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VAN DE VOORZITTER

HALLO LENTE 

Beste wijkbewoners,

De winter voorbij, hebben we alweer volop mogen genieten van prachtig BBQ weer, 
deze dagen smaken natuurlijk naar meer, krijgt u bij deze zonnige dagen ook zo’n zin 
in een feestje?  Organiseer dan gerust met uw straat of buurt een gezellige activiteit. U 
kunt voor subsidie in aanmerking komen bij de SBG. Kijk even op de website voor 
meer informatie of stuur de stichting een mailtje.

Begin maart liet de zon zich wat minder zien en het paaseieren zoeken viel enigszins 
in het water. Aan het enthousiasme van de kinderen en de opkomst lag het zeker niet! 
Het veld werd vroeg in de ochtend al voorbereid door het eitjes-team en kilo’s eieren 

werden over het veld verspreid. Met vrolijke muziek en een geweldige ballonnenwedstrijd was het 
Paasfeest dit jaar enorm gezellig.  

Veel kinderen zijn een tekening komen brengen aan de paashaas, er zijn een boel prijzen gewonnen. 
Verderop in het krantje meer over de prijzen en de winnaars.  Alle kinderen bedankt voor het komen; het 
was gezellig! En ik wil hier ook de commissie bedanken voor het hondenpoepvrij maken van het veld, 
zodat de kinderen alleen eieren zouden vinden, het opruimen van de tent en spullen in de stromende 
regen en natuurlijk de muziek-maestro Borrequito & ook BallonDeco voor de ballonnen; kei gezellig.

Het is u vast al opgevallen dat het buurtpreventieteam zeer actief is in de wijk. Het is werkelijk geweldig 
dat een groep enthousiaste vrijwilligers zich inzet om onze wijk veilig en rustig te houden, daar profiteren 
we allemaal van. Ziet u deze kanjers lopen met hun gele vestjes aan, vergeet ze niet hartelijk te 
bedanken want ze lopen voor ons allemaal. Ook vanuit de SBG een warm applaus voor de inzet van 
jullie allemaal!

De SBG heeft afscheid genomen van Gerrit Knopper, die velen jaren voor de SBG penningmeester is 
geweest. De inzet en betrokkenheid van Gerrit is zeer gewaardeerd. 

Dan verheug ik mij enorm om jullie onze nieuwe penningmeester voor te kunnen stellen: Een hartelijk 
welkom aan Antoon Knapen. 

Verder in deze editie ook 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. 

Binnenkort vind er weer een wijkschouw plaats. Zo brengen we in kaart hoe het ervoor staat in de wijk, 
waar verbeterpunten mogelijk zijn en wat eventuele risicoplekken zijn.  Heeft u zin om een paar uurtjes 
mee te lopen bij de wijkschouw, u bent vanzelfsprekend van harte welkom, stuur gerust een mailtje. 

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.

Laura Lassouw 

VAN DE PENNINGMEESTER

Stelt zich voor: onze nieuwe penningmeester Antoon Knapen.

30 jaar geleden ben ik in Eindhoven komen wonen, in Blaarthem, aan de andere kant 
van de Gender. 15 Jaar geleden zijn we in de Genderbeemd gaan wonen, we wilden 
niet ver weg verhuizen wegens de fijne woonomgeving en gunstige ligging: op 10 
minuten fietsen van de stad en het groen (Dommel, Klotputten) en goede 
uitvalswegen.

Een vacature in het buurtblad, wat ik altijd lees, deed me beseffen dat het tijd werd 
om een bijdrage aan deze prettige buurt te gaan leveren. Aldus geschiedde…..

Antoon Knapen
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VAN HET BESTUUR

Subsidie 2016

Ook dit jaar krijgen wij weer subsidie van de gemeente Eindhoven. Onze subsidieaanvraag is ook weer 
volledig gehonoreerd. Dit betekent dat u ook weer bij ons terecht kunt voor een bijdrage als u een buurt- 
of straatfeest wilt organiseren en daarvoor iets wilt huren, zoals een springkussen of een of ander 
speeltoestel. Als u een mailtje stuurt naar info@buurtbeheer-genderbeemd.nl krijgt u per omgaande een 
formuliertje om enkele gegevens in te vullen.

