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VAN DE VOORZITTER

CONFETTI EN GEEN SNEEUW 

Beste wijkbewoners,

We beginnen 2016 met een mooie nieuwe editie van onze wijkkrant. Er is door vele 
mensen hard aan gewerkt om er een mooi informatief geheel van te maken dus ik 
wens u alvast veel leesplezier! Onze dank gaat uit naar de bezorgers van de wijkkrant 
die er 4x per jaar voor zorgen dat het “gele krantje” bij u op de mat ligt. 

De confetti is weer opgeveegd en ik hoop dat de carnavalsvierders onder u een mooi 
fiske hebben gevierd, het weer viel niet tegen en de optocht in de stad trok weer veel 
bezoekers.

Tot mijn eigen spijt moet ik zeggen dat ik zo ondertussen al wel met de slee door de sneeuw had willen 
banjeren maar tot nog nu toe brengt 2016 ons vooral veel regen en als we geluk hebben heerlijke 
zonnige koude winterdagen. Bij zin in een warm kopje koffie kunt u natuurlijk altijd even in wijkcentrum 
’t Slot terecht, waar 2016 werd geopend met een gezellig en muzikaal nieuwjaarsconcert!

’t Boekenslot heeft inmiddels volle boekenkasten en zal een boekenverkoop gaan houden voor dubbele 
boeken en boeken die niet veel worden uitgeleend; voor de datum en tijd hiervan verwijs ik naar het 
programma van ’t Slot en de website van de SBG. Het Repair & Energie café gaat opstarten en u kunt 
daar terecht voor reparaties aan kleine huishoudelijke elektrische apparatuur, computers en kleding elke 
3e zaterdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) van 13.00 tot 16.00 uur. 

Voor wat betreft nieuws uit de stichting zelf wil ik naast de oproep verderop in de wijkkrant aandacht 
vragen voor de zoektocht naar een nieuwe penningmeester en een secretaris: als u interesse heeft en 
graag wat meer informatie zou willen of weten hoeveel tijd het u nu echt gaat kosten, dan mail ons 
gerust. 

Graag wil ik de donateurs uit de wijk bedanken voor hun gulle gaven. Naast de subsidie van de 
gemeente zorgt dat ervoor dat we met de stichting activiteiten kunnen ondernemen of u voor uw 
wijk of straat. 

Over enkele weken is het Pasen, en alle activiteiten zijn in volle gang om er weer een 
succesvolle paaseieren-zoek-feest van te maken. Namens de stichting nodig ik alle kinderen 
van harte uit om bij het veldje eieren te komen zoeken en de kleurplaat verderop super mooi in 
te kleuren en bij de Paashaas in te leveren. We maken er dit jaar een groot feest van met 
muziek en een ballonnenwedstrijd!

Uit de informatieavonden van vorig jaar is een enthousiaste groep vrijwilligers opgestaan om 
een Wijkpreventieteam te starten en ook binnen milieu en omgeving zijn er weer veel nieuwtjes te 
melden. Verder nieuws over andere zaken die spelen in de wijk in de wijkkrant; met dank aan iedereen 
die zijn oren en ogen openhoudt en natuurlijk de bijdrage van de verschillende commissies van de 
stichting kunt u hierna lezen. 

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. 

Winterse-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 

Het IBAN van SBG is NL16RABO0150060416 (Rabobank).

Namens het bestuur en de vrijwilligers van SBG heel hartelijk dank.
De penningmeester.
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VAN HET BESTUUR

Vacatures 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester!

Na ongeveer zeventien jaar in de functie van penningmeester 
van SBG heeft Gerrit Knopper aangegeven dat het tijd wordt 
voor een opvolger.

Wij zoeken iemand die overweg kan met een computer en 
internetbankieren.

Het penningmeesterschap vergt niet heel veel tijd.

Wij verwachten wel van de penningmeester dat hij of zij deel gaat uitmaken van het bestuur en de 
bestuursvergaderingen zal bijwonen (4x per jaar) en verder de financiën zorgvuldig zal beheren en 
verantwoordelijk zal zijn voor de begroting, de jaarafrekeningen, rapportage naar de gemeente, dit in 
verband met de besteding van de subsidie.

Voor meer informatie kunt u bellen met de voorzitter of de secretaris.

Wij zijn ook op zoek naar een nieuwe secretaris!

