel dat u de werkzaamheden door een officieel bedrijf laat
uitvoeren en dat deze wordt aangevraagd binnen 1 jaar ná uitvoering, zoals vloer-
dak-muurisolatie, ramen upgraden, zonnepanelen en zonneboilers.

Voor een stappenplan en uitleg over de subsidie zie: https://www.rvo.nl/subsidies-
financiering/isde/woningeigenaren .
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Mogelijkheden tot Financiering

De wat grotere maatregelen ter verduurzaming kosten natuurlijk veel geld. Daarom geven we hieronder 
nog even de mogelijkheden weer om verduurzaming te financieren:

• Eigen geld (lage rente op de bank, energie levert 4-9 procent op. Bron: ED, 25 jan 2023)
• Overwaarde van uw huis hiervoor inzetten voor het creëren van meerwaarde
• Energie-bespaarlening Nationaal Warmtefonds (warmtefonds.nl)

Gem. Eindhoven: in 2050 zijn we van het gas af !?
Zoals het er nu uitziet zullen we in de komende 30 jaar ‘van het gas af’ gaan. De overheid wil ons al 
vanaf 2026 aan de warmtepomp brengen. De gemeente heeft in 2022 een warmteplan gemaakt waarbij 
ze per wijk/deelgemeente aangeeft hoe de warmtevoorziening er uit kan gaan zien:|
de Warmte Transitievisie.

Welke oplossingen zijn er en hoe staat onze gemeente erin?

De aardgasvrije oplossingen zijn globaal in te delen in drie groepen:

• All-Electric individueel: een oplossing per woning of woonblok, meestal met een warmtepomp.

• Warmtenet: een collectieve oplossing voor een hele buurt met warm water door leidingen onder 
de grond vanaf een centrale warmtebron.

• Duurzaam gas, zoals biogas of waterstof. Hiervoor kunnen de bestaande gasleidingen gebruikt 
worden. Dit duurzaam gas is nu nog heel beperkt beschikbaar en hard nodig voor mobiliteit 
(auto’s vrachtauto’s, scheepvaart, vliegtuigen etc.). Het is de verwachting dat deze gassen niet of
nauwelijks ingezet zullen worden in de gebouwde omgeving, voorlopig.

Op het onderstaande plaatje (in kleur te vinden in het hieronder genoemde transitievisiedocument) ziet u
hoe Eindhoven oplossingsrichtingen gedefinieerd heeft in de Warmte Transitievisie. Voor onze wijk 

(Genderbeemd samen met Hanevoet en Ooievaarsnest) is een Gemengde warmtevoorziening voorzien.
Het is niet eenduidig welke oplossing hier uitgevoerd zal gaan worden. Het wordt dus nog afwachten, 
maar dat ontslaat ons allen niet om op individueel niveau al voorbereidingen te treffen zoals door ons 
geschetst. Zoals eerder al eens gezegd: Wat niet verbruikt is, hoeft ook niet betaald te worden, 
onafhankelijk van de wijze waarop de energie naar ons toekomt.

De TransitieVisie van de gemeente Eindhoven kunt u vinden onder:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-
37559/1/bijlage/exb-2021-37559.pdf. (QR hierbij:→) 

Wij wensen u veel wijsheid met het (verder) verduurzamen van uw woning en
omgeving!

Uiteindelijk zullen we het allemaal samen moeten doen.
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Genderbeemd Duurzaam

Kijk eens wat voor uw huis interessant kan zijn. Op onze website zijn veel mogelijkheden
geïnventariseerd: https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/werkgroepen/genderbeemd-
duurzaam.html. Uw vragen zien we graag tegemoet.

Met duurzame groet, Antoon en Michaël

Nieuw lid werkgroep Genderbeemd Duurzaam

Dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor ons allen behoeft geen betoog. De kranten staan er 
dagelijks vol van, in elk praatprogramma zit tegenwoordig wel een milieu item. De boodschap is steeds: 
we moeten veel zuiniger met onze aarde omgaan, stop met verspillen en vervuilen.

U zult waarschijnlijk zeggen: daar heb ik helemaal geen invloed op. Dat klopt, als eenling heeft u dat ook
niet. Daarom moeten we met zijn allen iets doen, meer doen. Bijvoorbeeld: van het gas af, 
zonnepanelen, isoleren, meer groen in de tuin, minder weggooien, de schoenen laten lappen in plaats 
van nieuwe kopen, enz..  Het is mooi dat we op wijkniveau gezamenlijk aan duurzaamheid kunnen 
werken.

