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VAN DE VOORZITTER

LICHT AAN IN DONKERE DAGEN 

Beste wijkbewoners,

Dit is alweer de laatste editie van de wijkkrant voor 2015, dat tijd vliegt zullen we allemaal 
wel merken. De stichting is bezig met de kalender voor volgend jaar en we hopen weer 
mooie activiteiten met u allen te gaan beleven en organiseren. 

De dagen worden korter en dat is wennen. Begin november is een eerste succesvolle 
bijeenkomst gehouden over veiligheid in en om uw woning. Aan de hoge opkomst ( er 
was geen plek meer vrij) was te merken dat u hier allen graag meer over wilde weten. 

Verderop in de wijkkrant (pag. 8) meer informatie hierover alsook tips voor verlichting en beveiliging van 
uw woning. 

Ook heeft er weer een wijkschouw plaatsgevonden, wat fijn dat we weer voldoende vrijwilligers hadden 
die mee konden helpen. 

Ik wil iedereen bedanken die zich inzet voor de stichting, de leden, de vrijwilligers tijdens de wijkschouw 
2x per jaar, en onze andere activiteiten,  maar ook onze wijkkrant redacteur en de bezorgers van de 
wijkkrant, want het is elk kwartaal weer een hele klus om de wijkkrant te maken en er daarna voor te 
zorgen dat hij netjes bij u in de brievenbus komt. 

Voor 2016 zouden we graag onze stichting willen versterken met U misschien wel: onze secretaris zou 
een helpende hand zeker kunnen gebruiken, dus heeft U zin om bij het reilen en zeilen van de stichting 
betrokken te zijn? Om 4x per jaar te vergaderen en samen zorg te dragen voor een gezonde stichting? 
Dan hoor ik het graag, u zou van harte welkom zijn! 

Zonder stichting zouden de subsidies van de gemeente voor de gezellige straatfeesten en activiteiten 
langzaam opdrogen, en als we niet willen dat dat gaat gebeuren dan hebben we U nodig om bij de 
stichting te komen meehelpen in bestuur dan wel commissiefuncties. 

Ook de programma-raad van ’t Slot zou juichend nieuwe leden verwelkomen, lees hierover meer 
verderop in de editie. 

Verder nieuws over andere zaken die spelen in de wijk; met dank aan iedereen die zijn oren en ogen 
openhoudt en natuurlijk de bijdrage van de verschillende commissies van de stichting. 

De kerstboom kan binnenkort weer de kamer in en de mooiste kerstbomen koopt u ook dit jaar weer bij 
de scouting, de verkoop is gestart vanaf 6 DECEMBER. Bent u na het halen van de boom helemaal in 
de Kerststemming, dan bent u van harte welkom op dinsdag 15 December om 11.00 uur bij Gasterij 
Jongemens voor een muzikale Kerst-Sing-In van het koor DayLightSingers (zie pag. 11)

Om 2016 goed te beginnen wordt er in ’t Slot een Nieuwjaarsconcert georganiseerd op zondag 10 
JANUARI 2016, komt u ook swingend het nieuwe jaar beginnen? We zien u graag! 

Mocht u vragen hebben, items voor in de wijkkrant, melding willen maken van zaken die u zijn 
opgevallen in de wijk of heeft u andere zaken die u onder onze aandacht wilt brengen,  mail ons dan 
gerust: info@buurtbeheer-genderbeemd.nl. 

Ik wens u weer veel leesplezier en alvast Prettige Kerstdagen en een geweldig 2016!

Herfst-groeten,
Laura Lassouw 

VAN DE PENNINGMEESTER

Bent u van mening, dat onze stichting goed werk voor de wijk Genderbeemd verricht, doneer 
dan a.u.b. een bedrag om ons werk mogelijk te blijven maken (Met ingang van 1 januari 2013 
heeft de Belastingdienst onze stichting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling 
ANBI). Het IBAN van SBG is NL16RABO0150060416 (Rabobank).

Namens het bestuur en de vrijwilligers van SBG heel hartelijk dank.
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WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Skaeve Huse

Hierbij een update van het Skaeve Huse project. 

Ondertussen is het bestemmingsplan voor de Skaeve Huse door de raad vastgesteld en in werking na 
een uitspraak van de Raad van State, zoals in de vorige editie van de wijkkrant vermeld. Daarop is een 
bouwvergunning aan woningcorporatie Trudo afgegeven. 

Inrichtingsplan

• Voor het nu nog dicht beboste gebied is een ontwerp gemaakt dat ruimte biedt aan twaalf 
woningen en één beheerdersunit. De beheerdersunit ziet er van buiten hetzelfde uit als de 
woningen en komt vlakbij de toegang te staan. Vanuit de beheerdersunit is er direct zicht op alle 
woningen.

• Voor de bouw van de woningen moeten 186 bomen worden gekapt. De beste en grootste bomen 
blijven staan. De woningen worden daar als het ware tussenin gepast, waardoor het geheel een 
groen karakter krijgt. Hierdoor krijgt het Skaeve Huse gebied een soort Center Parcs uitstraling 
volgens de gemeente. Naast het terrein worden nieuwe bomen en groen gezet als compensatie 
voor de te kappen bomen.

• Er komt één toegang, zodat vanuit de beheerdersunit altijd zicht is op wie het terrein opkomen 
en afgaan. Parkeren door bezoekers kan buiten de slagboom bij de beheerdersunit.

• Het hele terrein wordt omringd door een sloot. Samen met dichte begroeiing vormt die sloot de 
fysieke afscheiding van de Skaeve Huse-locatie.

