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Wijkfeest Prinsejagt-Driehoeksbos 

Helaas gaat onderstaand wijkfeest 
vanwege corona niet door!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 11 en zondag 12 september zijn er in en rondom  
“de Hoeksteen”, Gerretsonlaan 1a festiviteiten gepland: 
 

 
Zaterdag 11 september vanaf 20.00 uur: 

Feestavond met “the Jerseys”. 
 

Zondag 12 september vanaf 11.00 uur: 
Wijkdag met muzikale omlijsting van  
“Trio Houdoe” en popkoor “Sway”. 

Dit alles onder voorbehoud van de coronamaatregelen. 
 
De wijkdag willen we in de vorm gieten van een kleedjesdag 
waar kinderen uit de wijk hun spulletjes kunnen verkopen 
op een kleedje rond de Hoeksteen. 
 

Tevens kunnen verenigingen 
uit de Hoeksteen promotie ge-
ven aan hun activiteiten. Be-
drijven uit onze wijk kunnen 
hetzelfde doen. Voor kramen 
wordt gezorgd. 
Op deze wijkdag zijn er spring-
kussens aanwezig en ook een 
ballonnenclown. 

 
Opgeven voor deze dag kan via de email: 
activiteitenteam.prinsejagt-driehoeksbos@hotmail.com  

mailto:activiteitenteam.prinsejagt-driehoeksbos@hotmail.com
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Week tegen eenzaamheid:  

30 september t/m 7 oktober  

Met het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid de 
trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Dit doen we met 
een brede beweging in de samenleving die ervoor staat dat ouderen 
meedoen en voelen dat ze ertoe doen – ook als ze minder vitaal en 
actief zijn. Samen.  
Vanuit Buurt in Bloei willen wij hier aandacht voor vragen! Op maan-
dag 4 oktober zullen wij (Edwin Wijngaards & Marlou van Kessel) met 

verschillende acties door Woensel Noord Ontginning* trekken om 
aandacht te vragen voor eenzaamheid.  

Buurt in Bloei 
Als verbinders liggen onze taken in de buurt. We ondersteunen 
(groepen) bewoners die iets voor hun straat of buurt willen doen. Ook 
verbinden wij bewoners met elkaar, met ondernemers of met stichtin-
gen. Denk bijvoorbeeld ook aan ondersteuning bij buurtactiviteiten of 
burenhulp.  

Heb jij een ontzettend leuk idee of wil je graag in contact komen? Wij 
gaan graag met je in gesprek! 

Contact 
Edwin Tel: 06-46859457  
email: edwinwijngaards@wijeindhoven.nl  
Marlou Tel: 06-18947193  
email: marlouvankessel@wijeindhoven.nl 

Tot ziens!  
website: www.wijeindhoven.nl/buurtinbloei 
 
 

* Woensel Noord Ontginning 
omvat de wijken Prinsejagt, 
Driehoeksbos, Jagershoef, ‘t 
Hool, Winkelcentrum en 
Vlokhoven. Deze wijken zijn 
vanaf de jaren 60 uit de 
grond gestampt om de 
groeiende bevolking te huis-
vesten. (redactie) 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/over-eenzaamheid/over-een-tegen-eenzaamheid/
http://www.wijeindhoven.nl/buurtinbloei
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Optreden/Open Repetitie Popkoor Sway  

Popkoor Sway repeteert alweer zo’n 7 jaar naar volle tevredenheid in 
de Hoeksteen aan de Gerretsonlaan. Afgelopen jaar hebben we na-
tuurlijk zoals iedereen last gehad van de CoVid-19 pandemie, maar 
we zijn wel blijven repeteren met video en andere mogelijkheden van 
het internet.  

Wij zijn op zondagmiddag 12 september gevraagd om muziek te 
komen maken op het wijkfeest bij de Hoeksteen (gaat helaas niet 
door!). Dat vinden we heel leuk al zal het optreden meer het karakter 
hebben van een openbare repetitie dan van een gepolijst optreden 
aangezien we na de zomervakantie pas 1 keer hebben kunnen repe-
teren en we hele lange tijd niet live samengespeeld hebben. Toch wil-
len we dit graag doen en van de gelegenheid gebruik maken om men-
sen kennis met ons te laten maken. We zijn namelijk nog hard op 
zoek naar 2 nieuwe tenoren en 1 nieuwe bas/bariton.  

Popkoor Sway is een gezellige club, die lekkere popmuziek maakt, in 
een eigen jasje gegoten door muzikaal leider Gerard de Graaf. De 
groep bestaat uit zo'n 24 zangers en zangeressen en een stevige 5 
mans band. Het repertoire varieert van rustige ballads tot stevige pop-
nummers. De combinatie van een niet al te groot koor en een goede 
band geeft de groep een heel eigen sound.  

