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VAN HET BESTUUR

English version available on our website

Als ik dit schrijf, dan is de laatste week van de schoolvakanties alweer bijna voorbij. Een nieuw 
schooljaar breekt aan en de dagen worden (helaas) langzaamaan weer korter. Misschien heeft u tijdens 
de vakantie bedacht dat u op zoek wilt gaan naar een nieuwe uitdaging?

Dan zijn wij binnen SBG naar u op zoek! We merken dat we met een (zeer) 
beperkt bestuur steeds meer taken moeten vervullen. Een hoeveelheid taken in 

ieder geval die wij niet allemaal uitgevoerd krijgen. Dus mocht u uw buurt een warm hart toedragen, dan
hopen we dat u het bestuur wilt komen versterken! Neem gerust contact met mij of een van de andere 
bestuursleden op als u meer informatie wilt hebben wat deze taken in kunnen houden.

Ik wens u veel leesplezier toe met dit nummer!

Daniele Gemen, secretaris SBG

VAN DE PENNINGMEESTER

Wat een vreemd jaar: Hebben we eerder de Lock Down, nu weer een extreme hittegolf! Niet echt weer 
om nou eens gezellig samen ideeën te opperen voor de straatfeesten.

Het organiseren van een straatfeest is nu een echte uitdaging geworden. We
hebben nog geen aanvragen voor bijdragen ontvangen, maar er zit (zat) nog wat

in de ‘pijplijn’. Mocht je straat nog iets willen organiseren, houd dan
goed rekening met de nieuwe regels. We moeten allemaal
bijdragen om gezond te blijven! Het (onbewust) negeren van de
regels geeft een verkeerde indruk aan de overige bewoners.
Uiteraard blijven ook andere ideeën voor buurtverbetering welkom
en draagt het SBG graag bij om daar dan een gezellige actie van te
maken. Denk dan bijvoorbeeld aan met meerdere huizen in de
straat de voortuin van meer groen (=minder tegels) = duurzaam te
voorzien, samen boomspiegels beplanten, samen zwerfvuil

opruimen. 

Wellicht is het bekend bij een aantal buurtbewoners: we hebben dit jaar een
bijdrage geleverd aan de Zomerlunch in het Slot en de voetbalmuur in het park,
naast het Quadrant, is weer opgeknapt met een bijdrage uit onze pot, zoals op
de voorplaat te zien is. Al met al: Blijf gezond!

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

Voor eenieder die al heeft gegeven, hartelijk dank daarvoor.

Antoon Knapen, penningmeester SBG

VAN DE REDACTIE

Bekijkt u ook onze

• Website: NL: https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl
EN:  https://www.buurtbeheer-genderbeemd.nl/en

• Facebookpagina: https://www.facebook.com/SBGenderbeemd/

Suggesties: redactie@buurtbeheer-genderbeemd.nl
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WERKGROEP VEILIG WONEN

Beste medebewoner

Deze keer als onderwerp: veiligheid in huis:
Matten en vloerkleden: let op met matten en vloerkleden! Kunt u hierover 
uitglijden; breng dan een anti slip laag aan op de onderkant, zodat ze niet 
makkelijk kunnen verschuiven. Of vervang deze matten en of vloerkleden door
vaste vloerbedekking.
Losliggende kabels en snoeren: Werk deze kabels en
snoeren zoveel mogelijk weg achter plinten of met behulp
van zogenoemde kabelgootjes of kabelclips (verkrijgbaar bij
de bouwmarkt). Zo heeft men minder kans erover te

struikelen en geeft het een opgeruimd gezicht in de woning. Losliggende
snoeren zijn ook nog eens grote stofverzamelaars, wat niet bevorderlijk is
voor de gezondheid.
Comfortabel trap lopen: 

• Anti slip strips of stroeve bekleding op de trap, daardoor heeft men
meer grip tijdens het traplopen.

