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VAN HET BESTUUR

Even voorstellen
Mag ik me even aan u voorstellen? Mijn naam is Daniële Gemen.

Recentelijk heb ik de secretaristaken van SBG van Reinier van den Broek 
overgenomen.

Ik woon sinds 2005 in deze mooie buurt en ben als vrijwilliger o.a. al 10 jaar 
actief met het organiseren van de jaarlijkse straatfeesten in mijn eigen straat. 
Eigenlijk wilde ik me al langer breder inzetten voor de gehele buurt. Toen ik in
het juni nummer dan ook de herhaalde oproep voor nieuwe vrijwilligers las, 
vond ik de tijd rijp om eens in actie te komen.

Inmiddels heb ik met de andere bestuursleden kennisgemaakt en een eerste 
bestuursvergadering bijgewoond. Momenteel worden de taken door Reinier 
aan mij overgedragen. Aangezien hij al ruim 20 jaar deze taken vervulde, zit 

hier zeer veel ervaring. Ik ga me 100% inzetten om deze taken naar eer en geweten net zo goed uit te 
gaan voeren als hij dit deed.

Daniële Gemen

WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner,

Hopelijk heeft u een onbezorgde vakantie gehad en kunt u er weer
een poosje tegenaan. Omdat straks de dagen korter gaan worden en
het eerder donker is, is verlichting belangrijk. Zowel bij de voordeur,
achter in de tuin en ook binnen, zeker als u nog niet thuis bent als het
gaat schemeren. Het geeft u een veiliger gevoel en een
gelegenheidsdief heeft er een hekel aan dat hij gezien wordt. 

Daarom is verlichting in achterpaden eigenlijk een must. Is dit nog niet
gerealiseerd, praat er dan eens met uw buren over. Er is vast wel een
oplossing te bedenken.

Op diverse plaatsen in de wijk hebben bewoners zelf een verlichtingsplan gemaakt en uitgevoerd. Dit tot
volle tevredenheid. Maak goede afspraken met elkaar.

Als er bij u wordt aangebeld, doet u dan zonder te kijken meteen open?

Niet doen; kijk eerst altijd wie er voor de deur staat voordat u deze 
opendoet. Dat kan door een zijraam, deurspion, kierstandhouder of gebruik 
een camera, die gericht is op de voordeur. Als het een collectant is die u 
niet kent, laat die dan buiten wachten en sluit de voordeur terwijl u geld 
pakt. Vraag eerst naar een legitimatie, de collectant is verplicht die bij zich 
te hebben, bekijk deze wel goed, valse pasjes komen vaak voor.

Durft u nee te zeggen als iemand uw bankpas vraagt? Geef uw bankpas nooit af!!! Vertel ook niemand 
uw pincode. Bewaar deze ook niet in uw portemonnee. Heeft u veel contant geld in huis? Zorg dat u 
geen grote bedragen in huis hebt, ook niet in een kluisje!

In een eerder nummer van SBG,  namelijk in het septembernummer 2017 schreef ik over achterpaden. 
Er zijn er in de wijk nog steeds een paar die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken! Meestal moet dit 
gedaan worden door de bewoners zelf. Maak er een opruim/burendag van samen gevolgd door een 
gezellig samenzijn! Subsidie is aan te vragen bij SBG.

Een gemeende groet,

Mevr. Wil de Vries
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VAN DE PENNINGMEESTER

Mijn oproep in het vorige krantje om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke subsidie veilig gesteld kan 
worden, heeft gelukkig zijn vruchten afgeworpen! We hebben een nieuwe secretaris gevonden, 
waarover verderop in de krantje meer! Daniele, dank voor je bijdrage.

Ondanks dat de bijdrage voor evenementen dit jaar is verhoogd, zien we helaas toch minder aanvragen.
Vorig jaar hadden we rond deze tijd bijna het dubbele aantal
van wat we tot nu hebben ontvangen. We hopen dat er
wegens de vakantie nog de nodige aanvragen in de
voorbereiding zitten….. 

Met de nationale burendag in het vooruitzicht, dit jaar op
22 september, zijn er nog mogelijkheden, het SBG budget
is in ieder geval nog toereikend! Neem de kans en motiveer
je straat!

