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Wijkvereniging Prinsejagt en Driehoeksbos  

    Secretariaat: Liviuslaan 52, 5624 JG Eindhoven 

    internet www.jagthoorn.nl  

Agenda voor de Algemene Jaarvergadering van de  
Belangenvereniging Prinsejagt I en II en Driehoeksbos,  

op woensdag 23 juni 2021, aanvang 19.30 uur in VTA de 
Hoeksteen aan de Gerretsonlaan te Eindhoven. 
 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

2. Verslag van de Algemene Jaarvergadering gehouden op 28 
maart 2019. 

3. Jaarverslag 2020 

4. Verslag  van de kascommissie. 

5. Dechargeverlening aan het bestuur inzake het gevoerde beleid. 

6. Globaal overzicht van het te voeren beleid in 2021 

7. Vaststellen begroting. 

8. Benoeming twee leden kascommissie + plaatsvervangend lid  

9. Verkiezing bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden zijn 
statutair aftredend: Taco Jongeneel, bestuurslid, herkiesbaar Er 
is één nieuwe kandidaat: Esther Janssen. Toch is er nog steeds 
dringend behoefte aan nieuwe bestuurs- en werkgroepleden. 
Indien u  belangstelling heeft, kunt u zich melden bij het secreta-
riaat of een bestuurslid. Adressen vindt u achterop de 
Jagthoorn. U kunt u ook staande de vergadering melden. 

10. Pauze. 

11. Informatie over de activiteiten “Samen Buren”. 

12. Rondvraag en sluiting 

       

Als altijd rekenen we weer op uw komst!!!! 

 

Namens het bestuur, 

Marianne Blumink secretariaat. 
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 JAARVERSLAG 2020  Wijkvereniging Prinsejagt & Driehoeksbos 

Wat een jaar, 2020! Het verliep niet zoals we hadden verwacht. Corona 

sloeg hard toe waardoor de activiteiten die gepland waren volledig in het wa-

ter vielen. Is er dan ook nog iets positiefs te melden? Jazeker. 

Bestuur.  

Zo zijn er 3 nieuwe bestuursleden toegetreden tot de wijkvereniging.   

Jimmie Aarts, Esther Janssen en Marjolijn Lapré. Jimmie heeft Hans de 
Vries opgevolgd als voorzitter. Esther die als nieuwe interim penningmeester 
Annie van Beers opvolgt, die deze functie lang heeft bekleed. Marjolijn is een 
nieuw bestuurslid die het nodige bij wil dragen aan de wijkvereniging. Afge-
treden zijn behalve Hans de Vries en Annie van Beers: Hilly van Schoonder-
walt-Kievit, Fons Bartelen en Edmond De Smet. 

Wijkagent. 

Na 2 jaar wijkagent te zijn geweest aanvaarde Maritio Maliepaard een nieu-

we functie en zaten we zonder wijkagent. Gelukkig is dat opgelost en was 

Marc van Wijnen vanaf september onze nieuwe wijkagent. Op 1 januari 2021 

is deze opgevolgd door Thom van Houtum. (zie bladzijde 23). 

Jeugdactiviteiten. 

Na een grandioos kindercarnaval is er nog 1 bingo activiteit geweest. Tevens 

zijn er nog 2 discoavonden georganiseerd door het activiteitenteam. Daarna 

viel alles stil door de corona maatregelen.  In 2021 hopen we weer van start 

te gaan met diverse activiteiten.  

SamenBuren. 

De nieuwe voorzitter heeft met een medewerker van “Buurt in Bloei” project 

“SamenBuren Prinsejagt” opgestart. Van bewoners, vóór bewoners. Het doel 

is onder ander de kwetsbare bewoners achter de voordeur vandaan te krij-

gen, naar elkaar omkijken en nieuwe sociale activiteiten realiseren.  

Wordt vervolgd. 

AED’s  in de wijk. 

In 2019 was er tijdens het wijkfeest  een loterij opgezet om geld op te halen 

om plaatsing van AED’s te verwezenlijken in de wijken Prinsejagt 2 en Drie-

hoeksbos. Dit heeft resultaat opgeleverd. Samen met de inleg van de bijdra-

ge die de leden van de wijkvereniging per jaar doen, en de opbrengst van de 

loterij konden er 3 AED’s geplaatst worden in de wijk. In Prinsejagt 1 werd er 

een geplaatst door Woonbedrijf. Tevens zijn er 2 reanimatie cursussen gege-

ven. In 2021 hopen we weer cursussen op te starten. 

Buurtpreventie. 

Er zijn geen spectaculaire zaken geweest op dit gebied. Er is geprobeerd om 

auto’s in brand te steken maar door oplettendheid van de buurt en extra ron-

des te lopen door de buurtpreventen is dat voorkomen.  
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  Bestuurslid voor de Hoeksteen gezocht! 

 
In verband met het vertrek van Dorothé en Bert Neervoort uit het be-
stuur van de Hoeksteen (een jaar nadat ze het stokje als beheerders 
hebben overgegeven aan hun zoon Björn Neervoort) zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste vrijwilliger die ons bestuur zou willen komen 
versterken. 