Reinier van den Broek.

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Wijkschouw

Twee keer per jaar doet 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. Op 24 mei heeft de eerste 
wijkschouw van 2016 plaatsgevonden waarvan in de volgende editie de bevindingen zullen worden 
beschreven. Mocht u zelf al aandachtspunten willen vermelden en/of wilt u eens meelopen met de 
wijkschouw, dan hoor ik het graag!

Website NextDoor

Om de interactie binnen onze wijk, straat of buurt, te vergroten is er een digitaal platform beschikbaar 
genaamd Nextdoor. Zowel op de website als de app kunnen bewoners zich aanmelden en in contact 
komen met andere, geregistreerde buurtbewoners. Hier kunnen buurtbewoners informatie uitwisselen, 
bv. voor een helpende hand, belangrijke alerts of voor de gezelligheid. Op het moment dat er minimaal 
10 buurtleden zich hebben aangemeld krijgt de opgerichte buurt een permanente Nextdoor status. 
Nextdoor is te vinden op nextdoor.nl en de apps zijn te vinden in de Google Play Store en de App Store. 
Probeer het eens uit! 

Zomertijd

We hebben de afgelopen weken van mooi zomers weer mogen genieten. De barbecues 
zijn weer in stelling gebracht en het tuinmeubilair staat weer te glimmen. Kortom, de 

zomertijd is alweer enige tijd van kracht en hopelijk volgt het zomerse 
weer snel. We kunnen weer langer genieten van het buitenleven. 
Graag hierbij u aandacht voor het gezellige geluid dat u produceert, 

want u weet: de tijd vliegt wanneer het gezellig is! Houd a.u.b. rekening 
met uw directe omgeving wanneer de klok richting middernacht tikt.

Wijkcentrum ’t Slot

• OPROEP: Programmaraad zoekt Genderbeemders!

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

De Programmaraad van het wijkcentrum bestaat uit vrijwilligers uit de drie omringende wijken 
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 via info@buurtbeheer-
genderbeemd.nl of 040 - 8 44 96 41.

• ’t Slot op Facebook

Kijk voor nieuws en activiteiten ook op de Facebook pagina van het 
wijkcentrum: https://www.facebook.com/wijkctslot/?fref=ts

Noteer alvast de ‘Pub-quiz’ op zaterdag 25 juni! Meer informatie is te lezen op de 
Facebook pagina.
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Woonoverlast melden

Heeft u last van uw buren of andere mensen in de buurt? Bijvoorbeeld lawaai, verkeerd parkeren, 
rommel of stankoverlast. Komt u daar niet samen (met buurtbemiddeling) uit? Dan kunt u een melding 
bij het Advies- en meldpunt woonoverlast doen, als u niet huurt bij een woningcorporatie.

Wanneer u wel een woning huurt van een van de volgende woningcorporaties, dan kunt u met hen 
contact opnemen: Thuis, Mooiland, Trudo en VB&T, Woonbedrijf/Vestide, Wooninc.

Wat gebeurt er met uw melding bij het Advies- en meldpunt?

• Een medewerker van het Advies- en meldpunt Woonoverlast neemt binnen een werkdag contact 
met u op om uw melding te bespreken. Als dat nodig is vraagt hij u om extra informatie over de 
overlast. 

• Het Advies- en meldpunt stuurt uw klacht naar de instantie die iets aan de overlast kan doen. 

• Het Advies- en meldpunt Woonoverlast controleert uiteindelijk ook of er echt 
iets gebeurt met uw melding. Nadat de melding afgehandeld is, neemt het 
meldpunt contact met u op om te vragen of u tevreden bent over het proces 
en de wijze waarop uw melding is afgehandeld.

Overlast melden kan via : http://www.eindhoven.nl/producten/Woonoverlast-
melden.htm

Dennis Lassouw

WERKGROEP CRIMINALITEITSPREVENTIE

BUURTPREVENTIE

Sinds 1 maart lopen in onze wijk buurtpreventen. Dit om ongewenst bezoek uit onze wijk te weren. Om 
de veiligheid in de wijk verder te bevorderen kan het buurtpreventieteam uitbreiding gebruiken. Wat 
vragen we van U?

