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VAN HET BESTUUR

Grondwatercollectief

Op woensdag 21 november j.l. is er een ‘Opheffingsvergadering’ geweest van het ‘Grondwatercollectief 
Eindhoven’ in ‘t Slot. Het Grondwatercollectief  (SGWCE) was als actiegroep zinvol bezig in de tijd dat er
nog (veel) regen viel in Eindhoven...

In kelders en kruipruimten kwam vaak water te staan. Nu gebeurt dat niet meer, mede door de aanleg 
van het regenwaterriool in Hanevoet en Genderbeemd.

Wij waren in het Grondwatercollectief vertegenwoordigd door ir. Marius van Vliet, die destijds nog in 
onze wijk woonde. Het Grondwatercollectief was vanaf 2004 tot nu toe een stichting, die nu in het 
opheffingsstadium verkeert.

Op het moment dat het grondwater, door maandenlange droogte, de laagste stand in decennia heeft 
bereikt, is het goed dat het Grondwatercollectief zich nu als stichting opheft. “Een beter moment is 
nauwelijks denkbaar”.

Reinier van den Broek

Nieuw in onze buurt ? SBG heeft voor nieuwe bewoners een informatiemap
samengesteld. Omdat wij vanwege privacywetgeving geen

informatie van de gemeente meer krijgen over adressen
waar zich nieuwe bewoners gevestigd hebben, kunt u
de map, al of niet gecombineerd met een bezoek, bij

ons zelf aanvragen, per email of via de aanvraagpagina
op onze site: https://www.buurtbeheer-

genderbeemd.nl/info/welkom-in-de-genderbeemd.html. 

VAN DE PENNINGMEESTER

We lopen naar het einde van het jaar, de zomertijd is voorbij, straat- en Halloweenfeesten zijn geweest. 
De buurt gaat in winterslaap?

Nee, niet helemaal. De stichting Lumens organiseert ook in de donkere dagen nog activiteiten voor de 
wijk: een kerstmarkt en een nieuwjaarsconcert in ‘t Slot. Deze activiteiten zijn dan wel voor álle buurten 
in onze wijk, maar het SBG heeft besloten hier financieel wat aan bij te dragen. Het zijn toch activiteiten 

die onze buurtbewoners ten goede komen.

Voor veel activiteiten zijn vrijwilligers nodig die zich inzetten om alles goed te 
laten verlopen. Zonder vrijwilligers zullen veel activiteiten geen doorgang 
vinden! Lumens heeft dit jaar dan ook twee keer een Meet en Greet 

georganiseerd om de vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten, om onderling 
kennis te maken en informatie uit te wisselen. Het SBG waardeert de inzet van 

alle vrijwilligers. Daarom hebben we hier ook een financiële bijdrage aan 
geleverd. 

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.

Wil je een bijdrage van SBG aanvragen
voor een straat-activititeit ? Vul dan het
formulier in dat u op onze website kunt
vinden: https://www.buurtbeheer-
genderbeemd.nl/info/formulieren.html .

Antoon Knapen, 

Penningmeester SBG
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WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner,

OPLICHTERS MET EEN MOOI VERHAAL.

Het lijkt wel een titel voor een boek!

Maar het is vaak realiteit. Iemand belt aan en komt met
een verhaal dat hij een thuiszorgmedewerker is, of
iemand van een energiemaatschappij, de gemeente of
politie. Men vraagt dan of ze binnen mogen komen,
leiden u af om geld of spullen te stelen. Ook zijn er die
vragen of ze de schoorsteen mogen vegen, het dak
bekijken en u adviseren om ter plekke met hun in zee te
gaan, het dak te repareren, wat vaak helemaal niet
nodig is. 

Het lastige van de babbeltruc is dat ze steeds nieuwe
verhalen verzinnen. En het werkt vooral zo goed omdat
u eigenlijk overrompeld wordt. Wees dus voorzichtig. Ga
er niet op in en ben niet te goed van vertrouwen. En verder:

• Gebruik een kierstandhouder, als u de deur opendoet.
• Vraag eventueel naar een legitimatie van medewerkers van een instantie.
• Geef nooit uw pincode af aan iemand.
• Let op de achterdeur als u bij de voordeur in gesprek bent.

