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VAN HET BESTUUR

Voor u ligt het tweede informatieblad van dit jaar. Hierin kunt u lezen wat er zoal speelt in en rondom uw 
buurt. Wethouder Yasin Torunoglu heeft 8 mei jl. een bezoek gebracht aan onze wijk Oud Kasteel. Oud 
Kasteel omvat de buurten Genderbeemd, Hanevoet en Ooievaarsnest. De wethouder heeft in 
Wijkcentrum ‘t Slot gesproken met diverse vrijwilligers uit deze buurten. Een afgevaardigde van SBG 
was bij dit bezoek aanwezig.

Heeft u al eens een kijkje genomen in Wijkcentrum ‘t Slot sinds het helemaal opgefrist
is? Er worden daar diverse activiteiten georganiseerd voor en door vrijwilligers. Elders
in dit blad treft u een activiteitenoverzicht aan. Hieraan kan iedereen – vaak tegen
een minimale vergoeding – deelnemen. Een bijeenkomst voor vrijwilligers uit Oud
Kasteel op 26 mei jl. is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van SBG.

In deze drukke tijden zijn er overal vrijwilligers tekort. Bij SBG is dat niet anders. Heeft
u interesse om iets voor uw buurt te gaan doen? We zoeken nog steeds een
voorzitter voor onze stichting. Mocht u interesse hebben, neem dan vrijblijvend een
keer contact op met mij of een van de andere bestuursleden.

Ik wens u een fijne zomer toe.

Daniele Gemen, Secretaris SBG

VAN DE PENNINGMEESTER

Het voorjaar heeft een aanloop genomen, enkele zeer mooie, warme dagen hebben we achter de rug. 
Maar de natuur zou de natuur niet zijn als daar tegenover geen mindere dagen zouden
staan… 

We hopen dat dit de buurtactiviteiten niet zal tegenhouden en dat de planningen
daarvoor al opgestart zijn. Laat de subsidieaanvragen maar komen (aanvragen via
formulier op website, https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/nl/info/formulieren.html)

Maar nu we het toch over budgetten en activiteiten hebben, in deze tijd gaat het vaak
over duurzaamheid, hier kun je veel over lezen/schrijven, maar we zoeken iemand uit
de buurt die hier wat meer over kan vertellen en eventueel wat acties uitzetten. Denk hierbij aan het 
organiseren/begeleiden van warmte-verlies-metingen,  isolatiemogelijkheden of andere verduurzaam-
mogelijkheden.. De gemeente geeft tips (zie https://www.eindhovenduurzaam.nl/klimaat)
en SBG wil graag meedenken over hoe een bijdrage te leveren, maar we zoeken wat
mensen die hierin het voortouw willen nemen. Zie je mogelijkheden of heb je interesse?
Laat het ons weten: info@buurtbeheer-genderbeemd.nl . 

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

Voor eenieder die al eens heeft gegeven, hartelijk dank daarvoor.

Antoon Knapen, Penningmeester SBG

WOONOMGEVING EN MILIEU

Op 27 mei is er een wijkschouw gelopen in het deel van de Genderbeemd van Bouvigne tot
en met het Nelson Mandela park. Het behelsde de straten Herlaer, Henkenshage,
Ravensdonk, Wamberg, Ruwenberg, Zuidewijn, Duinbeek en deeltje Aldendriel.

Bij een schouw kijk je naar schoon, heel en veilig in de openbare ruimte.

Er is gelopen in 2 groepen. Iedere groep nam ongeveer de helft voor zijn rekening. De algehele
indruk was dat we een mooie groene wijk hebben. Het openbare groen zag er goed uit. Zo ook
de trottoirs en wegen. De meeste prullenbakken waren leeg. Sommige straatnaambordjes wezen de 
verkeerde kant op. Enkele boomputten en losliggende stoeptegels zijn met de Buiten-Beter-app gemeld.
Jammer dat er vanuit bewoners zo weinig belangstelling was om mee te lopen. Deze wijkschouw was in
het maartnummer van dit blad al aangekondigd. De volgende schouw komt in november, als het eerder 
donker wordt. Je kijkt dan anders. Een ander deel van onze buurt is dan aan de beurt.

Mevr. Wil de Vries
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WERKGROEP VEILIG WONEN

TIPS VOOR EEN VEILIG THUIS.