Een minimale inzet uwerzijds is voor het team (en dus ook voor uw wijk) al een enorme versterking: 
door 1 à 2 uur per keer volgens eigen opgave en schema (en na instructie) met een medeprevent door 
de wijk te lopen.

Gaat u deze uitdaging aan? Meldt u zich dan op buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

Auto-inbrekers actief, voorkom auto-inbraak 

Het zal u maar overkomen, u komt na een dag werken of ’s avonds na een etentje terug bij uw auto en 
dan blijkt er te zijn ingebroken. De afgelopen maanden is het aantal auto-inbraken in Eindhoven flink 
gestegen. De stijging vindt vooral buiten het centrum plaats, wees dus ook alert in de woonwijken! Ten 
opzichte van de eerste drie maanden in 2015 lag het aantal aangiftes in 2016 bijna 30% hoger. Het 
heeft dan ook uiteraard de aandacht van de politie en de gemeente, maar als autobezitter kunt u zelf 
ook veel doen om inbraak te voorkomen!

We zien dat auto-inbrekers niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken hun slag slaan. In 
woonstraten, bij sportaccommodaties, supermarkten, op alle plekken kan er in een auto worden 
ingebroken. En het kan net zo goed overdag gebeuren als ’s avonds. De buit bestaat vaak uit 
waardevolle spullen die in de auto zijn achtergelaten. Het wordt de auto-inbreker op die manier wel 
gemakkelijk gemaakt! Vooral (lease) auto’s waarin elektronica is achtergebleven, zijn een aantrekkelijk 
en succesvol doelwit voor autokrakers.

Haal zelf de auto leeg!

Het is vrij eenvoudig om de kans op auto-inbraak flink te verkleinen. Let er op dat u geen waardevolle 
spullen in de auto laat liggen. Laat apparatuur als laptops, tablets en mobiele telefoons niet (verstopt) in 
de auto achter, maar neem het mee. Inbrekers kunnen apparatuur op diverse manieren opsporen. Haal 
dus zelf uw auto leeg en vergeet niet de auto af te sluiten. Parkeer uw auto als het even kan in het zicht 
en op een goed verlichte parkeerplaats. Laat uw handschoenenkastje open, zodat iedereen kan zien dat 
er niets in zit. Het zijn eenvoudige maatregelen die weinig moeite kosten, maar die u een hoop gedoe 
kunnen besparen.
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Kliko’s

Wist u dat de kliko ook gebruikt kan worden als transportmiddel voor gestolen waar door een inbreker? 
Of als verstopplaats van inbrekersgerei? Of als opstapje om uw tuin binnen te komen?

Houdt daar rekening mee met het plaatsen van de grijze of groene afvalbak!

Oud papier

Als u iets nieuws heeft aangeschaft en u de verpakking bij het oud papier zet, denk er dan aan dat ook 
een inbreker aan de verpakking kan zien wat uw heeft aangeschaft. Vouw het karton zo, dat het niet 
meer zo zichtbaar is. Eventueel met de opdruk naar binnen gericht. Zo lokt men niet uit.

Achterpaden

Van de gemeente Eindhoven kregen we de volgende tekst:

Sluit achterpaden af en regel poorten met de buurt

Dieven zijn vaak gelegenheidsinbrekers; ze grijpen kansen die er zijn en ze werken het liefst uit het 
zicht. Achterpaden waarmee ze een woning via de tuin kunnen benaderen, zijn dus wel zo handig. Het 
is daarom zaak om dat voor hen zo lastig mogelijk te maken. Dat kan door poorten te plaatsen bij 
achterpaden. 

De gemeente betaalt bijna de helft mee:

Als u dit samen met uw buren regelt, kunt u wellicht aanspraak maken op een aanzienlijke bijdrage van 
de gemeente.

Regel het!

Wilt u de achterpaden afsluiten met een poort, betrek dan uw buurt en regel het samen. 
De bewoners zijn tenslotte eigenaar van de poort en ook verantwoordelijk voor het 
onderhoud.

