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VAN HET BESTUUR

English version available on our website

Beste buurtbewoners. Helaas moeten we als bestuur weer een dringend beroep doen op jullie 
medewerking.

Eind vorig jaar is ons bestuurslid communicatie Maike Kanen moeten stoppen wegens 
persoonlijke omstandigheden. Mede gezien het feit dat we al een paar jaar zonder 
voorzitter de stichting runnen, is de bezetting van het bestuur nogal dun! We willen 
graag voorkomen dat de belasting op de huidige bestuursleden te hoog wordt waardoor
de stichting is gedwongen te stoppen. Daarmee zouden belangenbehartiging voor de 
buurt en ook alle subsidies komen te vervallen!

Heb je kennis van communicatie, bij voorkeur Facebook? Heb je hart voor de wijk? Wil je dat er iets 
verandert of meedenken met de gemeente ? Neem dan contact met ons op. Ook als je gewoon wilt 
bijdragen aan een  bestuurstaak. Dan kijken we wat er binnen het bestuur mogelijk is. Neem contact op 
via het algemene adres info@buurtbeheer-genderbeemd.nl of direct via een van de andere
bestuursleden. Je vindt ze op de website: https://www.buurtbeheer-
genderbeemd.nl/bestuur.html

HELP. Dringend zijn wij op zoek naar een bezorger voor ons buurtblad. Met twee bezorgers
zijn wij natuurlijk helemaal blij! Het gaat om de bezorging van 186 infokrantjes in (gedeelten)
van de volgende straten: Bolestijn, Doornburg, Oudaen, Bouvigne en Nijenrode.
Graag een mailtje of telefoontje naar de redactie of het bestuur.

We zoeken tekenaars of graffiti-kunstenaars die een nieuw
ontwerp willen maken voor onze voetbalmuur op de hoek
Nieuwerhoek/Sterkenburg.
Neem svp contact met ons op via bovengenoemd adres.

VAN DE PENNINGMEESTER

In deze eerste uitgave van 2020 kijken we even terug naar 2019, maar ook vooruit! 

2019 was een jaar met diverse buurtactiviteiten. We hebben hiervoor 12 aanvragen binnen gekregen 
waarvan 10 straatfeesten. Daarnaast nog een Vossenjacht en een Oliebollenfeest. De straatfeesten 
vinden meestal plaats in het derde kwartaal, blijkbaar de mooiste tijd. Het eerste straatfeest was in juni, 
het laatste in oktober. Alles bij elkaar zijn hier veel buurtbewoners bij betrokken.

Daarnaast hebben we ook nog bijgedragen aan een aantal activiteiten vanuit ‘t
Slot. Jaarlijkse bijdrage gaan bijvoorbeeld naar het Repaircafe en het Boekenslot.
Deze draaien volledig op eigen bijdragen en zijn er voor ons, buurtbewoners.

In ieder geval is ook de subsidie voor 2020 weer goedgekeurd. De organisaties
voor de buurtactiviteiten, welke niet alleen de straatfeesten hoeven te zijn, kunnen
weer aan de slag! Maak gebruik van het aanvraagformulier wat je op onze site
vindt!

Hiernaast een overzicht van de uitgaven in 2019. 

Inmiddels is meer dan de helft besteed aan de
buurtactiviteiten. Wil je precies weten wat de inkomsten en
uitgaven van de SBG zijn? Kijk dan op onze website.
Omdat de SBG de ANBI status heeft zijn we verplicht om
de in- en uitgaven te publiceren. Kijk onder menu optie
‘Over SBG’ => ANBI Status. Volg de link onder punt 9.

Giften blijven natuurlijk altijd welkom, Wil je de SBG
steunen, maak dan je gift over naar
NL16RABO0150060416, t.n.v. Stichting Buurtbeheer
Genderbeemd.

Antoon Knapen, Penningmeester SBG
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https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en/news/sbg/116-from-the-board-march-2020.html


COLLECTES IN ONZE BUURT

Collectes zijn er om EENMALIGE bijdragen op te halen, hetzij contant, hetzij tegenwoordig ook via 
Tikkie en iDEAL QR code (op de collectebus, voor uw bankieren app) of Pinbus (collectebus met 
pinvoorziening, voor de pinpas).

Naast collectes kunnen er ook donateurs-wervingen plaats vinden. Die staan niet in onderstaand 
rooster maar kunt u hier per week bekijken : https://wervingsrooster.cbf.nl/DonationInfo/Index 

15 t/m 21 maart 2020 Reuma Nederland 10 t/m 16 mei 2020 Longfonds 

22 t/m 28 maart 2020 Stichting ZOA 24 t/m 30 mei 2020 Prins Bernard Cultuurfonds

29 maart t/m 4 april 2020 Fonds Gehandicaptensport 31 mei  t/m 6 juni 2020 Epilepsiefonds

5 t/m 11 april 2020 Hartstichting 14 t/m 20 juni 2020 Maag Lever Darm Stichting

19 t/m 25 april 2020 Nat. Fonds Kinderhulp 21 t/m 27 juni 2020 Rode Kruis

Zie ook https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/info/collectes-in-onze-buurt.html

WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner

De feestdagen liggen al weer achter ons. De lente komt er ook weer aan. Nog even en het wordt 
hopelijk beter weer, waardoor er weer ramen en deuren opengaan en men het buiten leven weer 
opzoekt. 