• Kijk altijd eerst wie er voor de deur staat voor u opendoet.
• Gebruik een kierstandhouder zodat iemand niet zomaar binnen kan komen.
• Even geld pakken voor een collectant? Doe dan de voordeur dicht!
• Bij een overval: verzet u niet, geef geld, wees meegaand, onthoud het signalement.
• Zet de verpakkingen van nieuwe aankopen niet opvallend bij het oud papier.
• Geef nooit uw pincode aan iemand. De bank en de politie vragen er niet om.
• Een zielig verhaal van een onbekende aan de deur? Trap er niet in! Bel 112 als ze zeggen dat er 

nood is.
• Meld uw vakanties nooit op Twitter of Facebook of andere social media. Criminelen kunnen ook 

lezen.
• Bewaar niet meer contant geld in huis dan nodig is.
• De gelegenheid maakt de dief; voorkom alle aanleiding.
• Houd, als het mogelijk is, een telefoon bij de hand.

• Klim niet op krukjes, stoelen, prullenbakken; gebruik een goede trap.
• Zet de tv niet op de stand-by stand.
• Bedenk nu alvast verschillende vluchtroutes voor als er brand zou zijn.

Doe uw voordeel met deze tips.

Ik wens u een fijne vakantie

Mevr. Wil de Vries

PS: Gebruikt u ook al Nextdoor, net als 671 andere Genderbeemders ? 
Buurtpreventie, Gevonden & Verloren en Evenementen zijn veel gebruikte rubrieken. 

NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

Regelmatig kunt u op de website van Stichting Buurtbeheer
Genderbeemd een en ander lezen over ’t Boekenslot, de
vrijwilligersbibliotheek van de Gestelse Ontginning, gehuisvest in
wijkgebouw ’t Slot aan het Kastelenplein.

En ook in dit infoblad, dat vier keer per jaar in uw buurt verschijnt,
brengen we deze bibliotheek steeds onder uw aandacht.

Het blijkt dat dit werkt. Ook uit de Genderbeemd komen steeds meer
mensen bij ons langs om boeken te lenen en/of om kranten en
tijdschriften te lezen. En dit motiveert de twaalf vrijwillig(st)ers van ’t
Boekenslot hun best te blijven doen u te helpen een boek naar uw
smaak te vinden, als u dat wenst, en regelmatig voor nieuwe boeken
te zorgen. Deze krijgen wij af en toe van particulieren en van de
bibliotheek Eindhoven. En uit de bijdragen die we van de drie
wijkverenigingen krijgen kunnen we ook zelf soms nieuwe of
tweedehands boeken kopen. 

Enkele van onze nieuwste aanwinsten:

• Lucinda Riley: De lavendeltuin

• Elin Hilderbrand: Een paradijs aan zee

• Isa Maron Galgenveld: De Noordzeemoorden

• André Hoogeboom: Max

• Ali Sameen: Ontheemd

Onze openingstijden vindt u in het kader hiernaast.
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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



NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Beste bewoners van de Genderbeemd.

Nog even en dan beginnen de vakanties weer. Dat wil zeggen, dat er vaak woningen onbewoond achter
blijven. Hier volgen enkele tips om tijdens uw afwezigheid niet voor verrassingen te komen staan.

• Laat uw woning er bewoond uitzien, sluit ramen en deuren, gebruik tijdschakelaars.
• Laat uw (over)buren weten dat u weg bent, zij kunnen een oogje

in het zeil houden.
• Vraag bekenden of familie om uw brievenbus te legen en de post,

niet zichtbaar vanaf buiten, ergens neer te leggen. Etaleer geen
kostbaarheden.

• Ladders en andere dingen die het inklimmen vergemakkelijken,
weg zetten.

• Laat geen volle kliko’s of huisvuilzakken bij uw huis achter.
• Vertel familie of achterblijvers wanneer en waar u met vakantie

bent. Zorg er voor dat ze in geval van nood uw woning binnen kunnen komen.
Dit zijn nog maar enkele tips. U kunt vast wel nog meer bedenken. In het juninummer van 2018 staan er 
nog veel meer. 

Ook in de vakantie blijven buurtpreventen lopen. In ieder geval zij die dan niet zelf weg zijn. Mocht u ons
willen ondersteunen en ook zelf de buurt in ca. 1,5 uur willen verkennen: u kunt zich altijd opgeven op 
onderstaand emailadres.

De buurtpreventiecoördinatoren:

De heer Hans Claassen Mevr. Carla Foederer, Mevr. Wil de Vries
Telefoon  2522141 Telefoon 06-54977622 Telefoon 2572710 
Email: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com
Meer informatie over preventie op https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html   →

INGEZONDEN

Twaalfde Toerclub Wilhelmina Fiets4daagse op 9-10-11-12 juli 2019.