Het bestuur van de Hoeksteen: 

De Hoeksteen wordt beheerd door een stichting. Deze stichting heeft 
een bestuur.  Dit bestuur bestaat momenteel uit 4 leden: 

Dannie Beijk      : voorzitter  

Bjorn Neervoort : Beheerder en Penningmeester  

Rob Verhaar  : Secretaris  

Taco Jongeneel  : belangenvereniging Prinsejagt en Driehoeksbos.  

 

Wat is de verantwoordelijkheid van het bestuur? 

• Het exploiteren en beheren van vrijetijdsaccommodatie "De 
Hoeksteen" 

• De Hoeksteen stelt ruimte beschikbaar aan groepen die vrije-
tijdsbesteding organiseren.  Dit kan een incidenteel karakter 
hebben, maar is in de meeste gevallen een activiteit die met 
een bepaalde regelmaat georganiseerd wordt.  

• De Hoeksteen stelt ruimte beschikbaar voor ontmoetingen, ver-
gaderingen en bijeenkomsten van mensen.  

• De Hoeksteen wil een spilfunctie vervullen in de wijk Prinsejagt 
– Driehoeksbos als HET ontmoetingscentrum voor mensen en 
plek waar altijd iets te doen is. Om dit vorm te geven verbindt de 
Hoeksteen zich aan de Wijkvereniging Prinsejagt 
(Belangenvereniging Prinsejagt en Driehoeksbos).     

• De georganiseerde activiteiten/bijeenkomsten hebben geen 
commercieel karakter.  
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Waarom zoeken wij een 5de bestuurslid?  

• De beschreven taken van het bestuur van de stichting is een 
breed pakket. Heel veel van de dagelijkse activiteiten worden 
door Björn Neervoort in zijn rol als beheerder opgepakt samen 
met een pool van vrijwilligers. Echter om de Hoeksteen optimaal 
te laten functioneren en ook op lange termijn gezond te laten 
zijn mag dit niet alleen op de schouders rusten van de beheer-
der.  Een solide en actief bestuur is daarom heel belangrijk.  

• Dannie Beijk en Rob Verhaar zijn als “huurders” in het bestuur 
terecht gekomen. Dannie is bestuurslid van de schaakclub die 
al jaren in de Hoeksteen zijn stek heeft. Rob is bestuurslid bij 
popkoor Sway die op de maandagavond in de Hoeksteen repe-
teert. Dannie en Rob vinden het lange termijn voortbestaan van 
de Hoeksteen zo belangrijk dat zij zich beschikbaar gesteld heb-
ben als bestuurslid. Dannie en Rob zijn echter geen inwoners 
van Prinsejagt/ Driehoeksbos. 

• Gelukkig is Taco Jongeneel sinds kort als vertegenwoordiger 
vanuit de belangenvereniging Prinsejagt en Driehoeksbos toe-
getreden tot het bestuur.   

• Het bestuur van de Hoeksteen wil heel graag de binding met de 
wijk Prinsejagt verder versterken en om die reden zoeken wij 
een 5de bestuurslid. Dit bestuurslid zou uit de wijk Prinsejagt - 
Driehoeksbos moeten komen.  

• Natuurlijk verdelen we met de 5 bestuursleden de werkzaamhe-
den op basis van beschikbaarheid en “kunde”  

Profiel:  

• Affiniteit met of interesse voor de wijk en buurtactiviteiten in 
Prinsejagt -Driehoeksbos 

• Woonachtig in Prinsejagt of Driehoeksbos.  

• Het is handig als je overdag af en toe tijd hebt (maar niet nood-
zakelijk) 

• Jong van geest 

Hoeveel tijd kost dit?  

• Wij vergaderen ongeveer 1x per 6 weken tussen de 1 en 1,5 
uur.   

• Natuurlijk blijft het daar niet bij. Afhankelijk van welke taken je 
oppakt komt daar nog het nodige bij, maar dat is in overleg.  

En nu? 

• Zou je meer willen weten over deze bestuursfunctie of een keer 
vrijblijvend kennis willen maken laat dit dan weten door een 
mailtje te sturen naar robverhaar2@gmail.com  

mailto:robverhaar2@gmail.com
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 Amy (bijdrage Marjolijn Lapré) 

Een vrolijke spontane meid van 10 jaar begint een winkel. 
Hoe is ze begonnen? 

Door toeval en door de coro-
natijd en verveling is Amy  
begonnen met sieraden ma-
ken van engeltjes. Mama 
heeft een geluks-engeltje in 
de auto hangen. En zo is 
Amy ze zelf gaan maken. Er 
is altijd wel iemand die een 
engeltje wil voor iemand die 
ziek is en geluk nodig heeft. Maar Amy ik kan toch nog meer dan 
engeltjes maken". Vandaar nu de armbandjes, kettingen, koordjes 
voor aan de en oorbellen. Ze zegt ook dat ze al best veel heeft 
verkocht, en ze heeft nu ook een grote order. Ze is al een klein onder-
nemertje. Op Instagram staan ze ook en ze heeft al klanten in heel 
Nederland. Ze maakt altijd een 

https://amys.jouwweb.nl
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  Interview ANIEKS  
(door Taco Jongeneel) 

Anita ontving mij zeer hartelijk. Zoals op 
de foto te zien is bood zij meteen een 
kop lekkere thee aan.  