Verder zijn giften natuurlijk nog altijd welkom, Wil je het
SBG steunen, maak dan je gift over naar
NL16RABO0150060416, t.n.v. Stichting Buurtbeheer
Genderbeemd.

Antoon Knapen, 

Penningmeester SBG

NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Na een vakantie van vier weken is ‘t Boekenslot op 13 augustus weer
opengegaan. Gezien de hoge temperaturen van de afgelopen
maanden waren we wel blij dat we even niet naar het warme Slot
hoefden te komen, maar nu zijn we er weer helemaal klaar voor om u
te ontvangen. 

Behalve boeken lenen en kranten en tijdschriften lezen, kunt u in ’t
Slot nu ook weer boeken die u bij de Openbare Bibliotheek hebt
geleend, in de rode boekenbak inleveren en gereserveerde boeken
ophalen.

Onze boekenrekken zijn voor de vakantie wat leeg geraakt omdat
veel mensen extra boeken meenamen om de sluiting van vier weken
te overbruggen, maar die boeken komen weer terug. Bovendien
hebben we nog een flinke reservevoorraad, zodat u vast wel iets van
uw gading kunt vinden. 

We hebben ook weer wat nieuwe titels, bijvoorbeeld:

 Renate Dorrestein: Dagelijks werk (haar laatste boek)

 Anna Enquist: De verdovers

 Jo Nesbø: De Roodborst

 Saskia Noort: Afgunst & Een goed huwelijk

 Anna Levander: M (de Morton trilogie)

 Loes den Hollander: Genadeloos

We hopen onze trouwe lezers weer te kunnen begroeten en nieuwe lezers te kunnen verwelkomen!
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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 na de komende tijd bij Degoj verwachten  :  

Zondag 16 september: Laserschieten bij Laserquest in Eindhoven. Deelname kost € 3,50.

Vrijdag 28 september:  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,--

Zondag 7 oktober: naar TOVERLAND. Een hele dag naar een van de meest chille pretparken van 
Nederland. Er zijn veel nieuwe attracties bijgekomen deze zomer. Dus wil je daar ook kennis mee maken,
meld je dan snel aan. Meer informatie vind je op
onze website.

Zaterdagavond 20 oktober: JUMPXL. Ga mee
naar het vetste trampolinepark dat er bestaat. Met
vele extra’s, zoals onbeperkt popcorn eten. Maar
het belangrijkste is natuurlijk oneindig jumpen!

En de KEETAVOND van oktober is op vrijdag
26 oktober.

Kijk voor meer informatie en  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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NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Ondanks de vakantie waren er toch buurtpreventen die in onze buurt
hun ronde deden. Dit allemaal om eventuele gelegenheidsdiefjes af
te schrikken.Er waren dus weinig inbraken te melden. Nu de vakantie
voorbij is, zult u de preventen vaker zien lopen, want ook zij genoten
van een vakantie.

Loopt u graag, wilt u de buurt veel beter kennen? Een wandelingetje
in de buurt duurt ongeveer 1,5 uur. Men loopt altijd met 2 personen!  Bij Buurtpreventieteam 
Genderbeemd kunnen nog altijd buurtbewoners terecht om als buurtprevent door onze straten 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.

E: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

De buurtpreventiecoördinatoren:

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

Telefoon  2522141 Telefoon 2514695 Telefoon 2572710 

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

In het SBG infoblad van juni 2018 werd er opgeroepen om een wijkschouw mee te lopen in het gebied 
begrensd tussen Sterkenburg – Bouvigne – Aldendriel. Helaas waren er geen belangstellenden uit de 
buurt. Herkansing is in november, dan is er weer een wijkschouw in het donker. Datum, tijdstip en 
deeltje van de wijk nog te bepalen. Dat wordt kenbaar gemaakt via onze website en facebook!!!

Wat betreft de laatste schouw: er werd gekeken naar de openbare ruimte met als belangrijkste punten: 
schoon, heel en veilig. Er wordt altijd een presentatie gemaakt en doorgestuurd naar de gemeente, 
zodat ook zij weten wat er eventueel speelt.

Wat ons opviel waren de vele stoeptegels die omhoog waren gekomen door de droogte. Ze zijn ter 
plaatse gemeld bij de gemeente. Dat kan via de BuitenBeter app. maar ook via 14040. 

