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Voorwoord 
 
Het zijn rare tijden. Wijkbewoners die hun geliefden, familie, vrienden 
of kennissen hebben verloren wensen wij sterkte toe. 
Coronacrisis, economische crisis en extreme weersomstandigheden 
eisen hun tol. Zo’n lange hittegolf laat niet veel mensen koud. 
Veel huizen in de wijk stonden te koop tegen prijzen die zeker 30 % 
hoger waren dan twee jaar geleden. Het aantal aanvragen voor wo-
ningsplitsing nam toe. Hierdoor zijn er veel inwoners bij gekomen. De 
redactie heet alle nieuwe bewoners echter van harte welkom in deze 
wijk. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door regelmatig 
te kijken op www.jagthoorn.nl of de bijbehorende facebookpagina 
Prinsejagt-Driehoeksbos. 
Een ander gevolg was dat mensen tijd hadden om hun huis of tuin op 
te knappen. Alsof dat nog niet genoeg was richtten sommigen hun 
energie ook op de omliggende boomcirkels die in het kader van 
“Adopteer een straat” vol gezet werden met planten en bloemen. De 
noodzaak om deze wijk toekomstbestendig te maken dringt bij steeds 
meer mensen door. 
De wijkvereniging heeft nu een vernieuwd bestuur dat er met frisse 
moed tegen aan gaat. Ook het uiterlijk van wijkblad “de Jagthoorn” is 
aangepakt. Er worden nieuwe activiteiten opgestart door het wijk-
team. We hopen op de actieve ondersteuning van veel mensen in 
Prinsejagt en Driehoeksbos. 
Taco Jongeneel 
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Even voorstellen: de nieuwe voorzitter. 
 
Mijn naam is Jimmie en ik woon 
sinds 2015 in Prinsejagt.   
Ik ben geboren in '89 in Eindhoven 
en opgegroeid in een klein boeren-
dorpje. Op mijn 16de ben ik in mijn 
eentje teruggegaan richting Eindho-
ven. Ik heb van beide werelden iets 
meegekregen. Het 'ons kent ons' 
van het dorpse, de voor en nadelen 
daarvan, en het stadse en vrije 
'leven en laten leven'.  
Ik ben in de afgelopen 14 jaar van 
mijn leven verschillende keren ver-
huisd. Na een jaartje Nuenen ben ik 
woonachtig geweest in verschillen-
de wijken in Eindhoven zoals 't 
Hool, Gestel, de Schrijversbuurt/
Centrum, Prinsejagt en Eck-
art.  Prinsejagt voelde het meest thuis en zodoende ben ik 5 jaar gele-
den weer hier komen wonen. In het dagelijks leven werk ik als bege-
leider in de gehandicaptenzorg. Mijn zorghart ligt breder verankerd, ik 
vind het belangrijk dat onze leefomgeving veilig is en dat mensen oog 
hebben voor elkaar, zonder elkaar op de huid te zitten. Op het oog 
lijkt iedereen tevreden, maar vraag je bij een spontaan praatje wat 
door, dan komen er al gauw wat wensen en verbeterpunten naar vo-
ren. Er mist iets; en willen ze iets, dan weten ze vaak niet waar ze te-
recht kunnen. Toen ik werd gevraagd om eens aan te sluiten bij ver-
gaderingen van het leefbaarheidsteam en de wijkvereniging, zag ik 
hiermee kansen om mijn stem te laten horen, vragen te stellen en 
deuren te openen. En zo ben ik beland als bestuurslid in de wijkvere-
niging van Prinsejagt en Driehoeksbos. Ik vroeg me al een tijdje af 
waarom Prinsejagt verdeeld is in aparte buurten. Er is hier niet zoveel 
te doen, er mag wel wat meer leven in de brouwerij. Bij onze buren in 
Prinsejagt 2 wordt van alles georganiseerd, dat moet in Prinsejagt 1 
ook kunnen.  
En als niemand het komt brengen, dan ga ik het zelf wel halen. Zo-
doende wordt er momenteel aan een buurtplan gewerkt, waarin wij bij 
een aantal bewoners langsgaan om ideeën en wensen te inventarise-
ren. Wordt vervolgd!  
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Nieuw bestuurslid Marjolijn 