Anita en Hans vierden op 16 april dit 
jaar het 25-jarig bestaan van de creatie-
ve onderneming. Het idee om hiermee 
te beginnen deed ze op bij 
“Duimelijntje” in Zwolle, vrienden van 
haar. Hans werkte toen veel in het bui-
tenland en haar jongste dochter ging 
naar de basisschool. Dat was een mooi 
moment om zo’n creatieve workshop te 
starten. Van oorsprong is Anita afgestudeerd als sociaal cultureel 
werker dus getraind in groepswerk en creatief bezig zijn. Anita doet 
dus het creatieve gedeelte en Hans zorgt voor de technische aspec-
ten. Hij giet de werkstukken met vloeibare klei in mallen en bakt deze 
na het drogen af. Als de regeringsmaatregelen het toelaten hopen zij 
op zondag 29 augustus een open dag te kunnen organiseren.  

Anita en Hans woonden eerst in de Jan Bollandlaan waar zij twee 
dochters kregen. Daarna verhuisden zij naar de Achtse Barrier. In de 
garage begon Anita toen een creatief atelier. Nadat ze op de jaarlijkse 
braderie veel meer aanmeldingen kreeg dan verwacht werd die gara-
ge al gauw te klein. Toen konden ze het pand op de hoek van de Jan 
Romeinstraat kopen. “Een heel goede keus want hier op de hoek heb 

je het beste licht”, volgens haar. 

In het verleden gaf Anita cursussen in 
boetseren, kralen maken, mozaïek, 
schilderen, vilten en toen het vorig jaar 
even kon ook bloemschikken. Zij wil 
zich nu meer toe gaan leggen op kera-
miek en KeraCoat. Niet alle mensen 
zijn zo creatief dat ze zelf een mooi 
werkstuk van klei kunnen maken. De 
werkstukken bij Anieks zijn al mooi 
van zichzelf en kunnen door de cursis-
ten nog mooier gemaakt worden. “Als 

mensen creatief bezig zijn dan zien ze ook andere stukjes van hen-
zelf. Daardoor kunnen ze vaak ook beter in andere situaties omgaan 
met de werkelijkheid.”  

KeraCoat droogt snel, is makkelijk te verwerken, met eindeloze moge-
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lijkheden voor abstracte, figuratieve, decoratieve werkstukken en 
schilderijen. Als je KeraCoat mengt met een speciaal poeder krijg je 
een soort klei in allerlei kleuren die niet gebakken hoeft te worden. De 
werkstukken zijn dan watervast en kunnen zo in de tuin gezet worden. 
Zij heeft daar ook een eigen licentie op aangevraagd. Op haar websi-
te, www.anieks.nl en facebookpagina vind je nog veel meer informa-
tie. 
“Maar is dat niet slecht voor het milieu?”, vroeg ik heel kritisch. “Nou, 

dat valt reuze mee. Het is op acrylbasis dus vergelijkbaar met de verf 
voor een schilderij en je kan allerlei materialen er in verwerken die 
anders bij het afval terecht zouden komen”, antwoorde ze. In de toe-
komst zou ook de ruimte in de Jan Romeinstraat te klein kunnen wor-
den. Zij dacht na over de mogelijkheid om in één van de vele leeg-
staande winkels te beginnen. Ook de mogelijkheid om wat meer cur-
sussen bij de Hoeksteen te geven sloot zij niet uit. Zodra het weer kan 
is iedereen welkom. 

http://www.anieks.nl
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|SamenBuren| 
 

Start. SamenBuren Prinsejagt is gestart! Dit is een nieuw initiatief van onze 
buurt. Van bewoners vóór bewoners, dus wij houden de regie. Wij zijn er dus 

voor elkaar, met ondersteuning van gemeente, Buurt in bloei en SamenBu-
ren. Wij willen leuke activiteiten mogelijk maken zoals een wijkfeest, straat-

barbecue, een hobbyclub, Cook & diner, you name it. SamenBuren bete-
kent echter óók omkijken naar elkaar, eenzaamheid tegengaan en talenten 
van mensen inzetten. Wij vinden namelijk dat iedereen in Prinsejagt de kans 
moet krijgen om mee te doen, jong en oud.  
Kwetsbaren in beeld. Mede door corona, is het voor veel mensen moeilijk 
om de dag door te komen. Contact leggen of om hulp vragen is soms best 
lastig.  Dat geldt natuurlijk ook voor de bewoners in Prinsejagt. Juist déze 

bewoners gaan we vanuit SamenBuren ondersteunen door hen met ande-
ren in contact te brengen.   
De vergeten doelgroep. Wie zijn dat dan? Alles wat tussen de jeugd en de 
ouderen zit waar we meestal geen bijzondere aandacht voor hebben. En dat 
zijn er nog al wat, in de doelgroep tussen de 25 en 55 bijvoorbeeld. Want 
ook 30ers en 40ers kunnen eenzaam zijn of behoefte hebben aan nieuwe 
leuke dingen.  
Subsidie. De gemeente Eindhoven stelt elk jaar subsidies beschikbaar aan 
wijken om iets voor haar bewoners te betekenen. Dit geldt ook voor Prinse-
jagt  en daar willen wij iets mee doen! Hiermee kunnen we onze wensen, 
maar óók die van jou ondersteunen.   