Mocht u de deur uit gaan, ook al is het maar voor heel 
even, doe de ramen dicht en de deur op slot! Een 
gelegenheidsdief is zo binnen. En voor u het weet zijn er
kostbare spulletjes verdwenen. Als u in uw tuin bezig 
bent geweest, vergeet dan niet uw gereedschap goed op
te ruimen. Het kan prachtig inbrekersgereedschap zijn, 
evenals de kliko’s, die gebruikt kunnen worden als 
vervoermiddel, een opstapje over de schutting of onder 
een raam geplaatst kunnen worden om binnen te 
komen.

Babbeltrucs?
Iemand die aanbelt en vraagt of die wat water
mag, of van de telefoon gebruik mag maken, of
zich uitgeeft voor iemand van bv. de thuiszorg
of van de energiemaatschappij. Er zijn heel
wat smoezen te verzinnen. Laat zo iemand niet
binnen zonder naar een legitimatie te vragen.
Indien er aangebeld wordt kijk dan eerst door
het zijraam, of het spionnetje in de deur, of via een cameraatje en doe de deur dan pas open in 
kierstand.  Vaak is men er op uit om geld afhandig te maken.  Dus wees alert!.
Zie ook https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html
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Inbraakmethodes
Waarschijnlijk leven er in onze buurt nog vragen over diverse inbraaktermen, die men gebruikt.

Bulgaarse methode, hengelen, flipperen, hieronder volgt de uitleg met wat men ermee bedoelt.

Bulgaarse methode:

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

Voor deze operatie zijn 5 à 10 seconden voldoende en hij is nagenoeg geruisloos.
Mocht een dief niet voldoende ruimte hebben om bij de cilinder te komen, dan kan hij
de afdekplaat (gedeeltelijk) lostrekken of ombuigen, duurt nog eens 10 seconden, hooguit.
Een effectieve beveiliging tegen de “Bulgaarse methode”is een slot dat niet meer dan 2 mm uitsteekt uit 
de afdekplaat die versterkt is met een dikke stalen plaat (veiligheidsbeslag). De schroeven die de 
afdekplaat vast houden moeten vanuit de binnenkant van de deur worden aangebracht, zodat men er 
van buitenaf niet bij kan. Kijk naar alle deuren die van buitenaf opengemaakt kunnen worden, dus ook 
die van de keukendeur en van de garage. Gebruik sloten met SKG 3 sterren cilindertrekbeveiliging of 
een cilinder met SKG 3 sterren,

Hengelen:

Bij hengelen wordt met een haak door de brievenbus gepord om de deur te openen!
De  haak is vaak een kleerhaakje. Werkt bij zogenaamde oplegsloten en bij deuren
met een klink aan de binnenzijde in plaats van een ronde knop. Te voorkomen door
de deur op het nachtslot te zetten.
Het koordje dat voor kinderen uit de brievenbus hangt om binnen te kunnen komen,
kan ook worden gebruikt door een dief! Je moet er toch niet aan denken om in de
keuken bezig te zijn en dat er een vreemde plotseling achter je staat.

Flipperen:

Flipperen is samen met de Bulgaarse methode zo’n beetje de meest gebruikte
werkwijze. De dief gebruikt daarvoor een licht gebogen plastic plaatje- een stukje
uitgeknipt uit een melkfles is ideaal! Of een creditcard! Hij drukt het plaatje tussen de
deur en de deurpost naar binnen en drukt het lipje van het slot weg, waarop de deur
openzwaait. Het is ontstellend eenvoudig en snel, sneller dan het openen van de
deur met een sleutel. Wat kan men daartegen doen? ALTIJD  de deur op het
nachtslot doen, ook als je thuis bent. Dit is omslachtig. Een SECUstrip aanbrengen
werkt ook tegen flipperen.

Secustrips zijn zeer effectief, ook tegen het gebruik van een breekijzer en ook bij
ramen! Secustrips kun je bij elke doe-het-zelfzaak kopen en iemand die met een
schroevendraaier kan omgaan en nauwgezet is, kan hem zelf aanbrengen. Let op, er
zijn strips voor naar buiten draaiende deuren en ramen en voor naar binnen
draaiende deuren en ramen. 

Als iedereen zich tegen deze veelgebruikte methodes wapent, heeft een dief hier in
de buurt minder kansen om zijn slag te kunnen slaan.

Een veilige lente gewenst.