Hoi ik ben Marjolijn Lapré ik ben 7 jaar 
getrouwd met Ferry Lapré, en we zijn 
15 jaar samen. Ik heb 2 lieve kinderen 
waar ik heel trots op ben Quincy van 13 
jaar en Indy van 11 jaar. Ik zit bij het 
bestuur van de wijkvereniging Prinsen-
jagt-Driehoeksbos en help daar ook 
mee als vrijwilliger bij het wijkteam wat 
ik heel leuk vind. Verder zit ik ook in de 
OR van basisschool de Korenaar. We 
hebben thuis 5 huisdieren 2 honden, 
Jay van 7 jaar een harstikke lieve sul 
van een Franse bull en Joy van 2 jaar 
die zo gek als een deur is maar ook een 
hele lieve mops, 2 visjes van Indy en een slang van Quincy. Voor de 
jeugd wil ik mij bijvoorbeeld inzetten voor een skate park. Ik hoop dat 
ik nog meer kan betekenen voor deze wijk, ik heb er in ieder geval 
heel veel zin in!  

Oorkondes voor Annie en Fons 

Vanwege hun jarenlange inzet in het bestuur van de Wijkvereniging 
zijn Annie van Beers en Fons Bartelen bij hun vertrek geëerd meet 
een oorkonde als “Lid van Verdienste”. 
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Interview met Danny van Cafetaria Prinsejagt 
De eigenaar Danny is een heel gewone, vriendelij-
ke en spontane man. Veertien jaar geleden zijn hij 
en zijn vrouw Chantal begonnen door een cafeta-
ria in een recreatiepark/camping over te nemen. 
Dit was de droom van Chantal. Vroeger was Dan-
ny full time automonteur. Zes jaar geleden kreeg 
hij de kans om Cafetaria Blixembosch over te ne-
men en stopte hij als automonteur. Vorig jaar lukte 
het om de cafetaria in Prinsejagt over te nemen. 
Sinds januari dit jaar is hij ook de trotse eigenaar 
van een cafetaria in Heeze. Ze hebben nu goed 
vast personeel en die samen een leuk sterk team 
zijn. De frites zijn zo lekker omdat ze vers gemaakt 
zijn. De Corona-crisis is hij goed doorgekomen 
omdat 80 tot 90 % afhaal is. Voor de Corona wa-
ren alle tafels bezet. De ouderen hebben dan ook aanspraak al was 
het alleen maar met een kopje koffie. Ze zijn dan toch effe eruit; toch 
wel belangrijk. Ze willen zich in de toekomst ook meer op ouderen 
gaan richten door één á twee keer per week een voordeel menu aan 
te bieden. Ze gaan ook hun terras uitbreiden met parasols en zonwe-
ring. Ze willen er een echte ontmoetingsplaats van maken. Toestem-
ming hiervoor hebben ze al. Cafetaria Prinsejagt is een mooie en 
overzichtelijke eetgelegenheid. Een echte aanwinst voor onze wijk!       
Marjolijn Lapré 
 
