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VAN DE VOORZITTER

Wordt u de volgende voorzitter van de SBG?  

VAN DE PENNINGMEESTER

In deze laatste editie van 2017 kan ik als penningmeester weer 
terugblikken op een mooi jaar. Ook dit jaar heeft het SBG weer 
mogen bijdragen aan de nodige buurtfeesten, zelfs meer dan vorig 
jaar.

Dit jaar zijn er 10 buurtfeesten geweest waarvan er maar liefst 5 op de 
landelijke burendag, 23 september, gehouden werden!

Laten we er gezamenlijk ook volgend jaar weer een succes van maken. 

O ja, de nationale buren dag 2018 is op 22 september, maar dat weten de 
meesten natuurlijk al ☺.

Naast de buurtfeesten zijn er ook al ideeën geweest om iets te organiseren rond de 
jaarwisseling. Een mooie gedachte waar de SBG ook aan wil bijdragen. Zijn er nog 
ideeën, laat ze aan het bestuur weten, en we kijken wat we kunnen doen.

Antoon Knapen
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VAN HET BESTUUR

Het artikel in het juninummer van ons blad heeft EEN (positieve) reactie opgeleverd.

Hierbij kan ik Maike Kanen introduceren als nieuw bestuurslid van SBG.

Maike gaat zich inzetten voor (een betere) communicatie, waarbij de nadruk zal liggen 
op  informatie via Facebook en Nextdoor.

SBG is daardoor tegenwoordig ook al op Facebook te vinden. U vindt 
ons via https://www.facebook.com/SBGenderbeemd/ 

We zijn net begonnen en moeten de pagina nog wat opleuken. Heeft u een leuke foto van 
de Genderbeemd? Stuur hem in en wie weet wordt het onze nieuwe Facebook 
omslagfoto.

Door het vertrek van Laura (en Dennis) Lassouw uit Eindhoven zoeken wij wel nog steeds naar een 
nieuwe voorzitter voor onze stichting.

Voor de werkgroep Woonomgeving en Milieu zoeken wij ook nog een opvolger voor Dennis Lassouw.

Reinier van den Broek

NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

De komende tijd is het sneller donker. Wat opvalt met ‘s avonds door de wijk 
lopen, is dat, als men (nog) niet thuis is, alles nog in en om huis lekker donker 
is!  Er bestaan tijdschakelaars die dit fenomeen kunnen ondervangen. Een 
donker huis is voor een potentiële inbreker in feite een uitnodiging!

Woninginbraak is een hardnekkige vorm van criminaliteit, waarvan de 
gevolgen nog wel eens worden onderschat. Voor veel mensen is een 
woninginbraak een traumatische ervaring. Kijk eens op www.politiekeurmerk.nl 
voor meer informatie om uw woning te beveiligen.

Vaak zijn het gelegenheidsinbrekers die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de inbraken. Zij 
komen in actie als ze een pand zien waar op eenvoudige wijze wat te halen is. De 
inbraakmethode is simpel. Een gelegenheidsinbreker werkt met klein materiaal, 
een tang of een schroevendraaier. Hij wil maar één ding: snel zijn slag slaan. Hij 

heeft een hekel aan goede verlichting, oplettende bewoners en buren en degelijke 
ramen en deuren. Ook aan goed hang- en sluitwerk. Dus aan alles wat het hem zo 

moeilijk mogelijk maakt om toe te kunnen slaan. 

Bij Buurtpreventieteam Genderbeemd kunnen nog altijd 
wijkbewoners terecht om als buurtprevent door onze wijk te 
lopen!!  U bepaalt wanneer, dus op welke dag, tijdstip en hoe 
vaak. We proberen hieraan tegemoet te komen. Meld u aan! 

Voor informatie; gebruik ons emailadres of bel een van de coördinatoren.

De buurtpreventiecoördinatoren:

E: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

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

Telefoon  2522141 Telefoon 2514695 Telefoon 2572710 
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WERKGROEP VEILIG WONEN

Waarschijnlijk leven er in de wijk nog vragen over diverse inbraaktermen, die men gebruikt: Bulgaarse 
methode, hengelen, flipperen.

Hieronder volgt de uitleg met wat men ermee bedoelt.