Op deze dagen houdt Wilhelmina Toerclub haar twaalfde Wilhelmina Fiets4daagse. De beste manier om
kennis te maken met de prachtige Kempen is mee te doen aan de “Toerclub Wilhelmina Fiets-
vierdaagse”, het mooiste fietsevenement in Noord Brabant. De tochten gaan over goed verzorgde 
fietspaden en mooie landwegen waar Noord Brabant er veel van kent. Tijdens het fietsen geniet u van 
de gezellige dorpjes, de mooie bossen, heidevelden en de groene weilanden met de grazende koeien. 
Laat u verrassen door al het schoons dat de Kempen u toont.

Fietsen met familie, of in een groep is uiteraard erg gezellig, maar ook voor alleenstaanden is de 
Wilhelmina fietsvierdaagse een must. De ervaring leert ons dat men andere singels leert kennen om 
samen te genieten en gezellig te fietsen. Er zijn drie afstanden: 30 – 45 – 60 kilometer. Het is een 
recreatief fietsevenement. Het zijn dus tochten voor alle leeftijden. 

Er is mogelijkheid om de fiets 's nachts te stallen. Ook zijn huurfietsen beschikbaar bij 
“Tweewielercentrum Heerings”, telefoon 0402112031. Voor elektrische fietsen is een oplaadpunt 
aanwezig. 

Vertrek en eindpunt: Sporthal Genderbeemd, Sterkenburg 616, 5653NP Eindhoven. Inschrijven kan op
maandag 8 juli van 14.00 – 17.00 uur en dinsdag 09-10-11 en 12 juli van 08.30 – 12.30 uur in de 
sporthal. Deelnamekosten zijn: voor 4 dagen € 10,00 per persoon, kinderen
t/m 12 jaar € 4,00 per kind. Er kan ook per dag worden ingeschreven voor
€ 3,00 per persoon. NTFU leden krijgen € 0,50 korting per dag. Voor iedere
deelnemer zijn er routebeschrijvingen en de routes zijn aangegeven via
duidelijke pijlen. Bovendien zijn er diverse overnachtingsadressen.

Alle informatie kunt u vinden op:

Website: www.wilhelmina4daagse.nl
E-mail : wilhelmina4daagse@gmail.com
Telefoon: 0402539186
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Camera in Beeld

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden 
en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s.

De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten 
waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van
een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie
nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een
woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader
hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.

Als u wilt helpen uw wijk veiliger te maken door mee te doen met Camera
in Beeld, vul dan hiervoor het online aanmeldingsformulier in. Dit vindt u
op de website https://www.politie.nl/cib . Mochten er in de toekomst
wijzigingen zijn in of aan uw camera’s, dan kunt u dat via hetzelfde formulier
aangeven. Ook aanwezigheid van dummycamera’s wil de politie graag
registreren.

Op diezelfde website https://www.politie.nl/cib kunt u antwoorden vinden op een
aantal veelgestelde vragen, bijvoorbeeld:

• Zijn de beelden van mijn camera bruikbaar als bewijs van een inbraak? Ja, camerabeelden van 
ondernemers en particulieren mogen als bewijs worden ingebracht.

• Als ik mijn camerabeelden beschikbaar stel, kan iedereen mijn gegevens dan inzien? Nee, 
alleen politiemedewerkers kunnen deze gegevens inzien.

• Kan de politie meekijken met mijn camerasysteem? Nee, de politie kan niet meekijken. De politie
weet, als u zich aanmeldt, alleen waar uw camera hangt en welk deel van de straat wordt 
opgenomen. Zij neemt alleen contact met u op wanneer er een incident heeft plaatsgevonden en
de beelden mogelijk kunnen helpen bij het opsporingsonderzoek.

• Als ik meedoe met Camera in Beeld, hoe worden mijn gegevens opgeslagen? De camera- en 
contactgegevens worden ingevoerd in een cameraregistratiesysteem van de politie. Het is dus 
alleen voor politieambtenaren beschikbaar. In dit systeem kan de politie in één oogopslag zien of
en op welke locaties zich camera’s bevinden in uw buurt. Bovendien kan in dit systeem 
eenvoudig achterhaald worden wat het zichtveld is van die camera(’s) of wat de camera’s 
vastleggen, wat de beeldkwaliteit is, hoe lang u de beelden bewaart en bij wie de beelden op te 
vragen zijn.

Parkeeroverlast.

In het laatste infoblad van SBG werd aandacht gevraagd voor klachten vanuit onze wijk met betrekking 
tot de overlast die soms ontstaat door (fout) parkeren van auto’s maar ook de overlast van andere 
voertuigen zoals: aanhangers, campers, vouwwagens e.d.. Om een en ander in betere banen te leiden 
werd erop gewezen dat er vanuit Stadstoezicht een stringenter beleid wordt opgezet om foutparkeerders
(b.v. op de stoep parkeren) door het uitdelen van bekeuringen beter op te voeden. Ook betaald parkeren
werd in dit artikel aangestipt: een maatregel om ons bewoners op
kosten te jagen in plaats dat dit ruimte gaat scheppen om te parkeren.