EEN SMAK IS ZO GEMAAKT

De oorzaak van vallen is meestal iets heel alledaags. Met natte voeten op de gladde
badkamervloer stappen en uitglijden. Haastig lopen, losse spullen op de trap of
gladde traptreden, losse vloerkleedjes waarover men struikelt.
Iedereen kent het wel maar staat er vaak niet bij stil. Met relatief
eenvoudige ingrepen kan er al heel veel voorkomen worden. Haal
losse kleedjes weg, of maak er een antisliplaag onder, losse kabels
houdt u bij elkaar met kabelclips of snoergoten. Draag antislip zolen, zodat
u niet uitglijdt. Ga niet op een krukje of stoel staan, maar gebruik een trap
met beugel, leg geen losse spullen op de trap. 

FEESTDAGEN

Nog even en dan zijn er de gezelligste dagen van het jaar, 
Kerst en Oud en Nieuw.

Brandende kaarsjes, sfeerverlichting, gezelligheid.

Ik wens u fijne feestdagen en een goed begin van 2019.

Mevr. Wil de Vries
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Als u dit artikeltje leest, is ’t Boekenslot volop bezig met de viering van
zijn vijfjarig bestaan. Zoals al in het vorige stukje vermeld: voor iedere
bezoeker van ’t Boekenslot in de maand november lag er een kleine
attentie klaar. Mochten er in december nog over zijn, dan delen we ze
dan verder uit.

En er zijn genoeg redenen om eens bij ons langs te komen in ’t Slot.
U kunt er kranten en tijdschriften lezen en gratis boeken komen lenen
uit een collectie van ca. 800 stuks die regelmatig vernieuwd wordt.

Onlangs hebben we ook weer wat nieuwe boeken gekregen,
bijvoorbeeld:

 Marcel Vaarmeijer: Wolkenjager

 Cecilia Ahern: De knikkerverzamelaar

 Simone van der Vlugt: De doorbraak

 Jonathan Safran Foer: Hier ben ik

 Viveca Sten: Richting het kwaad

 Pim Lemmens: Alles is toeval

I.v.m. de kerstvakantie zal ’t Boekenslot van 24 december 2018 t/m 6
januari 2019 gesloten zijn. 

Maar verder bent u welkom op de hiernaast vermelde tijden. 

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Met het lopen door diverse
achterpaden, is het me
opgevallen dat sommige
rioolputjes worden gebruikt
als stortplaats voor o.a.
frituurvet, oliebollenvet,
afgewerkte olie, verf en
witkalk.

Het riool en het milieu wordt bij het lozen hiervan flink 
verontreinigd. Dit afval hoort naar de milieustraat te 
worden gebracht. Iedere Eindhovenaar heeft een 
stadspas, waarmee men veelal gratis dergelijk afval naar 
de milieustraat, bijvoorbeeld aan de Lodewijkstraat, kan 
brengen.

In de andere buurten van Oud Kasteel zijn ratten gesignaleerd, dus liever
geen brood e.d. rondstrooien in onze buurt. Dat trekt alleen maar
ongedierte aan. 

U heeft vast wel gezien dat een “tekenaar “op de trottoirs zich lekker heeft
uitgeleefd. (zie foto voorkant)

Dit zijn markeringen om aan te geven waar tegels
opnieuw gelegd moesten worden (en eventueel
wortels verwijderd). De hele wijk wordt aangepakt
zodat,  zeker bij bomen, de trottoirs weer beter te
belopen zijn. Inmiddels is het werk in de

Genderbeemd zo goed als afgerond.

Mevrouw Wil de Vries
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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

vet in het riool



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  :  

Zaterdag 5 januari 2019: BINGOAVOND. In ’t Slotje 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 18 januari 2019: CHOCOLADEFESTIJN.

De allerlekkerste activiteit van Degoj. Kijk op de
website naar de foto’s van vorig jaar. We gaan naar de
chocoladefabriek Rudolph Vermeulen in Waalre.
Deelname kost € 5,--. Maximaal aantal deelnemers is
50.

Vrijdag 25 januari 2019: KEETAVOND. De gezelligste
avond van de maand beleef je in wijkgebouw ’t Slot.
De Keetavond duurt van 19.00-21.00 uur. Op de site van
Degoj kun je lezen wat er allemaal te doen is op de
Keetavond.

Zondag 3 februari: ZAALVOETBALTOERNOOI. Een
gezellige en sportieve zondagmorgen, met én tegen
vrienden en klasgenoten. Om mee te doen moet je een team maken van minimaal 5 spelers. Verzin 
ook een naam voor je team en meld je vervolgens aan om mee te doen. Deelname kost € 2,-- per 
persoon.

