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Het is al weer december 

Het is een hele eer dat we, speciaal voor deze wintereditie, onze 

wethouder bereid hebben gevonden om ons bemoedigend toe te 

spreken. Ook kunnen we binnenkort, dankzij de gemeente, mooie 

welkomborden plaatsen bij vier grotere invalswegen van onze wijk. 

Hierop staat dan ook de website vermeld zodat men meteen alles 

over onze wijk te weten kan komen. 

Het bestuur van de wijkvereniging wordt de laatste tijd steeds meer 

uitgebreid met jonge enthousiaste vrijwilligers die deze wijk mooier 

en meer leefbaar willen maken. Ook initiatieven als “adopteer een 

straat” helpen hierbij. De redactie wenst u een mooie december, 

gelukkig en gezond nieuw jaar en veel leesplezier. 

O, nog één ding: In december, januari en februari worden de 

groencontainers slechts één keer per maand geleegd. Kijk op de 

startpagina van www.jagthoorn.nl wanneer dat bij u in de straat is. 
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Bijdrage van de wethouder: 

Zorg voor elkaar 

Beste buurtbewoners, 

Het voelt toch een beetje gek om me 
schriftelijk tot u te richten, want ik had 
u namelijk veel liever persoonlijk ge-
sproken. Ik hoop dat het, in deze roe-
rige tijden, goed gaat met u en uw 
gezondheid. Dat u aanspraak heeft, 
afleiding en kunt genieten van kleine 
momentjes die nog mogelijk zijn, zo-
als een wandeling in de najaarszon, 
een mooie tekening van uw kleinkind 
of een digitale borrel met collega’s.  

De coronacrisis houdt ons in de greep 
en raakt iedereen op een bepaalde 
manier. We varen voorlopig nog in de 
mist. Dat vraagt van ons allen om ge-
duld te hebben, voordat we elkaar 
weer fysiek kunnen ontmoeten en ons 
‘oude’ leven weer een beetje kunnen oppakken. Maar gelukkig gebeuren 
er ook een hoop goede dingen. Er poppen nieuwe initiatieven op, men 
wordt heel creatief, de samenhorigheid groeit en we weten met de buurt-
bewoners nog steeds meters te maken in de wijken. Dit is ook in Prinse-
jagt en het Driehoeksbos zeker het geval. Ik vind het belangrijk, juist ook 
in deze lastige periode, bij de positieve ontwikkelingen stil te staan. Dit 
zijn tenslotte doelen die we samen hebben gerealiseerd.  

Ik wil graag een aantal mooie voorbeelden noemen. We hebben nieuwe 
speeltuinen aangelegd met een tafeltennistafel, een specifieke wens van 
de kinderen. Ik hoop dat de nieuwe generatie hier veel plezier aan heeft. 
De toekomst van Wijkcentrum De Hoeksteen was onzeker en had een 
code Oranje gekregen, maar inmiddels is dit naar code Groen gegaan. 
Een belangrijke mijlpaal voor de wijk. Daarnaast heeft een goede samen-
werking tussen de wijkvereniging en WijEindhoven al geleid tot het nieu-
we project ‘Samenburen’, met het doel om de participatie in de wijk te 
verhogen. En tot slot een resultaat dat letterlijk levens kan redden. De 
wijk is sinds kort “hartveilig”, doordat de wijkvereniging vier AED’s heeft 
geplaatst. Dit is echt fantastisch nieuws.  

Natuurlijk besef ik dat we er nog niet zijn en er nog uitdagingen op ons 
liggen te wachten. Daar zijn of gaan we binnenkort samen mee aan de 
slag. Toch zijn dit resultaten waar jullie als buurtbewoners trots op mogen 
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zijn. Ik ben dat in ieder geval wel!  