Op diverse parkeerplaatsen lagen olievlekken, dus de vraag aan autobezitters is dan ook om 
olielekkages van de auto te voorkomen. Men vervuilt openbare grond!

Veel voortuintjes liggen er fantastisch bij, alleen jammer dat er soms ook alleen bestrating wordt 
gebruikt, dit bevordert de afvoer van regenwater niet echt. Iets om aan te denken. 

Door de droogte die er is geweest, lag er op sommige plaatsen veel dor blad. Er lag nagenoeg geen 
zwerfvuil op straat.

We hopen op belangstelling uwerzijds in november!

Kijk dan op facebook  @SBGenderbeemd of www.buurtbeheer-genderbeemd.nl

Mevrouw Wil de Vries

INGEZONDEN

Clubtentoonstelling Fotoclub De Gender

Fotoclub de Gender houdt haar jaarlijkse clubtentoonstelling op 3 en 4 november a.s. in wijkgebouw 't-
Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven.

De tentoonstelling bestaat uit vrij werk, thematisch werk: "Creatief" en een audiovisuele presentatie.

Openingstijden: Zaterdag 3 november: 13.00 - 17.00 uur en zondag 4 november: 11.00 - 17.00 uur.

De toegang is gratis.
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SPEEL-INLOOP VOOR U EN UW KIND 

De Speelinloop is een ontmoetingsplek voor ouders met kinderen van 0 tot 2,5 jaar die (nog) geen 
gebruik maken van peuterwerk of kinderopvang. Het is gratis, er zijn geen kosten aan verbonden. 

Tijdens de Speelinloop komt uw kind 2 uur spelen met uitdagend spelmateriaal en andere kinderen. 
Terwijl uw kind speelt, krijgt u informatie over kinderen, spelen en opvoeden en kunt u met andere 
ouders hierover praten. Regelmatig is er ook iemand van Zuidzorg aanwezig.

Er is een speelinloopgroep bij PSZ van Korein Kinderplein Aldendriel 38a, en Korein kinderplein 
Keverberg 5a , elke woensdag van 8.45 tot 10.45  uur.

Wil je je aanmelden?

PSZ Korein Kinderplein Aldendriel  PSZ Koreinkinderplein Keverberg

Aldendriel 38a Keverberg 5a

5653PK  Eindhoven  5655BA  Eindhoven

T: 06-13033886 T 040-2491704

Opbrengst collecte Natuurmonumenten in Genderbeemd

Van 11 juni tot en met 16 juni zijn duizenden vrijwilligers van Natuurmonumenten
de straat op gegaan om te collecteren tijdens de jaarlijkse collecteweek. De
collecte stond dit jaar in het teken van insecten. 

Actie nodig

We hadden het niet zo in de gaten, misschien omdat we ze niet misten. Maar het
gaat slecht met de bijen, de vlinders en bijna alle andere insecten. Hun aantal
neemt in een moordend tempo af. We kunnen deze kleinste beestjes niet missen.
Ze zijn cruciaal in haast ieder ecosysteem. Als bestuiver, voor een gezonde
bodem, als opruimers en als voedsel voor onder andere vogels. Er is dringend actie nodig om de 
leefwereld van insecten te herstellen. Ook Natuurmonumenten neemt extra maatregelen, denk aan een 
grotere bloemenrijkdom in natuurgebieden, meer afwisseling in het landschap en insectvriendelijk 
maaibeheer. Alle donaties helpen de kleinste beestjes vooruit. En je kunt het gratis insectengidsje 
bestellen via nm.nl/insect .

10.000 insectenredders
In ruim 300 gemeenten gingen ongeveer 10.000 vrijwilligers van deur tot deur met een collectebus. In 
onze buurt Genderbeemd zijn 7 vrijwilligers op pad geweest. Gezamenlijk hebben zij het mooie bedrag 
van € 520,79 opgehaald. Ik organiseer de collecte omdat ik het belangrijk vind dat de natuur gezond en 
divers blijft in ons land. Ik maak me zorgen om de insecten en loop daarom graag in onze buurt. Hou jij 
ook van de natuur in Nederland? En heb je daar 1 keer per jaar ca. 2 uur vrije tijd voor over? Geef je 
dan op als collectant.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mij.