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

KIJK, DAAR RIJDT JOUW FIETS!!!!!!!!!

Er worden in de wijk fietsen gestolen; uit tuinen, schuurtjes. Ook op het Kastelenplein.

Voorkom fietsendiefstal, zet je fiets dubbel op slot!

Het zal je maar gebeuren, dat je je eigen fiets ergens ziet rijden, de fiets die van je
gestolen is.

Een fietsendief heeft een oog voor slechte sloten. Zorg daarom voor een goed slot en
zet je fiets met een tweede slot vast aan een vast voorwerp.

Noteer de belangrijkste kenmerken van je fiets. Dat helpt om hem terug te vinden bij
diefstal. Via de “stop Heling” app kun je je fiets (en andere waardevolle bezittingen)
gemakkelijk registreren. Is je fiets toch kwijt kijk dan op verlorenofgevonden.nl

Evaluatieavond buurtpreventen.

Op 6 november kwamen de buurtpreventen van Genderbeemd bij elkaar voor
een evaluatie avond. Dit doen we 2x per jaar.

Onze wijkbrigadier schetste een beeld over de veiligheid in onze wijk van het
laatste 1/2 jaar. Er waren maar weinig incidenten, mede doordat er
buurtpreventen in de wijk lopen.

In heel Eindhoven worden voornamelijk Volkswagen Polo’s gestolen, in onze
wijk is de Vrijheidsstrijdersbuurt vaak het doelwit. Gevraagd werd hierop te letten met de rondgang. 
Meer meldingen vanuit de bewoners wordt heel erg op prijs gesteld, hoe meer meldingen er komen van 
een incident, hoe meer inzet de politie kan doen.

In november gingen de buurtpreventen extra letten op verlichting in en buiten de woning. Bij woningen 
waarvan het erg duidelijk was dat er helemaal geen verlichting brandde, werd er een flyer in de 
brievenbus gedaan als reminder voor de betreffende bewoners.

Mevrouw Agnes Heck van de gemeente Eindhoven vertelde o.a. over gerichte aanpak veiligheid Gestel.
Enkele buurtpreventen hebben zich aangemeld voor estafette-bijeenkomsten om mee te denken, om te 
komen tot aanpak of anderszins om de veiligheid in Gestel te vergroten. Genderbeemd maakt deel uit 
van stadsdeel Gestel. Dit moet nog gestart worden.

Ook stadstoezicht was aanwezig. Er werden vragen gesteld door buurtpreventen en er was veel 
interactie onderling over de diverse onderwerpen.

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.

Email: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

De buurtpreventiecoördinatoren:

De heer Hans Claassen Mevr. Carla Foederer, Mevr. Wil de Vries

Telefoon  2522141 Telefoon 06-54977622 Telefoon 2572710 
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INGEZONDEN

Burendag Wamberg en omgeving 2018

Op 22 september was het weer zover: Burendag 2018.

De 8e editie alweer, waarin we steeds weer nieuwe gezichten zien en elkaar op een gezellige manier 
treffen. Ook dit jaar weer een mooie opkomst met ruim 120 buren.

De dag start met het opbouwen van alle tenten en 
dat waren er meer dan anders, omdat de 
weersvoorspellingen niet al te best waren. Ook boven
de barbecue-plaats wordt een hele stellage gebouwd 
met steigers en zeil. 

Ballonnen opblazen, slingers ophangen, drank koud 
zetten, barbecues, muziekinstallatie, spellen en 
springkussens klaarzetten; iedereen is druk in de 
weer op het plein. 

Ook wordt er hard gewerkt in sommige huizen aan 
het plein. Salades worden gemaakt, voorbereidingen 
voor de barbecue en andere culinaire hoogtepunten 
worden getroffen.

Zodra de rodeostier is opgebouwd lijkt het feest van start. Non-stop zit er iemand op, tot hilariteit van de 
omstanders.

Dan is het tijd voor koffie en taart (gebakken door Thijs en Guus). Wat een heerlijk begin!

Het spellen-parcours gaat daarna van start met o.a. mega Jenga, skilatten-race, tactisch touwtrekken, 
stropdas schieten en natuurlijk de…rodeostier.

En dan vallen de eerste regendruppels… De rodeostier
trotseert de regendruppels, maar al snel verplaatst
iedereen zich naar het overdekte gedeelte. Er zijn gelukkig
voldoende zit- en staanplaatsen, waardoor de feestpret
door kan gaan.