We kunnen elkaar nu niet persoonlijk ontmoeten, maar dat wil niet zeg-
gen dat u de zaken waar u in de wijk tegenaan loopt niet met ons kunt 
delen. Heeft u aandachtspunten, vragen of zorgen? Neem contact op met 
de gebiedscoördinator Marianne Uytdehage of met mij. Wij kijken graag 
of en hoe we u verder kunnen helpen, leggen indien nodig de verbinding 
met andere partijen en bieden een luisterend oor. Samen maken wij de 
wijk leefbaar, gezellig en veilig.  

Ik heb tot slot ook nog een verzoek aan u. Let op elkaar, zorg voor el-
kaar, maak een praatje met elkaar, uiteraard op 1,5 meter afstand. Breng 
een bloemetje naar of doe een boodschap voor je oudere buurman of 
buurvrouw. Het zit hem soms in de kleine dingen die we kunnen doen, 
maar die voor iemand een groot verschil maakt.  

Ik hoop jullie snel weer persoonlijk te ontmoeten!  

Groet,  

Yasin Torunoglu 

Wethouder wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling.  

Gemeente Eindhoven 

 

 

Bibliotheek in die Fledermaus 

Mijn naam is Marie José en ik ben de co-
ördinator van “de Bieb” in “die Fleder-
maus” aan de Weisshorn in Driehoeksbos. 

Wij zouden het leuk vinden als wat meer 
mensen gebruik zouden kunnen maken 
van onze Bieb, we hebben ruim 1000 boe-
ken, er is dus volop keuze, het lenen van 
een boek is gratis. 

Wij zijn 3 dagen in de week een paar uur 
open, heeft u interesse, neem dan even 
contact op met mij, dan kan ik u daar ver-
der over informeren 

Met vriendelijke groet, 

Marie José Babonnick, 06-20858191 



5 

 



6 

Truus Klep 

Hallo beste wijkgenoten, 

De vakanties zijn voor de meeste van ons weer voorbij, we gaan dus op 
weg richting december en dan is die ouwe man met dieën witte sik waar-
schijnlijk weer op bezoek geweest, (hoe heet ie ook al weer)?, o ja hij 
heet Sinterklaas, en als je het deftig wilt zeggen dan is het Sint Nicolaas. 
Maar bij ons thuis was het vroeger gewoon de Sint en de vent die er bij 
liep om het paard vast te houwe was gewoon Zwarte Piet en verder ginne 
flauwe kul. Ja mensen, wij noemden hem toen nog Zwarte Piet, maar da 
mag nie meer. Trouwens het was gewoon unne zwart gesminkte vent. 
Nou ja het maakte me vroeger niks uit als ik mijn pepernoten maar kreeg. 
En als Sinterklaas vertrokken is, komt efkes later de volgende figuur weer 
aangezwaaid, d’n Kerstman. Die komt nie op een paard, maar met zunne 
arreslee met een rendier ervoor, soms twee, maar hij heeft dan ook ginne 
knecht, want da zit er aan het eind van het jaar nie meer aan en de ca-
deautjes waren dan ook maar aan de magere kant, behalve voor de kin-
deren bij wie Sinterklaas nie gevierd werd, die kwamen dán aan de beurt. 

Maar goed da komt allemaal nog wel, want er zijn nog andere dingen te 
bespreken. Zoals onze Tinus bijvoorbeeld, die heeft weer is unne keer 
iets uitgehaald. Hij vond het van de week nodig om de klimroos bij ons 
achter in d’n tuin te snoeien. En da heeft ie zo verekkes goed gedaan da 
er bekant ginne roos meer te bekennen is. Als ik hem is unne keer aan 
het werk krijg dan weet ie ook van geen ophouwe, dan blijft ie an de gang 
tot ik hem van z’n ladderke trek. Ik ben benieuwd wat da er volgend voor-
jaar van terecht komt. We zien het wel. 