• Goede verlichting, zodat men goed kan zien waar men de voeten neerzet
• Eventueel een 2e trapleuning, waardoor men zich aan 2 kanten kan vasthouden
• Geen spullen op de traptreden leggen, waardoor men makkelijk kan struikelen.

Veilig de deur open doen: Wordt er bij u aangebeld en u kunt niet zien wie er voor de deur 
staat? Dan zijn er de volgende mogelijkheden.

• Spionnetje of raampje in de deur
• Deurhaak of ketting gebruiken, zodat de deur alleen op een kiertje open kan
• Een camera bij de deur, zodat u binnen al kunt zien wie er voor de deur staat, zonder de 

deur te openen
• Goede buitenverlichting om ook in ’t donker te kunnen zien wie er aanbelt.

Doe er met deze tips u voordeel mee !
Mevrouw Wil de Vries 

NIEUWS VAN DE BUURTPREVENTEN

Een nieuwe raamsticker!

Voor de inwoners van Eindhoven, dus ook voor de Genderbeemd,
heeft de gemeente een nieuwe raamsticker laten maken. De afmeting
is 10x7,5 cm , achtergrondkleur is groen.

Wilt u een exemplaar, dan kunt u dit onder vermelding van uw adres
aanvragen op onderstaand email adres. U kunt ook bellen met een
van de coördinatoren. Dan krijgt u deze sticker in uw brievenbus.

Met deze sticker laten bewoners aan de buitenwereld zien, dat men
alert zal reageren. Ziet men een persoon inbreken, bel dan 112!
Verdachte situaties: bel 112! Ga er niet zelf op af!  Noteer signalement en eventueel kenteken van de 
auto. Een potentiële dief ziet deze stickers ook, dus hoe meer bewoners zo’n sticker hebben geplakt, 
hoe onzekerder de dief wordt, omdat die de kans heeft opgemerkt te worden.

Op Inbraakchecker.nl staat een quiz met als onderwerp: Hoe veilig is uw woning.

Deze quiz is van Politie keurmerk Veilig wonen van het CCV: Centrum Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid. De quiz test uw kennis op het gebied van voorkomen van inbraken.
Toch eens leuk om te doen!! 
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Buitenverlichting:

Goede verlichting heeft diverse voordelen:

• U vindt gemakkelijker het sleutelgat als het donker is

• U ziet de drempel bij binnenkomst beter

• U ziet beter wie er ’s avonds bij de voordeur aanbelt

Een lamp met bewegingssensor kan bovendien inbrekers afschrikken.
Een bewegingssensor kan natuurlijk ook bij de achterdeur worden
aangebracht.

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

In het vorige nummer van dit blad stond een klein verslagje van de wijkschouw die werd gelopen met 
enkele geïnteresseerde bewoners op 18 mei j.l. 

Bij een wijkschouw zijn de volgende punten in de openbare ruimte belangrijk:

• Schoon
• Heel
• Veilig

Met schoon bedoelen we o.a. geen of weinig zwerfvuil / geen volle afvalbakken van de gemeente / 
geen niet opgeruimde hondenpoep.

Met heel: de bestrating van zowel straat, trottoirs als parkeerplaatsen. Door
wortelproblemen worden deze vaak omhoog gedrukt. U kunt dit bij constatering
ook zelf doorgeven via de Buiten Beter app (deze functioneert prima!)
Ook wordt er gekeken naar afvoerputjes; als die niet goed liggen
kan het regenwater niet goed weg.

Met veilig: zijn er wellicht begroeiingen waardoor de
doorgang wordt belemmerd of is een
begroeiing te hoog, zodat er minder
zicht is? Liggen er trottoirtegels te
hoog of los, zodat erover
gestruikeld kan worden. Zijn er
auto’s geparkeerd op plaatsen
waar dat niet wenselijk is ?

Dus al met al best wel wat punten
waarnaar gekeken wordt! 