Aan het einde van de middag wordt het drukker op het
barbecue-plein, buurmannen gaan met kolen en
vleestangen in de weer. Maar wat al heel de dag bezig is,
is het spit. Het spit met varkensbuikspek bereid op
Italiaanse wijze door onze grillmaster Michiel. Het spit met
groot stuk vlees trekt dan ook de hele dag veel bekijks en
wordt volop gefotografeerd. 

Randolph is op het plein in zijn mega-pan risotto met paddenstoelen aan het maken en krijgt ook hulp 
van buren. De salades worden uitgestald door de makers op een mooi gedekte tafel. 

Prachtig om iedereen zo samen bezig te zien.

De menulijst (gemaakt door Luka) belooft veel 
goeds en ook aan de kinderen en vegetariërs is 
gedacht.

Het eten is allemaal super lekker en iedereen 
mengt zich opnieuw in het gezelschap. 

Na het uitbuiken is het tijd voor het 
avondprogramma. Dit keer weer in handen van 
onze buurman Niels. Dankzij zijn bedrijf Be 
Relactive Events heeft hij volop ideeën en 
materialen waar wij van mee mogen genieten. 
Het spel “Crazy Game Time” was een groot 
succes. Veel hilariteit en rumoer onder het genot
van een hapje en drankje. 
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Als alle rondes zijn gespeeld en alle bekers zijn vergeven, wordt er nog lekker na geborreld. De 
muziekkeuze wordt bepaald door jong en oud en ook komt via de speakers muziek gemaakt door 
buurmeiden voorbij. Genoeg reden voor nog meer gespreksstof en een dansje. 

Het was, ondanks de regen, weer een hele mooie en gezellige editie. 

Wij kijken alweer uit naar Burendag 2019!

Jan, Koen, Marjolein, Nicole, Michiel, Marjolein, Sabine, Walter en Ada.
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Bewegen voor heren en dames bij 55+ Gymclub GO.

Elke dinsdagavond in de gymzaal van basisschool 't Startblok, 

Keverberg 3-5 in Eindhoven, ingang vanaf het parkeerterrein.

Sporten in twee groepen: 

• Groep 1 van 19.30  tot 20.30 uur, deze groep bestaat uit alleen vrouwen.

• Groep 2 van 20.30 tot 21.30 uur en dit is tot nu een mannengroep.

De groepen worden begeleid door een gymnastiekdocente met ervaring met 55+ ers.

Elke groep begint na een warming-up met gymnastiekoefeningen en sluit af met recreatief  volleyballen.

Iedereen doet mee in zijn/haar eigen tempo.

Gezelligheid is voor onze club een erg belangrijke factor.

Groep 2, de 20.30 uur groep zoekt aanvulling, dit kunnen zowel mannen als vrouwen zijn.

Lekker bewegen en volleyballen, iedereen mag en kan meedoen!

Kom op een dinsdag vrijblijvend kijken, of doe dan meteen mee!

Informatie: mail naar GymClubGestel@gmail.com of bel 040-2525641.

DTV Old Dutch zoekt extra leden

DTV Old Dutch is een tennisclub die overdag tennist in sporthal de
Genderbeemd (Sterkenburg)

Wij spelen Dynamic Tennis. Dat wil zeggen dat wij met een soort softbal
spelen. Dynamic Tennis kan tot op zeer hoge leeftijd gespeeld worden.
De regels zijn ook anders dan bij gewoon tennis.

Onze club is gericht op de doelgroep van 55 jaar en ouder en we spelen
2 keer per week. Dit is op maandagmiddag van 15.15u tot 16.15u en
donderdagmiddag van 15.15u tot 16.15u.

Na de speelmiddag vinden wij het gezellig om even onder het genot van een kopje koffie of een drankje 
na te kletsen bij Louis in de kantine.

Voor de sportievelingen is er ook nog een competitie waaraan u deel kunt nemen.

Op Youtube staan veel filmpjes over Dynamic Tennis; dan kunt u bekijken wat het
inhoudt.
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Denkt u "dit is iets voor mij" en wilt u dit eens proberen, dan bent u altijd van harte welkom om eens een 
keertje mee te doen. Neem sportschoenen mee, voor een tennisracket wordt gezorgd.

Hopelijk tot ziens bij DTV Old Dutch,  www.olddutch.dse.nl .

aangesloten bij Dynamictennis Bond Nederland: www.dynamictennis.nl .