We zijn van de week ook nog maar is unne keer naar het vliegveld gere-
den. Nou zijn ze toch bekant heel d’n weg aan het opbreken. Bij het 
spotttersplekske kunde nog wel komen maar ge moet er toch rare toeren 
voor uithalen. Ik denk da ze de hele weg gaan vernieuwen want op de 
kruising met de weg naar Wintelre hebben ze bekant alles vernieuwd, en 
er ligt ook al een nieuw fietspad. Als ge er een tijdje nie geweest ben 
moette er maar eens langs rijen, dan zie je dat daar veel gaat verande-
ren. 

Nou mensen ik hou er maar weer eens mee op, al heb ik nog genoeg te 
kwekken, maar het papier is bekant op dus ik wens jullie allemaal een 
leuke Sinterklaasavond, hele fijne Kerstdagen een heel goei begin van 
het nieuwe jaar, ook namens onze Tinus. 

Tot 2021,  

Jullie Truus 
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Auto opzij, dan kan de veegwagen erbij ! 

 

De afgelopen jaren had het 
veegbedrijf grote moeite om 
de straten schoon en onkruid-
vrij te houden.  

In het volgend jaar, vanaf 
maart 2021, hopen we dat 
meer mensen bereid zijn om 
tijdens de veegacties hun auto 
te verplaatsen. Ook in Prinse-
jagt 1 gaan we met borden de-
ze veegacties aankondigen. 
Verder worden deze op de 
Facebook pagina Prinsejagt - 
Driehoeksbos, op de Nextdoor 
app en op www.jagthoorn.nl aangekondigd.  

Op zich is het een WIN -WIN  systeem: 

 Bewoners hebben een veel schonere straat, min-
der risico van schade van een veegwagen, minder 
plassen in de goot, geen met stof ondergestoven au-
to's in de zomer en geen onkruid dat onder de auto’s 
omhoog schiet. 

 

 Het veegbedrijf kan in één 
rit echt een hele straat schoon-
vegen, zonder slalommen om 
auto's. Dus in minder tijd, met 
minder moeite een beter resul-
taat – waar het door de ge-
meente op wordt afgerekend. 

 

http://www.jagthoorn.nl
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Verkeersstress- kijk eens naar het gedrag van jezelf... 

Een wegomlegging dwingt alle weggebruikers in de spits gebruik te 
maken van een binnenweg, die daar duidelijk niet voor gemaakt is. 
Maar als iedereen zich netjes aan de normale regels wil houden, 
moet dat kunnen, zou je denken... 
Maar een automobilist die links af wil, blijft midden op het fietspad 
staan wachten. Ik blijf op veilige afstand, om zo de aankomende 
fietsers wat meer ruimte te geven. In mijn linkerooghoek zie ik twee 
fietsers aankomen, die zich ver van tevoren al zichtbaar ergeren 
aan de in de weg staande automobilist. Wat ik vreesde gebeurt; de 

man met de UNOX ijsmuts op zijn hoofd stapt gedecideerd van zijn 
fiets af. Oók midden op het fietspad, wel te verstaan… Hij probeert 
de aandacht van de automobilist te krijgen, maar die kiest ervoor, 
niet te kijken, wat de UNOX fan nóg bozer maakt... Hij klopt hard 
tegen het raampje van de auto. Nu weet ik uit ervaring, dat je daar 
behoorlijk van kan schrikken, hoor! De chauffeur, kennelijk óók een 
opgewonden standje, laat zijn raampje naar beneden zoeven en 
snauwt iets wat ik niet kan verstaan, maar ik zie aan de lichaams-
taal van beiden, dat ze steeds bozer worden. 
Intussen is achter mij een heuse file ontstaan. Maar ik spring ter 
plekke bijna uit mijn vel. Het wordt allemaal nog onvriendelijker, als 
iedereen achter mij ongeduldig begint te toeteren. De boze auto-
mobilist is uitgestapt en de heren staan woedend tegen elkaar te 
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schreeuwen. Ze staan steeds dichter bij elkaar en terwijl iedereen 
belangstellend oplet, wanneer ze met elkaar op de vuist gaan, heb 
ik er genoeg van. Ik blijf op mijn claxon hangen, terwijl ik mijn 
raampje naar beneden laat zoeven. Beide ruziemakers vallen stil 
en kijken verbaasd mijn kant op. 
Intussen ben ik écht boos en gil: 'Kunnen jullie ergens anders gaan 
staan bakkeleien? Wij willen ook allemaal naar huis! Dus sodemie-
ter een end aan de kant, zodat iedereen er gewoon door kan!!'  
De mannen zijn kennelijk zó onder de indruk van mijn ferme taal, 
dat de één snel op zijn fiets stapt en zijn weg vervolgd en de ander 
weer in zijn auto gaat zitten. Binnen no time is de kruising weer een 
gewone kruising, tot mijn eigen opluchting, want het hád ook héél 
anders af kunnen lopen. Dit is een waargebeurd verhaal maar nooit 
onder de kerstboom verteld.... 
Ik wens iedereen fijne, rustige feestdagen, maak er tóch iets gezel-
ligs van… 
 