Wijkcoördinator natuurmonumenten Daniële Gemen, tel 040-2538525

Vrijwilliger huishoudelijke taken ‘t Slot gezocht

Zorg jij ervoor dat onze bezoekers zich welkom voelen in een schoon wijkcentrum? Staat hygiëne bij jou
hoog in het vaandel?  We zoeken iemand die ca. 4 uur per week kan helpen met huishoudelijke taken. 
De taken bestaan o.a. uit:

• De vloer vegen & dweilen
• Stofzuigen
• De prullenbak legen en schoonmaken
• Sanitair reinigen
Vergoeding: €12,50 per dagdeel

Kom langs of meld je aan via info-slot@lumenswerkt.nl
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Creatief werken vanuit het hart

Ik hou van creatief bezig zijn en ik hou van diepgang. Ik hou
verder van koffie en de verhalen van een ander…en als ik ze
allemaal kan combineren…nou ja, da’s toch fijn !! 

Kom jij er ook bij ? 

Wat gaan we doen ? Onder begeleiding onszelf opnieuw
ontdekken door middel van een creatieve opdracht. In tien
keer bij elkaar komen, je eigen leven in een vorm neerzetten
op doek...met koffie erbij...verbinden met jezelf en de ander...

Wanneer ? Iedere dinsdagmiddag van 13:00-15:00  vanaf 18
september.

Waar ? Wijkgebouw ’t Slot aan het Kastelenplein.

Wat gaat het me kosten ? €5 per keer om kosten te dekken.

Aanmelden, of wil je meer info, bel gerust... ik ben Christelle
en ik ben bereikbaar op telefoon nr. 0643029360 (appen mag
ook)

Wij werken in een klein groepje, dus plek voor maximaal 10
personen

Hoop je daar te zien!

Christelle

Oproep: Expertise gezocht voor de upgrade van wijkcentrum ’t Slot!

De uitstraling van wijkcentrum ’t Slot is toe aan een upgrade. We
hebben hier expertise voor nodig. In de achterliggende maanden
is er veel behoefte-onderzoek gedaan onder huurders,
vrijwilligers, buurtbewoners en werknemers. Dit is allemaal
verzameld en gebundeld. Aan jou de eervolle taak om met deze
informatie een voorstel te maken voor een vernieuwd
wijkcentrum! 

Ben jij professioneel (binnenhuis) architect, stylist, schilder of
timmerman, dan komen we graag met je in contact! Dit kan door een email te sturen naar 
a.thomassen@lumenswerkt.nl of te bellen naar 06-22465317. 

Met vriendelijke groet,

Anja Thomassen

Lokale volleybalvereniging zoekt nieuwe leden

PRIMO is een recreatieve volleybalvereniging voor volwassenen,
met ongeveer 80 leden een van de grootste in Eindhoven en
omstreken. In 2018 bestaat PRIMO al 38 jaar!

Onze thuishaven is Sporthal De Genderbeemd aan de
Sterkenburg in Eindhoven, nabij het Kastelenplein. 

Vaste trainingsavond is de donderdag van 20.00 tot 23.00 uur.

Wat bieden wij?

• dames- en herenteams: naast de trainingen deelname aan recreatie-competities (op 
doordeweekse avonden) op verschillende speelniveau’s in de regio Eindhoven

• een gemengde recreanten-groep: onder begeleiding elke week op je gemak een balletje slaan
en ook nog iets erbij leren

• leuke teamgenoten, een gezellige sfeer en een uitstekende sportkantine om “na te praten”

• gezamenlijke activiteiten zoals een carnavalstoernooi, familietoernooi, interne competitie, 
buitenvolleybal en externe toernooien. 
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Voor het seizoen 2018-2019 is er nog ruimte voor versterking, vooral voor onze herenteams, door 
geoefende volleyballers op alle prestatie en ambitie niveau’s, en voor onze recreanten-
groep. Maar ook enthousiaste nieuwe leden voor onze damesteams zijn welkom. 

Geïnteresseerd? Voor meer informatie

    • kijk op onze website:  primo.dse.nl en 

    • stuur een e-mail naar primo@dse.nl

    • of bel met onze voorzitter, Holger Stoldt (040-2525722)

Dansen in ’t Slot!