Y. Louis,  Secretaris DTV Old Dutch

Fietsenwerkplaats de Slappe Band gehuisvest in Genderhof

Fietsenwerkplaats “De Slappe Band” is
bij veel wijkbewoners al bekend, maar
toch leek het ons goed ons even aan de
wijk voor te stellen.

De Slappe Band is een arbeidstrainings-
initiatief vanuit de boei-GGzE. Er wordt
gesleuteld aan weesfietsen die we van
de TUE gedoneerd krijgen. Veel mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
vinden bij de Slappe Band hun
voldoening in sleutelen, sociale
contacten, of meehelpen fietsen te
recyclen . Ze dragen zo hun steentje bij
aan het voorkomen dat de fietsen naar
het oud ijzer gaan. De fietsen die vaak
uit meerdere fietsen samengesteld zijn
vinden hun weg naar de klant die voor
niet te veel geld een fijne fiets kan aanschaffen. Ook doen we reparaties waarbij we om werkdruk te 
reguleren bellen als hij klaar is, en niet beloven dat hij op een bepaald tijdstip af is. Meestal betekent dit 
dat hij binnen twee dagen toch wel af is. De winkel is voor iedereen toegankelijk en graag laten we zien 
waar we mee bezig zijn. Een kopje koffie staat er meestal wel klaar.

Op dinsdag wordt er gefietst door een aantal slappebanders en getraind voor evenementen waar we als
groep aan deel nemen. Zo zijn we vorig jaar met z’n tienen de Mont Ventoux opgeklommen en wordt er 
op het moment getraind voor een 24uursrace. Waar velen nu graag aan werken is het
opknappen van racefietsen en deze zijn populair bij vooral onze studentenklanten.
Elektrische fietsen: daar blijven we voorlopig nog vanaf.

Ons exacte adres is een lastige, we zitten aan de zijkant van de flat aan de
Bouvigne tegenover nummer 9,
maar bellen op 0681824568 is ook
een mogelijkheid.

Graag willen we u uitnodigen een
keer binnen te lopen of onze
website te bezoeken
www.slappeband.nl waar ook de
openingstijden te vinden zijn.
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AED voor de Genderbeemd ?

Een AED geeft iemand met een hartstilstand een elektrische 
schok. Die schok moet ervoor zorgen dat het hart weer 
normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven 
redden. Een AED is een draagbaar apparaat. De afkorting 
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het geven 
van een schok heet defibrilleren. In onze buurt hangt er geen 
enkele vrij toegankelijke AED en als gecertificeerde EHBO-er 
lijkt het me erg belangrijk dat daar verandering in komt.

De Hartstichting biedt sinds enige tijd de gelegenheid, in 
samenwerking met Philips, om tegen gunstige voorwaarden 
een AED aan te schaffen. Hierdoor is het mogelijk een vrij 
toegankelijke AED met een korting van €970,- aan te schaffen
en wordt tevens 5 jaar onderhoud meegeleverd. Voor een 
AED met een met pincode beveiligde AED-kast is een 
investering noodzakelijk van €1629,-

Door nu een actie te starten via de Hartstichting kunnen we samen het bedrag voor de AED bij elkaar 
verzamelen. U bepaalt zelf de hoogte van uw donatie. We betalen er dus als buurt zelf voor om zo’n 
apparaat aan te schaffen maar daarmee kunnen we in een
noodsituatie wel een leven redden.

Hoe werkt dit nu in het geval van de Genderbeemd ?

Ondergetekende, als initiatiefnemer, start een actie via de
Hartstichting en alle donaties die gedaan worden, worden 
door de Hartstichting geïnd. Zodra het volledige bedrag is bereikt stuurt de Hartstichting de bestelling 
op naar de initiatiefnemer en die zorgt ervoor dat het apparaat wordt opgehangen en aangesloten. 
Aangezien een beveiligde AED-kast aan de stroom moet hangen zijn daar jaarlijks stroomkosten van 
maximaal €30,- aan verbonden, maar ik ben bereid die voor mijn rekening te nemen wanneer we het 
apparaat aan de gevel van mijn huis zouden bevestigen.

Als het volledige bedrag niet gehaald wordt of er wordt teveel gedoneerd dan zal de Hartstichting de 
bedragen terugstorten.

Mijn idee nu is om in eerste instantie te inventariseren of er voldoende
draagvlak in de buurt bestaat om zo’n donatie-actie op te starten,
want één van de voorwaarden van de Hartstichting is dat zij alleen
maar een AED opsturen wanneer het bedrag binnen 30 dagen op
de door hun daarvoor speciaal aangemaakte actiepagina is
binnengekomen.

