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VAN DE VOORZITTER

Lampegat de Gekste en geen Paaseieren dit jaar 

Beste wijkbewoners,

We beginnen 2017 met een 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 lees plezier! 

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. 

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

Van de laatste sneeuw zijn sneeuwpoppen gemaakt en hebben velen van u genoten van het  
Nieuwjaarsconcert op 8 januari jl. in ’t Slot, daarnaast wordt in ’t Slot hard gewerkt aan de weg naar 
verzelfstandiging. As u deze wijkkrant leest is de carnaval ook weer voorbij en hopen we dat het een 
mooi feest is geweest. 

’t Boekenslot heeft de boekenkasten weer opgeruimd en aangevuld en u kunt rustig langsgaan om 
boeken te kopen. Van de opbrengst koopt ’t Boekenslot weer nieuwe boeken.  

Over enkele weken is het Pasen, en dit jaar zal er geen 
activiteit zijn.  Ieder jaar stond het park vol met kinderen met 
lege mandjes, die met veel plezier hun mandjes vulden met 
handenvol eieren. Vorig jaar hebben we het zelfs wat kunnen 
uitbreiden met geweldige muziek en een ballonnenwedstrijd. 

Ondanks onze roep om helpende handen, komen we handen 
te kort en dat heeft er nu toe geleid dat we het Paaseieren 
zoeken dit jaar niet kunnen organiseren en dat vinden wij 
hartstikke jammer. 

Inmiddels vragen we al een paar jaar om hulp uit de wijk, maar 
er komen geen reacties en daarom hebben we voor 2017 

moeten gaan kijken naar wat we nog wel kunnen doen, daarnaast onderzoeken we wat de consequentie
is als de SBG ophoudt te bestaan. 

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

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

Doet U mee met het Paasfestijn? Bezoekt of
organiseert U een buurtfeest? De SBG ondersteunt o.a.
deze zaken met een financiële bijdrage die mede
mogelijk gemaakt wordt door giften.Wilt U een gift
doneren? Maak een bedrag over op IBAN
NL16RABO0150060416
t.n.v. SBG. 

Alvast hartelijk dank, 

Antoon Knapen
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SBG heeft ANBI status. U mag een 
gewone gift onder voorwaarden aftrekken 
als u deze doet aan een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI).Uw gift komt 
dus volledig ten goede aan de buurt; SBG 
is door de ANBI status niet 
belastingplichtig.
Zie de site van de belastingdienst 
www.belastingdienst.nl 
– Relatie, familie en gezondheid

– Schenken
– Giften 



WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Skaeve Huse is nu echt klaar voor bewoning

Op 1 februari jl. heeft de eerste bewoner van Skaeve Huse de
sleutel van zijn nieuwe woning gekregen. In tegenstelling tot
het bericht in de vorige buurtkrant, waarin ik aankondigde dat
de eerste bewoners in december 2016 de Skaeve Huse
zouden gaan bewonen, is dat nu februari geworden.

De locatie is helemaal ingericht, inclusief nieuwe beplanting en
looppaden. Om het terrein is een sloot aangelegd. Ook is er
inmiddels camerabewaking. De Skaeve Huse zijn eenvoudige
eenpersoonshuisjes met een woonkamer met open keuken en
slaapgedeelte, badkamer met toilet en een berging. Ze zijn zo
op het terrein geplaatst, dat de bewoners geen zicht hebben
op elkaars buitenplaatsje en dat vanuit de beheerdersunit zicht
is op alle huisjes. De bewoners komen niet allemaal tegelijk,
maar een voor een. Zo blijft de situatie beheersbaar en kan de groep zorgvuldig worden
samengesteld.

Meer informatie is te vinden op:

http://www.eindhoven.nl/artikelen/Skaeve-Huse-eind-2016-klaar-voor-bewoning-1.htm 

NextDoor

Het aantal Genderbeemders dat het digitale buurtplatform Nextdoor gebruikt, is nog altijd groeiende: 
inmiddels (per 14 februari) staat de teller op 287 leden! Buurtbewoners kunnen hier informatie 
uitwisselen bv. voor een helpende hand, belangrijke alerts of voor de gezelligheid, zoals evenementen. 
Het is mogelijk om instellingen te wijzigen m.b.t. het ontvangen van berichten van omringende wijken, 
zodat alleen berichten uit de Genderbeemd worden ontvangen. Kijk voor meer informatie op 
www.nextdoor.nl of stuur een email naar info@buurtbeheer-genderbeemd.nl. 