Bulgaarse methode:

Een slot kan makkelijk worden geforceerd met een simpele “Baco” sleutel. 
Daarvoor moet het cilinderslot een paar millimeter uitsteken. Je pakt het 
cilinderslot met de “Baco” vast en tikt daar tegenaan. Door de tik – deze hoeft niet 
erg hard te zijn - breekt de cilinder af en die kun je dan uit de opening trekken. Met 
een gewone schroevendraaier, die je als sleutel gebruikt, open je dan het slot.

Voor deze operatie zijn 5 à 10 seconden voldoende en hij is nagenoeg geruisloos. 
Mocht een dief niet voldoende ruimte hebben om bij de cilinder te komen, dan kan 
hij de afdekplaat (gedeeltelijk) lostrekken of ombuigen, duurt nog eens 10 
seconden, hooguit.

Een effectieve beveiliging tegen de “Bulgaarse methode” is een slot dat niet 
meer dan 2 mm uitsteekt uit de afdekplaat, die versterkt is met een dikke stalen plaat. De schroeven die 
de afdekplaat vast houden moeten vanuit de binnenkant van de deur worden aangebracht, zodat men er 
van buitenaf niet bij kan. Kijk naar alle deuren die van buitenaf opengemaakt kunnen worden, dus ook 
die van de keukendeur en van de garage. 

Hengelen;

Wat is dat? Met een haak door de brievenbus porren, om de deur te 
openen! De  haak is vaak een klerenhaak.

Het koordje dat voor kinderen uit de brievenbus hangt om binnen te 
kunnen komen, kan ook worden gebruikt door een dief! Je moet er toch 
niet aan denken om in de keuken bezig te zijn en dat er een vreemde 
plotseling achter je staat.

Flipperen:

Flipperen is samen met de Bulgaarse methode zo’n beetje de meest gebruikte werkwijze.

De dief gebruikt daarvoor een licht gebogen plastic plaatje,  een stukje 
uitgeknipt uit een melkfles is ideaal! Of een creditcard! Hij drukt het 
plaatje tussen de deur en de deurpost naar binnen en drukt het lipje 
van het slot weg, waarop de deur open zwaait. Het is ontstellend 
eenvoudig en snel, sneller dan het openen van de deur met een 
sleutel. 

Wat kan men daartegen doen? ALTIJD  de deur op het nachtslot doen, ook als je 
thuis bent. Dat is wel bewerkelijk. Een alternatief is SECU strips aanbrengen, van 

boven naar beneden, ook voor de ramen. Dit is zeer effectief tegen 
flipperen en tegen het gebruik van een breekijzer!!! Secu strips kun 

je bij elke doe-het-zelfzaak kopen en iemand die met een 
schroevendraaier kan omgaan en nauwgezet is, kan hem zelf 
aanbrengen. 

Als iedereen zich tegen deze veelgebruikte methodes wapent, heeft een dief 
hier in de wijk minder kansen om zijn slag te kunnen slaan. Zie ook 
https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html voor uitleg over deze 
methodes. 

Met vriendelijke groet,

Mevr. Wil de Vries
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

We kunnen het zelf ook bijna niet geloven, maar het is dit najaar 
alweer vier jaar geleden dat wij met een aantal enthousiaste mensen 
zijn begonnen met een vrijwilligersbibliotheek in ’t Slot, nadat het 
filiaal van de Openbare Bibliotheek in ons stadsdeel was gesloten. 
Die sluiting ging ons zo aan het hart, dat we besloten dan zelf maar 
ervoor te zorgen dat er in ons stukje Eindhoven nog altijd boeken 
geleend konden worden.

Mede dankzij de medewerking van ’t Slot en de Openbare Bibliotheek 
konden we dat realiseren. Ook de wijkverenigingen lieten zich niet 
onbetuigd en steunden (en steunen) ons financieel. 

Inmiddels is ’t Boekenslot voor velen een vertrouwd begrip in de 
Gestelse Ontginning. Elke week opnieuw komen 30 à 40 mensen in ’t 
Slot langs om boeken te lenen of een krant of tijdschrift te lezen. En 
ook van de bezorg- en inlevermogelijkheid van boeken van de 
Openbare Bibliotheek wordt door een flink aantal mensen gebruik 
gemaakt. 

Omdat wij regelmatig van particulieren en van de Bibliotheek 
Eindhoven boeken krijgen, en af en toe zelf ook aankopen doen, 
kunnen we onze collectie steeds vernieuwen, zodat er altijd wel iets te 
kiezen valt.