Voor deze inventarisatie heb ik een emailadres in het leven
geroepen waarop u kenbaar kunt maken of u belangstelling heeft.
Ook kunt u daar vragen kwijt als e.e.a. niet geheel duidelijk is, maar
kijk eerst even op www.buurtaed.nl; veel van uw vragen zullen daar
beantwoord worden.

Het email adres waar u in het kader van deze actie terecht kunt is
AEDGenderbeemd@gmail.com. Ik hoop op vele positieve reacties, zodat we de buurt weer een klein 
beetje veiliger kunnen maken. Uitsluitend voor dit doel zal ik de emailadressen van degenen die 
reageren verzamelen zodat ik iedere belangstellende kan informeren waar de actiepagina gevonden 
kan worden zodra de actie start en u dus weet waar u donaties kwijt kunt. Zodra de actie afgelopen is 
zal ik alle verwijzingen naar uw emailadressen verwijderen en tevens zal het emailadres wat ik speciaal 
voor deze actie in het leven riep, weer worden verwijderd.

Willem van Rooij
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Spoken in de wijk gezien op vrijdag 2 november !

Hebben jullie het ook zo zien spoken in de wijk op vrijdag 2 november?
Sommigen zeggen dat spoken niet bestaan. Maar deze avond hadden er zich
toch echt 6 spoken verstopt in onze wijk. En zij waren niet alleen gekomen. Ook
heer Dracula vertoonde zich met enige regelmaat in de straten rondom basisschool
De Hobbitstee. Zijn we nu allemaal gek geworden? Waarom werd er die avond zo
hard gegild?

Om de betrokkenheid van basisschool De Hobbitstee met haar omliggende wijk te
tonen, had De Hobbitstee deze avond een spokenjacht georganiseerd. Het was een open activiteit 
waarvoor alle kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 uit Genderbeemd, Hanevoet en Ooievaarsnest 
waren uitgenodigd. We mogen spreken van een zeer geslaagde avond, want er deden maar liefst 82 
kinderen (en vermoedelijk ook evenveel ouders) mee aan deze activiteit. De meeste kinderen kwamen 
van basisschool De Hobbitstee (50) en basisschool De Springplank (24). Maar er hebben ook 8 
kinderen uit Hanevoet meegedaan. In groepjes van 4-6 kinderen moesten de 6 verstopte spoken in de 
wijk worden gevonden. Deze spoken hadden ieder een puzzelstukje bij zich. Met de 6 verkregen 
puzzelstukjes konden de kinderen een cryptische boodschap oplossen. Om het allemaal wat moeilijker 
te maken, liep heer Dracula rond om een puzzelstukje bij de groepjes af te pakken. De confrontatie met 
Dracula zorgde steeds weer voor veel hilariteit. De kinderen (maar ook hun ouders) hebben allemaal 
goed hun best gedaan, waardoor iedereen binnen 1 uur de puzzel had opgelost. Met een warm drankje 
kon de avond gezellig worden afgesloten op het schoolplein van de De Hobbitstee.

In de nabije toekomst wil De Hobbitstee meer open activiteiten gaan organiseren voor de wijk. Gezien 
het succes van de spokenjacht is het organiserend comité gemotiveerd om voor volgend jaar (wellicht 
weer rond Halloween?) een nieuwe wijkactiviteit te organiseren.

Maar eerder (~ in de lente van 2019) volgt er nog een uitnodiging voor de kinderen uit onze wijk om een 
keer te komen spelen in onze nieuwe, groene speeltuin. De speelplaats van De Hobbitstee wordt 
momenteel flink onder handen genomen en omgetoverd tot een groene speel- & ontdektuin. Kinderen 
uit groepen 1 t/m 8: zien we jullie dan?

Organisatieteam Spokenjacht

Basisschool De Hobbitstee

Bouw Zonnepark Welschap gestart

Maandag 19 november is de start van de bouw van
Zonnepark Welschap gevierd met de onthulling van het
bouwbord op Vliegbasis Welschap. Wethouder Jan van de
Meer gaf het startsein voor “het grootste postcoderoosproject
van Nederland”.

Het zonnepark is bedoeld voor bewoners van de omliggende
postcodegebieden, zoals ook deze buurt (postcode 5653). Er
zijn nog zonnepanelen beschikbaar, dus je kunt nog meedoen!
Dat is aantrekkelijk als je geen zonnepanelen op eigen dak
kunt plaatsen, bijvoorbeeld als je appartementbewoner of
huurder bent. Zo bespaar je op je energierekening en tegelijk
draag je bij aan duurzame lokale energieopwekking. 