Na ongeveer elf jaar in de functie van secretaris van SBG is het langzamerhand tijd om uit te kijken naar 
een opvolger. Ook hiervoor is ervaring met een computer en tekst noodzakelijk.

Het secretariaat vergt wel wat meer tijd dan het penningmeesterschap.

De secretaris zorgt voor de agenda voor (en het verslag van) bestuursvergaderingen. Eventuele 
correspondentie verloopt tegenwoordig steeds meer via e-mail. Er is nog nauwelijks postverkeer via de 
brievenbus.

De secretaris zorgt voor een aantal formaliteiten, zoals de aanvraagformulieren voor subsidies en de 
registratie van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel. Ook deze formaliteiten lopen tegenwoordig 
via internet of e-mail.

Voor meer informatie kunt u bellen met de voorzitter of de secretaris.

Reinier van den Broek.

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Skaeve Huse

Medio december 2015 heeft wethouder Scholten (Zorg, Welzijn en Armoedebeleid) een brief gestuurd 
aan de gemeenteraad naar aanleiding van onduidelijkheid over de status van verschillende juridische 
procedures betreffende het Skaeve Huse project.

De belangrijkste punten:
• Er lopen geen procedures meer die de voorbereidingen en de bouw van de Skaeve Huse aan 

Croy in de weg staan. Het bestemmingsplan is inmiddels dan ook onherroepelijk.
• Er zijn vergunningen verleend voor de kap van 186 bomen (met compensatieplicht) en de bouw 

van 12 Skaeve Huse en een beheerdersunit. Tegen de kap van de bomen zijn geen bezwaren 
gemaakt en de bomen zijn inmiddels gekapt.

• Trudo, de bouwer en exploitant van de Skaeve Huse, treft voorbereidingen voor de bouw van de 
woningen en de beheerdersunit. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het eerste 
kwartaal van 2016 starten.

• Er is een klein adviesteam opgezet dat Trudo gaat adviseren over de toelating van bewoners van 
de Skaeve Huse. In dat adviesteam werken ervaren deskundigen op het gebied van 
(woon)overlast en de-escalatie vanuit Trudo, politie en gemeente nauw samen.

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

Twee keer per jaar verricht de SBG een wijkschouw. Zowel bij daglicht als in het donker maken wij een 
rondgang door de wijk om te kijken naar o.a. de kwaliteit van de bestrating, verlichting, etc. Hiervan 
wordt een rapport opgesteld en besproken met de Gebiedsbeheerder. Waar nodig en mogelijk worden 
verbeteringen en aanpassingen gedaan op basis van de bevindingen.

Wilt u ook een keer meelopen met ons? Stuur dan een bericht naar: 

info@buurtbeheer-genderbeemd.nl.

Wijkcentrum ’t Slot

De Programmaraad zoekt (nog altijd) Genderbeemders!

Hierbij wil ik nog een keer aandacht vragen voor onderstaande oproep:

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 zoek naar enthousiaste Genderbeemders 
om mee te denken over de programmering in ons wijkcentrum. Contacteer mij gerust voor verdere 
informatie via info@buurtbeheer-genderbeemd.nl of 040-8 44 96 41.

Bomenkap Kasteellaan

In januari jl. zijn langs de Kasteellaan de nodige bomen gekapt, bij wijze van 
dunning. Volgens de groenbeheerder stonden hier te veel bomen om 
allemaal uit te kunnen groeien tot volwassen bomen. Doel van de dunning 
was om de bomen met toekomst te selecteren en die de ruimte te geven om 
verder uit te groeien, zodat deze nog een flink stuk groter en breder kunnen 
worden. Te veel bomen op een beperkte ruimte levert concurrentie op 
tussen de bomen, met als gevolg dood hout ( = vallende takken) en minder 
vitale bomen. 

Ook levert de dunning licht op voor de onderbegroeiing en de beplanting in de tuinen. 
Juist van de struiklaag onder de bomen profiteren veel vogels en insecten vanwege 
de bloemen en bessen die aan de struiken komen. 

Bij de dunning is ook gelet op de mate waarin de bomen over de tuinen groeien, bomen zijn mooi en 
nuttig maar altijd in de schaduw zitten is niet bevorderlijk voor de leefomgeving van bewoners, dus ook 
daar probeert de groenbeheerder rekening mee te houden. Door de dunning zal binnen de beschikbare 
ruimte op een veilige manier zo veel mogelijk “boomvolume” ontstaan.