Hoewel er binnen onze wijk al een tekort aan parkeerplaatsen bestaat,
werd er toch door onze Burgemeester en Wethouders besloten om het
elektrisch rijden te bevorderen door reeds bestaande parkeerplaatsen
te gaan reserveren voor het opladen van elektrische auto’s. Voor het
merendeel van ons Nederlanders zijn deze elektrische auto’s (nog)
niet te bekostigen. Tot nu toe zijn de elektrische auto’s slechts
toegankelijk voor de happy few van onze maatschappij die zo de regie
van het kabinet en ook enkele politieke partijen makkelijker kunnen
volgen. 
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B&W heeft doelbewust gekozen om alleen bestaande parkeerplaatsen aan te passen voor het opladen. 
Was het niet slimmer geweest om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen en die in te richten voor 
elektrisch opladen. Nu ontstaat er gemakkelijk wrevel tussen de elektrische rijders en degenen met een 
benzine- of dieselauto. Het gevaar bestaat dat het overkomt alsof elektrische rijders “hun” parkeerplaats 
claimen als ware het een vaste parkeerplaats terwijl de ander zich daar maar naar moet schikken. 
Bovendien wordt het parkeerprobleem hier alleen maar door vergroot, want na 3 uur opladen dient de 
gebruiker zijn opgeladen auto te verplaatsen. Ja en dat kan toch niet de bedoeling zijn van de 
afdelingen “Veiligheid in Gestel” en “Verkeer en Milieu” van de gemeente Eindhoven.

Mag ik zeggen dat ik (wij, buren en direct omwonenden) op dit gebied alleen maar vervelende 
ervaringen heb ondervonden in onze straat de Goudestein (met name bij Nr. 30). Ook hier een 
chronisch tekort aan parkeerplaatsen en toch worden er, zonder redelijk overleg, twee parkeerplaatsen 
aangewezen voor elektrisch opladen (dat was toch te lezen in de Staatscourant en Stadsblad?? Dank 
voor de gegeven openheid, Eindhovense ambtenaren). Weliswaar werd in eerste instantie slechts één 
parkeerplaats ingericht (met schriftelijke afstemming van de sector ruimtelijke expertise in 2017) maar 
na een goed jaar werd zonder pardon de tweede parkeerplaats toch nog vrijgemaakt door gemeentelijke
vakkenschilders voor elektrisch opladen. Uiterst slecht gekozen oplaadpunten omdat hier alle 
parkeerplaatsen voortdurend bezet werden.

Dom, zeg ik, om niet in overleg te treden met buurtbewoners of met de “Werkgroep Verkeer” van onze 
Stichting. De ambtenaren die een en ander moeten uitvoeren hadden ervan op de hoogte moeten zijn 
hoe dergelijke projecten ook landelijk bij de burgers worden ontvangen; vaak negatief dus en ook vaak 
overal hommeles. Maar niets van dat alles; blind en stokdoof zijn onze ambtenaren in deze. Dus wordt 
de strategie van deze ambtenaren: “niet praten en overleggen maar doen” en indien er toch iets moet 
worden afgesproken na enige tijd gewoon de prullenbak in ermee. Slecht beleid noem ik dat om zo ons 
klimaat te dienen. 

Maar ja, het moet wel communicatief fout lopen als er met dit onderwerp zoveel verschillende gezichten 
en afdelingen worden belast: Ten eerste: Hoofd afdeling Verkeer en Milieu, ten tweede: Verkeerskundige
Sector Ruimtelijke Expertise, ten derde: Algemeen vergunninggever en tot slot Ten vierde: Projectleider 
Veiligheid. Met al deze experts heb ik telefonisch, per mail en per brief contact gehad om ons 
ongenoegen naar voren te brengen over de gang van zaken in deze. 

Nee, nee, dames en heer van genoemde afdelingen, deze gang van zaken heeft niet de 
schoonheidsprijs verdiend en ons verbaasd en in zekere zin boos achter gelaten 

Namens direct omwonenden

Ad van Dorst. 

Op zondag 23 juni houden we een voortuinensale in de Genderbeemd. Iedereen die binnen de ring 
Aldendriel, Sterkenburg en Bouvigne woont, kan dan in de voortuin of op de stoep overbodige spulletjes 
verkopen. Als je buiten deze ring woont kun je natuurlijk altijd aansluiten bij een straat binnen deze ring. 
Als het een succes wordt kunnen we het volgend jaar uitbreiden naar de hele Genderbeemd.