Dit waren de thema’s die afgelopen maanden speelden in onze wijk:

• Gouden keeltjes gezocht! Zin om te zingen maar wil je niet vast bij een koor? Een projectkoor 
zoekt 2 bassen en een tenor. Informatie op www.projectkoorpg.nl .

• Groene container Het kan eens voorkomen dat de groene bak bij het legen wordt verwisseld of 
zelfs in de afvalwagen valt! Een belletje naar Cure zal het probleem uhm … genezen. Daarnaast 
wordt in de winterperiode de groene bak eenmaal per maand geledigd.
Vanaf 7 maart zal deze weer om de 14 dagen worden geledigd worden. 

• Verkeerdrempels in de Mahatma Gandhilaan Er worden op 2 plaatsen
verkeersdrempels geplaatst. De werkzaamheden zijn op 13 februari
gestart. 

• Teruggevonden! Dankzij oplettende buurtbewoners is er onder meer een
spacescooter, een knuffelmuis, damesjas en teddybeer teruggevonden!
Veel dank namens de eigenaren!

• Auto-inbraak Helaas wederom een auto-inbraak o.a. op de Eimerick…
Navigatie, airbags en zelfs de versnellingspook gestolen. Wees dus extra
alert en laat geen waardevolle spullen achter in de auto!  

• Hybride warmtepomp Een mogelijkheid om je gasverbruik te verminderen:
https://www.qurrent.nl/inkoopactie-warmtepomp  

• Hondenpoep Hoi hondenbezitters, zouden jullie alsjeblieft de hondenpoep op willen ruimen!?!!! 
Deze week zijn de kinderen al voor de 5 keer in de poep gaan staan. Als je hond poept, ruim het 
op i.p.v. vlak bij de voordeur te laten liggen of midden op de stoep!!
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Een spacescooter

http://www.projectkoorpg.nl/


Kadastrale kaart

In de vorige buurtkrant schreef ik bij het item ‘Wijkschouw’ dat de brandgangen in veel gevallen behoren
tot de percelen van de bewoners en daarmee ook door de bewoners zelf onderhouden dienen te 
worden. Alleen de gangen met een lantaarnpaal zijn zeker van de gemeente; kadastertekeningen geven
in geval van twijfel uitsluitsel. 

Via deze link: http://kadastralekaart.com zijn de gemeentelijke paden te zien en deze hebben geen 
adres. De andere paden zie je niet omdat ze bij het perceel horen.

Wijkcentrum ’t Slot

In de vorige buurtkrant kondigde ik het transformatietraject aan voor Wijkcentrum ’t Slot. Het doel van dit
traject is, in samenwerking met de gemeente, om buurthuizen weer bruisend te maken! Hieronder wordt 
o.a. verstaan een buurthuis/wijkcentrum waar:

• een sterke buurtgerichte programmering aanwezig is, 

• zowel het interieur als exterieur gemoderniseerd wordt, 

• het buurtcentrum grotendeels zelfvoorzienend is en 

• dit alles met een stevige basis van vrijwilligers.

Zo zal ook ’t Slot in een nieuw jasje gestoken worden en de organisatie geheel opnieuw worden 
ingericht.  Het comité dat is opgericht om bovenstaande mogelijk te maken, bestaat uit afgevaardigden 
van Lumens (beheerder), exploitatievrijwilligers, vrijwilligers van de programmaraad, jongerencentrum 
en de wijkverenigingen Hanevoet, Ooievaarsnest en Stichting Buurtbeheer Genderbeemd. Vanuit de 
gemeente is een projectleider aangesteld om dit project te leiden. 

Wil jij meedenken en werken aan een vernieuwd buurthuis ’t Slot? Wat is jouw huidige mening over ’t 
Slot? Of heb je ideeën, suggesties voor wijkgerichte activiteiten? Stuur mij dan een bericht via 
info@buurtbeheer-genderbeemd.nl of via het Twitter account met de naam SBG Eindhoven 
@sbg_eindhoven.