• Het terrein is vrij nat. Het wordt niet helemaal opgehoogd, maar de woningen worden op kleine 
verhogingen/terpjes gebouwd. Daardoor kunnen de te behouden bomen overleven en staan de 
woningen toch droog. Het regenwater wordt door molgoten afgevoerd naar de sloot om het 
terrein, waardoor die zo veel mogelijk vol met water staat.

• Het pad op het terrein en de paadjes naar de 
woningen worden half verhard, zodat ook daar 
het water op een natuurlijke manier 
wegstroomt.

• Op het terrein komt de nodige verlichting en 
bij de toegang wordt een beveiligingscamera 
geplaatst.

• In het plan zijn twaalf kleine, maar 
volwaardige woningen opgenomen; geen 
containers of semipermanente units. Aan de 
buitenzijde worden frisse kleuraccenten 
aangebracht. 

• De woningen hebben een vloeroppervlakte 
van 35 vierkante meter en bestaan uit een hal, 
woon-/eetkamer, slaapkamer, badkamer en 
een kleine berging. Buiten krijgen de 
woningen een klein terras.

Hiernaast een afbeelding van het inrichtingsplan, met 
de Skaeve Huse en de beheerdersunit, het groen, het 
hek en de sloot.

 

Naar verwachting start de bouw van de eerste Skaeve Huse in januari 2016. 

Alle informatie over Skaeve Huse vindt u op: 
http://www.eindhoven.nl/artikelen/Skaeve-Huse-bij-Croy.htm 
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Wijkschouw

Dinsdag 3 november jl. heeft het SBG team de 2e wijkschouw van dit jaar gelopen. Op de onderstaande 
kaart is te zien welk gebied in de Genderbeemd is geschouwd. Onder perfecte weersomstandigheden 
hebben wij in twee aparte groepen gelopen. 

De bevindingen:

• Gat in trottoir Wamberg

Hiervan is ter plekke melding gemaakt via (ja, daar is ie weer!) via de BuitenBeter app. Het gat 
was dusdanig diep dat er sprake was van aanzienlijk letselgevaar. Op 3 november is de melding 
gemaakt en op 16 november is deze melding afgesloten na reparatie door de gemeente.

• Verlichting

Het was ons opgevallen dat onze wijk in het donker prima verlicht is. Dat geldt dan in het 
bijzonder voor de openbare wegen. De brandgangen verdienen nog extra aandacht, want hier is 
lang niet altijd verlichting aangebracht of de verlichting is niet sterk genoeg. Dit zorgt voor een 
onveilig gevoel en verhoogt de inbraakgevoeligheid. Inbrekers werken het liefst in het donker en 
bij ‘sfeerverlichting’ wordt het ook nog gezellig voor ze gemaakt. Dat willen we uiteraard niet, dus 
ons advies is om uw eigen situatie goed te bekijken en eventueel met de buren afstemmen over 
waar, welke verlichting aan te brengen. 

• Verkeersborden puzzel?!

Bij de Ruwenberg/Nelson Mandelapark zijn twee verkeersborden onder elkaar 
geplaatst, die een aparte combinatie vormen. Zo is onder het fietspad verkeersbord 
een verbodsbord voor honden te zien. De viervoeters zijn dus niet toegestaan op het 
fietspad. Op zich niks mis mee, maar volgens ons heeft het verbodsbord voor honden meer 
toegevoegde waarde als dit bij het naastgelegen speeltuintje wordt geplaatst. 

• Parkeren

De parkeerplaatsen in onze wijk zijn in het algemeen duidelijk aangegeven. En gelukkig beschikt 
99% van onze medebewoners over de vaardigheid om met de auto deze bijzondere verrichting 
uit te voeren. Tijdens onze schouw constateerden we toch enkele ‘incidenten’, waarbij een auto 
dwars op een weg geparkeerd stond of geheel op de stoep. Dit zorgt voor belemmering van het 
overige verkeer en diverse hulpdiensten. Graag uw aandacht hiervoor en spreek gerust de 
eigenaar aan op zijn/haar parkeergedrag.

De actiepunten van de wijkschouw, gelopen op 19 mei jl., zijn deels afgerond. Zo zijn de zandpaden in 
het park aangepakt om plasvorming tegen te gaan en is opgevallen dat er minder hondenpoepoverlast 
is, mede door extra inzet van Stadstoezicht. Benadrukt moet worden dat de hondenbezitters in onze wijk 
zich over het algemeen goed gedragen!

We zijn nog in afwachting van te nemen acties omtrent het ‘illegale’ pad bij de speeltuin aan de 
Sterkenburg en de wateroverlast bij de bushalte Genderhof
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Bouvigne 1

Zoals in de vorige wijkkrant vermeld komt er een nieuw kantoor tussen Karel de Grotelaan en 
Meerveldhovenseweg, aan de Bouvigne, op de oude locatie van een tuincentrum. Vanwege afspraken 
met de gemeente mag het vastgoed- en bouwbedrijf Stam en De Koning (SDK) een nieuw kantoor met 
een showroom voor woningen gaan bouwen. 

In tegenstelling tot het laatste bericht, waarin werd genoemd dat bezwaren van omwonenden m.b.t. de 
hoogbouw, verkeersdrukte en parkeeroverlast terzijde waren geschoven, heeft de gemeente inmiddels 
toch een aangepast bestemmingsplan gepresenteerd. In dit plan mag het kantoorgebouw niet hoger zijn 
dan 5 bouwlagen en 19 meter. Of SDK akkoord gaat met de beperkingen in het aangepaste plan is nog 
onduidelijk. 

