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Van de voorzitter 
 
Beste buurtgenoten,  
 
Donkere dagen staan weer voor de deur, de feestdagen komen er 
aan en het einde van 2021 is in zicht. De coronapandemie is nog niet 
voorbij. Juist hierdoor zullen we naar elkaar om moeten blijven kijken. 
Blijf met elkaar in gesprek, kijk en luister met je hart. Iedereen maakt 
deze tijd door. Voor aandacht en begrip is geen QR-code, vaccin of 
testje nodig. Wees een beetje lief voor elkaar en sluit de ander niet 
uit.  
 
De vrijwilligers van de wijkvereniging hadden dit jaar graag meer acti-
viteiten willen realiseren voor jullie, zonder alle beperkingen die het 
moeilijk of zelfs onmogelijk hebben gemaakt. Helaas is ook dit jaar 
niet alles gelukt zoals wij het hadden gewild. In samenwerking met 
SamenBuren Prinsejagt hopen wij met jullie in contact te blijven en 
voor iedereen beschikbaar te zijn, op wat voor manier dan ook. Met 
de laatste editie van de Jagthoorn in 2021 willen we het jaar positief 
afsluiten en kijken we ook alvast vooruit naar het volgende jaar. We 
hopen dan weer mogelijkheden te krijgen om activiteiten te organise-
ren. Daar hebben we natuurlijk óók jullie inbreng voor nodig. Heb jij 
ideeën of wensen voor activiteiten voor onze wijk waarbij je onze hulp 
kan gebruiken om deze te realiseren? Wat het ook is, de wijkvereni-
ging wil samen met jou en SamenBuren kijken naar mogelijkheden.  
Zo maken we samen onze wijk een prettige leefomgeving.  
 
 
Jimmie 
Voorzitter Wijkvereniging 
Initiator SamenBuren-Prinsejagt 
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Aan de Slag040!   

Aan de Slag040! is een project van Stichting Springplank, Randstad, 
Trudo, Woonbedrijf en Gemeente Eindhoven. Aan de Slag040! biedt 
bewoners, die huren van een woningcorporatie in Eindhoven, een kans 
om aan de slag te gaan, ook als dat eerder misschien niet lukte. Bewo-
ners die zich aanmelden worden kosteloos begeleid naar een betaalde 
baan of naar zinvolle en leuke activiteiten die voor iemand de kans op 
werk vergroten. 
Werk levert plezier en voldoening op. Het zorgt voor regelmaat in iemands 
leven en geeft ritme en structuur. Het biedt de mogelijkheid om te voorzien in 
het eigen levensonderhoud en mee te doen in de maatschappij. Het neemt 
vele (hulp)vragen weg en verhoogt het gevoel van eigenwaarde en zelfred-
zaamheid. Met een salaris voelt iemand zich letterlijk beter. Bovendien is 
werk belangrijk voor de ontwikkeling en misschien wel het allerbelangrijkste, 
iemand is weer onder de mensen.  
Aan het werk gaan klinkt aantrekkelijk, maar misschien roept het ook vragen 
op. Zoals: ‘Wat gebeurt er met mijn toeslagen als ik ga werken en meer ga 
verdienen?’ Als je wilt, brengen we samen met jou in kaart wat er nodig is 
om te zorgen dat je er op vooruit gaat. Zodat jij over een tijdje ook kunt zeg-
gen ‘ik verdien beter!’. Misschien wil je meteen meedoen, of misschien twijfel 
je nog. In beide gevallen kun je ons bellen op +31 6 25173950 of mailen naar 
aandeslag040@springplank.org . Dan maken we een afspraak om jouw wen-
sen en mogelijkheden te bespreken tijdens een kop koffie of thee. Net zo 
makkelijk, toch?  
 

mailto:aandeslag040@springplank.org
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Wegens omstandigheden moet ik helaas stoppen met het 
maken van de Jagthoorn. Ik heb dit werk met veel plezier 
gedaan en zou het jammer vinden als het 
hierbij stopt. 

Gezocht: Enthousiaste vrouw of man 
die voortaan de Jagthoorn wil gaan 
maken. 