Kom zondagmiddag 12 September naar de Hoeksteen en kijk of dit 
iets is voor jou!  Mocht je niet in de gelegenheid zijn om 12 Septem-
ber te komen of als het optreden door de overheidsregels niet door 
kan gaan, mail dan naar zingen@popkoor-sway.nl of loop een keer 
op een maandagavond binnen in de Hoeksteen als we aan het repe-
teren zijn.  

mailto:zingen@popkoor-sway.nl
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Nieuw! Jumpsquare 

14 juli heb ik een interview ge-
had met Marvin Claessens, 
parkmanager bij Jumpsquare. 
Dat zit in een nieuw gebouw 
aan de Fakkellaan 6 op de 
plaats waar vroeger de sauna 
was. Als ik aan kom lopen zie 
ik al een rij mensen staan wachten voor de kassa. Het is gezellig druk 
binnen met vrolijke kinderen. Er zijn ook kinderfeestjes aan de gang. 
Marvin heeft in zijn drukke agenda een plekje vrij weten te maken. 

Ik vraag Marvin of het altijd zijn droom is geweest een trampolinepark 
te openen. Hij lacht, nee niet echt. Hiervoor heb ik bij een vakantie-
park gewerkt. Daarna kwam dit op mijn pad. Ik geniet ervan om blije 
mensen te zien. Als kinderen binnen komen, hebben ze er vaak heel 
veel zin in. Als ze dan ook weer blij naar huis gaan hebben wij als 
team ze toch een fijne dag kunnen geven. Daar haal ik veel voldoe-
ning uit.  

Kan je me iets over de geschiedenis van Jumpsquare vertellen? 

Jumpsquare is in 2016 gestart met een paar vestigingen. Een investe-
ringsbedrijf heeft ons overgenomen en het in 2015 gestartte Jump XL 
ook. Deze samenwerking is verder gegaan onder de naam 
Jumpsquaregroup. Nu is het het grootste bedrijf met trampoline par-
ken in Nederland en het snelst groeiend in Europa. Met onder andere 
parken in België, Duitsland en Frankrijk. Zowel Jumpsquare als Jump 
XL hebben hun eigen huisstijl behouden zodat niet alles hoefde te 
veranderen. De parken worden deels in eigen beheer geëxploiteerd 
en deels via franchise partners. 

Jullie zijn 19 mei voor het eerst echt open gegaan. Is het een andere 
opening geworden dan jullie in gedachte hadden? Jazeker, we wilden 
op 4 februari openen maar dat ging toen niet. Op 16 april mochten we 
een pilot draaien met testen voor toegang. En op 19 mei mochten we 
weer open. Maar zonder horeca en geen kinderfeestjes enzo. Pas 
sinds 4 juni zijn we echt helemaal open.  

Is Jumpsquare alleen voor jeugd of kunnen volwassenen ook komen 
springen? Jumpsquare is voor iedereen. We hebben jumpscool daar 
leer je tricks. Maar we hebben ook Jumpfit en dat is een soort fitness 
op de trampoline. Daar zien we vooral vrouwen maar ook een enkele 
man. Jumpscool is nu op maandag en woensdag en Jumpfit op dins-
dag, donderdag en zondag. Voor de allerkleinsten hebben we een 
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speciale Minijump. De kinderen kunnen onder begeleiding van een 
volwassene rollen, vallen, springen en vooral veel plezier beleven. 

Kan je me iets meer vertellen over Hit it? Dat is toch iets speciaals bij 
jullie? 

Jazeker, Hit it is een interactieve game van Edu play. Het is voor alle 
leeftijden. Je klimt, kruipt en springt binnen 20 minuten door de attrac-
ties en verzamelt zoveel mogelijk punten en probeert de hoogste sco-
re te verbeteren. 

Zijn er ook al bn’ers bij jullie in het park geweest? Ja al een stel. Ze 
zijn vooral bekend van Tiktok en Youtube. Zoals Sara Dol, Stefan de 
Vries, Joël Beukers, Diop, meester Jasper, Boaz, Bart v.d Linden. 
Vandaag komt Dante langs. En ineens valt me op dat er kinderen op 
een kluitje staan en dat ze met iemand op de foto willen. Dat is Dante 
vertelt Marvin. Het was een heel leuk interview en de sfeer is heel re-
laxed. Ga snel eens een kijkje nemen! 

Nanette Senthivel 
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SamenBuren en buurthuis De Hoeksteen  
organiseren een inloop! 
 
Vanaf 4 augustus 2021 organiseren we iedere woensdag van 9.30 
uur tot 11.30 een ‘SamenBuren’ inloop in de Hoeksteen. Vanaf 10.00 
zal er doorgaans iemand van SamenBuren Prinsejagt en/of Wij-
Eindhoven aanwezig zijn.  Iederéén vanuit de wijk Prinsejagt - Drie-
hoeksbos is welkom voor een kopje koffie en een praatje. 

Vanaf woensdag 8 september starten we om 8.30 om ouders die hun 
kinderen zojuist naar de Korenaar gebracht hebben de gelegenheid te 
geven aansluitend een kop koffie te komen drinken!  

Wie zijn wij? 
Enthousiaste vrijwilligers uit de wijk die de buurtbewoners meer sa-
men willen brengen.  
Om dat voor elkaar te krijgen werken we nauw samen met de vrijwil-
ligers van De Hoeksteen, de verbinders van Buurt in Bloei (Wij-
Eindhoven) en de wijkvereniging Prinsejagt – Driehoeksbos 

SamenBuren betekent óók omkijken naar elkaar, eenzaamheid te-
gengaan én talenten van mensen inzetten.  Wij vinden namelijk dat 
iedereen in de wijk de kans moet krijgen om aansluiting te vinden.  