Naast het “Actiecomité tegen de bouwplannen aan de Bouvigne” hebben ook onze overburen uit het 
Ooievaarsnest beroep aangetekend tegen het bouwplan bij de Raad van State. Een uitspraak hierop 
van de Raad van State wordt medio 2016 verwacht.

Wijkcentrum ’t Slot

De Programmaraad zoekt Genderbeemders! De Programmaraad van het wijkcentrum bestaat uit 
vrijwilligers uit de drie omringende buurten met als doel om buurtgerichte evenementen te ontwikkelen. 
Omdat momenteel alleen ondergetekende lid is van de Programmaraad, ben ik op zoek naar 
enthousiaste Genderbeemders om mee te denken over de programmering in ons wijkcentrum. 
Contacteer mij gerust voor verdere informatie. 

Nieuwjaarsconcert

Op zondag 10 januari organiseren de drie buurten, Genderbeemd, 
Ooievaarsnest en Hanevoet, het nieuwjaarsconcert. Onder het genot van 
een hapje en een drankje kunnen de bewoners genieten van muzikale 
Nieuwjaarsklanken en zo het jaar feestelijk inluiden met medebewoners. 

Vanaf 11.00u tot ca. 15.00u bent u van harte uitgenodigd voor het 
Nieuwjaarsconcert. Wij zien u dan graag om gezamenlijk te proosten op 
2016! 

Uit de Wijk….

De Gender

De baggerwerkzaamheden in de Gender zijn in november gestart. Hierdoor wordt de kwaliteit van het 
water en leven in de Gender weer op peil gebracht. Volgens de betrokken baggeraar was de ‘oogst’ (tot 
op het moment van schrijven) bescheiden: een verkeerszuil, een winkelkarretje en een fiets waren de 
meest in het oog springende objecten…
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Zwaardere industrie op De Hurk?

De gemeente is bezig met de bedrijventerreinennota waarin onder meer wordt gesproken over 
eventuele verzwaring van industrie op de Hurk. (zie het raadsinformatie systeem 
http://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=47763) 

Onderstaande brief is ingezonden door familie van Esch. Voor verdere vragen omtrent dit onderwerp of 
het inleveren van de (digitale) strook kunt u een bericht sturen naar waterkracht@upcmail.nl.

Dennis Lassouw

Meer ruimte voor zwaardere industrie op De Hurk ? Zeg Nee! 
Geachte medebewoners, 

Op dit moment loopt in de gemeenteraad de discussie over de verdeling van de industrie in Eindhoven. 
Ze werkt toe naar een besluit over welke bedrijventerreinen het meest geschikt zijn voor zware, 
middelzware en lichte industrie. De wethouder wil in de Hurk de zwaardere industrie meer ruimte gaan 
bieden en daarom de milieunormering van dit industrieterrein opschroeven naar het hoogste niveau. Dit 
betekent tegelijkertijd dat de detailhandel en kantoren minder ruimte krijgen en zich op den duur elders 
moeten vestigen. Ook wonen mag dan niet meer, wat betekent dat de woonboten zullen moeten 
verdwijnen. 

Toch duurt het inmiddels al meer dan 3 jaar en is het nieuwe plan nog steeds niet aangenomen. En dat 
is niet voor niets. Natuurlijk zal het economisch goed zijn voor Eindhoven. Maar gelukkig wil de 
gemeenteraad verder kijken en heeft zich de vraag gesteld  “moet je op deze locatie, zo dicht bij het 
centrum, omringd door woonwijken, wel zwaardere industrie willen?  s dat wel verantwoord?‘ Natuurlijk 
hopen wij dat de gezondheid en het welzijn van de burger het wint van economische belangen en dat 
de Raad beslist dat de zware industrie beter aan de rand van Eindhoven kan komen, omdat daar ruimte 
is en minder mensen wonen. 

Het is daarin belangrijk dat wij ook onze stem laten horen. 

Terwijl er in de meeste gemeenten juist milieumaatregelen genomen worden om de gezondheid van de 
inwoners beter te waarborgen, komt men in Eindhoven met dit plan. Net als de stankoverlast van de 
asfaltcentrale, waar u in de wijk nog steeds last van heeft, stoppen de gevolgen van een ontploffing of 
de uitstoot van fijnstof niet bij de Hastelweg, de Beemdstraat of de Meerenakkerweg, de grenzen van de 
Hurk.

Als u ook bezorgd bent  over deze plannen, willen wij u vragen om onderstaande strook in te vullen en 
in te leveren in de box in de ontmoetingsruimte van 't Slot of op te sturen naar waterkracht@upcmail.nl. 
Dan gaan wij ervoor zorgen dat deze bij de gemeenteraad terecht komen, zodat zij rekening kunnen 
houden met uw mening als ze een beslissing gaan nemen.

Met vriendelijke groeten
Familie van Esch

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Als inwoner van wijk de Genderbeemd wil ik mijn bezorgdheid aan u als gemeenteraad kenbaar maken 
omtrent de plannen met industriegebied de Hurk. Het industriegebied ligt in onze achtertuin, dicht tegen 
onze woonwijk aan. Wij vrezen voor onze veiligheid en gezondheid als de milieunormering wordt 
verhoogd, waardoor er meer ruimte komt voor de zwaardere industrie, terwijl hiertoe de noodzaak 
ontbreekt. In mijn beleving zijn er aan de randen van Eindhoven en in het buitengebied mogelijkheden 
genoeg om deze industrie daar te vestigen.