De werkgroep veilig wonen kan wel wat mensen uit deze buurt gebruiken die zich hiervoor willen 
inzetten. Neem dan s.v.p. contact met me op: 040-2572710 .
Mevrouw Wil de Vries 
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NIEUWS VAN 'T BOEKENSLOT

We beginnen aardig gewend te raken aan het nieuwe jaar, en
schrijven nog zelden 2019 in plaats van 2020 in een datum.

’t Boekenslot is weer in de regelmaat teruggevallen na al die vrij
dagen en feestdagen. Onze trouwe lezers weten ons weer te vinden
en af en toe komen er ook nieuwe mensen binnen die we graag als
‘klanten’ verwelkomen. Gelukkig kunnen we iedereen steeds wat
nieuws te lezen aanbieden omdat we regelmatig ‘nieuwe’ boeken
krijgen of kunnen of kunnen kopen, dankzij de bijdragen van de
verschillende wijkverenigingen. 

V.w.b. boeken die mensen ons willen geven: in onze rekken kunnen
we niet onbeperkt boeken neerzetten. Daarom zijn we
noodgedwongen kritisch op de boeken die we aangeboden krijgen.
Boeken die vóór 2013 zijn verschenen kunnen we helaas niet
aannemen. 

Enkele van onze nieuwe boeken:

• Elizabeth George: Dag des oordeels

• Nelleke Noordervliet: Aan het eind van de dag

• Margaret Atwood: De testamenten

• Robert Goddard: In het niets

• Mathijs Deen: De Wadden

• S.K. Tremayne: Vlak voordat ik stierf

En dan hebben we het zesde deel van de populaire Zeven Zussen serie ‘Zon’ besteld. Er staan al 
mensen voor op de wachtlijst om het te lezen!

Vanaf 1 januari is het aanbod aan tijdschriften in ’t Slot uitgebreid met twee nieuwe tijdschriften. U kunt 
er nu de Santé, Libelle, Quest, Story, Computer Idee en het Plus magazine lezen. 

NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Bekentenissen van een inbreker 

Een inbreker uit de regio Amsterdam deed ooit deze
bekentenissen over zijn manier van werken:

• De beste tijd om in te breken is tussen 3.00 en 5.00 uur.
Mensen zijn dan in hun diepste slaap. Als ze dan iets
horen weten ze niet wat het was of waar het vandaan
kwam

• Ik breek nooit alleen in. Er staat altijd iemand op wacht.
• Ik kies de woningen zorgvuldig uit. Ik begin ’s middags al om te

kijken bij welke woning ik (en anderen) het meeste kans maak.
• Ik kijk of er iemand thuis is. Is dit niet het geval dan haal ik trucjes uit om te achterhalen of er ’s 

avonds/’s nachts iemand is thuis gekomen.
◦ Ik zet een pot of iets groots voor de deur.
◦ Ik doe iets tussen de voordeur. Takje, touwtje enz.
◦ Ik steek een krant half in de brievenbus.
◦ Ik bel op naar het adres.

• Ik kijk of het licht aan is. ’s Avonds heb ik gezien dat het licht uit was. Als er licht brandt hoeft dit 
nog niet te betekenen dat er iemand thuis is (tijdschakelaar), ik kijk dan of de gordijnen nog open
staan, zowel boven als beneden. Is het licht weer uit dan kijk ik opnieuw naar de gordijnen. Als 
deze openstaan ga ik ervan uit dat er niemand thuis is.

• Ik zorg altijd voor een vluchtweg.
• Als ik en de anderen veel spullen hebben dan nemen wij de spullen nooit mee. Wij verstoppen 
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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



het in de directe omgeving. Denk aan afvalcontainers en bosjes enz. Later halen wij de buit op 
met een auto.

• Het breekvoorwerp ligt al klaar in de omgeving van de woninginbraak. Na de inbraak leg ik het 
breekvoorwerp weer weg. (als ik word gecontroleerd heb ik niets bij me)

• Ik ben altijd in het donker/zwart gekleed.
• Ik loop zoveel mogelijk in het donker. Dus niet in het licht
• Ik heb de politie vaak zien rondrijden terwijl ik bezig was in te breken. Rondrijden heeft echt geen

zin. Ik hoor jullie al van ver komen.
• Als ik word gezien ga ik er direct vanuit dat de politie wordt gebeld. Ik heb mij vaak in de directe 

omgeving verstopt. 
• Woninginbrekers pak je alleen op heterdaad als je fietst of rondloopt in de wijk.

Een buurtprevent weet bovenstaande nu ook en kan letten op het gedrag van iemand.

De buurtpreventiecoördinatoren:

Dhr. Hans Claassen Mevr. Carla Foederer, Mevr. Wil de Vries
Telefoon  2522141 Telefoon 06-54977622 Telefoon 2572710 
Email: buurtpreventiegenderbeemd@outlook.com

WERKGROEP WOONOMGEVING EN MILIEU

Wijkschouw

Er is weer een wijkschouw gelopen op 11-11-2019 van 19.00 – 20.00 uur. in de de omgeving van 
Frankendaal en M.L.Kingstraat. 