Dennis Lassouw

WERKGROEP VEILIG WONEN

Wijkagent
In het septembernummer van 2016 staat dat de wijkagenten voor heel Gestel
gaan fungeren met ondersteuning van agenten uit het basisteam. Dit werkte niet
naar verwachting. De wijkagent voor Oud-Kasteel (Genderbeemd, Hanevoet en
Ooievaarsnest) is een oude bekende, namelijk Marian van Koningsveld. U kunt
haar bereiken via 0900-8844.
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Een paar tips om inbraak te voorkomen:
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Vraag advies aan een PKVW-beveiligingsbedrijf. Zie hiervoor

www.politiekeurmerk.nl

• Zorg dat u geen grote hoeveelheden geld in huis heeft.

• Gebruik een kluisje waar het voor bedoeld is.

• Bij nieuwe aankopen de verpakkingsdoos niet opvallend bij het oud papier zetten. Een dader kan
zien wat er pas is aangeschaft.

• Zorg voor voldoende buitenverlichting, daar
houdt een inbreker niet van.

• Zorg dat opklimmen niet mogelijk is: zet
ladders en vuilcontainers weg.

Voorkom fietsendiefstal, zet je fiets dubbel op slot!
Het zal je maar gebeuren dat je je eigen fiets ergens ziet rijden! Een fiets is helaas snel
gestolen. Een fietsendief grijpt zijn kans als hij die ziet. Dat betekent dat het de moeite waard
is om het de fietsendief lastig te maken.

Dubbel op slot : Een fietsendief heeft oog voor slechte sloten. Zorg daarom
voor een goed slot en het liefst twee (verschillende) sloten en gebruik deze ook.

In de stalling: Ga je naar de stad, zet de fiets dan in een (gratis) fietsenstalling.
Op eindhoven.nl/fiets staan alle stallingen genoemd. Parkeer je toch buiten de
stalling, maak de fiets dan vast aan een vast voorwerp zoals een paal of
fietsenrek.

Ken je fiets: Noteer de belangrijkste kenmerken van je fiets. Dat helpt om ‘m
terug te vinden als de fiets toch is gestolen. Via de “Stop Heling” app kun je je
fiets (en andere waardevolle bezittingen) gemakkelijk registreren.

Vind ‘m terug : Is je fiets toch kwijt, kijk dan op verlorenofgevonden.nl

GEEF DIEVEN GEEN KANS.

Hopelijk heeft u onderstaande nooit nodig!

Een checklist i.v.m. brand.
Hangen er in uw huis rookmelders ?  Om een brand snel op te merken en u te alarmeren heeft u 
minimaal 1 rookmelder nodig. Die hangt u in de gang of hal, tussen voordeur en slaapkamers. Bij 
meerdere verdiepingen hangt u op iedere verdieping een rookmelder op de overloop, ook op zolder. 
Ook rookmelders hebben onderhoud nodig. Vervang op tijd de batterij.

Hebt u een koolmonoxidemelder ? Als u een gaskachel, geiser of open
vuur in huis heeft, is het heel belangrijk om een koolmonoxidemelder te
hebben. Verkrijgbaar bij de bouwmarkt.

Heeft u een vluchtplan en oefent u dit regelmatig ?  Een brand gaat
snel. U heeft weinig tijd om na te denken. Zorg dat u de route vanuit de
kamers naar de buitendeur kent, ook in het donker. Bedenk ook een route
voor als de trap en/of voordeur geblokkeerd is. Houd regelmatig een
oefening en pas de routes aan als de situatie is veranderd. Zorg dat de
vluchtroutes vrij zijn van obstakels en altijd goed begaanbaar zijn, zodat u
snel naar buiten kunt.
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Heeft u uw sleutels nodig om uw deuren van binnenuit te openen ?  Het gebeurt helaas te vaak dat
mensen niet wegkomen uit een brandend huis, omdat ze de sleutels niet terug kunnen vinden. Een 
vaste plek is van levensbelang! Controleer of u deuren snel kunt openen.

Wordt er wel eens gerookt in uw slaapkamer ?  Roken in bed is levensgevaarlijk! Laat sigaretten en 
sigaren niet toe in de slaapkamer. Wanneer u met een brandende sigaret of sigaar in slaap valt, kan uw 
matras in brand raken. Synthetische nachtkleding is zeer brandbaar!