Op zondag 30 september organiseren Ad en Jan, beiden vrijwilliger van ’t Slot,
een dansmiddag! Wie houdt er nu niet van gezelligheid, dansen en een praatje
maken?! 

DJ Manuel draait van 14.00 tot 18.00 uur muziek uit de jaren ’60, '70 en ’80.

Toegang: 1 euro, Adres: ’t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven

Kerst-Creativiteits-markt op 9 december

Beste bewoners van Stadsdeel Gestel

Wij, als vrijwilligers van het wijkgebouw 't Slot, organiseren een KERST ( CREATIVITEITS ) MARKT op 
zondag 9 december 2018 van 16.00uur tot 20.00uur in 't Slot, Kastelenplein. Noteer deze datum alvast 
in uw agenda. 

Een markt vol met creativiteit en mooie kerstartikelen, door en voor de bewoners van stadsdeel Gestel, 
dit alles in een gezellige Kerstsfeer. : Schilderijen, Artistieke objecten, Keramiek beelden, kunst, 
Borduren, Quilts, Handwerken, Tekenen, Naaldwerken, Kerstkaarten, Etsen - Grafisch werk, enz.

Er is ook glühwein, erwtensoep voor de volwassenen en voor de kinderen chocolademelk en spekkies. 
Verder is er nog een activiteit met kleurplaten en de Kerstman is ook aanwezig. ’t Slot wordt versierd in 
een mooie Kerstsfeer.

We zoeken nog deelnemers.

Heeft u nog een superleuke hobby, een mooie verzameling of een workshop? Wij vragen u om het 
thema Kerstsfeer terug te laten komen in de kraam. Of wilt een kraam vullen met mooie Kerstartikelen, 
aankleding van tafels, kaarsen, bloemstukken, glaswerk, tafelkleden, servetten, kerstversiering enz. ?

Kraamhuur: De prijs van een kraam van 4m lengte is € 20,00 per kraam. Alleen een volledig ingevulde 
inschrijfstrook is geldig, inschrijven tot 29 september. Na de inschrijving neemt de organisatie contact 
met u op, voor meer informatie. LET OP, S.V.P. geen VLOOIENMARKT-spullen.

INSCHRIJFSTROOK Inleveren voor 29 september.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAAM: E-MAIL ADRES:

ADRES: TELEFOON:

AANTAL KRAMEN: a € 20,00  aankruisen /  1x O  / 2x O /  3x O.   TOTAAL: € 

Omschrijving van de inhoud van de kraam:

Svp opsturen naar per email naar yvonne-vts@kpnplanet.nl of inleveren in Wijkgebouw 't Slot, 
Kastelenplein.

Met vriendelijke groet, 

Yvonne van ’t Sand.
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Andere activiteiten in ‘t Slot

Vanaf nu iedere woensdag van 10.00 – 11.30 uur in ‘t Slot
Het eerste kopje koffie of thee is gratis. Wij zorgen voor wat lekkers erbij !

Wandel gerust binnen, neem je buurvrouw/man mee of kom met je vriend(in) en
ontmoet je buurtbewoners tijdens een gezellige ochtend. 

Groetjes, Yvonne en Wilma

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 7081
Zaalvoetbal-Gamma Bouwmarkt 2 51 42 07 Pim Lamers, Keverberg 28
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Hou je van koken en ben je thuis in of juist nieuwsgierig naar andere
wereldkeukens ? 

Met zoveel nationaliteiten en culturen in onze wijk gaan we een
reis om de wereldtafel maken.

Vind je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen,
elkaar te inspireren en van elkaar te leren ?

Meld je dan aan als deelnemer voor ‘Reis om de Wereldtafel’!

Met een enthousiaste en hopelijk multiculturele kookclub gaan we
vanaf september iedere maand uit een andere wereldkeuken een heerlijk
uitgebreid menu  bereiden. Om nog even in de zomerse sferen te blijven

starten we met de Mediterraanse keuken
De recepten worden na afloop geplaatst op Facebook

zodat je ook thuis kunt verrassen/

Welke wereldkeuken wil jij graag op de kaart?
Laat het ons weten !