De bevindingen: 

Het parkeren ’s avonds door bewoners is een probleempje aan het worden. Er werd geconstateerd bij 
de schouw dat er niet goed gebruik gemaakt wordt van parkeerruimte. Doorgangen op de stoep worden 
volledig geblokkeerd. Dat is dus niet de bedoeling.

Over het algemeen is dit deel van de buurt overzichtelijk en kindvriendelijk. De groenvoorziening bestaat
voornamelijk uit lage beplanting. Het beheer vanuit de gemeente mag zich meer op de gevolgen van 
boomwortels richten. Parkeerdruk door kantoren bemoeilijkt het onderhoud van de bewonersruimte.

Deze bevindingen zijn ook naar de gemeente gestuurd!

De volgende wijkschouw is op maandag 18 mei 2020 en omvat Eimerick/Sterkenburg/Wickenburg. Dus 
mocht u interesse hebben: de start is om 19.00 uur vanaf de sporthal. U bent van harte welkom om 
eens mee te lopen! Dus zet deze datum in uw agenda.

BEWONERS GEZOCHT, die zich in willen zetten voor o.a. de woonomgeving! De gemeente Eindhoven 
verwacht een burgerparticipatie in de buurt. Op het moment hebben we bij SBG een tekort aan leden 
van de werkgroep. Wie vindt een fijne woonomgeving belangrijk en wil er zich voor inzetten? Meld je 
dan aan!

Werkgroep Woonomgeving

Reanimatie in de Genderbeemd.
English version available on our website

Enige tijd geleden heeft Claudia Gijsbertse een actie gehouden om een AED
in onze buurt te krijgen. Dat is gelukt, die ene hebben we nu.

Claudia is nog steeds actief op dit gebied en ze schrijft:

“Ik heb voor de bhv-ers (BurgerHulpVerlener) van onze buurt die zijn
aangemeld bij Hartslagnu, van de Stichting Eindhoven Hartveilig
(www.eindhovenhartveilig.nl ) 40 stuks Kiss of Life (mondbescherming →)
ontvangen.  Zou je deze graag willen, stuur me dan  even een berichtje. Dit
mag via facebook of via whatsapp (+31634081547). Op deze manier wil ik ook
een poging wagen om inzichtelijk te krijgen hoeveel aangemelde BHV-ers we in onze buurt hebben en 
wie het zijn. Dit op advies van Eindhoven Hartveilig.”
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Kiss of Life

https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en/werkgroepen/woonomgeving-milieu/117-bhv2.html


Ook Paul Roos is actief bezig als BHV-er, en hij is aangemeld bij hartslagnu .  Hij schrijft:

“Eergisteren kreeg ik via de hartslagnu-app een oproep dat er een buurtbewoner gereanimeerd moest 
worden. Ik ging er direct op af en toen ik enkele minuten later ter plaatse was kreeg ik te horen dat er al 
verschillende burgerhulpverleners bij het slachtoffer waren en inmiddels waren de hulpdiensten ook 
gearriveerd.

Tot mijn grote genoegen zag ik dat er uit alle kanten burgerhulpverleners bleven arriveren om, indien 
nodig, hulp te verlenen. Het geeft mij een goed gevoel om te weten dat er zoveel burgerhulpverleners 
actief zijn in onze wijk om in het geval van nood te helpen.

Toch wil ik iedereen in onze buurt die kan reanimeren, oproepen om zich als burgerhulpverlener aan te 
melden bij hartslagnu.nl. Een grote dichtheid van burgerhulpverleners die kan reageren op een 
noodoproep, kan letterlijk het verschil tussen leven en dood betekenen.

Kun je reanimeren --> word burgerhulpverlener!”

Om dit goed te laten werken adviseert Eindhoven
Hartveilig om een 6-minuten zone op te zetten, zie
https://www.eindhovenhartveilig.nl/informatie/6-
minutenzone. 

Ook Claudia roept buurtgenoten op:

“Als we dit z.s.m. actief oppakken, worden er heel
misschien 2 extra AED’s kosteloos ter beschikking
gesteld. Mocht dit niet realiseerbaar zijn, dan start ik
wellicht een nieuwe doneeractie op. Vorig jaar hebben
we er zo 1 aangeschaft, welke bij mij thuis aan de
muur hangt. Om onze buurt goed te
dekken, hebben we in totaal 3 AED’s
nodig.
Wie heeft er interesse om mij hierbij
te helpen? Ik kan dit niet alleen en
heb hier echt jullie hulp bij nodig.

Alvast bedankt!”