Met vriendelijke groet,

Naam   ……………………………………………………………………………………………………

Adres   ……………………………………………………………………………………………………

Datum …………………………………………… handtekening……………………………………….
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WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

Mede Genderbeemd bewoners,

Begin november viel er bij alle wijkbewoners een wijkinfo van gemeente Eindhoven en politie door de 
brievenbus. Er werd een informatieavond gehouden n.a.v. inbraken in onze buurt. De avond was 
gepland op donderdag 12 november. Men kon zich aanmelden via email of telefonisch.

De eerste avond zat de zaal in Genderhof stampvol. Op 26 november was er een herhaling, waar ook 
veel belangstelling voor was; men moest mensen teleurstellen omdat er geen plaats meer was.

Voor bewoners die in deze avonden interesse hadden en niet konden komen, volgt hier de website van 
de gemeente, waar u veel informatie vandaan kan halen: 

http://www.eindhoven.nl/stad/veiligheid/inbraakpreventie.htm

Zoals geschreven, het aantal inbraken in onze wijk is de laatste tijd gestegen. Om dit te verminderen is 
het noodzakelijk dat de krachten gebundeld worden en bewoners, politie en gemeente dit probleem 
gaan aanpakken. 

Op de voorlichtingsavonden liet ervaringsdeskundige Theo Korsten foto’s uit de wijk zien, waar 
inbrekers precies naar kijken. Theo verdiende jarenlang de kost als inbreker. Nu geeft hij beveiligingstips 
en advies op het gebied van diefstal- en inbraakpreventie.

In de hal van Genderhof stond een kraam waar men voorlichting kon krijgen over bv. hang en sluitwerk, 
verlichting en alles wat met preventie te maken heeft. 

Om onze wijk veilig te houden zijn er wijkbewoners nodig die een actieve rol willen spelen in onze buurt. 
Men kon zich na deze informatie avond hiervoor opgeven, wat menig bewoner ook heeft gedaan. Hoe 
meer, hoe liever !!!!  Meedoen aan het buurtpreventieteam is een steentje bijdragen om het aantal 
inbraken in de wijk te verminderen en een gezellige manier om andere wijkbewoners te leren kennen. 
Voor diegenen die zich opgegeven hebben, volgt nog een aparte info avond.

Het is voor de gelegenheidsdief nu een ideale tijd, het is vroeg donker. Denkt u daarom aan verlichting 
in en buitenshuis? Zelfs in de achterpaden geeft verlichting een veilig gevoel.  Een dief houdt er niet van 
om gezien te worden. Dichte begroeiing waardoor de voordeur niet goed te zien is, is voor een dief een 
kolfje naar zijn hand. 

Ik hoop dat u een goed 2015 heeft, en een voorspoedig 2016.

Mevrouw Wil de Vries,
hoofdcoördinator criminaliteitspreventie.
Telefoon: 040-2572710

Strookje s.v.p. ingescand opsturen naar waterkracht@upcmail.nl

of vanaf 15 december deponeren

in de box bij de bar in de ontmoetingsruimte van Wijkgebouw 't Slot
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WERKGROEP VERKEER

Fietsoversteek bij de rotonde Meerenakkerweg / Kasteellaan / Beemdstraat

Het probleem

Fietsers of scooters die onverwacht opduiken op een 
oversteekplaats. Ze vormen maar al te vaak een plotseling 
gevaar. Automobilisten zien ze vaak te laat door diverse 
oorzaken.

De snelheidsverschillen op zo'n fietspad worden echter alsmaar 
hoger, mede door de groeiende populariteit van elektrische 
fietsen. Vergrijzing zorgt bovendien voor meer oudere fietsers op 
de weg. Zij reageren minder alert en lopen bij een ongeval eerder 
botbreuken en ernstige verwondingen op. De fietser zelf is zich 
vaak niet bewust van zijn of haar eigen kwetsbaarheid.

De oplossing

De firma Heijmans uit Rosmalen heeft een intelligent systeem ontwikkeld om automobilisten te 
waarschuwen voor naderende (brom)fietsers: de 'BikeScout'.

Dit systeem volgt continu de snelheid en afstand van naderende fietsers. Met die informatie berekent 
het systeem de aankomsttijd en waarschuwt de automobilist voor de naderende fietser(s). Dat 
waarschuwen gebeurt via LED-indicatie in het wegdek.

In de eerste maanden van 2016 zal een 'BikeScout' signaleringssysteem worden aangelegd bij de 
fietsoversteek van de Kasteellaan bij de rotonde.

Zo werkt de 'BikeScout'

'BikeScout' maakt gebruik van radartechnologie die reeds wordt toegepast in de auto-industrie om 
andere weggebruikers te signaleren. De radar meet continu de veranderende positie van individuele 
weggebruikers en analyseert deze gegevens tot wel 50 meter van te voren. Door rekening te houden 
met de snelheid van het naderend object (fietser, e-bike of scooter), waarschuwt 'BikeScout' de 
automobilist op tijd.
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(De tekst hierboven is een bewerking van www.heijmans.nl/bikescout)

Reinier van den Broek

NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Nu het wat kouder begint te worden, lijkt het wel of steeds meer 
mensen er meer moeite mee gaan krijgen om naar de Openbare 
Bibliotheek in de stad te gaan. Ze vinden het toch gemakkelijker om in 
de buurt boeken te kunnen lenen en komen zo bij ons in ’t Boekenslot 
terecht. We zijn blij met deze nieuwe ‘klanten’ en hopen dat ze bij ons 
steeds voldoende van hun gading kunnen vinden. 