Voor dunningen is volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de Gemeente Eindhoven 
geen kapvergunning nodig. Wel wordt Trefpunt Groen en worden omwonenden via een wijkinfo 
geïnformeerd.

Uit de Wijk….

Groene stoeptegels

• Er zijn diverse meldingen (Bouvigne, Goudestein, Nijenrode) in januari 2016 gemaakt over de 
groen uitslaande stoeptegels. De gemeente gaf in eerste instantie aan er niets aan te doen, 
omdat het hier om een nieuw soort, duurzame tegel betreft. Omdat de klachten toch wel bleven 
komen over gladheid en de gebiedsbeheerder dit ook aangaf nadat deze zelf was gaan kijken, 
heeft de gemeente toch opdracht gegeven om te borstelen. Dat hielp ook 
niet goed genoeg. Toen is overgegaan tot stomen, en dat hielp wél.

Vuilafvoer naar de Gender

• Vorig jaar ook al eens benoemd in onze wijkkrant; de straatkolken die 
worden misbruikt voor vuilafvoer zoals verfresten, maar ook het sop van 
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de wasbeurt van de auto. Denk er a.u.b. aan dat deze vervuiling terecht komt in onze Gender en 
niet rechtstreeks naar een waterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd! Maak uw medebewoners 
of werknemers van een ingehuurd klusbedrijf hierop attent, mocht u misbruik constateren. Zo 
houden we de Gender samen gezond…

Zwaardere industrie op De Hurk

• In de vorige wijkkrant heeft u de brief kunnen lezen van de familie van Esch m.b.t. plannen van 
de gemeente om zwaardere industrie op de Hurk toe te staan. Inmiddels zijn er 343 
handtekeningen verzameld en komen er nog steeds strookjes binnen gedruppeld. Het 
actiecomité heeft namens al deze mensen een zienswijze ingediend. Wilt u de zienswijze lezen? 
Stuur dan een bericht naar waterkracht@upcmail.nl. Zo kunt u, eventueel als een van de 
ondertekenaars, te weten komen wat er met uw handtekening is gebeurd. Later worden de 
handtekeningen nog aangeboden aan de wethouder.

Dennis Lassouw

WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

Mede Genderbeemd bewoners,

INBRAAK

Zoals u in het nummer van december hebt kunnen lezen, hebben medewijkbewoners zich opgegeven 
om als buurtprevent in de wijk rond te gaan lopen. Misschien hebt u er al gezien, want inmiddels hebben 
ze allemaal op 2 avonden een cursus, verzorgd door de gemeente Eindhoven, gevolgd en zijn ze op 1 
maart gestart. Dit om het aantal inbraken in woningen proberen terug te dringen en onze wijk een stukje 
veiliger te maken. Mocht u belangstelling hebben om ook uw bijdrage te leveren, dan kunt u zich via mij 
opgeven! 

U kunt ook zelf stappen ondernemen voor uw eigen woning:

Het voorkomen van een inbraak door goed hang- en sluitwerk is een goed begin, evenals zorgen dat het 
huis er bewoond uitziet als u zelf weg bent. Denk ook aan verlichting zowel binnen als buiten. Maak het 
een inbreker zo moeilijk mogelijk. Die houdt niet van tijdverlies.

BABBELTRUCS/OVERVAL

De meeste woningen hebben een kierstandhouder. Als er een onbekende bij u aanbelt, gebruik deze 
dan. U kunt dan wel praten, maar men kan niet plotseling de deur verder openduwen. Hiermede 
voorkomt u ongewenst bezoek. Er zijn ook cameraatjes met een schermpje voor binnen te koop. Daarop 
kunt u dan al zien wie er aan de deur staat.

Op de website www.opgelicht.nl kunt u veel informatie vinden over het onderwerp: oplichten.

DIEFSTAL 

Vooral op het Kastelenplein worden veel fietsen gestolen. Als u met dit vervoermiddel boodschappen 
gaat doen, zet die dan goed op slot en ook aan de vaste “wereld” vast, zoals een fietsenrek of hek. 

Ook uit auto’s wordt gestolen. Vaak omdat er iets van waarde open en bloot wordt neergelegd.

Buiten de schade aan dat wat gestolen is hebt u ook schade aan de auto! Dus auto op slot, maar buit 
eruit. Het is beter en goedkoper om diefstal te voorkomen!