Hilly van Schoonderwalt-Kievit 
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Verzeild in een digitale doolhof. 

Na meer dan zeventig jaar op deze aardbol te hebben rondgelopen be-
gint mijn lijf toch tekenen van slijtage te vertonen. Soms kraakt en piept 
het en de kleine storingen zijn geen goed voorteken voor de toekomst. 
Omdat artsen en specialisten sinds 1 juli 2020 verplicht zijn om je Me-
disch Dossier gratis digitaal kenbaar te maken besloot ik om eens een 
kijkje daarin te nemen. Op die manier kan je thuis nog eens rustig kijken 
welke vaccinaties je gehad hebt, welke medicijnen er in de loop van de 
tijd zijn voorgeschreven en welke ziektes je al hebt overleefd. Via een 
patiënten-portaal zou je zelf de regie in handen kunnen nemen in de 
doolhof van behandelaars en zorgverleners. 

 

Bij de apotheek zou ik inzicht moeten krijgen in mijn medicijngebruik. Het 
inloggen bij het Landelijk Schakelpunt mislukte en ik belde de helpdesk. 
Daar werd ik vriendelijk geholpen door een vrouw die noodgedwongen 
vanuit huis werkte met een dochtertje van drie die zeer nadrukkelijk om 
aandacht vroeg. Toen ik met haar hulp ingelogd was bleek dat ik mijn 
medicijngebruik nog niet kon inzien. Bij de huisarts kon ik digitaal toe-
stemming geven voor betere samenwerking tussen behandelaars. Ook 
hier ging het echter mis: er was nog geen mogelijkheid om het medisch 
dossier in te zien. Ten einde raad belde ik naar de praktijk. Na twintig mi-
nuten wachten (coronatijd) kreeg ik uiteindelijk de assistente aan de lijn. 
“Zo, die piept niet meer”, zei ze tegen haar collega en smeet de hoorn 
erop. Enkele dagen later lukte het om een vriendelijke assistente aan de  
lijn te krijgen. Over een maand zou ik via DIGID toegang moeten kunnen 
krijgen tot het medisch dossier. 

In de Achtse Barrier schijnt het nu al goed geregeld te zijn. 

Taco Jongeneel 
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Nieuwe reanimatie cursussen 

Beste Buurtbewoners, 

Na het succes van twee cursussen in oktober zijn we van plan om 
in het nieuwe jaar weer reanimatie cursussen op te starten voor 
hulpverleners. Deze willen we, als de corona regels dit toelaten, 
starten in maart/april. Deze cursussen worden gegeven in DE 
HOEKSTEEN en staan onder leiding van een gediplomeerde le-
raar. Met deze cursus bent u bevoegd  om mensen te reanimeren. 
Er hangen sinds kort 4 AED’s in de wijken waar u gebruik van kunt 
maken als het nodig is. Heeft u interesse om een cursus te volgen 
dan kunt u zich opgeven op het volgende emailadres.  