Geen keukenwonder maar wel lekkere trek en zin in een gezellige
avond?

Verzeker je dan snel van een plek aan de wereldtafel.
Introducés van de kookclub hebben voorrang. 

We houden het intiem, er is plek voor maximaal 24 personen incl. de
kookclub.

Data 2018: 5 september,, 3 oktober, 7 november, 12 december
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven
Aanvang: 15.00 uur, diner 18.30 uur
Deelname kookclub: € 5,00
Introduceés & Gasten: € 8,50

het thema voor de volgende maand wordt tijdens het diner
Bekend gemaakt. Dan kun je meteen inschrijven.

Meer info en/of aanmelden: Bel Mirjam, 0645357690 
of mail naar reiswereldtafel@gmail.com



ACTIVITEITEN WIJKCENTRUM 'T SLOT

Maandag 09.00 – 12.00 Schildersclub 't Slepertje
09.45 – 11.00 Yoga 55+
13.00 – 16.00 Schildersclub Rob Vonk
13.30 – 14.30 Gym senioren en mensen met een beperking
13.30 – 16.30 Biljarten
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
19.30 – 23.00 Biljarten
20.00 – 23.00 Country Linedancing Beginners (dancingbootsveldhoven.nl)
20.00 – 23.00 1e & 3e maandag v.d. maand → Fotoclub De Gender
20.00 – 23.00 2e maandag v.d. maand → ACE Apple computerclub

Dinsdag 09.30 – 10.30 Slankclub
10.00 – 12.00 Boekenuitleen
10.00 – 12.00 Fotoclub De Fotoschouw (www.fotoschouw.nl)
11.00 – 12.00 Inloop Buurt in Bloei
13.00 – 15.00 Kom thuis Bij Jezelf (Creatief werken vanuit het hart)
14.00 – 15.30 Koersbal (okt t/m april) –  georganiseerd door KBO
14.30 – 16.30 Techplayground, Dynamo jeugdwerk: aan de slag met technologie
20.00 – 22.00 Echo van het Zuiden, accordeon- en mandoline ver. (echovanhetzuiden.nl)

 20.00 – 21.00 V.E.R.O.N. , Radiozendamateurs (a13.veron.nl)

Woensdag 10.00 – 11.30 Taalcafé, 1x per 14 dagen (even weken)
10.00 – 11.30 Koffie-uurtje
13.00 – 14.00 1e woensdag v.d.maand Overleg Politie, Gemeente en buurtpreventie 
13.00 – 17.00 Gezellige inloop tijdens de weekmarkt
13.30 – 16.30 Biljarten en kaarten 50+  – georganiseerd door KBO
14.00 – 16.30 Volksdansen  – georganiseerd door KBO
15.00 – 20.00 1e woensdag v.d. maand  Wereldtafel
19.00 – 23.00 2e woensdag v.d. maand  Hermes pers. vereniging
19.30 – 22.30 3e woensdag v.d. maand  Vereniging van Natuurfotografen
20.00 – 23.00 Laatste woensdag van de maand  HCC Linux

Donderdag 10.00 – 11.00 Tai Chi
10.00 – 11.30 Taalcafé 1x per 14 dagen (oneven weken)
10.00 – 11.30 Taalles Danté
13.30 – 16.30 Vrij rikken
13.30 – 16.30 Biljartclub
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.30 Breien – georganiseerd door KBO
20.00 – 22.30 Zangkoor Dirk ( pop)
20.00 – 22.30 2e donderdag van de maand → HCC Computer-Borduren

Vrijdag 14.00 – 18.00 Inloop – georganiseerd door KBO
19.30 – 23.00 Sociëteit “de Gender”, 1x per maand. 

Zaterdag 09.00 – 16.00 1e zaterdag v.d. maand → HCC Flight Simulator
13.00 – 16.00 3e zaterdag v.d. maand → HCC Inloop
13.00 – 16.00 3e zaterdag v.d. maand → Repaircafé Gestel

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.: 040 251 97 68 E-mail: info-slot@lumenswerkt.nl
Facebook: www.facebook.com/wijkcentrumtslot
Online reserveren: https://buurtruimte040.nl/buurtruimten/buurtruimte/wijkcentrum-t-slot  
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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. Jansen / 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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