Benodigdheden: 

Doorzettingsvermogen en een beetje humor 

Een goede computer met Photoshop en Publisher 

Goede contacten in de wijk en daarbuiten 

Een beetje taalgevoel 

Aanmelden bij Taco Jongeneel, prinsejagt123@gmail.com 

Het bestuur van de Belangenvereniging Prinsejagt-
Driehoeksbos is dringend op zoek naar iemand die de belan-
gen van de wijk Driehoeksbos wil behartigen.  
Er zijn genoeg aandachtspunten die de komende tijd waar-
schijnlijk voorbij zullen komen. Om er enkele te noemen: 
Gevaarlijk hard rijden en geluidsoverlast Boschdijk 
Gevaarlijke S-bocht Estafettelaan 
Geluidsoverlast vliegveld 
Ondergronds leggen hoogspanningsleidingen en bijbehorende 
bouwplannen 
Bouwplannen zorgcomplex Weisshorn 173 
Toekomstige ontwikkelingen i.v.m. klimaatverandering. Transi-
tievisie Warmte heeft als uitgangspunt dat Driehoeksbos in de 
komende tien jaar geheel overgestapt is op elektriciteit. 
( https://www.jagthoorn.nl/Wonen-werk-klimaat ) 

Aanmelden bij één van de bestuursleden. 

mailto:prinsejagt123@gmail.com
https://www.jagthoorn.nl/Wonen-werk-klimaat
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Bomen 

Eindhoven wil graag de groenste stad van het 
land zijn, medewerken om de komende kli-
maatramp tegen te gaan. Bomen zijn hierbij 
een zeer belangrijke factor onder andere in het 
omzetten van CO2 in zuurstof. Voordat een 
klein boompje opgroeit tot een volwassen 
boom kan zomaar tientallen jaren duren. Eek-
hoorns, vogels en andere dieren gebruiken 
deze bomen als toevluchtsoord, om te neste-
len of als voedsel. Bij het speeltuintje aan de 
Di Cambioweg -Jacob Frankaertweg staan 24 
60 jaar oude kastanjebomen. Enkele van deze 
bomen zijn blijkbaar aangetast door de kastan-
je-bloedingsziekte en vormen een gevaar om-
dat ze takken kunnen verliezen of om kunnen 
waaien. De gemeente wil nu alle 24 bomen kappen. Ik heb ze in een hoorzit-
ting erop gewezen dat de universiteit van Wageningen succesvolle proeven 
heeft ondernomen om de schimmels die de ziekte veroorzaken te doden 
door de schors te verwarmen. Daarvan waren ze blijkbaar niet op de hoogte. 
Waarschijnlijk zet de gemeente het kappen toch door omdat ze bang zijn dat 
de overgebleven bomen teveel wind vangen en alsnog omvallen. 

Aan verschillende straten in onze wijk staan grote bomen, de Robinia 
pseudoacacia. Deze bomen zijn eigenlijk niet geschikt als straatboom. 

Ze wortelen vlak onder 
het oppervlak en druk-
ken op die manier 
straatstenen, stoepte-
gels en soms hele ge-
bouwen omhoog. Onze 
wijk telt veel bejaarden 
die afhankelijk zijn van 
stok, rolstoel of rollator. 
Zij kunnen op deze 
manier niet meer veilig 
een ommetje maken. 
Op meldingen van de-
ze overlast reageert de 
gemeente tot nu toe 
negatief. 

 
Taco Jongeneel 
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De Zonnebloem:  
voor iedereen met een 
fysieke beperking. 
 
 
Meedoen met de Zon-
nebloem  
Jong en oud. Wie je ook bent 
en wat je ook graag doet.  
Wil jij mensen leren kennen 
met wie het klikt? Wil je erop-
uit, om dat te doen wat je leuk 
vindt? Of ken je iemand met 
een fysieke beperking die dat 
graag zou willen? Neem dan 
contact met ons op en kijk met 
ons naar de mogelijkheden. Er kan zoveel meer dan je denkt. 
 

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met jouw lokale 
Zonnebloemafdeling.  
Telefoon: 040-2443732 
Kijk ook op:  

http://www.zonnebloem.nl/eindhoven-stadsdeel-
woensel-nw 

 

 
Afdelingsvrijwilliger worden? 
Je kunt jezelf als afdelingsvrijwilliger aanmelden via 
het online formulier of je kunt contact opnemen met de 
dichtstbijzijnde Zonnebloemafdeling bij jou in de buurt. 
(zie bovenstaande telefoon nummer) 

http://www.zonnebloem.nl/zb/in-de-buurt
http://www.zonnebloem.nl/zb/in-de-buurt
http://www.zonnebloem.nl/eindhoven-stadsdeel-woensel-nw
http://www.zonnebloem.nl/eindhoven-stadsdeel-woensel-nw
http://www.zonnebloem.nl/zb/zb-home/doe-nu-mee/vrijwilligerswerk-via-de-zonnebloem/aanmelden-als-vrijwilliger
http://www.zonnebloem.nl/zb/in-de-buurt
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De Hoeksteen als toekomstbestendig wijkcentrum. 