Doe jij mee? SamenBuren Prinsejagt is nergens zonder haar bewo-
ners en daarom willen we graag van jou weten: 

- 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 en wil je meedoen aan hobby’s of workshops, wande-
len of klussen? 

- Ben jij ergens supergoed in en wil je hier iets mee doen? 

- Ben je eenzaam of wil je meehelpen om eenzaamheid tegen te 
gaan? 

- Of wil je wel iets, maar weet je gewoon nog niet wat? 

Wat voor ideeën of wensen je ook hebt, wij gaan graag met je in ge-
sprek! 

Contact: Ben je niet in de gelegenheid om langs te komen, neem dan 
contact op met de coördinator van SamenBuren Prinsejagt: 

 

Jimmie Tel: 06-33225148 

www.samenburenprinsejagt.nl ; info@samenburenprinsejagt.nl  

Facebook: https://www.facebook.com/samenburenprinsejagt/ 

http://www.samenburenprinsejagt.nl
mailto:info@samenburenprinsejagt.nl
https://www.facebook.com/samenburenprinsejagt/
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Voetbal vereniging Nieuw Woensel 
 
Vv Nieuw Woensel is een voetbal vereniging waar 
plezier voorop staat, voor meisjes, jongens, vrouwen 
en mannen. Wij bieden de unieke mogelijkheid om 
als meisje in een meisjes elftal te spelen, vanaf  
MO11- tot en met MO19 en dan door naar de da-
mes. Zelfs in de zaal zijn wij actief met een dames 
team. Sinds een jaar zitten wij op Sportpark Woensel Noord en zijn 
we enorm gegroeid van een kleine voetbalvereniging naar een hele 
grote vereniging.  Wij zoeken daarom nog een clubheld, regelneef of 
nicht, beste mannen of vrouwen op het veld, kantinemedewerkers etc.   
Dus lijkt het je leuk om een paar uur per week uit je eigen bubbel te 
stappen en in onze vereniging een steentje bij te dragen? Kijk dan op 
onze website https://www.nieuw-woensel.nl/vacatures of op https://
eindhovendoet.nl.  Voor info of vragen neem contact op met onze vrij-
willigerscoördinator via vrijwilligers@nieuw-woensel.nl. 

 
Volg je voeten 
 
Wij nodigen iedereen uit om te ontdekken wat voetbal je kan brengen. 
Voetbal is een verrijking. Het laat de jeugd groeien. Met de bal aan de 
voet op weg naar een nieuw avontuur. Volg je voeten en kom bij ons 
voetballen! Neem eens een kijkje op onze website https://www.nieuw-
woensel.nl 
Interesse in een proefles neem contact op met secretaris@nieuw-

woensel.nl  

https://www.nieuw-woensel.nl/vacatures
https://eindhovendoet.nl
https://eindhovendoet.nl
mailto:vrijwilligers@nieuw-woensel.nl
https://www.nieuw-woensel.nl
https://www.nieuw-woensel.nl
mailto:secretaris@nieuw-woensel.nl
mailto:secretaris@nieuw-woensel.nl
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Internationale Dans in de Hoeksteen. 

IDE is een vereniging die al ruim 55 jaar actief is met 
volksdansen in Eindhoven.  

Na op verschillende plaatsen in Eindhoven gedanst 
te hebben, zijn we 2 jaar geleden verhuisd naar 
buurthuis de Hoeksteen.  

Hier dansen we iedere woensdagavond met 2 groepen en op de don-
derdagochtend met 1 groep. 

We leren daar onder deskundige leiding dansen uit de hele wereld, 
veelal op authentieke muziek. 

Behalve de wekelijkse cursussen organiseert IDE ook regelmatig 
dansworkshops en vrije dansinstuiven. 

Daarnaast hebben we ook de demonstratiegroep Ziplamak. De-
ze groep treedt regelmatig op in Eindhoven , maar ook op ande-
re plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld bij festivals. 
Dansen maakt ons blij en het is ook nog eens goed voor je lijf 
en je brein. 
 
U bent van harte welkom 
om een keertje vrijblijvend 
mee te komen dansen of 
eens te komen kijken of 
het iets voor u is, het is 
wel fijn als u zich dan van 
te voren even aanmeldt.  
De lessen gaan weer 
starten op 1 en 2 septem-
ber a.s., uiteraard met in-
achtneming van de dan geldende Coronamaatregelen. 

 
Voor aanmelding of meer informatie:  
E-mail: internationaledanseindhoven@gmail.com  
Telefoon: Henny Heestermans, secretaris: 040-2217802 
of Emmy den Boer, voorzitter: 06-51624055 
Website: www.idedansweb.nl 

mailto:internationaledanseindhoven@gmail.com
http://www.idedansweb.nl
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Langs de velden 

Bevestigd door de KNVB. Louis van Gaal 

bondscoach van het Nederlands elftal. Eerst 

moet er wat belachelijk papierwerk  in orde zijn 

voor de belasting. Hij wil daar blijven wonen 

vanwege fiscale redenen. Dit is begrijpelijk maar 

moet een miljardair als Louis zich daar druk 

over maken vraag ik me af? Danny Blind, Henk 

Fraser en Frans Hoeks worden zijn assistenten. 