Een goede gezondheid. 
Niets is zo veranderlijk en wispelturig als de mens. Houdt alle dingen 
binnen het perspectief, drukt iedereen weer even met de neus op de 
dingen die er voor jou toe doen! Maar wat we wel zeker samen moe-
ten blijven doen, is 1 1/2  METER afstand houden tot elkaar, zodat 
niemand besmet kan raken! Voor en tegenstanders, Nederland met 
het recht op vrije meningsuiting, toch eigen. Luisteren, om je heen 
kijken en opletten is niet overbodig! Maar met de buurvrouw achter in 
je eigen tuintje of balkon, mag nog steeds! Geen groot feest van ma-
ken, als we samen goed op blijven letten, komt dat vanzelf wel weer! 
Of niet, als voorlopig doemscenario.... Ben zelf al blij, dat ik mijn eigen 
kleinkinderen weer een knuffel mag geven! Genieten van de kleine 
dingen, daar gaat het voorlopig bij blijven! Wij, makers van de 
Jagthoorn, wensen U allen veel wijsheid en gezond verstand toe! 
Hoop iedereen weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten!!   
Lieve groet, Hilly van Schoonderwalt - Kievit 
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Binnen het schoolcomplex leent het 
hoofdgebouw (bouwdeel A) zich het 
beste voor herbestemming tot apparte-
menten. Dat geeft een kans om unieke 
en karakteristieke woningen in het 
groen te ontwikkelen. Bomen en groen 
worden zoveel mogelijk behouden. Op 
de binnenplaats wordt zo een intieme 
sfeer gecreëerd voor de bewoners. 
Parkeren van auto’s en fietsen gebeurt 
half ondergronds op het terrein zelf. 
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We krijgen een nieuwe wijkagent! 
 
Onze wijkagent Maritio Maliepaard 
gaat ons verlaten nadat hij een mooi 
aanbod heeft gekregen om zijn carri-
ère verder vorm te geven. Een mooie 
kans die hij terecht met beide handen 
aangrijpt. Wij wensen hem heel veel 
succes met zijn nieuwe functie en 

bedanken hem 
voor alles wat hij betekend heeft voor onze wijk. 
Voor wie het nog niet wist: Vanaf deze maand 
is hij te zien in het vervolg op het succesvolle 
programma Bureau Burgwallen: Bureau 040 
(RTL4), opgenomen in ons eigen Eindhoven, 
kijken dus!  
.. En waar de ene deur dicht gaat, gaat een an-
dere deur open en zal de rol als wijkagent per 
15 september vervuld worden door Marc van 
Wijnen. Welkom in onze buurt, Marc en veel 
werkplezier!                                       We nodi-
gen je graag uit voor een bakkie koffie. 
 

Houdt de buurt netjes! 
Graag willen wij als buurt de buurt 
netjes houden. Zelf zit ik bij de 
buurtpreventie en komen er weke-
lijks mensen naar ons om te kla-
gen. Er zijn 2 dingen die we be-
langrijk vinden. 

Er lopen veel hondenbezitters bij ons in de wijk die 
hun honden laten poepen en niet opruimen. De poep 
ligt zowel in het perk als op de stoep.  
MENSEN GEBRUIK EEN ZAKJE EN ZORG DAT HET NETJES 
BLIJFT. 
En dat er in de Fruinlaan en Bakhuizen vd Brinklaan HEEL HARD 
GEREDEN WORD: DUS NIET VEILIG VOOR DE KINDEREN. Als er 
mensen zijn die er ook last van hebben graag contact opnemen met 
de wijkagent. Misschien dat we als wijk kunnen kijken voor slowdown 
poppetjes. 
M.v.g. een buurtprevent......... 
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Hartveilige wijk met vier nieuwe AED’s.  
 
Zoals jullie misschien weten was er op het 
jaarfeest van 2019 een loterij opgezet om 
AED’s te realiseren in de prinsenjacht 2 en 
Driehoeksbos. Gezegd kan worden dat deze 
actie goed geslaagd is. Niet alleen kan dat 
geld gebruikt worden maar ook het geld dat 
jullie als inwoners van de wijken Prinsenjacht 
en Driehoeksbos hebben gespaard wordt er 
voor gebruikt. De penningmeester van de 
wijkvereniging zorgde er steeds voor dat de 
vrijwillige bijdrage die per jaar gegeven wordt 

door de wijkbewoners weggezet werd. Dit kwam zeer zeker van pas. 
Hierdoor is het gelukt om 3 AED’s te plaatsen in de wijken Prinsejagt 
2 en Driehoeksbos. Onze dank daarvoor.  
De AED’s zijn geplaatst op de volgende Locaties: 
• Jan Romeinstraat 2 bij Anieks 

Kreatief   
• Tacituslaan 12 op de hoek van 

de LiviuslaanIaan. 
• Julierpas 19 in Driehoeksbos 
• Ook in de Pieter Poststraat 5 

plaatst Woonbedrijf binnenkort 
waarschijnlijk een AED Zodat er 
ook Prinsejagt 1 bedient kan 
worden. 