Onze collectie is de laatste weken weer wat gegroeid door 
boekengiften van particulieren. We hebben zelfs enkele vrij actuele 
titels cadeau gekregen zoals ‘Magdalena’ van Maarten ’t Hart, en 
‘Leeuwentemmer’ van Camilla Läckberg. 

Als u deze boeken, en natuurlijk ook onze andere boeken, wilt lenen, 
maar ze staan niet in de rekken, dan kunt u ze reserveren. U krijgt 
bericht wanneer het gereserveerde materiaal er is. Dit is, evenals 
onze andere diensten, gratis. 

Het loopt de laatste tijd vrij goed met de bezorgdienst van de 
Openbare Bibliotheek. Het busje komt op dinsdagmorgen, meestal 
even voor 12 uur.  Wij zetten de gereserveerde boeken bovenop de 
kast tegenover de bar. Op de bestelbon van de Openbare Bibliotheek 
zetten wij de datum van bezorging. U kunt de boeken ophalen tijdens 
de openingsuren van ’t Slot. Als de boeken na twee weken niet zijn 
opgehaald, gaan ze terug naar de bibliotheek. 
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Openingstijden

maandag 14.00 – 16.00 uur
dinsdag 10.00 – 12.00 uur
donderdag 14.00 – 16.00 uur

Leestafel: tijdens de 
openingsuren van ‘t Slot

Bewonersbieb 't Boekenslot
Wijkgebouw 't Slot,
Kastelenplein 167,
5653 LX Eindhoven .
Tel. 040-2519768

Email: boekenslot@gmail.com

Knipperende LED's in de weg waarschuwen de automobilist



INGEZONDEN

Even voorstellen, Lieke Cosman

Goedendag, ik ben Lieke Cosman, wijkverpleegkundige bij Archipel Thuis, team 
Genderhof. Hieronder valt o.a. de wijk Genderbeemd. 

Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis in uw vertrouwde 
omgeving te blijven wonen. Wanneer u echter afhankelijk wordt van zorg van 
anderen, dan biedt professionele thuiszorg van Archipel Thuis uitkomst. 
Vanzelfsprekend blijft u zoveel als mogelijk de dingen zelf doen of met behulp 
van uw familie, buren en kennissen. 

Binnen team Genderhof werken wij met zorgmedewerkers en verpleegkundigen. 
Ons team is klein (11 medewerkers), dit betekent dat er zoveel mogelijk dezelfde 
medewerkers bij u thuis komen. Ook zorg die moeilijk op vaste momenten te 
plannen is, is bespreekbaar.

Ik, Lieke, kom graag bij u thuis. Samen met u bekijk ik welke vragen er bij u leven, welke ondersteuning 
nodig is. Samen met u leg ik een en ander vast in een zorgplan en zorg voor de inzet van de 
professionele zorg.

Wij kunnen u ondersteunen bij dagelijkse, persoonlijke verzorging. Denk aan bijvoorbeeld aan en/of 
uitkleden, hulp bij het wassen, maar haarverzorging, scheren en mondverzorging hoort ook tot de 
mogelijkheden. Daarnaast is er ook mogelijkheid voor verpleging, zoals medicijnen toedienen of wonden 
verzorgen. Ook denken we graag met u mee voor eventuele ondersteunende begeleiding zoals 
boodschappen doen of hulp in de huishouding.

Heeft u vragen? Bel en-/of mail gerust: Tel. 0800 0717 , Mobiel: 06-10421420

E-mail: Lieke.Cosman@archipelthuis.nl

Web: www.archipelthuis.nl

Kerst Sing-In

D  ay  L  ight  S  ingers
het gezellige, sympathieke

koor op dinsdagmorgen
o.l.v. Esther Sijp

verzorgt een

Kerst-sing-in
op 15 december 2015

om 11.00 uur

Locatie:

Gasterij Jongemens
Jongemastaete 71a

Eindhoven
Deuren gaan open om 10.30 uur

Toegang is gratis.

Activiteiten Winkelcentrum Kastelenplein

Kerstmarkt: 12 december van 9.00 tot 18.00
Kerstmarkt: 13 december van 10.00 tot 17.00
Platen- en CDmarkt: 19 december van 10.00 tot 17.00
Koopzondag: 20 december van 12.00 tot 17.00 
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Kerstbomen

Expositie Schilderclub ’t Slotvernis.

De schilderclub ’t Slotvernis houdt in december en januari een expositie in het zorgcentrum 
Archipel/Gagelbosch, Gagelboschplein 200 in Eindhoven.

De tentoonstelling heeft geen specifiek thema. De werken die getoond worden, zijn zeer divers, omdat 
ieder lid schildert naar eigen expressie en persoonlijke verbeelding of aan de hand van een zelf gekozen 
voorbeeld.

De schilderclub komt al jaren wekelijks samen in het wijkgebouw 't Slot aan het Kastelenplein en 
schildert met “verve”.  Een belangrijk aspect naast het schilderen is het delen van elkaars expertise en 
het sociaal samenzijn.

De expositie is gratis te bezichtigen van 30 november 2015 tot en met 31 januari 2016.
De openingstijden zijn:  maandag t/m zaterdag,  van 09.00-21.00.