In het verleden is gebleken dat Louis het kan 

ondanks zijn arrogantie die hij uitstraalt. Zijn 

vrouw Truus is niet blij want ze dacht in Portugal een mooie oude dag 

te gaan beleven met hem. Maar ik denk dat iedere trainer die op hoog 

niveau gepresteerd heeft moeilijk afscheid kan nemen van het voet-

bal. Kijk naar Dick Advocaat, ook zo één, gaat weer een avontuur aan 

in Irak. Echte voetbaldieren die mensen. Zal Louis het voor elkaar krij-

gen om eens een keer een wereldtitel te veroveren met het Neder-

lands elftal? De spelers zijn er ook wel op gebrand denk ik. Of er een 

chemie ontstaat tussen hem en de spelers is te betwijfelen. De ver-

wende knaapjes hebben het verknald omdat ze vergeten zijn een der-

derangs voetballand te verslaan. Hoewel Frank de Boer hier ook me-

de schuld aan is omdat hij dit elftal niet aan de praat kreeg en fatale 

beslissingen nam. Ondanks de waarschuwingen die gegeven werden 

door pak weg 7 miljoen Nederlanders werd hij toch aangesteld. Waar-

om, gebrek aan beter denk ik dan maar. Misschien was het ook beter 

geweest als Louis wat jongere trainers meegenomen had die nog 

moeten klaargestoomd worden voor later. Ik denk hierbij aan een Gio-

vanni van Bronckhorst en een Phillip Cocu. Die zouden de volgende 

generatie kunnen trainen door ervaring op te doen bij Louis. Jammer 

dat dat niet gebeurt en ik denk dat Danny Blind de volgende bonds-

coach wordt. Daarom heeft Louis eigenlijk maar één opdracht! Zorg 

dat we wereldkampioen worden in Qatar dan kunnen we zeggen: Van 

Gaal heeft zeer goed werk verricht en Nederland staat weer op de 

kaart.  

Nico Rensen    
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 Belangenvereniging Prinsejagt  en Driehoeksbos  
 Secretariaat: Liviuslaan 52, 5624 JG Eindhoven 

 Internet www.jagthoorn.nl 

   

Verslag van de Algemene Jaarvergadering van de Wijkvereniging Prin-
sejagt I en II en Driehoeksbos, op woensdag 23 juni 2021 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen. Jimmie 
Aarts stelt zich voor, en stelt ook Esther Janssen voor, onze interim pen-
ningmeester. Verzoek aan iedereen om zich te houden aan de Corona 
maatregelen. 

2.  Verslag van de Algemene Jaarvergadering gehouden op  

28 maart 2019 

Het verslag wordt doorgenomen. Er wordt gevraagd hoe je bij de AED 
kunt, als je die nodig hebt. Als je melding maakt via 112 worden mensen 
opgeroepen die hartmassage kunnen geven. 

3.  Jaarverslag 2020 

Gerard Kluessjen vindt dat de verandering van de naam aan de leden 
voorgelegd had moeten worden. De voorzitter legt uit dat de officiële 
naam Belangenvereniging blijft, maar dat Wijkvereniging meer tot de 
verbeelding van bewoners spreekt dan Belangenvereniging.  

Gerard Kluessjen stelt voor om Hilly Schoonderwalt, Annie van Beers, 
Hans de Vries, Edmond De Smet en Fons Bartelen erelid te maken. Dit 
wordt goedgekeurd. Annie, Hans en Fons hebben al een eretitel die was 
overhandigd via een oorkonde, Annie zelfs een vrijwilligerspenning.  

4.  Verslag  van de kascommissie. 

Het verslag wordt toegelicht. 

5.  Benoeming twee leden kascommissie + plaatsvervangend lid  

Marianne Galema en  Joke Peters zullen de volgende kascontrole uit-
voeren en  Gerard Kluessjen meldt zich als de reserve. 

6.  Dechargeverlening aan het bestuur inzake het gevoerde beleid. 

Decharge wordt verleend. 

7.  Globaal overzicht van het te voeren beleid in 2021 

Jimmie neemt de activiteiten door, die het activiteitenteam dit jaar nog 
wil organiseren. Het betreft o.a. een Kinderbingo en disco. Een wijk-
feest. Het terrein achter de Hoeksteen zal opgeknapt worden vóór het 
wijkfeest. Er wordt ook gekeken of er een terras kan komen bij de Hoek-
steen. Taco Jongeneel geeft aan dat hij tot het bestuur van de Hoek-
steen is toegetreden. Er wordt hard gewerkt aan het opknappen van de 
Hoeksteen. Maar er is weinig budget om b.v. hufterproof meubilair aan 
te schaffen.  Er is voortaan een inloop op de woensdag ochtend. En er 
komt een groot spandoek om de Hoeksteen te promoten. Taco publi-
ceert alle zaken die onze wijk betreft op de website, op Facebookpagina 
Prinsejagt-Driehoeksbos en op de Nextdoor-app. Voorstel van Gerard 
Kluessjen om vaker flyers uit te delen. Wij nemen dit voorstel mee. 
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8.  Vaststellen begroting. 