Aanmelden als BuurtHulpVerlener via https://mijnhartslagnu.nl/#/page/register (zie
QR hierboven)

Als je wilt weten hoe het dan werkt, kijk dan op de site van hartslagnu.nl, daar staat
het goed uitgelegd: https://www.hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/ik-ben-
burgerhulpverlener-en-nu/ . Hiernaast de QR van deze URL →

Heeft u uw medisch ID al ingevuld in uw telefoon ?  En heeft u dat beschikbaar
gemaakt op het noodscherm, zodat de hulpverlener weet wie te
bellen en welke medicijnen u gebruikt (ook als de telefoon
geblokkeerd is, nl. door op NOODGEVAL te drukken). ?

Zo niet, doe dat dan even voor zover mogelijk op
uw telefoon. Instructies voor zowel IPhone als
Android telefoons kunt u vinden op
https://www.101bhv.nl/actueel/ehbo/medische-id-
op-mobiele-telefoon/  (QR ← )

Ook handig voor de vinder van uw verloren en
geblokkeerde telefoon overigens.
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Hoe werkt het eigenlijk ?
Als iemand een hartstilstand krijgt, dan is het geboden zo snel mogelijk 112 te bellen. Via 112 
worden de bij hartslagnu aangemelde bhv-ers opgeroepen, waarbij er minimaal een direct naar het 
slachtoffer wordt gestuurd om met hartmassage te beginnen en een ander met de bijbehorende code 
naar de dichtstbijzijnde AED om die op te halen en eventueel te gebruiken bij het slachtoffer. 

6-Minutenzone 

Elke week worden 300
Nederlanders buiten het
ziekenhuis getroffen door een
hartstilstand. Jong, oud, man,
vrouw, het kan iedereen overkomen. Het overgrote 
deel (70%) van de slachtoffers bevindt zich in of rond 
het huis. Als er niet binnen 6 minuten iets gebeurt, 
overleeft meer dan 90% een hartstilstand niet.

De eerste 6 minuten na het optreden van een 
circulatiestilstand zijn cruciaal!
De 6-minutenzone is de aanduiding voor een omgeving 
waarin men binnen 6 minuten:

• Een circulatiestilstand herkent en direct 112 belt.
• Start met hartmassage (borstcompressies) en 

beademing.
• Eén of meerdere stroomstoten geeft met een 

AED (Automatische Externe Defibrillator).



WERKGROEP GENDERBEEMD DUURZAAM

English version available on our website

Wie heeft interesse en tijd om onze werkgroep mee uit te bouwen ? De bezetting is te laag, dus 
meld je aan op duurzaam@buurtbeheer-genderbeemd.nl . 

Waarom vinden we dat nodig? 

Als je de onderstaande koppen in de kranten leest, dan krijg je de neiging om maar even niks te doen.

Toch willen we dat niet, want je energieverbruik in huis verlagen is altijd goed (ook voor de 
portemonnee) en je leefklimaat optimaliseren is ook mooi meegenomen. Verder is het zo dat de 
gemeente Eindhoven straks toch, weliswaar samen met bewoners, zijn doelstelling om Eindhoven van 
het gasnet af te krijgen, doorzet. En dan kun je maar beter goed voorbereid zijn. 

Daarom hebben we als SBG de werkgroep Genderbeemd Duurzaam gestart, enerzijds vanwege de 
komende warmtetransitie (van het aardgas af), maar anderzijds ook vanwege andere duurzame doelen 
(zoals een leefbare buurt). Voor de warmtetransitie kunnen bewoners meepraten met de gemeente. Er 
is al in drie buurten op initiatief van de gemeente onderzoek in gang gezet naar “de buurt van het 
aardgas af”. Bewoners hebben werkgroepen gevormd, onderzoek gedaan en een plan geschreven. En 
in enkele buurten was de conclusie dat de betreffende jaren 50-buurt en jaren 70-buurt voorlopig niet 
zonder aardgas kunnen. Bij dit proces heeft de stichting Buurkracht geholpen.
Zie https://www.stichtingbuurkracht.nl/samen-van-het-gas-zo-pakt-eindhoven-dat-aan .

We moeten er dus klaar voor zijn om plannen te maken voor de Genderbeemd als de gemeente hier 
aan de slag wil. En we moeten, indien nodig, niet-realiseerbare ideeën kunnen stoppen.

Maar we willen nu al starten met onderzoek naar energiebezuiniging in onze buurt. De variëteit in 
woningen is laag (een 10-tal types, grootste gedeelte gebouwd rond 1975) en we kunnen, gebruik-
makend van de kennis en de contacten van 040energie.nl, een plan ontwikkelen voor elk type woning, 
bijvoorbeeld voor gezamenlijk isoleren (zolder, vloer, muur).