Doe je mee? SamenBuren is nergens zonder haar bewoners en daarom 
willen wij met jou in gesprek!  Wat gaat er goed en wat kan beter? Wat wil jij 
graag realiseren?  Woon je alleen en lijkt het je leuk om wekelijks samen te 
koken en eten? Ben je creatief, wil je meedoen aan hobby's of workshops, 
wandelen, klussen? Ben jij ergens supergoed in en wil je hier iets mee doen? 
Voel je je eenzaam of wil je meehelpen om eenzaamheid tegen te gaan? Of 
wíl je wel iets, maar weet je gewoon nog niet wat? Wat voor ideeën of wen-
sen je ook hebt, wij komen naar je toe.  
Huisbezoeken. Zoals je leest, zijn onze huisbezoeken super belangrijk. 
Daarmee komen we in contact met mensen die wat hulp kunnen gebruiken 
óf de mensen die "best wel iets" voor de buurt willen doen.  
* Ben je al initiatiefnemer in de wijk? Wij werken graag samen om elkaar 
 te versterken. 
** Wij gaan starten met onze huisbezoeken.  
  Als je wilt dat we bij jou langskomen, laat het ons dan even weten!  
Contact. Stuur ons een mailtje naar prinsejagt1@outlook.com. 
En neem alvast een kijkje op onze nieuwe Facebookpagina: 
www.facebook.com/samenburenprinsejagt  
 

Team SamenBuren: Jimmie, Edwin &  Esther  
In samenwerking met o.a. de wijkvereniging en Buurt in Bloei 

mailto:prinsejagt1@outlook.com
http://www.facebook.com/samenburenprinsejagt
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Bij deze wie-doet-me-wat-kat uit Prinsejagt maakte ik volgend versje: 
Raskat 
Geslacht poes 
Heeft een air 
Comme ci comme ca 
Kijk! 
  
Groetjes, 
Odilia 
 
Nieuwe Welkom-Borden 

Ook in onze wijk wilden wij graag mooie borden om aan te kondigen 
in welke wijk de bezoeker binnenkomt. Tevens kan hierop informatie 
worden gegeven over de wijkwebsite en belangrijke activiteiten in de 
toekomst. De gemeente had hiervoor nog een potje waaruit de vier 
borden betaald konden worden. Stuur jouw oneliner op naar: 

prinsejagt123@gmail.com en wie weet staat die binnenkort op de 

borden. 

Tekeningenactie! 
Ben je tussen de 4 en 18 jaar en wil je graag jouw mooie tekening of 
cartoon in dit blad hebben zodat iedereen die kan zien? 

Scan deze dan in en stuur de tekening op naar: 

prinsejagt123@gmail.com. De leukste gaan we zeker plaatsen. 
 

mailto:prinsejagt123@gmail.com
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De verkiezingsuitslag per stembureau in onze wijk 

Ben je nieuwsgierig hoe er in de wijk 

Prinsejagt-Driehoeksbos gestemd is 

voor de Tweede Kamer? De bereke-

ningen voor onderstaande grafiek 

zijn gemaakt met behulp van de pro-

cessen verbaal die de gemeente 

heeft gepubliceerd. Hiernaast het 

stembureau in basisschool de Koren-

aar. In de Tennishal gingen ook men-

sen uit andere wijken stemmen. Opvallend is dat in Basisschool de 

Opbouw VVD, PVV en D66 ongeveer gelijk scoorden terwijl in de Ko-

renaar D66 meer aanhangers had dan VVD of PVV. In beide scholen 

scoren het CDA, FVD en de linkse partijen wat minder goed. In de 

Tennishal was de VVD iets groter dan D66 terwijl de PVV een derde 

plaats inneemt. CDA en FVD hebben hier wat meer stemmen terwijl 

bij de linkse partijen de SP er duidelijk bovenuit springt. 
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Samen aan de slag voor passend sportaanbod 55+ 
in Eindhoven    
  
Eindhoven, 25 februari 2021 — Het Nationaal Ouderenfonds, Eind-
hoven Sport en sportverenigingen slaan samen de handen in één. 
Het gezamenlijke doel: inwoners van 55 jaar en ouder in beweging 
brengen en houden tot op hoge leeftijd. Sport en beweging is goed 
voor iedereen maar zeker voor de doelgroep vanaf 55 jaar is het  be-
langrijk om de mentale en fysieke weerbaarheid op peil te houden om 
gezond ouder te worden. 
 
Aanbevelingen Ouderenfonds   
 
Het Ouderenfonds maakt zich sterk dat ouderen een leven lang kun-
nen blijven bewegen. Vanuit een onderzoek met het Mulier Instituut, 

komt het Ouderenfonds daarom met drie aanbevelingen die landelijk 
aan gemeentes worden uitgedeeld. Vanuit het Ouderenfonds over-
handigde Peter Stolk deze aanbevelingen aan sportregisseur Marly 
Litjens van Eindhoven Sport en Peter de Zeeuw namens Eindho-
vense sportclubs met aanbod voor 55+ tijdens het wandelen van de 
KWIEK beweegroute in de wijk Mensfort. De drie belangrijkste aanbe-
velingen zijn het toegankelijk houden van sportaanbod voor deze 
doelgroep (ook tijdens corona tijd), samen met partners in de stad de 
doelgroep stimuleren tot in beweging blijven en sporten op maat mo-
gelijk maken.  
 