Esther licht de begroting toe: voor dit jaar met name het wijkfeest en 
activiteiten jeugd. We hebben de subsidie van 2021 gekregen, maar ook 
een deel terug moeten storten voor 2020. De begroting is bij het bestuur 
in te zien. 

9.  Verkiezing bestuursleden.  

Volgens het rooster van aftreden zijn statutair aftredend: Taco Jonge-
neel, hij wordt herkozen. 

Er is één nieuwe kandidaat: Esther Janssen. Zij wordt gekozen door de 
leden.  

Pauze 

10. Informatie over de activiteiten Samen Buren. 

Jimmie Aarts geeft informatie over het project Samen Buren. Informatie 
hierover heeft ook in de Jagthoorn 42 gestaan, en er komt een website 
voor Samen Buren: www.samenburenprinsejagt.nl 

In Tongelre is het Stadshobby centrum. Zowel ouderen als jongeren 
kunnen daar hun  hobby uitoefenen . Voorstel Taco Jongeneel om hier 
ook zoiets op te zetten, daar kunnen bewoners die zich aanmelden voor 
Samen Buren dan samen activiteiten ontplooien. 

11. Rondvraag en sluiting 

Nanette Senthivel heeft een aanvulling op hoe zij activiteiten promoot: 
zij informeert Prinsejagt 1 via  Korenaar en De Opbouw over de activitei-
ten voor de jeugd. 
Han de Folter vraagt of er in Prinsejagt 1 SWZ niet gebruikt kan wor-
den. Is nu niet meer mogelijk, en toen er sprake van was, waren er pro-
blemen omdat er eerst veel verbouwd zou moeten worden. 

Gerard Kluessjen geeft compliment aan Jimmie over de manier waarop 
ze zijn kritische vragen  heeft opgepakt en beantwoord. 

Kees Lepoeter: beheerder van “adopteer een straat”. Doel: de eigen 
woonomgeving adopteren, meehelpen schoon te houden en vergroe-
nen. Kees wil onze wijk de schoonste en groenste maken. “Adopteer 
een straat” levert potgrond en de bloemen. Bewoners hoeven alleen 
water en verzorging te geven. 

De voorzitter vraagt Edmond De Smet en Hilly Schoonderwalt naar vo-
ren. En hoewel ze aangegeven hadden geen speech, oorkonde of an-
dere toeters en bellen te willen, willen wij ze toch met een bloemetje 
bedanken voor hun inzet. 

De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur.  

 

Mocht u zich nog aan willen melden als bestuurslid of deel willen nemen aan 
het Activiteitenteam, meld u dan aan bij het secretariaat of één van de be-
stuursleden. 

  ————————————————————- 

 

 

http://www.samenburenprinsejagt.nl
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Agenda 

11 september Wijkfeest             gaat niet door 

11 september Opschoondag  10.00-14.00 uur achter de Jumbo 

12 september Wijkdag            gaat niet door 

18 September World Cleanup day https://www.worldcleanupday.nl/  

25 September Burendag            https://www.burendag.nl/ 

25 september Sport-Familiedag           eindhovensport.nl/nsw  

4 oktober Eén tegen eenzaamheid  https://www.eindhovenincontact.nl/  

4 okt. t/m 20 okt. Geef een jas verwarm een hart : 

https://www.samenvooreindhoven.nl/geef-een-jas-en-verwarm-een-hart-
2021/  

  ————————————————————————— 

Dankbetuiging 
Ik ben bewoner van de Fledermaus. Begin van de corona maar ook diverse 
keren in 2020 kregen wij als bewoners hele lieve kaartjes van Mirthe.  
Afgelopen week kregen we een berichtje van Shari en Kyra. Ik zou deze kin-
deren heel erg graag willen bedanken voor die erg leuke, lieve kaartjes en 
briefjes. Weet zeker dat ik namens vele andere bewoners van de Fleder-
maus jullie wil bedanken. Voor mij zijn deze kinderen anoniem dus daarom 
op deze manier. 
Dank je wel!  Leni Simons 

  ______________________________________ 

Laatste Nieuws! 
Aan de Weisshorn naast de Pitstop wordt een zorghotel gebouwd. Dit woon-
zorg complex wordt ingevuld met met 32 appartementen. Verantwoordelijk 
voor de bouw is AML-Vastgoed. Volgens de planning zal de bouw eind 2021 
of begin 2022 worden gestart. De Claris-Zorggroep gaat na de bouw de zorg 

realiseren. Meer informatie over die zorg kunt u vinden op  https://
www.claris-zorggroep.nl. Hierbij wat impressies. 

https://www.worldcleanupday.nl/
https://www.burendag.nl/
https://www.eindhovensport.nl/sporten/uniek-sporten-familiedag
https://www.eindhovenincontact.nl/
https://www.samenvooreindhoven.nl/geef-een-jas-en-verwarm-een-hart-2021/
https://www.samenvooreindhoven.nl/geef-een-jas-en-verwarm-een-hart-2021/
https://www.claris-zorggroep.nl/
https://www.claris-zorggroep.nl/
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Truus Klep 
 