Tenslotte: Wereldwijd bestaan de Sustainable Development Goals (SDG’s) oftewel Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen. Dit zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De 
SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN), maar kwamen er voor en door iedereen. Binnen een
buurt zijn er 3 van de 17 op te pakken: “Betaalbare en duurzame energie”, “Goede gezondheid en 
welzijn” en ”Verantwoorde consumptie en productie”. Ook aan de laatste twee doelen willen we op den 
duur aandacht geven.
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https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en/werkgroepen/genderbeemd-duurzaam/118-additional-members-wanted-for-working-group.html


WIJKCENTRUM ‘T SLOT

Nieuws

Wijkcentrum ’t Slot van oranje naar groen! 
Wethouder Torunoglu op werkbezoek 

Afgelopen jaar hebben wij met elkaar - buurtbewoners, 
vrijwilligers, Lumens - hard gewerkt om ons wijkcentrum te 
laten bruisen en iedereen in onze buurt met elkaar te 
verbinden. Goed werk wordt beloond, want we hebben van de
gemeente Eindhoven groen licht gekregen om de komende 
vijf jaar verder te bouwen
aan de samenhang in
onze wijk. Op 22 januari

jl. hebben we met elkaar stilgestaan bij dit succes.

Het mozaïek is gelegd.
We hebben nu een kleurrijke, persoonlijke entree! Dit is het
resultaat van een jaar mozaïeken door de volgende vrijwilligers:
Ted, Anja, Yvonne, Corrie, Henny, Francien, Georg, Dorien, Erik,
Wil, Ans, Wilrie,  Zehra en Rita onder leiding van Mariek. Het
mozaïek is gelegd door Ron.

Activiteiten
Koffieuurtje

Iedere woensdag van 10.00 – 11.30 uur in ‘t Slot 

Het is gebleken dat wijkbewoners graag met elkaar in contact komen om gezellig
een praatje te maken en elkaar beter te leren kennen. Inmiddels zijn er diverse
onderlinge contacten ontstaan. Ook U bent van harte welkom.

Zaterdag 2 mei: Pubquiz
Aanvang: 20.00 uur. 

De Pubquiz heeft 5 rubrieken waarvan in ieder geval 3 vaste:
Tegesworrig (actualiteiten), Muziek en Wittegijut (algemene
weetjes). Op 2 mei zijn de andere rubrieken: Nationale
vlaggen en Spreekwoorden.

Deelname kost  € 2,- per persoon. Maximaal 5 personen per
groep. Informatie en inschrijven tot 28 april bij Peter Cornelis
laminar@mac.com of aan de bar bij ’t Slot. 

NL Doet in ’t Slot vrijdag 13 maart om 9.30 uur
NL Doet is een mooie gelegenheid voor o.a. buurt-
bewoners om zich in te zetten voor de gemeenschap.
Dit jaar gebruiken we deze kans om weer een stapje
dichter bij een gezellig buurthuis te komen.
Op vrijdag 13 maart gaan we ruimte 4, ruimte 2 én de tuin van buurthuis ‘t Slot een opknapbeurt geven. 
Vanuit ASML komen 30 beroepskrachten ons helpen, geweldig toch!!

Communicatiewerkgroep

In samenwerking met buurtbewoners starten we een PR- en
communicatiewerkgroep op. 

Vindt u het leuk om mee te denken en misschien ook mee te doen?

Mail naar info-slot@lumenswerkt.nl of bel naar 06 224 653 17. 

U kunt ook langs komen in ‘t Slot, de koffie staat klaar!
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Foto-expositie 2020 op 28 en 29 maart

PVGE fotoclub De FotoSchouw bestaat veertig jaar en viert deze
mijlpaal in het weekend van 28 en 29 maart met een bijzondere
expositie waarvoor wij u graag uitnodigen. Thema van de
expositie is natuurlijk ‘40’ en daaraan hebben de leden op
creatieve fotografische wijze invulling gegeven.

Naast de “thema 40” foto’s zal ook het beste vrije werk van de 35
leden van de club dat weekend te zien zijn. Bij het vrije werk
kunnen bezoekers rekenen op ruim 100 foto’s over uiteenlopende
onderwerpen. Daarnaast worden er ook weer twee series met
audiovisuele presentaties getoond.

De drie onderdelen tezamen beloven een verrassende jubileum-
expositie op hoog niveau waarvan je meerdere uren zult genieten
en het is daarom zeker de moeite waard om dit nu al in je agenda
te noteren!

Natuurlijk zijn op beide dagen ook de Fotoschouw-leden
aanwezig en zij geven indien gewenst alle nodige uitleg over hun
creaties.

De expositie vindt plaats op:
zaterdag 28 en zondag 29 maart van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis entree en gratis parkeren.

PAASLUNCH VRIJDAG 10 APRIL 11.30-16.00 u

Wij nodigen de buurtbewoners van Hanevoet, Ooievaarsnest en Genderbeemd uit voor een

Paaslunch-buffet
met aansluitend een gezellige muziekactiviteit.

Voor € 5,00 kunt u vrijdag 10 april van 11.30-16.00 uur genieten van een overheerlijk buffet.
Schrijf u  in voor 1 april via info-slot@lumenswerkt.nl. Vol is vol!!

Heeft u een speciaal dieet of allergie? Geef dit op bij uw reservering.
Het team van de wereldkeuken en wijkcentrum ’t Slot wenst u een Vrolijk Pasen!