Worden de cv-ketel, geiser en/of gaskachel jaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt ? CV- 
ketels, geisers en gaskachels verhogen het risico op brand als ze niet goed functioneren of als er vuil in 
zit. Laat ze 1x per jaar controleren en reinigen. U kunt hiervoor een onderhoudscontract afsluiten met 
een erkend installatiebedrijf. Of vraag uw verhuurder.

Wordt de schoorsteen ieder jaar geveegd? Om de kans op een schoorsteenbrand te verkleinen, moet
u minimaal 1x per jaar de schoorsteen laten vegen. Doe dat voor het stookseizoen begint. In september 
of oktober. Kijk op www.schoorsteenveger.nl voor een ASPB-erkend schoorsteenveegbedrijf bij u in de 
buurt.

Houdt u het filter en de luchtafvoerslang van uw wasdroger vrij van stof ? De luchtafvoerslang 
voert warme lucht en stof af. Net als het filter kan de slang verstopt raken, waardoor warmte zich 
ophoopt. De motor kan daardoor oververhit raken en in brand vliegen. Let op: een wasdroger heeft niet 
alleen een stoffilter in de deur maar ook een inwendige filter dat u ook regelmatig moet schoonmaken.

Laat u uw tv of andere apparatuur wel eens
stand-by staan? Zet alle apparaten helemaal
uit als u ze niet gebruikt, ook als u even van
huis gaat. Trek desnoods de stekker eruit. De
stand-by stand (er blijft dan een lichtje branden)
gebruikt u alleen als u zeker weet dat u het
apparaat binnen een paar minuten weer nodig
hebt. Het bespaart ook stroom.

Zou u een vlam in de pan blussen met
water ? Gebruik nooit water als u een vlam in
de pan hebt. Het brandende vet spat uit de pan,
dit kan brand veroorzaken. En u kunt zichzelf
verwonden. Schuif een deksel over de pan (doe
dit van u af!) en laat dat zitten tot het vuur
gedoofd is. U kunt ook een kleine blusdeken
gebruiken. Deze zijn te koop bij bouwmarkten, doe-het-zelf zaken of winkels met huishoudelijke 
apparatuur.

Heeft u een aardlekschakelaar in de meterkast ? De aardlekschakelaar biedt bescherming tegen 
elektrocutie. Zodra er stroom weg ‘lekt’ naar de aarde zorgt de aardlekschakelaar er voor dat het 
betreffende deel van de installatie direct uitgeschakeld wordt. Mocht u deze schakelaar nog niet hebben,
dan verdient het aanbeveling deze te laten installeren door een erkende installateur.

Als u de elektrische deken opbergt, vouwt u die dan strak op ? Elektrische dekens kunnen brand 
veroorzaken. Als u die bij het opbergen te strak vouwt, kan de bedrading beschadigen. Bij gebruik kan 
kortsluiting en vervolgens brand ontstaan.
Oprollen voorkomt draadbreuk.

Controleert u weleens uw
elektriciteitskabels ?  Controleer zichtbare
snoeren regelmatig op beschadigingen. Zet
snoeren nooit vast met krammen of spijkers om
kortsluiting te voorkomen. Als u een
kabelhaspel gebruikt, rol deze dan helemaal af.
Opgerold wordt het snoer te warm, waardoor er
brand kan ontstaan. Uw stofzuiger heeft vaak
ook een kabelhaspel. Rol het snoer bij gebruik
helemaal af.  

Mevr. Wil de Vries,
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Omdat we steeds opnieuw boeken aangeboden krijgen van
particulieren en ook zelf soms wat boeken aanschaffen, werd het
noodzakelijk om ons boekenbestand grondig op te schonen, zodat er
plaats vrij kwam voor al die ‘nieuwe’ boeken.

Boeken die niet of nauwelijks werden uitgeleend, boeken die zo vaak
werden uitgeleend dat ze onherstelbaar beschadigd waren en boeken
die toch wel erg gedateerd waren, hebben we uit de rekken gehaald
en nieuwe boeken ervoor in de plaats gezet. Van de boeken die we
verwijderd hebben, is een aantal naar de kringloop gebracht.

‘Goede’ boeken hebben we in kratten en dozen gedaan en kunt u
kopen voor 50 cent per boek. Met de opbrengst kunnen wij dan weer
nieuwe boeken aanschaffen.