Hierdoor wordt onze wijk een stuk 
hartveiliger. 
Er starten reanimatiecursussen op 1 
en 8 oktober voor 10 personen in De 
Hoeksteen. Mensen die zich aan wil-
len melden voor een volgende cursus 
kunnen mailen naar post2ren-
sen@hotmail.com  
 
Nico Rensen.                                                                                                     
Coördinator Hartveilige Wijk.  

mailto:post2rensen@hotmail.com
mailto:post2rensen@hotmail.com
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Wijkwebsite Jagthoorn.nl 

Tegenwoordig hoef je gelukkig geen uitgebreide kennis meer te heb-
ben van programmeertalen om een goede website te maken. De 
meeste aanbieders bieden hiervoor makkelijke hulpmiddelen waar-
mee je met knippen en plakken een heel eind komt. Zo is ook 
www.jagthoorn.nl gemaakt. Meer dan de helft van de wijkbewoners 
hebben al een keer kennisgemaakt met onze buurtwebsite. Toch pro-
beren we nog een keer uit te leggen hoe gemakkelijk je hierop veel 
zaken kan opzoeken waarmee je te maken kan krijgen.  
De website staat vol met grote knoppen. Achter die 
knoppen zit de informatie die je zoekt. De knoppen 
zijn zo groot omdat ook mensen op hun smartphone 
ermee moeten kunnen werken. 
Via de startpagina kom je op de volgende pagina’s: 
• Coronanieuws met de laatste updates. 

• de Jeugdpagina met jeugdactiviteiten en tips 
voor interessante online bezigheden. 

• Nieuws met de laatste wijknieuwtjes, het wijkteam, wijkblad de 
Jagthoorn maar ook de weerberichten. 

• Openbaar vervoer, scholen in de buurt en alles over bouw-

plannen en duurzaam wonen. Verder 

nog een pagina met belangrijke infor-
matie over storingen, een risicokaart of 
de luchtkwaliteit. Maar je kunt ook vlieg-
tuigen volgen of statistische informatie 
bekijken. 

• Een pagina met leuke foto’s en video’s 
van de historie en het heden. 

• Alle activiteiten die in de buurt te doen 
zijn, ook van het Sportpark Noord, met leuke animaties. 

• De Zorg-pagina’s waar je direct kunt vinden waar je terecht 
kunt voor zorg, huishoudelijke hulp of goed medisch advies. Met 
o.a. een link naar de Zorgkaart Eindhoven.  

 Ook de zorg voor huisdieren is niet vergeten. 
• Een leefbare wijk waaraan je kan meewerken. Buurtpreventie, 

melden van woonoverlast, zwerfafval of gevaarlijke tegels. 
• De contact-pagina waarop je tips en suggesties kan doorge-

ven of verhalen voor wijkblad “de Jagthoorn”. 
Bezoek ook eens onze facebookpagina Prinsejagt-Driehoeksbos. 

http://www.jagthoorn.nl
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Uit het dagboek van mijn vader 
 