Iedereen is van harte welkom.
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Repair- en EnergieCafé

Eindelijk, het is zover. We zijn op zaterdag 21 
november 2015 om 13.00 uur tot 16.00 uur in 
wijkcentrum ’t Slot, Kastelenplein 167 te 
Eindhoven gestart met het Repair- én 
Energiecafé.

We leven tegenwoordig in een 
“wegwerpmaatschappij” waar spullen die niet meer werken zonder mankeren op de vuilnishoop 
belanden. Terwijl vaak een kleine, meestal niets kostende reparatie het voorwerp een tweede leven en 
de gebruiker plezier kan bezorgen.

Reparaties zijn tegenwoordig duurder dan de waarde van het voorwerp en het is moeilijk het juiste 
bedrijf of de juiste persoon te vinden en dus: weg ermee.

Als statement tegen die “wegwerpmaatschappij” hebben de drie wijkverenigingen Genderbeemd, 
Hanevoet, Ooievaarsnest, de Programmaraad van wijkcentrum ’t Slot en de wijkwerker van “Lumens In 
de buurt”, Wil Vugts, samen met een aantal deskundige vrijwilligers besloten een Repair- én 
Energiecafé te openen.

Ook als aanvulling op bovengenoemd statement houdt 040Energie–team Hanevoet een energiecafé 
met het doel bewoners te adviseren hoe zoveel mogelijk op energie te besparen zonder aan comfort in 
te boeten. Het thema van dit Energiecafé is het winterklaar maken van de woning.

Wijkbewoners kunnen elke derde zaterdag van de maand (in december de tweede zaterdag) in 
wijkcentrum ’t Slot terecht voor reparaties aan kleine huishoudelijke apparaten, zoals stofzuigers, 
strijkijzers, mixers, etc. Ook kunt u voor uw PC en kleding hulp krijgen. In het voorjaar zullen we u ook 
helpen bij het repareren van uw fiets.

Reparaties worden samen met u uitgevoerd!

In afwachting van het moment van uw reparatie kunt u in de ontmoetingsruimte - het café – tegen 
betaling van de diensten van de bar gebruik maken. Ook kunt bij de Hobby Computer Club uw 
vliegkunsten laten zien op de flightsimulaters en kunt u deelnemen aan een lezing over Google Foto’s.

Namens de vrijwilligersgroep, Hans Bommezijn

   

BURENDAG 2015

Oudaen

Oudaen Burendag 2015 was wederom super gezellig!

Het was een stralende dag op zaterdag 26 september en daarmee werd het 
wederom een super gezellige Oudaen Burendag, waar jaarlijks steeds meer 
bewoners van de Oudaen aan meedoen. De animo om met de verschillende 
activiteiten mee te doen was erg groot, zoals het schilderen van diverse soorten 
insectenhuisjes, het zelf in elkaar timmeren van een (stevig) vogelhuisje en voor 
de jeugd het bouwen van hutten met de vele pallets die op het grasveld lagen. 
De kinderen vermaakten zich ook goed met een heuse Oudaen puzzeltocht en 
het aanwezige luchtkussen. De perkjes, die 2 jaar geleden tijdens de Burendag 
waren aangeplant, werden wederom onderhanden genomen zodat die er weer 
een paar jaar tegen kunnen. De aanwezigen konden gedurende de Burendag 
ook met een grappig hoedje, strikje, brilletje etc op de foto.
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Terug van weggeweest dit jaar was een Zumba-momentje om alle spieren weer lekker los te gooien, 
waarna we konden genieten van de vele lekkere gerechten die door de deelnemende buurtbewoners 
zelf waren klaar gemaakt. Na het eten werden de 3 straatnaamborden onthuld waardoor het "Burendag-
gevoel": ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, iedere dag duidelijk zichtbaar is in onze straat.

Rond de klok van 22.00 uur ging de muziek uit en werd er nog gezellig geborreld en geroddeld onder 
het genot van een drankje en de warmte die de vuurkorven afgaven. 

De rest van de foto’s, die zijn gemaakt door Marie-José Terburg, zijn terug te vinden op onze eigen 
website www.oudaen.com

In 2016 weer een Oudaen Burendag? Jazeker, dus heb je leuke, grappige, ludieke ideeën: laat het ons 
dan zeker weten!

Namens de Oudaen Burendag commissie,

Peter Tops
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Wamberg

Het was weer een zonnige dag (hoe is het mogelijk!). Dit jaar voor de 5e keer achtereen de burendag 
georganiseerd met en voor bewoners van Wamberg, Stapelen, een deel van de Ravensdonk en een 
deel van de Bouvigne.

Wederom een groot animo, wel 120 deelnemers; jong en oud! 
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Het avondprogramma; de bizarre buren buiten bingo was een succes en zorgde voor veel hilariteit! 

WERKGROEP EVENEMENTEN & JONGERENZORG
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Een selfie met de buren! Rara wie zijn dit?

Bij deze een foto van de trapmuur op het veld langs de Sterkenburg.
 Deze zijde is eerst opnieuw gemaakt, maar ook de andere kant heeft 

inmiddels een opknapbeurt gehad.



JONGERENWERK / DEGOJ

Welkom bij DEGOJ
is iedereen van 10-15 jaar.

De sterke punten van Degoj:

J Iedereen die gewoon een keer meedoet aan een Degoj activiteit is vanaf dat moment auto
matisch lid.

J Niemand betaalt bij Degoj contributie. Lid zijn is gratis. Alleen als je meedoet aan een be
paalde activiteit betaal je een kleine deelnemersbijdrage.