Ook nu weer hebben we heel wat nieuwe titels op de planken staan. 
Bijvoorbeeld: 

• Colm Tóibín: Nora

• Santa Montefiore: De laatste roos van de zomer

• Nicci French: Zondagochtend breekt aan

• Esther Verhoef: De kraamhulp (grote letters)

• Jeffrey Archer: Van vader op zoon

• Elena Ferrante: De geniale vriendin

• Donna Tart: Het puttertje

Wijkgebouw t Slot, en dus ook 't Boekenslot, zullen van 25 
december 2017 t/m 7 januari 2018 wegens 

vakantie gesloten zijn. 

INGEZONDEN

Afvalbakken Genderhof alleen voor bewoners Genderhof

De afvalbakken die bij de Genderhof staan, bij de achteringang, worden ook door wijkbewoners 
gebruikt. Deze bakken zijn echter alleen bedoeld voor de 
bewoners van de Genderhof. U kunt uw afval in uw eigen 
bakken deponeren of anders, gratis als inwoner van 
Eindhoven, aanbieden op de milieustraat, bijvoorbeeld 
aan de Lodewijkstraat.

Ook vragen wij, als bewoners van de Genderhof, u om 
geen honden uit te laten op het terrein en die er hun 
behoefte te laten doen.

De hele groenvoorziening van Genderhof is privéterrein.

Bewoners Genderhof
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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



Kerstbomen Scouting

Maatjes gezocht !

MEE Zuidoost-Brabant biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, 
lichamelijke of zintuigelijke beperking, een autismespectrumstoornis, chronische ziekte 
of niet aangeboren hersenletsel en hun omgeving.

In een 1 op 1 contact ondersteun en begeleid je als vrijwilliger de hulpvrager bij het vergroten van zijn 
zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Als maatje (vrijwilliger) onderneem je samen activiteiten in en rondom 
huis. Je biedt daarbij iemand een luisterend oor en gezelschap. 

Daarnaast zoeken we vrijwilligers die ongeveer 1 keer per maand een vriendengroep met mensen met 
een beperking willen coachen. Deze contacten leveren een grote bijdrage om de kwaliteit van iemands 
leven en netwerk te vergroten. MEE zorgt voor goede begeleiding en training.

Kunt u iets betekenen of wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen? Neem contact op! 

Team Informele Zorg, 040-214 04 04 / pth@meezuidoostbrabant.nl

Op http://www.meezuidoostbrabant.nl/vrijwilligers/vrijwilligersvacatures-mee-
zuidoost-brabant/gemeente-eindhoven zijn de vacatures voor maatjes te vinden, 
bv in Gestel voor:

Sam, 52 jaar, is een rustige man met autisme. Hij vindt het moeilijk om altijd 
alleen op pad te gaan. Hij zoekt een maatje om samen te gaan fietsen of om 

leuke dingen te doen in de stad.
Ben jij het maatje dat er samen met hem op uit wil trekken? (E194)
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Verslag Oudaen Burendag

Op zaterdag 23 september, kwam er tijdens het opbouwen van de 
kramen, de springkussens en tenten, een lekker zonnetje tussen de 
wolken door en gedurende de rest van Oudaen Burendag was het 
weer ons wederom super goed gezind.

Het thema dit jaar was Ciao Italia en het grasveld van 
de Oudaen ademde de gehele dag een gezellige 
Italiaanse sfeer uit. De kleuren rood, wit en groen 
waren duidelijk aanwezig, er werden heuse 

Venetiaanse maskers beschilderd en er was een toren van 
Pisa van ruim 1,50 meter hoog, waar regelmatig de blokken van op de grond vielen. De 
winnaars Kay (bij de kinderen) en Kees (bij de volwassenen), die volgens de 3-koppige 
jury het mooiste masker hadden gemaakt, mochten dit jaar de enige echte Oudaen-
Burendag-wisselbeker in ontvangst nemen.

Zoals andere jaren brachten de buurtbewoners ook heel lekkere hapjes mee, die super goed smaakten 
bij de thee en koffie. Na het beschilderen van de maskers, het spelen op de 
springkussens, kreeg iedereen lekkere 
honger en gelukkig kwam daar de Pizzabus, 
die overheerlijke pizza's serveerde. Een 
Italiaanse memory zorgde voor veel 
hilarische momenten, vooral toen de avond 
viel en de lampen van de twee tenten voor 

gezellige avondsfeer zorgden, met op de achtergrond relaxte 
Italiaanse muziek.