INTERNET

Ook via internet kunnen criminelen u benadelen. Mailtjes, die zogenaamd van uw bank of andere 
bedrijven en instanties komen, komen er steeds professioneler uit te zien. 

Zo probeert men bij u digitaal in te breken. Trap hier niet in! Klik nooit op een link of bijlage als u het niet 
vertrouwt. Ben gezond achterdochtig, want voordat je het weet krijg je boosaardige software binnen. 
Reageer ook nooit meteen! Ook niet onder tijdsdruk. Blijf op de hoogte van de nieuwste meldingen, via 
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betrouwbare bronnen van bijvoorbeeld fraudehelpdesk.nl en veiliginternetten.nl

Ik wens u een prettig voorjaar

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

WERKGROEP EVENEMENTEN & JONGERENZORG

Paaseieren zoeken

Traditiegetrouw kunnen op 2e paasdag de kinderen van de 
Genderbeemd weer paaseieren zoeken. Op 28 maart a.s. komt 
de paashaas weer naar onze wijk en hoopt hij dat er veel 
kinderen komen om hem te verwelkomen. 

De dag begint om 11.30 uur bij het speeltuintje aan de 
Ravensdonk.

Eerst zullen er samen met de paashaas wat paasliedjes 
gezongen worden en kunnen de kleurplaten, zie bladzijde 13 , 
worden ingeleverd. Iedereen die een kleurplaat inlevert, krijgt een 
ballon voor de ballonnenwedstrijd. Neem hiervoor de kaart mee 
die op deze bladzijde staat met daarop je naam en adres. 
Voordat we de paaseieren gaan zoeken, laten we eerst alle 
ballonnen los. De winnaars van de ballonnenwedstrijd zullen we 
in het volgende gele blaadje bekend maken.

Dan is het tijd om dat te doen waar iedereen voor gekomen is, 
het paaseieren zoeken. 

Na afloop van het eieren zoeken wordt natuurlijk de uitslag van 
de kleurwedstrijd nog bekend gemaakt en de worden de prijzen 
door de paashaas uitgereikt. 

Als afsluiting kunnen de kinderen daarna nog met de paashaas 
op de foto.

Wij kunnen dit evenement 
niet organiseren zonder hulp 
van vrijwilligers. Dus heb je 
wat tijd, kom en help mee. 
We beginnen om ongeveer 
10.00 uur met de 
voorbereidingen Het is een 
paar uur om te zorgen dat 
het veld schoon is, de eieren 
zijn verstopt en de kinderen 
te begeleiden daar waar 
nodig. 

Lucien Nieman
Lucien.sbg@gmail.com
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Deze kaart is onderdeel van een ballonwedstrijd van de
Stichting Buurtbeheer Genderbeemd in Eindhoven georganiseerd i.v.m. 
Pasen. Wij verzoeken u als u deze kaart heeft gevonden een scan of foto 
van deze zijde te mailen naar: Lucien.sgb@gmail.com

Naam: ________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________ 

This card is part of a balloon contest organized by
Stichting Buurtbeheer Genderbeemd in Eindhoven, The Netherlands.
 If you've found this card, please mail a scan or photo of this side to: 
Lucien.sbg@gmail.com

mailto:Lucien.sbg@gmail.com


WERKGROEP VERKEER

Bikescout geïnstalleerd
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

’t Boekenslot wordt bij steeds meer mensen in de Gestelse 
Ontginning een vertrouwd begrip. We zien het aantal mensen dat 
regelmatig boeken komt lenen, gestaag groeien. En daar zijn we blij 
mee. Het laat zien dat onze bewonersbibliotheek in een behoefte 
voorziet van veel mensen die de gang naar de Openbare Bibliotheek 
in de stad bezwaarlijk vinden.

Natuurlijk kunnen wij niet concurreren met de collectie die men daar 
heeft, maar door goede gaven van medewijkbewoners en door 
aankopen uit ons eigen budget kunnen we toch regelmatig ‘nieuwe’ 
boeken in onze rekken zetten, in verschillende genres. Zo hopen we 
iedereen steeds iets in zijn of haar smaak te kunnen bieden.

Enkele van onze nieuwste aanwinsten:

• Joris Luyendijk: Dit kan niet waar zijn
• Jonathan Frantzen: Vrijheid
• Frances Mayes: Een huis in Toscane
• Mo Hayder: Duivelswerk.

