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Eindelijk we mogen weer! 

Na 2 Jaar is het eindelijk dan zover, 
Wijkvereniging Prinsejagt/ Driehoeksbos 
organiseert op Zondag 3 Juli een Wijkdag in en 
rondom de Hoeksteen. 

Alle kinderen uit de wijken kunnen op een kleedje 
spullen die lang in de kast liggen verkopen. 

 
Voor entertainment wordt eveneens gezorgd. 
Er is o.a. een ballonnenclown om deze dag op 
te vrolijken en er kan genoten worden van een 
portie popcorn. 
Met een optreden van DJ zangeres DJIANE 

 
De Festiviteiten beginnen om 11.00 uur en we 
sluiten om 16.00 deze dag af. 

 
U bent van harte welkom 
op deze feestdag! 

 
 

Een veilige en leefbare wijk 
 

Onze wijk veilig en leefbaar houden, 
daar kunnen we allemaal aan bijdragen. 
In Eindhoven zijn er veel buurtpreventen 
actief, bewoners die samen door de wijk 
lopen, gehuld in een geel hesje met de  

De wijk dat zijn we allemaal! Iedereen heeft 
plezier van een leefbare wijk en daar is nog veel 
aan te doen, buurtpreventie is hier een belangrijk 
onderdeel van. 

 
We zijn op zoek naar wijkbewoners die mee willen 
helpen om de buurtpreventie in stand te houden. 

tekst “buurtpreventie”, zo ook in onze wijk. Wil je meer weten of helpen neem dan contact met 
ons op via buurtpreventieprinsejagt@gmail.com 

Zichtbaar zijn en opletten of er ongewenste 
activiteiten plaatsvinden en deze zo nodig melden 
aan de wijkagent. Inmiddels doen we dit al jaren 
en uit cijfers blijkt dat de criminaliteit in onze wijk 
hierdoor enorm is gedaald. Er is nog veel overlast 
en die zal niet verminderen als we niet actief 
blijven opletten. 

 
Coördinatoren Buurtpreventie 
Prinsejagt 1 Claudia Tirtodikromo 
prinsejagt1buurtpreventie@gmail.com 
Prinsejagt 2 Frans Vugts 
prinsejagt@gmail.com 
Driehoeksbos Fer Damhuis 
buurtpreventiedriehoeksbos@ziggo.nl 
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Wijkagenda 

Wanneer Wat Waar Tijd Kost Leeftijd 

17 juni Familiebingo De Hoeksteen 19.00 - 20.30 € 2,50 alle leeftijden 

1 juli Kinderdisco De Hoeksteen 18.30 - 20.30 € 2,00 4 tot 12 jaar 

3 juli Wijkfeest De Hoeksteen 11.00 - 16.00 gratis alle leeftijden 

15 juli Familiebingo De Hoeksteen 19.00 - 20.30 € 2,50 alle leeftijden 

10 sept Superbingo De Hoeksteen 19.00 - 20.30 € 10,00 alle leeftijden 

11 sept Tropical Sunday Gerretsonplein alle leeftijden 

Buiten Beter Woonoverlast Adopteer een straat 
Losliggende tegels, zwerfafval 
of slecht onderhoud kun 
je melden bij Gemeente 
Eindhoven. 

Bel 14040 of meld dit via 
de app Buiten Beter. 

Woonoverlast is overlast in en 
om je woning. Bijvoorbeeld 
van buren, stankoverlast, 
vuil in een voortuin of fout 
geparkeerde auto’s. 

Meld het op de Woonoverlast 
app van Gemeente Eindhoven. 

Adopteer een Straat is bedoeld om de leefomgeving mooier, groener 
en prettiger te maken. De vrijwilligers zijn mensen die het fijn vinden 
om daaraan bij te dragen. Het is een eenvoudige en leuke manier om 
iets terug te doen voor de samenleving en prettige leefomgeving. 

adopteer.een.straat@gmail.com 
www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat 

Bestuur Wijkvereniging Wordt lid! Samen Buren 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Bestuursleden 

Jimmie Aarts 

Marianne Blumink 

Esther Janssen 

Taco Jongeneel 

Nico Rensen 

Nanette Sentivel 

Inge van der Velden 

Eric Brech 

prinsejagt1@outlook.nl  
marianne.greijmans@live.nl  
emc.janssen@gmail.com  
prinsejagt123@gmail.com  
post2rensen@hotmail.com  
nanette.senthivel@gmail.com  
rvdvelden55@gmail.com  
ericbrech59@gmail.com 

Lid worden van de 
wijkvereniging? 

Wij vragen een jaarlijkse 
bijdrage van € 5,00 per jaar. 
IBAN NL81INGB0008942156 

Belangenvereniging 
Prinsejagt en Driehoeksbos 
KVK nummer 17125837 

samenburenprinsejagt@gmail  com  
www.samenburenprinsejagt.nl 
06-33 22 51 48
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