Traditiegetrouw werd de Oudaen Burendag afgesloten met de 
afterparty voorzien van de nodige vuurkorven en werd er nog gezellig nagepraat over van alles en nog 
wat en werden er de nodige plannen gesmeed voor de komende activiteiten.

De foto’s zijn gemaakt door Marie-José, meer foto’s op onze eigen website:  www.oudaen.com
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Peter Tops

ETV Volley:Tennis voor beginners, gevorderden en ‘herintreders’

ETV Volley is een gezellige club in het Dommeldal vlakbij de Genderbeemd. Nieuwe leden zijn altijd 
welkom. Heb je zin om (weer eens) te tennissen, kom dan gewoon meedoen als het jou uitkomt. Kost 
niks, verplicht tot niks.

8 goede redenen om te tennissen bij ETV Volley:

 Actieve vereniging
 Tennis op alle niveaus; van beginner tot landelijk topniveau
 4 hussels per week; altijd een maatje om te tennissen
 Grote jeugdafdeling
 Goed trainersteam
 10 goed onderhouden banen
 Geen wachtlijst
 Gratis kennismaking

Eerste keer de baan op

Gemakkelijk: kom een proefles doen. Dan ontdek je spelenderwijs of je plezier 
beleeft aan tennis. Een racket kun je van ons lenen. Graag zelf sportschoenen 
meebrengen.

Tennis weer oppakken

Heb je vroeger getennist en wil je wel weer eens een balletje slaan? Je bent van 
harte welkom bij een van onze hussels. We dubbelen twee keer 45 minuten en drinken daarna nog wat. 
Dan kun je gelijk de sfeer proeven bij ETV Volley.

Meedoen met een proefles, hussel, of heb je een vraag? Mail gerust.
ETV Volley | Locatellistraat 3a Eindhoven | T 040 - 252 88 72 

www.etv-volley.nl | welkom@etv-volley.nl

Zonnepark Welschap levert stroom in Genderbeemd?

Energiecoöperatie Welschap gaat een zonnepanelenpark ontwikkelen op 
het terrein van de militaire vliegbasis Eindhoven. Het idee kwam van de 
vliegbasis zelf: de voormalige zweefvliegstrip voor duurzame 
energieopwekking benutten en de opbrengst ten goede laten komen 
aan omwonenden.

In 2015 zijn de contacten gelegd met gemeente Eindhoven, 
energieverenigingen en  coöperaties in de regio (waaronder 
040energie)  en de vliegbasis en is gestart met een 
haalbaarheidsonderzoek..
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Postcoderoos

Laten we eerlijk zijn: omwonenden (in Eindhoven en omliggende gemeenten) kennen de vliegbasis 
vooral als bron van regelmatig terugkerende geluidsoverlast. Het mooie is nu dat juist zij gaan profiteren 
van de opgewekte groene stroom. Dit wordt financieel aantrekkelijk gemaakt door de zogenaamde 
postcoderoosregeling, waarbij bewoners in een bepaald gebied rond de opweklocatie gedurende 15 jaar 
stroom kunnen afnemen zonder energiebelasting. Bijkomend voordeel is dat zonnepanelen op deze 
manier ook beschikbaar zijn voor huurders, appartementshouders en woningbezitters zonder geschikt 
eigen dak.

Zonnepark in cijfers

Het zonnepark wordt ca. 2,5 hectare groot. Er is ruimte voor ca. 12.000 zonnepanelen. Naar schatting 
levert dat per jaar 3.000.000 kWh op, goed voor zo’n 1000 huishoudens. Het streven is dat het 
zonnepark in de loop van 2018 operationeel wordt. De volgende postcodes in Eindhoven zullen 
waarschijnlijk mee kunnen doen: 5612, 5616, 5617, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653, 5657, 5658.

De Genderbeemd valt hier dus onder!

Belangstelling

Mocht je in de Genderbeemd wonen en wellicht belangstelling hebben om mee te 
doen, vul dan  je gegevens in http://040energie.nl/zon/zon-collectief/zonnepark-
welschap/. Dan houden we je op de hoogte

Buurtfeest Eimerick

Op 8 Juli hebben we genoten van een geweldig buurtfeest, zoals we het van velen 
hebben gehoord. Er was een prima opkomst. Met een grote groep buurtgenoten 

zijn de voorbereidingen voor het feest getroffen. Verschillende mensen 
hebben tenten, stoelen, tafels, muziek, verlichting, versiering, etc. 
beschikbaar gesteld, alles opgebouwd en afgebroken. Een groot aantal 
bakken waren gevuld met ijsklontjes 
om de drankjes koel te houden. Het 
was fantastisch weer met een 
aangename temperatuur en een 
heerlijk zomers zonnetje. In het Kort 
waren alle ingrediënten er voor een 
prima feestje, en daar hebben we van 
genoten.