Post2rensen@hotmail.com 

Nico Rensen. 

Cursus-coördinator. 

 

mailto:Post2rensen@hotmail.com
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Nieuws van basisschool de Korenaar 
De Korenaar is vanaf 21 oktober van start gegaan met 
de Inclusief Onderwijs Maand. Wij vragen aandacht 
voor onze vorm van onderwijs in aanloop naar het de-
bat over Passend Onderwijs in de Tweede Kamer. On-
derwijs waarin iedereen welkom is! Onlangs vond ook 
een online werkbezoek plaats door 2

e
 Kamerleden. Wij 

hopen dat ze geïnspireerd raakten door onze school.  
Ook in dit nieuwe schooljaar hebben wij weer veel aandacht voor 
naschoolse activiteiten, zoals sport, dans, drama, koken, circus en 
muziek. De kinderen beleven hier veel plezier aan.   
Het team van basisschool de Korenaar wenst u gezellige Kerstda-
gen en een gezond en gelukkig 2021.  
 
Basisschool de Korenaar  
Gerretsonlaan 17  
5624JL Eindhoven 
040-2435728 
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  Die Fledermaus - Driehoeksbos 

    vanuit de lucht 
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Het Wijkteam - Verwachtingen 2021. 
2020 was een jaar waar we niets konden ondernemen met de wijken. 
Geen wijkfeest, weinig kinderactiviteiten. Na het jeugdcarnaval viel alles 
letterlijk in het water. Kortom geen prettig jaar voor de wijkvereniging. Al-
les wat we opgezet hadden als wijkteam moest afgezegd worden. We 
hebben nog enkele activiteiten kunnen doen, maar toen moesten we 
stoppen. Als team werden we er niet vrolijk van. Maar de hoop is geves-
tigd op 2021. Dan zijn we van plan om 
weer van alles op touw te zetten. Ook 
kinderactiviteiten. In het begin van het 
jaar steken we weer van wal met een 
planning wat we zoal kunnen organise-
ren. De kindercarnaval gaat niet door 
i.v.m. het corona virus. Maar waar-
schijnlijk wordt het in de loop van het 
jaar anders.  Misschien toch een wijk-
feest? Kortom, alles hangt af van het 
virus en een vaccin ertegen. Als dat onder de knie is zijn we bereid om 
weer het één en ander te organiseren. Tot dan is het afwachten.  

Namens het wijkteam,  

Nico Rensen 
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   Prinsejagt 1 vanuit de lucht 
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De Hoeksteen krijgt groen licht van de gemeente! 

In 2017 is de gemeente begonnen met het “Ons Buurthuis Bruist” project.  
De bedoeling was om te kijken of de Eindhovense buurthuizen voldoende 
activiteiten ontplooiden en aansluiting hadden met de buurt waarin het 
buurthuis gelegen is. 

In 2018 heeft dat project geleid tot een rode status voor enkele buurthui-
zen in Eindhoven (hetgeen sluiting betekende), drie buurthuizen kregen 
de oranje status, waaronder de Hoeksteen, en de andere kregen de 
groene status.  
De oranje status betekende voor de Hoeksteen dat er een aantal stappen 
gezet moesten worden om van Oranje naar Groen te veranderen en niet 
het risico te lopen om de steun van de gemeente te verliezen of zelfs ge-
sloten te worden.  

Zoals u wellicht weet hebben Bert en Dorothé Neervoort per 1 januari 
2020 het beheer van de Hoeksteen over gedragen aan hun zoon Björn. 
Ook hebben zij aangegeven hun bestuursfunctie ter beschikking te stel-
len zodra er goede vervanging is gevonden.  