Hallo beste wijkgenoten, hier weer schrijfsel van mij, jullie eigenste 
Truus. Gelukkig mochten we lekker naar buiten een stukske gaan 
wandelen, maar we mochten niet winkelen. Dat is nu gelukkig wel 
veranderd. Want we mogen  onze vleugeltjes nu wa verder uitslaan. 
Zoals ik al vertelde vond onzen Tinus da geen probleem, die bleef 
nog lekker een uurke in z’n bed liggen. Verder is er hier in de buurt 
niks bijzonders gebeurt, maar ik heb eens door de achtergangetjes in 
de buurt gelopen, en het is nie te geloven wat er allemaal groeit en 
weggegooid wordt in sommige van die gangetjes , Ge vind er van al-
les en het is natuurlijk allemaal kapot of in ieder geval nie meer bruik-
baar. Bovendien lijkt het of er geen glasbakken meer bestaan overal 
liggen lege kapotgegooide flessen. Als er nou nog een bodemke 
drank in had gezeten had ik onze Tinus wel kunnen aansporen om de 
rotzooi op te gaan ruimen, maar helaas na nader onderzoek door Ti-
nus bleken alle flessen en andere drankbevattende artikelen helemaal 
leeg te zijn. 

Ik vond trouwens op het internet nog een aantal woordgrapjes: 

Bijvoorbeeld: Wat is het toppunt van sadisme: een helikopter met een 
schietstoel,  en er was eens een haan die kukelde van z’n stokje.  En 
nog ééntje dan: de glazenwasser was ladderzat. En de allerlaatste: Ik 
moet gewicht verliezen van de dokter, maar ik kan niet zo goed tegen 
mijn verlies. 

Even wa anders beste mensen. 

Ik las in de vorige Jagthoorn dat men de Jagthoorn nog maar drie 
keer per jaar wil uitgeven vanwege de hoge kosten. Nou beste men-
sen da is nie zo verwonderlijk, omdat het blad tegenwoordig op glans-
papier wordt gedrukt, het wordt in kleur gedrukt, waarom is dit nodig. 
In de goeie ouwe tijd was het gewoon met een paar mensen bij elkaar 
bespreken wat er in het volgende nummer zou komen, het was ge-
woon in zwart/wit gedrukt en niet in een dure kleurenuitgave, het was 
op goedkoop wit papier gedrukt, bij een drukker die het s ávonds in 
zijn vrije tijd drukte. 

Mijn vraag is waarom moet dit allemaal zo duur, het is van oudsher 
gewoon een informatieblad voor de inwoners van Prinsejagt. 

Weliswaar staat er nu alles op de website, die ook wel nie voor niks 
zal zijn ik zal voor degene die de website willen bezoeken deze hier 
vermelden: dat is www.jagthoorn.nl. 

De  groetjes van jullie Truus, en iedereen een goede gezondheid ge-
wenst. 

 

http://www.jagthoorn.nl
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 Van de redactie. 
Beste Truus, 

Vroeger, in de tijd van 
de stencilmachine, 
heb ik ook met tien 
mensen rond de tafel 
gelopen om blaadjes 
te rapen voor het laat-
ste nieuws. Als dan 
alles geraapt was kon 
er een nietje door-
heen en het blad was 
klaar. Het makkelijke 
van de stencilmachi-
ne was dat je met een 
gewone typmachine 
het stencilblad kon 
intikken en daarna 1000 keer afdrukken. Voor gewone mensen was 
deze manier van drukken ook betaalbaar. 

 

Toen ik mij acht jaar geleden aanmeldde als bestuurslid van de wijk-
vereniging werd er nog een zwart/wit blad uitgegeven dat door een 
plaatselijke drukker in een offset-drukkerij werd gedrukt. De gemeente 
had toen besloten om wijkbladen niet langer te subsidiëren. Na enig 
speurwerk op het internet ontdekte ik dat een kant en klaar geleverd 
blad in kleur bij een andere drukkerij aanmerkelijk goedkoper was. 
Het blad “de Jagthoorn” wordt nu bijna volledig betaald door de 
meestal plaatselijke adverteerders. Tegenwoordig is het drukwerk 
vaak gemaakt met de offset techniek. Door de komst van het internet, 
waar mensen dus ook informatie kunnen vinden, is de grafische sec-
tor meer dan gehalveerd. Als je rekening houdt met het klimaat is het 
ook verstandig om minder papier te gebruiken en zodoende ook min-
der bomen te kappen. De website in de lucht houden kost slechts € 
70,- per jaar en mag wel gesubsidieerd worden. Op de startpagina 
staat ook een link naar de Facebookpagina waardoor je altijd op de 
hoogte kan blijven van het laatste nieuws. Ook op de Nextdoor app 
plaats ik belangrijke berichten. De moderne manier van communicatie 
is niet meer weg te denken uit ons bestaan. Toch maken we zeker 
drie keer per jaar ook dit mooie blad in stralende kleuren op glimmend 
papier. 