De volgende wijkschouw is op 
maandagavond 2 november 2020.

Te schouwen gebied omgeving
Bouvigne/Nijenrode/Bolestein

Aanvang 19.00 uur vanaf hoek
Bouvigne 84 / Oudaen

U bent van harte welkom om eens
mee te lopen !!!
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Vuilnis bijgezet …
Je zou het niet verwachten, maar ook in de Genderbeemd wordt nu
vuilnis bijgezet bij de ondergrondse containers, in dit geval
geconstateerd op 3 augustus om 18.00 uur. 

Een dag later blijkt de bijzet weg, ofwel doordat Cure het ook maar
meegenomen heeft of doordat een buurtbewoner het in de container
gestort heeft. Maar er is daarna weer een nieuwe zak bij gezet. Op 7
augustus is die weer weg, wellicht dankzij een alerte buurtbewoner. 

Onze oproep is om geen vuilniszakken en ander afval bij de containers te plaatsen. Afgezien van het feit
dat dit echt de buurt een verloederd aanzicht geeft, kan het ook voor behoorlijke overlast zorgen 

bijvoorbeeld doordat de vuilniszakken kapot worden getrokken door ratten, 
katten, vogels of honden. En ratten zijn er al voldoende gesignaleerd.

Als u de zakken niet kwijt kunt omdat u geen (werkende) stadspas heeft of
hem niet kan vinden, laat de zakken dan binnen staan of vraag een buur 

om even te helpen met de stadspas. Een nieuwe stadspas kunt
u eventueel aanvragen via de website van de gemeente 
( https://www.eindhoven.nl/stadspas-aanvragen, u heeft een 
DigID nodig) of via telefoon 14040, keuze ”overig”. Als de 
container vol zit, dan kunt u dat doorgeven, instructies staan op
de container. 

Op het bijplaatsen van afval staan boetes, BOA’s mogen de inhoud van de zakken inspecteren 
om achter gegevens van de persoon in kwestie te komen. 

Ben je niet ingeschreven in de gemeente Eindhoven en woon je tijdelijk (niet langer dan 4 maanden) in
een woning die afhankelijk is van de ondergrondse container, dan kun je een tijdelijke stadspas 
aanvragen (uitsluitend voor de container) bij CURE: 040-250 0130 . 

Zie verder https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/stadspas 

English version available on our website. (select english language and search Garbage )“ ”

Summary:

Since we see garbage deposited next to the garbage containers (not in the container) several times in 
the last couple of weeks, we request everyone not to do this again anymore. 

Make use of your city pass or request a city pass to get access to the garbage containers via web 
https://www.eindhoven.nl/en/city-pass-request or phone 14040, select “other”. 

More info: https://www.eindhoven.nl/en/city-and-living/living/city-pass-stadspas

You may also request a temporary city pass (only for activating the container) at CURE: 040-250-0130

Werkgroep Woonomgeving
Mevrouw Wil de Vries (a.i.)
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WERKGROEP GENDERBEEMD DUURZAAM

Heb je plannen om je huis te verduurzamen?

Het Rijk heeft de ‘Regeling Reductie Energiegebruik’ (RRE) in het leven geroepen waarmee gemeenten 
aan de slag kunnen om huiseigenaren te stimuleren tot energiebesparende maatregelen in huis.

De gemeente Eindhoven heeft de 040energie in de arm genomen om campagne te voeren in 
Eindhoven. Deze vrijwilligersvereniging is in onze buurt al vaker in beeld geweest, met name met een 
zonnepanelenactie en zonnepark Welschap. 040energie zet zich in om Eindhovenaren te informeren, 
adviseren en helpen bij het nemen van duurzame maatregelen (zonnepanelen, isolatiemaatregelen en 
warmtepompen).

Als je nu via hen advies aanvraagt, krijg je daar 10 tot 100 euro korting op dankzij de RRE-subsidie. 
Daarnaast heeft de vereniging 10-25% korting bedongen bij betrouwbare leveranciers. Nu 
verduurzamen scheelt je dus veel geld.