De Hoeksteen heeft een oproep gedaan bij de actieve groepen of er lief-
hebbers waren om het bestuur uit te breiden. Dit heeft er in Februari 
2020 toe geleid dat het bestuur van de Hoeksteen is uitgebreid met Dan-
nie Beijk en ondergetekende Rob Verhaar. Dannie is bestuurslid van de 
schaakvereniging die al jaren van de Hoeksteen gebruik maakt. Ik (Rob) 
ben bestuurslid van popkoor Sway dat sinds 2014 in de Hoeksteen zijn 
vaste stek heeft voor de repetities. 

 Vanuit het perspectief van de “gebruikers” van de Hoeksteen draaide de 
Hoeksteen prima. Er vinden heel veel activiteiten plaats, met name in de 
avonduren, de zaalhuur is heel betaalbaar en het is er altijd gezellig. 
Toch had de gemeente een aantal punten waarop de Hoeksteen ge-
vraagd werd stappen te zetten. Dit was met name voor activiteiten die op 
de buurt gericht zijn. 
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Dorothé, Bert en Björn zijn aan de slag gegaan met de opmerkingen van 
de gemeente; het aanhalen van de banden met de buurt. Dit heeft gere-
sulteerd in hernieuwde banden met de Belangenvereniging Prinsejagt en 
zelfs Prinsejagt 3 die hun eigen ruimte hebben, maar die voor grotere 
evenementen graag gebruik willen maken van de Hoeksteen. Er is twee 
keer een wijkfeest georganiseerd bij de Hoeksteen. Helaas dit jaar niet 
vanwege de Corona situatie.  
Ook is samen met het wijkteam een zeer geslaagd kindercarnaval geor-
ganiseerd alsmede een maandelijkse kinderdisco en een kinderbingo. Er 
zijn een paar knutselmiddagen georganiseerd en er is nog onderzoek 
gaande naar een spelletjes middag/avond.  Corona heeft natuurlijk roet in 
het eten gegooi, maar het voornemen om dit te continueren is er.  

Op basis van deze stappen en ook door 
de gemeente te wijzen op het feit dat er 
al jaren wijk gebonden groepen gebruik 
maken van de Hoeksteen (zoals bv KBO 
en de bridgeclub) en dat vrijwel alle acti-
viteiten toegankelijk zijn voor wijkbewo-
ners, heeft de gemeente besloten de 
Hoeksteen de groenlicht status te verle-
nen. Wij zijn hier als bestuur heel blij 
mee omdat daarmee de continuïteit van 
de Hoeksteen gewaarborgd is.  
Wij hebben als bestuur voorgesteld om een vaste vertegenwoordiger van 
het bestuur van de belangenvereniging Prinsejagt in ons bestuur op te 
nemen en we zijn heel blij dat Taco Jongeneel dit op zich heeft willen ne-
men.  

Rest mij nog Bert en Dorothé heel erg te bedanken voor al hun noeste 
arbeid voor de Hoeksteen alsmede ook hetgeen er moest gebeuren om 
de continuïteit van de Hoeksteen veilig te stellen.  

Namens het bestuur van “de Hoeksteen”, 

Rob Verhaar 

 

 

  Kraai en buizerd op het veld van Nieuw Woensel 
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Mag ik mij even voorstellen? 

Mijn naam is Esther Janssen, sinds 
2004 woon ik samen met mijn man, in 
Prinsejagt.  

Eerst met z’n tweeën en later is ons ge-
zin gegroeid met onze 2 zoons van nu 9 
en 7 jaar. 

Ik ben geboren in Tongelre en heb in 
mijn studententijd gewoond in Limbeek-
Noord. Daarna heb ik gewoond in de 
Generalenbuurt. Mijn hele leven met 
veel plezier gewoond in Eindhoven, 
waarin alle wijken hun charmes hebben 
maar er ook in alle wijken altijd moge-
lijkheden zijn voor verbeteringen.  

In oktober ben ik toegetreden als aspirant-bestuurslid in de wijkvereniging 
van Prinsejagt en Driehoeksbos. Dit naar aanleiding van de oproep op de 
website van de Jagthoorn waarin duidelijk werd dat het wijkbestuur op 
zoek is naar wijkbewoners die meer willen betekenen voor de wijk.  