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door
Stichting Buurtbeheer Genderbeemd, de wijkverenigingen Hanevoet en Ooievaarsnest en Lumens.

Deze en alle wekelijks terugkerende activiteiten staan ook op Facebookpagina @wijkcentrumtslot.

11



Rooster
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 – 22.00 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)
14.00 – 16.00 Koersbal (okt t/m april) –  georganiseerd door KBO
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)
 20.00 – 23.00 Biljarten met Jos

Woensdag 10.00 – 11.30 Koffie-uurtje
13.00 – 14.00 1e woensdag v.d.maand Overleg Politie, Gemeente en buurtpreventie 
13.00 – 16.30 Biljarten en kaarten 55+  – georganiseerd door KBO
13.00 – 17.00 Gezellige inloop tijdens de weekmarkt
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 09.30 – 11.30 Mozaïek met Mariek
10.00 – 11.00 Tai Chi (reuma vereniging Eindhoven)
10.00 – 11.30 Italiaanse les Danté
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
 13.30 – 17.00 3e vrijdag van de maand: kienen

19.30 – 23.00 Laatste vrijdag van de maand: Sociëteit “de Gender”, 

Zaterdag 09.00 – 16.00 1e zaterdag v.d. maand → HCC FlightSimulator
12.00 – 17.00 3e zaterdag v.d. maand → HCC Inloop
13.00 – 16.00 3e zaterdag v.d. maand → Repaircafé Gestel

Zondag 14.00 – 18.00 4e zondag v.d. maand: Dansen met Daan
17.30 – 20.00 3e zondag v.d. maand: Wereldtafel

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  

Openingstijden ‘t Slot: 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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DEGOJ & JEUGDWERK

DEGOJ

Welkom bij DEGOJ is iedereen van 9-15 jaar.
De sterke punten van Degoj:
 Iedereen die gewoon een keer meedoet aan een Degoj activiteit is vanaf dat moment ook automatisch lid.
 Niemand betaalt bij Degoj contributie. Lid zijn is gratis. Alleen als je meedoet aan een bepaalde activiteit 

betaal je een kleine deelnemersbijdrage.
 Leden krijgen iedere maand ons gratis maandblad ‘DEnieuwsGOJer’ thuis bezorgd. Daarin kun je lezen wat 

er de komende maand allemaal georganiseerd wordt.
 Niets hoeft bij Degoj. Heb je geen zin in bepaalde activiteiten, dan doe je daar natuurlijk ook niet aan mee. 

Nee, bij Degoj werkt het andersom. Wil je ergens graag aan meedoen, dan meld je je gewoon voor die 
activiteit aan. Een simpel telefoontje of mailtje is voldoende. Vrijheid blijheid dus bij Degoj.

 Bij Degoj ontmoet je veel leeftijdgenoten uit je eigen omgeving. En maak je gemakkelijk nieuwe vriendjes of
vriendinnetjes.

Dit kun je de komende tijd bij Degoj verwachten  :  
Op vrijdag 20 maart 2020 is er weer een KEETAVOND .Iedereen van 9-15 jaar is welkom, ook al ben je

nog geen lid van Degoj. Het is te doen van 19.00-21.00 uur in wijkgebouw ’t Slot. Entree is € 1,--. 
Op de site van Degoj kun je lezen wat er allemaal te beleven is op de
Keetavond.

Vrijdagavond 3 april 2020: DEGOJ-CHALLENGE. Ga veel spannende,
melige en hilarische uitdagingen aan. Zoals de “Oreo Challenge”, de
“Pasta Challenge”, de “Nose Dive” en vele andere gekke
opdrachten. Er zijn mooie prijzen te winnen. Van 19.00-20.30 uur in
het Slot

Ook in april is er weer een KEETAVOND en wel op vrijdag 24 april 

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 telefoon-nummer 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 hoef je niet 
vooraf aan te melden. Dan kun je gewoon naar ’t Slot komen

Jeugdwerk
Dynamo Jeugdwerk in ’t Slot heeft als doelgroep jongeren van 7 tot 27 jaar, en biedt gelegenheid voor 
jeugd om hun talenten te ontwikkelen, waarbij zij vanuit hun eigen passie bouwen aan hun toekomst.

Heeft u al gehoord van ons project “Buurthelden” ?
Hoe fijn is het als je je veilig voelt in je eigen huis, in je eigen straat, in je eigen wijk en in je eigen
stad. Dat is met een fijn gevoel naar bed toe gaan en dat is een stuk lekkerder slapen. De
Buurthelden zorgen ervoor dat u zich veiliger voelt en de kwaliteit van leven verbetert.