Inleiding 

De wijk Ontginning werd in de jaren zestig van 
de vorige eeuw opgebouwd voornamelijk om 
het groeiende aantal werknemers van Philips te 
kunnen huisvesten. Hierbij werd natuurlijk ook 
gedacht aan gemeenschapsvoorzieningen. Een 
kerk, een speeltuin, een wijkhuis en een sport-
park. 

Wijkcentrum de Hoeksteen is geopend 
in april 1969, meer dan vijftig jaar gele-
den. Samen met de Vincentius á Paolo-
kerk behoort het tot het erfgoed van de 
wijk Ontginning. Hierin werden allerlei 
activiteiten georganiseerd voor de 
jeugd en voor de ouderen. Bekend zijn 
bijvoorbeeld het carnaval met de Jäger-
meister Hofkapel en kindercircus Sim-
SalaBim. Er vonden ook commerciële activiteiten plaats zoals zaalverhuur 
voor bruiloften of vergaderingen. Vanaf 2019 eiste de gemeente dat er meer 
activiteiten voor de wijk georganiseerd zouden worden. Hiermee is het ver-
nieuwde bestuur van stichting de Hoeksteen aan de slag gegaan. 

Het verouderde gebouw van de Hoeksteen wordt in 2021 door de gemeente 
opgeknapt. Vooral de kelder was een probleem vanwege schimmelvorming. 
Deze wordt volledig gerenoveerd. Ook worden de kleinere zaaltjes aange-
pakt. Zonnepanelen zijn nu niet mogelijk omdat het dak dan te zwaar wordt 
belast. Vloerisolatie is niet mogelijk omdat de kruipruimte ontbreekt. Enkele 
ramen zijn nog niet voorzien van dubbele glas. Ledverlichting moet ook op 
eigen kosten worden aangeschaft. Verder is de keuken te klein en verou-
derd. Het gebouw heeft een café, een grote zaal en een kleine zaal. Twee 
andere kleine ruimtes en de kelder zijn niet rolstoel-toegankelijk. Mede door 
de corona lockdown en een brand in de aanbouw achter het pand is de fi-
nanciële positie van de Hoeksteen achteruitgegaan.  

Toekomstvisie 

De demografische gegevens van de wijk Ontginning en de buurten Prinse-
jagt en Driehoeksbos  
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De mensen tussen 25 en 45 jaar vormen de grootste groep, Driehoeksbos is 
echter sterk vergrijsd. Mensen met een migratieachtergrond vormen in Prin-
sejagt 30% en in Driehoeksbos 20 % van de bevolking. Mede door de kli-
maatverandering is te verwachten dat deze percentages sneller zullen stij-
gen. In de omliggende buurten Mensfort en Jagershoef zijn de percentages 
migranten iets hoger. Bijna 10 % van jongeren in Prinsejagt heeft te maken 
met jeugdzorg en ook krijgt bijna 10 % van de bevolking maatschappelijke 
ondersteuning. In Driehoeksbos zijn die percentages de helft lager. Aan de 
overkant van de Boschdijk ligt de GGZE inrichting Grote Beek. Hier worden 
mensen met psychische stoornissen opgevangen. Sommigen van hen mo-
gen op verlof en bezoeken dan ook onze wijk. Ook zijn er woonprojecten die 
door de GGZ worden begeleid. 

Mensen in een grote stad als Eindhoven vormen een minder hechte ge-
meenschap terwijl de mensen daar van nature wel behoefte aan hebben. 
Isolatie en vereenzaming liggen dan op de loer. Het wijkcentrum is dan als 
huiskamer van de buurt een onmisbare factor. Betaalbare activiteiten waarbij 
mensen samenwerken en elkaar ontmoeten zijn daarom pure noodzaak. Een 
goed voorbeeld hiervan zijn de activiteiten die in het Stadshobbycentrum 
worden georganiseerd. Hier kunnen mensen creatief bezig zijn, elkaar hel-
pen en elkaar ontmoeten. Ook in de Hoeksteen zou gestart kunnen worden 
met dergelijke activiteiten mits daarvoor de juiste voorwaarden worden ge-
creëerd. Achter het gebouw is nog ruimte voor uitbreiding. Hier zouden twee 
units geplaatst kunnen worden op gemeentegrond (bijvoorbeeld van de 
Meeuw in Oirschot). In deze units een eigen toiletvoorziening, keuken en 
voldoende extra bergruimte om de materialen van de activiteiten te kunnen 
bewaren. Deze units kunnen dan dienst doen als “Wijkwerkplaats”. 