In beweging met de beweeggids 55+ 
 
Eindhoven Sport is het platform voor alles rondom sport in Eindhoven 
en onderstreept het belang dat juist deze doelgroep in beweging blijft. 
Speciaal voor mensen vanaf 55 jaar is onlangs de Beweeggids 55+ 
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geïntroduceerd op eindhovensport.nl/beweeggids. In dit digitale over-
zicht staan Eindhovense sportaanbieders met aangepast sportaanbod 
op de doelgroep, per stadsdeel weergegeven. Geïnteresseerden kun-
nen laagdrempelig kennismaken met de sport(-aanbieder) middels 
een gratis les. Voor sportadvies en bemiddeling naar passend sport-
aanbod kunnen mensen vanaf 55 jaar en ouder contact opnemen met 
sportregisseur Marly Litjens.  
 
Gericht sportaanbod voor ouderen 
 
Peter de Zeeuw is een bekende naam in de Eindhovense sportwe-
reld. Al vele jaren zet hij zich in om ouderen in beweging te krijgen en 
te houden. Zo verzorgt hij fitgym- en yoga voor ouderen op verschil-
lende locaties in Eindhoven en is hij gestart met het online beweeg-
programma ‘Gezond en Vitaal’ voor 80- en 90-plussers. In samenwer-
king met Eindhoven Sport, Fontys Sporthogeschool en wijkvereniging 
SamenBuren Jagershoef verzorgt hij in het buurthuis de beweegles-
sen bij de ‘Vitality Club’. “Door de lockdown zijn deze wekelijkse be-
weeguurtjes nu nog online te volgen maar zodra het mogelijk is, gaan 
we weer samen in het buurthuis bewegen en sluiten we gezellig af 
met koffie en een praatje” aldus Peter Stolk. 

http://eindhovensport.nl/beweeggids
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Beste wijkbewoners, 
 

Ik ben Thom van Houtum, 29 jaar jong 
en sinds 1 januari 2021 aangesteld als 
jullie nieuwe wijkagent. Ik ben wijkagent 
van de wijken Jagershoef, Prinsejagt, 
Driehoeksbos en Sportcomplex Eindho-
ven Noord.  

Sinds 2012 ben ik werkzaam bij de poli-
tie. Ruim 7,5 jaar daarvan heb ik ge-
werkt op Basisteam Maasland, bestaan-
de uit de gemeenten Oss en Bernheze. 
Naast het rijden van de reguliere (alarm)
meldingen had ik de daar de taakaccen-
ten ondermijning, social media en was ik 
horeca- en evenementencoördinator. 
Daarnaast heb ik wat kleine uitstapjes gemaakt naar o.a. de recher-
che. Voordat ik bij de politie kwam heb ik 4 jaar bij de Koninklijke 
Landmacht gewerkt en mijn HBO Integrale Veiligheid afgerond. 

Toe aan een nieuwe uitdaging solliciteerde ik eind vorig jaar met suc-
ces op deze functie van wijkagent in het bruisende en dynamische 
Eindhoven. Mijn eerste indrukken zijn goed en ik heb er ontzettend 
veel zin in! 

Samen met collega’s van Basisteam Eindhoven-Noord werk ik aan 
een veilige wijk. Ik ben voor jullie het eerste aanspreekpunt als het 
gaat om (structurele) problemen in de wijk. Deze problemen probeer 
ik, waar mogelijk, zelf op te lossen. Lukt dat niet dan sta ik in nauw 
contact met diverse partners zoals de gemeente, woningbouwvereni-
gingen, belangenverenigingen, zorginstanties, buurtbemiddeling, 
buurtpreventie, scholen et cetera. 

Een veilige wijk en een fijne leefomgeving creëren we samen. 
Schroom dan ook niet om mij aan te spreken als ik mijn rondje maak 
door de wijk. Dat waardeer ik! Ik kom graag in contact met jullie als 
inwoners en ondernemers. Zijn er vragen of problemen? Neem gerust 
contact met mij op via 0900-8844 of stuur mij een berichtje via Insta-
gram op Wijkagent_Thom_Eindhoven. Voor spoedmeldingen belt u 
112. 

Op mijn Instagrampagina probeer ik jullie bovendien op de hoogte te 
houden van de dingen die in de wijk spelen. Rest mij jullie een veilig 
en gezond jaar te wensen en hopelijk zien we elkaar snel! 

 

Groetjes, Thom 
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Activiteitenplanning van het Wijkteam 

1e vrijdag kinderdisco 18.30-20.30 uur 
2e vrijdag spellen/bios 19.00-21.00 uur 
3e vrijdag familiebingo 19.00-21.00 uur 
4e vrijdag staat nog open. 
Deze activiteiten zijn gepland voor de maanden mei, juni, sep-
tember, oktober, november en december.  
 
Wijkfeest/wijkdag na de zomerva-
kantie 11 en 12 september. 
Halloween 31 oktober 18.00 uur 
verzamelen bij de Hoeksteen en 
18.30 tot 19.30 uur de wijk in. 
Kerststukjes maken op 19 decem-
ber, ‘s morgens de kinderen en ’s 
middags de volwassenen. 
Natuurlijk onder voorbehoud dat de 
versoepelingen doorgaan. 