Meer weten? Kijk op zonneparkwelschap.nl.

Hoe gaat het nu verder?

Eind december zijn er volgens de planning 11040 zonnepanelen geplaatst. Netbeheerder Enexis sluit 
begin 2019 het zonnepark aan op het elektriciteitsnet. De eerste stroom wordt naar verwachting in de 
loop van februari 2019 geproduceerd. 
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Als je denkt, “had ik maar …….. dan” 

Er zijn nog een beperkt aantal paneeldelen (zonnepanelen) beschikbaar. Kijk op de website
van Zonnepark Welschap, www.zonneparkwelschap.nl . Hier vind je alle informatie over het
zonnepark en kun je kijken hoeveel panelen je nodig hebt voor je eigen energieverbruik. Ook
kun je je via de site opgeven voor deelname aan Zonnepark Welschap. En voor vragen, kan
je een mail sturen naar info@zonneparkwelschap.nl waarna je snel antwoord krijgt.

Bridget u graag?
En heeft u maandagavond nog vrij?

Kom dan naar de gezelligste bridgeclub 
van Eindhoven:

”Allez Alert”
♠ ♦
♥ ♣

Drie avonden gratis kennismaken !
Ook beginnende bridgers zijn van harte welkom!

Iedere maandag om 19:30u in ’t Atrium van Gagelbosch

Voor meer informatie en/of aanmelding:
 Egbert de Groot: 040-2218309 of 06-53464565
Jacques Cloodt:040-2528119 of 06-51198523

’t SLOT GAAT VERNIEUWEN: DENK EN HELP MEE !

Uit diverse (buurt)onderzoeken is gebleken dat de uitstraling van ’t Slot als verouderd wordt ervaren

We hebben veel goede ideeën, behoeften en mogelijkheden opgehaald. Hier is een aardig beeld van 
ontstaan: niet alleen over eventuele ‘upgrades’ van de ruimtes, maar ook over de functionaliteit van 
vernieuwingen.

Inmiddels zijn 2 werkgroepen gevormd die low (no)budget ideeën aan het uitwerken zijn. Dit geeft als 
resultaat dat de voorzijde van ’t Slot behoorlijk verfraaid is en dat kleine veranderingen aan de 
binnenzijde in gang zijn gezet. Ondertussen hebben meerdere buurtbewoners zich
aangeboden om de ideeën verder uit te werken en uit te voeren. Nu gaan we de
wensen uit de wijk concreter ophalen om daarna een plan van aanpak uit werken. 
Hierbij hebben we uw hulp als buurtbewoner nodig!

Daarom vragen we een paar minuten van uw tijd om enkele vragen te beantwoorden.
De vragenlijst kunt u downloaden van de site van SBG, invullen en afdrukken: 

www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/images/pdf/ander/slotvragenlijst2018.pdf

Komt u het formulier persoonlijk inleveren in ‘t Slot dan staat een gratis kopje koffie voor u klaar. U kunt 
het formulier ook persoonlijk in ’t Slot komen invullen. Het formulier staat ook op de facebookpagina van 
@wijkcentrumtslot

Activiteiten in ‘t Slot

Iedere woensdag van 10.00 – 11.30 uur in ‘t Slot
Ontmoet je buurtgenoten tijdens een gezellige ochtend! Wandel gerust binnen, neem
je buurvrouw/man mee of kom met je vriend(in) en ontmoet je buurtbewoners tijdens een gezellige 
ochtend. Het 1e kopje koffie of thee voor € 1, de 2e is gratis. Wij zorgen voor een koekje.

Groetjes, Yvonne en Wilma
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Zondag 16 december 18.30 uur: REIS OM DE WERELDTAFEL

Iedere maand een andere wereldkeuken. Laat je
verrassen en eet gezellig mee.  Of…. Kook gezellig
mee want we zoeken versterking!

Meer info en/of inschrijven:
reiswereldtafel@gmail.com of via Facebook:
ReisomdeWereldtafel. Inschrijven en betalen kan ook
in ’t Slot.

Kosten € 8,50.
De keukenbrigade eet uiteraard gratis mee.  