Mijn vader heeft ons zijn dagboeken nagelaten, en één voordeel van 
het Corona tijdperk was, dat ik eens de tijd had om daar in te lezen.  
Mijn vader was 16 jaar toen de oorlog begon, zijn moeder was toen al 
overleden en als oudste zoon had hij al een groot aandeel in de op-
voeding van zijn jongere broer en zus, en opa helpen met  op de 
boerderij. Wat had ik graag nog even met hem gezeten om over zijn 
jeugd te praten, dat hebben we toen hij leefde, eigenlijk veel te weinig 
gedaan.  
Maar de dagboeken geven een kijkje in zijn jeugd, en een kranten-
knipsel dat in zijn dagboek zat, vond ik zo leuk, dus wil ik het met jullie 
delen: 

 
Ook nu mag er niet gedanst worden in schuren, en worden feestjes 
verboden. Ook wij komen daar weer bovenop, ook al valt het nu 
zwaar, vooral die onzekerheid, wanneer wordt alles weer normaal, 
maakt het lastig. 
Maar dan denk ik aan mijn vader, en als ik verder lees in zijn dag-
boek, realiseer ik me dat als hij die  vijf jaren heeft doorstaan, ik hier 
ook doorheen ga komen. 
Groet, Marianne 
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Truus Klep 
 
Hallo beste wijkvrienden, hier is weer een nieuwe Truus. Hoe gaat het 
met jullie na deze hete zomerdagen. Met mij gaat het prima. Onzen 
Tinus en ik zijn nie op vakantie geweest, het zat er (net zoals met ve-
len van ons) financieel nie in. Vooral ook omdat onzen Tinus op tijd 
zijn biertje moest hebben en met deze werme dagen tikte da behoor-
lijk aan. 
En da biertje van onze 
Tinus da blijft er nie bij 
eentje hoor o nee. Zo 
gauw als ie da krat bier uit 
de kelder ziet komen (da 
pakt ie nie zelf natuur-
lijk ,da moet ik doen) krijgt 
ie verschrikkelijke dorst, 
dus ik zet die krat voort-
aan maar buiten naast 
zunne luie ligstoel neer 
dan kan ie z’n pilske zelf 
vatte, maar dan is natuur-
lijk zunne flessenopener 
weer kwijt, zit daar weer 
om te zeuren. En dan 
heeft ie geeneens in de gaten dat het geen fleskes bier meer zijn 
maar da het blikskes zijn. Da is een stuk hendiger, want dan hoef ik 
tenminste nie iedere keer die lege fleskes weer mee terug naar de 
winkel te nemen. 
Oh ja, we zijn dus nie op vakantie geweest, maar we zijn er wel enke-
le dagen tussendoor op uit geweest. Zomaar enkele keren hier in de 
buurt wezen stappen of fietsen. Hoewel zo gauw als onze Tinus het 
woord fietsen hoort, laat staan da ik de fietsen uit de schuur te voor-
schijn haal, gaat hij plotseling van alles mankeren. Alleen door het 
vooruitzicht dat ie moet fietsen al. 
Hij heeft ineens zunne linkerknie aan de koelkast gestoten (ja dan 
moet ie daar maar nie zo dikwijls induiken om een pilske te vatten), 
en zunne fietsband is lek, z’n schoenen zitten te strak aan z’n voeten 
enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk heb ik hem toch met veel moeite 
mee naar het vliegveld gekregen. Volgens mij alleen omdat ie wist dat 
daar in de buurt altijd een friettent staat, waar ze ook een biertje ver-
kopen. Maar ja eer da ge bij het vliegveld bent zeurt ie aan een stuk 
door over hobbels in het fietspad langs de Oirschotse Dijk, want daar 
krijgt ie een zere bottem van, ja jullie lezen het goed een zere bottem. 
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Het is natuurlijk gewoon een zere kont zoals we hier zeggen maar hij 
heeft tegenwoordig een kennis die ook zo praat, dus dan moet hij da 
ook zo nodig doen. Nou weet ik geeneens of het een bottem of een 
zere bottum is, maar het is gewoon een zere kont. Totdat we bij de 
frietkraam komen, dan fleurt ie ineens weer op, want volgens mij  ruikt 
ie het bier al zo gauw als we bij d’n Oirschotse Dijk afdraaien richting  
het vliegveld. Dan kan ie ineens een stuk vlugger fietsen en trap ik 
m’n eige un ongeluk om hem bij te houden. En als ie dan op een stoe-
leke zit met z’n biertje is ie nie meer vooruit te branden, en is zunne 
zere kont ook plotseling genezen. 
Nou lust ik eerlijk gezegd op zunne werme dag ook wel een biertje, 
dus zitte we daar meestal wel een tijdje, totdat we de werkende men-
sen weer richting Eindhoven zien gaan aan het eind van de werkdag, 
dan maken we ook maar aanstalten om naar huis te gaan. 
 