Mijn naam is Wim Meijer en ik woon sinds 1998 in de wijk, om precies te zijn, de Jan Palachstraat. Ik 
vind het fijn wonen in de Genderbeemd, veel groen, leuke mensen, goede voorzieningen en veel rust. 
Maar mijn zorg voor ons milieu wordt steeds groter. Ik zal er nog relatief weinig last van hebben, maar 
hoe gaat het straks met mijn kinderen? Of mijn kleinkinderen?

Vanuit mijn vastgoedachtergrond hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan het verder 
verduurzamen van onze buurt. Ik heb altijd gewerkt binnen de sociale volkshuisvesting en heb veel 
ervaring opgedaan met renoveren en verduurzamen van woningen. Daarom stap ik in de werkgroep 
duurzaamheid van SBG.

Hopelijk sluit u aan en kunnen we mooie dingen opzetten. 

Heeft u ideeën en is duurzaamheid ook voor u een grote zorg, meld het. Dan kan aan mij en de andere 
werkgroepleden via ons email adres: duurzaam@buurtbeheer-genderbeemd.nl

Wim Meijer

VEILIG WONEN

Langzaam worden de dagen weer langer. Nog deze maand gaan we weer over naar de
zomertijd. Toch blijft het advies: Laat niet zien, dat u niet thuis bent, als u ’s avonds weg
gaat. Zet niet alle verlichting uit,  ook al kost dat eem beetje extra energie (want u gebruikt
toch ook al LED-verlichting). En als u langer wegblijft, kunt u met een tijdschakelaar altijd
een paar lampen laten branden. Licht maakt een huis voor een inbreker minder
aantrekkelijk. 

Vergeet ook niet een buur te waarschuwen als u met (een korte) vakantie gaat. Hij of zij kan
dan een oogje in het zeil houden. Via Hans Claassen zijn vakantiekaarten verkrijgbaar, waarop u alle 
informatie voor de buren kunt noteren. 

U kunt de (stevige gekleurde) 
kaarten aanvragen door een mail te 
sturen naar  
Buurtpreventiegenderbeemd 
@outlook.com. 

En kijk nog eens in het laatste infoblad van december 2022. Wil de Vries heeft ons een lijst van acties 
nagelaten, waarmee u het de dief niet gemakkelijk maakt. Waarvoor onze dank!
Annegret Hoyer
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NIEUWS VAN ’T BOEKENSLOT

Ook  u zult blij zijn dat de winter voorbij is en het weer lichter is. 

Gelukkig hebben ook in de wintermaanden veel mensen de weg naar ’t
Boekenslot weten te vinden, zodat zij de donkere dagen goed
doorkwamen met de boeken die wij voor hen hadden.

Onlangs is één van de andere vrijwilligersbibliotheken in Eindhoven
ermee gestopt. Hun boeken hebben ze verdeeld onder de andere
bibliotheken. Ook wij hebben er flink wat boeken vandaan gekregen,
zelfs een aantal grote-letter-boeken (GL)  waarmee we waarschijnlijk
wel een aantal van onze lezers blij kunnen maken.

Enkele van de nieuwe boeken:

- Herbjørg Wassmo: Een glas melk (GL)

- Mary Higgins Clark: Op een mooie zomerdag (GL)

- Tom Clancy: De aanval

- Nora Roberts: Bij zonsondergang

- Ken Follet: Het eeuwige vuur

- René Appel: Overschot

- Maxim Februari: Klont

Op Tweede Paasdag, maandag 10 april, is ’t Boekenslot gesloten, maar
verder bent u op de hiernaast genoemde openingstijden van harte
welkom!

WIJKCENTRUM 'T SLOT

Wijkcentrum ’t Slot heeft alles in huis
om het hart van de Gestelse
Ontginning te zijn: veel vrijwilligers die
samen met de beheerder voor een
gezellige, veilige omgeving zorgen
waar iedereen uit de buurt welkom is.
Het is de plaats waar je je
medewijkbewoners (beter) kunt leren
kennen, waardoor het ‘wijgevoel’ in de
wijk kan groeien. En dat is zeker in
deze tijd met steeds meer
eenzaamheid een groot goed.
Je kunt er aan de bar, of bij mooi weer buiten op het terras, een kopje koffie of een drankje 
drinken en een praatje maken met de andere bezoekers.

Je kunt er meedoen aan een van de vele activiteiten 
die er georganiseerd worden. Kijk maar eens op de 
website (www.slotkastelenplein.nl) wat er allemaal 
te doen is in ’t Slot .
Of nog beter: loop gewoon eens binnen! Er is altijd 
wel iemand die je wegwijs kan maken en je kan laten
zien welke mogelijkheden er ook voor jou zijn in ‘t 
Slot.
Tot ziens bij ’t Slot, Kastelenplein 167. 
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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



Vrijwilligers gezocht

Wij zoeken mensen die samen met ons team activiteiten willen organiseren of meehelpen in de 
uitvoering daarvan.  Als het u leuk lijkt om in een gezellige club mensen zich in te zetten voor onze 
medebewoners van de wijk Oud Kasteel, laat ons dat dan even weten via act.teamslot@gmail.com.