 

Taco Jongeneel 
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Welkom bij de Uniek Sporten Familiedag 
 
Op zaterdag 25 september staat de tweede editie van de Uniek Spor-
ten Familiedag voor je klaar! Deze dag is onderdeel van de NOC*NSF 
Nationale Sportweek. Eindhoven is één van de Host City’s. Het doel 
is om zo veel mogelijk mensen in Nederland vaker aan het sporten of 
sportief bewegen te krijgen. Dit kan op een manier die bij hem of haar 
past! 
Beweeg- en informatiemarkt Uniek Sporten  
Tijdens de Uniek Sporten Familiedag staat het uitproberen van ver-
schillende sport- en beweegvormen centraal. Er worden clinics gege-
ven door verschillende sportaanbieders uit Eindhoven, van voetbal, 
Zumba, (tafel)tennis tot bootcamp. Een mooi sportprogramma voor 
kinderen, jongeren én volwassenen met een beperking. Ook hun ge-
zinnen zijn meer dan welkom. Zij kunnen mee doen aan een clinic, of 
de informatiemarkt bezoeken. Zo kom je meer te weten over Uniek 
Sporten en het sportaanbod in Eindhoven en omgeving. 
Aanmelden en meedoen! 
De Uniek Sporten Familiedag vindt 25 september plaats op het terrein 
van International School Eindhoven Oirschotsedijk 14b van 9:00 uur 
tot 13:30 uur. Wil jij gezellig langs komen met je familie? Meld je dan 
aan via de website eindhovensport.nl/nsw. Na aanmelding, ontvang je 
een bevestiging per mail.  
Natuurlijk houden de organiserende partijen rekening met de RIVM 
richtlijnen die op dat moment gelden met betrekking tot het coronavi-
rus. We zorgen dat iedereen veilig en verantwoord een plezierige dag 
tegemoet gaat. 

https://www.eindhovensport.nl/sporten/uniek-sporten-familiedag
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Hans de kever 
 