De acties lopen t/m maart 2021.

Activiteiten:

Hieronder vind je de actuele activiteiten van
de vereniging. Je vindt alle info ook op
040energie.nl/bespaar/duurzaam (scan QR
code onder aan dit artikel) 

Eerst meer informatie?

Online quickscan: Doe de scan en ontvang
binnen 3 minuten een rapport voor jouw huis
met maatregelen om geld en energie te
besparen, inclusief een schatting van de
kosten en opbrengsten.

Bespaarloket voor vragen: De kundige
vrijwilligers van het Bespaarloket
beantwoorden graag je vragen. Neem
contact op en kies zelf of je telefonisch
advies of antwoord per e-mail wilt. 

Digitale informatieavond: 040energie houdt
digitale informatieavonden (van 1 uur) over
zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.
Je krijgt veel info en kunt live vragen stellen.

Liever advies?

Energiecoach aan huis: De energiecoaches van 040energie komen bij je thuis. Ze kijken samen met jou 
naar je energieverbruik, wensen en mogelijkheden en helpen je met kleine maatregelen.

Adviseur aan huis: Denk je aan grotere energiebesparende maatregelen? Laat je huis dan uitgebreid 
inspecteren door een adviseur en ontvang een rapport en energie-stappenplan.

Schouw of scan: Interesse in zonnepanelen of een warmtepomp? Vraag dan een schouw 
(zonnepanelen) of quickscan (warmtepomp) aan. Dan weet je of en wat er kan.

Direct aan de slag?

Vrijblijvende offertes: 040energie heeft betrouwbare leveranciers geselecteerd voor
zonnepanelen, isolatie, glas en warmtepompen. Zij bieden kwaliteit, service en
garantie. Maar ook 10-25% collectieve inkoopkorting! 040energie begeleidt je
tijdens het traject. Je kunt altijd op hen terugvallen. 

Bovenstaande mogelijkheden kun je vinden op 040energie.nl/bespaar/duurzaam
(zoals als genoemd) en dan met links naar de genoemde services.     → → → →
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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 

Het is aan de organisaties om de manier van collecteren aan te passen aan de omstandigheden in 
verband met Covid-19.

30 aug t/m 5 sep 2020 KWF Kankerbestrijding 4 t/m 10 okt 2020 Nederlandse Brandwonden Stichting 

6 t/m 12 sep 2020 Prinses Beatrix Spierfonds 11 t/m 17 okt 2020 Inhaalcollecte Hartstichting, Long-
fonds, ReumaNederland, Rode Kruis

13 t/m 19 sep 2020 Nierstichting 18 t/m 24 okt 2020 Inhaalcollecte Hartstichting, Long-
fonds, ReumaNederland, Rode Kruis

20 t/m 26 sep 2020 HandicapNL 25 t/m 31 okt 2020 Diabetes Fonds

27 sep t/m 3 okt 2020 Dierenbescherming 1 t/m 7 nov 2020 Alzheimer Nederland

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

NIEUWS VAN ’T BOEKENSLOT

Na een sluiting van 4 maanden wegens corona is ’t Boekenslot op 21
juli weer opengegaan. Voorlopig nog 2 dagdelen per week
(dinsdagochtend en donderdagmiddag), maar

vanaf 14 september komt daar ook de maandagmiddag bij.

We hebben zo goed mogelijk geprobeerd onze lezers op de hoogte te
stellen van de heropening d.m.v. folders, e-mails, telefoontjes,
publicaties op social media en in wijkbladen enz.

En daar is goed op gereageerd: vanaf de eerste dag dat we weer
open waren, was er flink wat aanloop van lezers uit de Gestelse
Ontginning die bijna zonder uitzondering meldden dat ze ’t Boekenslot
hadden gemist en blij waren dat ze redelijk dicht bij huis weer boeken
konden lenen.