Om te peilen welke activiteiten het beste aanslaan kan een enquête gehou-
den worden onder de bewoners. Aan de hand daarvan kunnen vrijwilligers 
dan de betreffende activiteiten opstarten. Te denken valt aan een repaircafé, 
samen koken en eten, burenhulpgroep of allerlei creatieve uitingen. Van de 
deelnemers wordt dan een kleine financiële bijdrage gevraagd. Uitdrukkelijk 
zouden hieraan ook mensen met een handicap of afstand tot de samenle-
ving aan deel moeten kunnen nemen. 

De financiële onderbouwing kan gezocht worden in eenmalige giften (b.v. 
Oranjefonds en buurtcollecte), eigen middelen en natuurlijk met ondersteu-
ning van de gemeente. Bijkomend voordeel is dat het wijkcentrum hierdoor 
ook financieel draagkrachtiger wordt. 

Ondersteuning door vrijwilligers van het wijkteam is hierbij hard nodig. 

Het bestuur van de Hoeksteen 
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TRUUS KLEP  
Beste wijkgenoten,  

     

Om maar met de deur in huis te vallen, worden jullie ook nie goed van da 
geklep over corona. Je moet dit doen, je moet dat doen. Maar dit ene mag 
weer nie, en da andere moet je wel. Dit moet je wel doen, en dat mag je nie 
doen en da mag je absoluut nie doen. 

Ik kan er onderhand met m’n verstand nie bij en onze Tinus al helemaal nie, 
want die snapt zoals jullie weten van heel normale dingen al weinig laat 
staan da moeilijke woord corona. Maar goed we zullen maar braaf doen wa 
de overheid zegt.  

Maar genoeg geklept over corona. 

Nou efkes wa anders. De zomer en wintertijd, daar word ik onderhand ook 
nie goed van. Ben de eindelijk zo ver da ge op tijd wakker wordt,  gaan ze de 
klok weer verzetten. En dan moette weten da we zeven klokken in huis heb-
ben hangen. Dus Tinus kan trapje op trapje af want ze hangen natuurlijk op 
de meest ongelukkige plaatsen. En als ie daar mee klaar is kan ie in de tuin  

aan de gang. Die moet winterklaar worden gemaakt, want de winter komt er 
ook weer aan. Ik moet da natuurlijk wel weer een keer of 10 tegen hem zeg-
gen eer dat ie aan de gang gaat, want uit z’n eigen doet ie niks. Het gras 
voor de laatste keer maaien, waar nodig de verschillende planten en struiken 
snoeien. Nie da we zunne grote tuin hebben, maar zoals onze Tinus er tegen 
aan kijkt lijkt het wel een weiland.  

Oh ja nog efkes dit. 

Hebben jullie de bouwplannen bij de Vincentius kerk ook gezien. 

Het ziet er wel mooi uit, maar voorlopig zitten onze Tinus en ik nog lekker op 
ons eigen stekske, en tegen de tijd dat da klaar is zijn we al weer een heel 
eind verder.  

   
Nou mensen dit was het weer voor deze keer. 

Onze Tinus en ik wensen jullie allemaal hele fijne kerstdagen en een hele 
fijne jaarwisseling. 

 

Jullie Truus 



20 

 
 

2 november 2021... 

De wind wordt met tijd en wijle 

flink guur... 

De tv weerman sprak over vorst 
vannacht! 

Dus: mijn zomerterrasjes 
(stoelen en tafels) in de winter 
opslag, maar dit bankje? In ieder 
geval zit het 'geraamte' van het 
bankje, stevig verankerd in de 
grond. 

Ik ben benieuwd... 

 

Hilly van Schoonderwalt-Kievit 
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Langs de velden 

Herr Schmidt, waar bent u mee bezig wordt er door 
veel supporters afgevraagd? Bijna 2 jaar bent u al aan 
het proberen om PSV op de rit te krijgen. Staat 2

e
 

maar het spel is niet om aan te zien. Dan 4-2-2-2 en 
als u er niet uitkomt schakelt u over. Geef de spelers 
eens duidelijkheid alstublieft. Dan weten ze waar ze 
aan toe zijn en blijft de ziekenboeg niet vollopen. Vol-
gens vele mensen hoeft u uw contract niet te verlengen en kan teruggaan 
naar Duitsland waar het systeem en de trainingen misschien wel aanslaan bij 
de spelers. Hier niet in ieder geval, hier krijgen ze er alleen maar kramp 
van!!! 