U bent van harte welkom! Uw medewerking zal erg op prijs gesteld worden!

Activiteiten

Zie   www.slotkastelenplein.nl/actueel/         voor het actuele overzicht   

Koffie-uurtje

Elke woensdagmorgen is er een vrije INLOOP van 10.00 uur tot 11.30 uur, voor
een lekker kopje koffie of thee met een koekje voor € 1,00. Het 2e kopje is
gratis. Een ochtend waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten voor een
gezellig praatje.

Verse soep

Elke 2e woensdag van de maand verlengen wij ons koffie-uurtje met een kop
verse soep,  van 11.45 tot 12.30 uur inclusief stokbrood en kruidenboter voor
€ 3,00. U bent van harte welkom.

PAASLUNCH

Wij nodigen de buurtbewoners van Hanevoet, Ooievaarsnest en Genderbeemd uit in ’t Slot voor  een 
gezellige Paasmiddag op maandag 10 april van 14.00 uur – 17.00 uur.

Voor € 7,50 p.p. kunt u genieten van een heerlijke Paaslunch. 

De inschrijving is van 10 februari tot 4 april via een email naar act.teamslot@gmail.com. Vol is Vol,

Betalen graag vooraf op woensdag op 5 april, van 10.00 uur tot 12.00 uur of 18.00 uur tot 19.30 uur in 
het wijkcentrum ’t Slot, Kastelenplein 167.

Namens het activiteiten-team,
Yvonne van ’t Sand.
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TAALCAFÉ

Elke vrijdagmorgen, van 10.30 – 12.00 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 12:00 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!

Sociale Raadslieden

Het Sociaal Raadsliedenwerk geeft mensen informatie en/of
ondersteuning op sociaal-juridisch gebied, zoals loon of
uitkeringen, belastingen en toeslagen, regelingen en
voorzieningen bij veranderingen in leefsituatie en overig juridisch
gebied.

We leggen uit hoe regels en procedures worden toegepast en
bespreken welke rechten en plichten je hebt. Samen bekijken
we wat in jouw geval het beste is om te doen. Vaak is
informatie of een advies al voldoende, maar we kunnen je ook 
helpen met het schrijven van een brief, klacht of bezwaar.
Als het nodig is, verwijzen we je door naar een advocaat of
andere specialist.

Wil je meer informatie of een afspraak maken voor ons
spreekuur op woensdag van 09.30 tot 12.30 in 't Slot, neem
dan contact met ons op via 040-219330 (optie 2). Wij zijn
telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van
12.30 - 16.30 uur.

Je kan ook een mail sturen naar sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl 

Filosofisch Café

in Wijkcentrum 't Slot

Loop binnen en stel je vragen:

Wat houdt je bezig? Wat zijn je levensvragen?

Zijn er veranderingen in je leven en hoe ga je daarmee om?

Hoe ga je om met stress?

Wat is je plaats in de samenleving?

Wat is de zin van het leven?

Hoe krijg je je leven weer op orde, na verlies, pech, ongeluk?

Hoe ga je om met een beperking?

Wat is jouw kracht?

Krijg inzicht in jezelf en je talenten!

Kijk voor meer informatie en achtergronden op
https://www.questies.net/filosofisch-cafe (QR →)
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• loon of uitkeringen
• toeslagen, zoals huurtoeslag, 

zorgtoeslag, kindgebonden bud-
get of kinderopvangtoeslag

• sociale voorzieningen, zoals kin-
derbijslag of AOW

• belastingaanslagen of invorderin-
gen

• beslaglegging en de beslagvrije 
voet

• minimaregelingen, zoals de mee-
doenbijdrage/participatieregeling, 
individuele inkomenstoeslag

• inkomens- en voorzieningencheck
• regelingen en voorzieningen bij 

verandering in leefsituatie
• brieven van overheidsinstanties
• huur- en woonzaken op juridisch 

gebied 



Rooster

Maandag 09.00 – 12.00 Schildersclub ’t Slepertje
14.00 – 16.00 Boekenuitleen ’t Boekenslot
15.45 – 17.15 KBO Yoga
20.00 – 22.00 1e/3e 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
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
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 09.30 – 12.30 Spreekuur Sociale Raadslieden. Alleen op afspraak
10.00 – 11.30 Koffieuurtje
12.00 – 16.00 Stercollege
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
09.00 – 12.00 Stercollege
10.00 – 12.00 Filosofisch café. (9 maart, 6 april, 11 mei, 8 juni)
13.15 – 16.15 Stercollege
13.30 – 16.30 Biljartclub Messiaen
14.00 – 16.00 Boekenuitleen ’t Boekenslot
14.00 – 16.30 Breien – georganiseerd door KBO
15.00 – 17.00 Wij Eindhoven
18.30 – 19.30 Yoga Lucie
19.00 – 22.00 Bruno Gröning-Vriendenkring (1 keer per maand)
19:00 – 23.30 1e donderdag van de maand: Wijngenootschap
20.00 – 22.30 Zanggroep Dirk (pop)