De RIVM-maatregelen die we moeten nemen om de corona buiten de
deur te houden, worden door iedereen goed begrepen en nageleefd.

Van de Bibliotheek Eindhoven kregen we twee kratten vol grote-letter-
boeken (GL) en we hebben ook zelf wat ‘nieuwe’ boeken aangeschaft,
zodat er weer flink wat te kiezen valt, bijvoorbeeld:

• Connie Palmen: Lucifer (GL)

• Donna Leon: Gezichtsverlies (GL)

• Marjan Berk: Toen de wereld jong was (GL)

• Liza Marklund: Prime time band (GL)

• Sabine Dardenne: Ik was jong en fietste naar school

• Suzanne Vermeer: Mont Blanc

• Robert Bryndza: De stalker in de nacht

• Martine Bijl: Rinkeldekink

Zien we u binnenkort (weer) bij ’t Boekenslot? 
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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



WIJKCENTRUM ’T SLOT

Nieuws

Noodverordeningen, versoepelingen, maatregelen… het is steeds weer even aanpassen, maar in 
Wijkcentrum ’t Slot kunnen we binnen de noodzakelijke kaders toch volop ruimte bieden voor 
activiteiten en gezelligheid. Hieronder alvast wat u kunt verwachten bij een bezoek of deelname 
aan een activiteit.

Het blijft wel nog even maatwerk. Omdat er zoveel verschillende activiteiten plaatsvinden die allemaal 
een andere uitdaging hebben binnen de 1,5 meterregel én omdat we groepen van verschillende 
aantallen ontvangen, kijken we samen vooraf goed naar de mogelijkheden. Hierover wordt u als 
deelnemer tijdig geïnformeerd.

De algemene richtlijnen vindt u op bordjes op onze locaties en aanvullend hierop hanteren we 
een aantal extra richtlijnen:

• Spontane bezoekjes en groepsactiviteiten
met meer dan 100 personen zijn nog niet
mogelijk.

• We vragen u bij binnenkomst naar
mogelijke verschijnselen en kunnen u op
basis hiervan de toegang weigeren.

• We noteren ter bescherming van u en onze
bezoekers bij binnenkomst uw gegevens
voor eventueel later contactonderzoek.

• We monitoren goed op naleving van de
richtlijnen.

• De 1,5 meterregel wordt altijd
aangehouden.

• Activiteiten die om groepsvervoer vragen
laten we nog even niet doorgaan.

Tja, dat is nogal wat, maar zo zorgen we er samen
wel voor dat iedereen weer een plek vindt in
Wijkcentrum ’t Slot en dat u en al onze bezoekers
en gebruikers gezond blijven. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking en graag tot binnenkort in
Wijkcentrum ’t Slot.

Een geslaagde zomerlunch

11 juli jl. hebben 44 wijkbewoners genoten van een
zeer geslaagde en lekkere zomerlunch. Hoewel de
genodigden op gepaste afstand van elkaar moesten zitten in verband met Corona, bleek uit de enquête 
onder de deelnemers dat iedereen de sfeer geweldig vond en de verzorging prima.

Zo’n evenement is zeker voor herhaling vatbaar, vooral ook omdat het een goede gelegenheid is voor 
de wijkbewoners om elkaar te ontmoeten. 

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 0622465317. U kunt ook
langs komen, de koffie staat klaar!
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Activiteiten
Koffieuurtje

Iedere woensdag van 10.00 – 11.30 uur in ‘t Slot.

Een ochtend, waar de wijkbewoners van Oud kasteel elkaar kunnen
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en een praatje, in een
gezellige sfeer. Het eerste kopje koffie met een koekje kost € 1,20 en het 2e
kopje is gratis.