En op verzoek van enkele van onze lezers zijn we bezig alle boeken 
van Baantjer te verzamelen die we nog niet hebben.

We hopen u binnenkort in ’t Slot, waar ’t Boekenslot zijn thuisbasis 
heeft, te mogen begroeten. En mocht u het nog niet weten:
boeken lenen bij ’t Boekenslot is gratis!   

Op Tweede Paasdag, maandag 28 maart a.s., zal ’t Slot, dus ook ’t Boekenslot, gesloten zijn.

INGEZONDEN

Geplande activiteiten:

• HOBBYMARKT: Zaterdag 19 
maart 09.00 tot 17.00 uur

• BOEKENMARKT: Zaterdag 16 
april 09.00 tot 17.00 uur

Zie verder ook 
www.wckastelenplein.nl en 
www.facebook.com/winkelcentrumKastelenplein

PROJECT “GROETEN UIT EINDHOVEN”

….een initiatief voor diverse Eindhovense wijken of gemeenschappen voor een tentoonstelling in het 
Van Abbehuis in juli en augustus 2016.

Deze tentoonstelling wordt gerealiseerd in samenwerking met het Eindhoven Museum, dat werken uit 
zijn collectie laat zien die betrekking hebben op Eindhoven.
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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



De opdracht voor de deelnemers uit de wijken is:

• Maak een affiche waarmee jij de stad zou 
willen promoten.

• Hoe wil jij Eindhoven (door jouw ogen) aan een 
ander laten zien.

Dit kan door tekenen, schilderen, collage-technieken. Het 
werk mag geen foto zijn, wel mogen er foto's als 
collagemateriaal in het werk gebruikt worden.

• Van elke deelnemersgroep worden 10 werken 
geselecteerd en ingelijst voor de tentoonstelling.

• Indien nodig kan via de projectgroep hulp worden 
ingeschakeld voor workshops.

• Het werk moet worden uitgevoerd op staand papier in 
A2 formaat, dit in verband met de presentatie.

• Er kunnen maximaal 12 wijken meedoen.
• In de week van 30 mei t/m 5 juni, worden per 

deelnamewijk 10 werken geselecteerd voorde 
expositie.

• In de laatste week van juni wordt de tentoonstelling ingericht.

Tijdens de expositieperiode kan het publiek op hun favoriete affiche stemmen. In de laatste week dingen 
per wijk 3 werken mee voor de publieksprijs en de juryprijs. Deze worden in de laatste week van 
augustus bekend gemaakt.

Bel of mail ons gerust voor een afspraak.

De projectorganisatie, (in opdracht van de wethouder van cultuur, Mary-Ann Schreurs): 

Anne Rensen, beeldend kunstenaar wimanne@on.nl 040-2450400
Marijke van Overbeek, beeldend kunstenaar marijvanoverbeek@gmail.com 040-2523292

Hieronder enkele voorbeelden, gemaakt door 15-jarige scholieren (oorspronkelijk in kleur)
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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 25 maart: KEETAVOND. Yes, hij is er weer, de leukste 
avond van de maand. Zoals altijd in wijkgebouw ’t Slot. Aanvang 
19.00 uur, einde 21.00 uur. Mis het niet. Entree € 1,--

Zaterdagavond 2 april: KARTING.Topactiviteit. Op circuit de 
Landsard. Snelheid, spanning en sensatie. Eng of gevaarlijk? Nee 
hoor, want jij bepaalt natuurlijk zelf hoe snel je wilt rijden. 
Deelname € 4,--. Maximaal plaats voor 50 coureurs.

Zondag 17 april: CHILLDAG XXL. Chilldag XXL is een hele 
dag leut in recreatiepark Duinoord in Helvoirt. Daar is een 
klimbos, outdoor laserschieten, bouncetrampoline, elektrische kats, midgetgolfbaan en veel meer. En……
de hele dag onbeperkt eten en drinken in het restaurant. Zo veel en zo vaak je maar wilt.

Vrijdag 22 april: KEETAVOND 

Zondag 22 mei: met de bus naar een of ander vet PRETPARK. Naar welk pretpark is op dit moment nog 
niet bekend maar kijk een dezer dagen maar even op onze site en dan kun je lezen waar we dit jaar naar 
toe gaan.

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 hoef je niet vooraf aan te melden.
Dan kun je gewoon naar ’t Slotje komen
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KLEURPLAAT PASEN
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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
2 66 10 40 I. van Hasselt

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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