Vrijdag 08.30 – 12.00 Stercollege
10.30 – 12.00 Taalcafé
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 (18 maart,1 april, 15 april en 20 mei)
14.00 – 16.00 2e zaterdag v.d. maand: d'Accord Encore 

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
Reserveren: zie https://www.slotkastelenplein.nl NL|EN     Zie QR →

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

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

Locatie: Kastelenplein 167, 5653LX Ehv FB: @djwgestel  →→

Vaste activiteiten

Activiteiten vrijdag 17 maart a.s.:

INGEZONDEN

Bijeenkomst GeheugenKracht 24 april

Maakt u zich weleens zorgen over uw geheugen, of over dat van iemand uit uw omgeving? U bent niet 
de enige. Daarom is er GeheugenKracht, verzorgd door vrijwilligers van Alzheimer Nederland, afdeling 
Zuidoost-Brabant. Het doel van GeheugenKracht is om mensen in de onzekere fase van beginnende 
geheugenproblemen te informeren en de weg te wijzen. Er is veel ruimte om vragen te stellen.

U bent van harte welkom op de gratis bijeenkomst op 24 april van 14.30 - 17.00 uur, bij
Ontmoet en Groet, Jongemastate 71a (in de Hanevoet).   Meer info : QR → 

Graag even aanmelden via 040 292 07 13 (Ontmoet en Groet)
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NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Buurtpreventie Genderbeemd:waar staan we voor en welke ruimte is er voor
doorontwikkeling van ons buurtpreventie team?

Bij buurtpreventie zetten buurtbewoners zich op vrijwillige basis actief in voor de
buurt. Op eigen initiatief dragen zij zorg voor het informele toezicht in de eigen woon-
en leefomgeving. Dit alles met als oogmerk vergroting van de subjectieve en
objectieve veiligheid. De aanwezigheid van een buurtpreventieteam (BPT) betekent
niet dat de taken van de politie en/of stadstoezicht worden overgenomen. Deze
partijen blijven actief in de buurt.  

Een BPT functioneert in de basis als de ogen en oren in de buurt en signaleert en rapporteert aan 
politie, gemeente, WijEindhoven, woningcorporaties en andere relevante partners.

Buurtpreventieteam Genderbeemd is op meer thema’s actief dan enkel woninginbraakpreventie. We 
zien bijvoorbeeld dat er sprake is van een positief effect op andere delictsvormen zoals auto-inbraken, 
fietsendiefstal en jeugdoverlast. 

Daarnaast hebben we aandacht voor leefbaarheidsaspecten als “schoon en heel” en proberen we bij te 
dragen aan het verhogen van de sociale verbondenheid in onze buurt. 

De doorontwikkeling proberen we steeds meer inhoud te geven. Als voorbeelden kunnen we noemen:

• optimaal gebruik maken van de BuitenBeterApp (aanwezig zwerfvuil, kapotte infrastructuur etc. 
worden gemeld);

• ondersteuning voor de politie bij de actie “Donkere dagen Offensief”
• signaleren van zorgwekkende situaties en eenzaamheid bij bewoners. In die gevallen wordt 

contact gelegd met WijEindhoven en/of de wijk-GGD-er.
• bij het herkennen van signalen van ondermijning worden deze doorgegeven aan de politie. 

Onder ondermijning wordt grofweg verstaan de vermenging van de onderwereld met de 
bovenwereld.

Als u na het lezen denkt: "dat wil ik ook", dan bent u van harte welkom bij het buurtpreventieteam
Genderbeemd. Momenteel bestaat ons team uit 28 buurtpreventen en we zijn op zoek naar uitbreiding.

Aanmelden kan via onderstaand email adres.
De buurtpreventiecoördinatoren:

Mevr. Carla Foederer, Dhr. Hans Claassen
Telefoon 06-54977622 Telefoon 2522141
Email: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

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 06-3614 6403 Simone van der Ploeg, 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, 

en C. Foederer: 06-5497 7622
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 1372 0737 Daphne Waaijenberg, D.Waaijenberg@dynamojeugdwerk.nl 
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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