Als het mooi weer is zitten we buiten op het gezellige terras met het prachtige Mozaïek tapijt.
U bent van harte welkom. Vol = Vol

Cursus Keramiek: 

Vanaf september starten in wijkgebouw ’t Slot twee cursussen 
keramiek die beiden zowel voor beginners als (ver)gevorderden 
geschikt zijn. Er wordt les gegeven door Anthony van Sluijsveld. 
Zij geeft al ruim 15 jaar met plezier haar uitgebreide kennis en 
passie door aan haar cursisten. 

Anthony heeft haar opleidingen gevolgd aan de kunstacademie in 
Arendonk (keramiek en beeldhouwen) en volgt/volgde meerdere 
masterclasses om zich verder te verdiepen in diverse technieken, 
waaronder werken met porselein.

Omdat de groepen klein worden gehouden is er veel tijd en 
aandacht voor iedereen. Beginners krijgen de gelegenheid 

basistechnieken uit te proberen zodat je uit kunt vinden wat je het leukste vindt. Bij de gevorderden ligt 
de nadruk op decoratietechnieken en het ontwikkelen en uitvoeren van eigen ideeën.  

Om een indruk te krijgen van de werkstukken van de cursisten en haarzelf kunt u terecht op haar 
website: www.keramiekvananth.nl .

Interesse om gezellig te komen kleien? Neem vrijblijvend contact op met Anthony voor vragen en de 
mogelijkheden! 06-29035745, 040-2520517 of a.vanabeelen@chello.nl.

De Wereldtafel op zondag 18 oktober (onder voorbehoud).

Inmiddels hebben wij een vast kookteam, dat elke derde 
zondagavond van de maand een heerlijk 3 gangen menu 
serveert in ’t Slot.  De inloop is vanaf 17.30 uur. Dan heeft u 
de gelegenheid om de overige gasten te leren kennen onder 
het genot van een aperitief. Om 18.00 uur gaan we aan tafel.

De kosten zijn € 10,00 p.p. excl. de consumpties, voor max. 
25 personen. VOL = VOL.

De volgende wereldtafel is ( onder voorbehoud) op zondag 
18 oktober. Inschrijven tot zondag 11 oktober via
info-slot@lumenswerkt.nl

Zaterdag 2 oktober om 20.00 uur: Pubquiz.
Zaterdag 2 oktober gaan we  eindelijk weer een pubquiz
houden. De quiz heeft 5 rubrieken waarvan in ieder geval
3 vaste: Tegesworrig (actualiteiten), Muziek en Wittegijut
(algemene weetjes). Op 2 oktober zijn de andere
rubrieken: Nationale vlaggen en Spreekwoorden.
Deelname bedraagt  € 2,- per persoon. Maximaal 5
personen per groep. Informatie en inschrijven tot 28
september bij Peter Cornelis laminar@mac.com of aan
de bar bij ’t Slot.

Deze en alle wekelijks terugkerende activiteiten staan ook op Facebookpagina @wijkcentrumtslot.
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Rooster (aangepast i.v.m. Covid-19)

Maandag 09.00 – 12.00 Schildersclub ’t Slepertje
13.30 – 16.30 Biljarten
14.00 – 16.00 Boekenuitleen ’t Boekenslot
19.00 – 22.00 Keramiek
20.00 – 23.00 Biljarten met Jos
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 – 11.00 Slankclub
10.00 – 12.00 Boekenuitleen ’t Boekenslot
10.00 – 12.00 Fotoclub De Fotoschouw (www.fotoschouw.nl)
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 09.00 – 12.00 Keramiek 
10.00 – 11.30 Koffie-uurtje
13.00 – 14.00 1e woensdag v.d. maand Overleg Politie, Gemeente en buurtpreventie 
13.30 – 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 – 11.30 Italiaanse les Danté
13.30 – 16.30 Biljartclub
14.00 – 16.00 Boekenuitleen ’t Boekenslot
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 – Wandelclub vertrek ’t Slot (georganiseerd door KBO)
 14.00 – 18.00 Inloop (georganiseerd door KBO)