U vraagt offerte(s) op bij een zelfgekozen aannemer en legt deze voor aan de gemeente 
(Mark Retera, 040-2381633, m.retera@eindhoven.nl). Als de gemeente akkoord gaat, 
kunt u de opdracht geven aan de aannemer. De gemeente subsidieert 49% van het 
offertebedrag voor de aanschaf en het plaatsen van de poort(en) en extra verlichting. De 
overige 51% betaalt u met de buurt. Nadat de poorten zijn geplaatst, stuurt u de foto’s 
naar m.retera@eindhoven.nl

Randvoorwaarden

Als u contact opneemt met de gemeente om aanspraak te maken op de subsidie, moet u kunnen 
aantonen dat de buurt 51% van het offertebedrag wil betalen. Let op: het totale subsidiebudget is 
beperkt en op=op. De subsidie voor de poorten is eenmalig en bestaat uit maximaal 49% van het 
totaalbedrag. Wanneer er een verzoek komt voor een poort, wordt er gekeken naar de criminaliteits- en 
overlastcijfers in de wijk.

Geef dieven geen kans.

PolitieSpreekuur vervallen

Het politiespreekuur op de 1e woensdag van de maand van 13.30 uur tot 14.30 uur in 't Slot is vanwege 
te weinig belangstelling komen te vervallen. Mocht u de wijkagent, Hans de Leeuw willen spreken, dan 
kunt u 0900-8844 bellen en naar hem vragen. Politiebureau Aalsterweg, Eindhoven.

Een fijne zomervakantie!

De buurtpreventiecoördinatoren

Mevr. Wil de Vries, Mevr. Mieke Thaels De heer Hans Claassen

Telefoon: 2572710 Telefoon: 2514695 Telefoon: 2522141
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WERKGROEP EVENEMENTEN & JONGERENZORG

2e Paasdag 

Pasen was vroeg dit jaar en dat hebben we geweten. Heel veel wind en regen. Gelukkig had de 
paashaas ook dit jaar weer de weg naar de Genderbeemd gevonden. Er waren veel kinderen gekomen 
om hem te verwelkomen en uiteraard om paaseieren te zoeken.

Ondanks het weer en dankzij drive-in show Borrequito 
werd de dag met muziek extra opgefleurd. Dit samen 
met de 100 ballonnen die werden opgelaten voor de 
ballonnenwedstrijd die we dit jaar hebben gehouden, 
en met medewerking van de firma Ballondeco.

Nadat de kleurplaten waren ingeleverd bij de 
paashaas konden de kinderen een ballon ophalen om 
daar hun kaartje uit het gele boekje aan te hangen. 
Nadat de paashaas samen met de kinderen wat 
paasliedjes had gezongen, was het tijd om de 
ballonnen los te laten (de uitslag hiervan staat elders 
in dit blaadje). Toen de ballonnen, dankzij de 
stormachtige wind, snel uit het zicht waren verdwenen 
vonden de kinderen het tijd om paaseieren zoeken. 

Ook dit jaar was het veld opgesplitst zodat iedereen tegelijkertijd kon beginnen met zoeken. De kinderen 
konden amper wachten totdat de paashaas het startteken gaf, daarna waren ze niet meer te houden. 

Helaas begon het vlak na het startsein verschrikkelijk hard te regenen. Met als gevolg dat het veld super 
snel leeg was, alle eieren waren verdwenen en helaas ook 
de kinderen. Het gevolg hiervan was dat de prijsuitreiking 
van de kleurwedstrijd was uitgesteld. Intussen hebben alle 
prijswinnaars hun prijs in ontvangst mogen nemen. De 
paashaas is persoonlijk bij alle kinderen de smakelijke 
prijzen langs gaan brengen.

Al met al was het, ondanks het weer, een geslaagde dag met 
weer een hoge opkomst en ik wil alle vrijwilligers bedanken 

die hebben meegeholpen om dit mogelijk te maken.

De gemaakte foto's zijn op de website van de SBG geplaatst.

Misschien gaan we dat evenement volgend jaar wat verder uitbreiden. Maar ook daar zijn vrijwilligers 
voor nodig. Dus wil je dat ook dit evenement niet verdwijnt, meld je aan als vrijwilliger.