J Leden krijgen iedere maand ons gratis maandblad ‘DEnieuwsGOJer’ thuis bezorgd. Daarin 
kun je lezen wat er de komende maand allemaal georganiseerd wordt.

J Niets hoeft bij Degoj. Heb je geen zin in bepaalde activiteiten, dan doe je daar natuurlijk ook 
niet aan mee. Nee, bij Degoj werkt het andersom. Wil je ergens graag aan meedoen, dan 
meld je je gewoon voor die activiteit aan. Een simpel telefoontje of mailtje is voldoende. 
Vrijheid blijheid dus bij Degoj.

J Bij Degoj ontmoet je veel leeftijdgenoten uit je eigen omgeving. En maak je gemakkelijk 
nieuwe vriendjes of vriendinnetjes.

Dit kun je de komende maand bij Degoj verwachten  :

Vrijdag 18 december: KEETAVOND. Van 19.00-21.00 uur in 
Wijkgebouw ’t Slot. Met alle bekende dingen en extra voor de 
meiden deze maand: glittertattoos zetten .En natuurlijk ook ons 
nieuw spel 'catch the light', de pannakooi en veel meer.’. 
Entree € 1,--

Vrijdagavond 8 januari: CHOCOLADEFESTIJN.De 
allerlekkerste activiteit van Degoj. Kijk op de website naar de 
foto’s van vorig jaar. We gaan naar de chocoladefabriek Rudolph 
Vermeulen in Waalre. Deelname kost € 4,--. 

Zaterdagavond 16 januari: BINGOAVOND. vWin mooie prijzen op de spannendste avond van het jaar. 
Echt waar, 5 december is er niks bij. Het is te doen in wijkgebouw ’t Slot. Anders dan op de Keetavond 
krijgt iedereen een zitplaats en natuurlijk veel meer dan 1 bingokaart. Doe mee. Deelname kost € 1,50

Vrijdagavond 5 februari: CARNAVALSDISCO in wijkgebouw ’t Slot. Ga uit je (eigen) dak op ons 
jaarlijks muziek-, dans- en hosfeest. Met prijzen voor de leukst verklede jongen en meisje, limbodans, 
stoelendans enz. enz. Entree kost € 2,--. Het feest is van 19.30 tot 22.30 uur. Iedereen van 9 t/m 15 jaar is 
welkom.

Kijk voor meer informatie en nog veel meer activiteiten op www.degoj.nl 

Wil je meedoen aan een Degoj activiteit dan kun je aanmelden via e-mail, de website of per telefoon. Het  
mailadres is degoj@upcmail.nl. Of gebruik het contactformulier op www.degoj.nl. Het telefoonnummer 

is 2521353. Ook als je meer info over Degoj of een van de activiteiten wilt mag je mailen of bellen

Voor de Keetavond en Carnavalsdisco hoef je niet vooraf aan te melden.
Dan kun je gewoon naar ’t Slotje komen
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ACTIVITEITEN WIJKCENTRUM 'T SLOT

Maandag 09.00 – 12.00 Schildersclub 't Slepertje
09.45 – 11.00 Yoga 55+
13.30 – 16.30 Biljartclub + Vrij rikken
13.30 – 14.30 Gym 55 + Welzijn 
13.00 – 16.00 Schildersclub Rob Vonk
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.00 Koersbal (okt t/m april)
19.30 – 23.00 Biljartclub
20.00 – 22.00 Country Linedancing Beginners (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 1e & 3e maandag vd maand → Fotoclub De Gender
20.00 – 23.00 2e & 4e maandag vd maand → V.E.R.O.N. (a13.veron.nl)
19.30 – 23.00 1e maandag vd maand → HCC Computerclub
20.00 – 23.00 2e maandag vd maand → ACE Apple computerclub 
19.30 – 22.30 4e maandag vd maand → HCC Beeld bewerking
19.30 – 22.00 Laatste maandag vd maand → PC Vriendenclub

Dinsdag 09.30 – 10.30 Slankclub
09.30 – 12.00 Hobby bridgeclub
10.00 – 12.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.00 Koersbal (okt t/m april)
19.00 – 20.30 Aerobics
20.00 – 21.00 V.E.R.O.N.  (a13.veron.nl)
20.15 – 22.15 Schildersclub Slotvernis

Woensdag 13.00 – 16.30 Biljarten en kaarten 50 +
13.30 – 14.30 1e woensdag vd maand Politie spreekuur
14.30 – 15.45 Volksdansen
20.00 – 23.00 1e woensdag vd maand → HCC Video
19.00 – 23.00 2e woensdag vd maand → Hermes pers. vereniging
19.30 – 22.30 3e woensdag vd maand → HCC Website
19.30 – 22.30 3e woensdag vd maand → Vereniging van Natuurfotografen
20.00 – 23.00 Laatste woensdag vd maand → Linux

Donderdag 13.30 – 16.30 Vrij rikken
13.30 – 16.30 Biljartclub
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.30 Soos 50 + ( biljarten, kaarten, sjoelen )
20.00 – 22.30 Zangkoor Dirk ( pop)
20.00 – 22.30 2e donderdag vd maand → HCC Borduren
19.00 – 22.00 Laatste donderdag vd maand → HCC Flight Simulator

Vrijdag 20.00 – 22.00 Country Linedancing Gevorderden (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 Sociëteit “de Gender”, 1x per maand. 