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

Zondag 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 of een nieuwe activiteit opstarten, 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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INGEZONDEN

Ontmoedigingsbeleid oplaten ballonnen
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Afvalinzameling Cure Henkenshage e.o.
Omdat het plaatsen van kliko’s ter hoogte van Henkenshage 1 vaak
tot overlast leidde en het steeds ingewikkelder werd voor Cure om
met name de kliko’s te legen die geplaatst werden op het plein zélf
naast de parkeerplaatsen, is er overleg geweest tussen Cure en een
aantal bewoners hoe e.e.a. beter gestroomlijnd zou kunnen worden.
Dit heeft erin geresulteerd dat er een nieuwe verzamelplaats voor
kliko’s is aangewezen bij de ingang van het plein, ter hoogte van
Herlaer 31 en 33. Daar zijn 2 parkeerplaatsen gereserveerd op maandag tussen
07:00 en 18:00 uur en er geldt daar dan ook gedurende dat tijdsinterval een parkeer-
verbod. Een bord met die informatie is half augustus geplaatst. Parkeer er dan ook geen auto want u 
kunt bekeurd worden. De bedoeling is dat op die plek zoveel mogelijk kliko’s verzameld worden zodat 
Cure op een economische en praktische wijze de afvalinzameling in ons deel van de wijk kan invullen 
en overlast voor individuele bewoners maximaal wordt beperkt. 

Tevens graag aandacht voor het plaatsen van het oud papier aan de weg op de inzamelingsdag, zodat 
het niet grotendeels de wijk in waait. Heel vaak krijgt de wind er vat op en waait er veel los papier en 
karton de wijk in op stoepen, straten en in tuinen. Om dit te voorkomen kunt u het papier en karton in 
afgesloten dozen aanbieden, een touw of plakband er omheen binden of een plastic container gebruiken
waar bovenop bijv. de zwaardere tijdschriften liggen, die wat minder makkelijk wegwaaien. Dan ziet de 
wijk er op de inzamelingsdagen ook gewoon fris en opgeruimd uit.

Willem van Rooij, Henkenshage 1

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  :  
(alles onder voorbehoud dat Corona geen roet in het eten gooit)

Zondag 20 september: LASERSCHIETEN bij Laserquest. In donkere rokerige gangen met nissen en 
hindernissen ga je op jacht naar de vijand. Samen met je teamgenoten probeer je het andere team te 
verslaan. Deelname kost € 3,50. Meld je snel aan als je mee wilt doen.

Op vrijdag 25 september 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.

Ook in oktober is er weer een KEETAVOND en wel op vrijdag 30 oktober 

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

Wil je meedoen aan een Degoj activiteit dan kun je aanmelden via e-mail, de website of per telefoon. Het mailadres is 
degoj@upcmail.nl. Of gebruik het contactformulier op www.degoj.nl. Het telefoonnummer is 06-1908-5658. Ook als je 
meer info over Degoj of een van de activiteiten wilt, mag je mailen, appen of bellen.
Voor de Keetavond hoef je niet vooraf aan te melden. Dan kun je gewoon naar ’t Slot komen
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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.

In Jongerencentrum ‘t Slot (zij-ingang Wijkgebouw
‘t Slot) vinden de volgende activiteiten plaats:

Maandag: 15:30 – 17:00 Inloop 14−

Dinsdag: 15:30 – 17:00 Buurthelden

Woensdag: 13:00 – 14:00 ERMC
14:30 – 15:30 LevelUP 040
19:00 – 22:00 Inloop 14+ 

Donderdag: 15:30 – 16:30 Thema activiteiten

I.v.m. Covid-19 is aanmelden verplicht voor alle
activiteiten via w.netten@dynamojeugdwerk.nl
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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



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
DynamicTennis Vereniging Old Dutch 2 52 31 13 Yvonne Louis, 
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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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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