Amalia was niet zo dol op kleine beestjes. Nu het weer lente werd, 
kwamen de vliegen en spinnetjes weer tevoorschijn. Alles wat van die 
kleine zwarte pootjes heeft vond Amalia vies en eng. Vooral spinnen 
vond ze afschuwelijk, maar soms zaten er ook van die kleine zwarte 
beestjes, die langs de plint liepen, die vond ze het aller engste. Haar 
moeder zei dat het kevertjes waren en dat ze echt niks doen, maar 
Amalia moest er niets van hebben en elke keer als ze een spin of een 
kever of iets anders zwarts zag dat bewoog, riep ze hard om haar va-
der die dan het beest in kwestie kwam verwijderen, terwijl zij op haar 
bed met haar voeten in de lucht lag. Gelukkig hadden ze in huis niet 
heel veel beestjes, want haar moeder stofzuigde vaak en hield alles 
goed schoon, maar in het voorjaar leek het wel of alle diertjes uit hun 
winterslaap tevoorschijn kwamen.  
Amalia hield van de zon en van buiten spelen, maar ook buiten waren 
er overal kleine beestjes. Ze woonden midden in de grote stad, maar 
dat leek niet heel veel uit te maken, er waren overal beestjes. Haar 
moeder bleef haar vertellen dat ze niet bang hoefde te zijn. De kleine 
zwarte beestjes deden echt niks. Voor wespen moest ze wel uitkijken 
en voor bijen, maar dat wist Amalia wel en die vond ze toch minder 
eng.  
Op een dag wilden haar ouders een boswandeling gaan maken. Ama-
lia vond het heerlijk om door de bossen te lopen en ze sjouwde dan 
met takken en klom op omgevallen bomen. Maar ook daar leefden 
heel veel beestjes. ‘Doe maar net of je ze niet ziet,’ zei haar moeder. 
En dat probeerde Amalia ook, maar dat viel niet altijd mee. Amalia 
was wat verder van het wandelpad gelopen, omdat ze tussen de bo-
men een soort hut zag. Daar wilde ze wel even gaan kijken. Er ston-
den allemaal dikke takken tegen elkaar aan en er lagen takken met 
bladeren overheen. Toen ze er omheen liep ontdekte ze een soort 
ingang. Voorzichtig stak ze haar hoofd naar binnen. Er was niemand, 
het was er wel een beetje donker, maar het zag er erg mooi uit. Lang-
zaam stapte ze verder naar binnen en zag ze op de grond twee 
boomstronken liggen. Dat lijken wel stoeltjes, dacht Amalia. Ze ging 
zitten op een van de stronken. Op de grond lagen extra veel bladeren, 
als een soort vloerbedekking. ‘Wat is dit gaaf!’ Zei Amalia hardop. Ze 
keek bewonderend rond. De hut was heel mooi gemaakt. Terwijl ze 
net ontspannen zat te genieten, zag ze ineens iets bewegen tussen 
de bladeren op de grond. Ze schrok en keek nog eens goed om er 
achter te komen wat daar bewoog. Ineens kwam er een grote dikke 
kever onder een blad vandaan. Zo groot had Amalia ze nog nooit ge-
zien. Ze was direct zo bang, dat ze niet eens kon gillen en verstijfd op 
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de boomstronk bleef zitten met haar voeten opgetrokken.  
‘Je bent bang voor mij’, hoorde ze een piepend stemmetje zeggen. Ze 
keek de hut rond en probeerde door de takken heen te kijken of ze 
daar iemand zag staan. Maar ze zag niemand en keek weer snel naar 
de enorme kever, die inmiddels recht voor haar op de grond zat. Had 
ze het nou zelf gedacht, of had ze het echt gehoord? ‘Ik ben Hans, en 
je hoeft niet bang te zijn voor mij.’ Hoorde ze toen hetzelfde piepstem-
metje zeggen. ‘H-h-hans?’ stotterde Amalia. ‘Ja, Hans. En hoe heet 
jij?’ hoorde ze toen. ‘W-w-wie zegt dat? Ik zie niemand?’ zei Amalia 
terwijl ze nog eens rondkeek en vanuit haar ooghoeken de kever 
angstvallig in de gaten hield. Hij moest niet dichterbij komen, want ze 
durfde niet op te staan en weg te rennen. Die kever was vast sneller 
dan zij.  ‘Ik zit hier recht voor je, ik ben een kever, kijk maar naar de 
grond,’ hoorde ze het piepstemmetje zeggen. Amalia geloofde het 
niet. Een kever kon toch niet praten? Wie zat haar nu voor de gek te 
houden? Was het haar vader, of misschien haar moeder. Stonden ze 
dan toch buiten de hut. Ze keek nog eens goed door de takken heen, 
maar zag echt niemand. ‘Heb je nog nooit een pratende kever ge-
zien?’ zei Hans. ‘N-n-nee,’ stamelde Amalia. ‘Nou ik kan dus praten. 
En ik zorg ervoor dat kinderen zoals jij niet meer bang zijn voor ke-
vers zoals ik. Wij doen namelijk niks. Wij kunnen geen mensen bijten 
of steken. Wij zijn heel bang voor jullie! Jullie zijn zo groot en we moe-
ten altijd uitkijken dat jullie ons met je grote voeten niet dood trappen!’ 
Amalia keek ongeloofwaardig naar Hans. Dat had ze zich nog nooit 
bedacht. Voor de kever was zij natuurlijk hartstikke groot, ook al was 
ze nog maar 8 jaar. ‘Maar kevers zien er zo eng uit. En jij bent wel 
heel erg groot!’ antwoorde Amalia. ‘Jullie zijn er altijd opeens en daar 
schrik ik van.’ Hans moest even denken en wreef met een voorpootje 
over zijn gezicht. ‘Dat hoor ik vaker. Als wij lopen maken we geen ge-
luid, dus je hoort ons niet. Dan lijkt het alsof we er ineens zijn. We zit-
ten liever niet in huizen, alleen als het heel koud is buiten, maar liever 
leven we in het gras of in het bos. Dus als je nou weer eens een fami-
lielid van me ziet in huis, wil je die dan naar buiten brengen? Geloof 
me, ze doen je echt niks.’ Amalia keek bedenkelijk. Het idee om een 
kever op te pakken en naar buiten te brengen stond haar niet zo aan. 
Maar ze begreep nu wel dat kevertjes buiten beter af waren. Hans en 
Amalia praatten nog een tijdje door, totdat Amalia ineens haar naam 
hoorde roepen. ‘Oh, helemaal vergeten, mijn ouders zoeken me! Ik 
moet gaan Hans. Dankjewel voor je lieve woorden. Nu hoef ik niet 
meer bang te zijn voor kevers. Dat is fijn.’ Ze gaf hem zelfs een aaitje 
over zijn hoofd en rende toen de hut uit. ‘Zie ik je nog een keer?’ riep 
ze nog, maar het antwoord kon ze niet meer horen.  
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‘Waar was je toch?’ vroeg haar moeder ongerust. ‘Ik zat in die hut 
daar. Iemand heeft hem gebouwd. Hij is heel groot en mooi mam. En 
toen kwam er een hele grote kever en ik was eerst heel bang, maar 
toen begon hij te praten. Hij heet Hans…’ Amalia ratelde maar door 
over wat ze met Hans had besproken. Vader en moeder keken haar 
verbaasd aan. Een kever die praat? Hans? Een hut? Ze konden het 
niet helemaal volgen. ‘Begin eens even opnieuw en dan rustig. Ke-
vers kunnen toch niet praten? Ik heb je vast verkeerd begrepen,’ zei 
mama. Amalia keek een beetje boos. ‘Kevers kunnen wel praten, de-
ze wel, Hans. En weet je mam, kevers zijn hartstikke bang voor ons, 
want wij zijn heel groot voor hen. Dus nu ben ik niet meer bang voor 
kevers en we moeten ze voortaan naar buiten brengen, als we ze in 
huis weer eens zien.’ Vader en moeder keken elkaar aan. ‘Oké, heel 
goed, wat fijn dat je nu niet meer bang bent voor kevers lieverd en we 
zullen ze voortaan naar buiten brengen. Laten we nu maar even een 
ijsje gaan eten op het terras daar,’ zei papa. Terwijl Amalia vooruit 
huppelde naar het terras keken vader en moeder elkaar vragend aan. 
Ze vonden het verhaal van Amalia bijzonder vreemd, maar waren 
heel blij dat ze niet meer bang was voor kevers! 
 
Nicole Martens, mei 2020  
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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 
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