Zaterdag 09.00 – 16.00 1e zaterdag vd maand → HCC Flight Simulator
12.00 – 17.00 3e zaterdag vd maand → HCC Inloop
13.00 – 16.00 3e zaterdag vd maand → Repair- en Energiecafé

Zondag 12.00 – 18.00 Welzijnsorganisatie Soenie Hanafie Eindhoven

Daarnaast heeft het Jongerencentrum elke dag een eigen programma.
Mocht u nog vragen en / of opmerkingen hebben, kom gerust binnen.
Als u een zaal wilt reserveren, dan kunt u contact opnemen met de beheerder.
Graag tot ziens in Wijkcentrum ‘t Slot. Wij staan u graag te woord.
Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven
Tel.: 040 2519768 E-mail: info-slot@lumensbuurtruimten.nl 
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SPORT, SPEL EN ONTSPANNING

Bridgeclub Allez Alert 2 52 62 00 mevr. C. Assink, secretariaat
Atrium Gagelbosch 2 21 76 09 mevr. A. Hille, wedstrijdleiding

Schaakver. “Triple-Pion” 2 55 21 13 Henk Smit, web site: www.triple-pion.dse.nl
Fotoclub “De Gender” e-mail: info@fcdegender.nl
Scouting Angelo Roncalli 2 55 25 88 P. Weeber, p/a Offenbachlaan 116, 5654 RG  Ehv
Koninklijke Harmonie Phileutonia 2 02 55 28 Birgit Strijbos, Postbus 7031, 5605 JA  Eindhoven

web site: 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
Heren- en dames gymclub GO 2 41 72 91 Peter de Zeeuw
Damesgymclub GO 2 85 89 97 Thieu Broens
KBO 50+ GO 2 52 17 57 M. van Beurden
Handbalvereniging EHV 06 1458 7458 Mario Vonk, www.ehvhandbal.nl
Seniorfit 06-1418 9051 Ellen Raijmakers / 06-1065 9065 Petra Cuppen
Tennisvereniging Volley 2 52 88 72 T. van Gils, Schönberglaan 8
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

MELDINGSKAART BUURTPREVENTIE
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BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee
Politiebureau Gestel 0900-8844 Aalsterweg 290, 1e woensdag v.d. maand spreekuur

13.30 tot 14.30 uur in wijkgebouw ’t Slot.
Huisartsen Kastelenplein -------------- Kastelenplein 172, 5653 LX  Eindhoven

website: http://www.huisartsenkastelenplein.nl
2 55 11 37 B. ter Keurst
2 51 15 70 R.T.B. Verstegen
2 52 62 55 M.A.P. Nelissen / Y.A.F. Rutten-Roumen
2 52 90 82 P. Schröder

Spoedlijn Kastelenplein 2 52 23 15 Maandag t/m vrijdag van 8 tot 17 uur
Huisartsen Gestel Midden 2 51 99 50 Gezondheidscentrum Gestel Midden

Peter van Anrooylaan 5, 5654 MA  Eindhoven
Spoedlijn Gestel Midden 2 52 02 20 website: https://gestelmidden.dohnet.nl
Gezondheidscentr. Sibelius 7 11 71 00 SGE Sibelius, Sibeliuslaan 315, 5654 CT  Eindhoven

Mevr. S. de Boer, Mevr L Roos.  http://www.sge.nl 
Centrale Huisartsenpost 0900 8861 van 17 tot 8 uur en in het weekeinde
Tandartsen 2 57 38 29 R. Brakel, Kastelenplein 174

2 51 83 32 B. Jans, Kastelenplein 1 74
2 51 32 45 J. Sijmons, Kastelenplein 1 74
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
Sensoor 0900 0767 Voor een gesprek van mens tot mens
Tel. Hulpdienst 2 44 04 40 Postbus 7591, 5601 JN  Eindhoven
Buurtbemiddeling 0653317331 Eindhoven, www.problemenmetjeburen.nl
Bibliotheek 260  4 260 Emmasingel 22, www.bibliotheekeindhoven.nl
Boekenuitleen/leestafel 2 51 97 68 Wijkgebouw 't Slot, Kastelenplein 167
Basisscholen 2 51 14 41 De Hobbitstee, Schelluinen 2

2 52 19 05 De Springplank, Aldendriel 38
Peuterplaza Genderbeemd 2 57 39 04 Aldendriel 38a,  5653 PK  Eindhoven
Kinderdagverblijf Korein 2 57 36 36 Keverberg 5A,  5655 BA  Eindhoven
Peuterplaza Hanevoet 2 51 70 91 Keverberg 5 (‘t Startblok)

2 52 18 62 Inlichtingen en opgeven peuters: Rita Taphoorn
Spilcentrum Oldengaarde 2 51 89 72 Oldengaarde 1b,  5655CP Eindhoven
Jongerencentrum ’t Slot 0652634809 Wijkgebouw ‘t Slot,  www. jongerenineindhoven.nl
Sporthal - Genderbeemd 2 52 15 55 Sterkenburg 616
Yogalessen 2 52 14 10 Mevr. Lucie Wolterbeek, Ruwenberg 79
Zuidzorg 2 30 84 08 Voor dringende gevallen dag en nacht bereikbaar
Archipel 2 52 03 11 Genderhof

2 50 44 00 Zuiderpark en Gagelbosch
Wijkgebouw ‘t Slot 2 51 97 68 Kastelenplein 167, bespreken woe. 19.00 - 21.00 uur
Degoj 2 52 13 53 Rob Hack, Warmelo 15, 5655 JZ  Eindhoven
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 Lodewijkstr. ma t/m vrij 13.00 - 17.00 u, za 10.00 - 16.00 u
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