Xavi opvolger van Koeman. Toen Laporta aan het bewind kwam bij FC Bar-
celona had hij zijn zinnen al gezet op deze trainer. Koeman was in zijn ogen 
geen goede en moest zo gauw mogelijk gewipt worden. Jammer voor Koe-
man maar hij heeft zijn best gedaan. FC-Barcelona succes met Xavi, of de 
spelers er blij mee zijn  is de vraag. De miljarden schuld blijft staan en Koe-
man kon daar niets aan doen. Wanbeleid is de oorzaak maar prestaties 
moeten blijven volgens Laporta. Kampioen zullen ze niet worden. Maar dat 
dit voorkomt in de trainingswereld is voortaan schering en inslag. Van Bom-
mel ook al de dupe van wanprestatie volgens de directie. Directieleden en 
commissarissen zouden eens een keer een half jaar tot een jaar trainingsles-
sen moeten geven aan een club, dan zullen ze voor problemen komen te 
staan die ze niet op kunnen lossen denk ik dan. Beleid voeren is natuurlijk 
ook een taak maar de spelers op het veld moeten het doen en 25 verschil-
lende karakters tot een team leiden lijkt me een moeilijke opdracht.  

Wesley Sneijder kapt ermee op de trainingscursus. Ik kan dat begrijpen. Een 
speler die zo gepresteerd heeft bij het Nederlands elftal en vele clubs hoef je 
niet te leren met een bal om te gaan. Als ik dit zo lees denk ik dat de cursus 
stof voor oud voetballers eens onder de loep moet worden genomen. Leren 
te managen van een voetbalclub om communicatief met spelers en directie 
om te gaan zou beter passen bij deze oud voetballers. Hoewel er verrekte 
eigenwijze bestuurders zijn die alleen maar aan geld denken en bij wanpres-
tatie van het elftal de trainer ontslaan. Maar of Wesley dit aankan ben ik niet 
zeker van. 

Het Nederlands elftal gaat deelnemen aan het WK volgend jaar in QATAR. 
Horen ze daar thuis vraag ik mezelf af. Aangezien het voetbal niet om aan te 
zien is denk ik dat ze het niet ver schoppen daar. Toen Koeman vertrok en 
De Boer kwam is het verder achteruit gegaan is mijn mening. Onder van 
Gaal gaat het misschien iets beter maar een top ploeg is het nog lang niet. 
Daar zal hard aan gewerkt moeten worden willen ze floreren in QATAR. Het 
blijft een tikkie terug elftal waar niets mee te halen valt.    

Nico Rensen. 



22 

REANIMATIE CURSUS VOORJAAR 2022: 

Beste wijkbewoners.  

In het voorjaar van 2022 ben ik van plan om weer een reanimatie cur-
sus te organiseren in De Hoeksteen. Deze cursus wordt gegeven 
door een gecertificeerde leraar. De kosten voor deze cursus zijn 25 
euro p.p. De kosten kunt u meestal verhalen bij u ziektekosten verze-
kering. U kunt zich opgeven bij onderstaand email adres. 

Post2rensen@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

Gezocht: Vrijwilligers die het Wijkteam komen versterken. 

Die mee willen werken aan of meedenken over sociale activitei-
ten voor jeugd, jongeren of volwassenen. 

Voorbeelden van activiteiten: 

• Buurthuiskamer, open terras en bar 

• Repaircafé – kleding, fietsreparatie, telefoon, laptops, rollators, 
huishoudelijke apparaten enz. 

• Realiseren Creatieve Wijkwerkplaats, open atelier: tekenen,  

 schilderen, keramiek, glasbewerking, breien, haken, borduren, 
 3D-printen, lassen, metaal, houtbewerking, beeldhouwen. 

• Karaoke/ samen muziek maken 

• Bingo/ Disco/ dansen 

• Carnaval, Pasen, Sinterklaas, Kerstfeest, Nieuwjaarsfeest 

• Darten 

• Prinsejagt-Driehoeksbos bakt/ kookt/ Eetclub 

• Snooker 

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met iemand van het wijkteam 
of het bestuur. (Zie achterpagina) 

mailto:Post2rensen@hotmail.com
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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  

Vacature 2
e
 penningmeester 

Bestuursleden: 

Taco Jongeneel  prinsejagt123@gmail.com 

 

Vacatures redactie en algemeen bestuurslid  

   

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: 

Eric Brech, Brynhilde Bax, 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. 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: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