Uitslag ballonnenwedstrijd

Er zijn tijdens het paasfeest 100 ballonnen opgelaten voor de ballonwedstrijd. Van de 
100 ballonnen is er van 2 bericht ontvangen waar ze terecht zijn gekomen.

Het verste is de ballon van Jesse van de Kimmenade. Zijn ballon is helemaal tot 
Brummen in Gelderland gekomen.

De ballon van Luuk van Gorp is tot Zijtaart (Veghel) gekomen.

Als Jesse en Luuk zich even melden per email of telefoon, kunnen zij hun prijs in 
ontvangst komen nemen.

Verder zijn wij altijd op zoek naar mensen die ideeën hebben om iets te organiseren in en voor 
de wijk(bewoners). Ben je zo iemand, meld je aan om de werkgroep evenementen te versterken of te 
leiden. Voor informatie en/of vragen kan je altijd contact opnemen met de SBG

Lucien Nieman
Lucien.sbg@gmail.com
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OPROEP KLEURWEDSTRIJD 

Er is bij de paashaas nog een mooie tekening ingeleverd waar  
helaas niet van bekend is wie de maker is. Heb jij deze tekening  
gemaakt en kun je aangeven welke kleuren je hebt gebruikt dan  
ligt er een leuke surprise voor je klaar. Stuur even een mailtje of  
bel!  
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WERKGROEP VERKEER

GELE STREPEN vernieuwd !
De 'gele' strepen op de Bouvigne en Aldendriel ter hoogte van 
de basisscholen zijn opgefrist/vernieuwd.

Wat betekent dat nu ook alweer?

U mag uw auto hier niet laten stilstaan.

Dus ook niet even stoppen om de kinderen te laten in- of 
uitstappen.

Artikel 23 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens is daar duidelijk over:

1. De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan: 

a. op een kruispunt of een overweg;

b. op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook;

c. op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan;

d. in een tunnel;

e. bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering 
niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord (geldt niet voor 
het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers;

f. op de rijbaan langs een busstrook en

g. langs een gele doorgetrokken streep.

Reinier van den Broek

NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

De afgelopen weken zijn er weer verschillende mensen uit de 
Gestelse Ontginning lid geworden van ’t Boekenslot. Ook zij vonden 
het toch gemakkelijker om in de buurt boeken te kunnen lenen dan 
om hiervoor naar de bibliotheek in het centrum te gaan. En bovendien 
is het lenen van boeken bij ons gratis.

Ook kregen we weer wat nieuwe boeken aangeboden en konden we 
er zelf een aantal kopen uit ons budget. Dit budget kunnen we 
enigszins aanvullen met de verkoop van overtollige boeken.

Enkele van onze nieuwe titels:

• Tess Gerritsen: Speel niet met vuur

• Martin Bril: De kleine keizer

• Lars Kepler: Hypnose en Contract

• Heleen van Rooyen: De gelukkige huisvrouw

• En dan nog een flink aantal ‘Baantjers’. 

Tegen de gevel van ’t Slot is inmiddels een bord bevestigd waarop de 
openingstijden van ’t Boekenslot vermeld staan en het feit dat ’t Slot 
ook functioneert als servicepunt voor de Openbare Bibliotheek. Mocht 
u dit bord nog niet gezien hebben, in het kadertje hiernaast staan 
deze gegevens ook.
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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



INGEZONDEN

KiekOpG1000Eindhoven

G1000Eindhoven heeft samen met BewonersBewegingEindhoven een ludieke actie bedacht: 
KiekOpG1000Eindhoven. “Want een geanimeerde foto zegt meer dan 1000 woorden”, legt Joop 
Hendriks, de maker van animatiefilms uit. G1000 Eindhoven vraagt inwoners wijkfoto’s te maken van 
leuke, gekke en opmerkelijke feitjes uit hun buurt.  Van de ingestuurde kiekjes maakt Joop Hendriks een 
animatiefilm die op www.g1000eindhoven.nl, facebook en twitter wordt gepubliceerd. 