Enkele van de titels die u nu in de rekken kunt vinden:

• Thomas Acda: Onderweg met Roadie
• Santa Montefiore: Als de rodondendron bloeit
• Karen Slaughter: Gevallen
• Arjan Enkel: Ontvoerd
• Donna Leon: Ik aanbid je
• John Irving: Avenue der mysterieën
• David Baldacci: De schuldigen

Komt u eens bij ons langs om boeken te lenen (gratis!) en/of in de kratten en dozen te snuffelen?
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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



JONGERENWERK / DEGOJ

Welkom bij DEGOJ
is iedereen van 9-15 jaar.

De sterke punten van Degoj:
 Iedereen die gewoon een keer meedoet aan een Degoj activiteit is vanaf dat moment ook 

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

bepaalde activiteit betaal je een kleine deelnemersbijdrage.
 Leden krijgen iedere maand ons gratis maandblad ‘DEnieuwsGOJer’ thuis bezorgd. Daarin 

kun je lezen wat er de komende maand allemaal georganiseerd wordt.
 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.

 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:
Donderdagavond 16 maart: BMX-SPEKTAKEL (18.00-20.00 uur). Stunten en scheuren op een BMX-
fiets op het 040 BMX-park op Strijp-S. Eerst één uur les, dan vrij crossen. Deelname kost € 5,--. Dit is 
inclusief fietshuur, helm, drankje en zakje chips.

Vrijdag 31maart en vrijdag 28 april: KEETAVOND. Van
19.00-21.00 uur in Wijkgebouw ’t Slot. Iedereen is welkom,
ook al ben je nog geen lid van Degoj. Met alle bekende
dingen zoals  tafeltennissen, bingo, airhockey , tafelvoetbal,
pannakooi, speciale meidenactiviteit enz. (kijk voor info over
de Keetavond ook maar eens op de website).  Entree € 1,--

Zaterdagavond 22 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 bedraagt € 4,--. 

Zondag 21 mei: naar WALIBI, het leukste pretpark van Nederland. Met
veel super achtbanen zoals de beroemde Goliath. Dat wordt een hele lange
dagen chillen en gillen (dat laatste natuurlijk in de achtbanen). Deelname kost
€ 17,50. Dat is het totaalbedrag voor busreis en entree in het pretpark.

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 06-1908 5658. 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

9



INGEZONDEN

Windkracht 6 gaat weer beginnen

Vanaf maandag 27 maart a.s. start Harmonie Phileutonia Eindhoven weer met
de Workshop Windkracht 6. 
Speciaal voor kinderen en jeugd vanaf 8 jaar organiseert Phileutonia een
drietal workshops die in het teken staan van blaasmuziek. Het bespelen van
een muziekinstrument is leuk en goed voor de ontwikkeling van de hersenen.
Toch is de drempel voor veel kinderen en hun ouders vaak hoog om
daadwerkelijk met muziekles te beginnen.

Met Windkracht 6 kunnen kinderen op een
leuke en ontspannen wijze kennis maken met 
verschillende blaas- en slaginstrumenten en gaan 
ze alles zelf uitproberen. Er is ook een kijkje achter 
de schermen bij het opleidingsorkest, want samen 
muziek maken is toch het allerleukst.

Drie maandagavonden vanaf 27 maart
van 19:00-19:45 uur, 
Gasterij De Harmonie, Hoogstraat 310. 

Meer informatie en inschrijven via de website 
www.phileutonia.com.  

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 50 67 89 Ton Smeets, amc.smeets@outlook.com
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
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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 Fotoclub 50+ De FotoSchouw (www.fotoschouw.nl)
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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BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee
Politiebureau Gestel 0900-8844 Aalsterweg 290.
Buurtpreventie 2 52 21 41 H Claassen, 2 51 46 95 M Thaels, 2 57 27 10 W de Vries

buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com 
Huisartsen Kastelenplein -------------- Kastelenplein 172, 5653 LX Eindhoven

website: http://www.huisartsenkastelenplein.nl
2 55 11 37 B. ter Keurst
2 51 15 70 R.B.T. Verstegen
2 52 62 55 M.A.P. Nelissen / Y.A.F. Rutten-Roumen
2 52 90 82 P.B.M. Schröder
2 66 10 40 I.A. 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 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 Lodewijkstraat 7, open: za 10.00 - 16.00 u

ma,wo,vr: 13.00-19.00 u, di,do: 13.00-17.00 u
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