Een groep van jonge speurneuzen die de wijk constant onder de loep houden: is het veilig genoeg
om er te spelen? Is er iemand die buiten de boot valt? Iemand die hulp nodig heeft? Sluipt er
iemand door de wijk die daar niet hoort? De Buurthelden zijn de oren, ogen en architecten van de
wijk. Zij schieten graag te hulp maar kunnen niet alles zelf oplossen. Soms signaleren zij een
probleem en schakelen dan met hun netwerk om daar iets aan te doen.

Onze Buurthelden hebben een goed netwerk. Zij kennen de wijkagent erg goed en hebben een
goede ingang daar. Hetzelfde geldt voor de jongerenwerker, de stadswacht en de contactpersoon
voor uw wijk vanuit de gemeente. Dus als iemand iets voor elkaar kan krijgen dan zijn zij het wel.

In  januari 2020 gaan we van start met alweer het derde seizoen van Buurthelden en hopen dan
weer tussen de 75 en 150 nieuwe Buurthelden op te leiden.

Kom jij de Buurthelden ooit tegen op straat? Geef ze dan een schouderklopje of een boks! Een duimpje omhoog is ook leuk!
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De Oreo uitdaging:
Hoe krijg je dit koekje in je mond 
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In Jongerencentrum ‘t Slot (zij-ingang Wijkgebouw ‘t Slot) vinden de volgende activiteiten plaats:

• Maandag open van 11:00 uur tot 17:00 uur

• van 15:15 u – 16:30 u Buurthelden (besloten)

• Dinsdag open van 11:00 uur tot 22:00 uur

• Van 15:15 u -16:15 u: ERMC (zie poster)

• Woensdag open van 11:00 uur tot 22:00 uur

• Van 12:45 u – 14:00 u: Thema-activiteit 1 (een wisselende
reeks lessen daar waar de behoefte ligt)

• Van 14:15 u – 15:15 u: Thema-activiteit 2 (een wisselende reeks lessen
daar waar de behoefte ligt)

• Van 15:30 u – 17:00 u: Tech Playgrounds in ‘t Ontdeklab van ‘t
Startblok (!)

• Van 18.30 u – 22:00 u: Inloop 15+

• Donderdag open van 11:00 tot 22:00 uur

• Van 15:30 u – 17:00 u: Inloop (gr 6,7,8)

De studio is tideens de opeeniengstideen  atid  ee end. 

Ons Team
Wesley Netten
Jongerenwerker

w.netten@
dynamojeugdwerk.nl

06 5274 0915

Majid Agarbi
Jongerenwerker

m.agarbi@
dynamojeugdwerk.nl

06 1045 8323

Alex de Gier
Sociaal beheerder

a.d.gier@
dynamojeugdwerk.nl

06 5274 6486
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Aanmelden voor deze activiteiten kan ook
nog als dit infoblad verschijnt !!
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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. 

New in Genderbeemd ? Stichting Buurtbeheer Genderbeemd would like to welcome
you as a new local resident to the Genderbeemd. For privacy reasons SBG does not
receive address information of new inhabitants from the council. Therefore we are
unable to contact you but we do provide a welcome folder for new inhabitants which will
be sent on request. Also we would be happy to pay you a welcoming visit if you wish.
You may request the folder on
https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en/info/welkom-in-de-genderbeemd.html 

Voorwerpen gevonden of verloren ?  U kunt natuurlijk melding maken op Nextdoor, maar niet 
iedereen is daar bij aangesloten. Ook Facebook heeft meestal niet het gewenste effect. Wat dan ? 

Volgens artikel 5 van ons Burgerlijk Wetboek moet iedere burger een gevonden voorwerp, als hij niet 
weet van wie het is, aanmelden bij de gemeente (voor wie wil weten hoe het echt zit: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005288) . 
Dat kan op een aantal manieren: het voorwerp naar het Loket Verloren en Gevonden
brengen (Vestdijk 147) of naar een politiebureau; ook bellen met 14040 kan uiteraard,
maar het voorwerp kan ook aangemeld worden via de websites 
https://www.verlorenofgevonden.nl/melding of https://www.ilost.nl . Op deze sites
kun je ook kijken of jouw verloren voorwerp gevonden en gemeld is. Meer info op de
site van de gemeente eindhoven: https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/vrije-
tijd/gevonden-of-verloren-voorwerpen (QR code hiernaast →) .

English version available on our website

Report a lost or found item: https://www.verlorenofgevonden.nl/melding?lang=en or https://ilost.co/en/.
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Aanvraagformulier

Request form

https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en/info/sport-spel-en-ontspanning.html


BELANGRIJKE ADRESSEN

ALARMNUMMER 112 Eén-Eén-Twee, daar red je levens mee
Politiebureau Gestel 0900-8844 Aalsterweg 290.
Gevonden of Verloren   www.verlorenofgevonden.nl/melding, www.ilost.nl of
  voorwerpen loket Verloren of Gevonden, Vestdijk 147 van 09.00 en 16.00
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 0652746486 Alex de Gier, a.d.gier@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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https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en/info/belangrijke-adressen-en-telefoonnummers.html
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