Stratum, Strijp, Tongelre, Gestel, Tivoli, Centrum, Woensel-Noord of Woensel-Zuid: het maakt niet uit. 
Maak een foto in jouw straat, buurt of wijk en stuur die op naar communicatie@g1000eindhoven.nl. “Op 
een speelse manier laat ik zien dat er hier iets niet klopt en dat het misschien anders kan. Zonder met 
het vingertje te wijzen!” 

Stuur jouw foto naar communicatie@g1000eindhoven.nl en ga voor een glimlach op 25 juni naar 
www.g1000eindhoven.nl. 

Klik op link voor KiekOpG1000-animatie op youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=VIjtCZ56LpU&feature=youtu.be

G1000 EINDHOVEN IN BEURSGEBOUW OP 25 JUNI 

G1000 Eindhoven is een burgerinitiatief van, voor en door inwoners van Eindhoven. G1000 Eindhoven 
wil de afstand tussen inwoners en politiek stap voor stap overbruggen door vernieuwing van de 
democratie.

G1000 Eindhoven organiseert op 25 juni (9.00-16.30 uur) in het Beursgebouw een gesprek met 1000 
door loting gekozen Eindhovenaren. Een gesprek over onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. De 
onderwerpen die ’s ochtends het meest zijn genoemd, worden ‘s middags uitgewerkt. Elke mening telt. 
Met de uitkomsten aan het eind van de hele dag gaan inwoners en stadsbestuur verder om Eindhoven 
nog beter en mooier te maken.

G1000 Eindhoven is van vrijwilligers en heeft geen geld of subsidie. Doe dus mee 
als vrijwilliger of draag dus bij door daden, diensten, dingen of donaties. Wij maken 
Eindhoven!                                                                    

In mei start G1000Eindhoven met de loting onder alle inwoners van Eindhoven. 
Misschien valt het lot wel op jou? En word je per brief uitgenodigd om op zaterdag 
25 juni mee te doen aan G1000 Eindhoven? Je kunt je dan aanmelden. Hoe de 
aanmelding precies werkt en hoe je op 25 juni aan de slag gaat, dat staat in de 
brief. 

Volg ons op www.G1000Eindhoven.nl + facebook.com/G1000EindhovenTOP, 

G1000Eindhoven zoekt nog vrijwilligers en bedrijven: doe mee, help mee? Ga naar 
www.g1000eindhoven.nl/meehelpen 

Thema expositie “Kijk op de Wijk”

5 en 6 november 2016,

Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven

FotoClub de Gender viert in november 2016 het 40-jarig jubileum. 

FC De Gender bestaat uit een groep ervaren amateurfotografen. Het jubileum is voor ons aanleiding om 
met het thema “Kijk op de wijk” met name in de Gestelse Ontginning de bewoners en hun omgeving in 
al haar facetten samenhangend in beeld te brengen. Iedere fotograaf maakt daarbij gebruik van zijn of 
haar persoonlijke stijl. Onder de professionele begeleiding van Jan Bogaerts hebben we de verwachting 
dat we behalve in het plezier van het fotograferen ook werk van zeer hoog niveau realiseren.

Het is de komende tijd dus goed mogelijk dat u één van onze 30 leden door de wijk ziet struinen. Hij of 
zij is dan op jacht naar bijvoorbeeld mensen en wat zij doen in de wijk. Anderen zullen zich richten op 
kenmerkende gebouwen of de mooie natuur in het Dommeldal.
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Ook zijn er projectteams actief die contact opnemen met andere clubs en organisaties, die in de wijk 
actief zijn, om wat ze doen in beeld te brengen.

Belangstellenden, die nu denken “Ik heb een mooi onderwerp… mijn club, mijn hobby, mijn voortuin of 
heel iets anders, nodigen we graag uit om dit met een mailtje naar info@fcdegender.nl kenbaar te 
maken. U kunt ook reageren via onze website 40 jaar FC de Gender (“Geef een reactie”).

En wilt u “Kijk op de Wijk” zeker niet missen, stuur dan een mailtje naar hetzelfde adres en dan ontvangt 
u t.z.t. een herinnering.

Oproep: 
Dit jaar bestaat Fotoclub “De Gender” 40 jaar en aan dat feit willen we extra aandacht besteden. In deze 
veertig jaren hebben we talloze leden zien komen, maar ook weer zien vertrekken.