———————- 

Reanimatie cursussen 
Beste buurtbewoners, 

In oktober start als het mogelijk is weer een  reanimatie cursus in De 

Hoeksteen. Deze wordt gegeven door een gediplomeerde cursuslei-

der. De kosten zijn 25 euro p.p. Meestal kunt u deze kosten declare-

ren bij uw ziektekostenverzekering.  Mocht u interesse hebben dan 

kunt u zich opgeven bij onderstaand email adres: 

Post2rensen@hotmail.com 

Nico Rensen, coördinator Hartveilige wijk.  

————————— 

Truus Klep 
Hallo beste wijkvrienden en vriendinnen. 

De lente is weer in aantocht, maar helaas we mogen niet met z’n al-
len naar buiten om een stukske te wandelen. 

Nou vind onze Tinus da nie zo erg, want die ligt in z’n luie stoel voor 
de TV. En maar commentaar geven op wat er op de buis verschijnt, ik 
wordt er nie goed van. Dus ga ik als het een bietje goei weer is maar 
alleen een eindje wandelen. Al is het de leste tijd nou nie direct een 
echt wandelweertje maar als het efkes kan ga ik toch naar buiten. 

mailto:Post2rensen@hotmail.com
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En natuurlijk ga ik alleen, want een stukske wandelen zit er voor on-
zen Tinus dus nie in. Die is al moei als ie opstaat, tenminste als ge da 
opstaan kunt noemen. Als ie wakker wordt gaat ie eerst een tijdje op 
rand van z’n bed zitten, zich uitrekken, nog een paar keer gapen en 
dan komt ie overeind om z’n ochtendplasje te doen. En als da ge-
beurd is gaat ie z’n eige op z’n dooie gemak aanklejen. 

Maar nu de Lente er weer aankomt is het tijd om weer meer naar bui-
ten te gaan wijkgenoten, dus ik zou zeggen zoek de zon op als ie 
schijnt. Ik mag tenminste graag een stukske wandelen, want er is in 
onzen buurt best veel te zien. Zo wandel ik vaak langs het honden-
veldje aan de Oude Bossebaan. Nou daar lopen er veul honden los, 
groot en klein en het is net of ze mekaar allemaal kennen want ze 
spelen met elkaar, da is een plezier om er naar te kijken. 
En beste wijkvrienden vooral nie vergeten, het is weer tijd om in de 
tuin te gaan werken. Lekker met oe vingers in de grond wroeten, en 
weer overal van die enge beestjes tegenkomen die als het efkes te-
genzit in je mouw kruipen en voor da ge ze te pakken het zitten ze al 
onder oewen trui en krijg ze dan nog maar is te pakken.  

Oh ja voor ik het vergeet, ik kwam laatst op internet een paar leuke  
woorden met de uitleg ervan tegen, en ik zal jullie er een paar voor-
schotelen, let op: 

Het woord “bedacht” betekent dus het bed tussen bed nummer zeven 
en nummer negen. 

En het woord “continent” is een inenting in oewen kont. 

En “vertrouwen” betekent da ge ergens ver weg gaat trouwen. 

En “papier” is een Ier met een dikke pens. 
En zo zijn er nog veel meer van die woordjes met een dubbele bete-
kenis. Zoek maar eens op internet daar staan een heleboel van die 
woordjes. 

Nou vertelde ik hier bovenaan dit stukske da onze Tinus zo lekker lui 
voor d’n televisie kan gaan hangen maar nou heeft ie toch behoorlijk 
pech. De TV is kapot, zomaar ineens pats boem schee die er mee uit. 

En nou loopt ie chagerijnig door het huis te stieren want de reparateur 
kan pas in de loop van de middag komen dus ik heb het nog een paar 
uurkes wa met hem te stellen. 

Nou beste wijkgenoten ik ben weer uitgelu... pardon uitgekletst. Ik 
wens jullie nog veel mooi weer toe met veel zonnige dagen zodat we 
weer lekker buiten kunne gaan zitten. 

 

Groetjes van jullie Truus. 
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Amivedi Nederland 
(Stichting) Amivedi Nederland bestaat al ruim 
86 jaar en is een vrijwilligersorganisatie die lan-
delijk actief is. Wij registreren vermiste en ge-
vonden huisdieren kosteloos in onze database 
die voor iedereen toegankelijk is, met als doel 
deze huisdieren te herenigen met hun eigenaar. 
Door de inzet van bijna 140 vrijwilligers worden 
jaarlijks ruim 46.000 huisdieren met hun eige-
naar herenigd. 

Op 14 september 1933 is in Den Haag de stich-
ting Amivedi (Amor est  Iustitia verzorging van 
dieren) door  Indische dames opgericht. Deze 
dames wilde iets doen voor de vele verwaarloosde en zwervende 
dieren. Voor de oorlog  werden  dieren opgevangen door de stich-
ting, werd gelobbyd voor verbeteren van dierenwelzijn en werd er 
een dierenbegraafplaats in Veur opgericht. Deze werkzaamheden 
zijn door de oorlog op een laag pitje gekomen en de begraafplaats is 
in de oorlog verwoest, maar later door donatie weer gerestaureerd.  
Uit de opbrengsten van de begraafplaats werden weer levende die-
ren geholpen. In begin jaren 1950 werd er nieuw leven in de stichting 
geblazen voor nieuwe vrijwilligers die ook de doelstelling wijzigden. 
De mensen gingen anders met hun dieren om. In die tijd is de be-
hoefte ontstaat om bij een vermist of gevonden dier hulp te zoeken. 
Dit is tot op heden nog steeds onze doelstelling. 