Nou wijkvrienden da was het weer. 
Tot de volgende keer, 
Jullie eigenste Truus 
 
Blijf zitten waar je zit… 
 
Blijf zitten waar je zit, en verroer je niet! 
Is een oud versje van vroeger uit mijn jeugdjaren. 
Daar leken de quarantaine maatregelen wel wat op! 
Maar door mijn openstaande keukenraam, 
vallen tóch de zomerse zonnestralen,  
in een prachtige lichtval weer naar binnen. 
De donkere wolken die samenpakken boven onze hoofden, 
worden opzij geschoven ,door een hemelsblauwe lucht, helder en 
open.  
Je krijgt er een warm gevoel van, binnenin... 
Voor ons simpele zielen, die dit ongrijpbare gevaar nóóit gaan begrij-
pen, maar er ons wél bang en onzeker door voelen, blijft het oppas-
sen en uitkijken! Daarom: geniet van de mooie dingen die weer kun-
nen en mogen, maar let goed op jezelf!! Want alleen dan gaan wij el-
kaar weer tegenkomen, op straat, in de winkel... Ik kijk ernaar uit, jij 
toch ook? 
Geef mij je hand, we schuiven alle zorgen aan de kant! 
Tel je zegeningen één voor één, kijk om je heen, dan mis je er geen 
één... 
Lieve groet,  
Hilly van Schoonderwalt - Kievit 
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Adopteer een straat 
Sinds Kees Lepoeter bij ons in de wijk is komen wonen heeft hij al velen en-
thousiast kunnen maken om boomcirkels of een plantsoen te verfraaien met 
mooie planten en bloemen. Als u mee wil doen stuur een mail naar: adop-
teereenstraat@gmail.com 

World Cleanup Day 
Op 19 september is het World cleanup day. In Nederland wordt dit initiatief 
gedragen door enthousiaste vrijwilligers die o.a. ook bezig waren om het 
plastic in de wereldzeeën te verminderen. Meer informatie kan je vinden op: 
http://www.worldcleanupday.nl of op facebook https://www.facebook.com/
LetsDoItNetherlands/ 
Ook een actie organiseren? Contact persoon Carina van Uffelen 
wcd@plasticsoupfoundation.org. 

  

Burendag 2020 
Op 26 september is het weer Burendag. Vanwege de Corona wordt iedereen 
opgeroepen dit jaar Burendag voor de eigen deur te vieren. Zet tafeltjes en 
stoelen buiten en maak het gezellig. Wel anderhalve meter afstand houden 

tot je buurtgenoten. Meer informatie: https://www.burendag.nl/ 

mailto:adopteereenstraat@gmail.com
mailto:adopteereenstraat@gmail.com
http://www.worldcleanupday.nl
https://www.facebook.com/LetsDoItNetherlands/
https://www.facebook.com/LetsDoItNetherlands/
mailto:wcd@plasticsoupfoundation.org
https://www.burendag.nl/
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Scouting Johannes Vianney gaat vanaf vrijdag 4 en zater-
dag 5 september weer beginnen!  
 