Omdat we deze personen de gelegenheid willen geven om dit feit met ons mee te vieren zijn we op 
zoek naar de adressen van deze oud-leden van onze vereniging. Als u oud-lid bent of u kent zo’n 
persoon, dan willen we u vragen de adresgegevens te sturen naar: 

Hans van Gorp: hans.vangorp@ziggo.nl  Webpagina: http://www.fcdegender.nl/40jaar/

Badmintonclub Hanevoet daagt meiden uit

Veel meiden zijn na hun vakantie op zoek naar een geschikte sport. Badmintonclub Hanevoet uit 
Eindhoven daagt daarom meiden uit om net voor de zomervakantie deel te nemen aan de Badminton 
proeflessen. Op vijf opeenvolgende woensdagen leert een ervaren trainster op ongedwongen wijze de 
eerste beginselen van de snelste racketsport van de wereld. Een ideale kennismaking met een sport die 
zeer eenvoudig te beoefenen is, maar wel fysieke en tactische vaardigheden vereist en –niet 
onbelangrijk - spelenderwijs je hele lichaam traint.

Meiden (tot 16 jaar) die willen kennis maken met de sport of misschien al eerder - 
recreatief – gebadmintond hebben, worden uitgenodigd om zich aan te melden. 
Alleen of samen met vriendin(nen). 

Insteek van de trainingen is plezier krijgen in de badminton-sport. De Badminton 
proefles start elke woensdag om 17.00 uur.

Aanmelden

Badminton is een relatief goedkope sport. Deze proeflessen zijn zelfs gratis en 
voor een racket wordt gezorgd. Badminton is geschikt voor alle leeftijden en alle niveaus en kan op veel 
plekken worden beoefend. BC Hanevoet speelt in sporthal De Genderbeemd aan de Sterkenburg 616 in 
Eindhoven. Aanmelden kan door een mail te sturen naar jeugd@bchanevoet.nl of contact op te nemen 
met Maurice van der Lee via 040-8482656.

Data proeflessen: Woensdag 22 juni, 29 juni, 6 juli, 13 juli en 20 juli 2016
Tijd: van 17:00 tot 18:00u
Locatie: Sporthal De Genderbeemd, Sterkenburg 616, Eindhoven
Kosten: GRATIS

BC Hanevoet Badmintonclub Hanevoet in Eindhoven staat al jaren bekend als een gezellige, sociale en 
betrokken vereniging. Binnen de club wordt op veel verschillende niveaus gespeeld, zodat er voor 
iedereen uitdagende tegenstanders te vinden zijn. Meer informatie over de vereniging vind je op 
www.bchanevoet.nl.
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Afval Inzameling

Geachte buurtbewoner,

Toen de gemeente in samenwerking met Cure in 2004 besloot verzamelpunten voor afvalcontainers 
vast te stellen op een aantal plaatsen in de wijk schreef ondergetekende al eens een ludieke bijdrage 
voor ons wijkblad met een oproep om vooral rekening te houden met elkaar daar waar het gaat om 
afvalinzameling. Sindsdien is de populatie van onze wijk ingrijpend gewijzigd en het lijkt erop dat veel 
bewoners niet (meer) op de hoogte zijn hoe de regels omtrent afvalinzameling zijn. 

De directe aanleiding voor dit schrijven is het feit dat tijdens de paasdagen en de hele week 
daarna containers de hele wijk ontsierden en voor overlast zorgden. Verder is het 
inmiddels meer regel dan uitzondering dat containers nog dagen, soms zelfs nog een 
week, na de inzameling aan de straat blijven staan.

Ten eerste ondervinden direct omwonenden veel stankoverlast van containers die 
meerdere dagen in de buurt van huizen en tuinen verzameld staan. Dit gaat 1 op 1 
gepaard met veel overlast door insecten. Daarnaast heeft het gevolgen voor het 
aantal parkeerplaatsen in de wijk en niet minder belangrijk: de containers zijn gewild 
gereedschap voor het inbrekersgilde. Je kunt er immers makkelijk gereedschap en een eventuele buit in 
vervoeren en tevens dienen ze als opstap voor hoger gelegen gedeeltes.