We hebben met zijn allen kunnen genieten van Oudhollandse spellen, 
overheerlijke pizza’s van Nando, ijsjes van familie Lassouw, gezellige 
muziek, genoten van elkaar met “sterke” verhalen over de buurt en de nodige lol. En als ik me goed 
herinner was er ook nog iets met de overgebleven ijsklontjes die niet voor de drank gebruikt werden 
maar in diverse shirts belanden ter verkoeling etc. 

Er zijn foto’s gemaakt door verschillende mensen. 
We hebben deze verzameld en op het internet gezet (Google Drive)  om ze met de bewoners te delen. 
Wil je toegang, stuur dan een mailtje naar ed.vandervelden@gmail.com met als onderwerp “buurtfeest 
2017”.
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Noteer 29 december in je agenda, we zetten 
dan een tentje neer op de Eimerick waar we 
jullie een seizoenversnapering willen 
aanbieding tegen een kleine vergoeding, 
gewoon omdat we dat leuk vinden. In het 
plaatje hiernaast zie je waar we dit gaan doen.  
Kom gerust langs voor een versnapering, 
drankje of praatje.

Ed van der Velden

Samen werken aan duurzaamheid

Samen werken we aan een duurzame en toekomstbestendige stad. Een stad waar de 
lucht, de bodem en het water schoon zijn en waar het veilig is. Waar de natuur gezond en 
divers is, waar voor iedereen de levensbehoeften verkrijgbaar zijn, nu en in de toekomst. 
Kortom: een stad die je met een gerust hart kunt nalaten aan volgende generaties.

Eindhoven ondersteunt het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat Eindhoven in 
2050 klimaatneutraal wil zijn. De acties die wij ondernemen om dat mogelijk te maken, hebben we 
uitgewerkt in het Klimaatplan 2016-2020. We zijn aan de slag met thema’s zoals energie, klimaat, de 
mens, het hergebruiken van bruikbare materialen (circulaire economie), water en groen.

Voorbeelden zijn: de groei van het aantal zonnepanelen, het verwarmen van huizen zonder aardgas, de 
uitbreiding van de laadpalen voor elektrische auto’s en volledige duurzaamheid wanneer in de stad 
nieuwe panden worden gebouwd. Ook de nieuwe biomassacentrales, het verduurzamen van onze eigen 
gebouwen en de afsluiting van de Vestdijk horen hierbij. De duurzame maatregelen worden in de stad 
de komende jaren steeds zichtbaarder.

Het realiseren van de doelstellingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar we begrijpen dat dit 
niet altijd even makkelijk is. Daarom helpen we jou als inwoner, ondernemer of bedrijf graag verder.

Heb je vragen of wil je meer weten? Mail naar duurzaamheid@eindhoven.nl of volg ons op twitter 
@duurzaamheid040 of kijk op https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/beleid/samen-werken-aan-
duurzaamheid (Bestuur en Beleid | Beleid | Samen werken aan duurzaamheid)

Op de website van SBG is op  http://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/informatie/andereinformatie.html 
(Informatie | Andere informatie) de Nieuwsbrief oktober 2017 te vinden over duurzaamheid.

Verder is het energieloket van de vereniging 040energie een goed startpunt om 
zelf met kleine stappen een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Zie 
040energie.nl/energieloket voor onafhankelijke adviezen. 

Halloween in Oudaen

Op 31 oktober van dit jaar werd voor de allereerste 
keer Halloween ‘gevierd’ in de Oudaen. Het grasveld 
was voorzien van een tent met daarin de nodige 
griezelige, grappige, lekkere en enge Halloween 
spullekes. Een heuse Halloween cake gemaakt door 

bewoners van de Oudaen, veel 
lekkere snoepjes en warme 
chocolademelk waren 
aanwezig voor de inwendige 
mens, tijdens deze frisse 
laatste oktoberavond.
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Ruim 20 buurtbewoners genoten ’s-avonds van dit eerste Oudaen Halloween event, en vooral de jeugd 
vermaakte zich goed met de verschillende Halloween-effecten en -geluiden die in de tent aanwezig 
waren. Wie weet wat er volgend jaar tijdens Halloween allemaal gaat gebeuren in de Oudaen, deze 
eerste uitgave smaakt in ieder geval naar meer.