Sinds april 2013 is het verplicht om honden (geboren na 1 april 2013 
en honden uit het buitenland) te laten chippen. Voor katten en ande-
re huisdieren is die verplichting er nog niet. Het chippen van honden 
is vooral verplicht gesteld om malafide en illegale hondenhandel en 
hondenfokkerijen uit te bannen. Wel is het van belang om zelf te con-
troleren of de chip bij de landelijke databank geregistreerd staat. 

Ik ben begin jaren 70 bij de stichting begonnen en heb met heel veel 
plezier de diverse functies binnen de stichting vervuld zoals meldpunt 
Eindhoven, landelijke coördinator voor alle meldpunten en bestuurs-
lid. Tot ongeveer 10 jaar geleden mijn man ernstig ziek werd en ik er 
de tijd niet voor had. Sinds ruim 3 jaar ben ik weer actief bezig. Ik 
verzorg de webshop van de stichting waar wij diverse leuke promo-
tieartikelen van Amivedi aanbieden. Op www.Amivedi.nl vindt u wat 
we verkopen. De stichting krijgt geen subsidie.  We doen dit werk 
door o.a. verkoop (van kaarten, postzegels enz.) giften en donatie 
van mensen. 

Ans Peeters - Lelieveld 

http://www.Amivedi.nl
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Nanette Senthivel- Dekker uitgeroepen tot 

“Koning voor één dag”! 

Mede dankzij haar tomeloze inzet om leuke activiteiten te organiseren 

voor de jeugd en haar bijdrage aan de redding van buurthuis de 

Hoeksteen heeft de jury haar deze waardering toegekend. 
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Gezocht: Nieuwe Raadsleden. 
Misschien heeft u de oproep al eens voorbij zien komen:  de 
UWV cliëntenraad zoekt op dit moment nieuwe raadsleden. Maar 
wat doet de cliëntenraad eigenlijk? En wat bereikt ze zoal?  

 

De UWV Cliëntenraden vertegenwoordigen alle cliënten van UWV: 
iedereen met een uitkering (zoals WW, WIA, WAO, Wajong, Ziekte-
wet) of voorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een job-
coach) en iedereen die als werkzoekende staat ingeschreven bij het 
UWV WERKbedrijf. De raadsleden hebben direct contact met cliënten 
en met medewerkers en managers van UWV. Daardoor kunnen ze 
goed inschatten waar de belangrijkste knelpunten in de uitvoering lig-
gen. Ze denken gevraagd en ongevraagd mee met UWV en geven 
advies.  

 

De Cliëntenraden bereiken vaak zaken die niet direct bij het grote pu-
bliek opvallen, maar voor de enkeling toch een wezenlijk verschil 
maakt. Recentelijk is door een initiatief van de Raad Limburg een pro-
ject gestart waarin UWV en de Gemeente samen optrekken om de 
minst bedeelden in onze samenleving beter van dienst te zijn en te 
wijzen op de mogelijkheden, financieel en fysiek, die deze instanties 
kunnen bieden. 

 

De raadsleden van Midden- en Oost-Brabant zijn regelmatig te vinden 
bij voorlichtingen over WIA, WW of Wajong, gaan naar een workshop 
of bezoeken een vacaturecafé. Om erachter te komen wat er bij cliën-
ten speelt, maar vooral ook om te zien hoe deze bijeenkomsten voor 
cliënten zo nuttig en prettig mogelijk gemaakt kunnen worden. Wat ze 
zien en meemaken, schrijven ze op in een belevingsverslag: een kort 
verhaal waarin is samengevat hoe het raadslid de bijeenkomst heeft 
ervaren. Deze verslagen worden door de regionale managers en ad-
viseurs gelezen. Zo werkt de raad samen met UWV om de dienstver-
lening naar cliënten toe te verbeteren.  

 

Wordt ook raadslid .Om lid te worden is het nodig dat u staat in ge-
schreven bij UWV. Ook invloed uitoefenen op de dienstverlening van 
UWV? Bekijk de site van de Cliëntenraad: www.clientenraad-uwv.nl   

Meer weten over wat het precies inhoudt om raadslid te zijn, of welke 
resultaten de Cliëntenraad de afgelopen tijd heeft bereikt., vraag dan 
informatie op bij de secretaris. U kunt deze bereiken via midden-
oostbrabant@clientenraad-uwv.nl.  

https://clientenraad-uwv.nl/https:/www.clientenraad-uwv.nl/vacatures
http://www.clientenraad-uwv.nl
mailto:midden-oostbrabant@clientenraad-uwv.nl
mailto:midden-oostbrabant@clientenraad-uwv.nl
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Winnaars Speurtocht voorjaar 2021     

Naomi en Joey   fam.Reuvers  Tessel van Poeijer 

van der Velden 

 

Een nog dikkere Jagthoorn of elke maand uitgeven? 

De redactie geeft er de voorkeur aan om “slechts” drie keer per jaar 
een wijkblad uit te geven. In het voorjaar, in de herfst en in de winter. 
Dit blad kost ongeveer € 700,- per keer. Een deel hiervan wordt ge-
compenseerd door de adverteerders. Verder zijn er tientallen vrijwil-
ligers mee bezig om nieuws te verzamelen, de grafische vormgeving 
te verzorgen en met het rondbrengen. Voor de meest actuele informa-
tie kan je altijd terecht op Nextdoor, Facebookpagina Prinsejagt-
Driehoeksbos of op de wijkwebsite: www.jagthoorn.nl. 