Om u niet meer te vergissen in de toekomst omtrent de inzameldata van ons huisvuil kunt u de 
afvalkalender raadplegen die Cure publiceert op http://afvalkalender.cure-afvalbeheer.nl/form. Vul uw 
postcode in en vervolgens krijgt u een kalender met alle ophaaldata voor papier, GFT en restafval. TIP: 
print deze uit en hang hem op uw prikbord of de koelkast.

Mocht uw sociale inborst niet voldoende aanleiding zijn om de genoemde overlast te voorkomen dan 
vermeld ik graag dat er de nodige regelgeving is omtrent deze materie.
Op http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/afval/Afvalkalender-raadplegen-1.htm kunt u o.a. vinden dat 
huisvuil alleen maar op de ophaaldag zelf aan de straat gezet mag worden tussen 06:00 en 08:00 uur 
en dat containers zo snel mogelijk na de inzameling, maar in ieder geval nog dezelfde dag uit het 
straatbeeld verdwenen dienen te zijn, in art. 21 van de afvalstoffenverordening van de gemeente 
Eindhoven wordt dit als volgt verwoord:

Voor de inzameling via een inzamelroute bij de percelen kan worden gedacht aan de volgende regels:

1. plaatsing op de weg mag niet geschieden vóór een bepaald tijdstip (dag en tijdstip);

2. het inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk voor een bepaald tijdstip 
op de vastgestelde inzameldag, van de weg te zijn verwijderd;

Formeel is er zelfs een sanctie mogelijk op het moment dat u zich niet aan deze regels houdt. Volgens 
het ‘Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Afvalstoffenverordening Eindhoven’ uit 2004 is de boete 
voor het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval of voor zwerfafval op dit moment gesteld op een 
standaardbedrag van 46 euro.

Maar boetes moeten niet nodig zijn. De wijk leefbaar houden doen we met elkaar en voor elkaar.

Wilt u ook het papier dat u ter inzameling aanbiedt zodanig aan de straat zetten 
dat er geen papier de wijk en tuinen in waait wanneer het eens een keer wat 
minder weer is?. De ervaring leert namelijk dat papier op straat van niemand is 
en het het straatbeeld en de tuinen ontsiert.

Met vriendelijke groeten, Willem van Rooij
Henkenshage 1

Sunlightsinging

DayLight Singers, het gezellige, sympathieke koor op dinsdagmorgen o.l.v. Esther 
Sijp, verzorgt

Sunlight Singing
op dinsdag 5 juli 2016  om 11.00 uur. 

Locatie: Gasterij Jongemens, Jongemastaete 71a, Eindhoven

Gratis entree !!
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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 ook 

automatisch lid.
J Niemand betaalt bij Degoj contributie. Lid zijn is gratis. Alleen als je meedoet aan een 

bepaalde 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 tijd bij Degoj verwachten  :

vrijdag 24 tot zondag 26 juni: 
KAMPEERWEEKEND. 48 uur chillen! Kamperen in 
je eigen tent(je) samen met je vriend(en) of 
vriendin(nen). Op de camping is een zwemvijver met 
strandje, je stapt bijna zo vanuit je tent het water in. 
Verder kun je er voetballen, vlotten bouwen, er is een 
nachtspel, we maken kampvuur en veel en veel meer. 
Kijk voor meer info op onze site, ga daar naar de pagina 
Degoj boekje.
Zondag 11 september: WINTERSPORTDAG. We 
gaan met de bus een hele dag naar de langste indoor 
skibaan van Europa en dat is in Bottrop in Duitsland. 
Behalve skiën en snowboarden mag je de hele  dag 
onbeperkt eten en drinken in het restaurant van de skibaan. Ook mag je 2 ritten maken op de rodelbaan. 
Heb je nog nooit op ski’s gestaan? Geen probleem, dan begin je de dag met 2 uur les. En geloof het of 
niet: na die 2 uur kun je skiën! Deelname kost (alles inbegrepen) € 17,50. Snel aanmelden maar!

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 Slot 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
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 (deel van Clematis)

Peter van Anrooylaan 5, 5654 MA Eindhoven
Spoedlijn Gestel Midden 2 52 02 20 website: https://clematis.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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