Peter Tops

Buurtfeest Wamberg

Op zaterdag 23 september kwamen ca. 130 bewoners van de Wamberg en omgeving bijeen voor de 
jaarlijkse Burendag. 'Traditiegetrouw' was het schitterend weer voor dit buurtfeest met een heel goed 
verzorgde barbecue, 'greetenmeet', een pubquiz en voor de kinderen natuurlijk een springkussen.

Hulde voor het organiserende comité!

Reinier van den Broek
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WERKGROEP WOONOMGEVING & MILIEU

Wijkschouw

Het geschouwde gebied omvat (delen van): Bouvigne, 
Nijenrode, Bolestein, Oudaen, Goudestein en 
Drakenstein, zie kaartje.

De schouw is uitgevoerd door Ad Fijan, Annegret Hoyer 
en Antoon Knapen (Groep 1) en Wil de Vries en Reinier 
van den Broek (Groep 2) op 23 november 2017 19:30 – 
21:00 uur.

Algemene opmerkingen:

De schouw is gelopen in twee groepen in het donker 
onder goede goede weersomstandigheden; helder, zacht 
en droog weer. Het gebied omhelst vooral laagbouw, 
enkele flats, gezinswoningen en parken.

Het open (brand)gangenstelsel blijft een aandachtspunt 
voor bewoners; goede verlichting verzorgen en eventueel 
hekwerk. Deze gangpaden zijn ideale werk- en 
vluchtplekken voor inbrekers.

De wijk ligt er netjes bij; veel openbaar 
groen en schoon, met nauwelijks zwerfvuil 
of hondenpoep. De bestrating is in orde, 
maar heeft zichtbaar last van 
boomwortels.

Wel wordt geconstateerd dat er veel 
wordt geparkeerd op plaatsen die daar 
niet voor bedoeld zijn.

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

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
Seniorf it 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 7927, 5605SH
Zaalvoetbal-Gamma Bouwmarkt 2 51 42 07 Pim Lamers, Keverberg 28
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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 na de komende tijd bij Degoj verwachten  :

Vrijdagavond 12 januari 2018: BINGOAVOND. In wijkgebouw ’t Slot zetten we tafels en 
stoelen neer. Jij zorgt zelf voor wat lekkers op tafel en dan gaan we van 
19.00-21.00 uur bingo spelen en jacht maken op de prijzen. Geef je snel op 
voor de spannendste avond van het jaar. Deelname kost € 1,50

Vrijdagavond 19 januari 2018: CHOCOLADEFESTIJN. De 
allerlekkerste activiteit van Degoj. We gaan naar Chocoladefabriek 
Rudolph Vermeulen in Waalre. Daar mag je zelf bonbons, 
chocoladefiguren en chocoladelollies gaan maken. Alles wat je maakt mag 
je mee naar huis nemen. Deelname kost € 5,--. 
Kijk ook maar eens op onze website naar de foto’s van vorig jaar.

Vrijdag 26 januari: KEETAVOND. De gezelligste avond van de maand 
van 19.00-21.00 uur in wijkgebouw ’t Slot aan het Kastelenplein. Keet voor iedereen. Je hoeft je niet 
vooraf aan te melden voor de Keetavond. Kijk maar eens op www.degoj.nl om te zien wat er allemaal te 
doen is op de Keetavond. Entree € 1,--

Vrijdagavond 9 februari: CARNAVALFEEST. Van 19.30 uur tot 22.00 uur in wijkgebouw ’t Slot. Voor 
iedereen van 9-15 jaar. Entree € 2,--.. Voor dit feestje hoef je niet vooraf aan te melden. Kom ook en je 
mag al je klasgenoten en vrienden meebrengen

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, appen of  

bellen. Voor de Keetavond en het Carnavalsfeest 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 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 L.H.A.G.M. Lammerts / 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 0613033886 Aldendriel 38a, 5653 PK Eindhoven (Korein)
Kinderdagverblijf Korein 2 57 36 36 Keverberg 5A, 5655 BA Eindhoven
Peuterplaza Hanevoet 2 51 96 63 Keverberg 5 (‘t Startblok) (Korein)
Spilcentrum Hanevoet 2 51 89 72 Oldengaarde 1b, 5655CP Eindhoven (Salto+Little Jungle)
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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