Ik hoop, samen met de andere bestuursleden, de komende tijd de wijk-
vereniging wat meer op de kaart te zetten en zodat duidelijk wordt voor 
alle buurtbewoners wat de vereniging nu zoal doet voor de wijk. We wil-
len naar een actievere wijk. Actiever voor de buurtbewoners maar we wil-
len de buurtbewoners ook actiever maken voor elkaar. Een wijk waarin 
men meer weet wat er speelt, een wijk waarin iedereen zich meer kan 
ontplooien.  

Ik heb erg veel zin om te starten en mee te denken hoe we deze stille 
wijk wat meer kunnen laten opleven. Gelukkig is het huidige bestuur daar 
al mee begonnen! 

 

Ik heb ervoor gekozen om het stukje ook in het Engels te schrijven. Ik 
heb dat toegevoegd omdat ik denk dat er behoorlijk wat mensen in de 
wijk wonen die uit verschillende delen van de wereld komen.  

May I introduce myself? 

My name is Esther Janssen, since 2004 my husband and myself  have 
been living in Prinsejagt. 

At first just the two of us, later on our family expanded with our 2 sons 
who are now 9 and 7 years old. 
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I was born in Tongelre and lived in Limbeek-Noord during my student 
years. After that I lived in the Generalenbuurt. My whole life I have been 
living in Eindhoven with great pleasure, where all neighborhoods have 
their charms, but there were always opportunities for improvements in all. 

In October I joined the Prinsejagt and Driehoeksbos neighborhood asso-
ciation as a prospective board member. This in response to the call on 
the Jagthoorn website in which it became clear that the district council is 
looking for residents who want to do more for this neighborhood. 

I hope, together with the other board members, to put the neighborhood 
association on the map in the near future and to do so in a way that it be-
comes clear to all residents what the association is doing for our neigh-
borhood. We want to make a change into a more active neighborhood. 
More activities for local residents, but we also want to make local resi-
dents more active for each other. A neighborhood in which people know 
more about what is going on, a neighborhood in which everyone can de-
velop themselves and their surroundings more. 

I am really looking forward to start and make a plan about how we can 
revive this docile neighborhood. Fortunately, the current board has al-
ready started! 
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 Bestuurslid gezocht die in Driehoeksbos woont. 
Wie wil er als bestuurslid meewerken om onze wijk mooi te hou-
den, te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst? We zoe-
ken nog iemand die zich betrokken voelt bij de buurt Driehoeksbos. 
Aanmelden kan bij onze secretaris Marianne Blumink. 

Een skateparkje aan de Oude Bossche Baan? 
Welke wijkbewoners willen actief meedenken over het realiseren 
van een paar skate-ramps tegenover het honden uitloopveld aan 
de Oude Bossche Baan? 
Aanmelden bij ons bestuurslid Marjolijn Lapré. 

Gezocht: mensen met een interessant verhaal. 
Om ons wijkblad leesbaar te houden zijn we op zoek naar mensen 
die een mooi verhaal hebben, leuke foto’s hebben gemaakt of 
nieuwtjes weten te vertellen. Aanmelden kan bij Taco Jongeneel. 
 
Achterop deze Jagthoorn vind je de telefoonnummers en mail-
adressen. 
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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 

Annie van Beers Penningmeester Gerretsonlaan 50  06-47185901 

Bestuursleden: 

Marjolijn Lapré   Bakhuizen vd Brinklaan 73  06-14514015 

Hans de Vries     Julierpas 17    040-2423640 

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 ook steunen met een vrijwillige donatie. 

  

Secretaris: marianne.greijmans@live.nl  

Ledenadministratie: a.beers9@upcmail.nl  

Coördinator Omgevingsaspecten: e.smet9@chello.nl  

Oplage 2500 stuks. 
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