Op moment van schrijven zijn er al 36 aanmeldingen. Je kunt je nog aanmelden bij Marjan Roggeveen 
marjanroggeveen@hotmail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Groetjes, Marjan Roggeveen & Sandy Vos
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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.

Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.degoj.nl 

Jongerencentrum ‘t Slot

Meer info:
Hicham Akel, 06 4676 8154
h.akel@dynamojeugdwerk.nl
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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

english version available on our website

EN DAN DIT NOG ...

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. 

NIEUWS VAN WIJKCENTRUM ‘T SLOT

ACTIVITEITEN:

Iedere woensdag van 10.00 – 11.30 uur in ‘t Slot 

Vanaf mei 2018 zijn wij begonnen met het Kofeieertje. Inmiddels zijn er 33 personen die
deze gezellige ochtend regelmatg bezoeeen. Wandel gerest binnen, e bent van harte
weleom, de eofe staat elaar. Het 1e eopje eofe/thee voor € 1,00 de 2e is grats

PR & COMMUNICATIE VRIJWILLIGER

Ga jij er voor zorgen dat ’t Slot zichtbaarder wordt voor de
wijk o.a. via social media? Mail naar 
info-slot@lumenswerkt.nl of bel naar 06 2246 5317. 
Je kunt ook langs komen, de koffie staat voor je klaar!

Zondag 30 juni 14.00-18.00 uur: 
DANSEN MET DAAN !

Wie houdt er nu niet van gezelligheid, dansen en een praatje 
maken?! 

DJ Daan draait van 14.00 tot 18.00 uur muziek uit de jaren 
’60, '70 en ’80 in wijkcentrum ‘t Slot.
Toegang: € 1,=.
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Uitstraling ’t Slot:  Mozaïek–project

Op naar de zomer! We zijn met 15 vrijwilligers begonnen aan het verfraaien van het Slot. De eerste 
stoeptegels voor het “buitentapijt” beginnen kleur te krijgen door hun ijverige handen. Ieder maakt een 
eigen ontwerp voor zijn/haar tegel.

We inspireren elkaar en zijn voorlopig nog een aantal DONDERDAGEN bezig om onze werkstukken af 
te krijgen. De stemming zit er goed in; dat belooft een goede zomer, met mooi terrasjesweer!

Deze tegels zijn al klaar, voor kleurenfoto’s zie de facebookpagina: www.facebook.com/wijkcentrumtslot

Deze en alle wekelijks terugkerende activiteiten staan ook op onze Facebookpagina: wijkcentrumtslot

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 00:00, vrijdag van 14:00 tot 18:00, zaterdag en 
zondag gesloten. Wijkcentrum 't Slot is op vrijdag, zaterdag en zondag ook buiten deze openingstijden 
te gebruiken voor activiteiten en evenementen.
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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
15.00 – 16.30 Spreekuur “Wij Eindhoven”
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 – 11.00 Slankclub
10.00 – 12.00 Boekenuitleen
10.00 – 12.00 Fotoclub De Fotoschouw (www.fotoschouw.nl)
11.00 – 12.00 Inloop Buurt in Bloei
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 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 55+  – georganiseerd door KBO
14.00 – 16.30 Volksdansen  – georganiseerd door KBO
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
13.30 – 16.30 Vrij rikken
13.30 – 16.30 Biljartclub
14.00 – 16.00 Boekenuitleen
14.00 – 16.30 Breien – georganiseerd door KBO
15.00 – 16.30 Taalles Danté (italiaanse les)
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 Laatste vrijdag van de maand: Sociëteit “de Gender”, 

Zaterdag 09.00 – 16.00 1e zaterdag v.d. maand → HCC FlightSimulator
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, 0654977622 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 17.00 tot 8.00 uur en in het weekeinde
Tandartsen 2 57 38 29 R. Brakel, Kastelenplein 174

2 51 83 32 B. Jans, Kastelenplein 174
2 51 32 45 J. Sijmons, Kastelenplein 174
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
De Luisterlijn (Sensoor) 0900 0767 Voor een gesprek van mens tot mens 7 x 24 uur

https://www.deluisterlijn.nl/ , telefoon ook 040-212 55 66
Buurtbemiddeling 0653317331 Eindhoven, buurtbemiddelingeindhoven.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)
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
Jongerencentrum ‘t Slot 0646768154 Hicham Akel, h.akel@dynamojeugdwerk.nl .FB: JCtSlot
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

english version available on our website
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