Hierop vind je o.a. een jeugdpagina, een coronaviruspagina, informa-
tie over de wijk, wonen, openbaar vervoer, gezondheidszorg, veilig-
heid, vele activiteiten in de directe omgeving en nog veel meer inte-
ressante dingen: 

Binnenkort openen “Monkey Town” en “JumpSquare” hun poorten op 
Sportpark Eindhoven Noord.  

Ook interessant zijn de bouwplannen op de oude Korenaar school of 
de aanpassing van de Marathonloop voor een nieuwe busbaan van 
het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (3). 

Zet de wijkwebsite bij je favorieten! 
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Gehoord langs de velden. (Nico Rensen) 

“Hallo met Olga Commandeur”. “Ja hier met Toon Gerbrands van 
PSV. Kan ik je even spreken?” “Waarover Toon?” “Nou, ik wil dat je 
als je tijd hebt, gymnastiekles gaat geven aan het elftal van ons. Het 
moet dan wel op het nummer “Hoofd, schouder knie en teen”. Dan 
kunnen ze in de wedstrijd geen hands meer maken. Tevens kun je ze 
buiten training geven met de handen op de rug om te leren lopen en 
te springen en dan fatsoenlijk neer te komen op de grond zonder ge-
blesseerd te raken!” “Nou Toon je vraagt nogal veel maar ik kan het 
natuurlijk proberen. Ik heb al meer voetbalclubs aan de lijn gehad met 
dit verzoek. Ik zal kijken wat ik kan doen.” 

Dit zou zo maar eens kunnen gebeuren in de toekomst met de clubs. 
Waarom? Nou de regels voor hands zijn zo moeilijk gemaakt door de 
FIFA dat je deze 3 keer moet lezen wil je ze snappen.  

Door de coronatijd hebben de mensen op kantoor, die nooit een bal 
aangeraakt hebben en niet weten of deze rond of vierkant is, deze 
nieuwe regel verzonnen. Belachelijk. 

Voetballers wordt het op deze manier zeer moeilijk gemaakt om voet-
bal te spelen. Opzettelijk de bal tegen een arm aanschieten van een 
speler in het strafschopgebied gaat veel gebeuren om een penalty uit 
te lokken, denk ik zo. Dus heren scheidsrechters blijf alert.     

Bij de scheidsrechtersop-
leidingen in het amateur-
voetbal moet er veel 
aandacht aan besteed 
worden om deze regel 
goed uit te leggen. An-
ders wordt het moeilijk 
op het veld, vooral in de 
lage klasse.  Volgens 
scheidsrechterbaas Van 
Egmond is het een grijs 
gebied deze nieuwe re-
gel over hands. Dus he-
ren scheidsrechters, 
maak er geen potje van 
en lees deze regel goed en geen eigen willekeur graag. Laat de VAR 
hier ingrijpen, voorkomt boosheid.  
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Colofon: 

Dit blad is een uitgave van Wijkvereniging Prinsejagt – Driehoeksbos 

Voor de financiering afhankelijk van advertenties. Oplage 2500 stuks. 

 

Dagelijks Bestuur 

Jimmie Aarts   voorzitter prinsejagt1@outlook.com  

Marianne Blumink   Secretaris marianne.greijmans@live.nl   

Esther Janssen   Penningmeester emc.janssen@gmail.com  
Bestuursleden: 

Marjolijn Lapré   marjolijn.lapre@gmail.com   

Taco Jongeneel   prinsejagt123@gmail.com   

   

Redactie Wijkblad ‘De Jagthoorn’:  Taco Jongeneel 

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

Contact wijkblad en website: prinsejagt123@gmail.com  

Tel: 040-2436262  

  

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. 

  

  

Actviteiten team. 

Coördinator: Nico Rensen. 

Email: post2rensen@hotmail.com 

Leden: 

Ingrid Buchholz, Eric Brech, Brynhilde Bax, Marjolijn Lapre,  

Nanette Senthivel, Inge van der Velden 

Email: activiteitenteam.prinsejagt-driehoeksbos@hotmail.com 

 

Buurtpreventie Prinsejagt 1: 

Jimmie Aarts. Email: prinsejagt1@outlook.com  

Buurtpreventie Prinsejagt 2: 

Frans Vugts, Ingrid Buchholz. Email: prinsejagt@gmail.com 

Buurtpreventie Driehoeksbos: 

Fer Damhuis. Email: Buurtpreventiedriehoeksbos@ziggo.nl 

Hartveilige wijk:  

Coördinator: Nico Rensen. Email: post2rensen@hotmail.com 

mailto:prinsejagt1@outlook.com
mailto:marianne.greijmans@live.nl
mailto:emc.janssen@gmail.com
mailto:marjolijn.lapre@gmail.com
mailto:prinsejagt123@gmail.com
http://www.jagthoorn.nl
mailto:prinsejagt123@gmail.com
mailto:post2rensen@hotmail.com
mailto:activiteitenteam.prinsejagt-driehoeksbos@hotmail.com
mailto:prinsejagt1@outlook.com
mailto:prinsejagt@gmail.com
mailto:Buurtpreventiedriehoeksbos@ziggo.nl