Heb jij ook zo heerlijk buiten gespeeld tijdens de zomervakantie? Bij 
ons kun je dat elke zaterdag (of vrijdagavond) doen, het hele jaar 
door! Kom eens kijken bij scouting Johannes Vianney! Wij zijn een 
onafhankelijke scoutinggroep en hebben het geluk om midden in de 
natuur, op een supergave plek op het terrein van landgoed de Grote 
Beek, het scoutingspel te mogen spelen. Kom samen met je ouders 
kijken bij onze blokhut en de ruimte waar wij mogen spelen, het zal je 
niet tegenvallen. Vanaf zaterdag 5 september zijn wij er elke zaterdag 
om 14.00 uur (behalve 26-09), als je het leuk vindt dan mag je direct 
meespelen. 
Op vrijdagavond zijn we een nieuwe groep gestart voor jongens en 
meisjes van 10 t/m 14 jaar van 19.00 tot 21.00 uur. Zo kun je scouting 
combineren met je sport!  
Wij bestaan ruim 75 jaar en omdat er na de zomervakantie kinderen 
doorschuiven naar de volgende groepen ontstaat er ruimte voor nieu-
we kinderen.  
Elke zaterdagmiddag spelen wij van 14.00 tot 16.15 (jongste groepen) 
of tot 17.00 uur. Je mag gratis en vrijblijvend 3x met ons meedoen.  
Ons adres is: Scouting Johannes Vianney, Grote Beekstraat 12 te 
Eindhoven (op het terrein van de Grote Beek, volg de borden naar 
parkeerplaats P3 of P6 en dan zie je onze blokhut liggen).  
Wil je jezelf aanmelden voor een keertje meedoen mail dan naar 
scouting@vianney.nl of vul het formulier in op de https://vianney.nl/
kom-kijken-formulier  
Heb je vragen dan kun je bellen naar 06-12305045 (Sofie) of 06-
31963619 (Marie-Louise).  
Groetjes namens alle stafleden van scouting Johannes Vianney 
Website: www.vianney.nl 
Facebook:  https://www.facebook.com/ScoutingVianney 

mailto:scouting@vianney.nl
https://vianney.nl/kom-kijken-formulier
https://vianney.nl/kom-kijken-formulier
http://www.vianney.nl
http://www.vianney.nl
https://www.facebook.com/ScoutingVianney
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Dit blad is een uitgave van Wijkvereniging Prinsejagt – Driehoeksbos 

Voor de financiering is het blad afhankelijk van advertenties. 

 

Dagelijks Bestuur 

Jimmie Aarts  voorzitter  prinsejagt1@outlook.com  

Marianne Blumink Secretaris  Liviuslaan 52   06-12414932 

Vacature  Penningmeester (Voorlopig Marianne Blumink) 

Bestuursleden: 

Marjolijn Lapré   Bakhuizen vd Brinklaan 73  06-14514015 

Hans de Vries     Julierpas 17    040-2423640 

Edmond De Smet   Sustenpas 51    040- 2489339  

Taco Jongeneel   de Beaufortpad 2   040-2436262 

  

Redactie Wijkblad ‘De Jagthoorn’:  Taco Jongeneel 

Website: www.jagthoorn.nl – Beheerder: Taco Jongeneel 

Contact wijkblad en website: prinsejagt123@gmail.com  

 

Contributie: 

De contributie bedraagt € 5,00 per jaar per woning, graag vóór 1 februari 

overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL81INGB0008942156 t.n.v. de 

Penningmeester Belangenvereniging Prinsejagt-Driehoeksbos. 

U kunt de wijkvereniging natuurlijk ook steunen met een vrijwillige donatie. 

  

Secretaris: marianne.greijmans@live.nl  

Ledenadministratie: a.beers9@upcmail.nl  

Coördinator Omgevingsaspecten: e.smet9@chello.nl  

Oplage 2000 stuks. 

mailto:prinsejagt1@outlook.com
http://www.jagthoorn.nl
mailto:prinsejagt123@gmail.com
mailto:marianne.greijmans@live.nl
mailto:a.beers9@upcmail.nl
mailto:e.smet9@chello.nl