Zaterdag 16 Februari 20.00 uur: PUBQUIZ 

De Pubquiz heeft in ieder geval de vaste rubrieken: Tegesworrig (actualiteiten), Muziek en Witte gij 
ut(weetjes algemeen)?  

We hopen op iets meer deelnemers, zeg het voort dus! 

Deelname € 2,= per persoon.

TERUGBLIK MEET & GREET 

Op zaterdag 27 oktober heeft er een gezellige Meet & Greet voor en door vrijwilligers in ’t Slot plaats 
gevonden! Een mooi moment om elkaar te leren kennen en te helpen! De bezoekers waren erg 
enthousiast. 

Tijdens de foto-speurtocht met als motto: “hoe goed ken jij je wijk”, maakten zij spontaan contact. Dit 
hebben zij én wij als zeer positief ervaren. Er kan met recht gezegd worden dat verbinding tot stand is 
gekomen. De waardering was groot, Yvonne en Louise dank jullie wel namens alle vrijwilligers! 

De M&G is mede mogelijk gemaakt door Stichting Buurtbeheer Genderbeemd en Lumens.

Team Wijkgebouw ‘t Slot
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Deze en alle wekelijks terugkerende activiteiten staan ook op onze Facebookpagina: Wijkcentrum ’t Slot

’t SLOT ZOEKT: PR & COMMUNICATIE VRIJWILLIGER

Ga jij er voor zorgen dat ’t Slot zichtbaarder wordt voor de wijk
o.a. via social media? Ben je ongeveer 4 uur per week

beschikbaar?  

Info: Anja Thomassen, zakelijk leider; 
email:  a.thomassen@lumenswerkt.nl
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KLEURPLAAT
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Kerstbomen Scouting

Bent u op zoek naar een mooie kerstboom? Dan bent u bij Scouting Angelo Roncalli aan het goede 
adres!

Ook dit jaar verkoopt Scouting Angelo Roncalli weer blauwe en groene sparren in allerlei afmetingen, 
van een tafelmodel tot bomen met een hoogte van 4 a 5 meter.

Kom zelf een kijkje nemen op een van onze verkoopdagen:

    • vrijdag 14 december 13 – 20 uur

    • zaterdag 15 december 10 – 17 uur

    • zondag 16 december 10 – 17 uur

Onze vrijwilligers staan klaar om u te helpen.

De opbrengst van de kerstbomenverkoop komt geheel ten goede aan Scouting Angelo Roncalli.

SPORT, SPEL EN ONTSPANNING

Bridgeclub Allez Alert 2 21 83 09 dhr. E. de Groot, secretariaat
Atrium Gagelbosch 2 52 81 19 dhr. J. Cloodt, 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

website: 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
55+ Heren- dames gymclub GO 2 52 56 41 Ruud van der Heijden
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
DynamicTennisVereniging Old Dutch 2 52 31 13 Yvonne Louis, olddutch.dse.nl
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+
13.00 – 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  

19

Info en
reserveren



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, 06-54977622 C Foederer, 2572710 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

20


	Colofon
	Van het bestuur
	Grondwatercollectief

	Van de penningmeester
	Werkgroep Veilig Wonen
	Beste medebewoner,

	Nieuws van 't Boekenslot
	Werkgroep Woonomgeving en Milieu
	Jongerenwerk / DEGOJ
	Nieuws van de Buurtpreventen
	KIJK, DAAR RIJDT JOUW FIETS!!!!!!!!!
	Evaluatieavond buurtpreventen.
	Loopt u graag, wilt u de buurt veel beter kennen?

	Ingezonden
	Burendag Wamberg en omgeving 2018
	Bewegen voor heren en dames bij 55+ Gymclub GO.
	DTV Old Dutch zoekt extra leden
	Fietsenwerkplaats de Slappe Band gehuisvest in Genderhof
	AED voor de Genderbeemd ?
	Spoken in de wijk gezien op vrijdag 2 november !
	Bouw Zonnepark Welschap gestart
	
	’t SLOT GAAT VERNIEUWEN: DENK EN HELP MEE !
	Activiteiten in ‘t Slot
	Zondag 16 december 18.30 uur: REIS OM DE WERELDTAFEL
	Zaterdag 16 Februari 20.00 uur: PUBQUIZ
	TERUGBLIK MEET & GREET
	’t SLOT ZOEKT: PR & COMMUNICATIE VRIJWILLIGER

	Kleurplaat
	Kerstbomen Scouting

	Sport, spel en ontspanning
	Activiteiten Wijkcentrum 't Slot
	Belangrijke adressen

