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1e Editie

Van de Redactie

Aan het einde van het afgelopen jaar is de laatste Jagthoorn uitgekomen. Dit blad is jarenlang verzorgd door onze wijkgenoot Taco Jongeneel. 

Uiteraard willen wij hem via deze weg daar nog eens hartelijk voor bedanken! 

Wij willen natuurlijk graag iedereen in onze wijk op de hoogte houden van alle activiteiten die wij als wijkvereniging organiseren en starten 

daarom dit jaar deze nieuwsbrief nieuwe stijl. Zonder advertenties en vooral informatief. Mocht u nou informatie missen of andere tips 

hebben over of voor de wijk, activiteiten of anders, dan horen wij dat graag! Dit mag u mailen naar onze penningmeester.

Algemene Jaarvergadering van de wijkvereniging Prinsejagt 1, Prinsejagt 2 en Driehoeksbos

Donderdag 14 april 2022 aanvang om 19.30 uur in de Hoeksteen, Gerretsonlaan 1a te Eindhoven

Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Verslag van de Algemene Jaarvergadering gehouden op 23 juni 2021

3. Jaarverslag 2021

4. Verslag van de kascomissie, vaststellen begroting 2022, benoeming 2 leden kascommissie

5. Dechargeverlening aan het bestuur inzake het gevoerde beleid

6. Globaal overzicht van het te voeren beleid in 2022

7. Herkiesbaar stellen voorzitter en secretaris. Benoeming bestuursleden.

Statutair aftredend zijn Jimmie Aarts, voorzitter, en Marianne Blumink, secretaris. Zij stellen zich herkiesbaar

8. Pauze

9. Toekomstplannen

10. Rondvraag en sluiting

Jaarverslag 2021

Woordje van de voorzitter

Als ik terugkijk naar 2021 dan viel het weer in de zomer best wel tegen. De lockdown bleef aan door het jaar heen en wij werden als 

maatschappij beperkt in ons doen en laten. Ook als wijk hebben we maar weinig activiteiten kunnen waarmaken die gepland stonden 

voor 2021. Toch hebben we als wijkvereniging stand kunnen houden, door het contact warm te houden en optimistisch naar de toekomst te 

kijken.. We staan nu in de bloei van een nieuw jaar en zullen waar mogelijk onze activiteiten gaan realiseren voor onze bewoners.  

We hebben lang genoeg binnen gezeten en we hopen jullie weer te zien bij leuke activiteiten.

Het bestuur

Voorzitter Jimmie Aarts

Secretaris Marianne Blumink

Penningmeester Esther Janssen 

Vice voorzitter Taco Jongeneel

Onze secretaris Marianne heeft onvermoeibaar haar taken vervuld en zal zich herkiesbaar stellen voor de volgende periode. Met onze nieuwe 

penningmeester hebben we met haar kennis en kunde ook op financieel vlak mogelijkheden kunnen uitbreiden voor de toekomst van de 

vereniging. Taco heeft zijn neventaak als ontwerper van ons wijkblad de Jagthoorn lang vervuld en heeft met het neerleggen van deze 

taak nu nog meer tijd om zich voor de wijkvereniging in te zetten. Als voorzitter heb ik me niet hoeven vervelen; ik kon intussen afstuderen, 

digitaal en hier en daar fysiek de vergaderingen blijven voorzitten, actief verwerken aan SamenBuren Prinsejagt, persoonlijk de wijk in gaan 

om bewoners te ontmoeten en vraag en aanbod in kaart te brengen. Ook ik stel me herkiesbaar als voorzitter. En tot slot hebben wij alle leden 

van het activiteitenteam uitgenodigd om toe te treden tot het bestuur. Dit zorgt ervoor dat we nog beter kunnen samenwerken om onze 

activiteiten voor de wijk beter te kunnen ontplooien.

Doelen

De wijkvereniging is er voor alle bewoners van onze wijk en we willen daarom zoveel mogelijk voor de bewoners kunnen doen. Hiervoor 

is het zaak dat we verbonden zijn met de mensen in onze wijk. Wij doen ons best om samen met partnerorganisaties en vrijwilligers 

in contact te komen met de wijk. We organiseren activiteiten, behartigen belangen van bewoners en informeren ze o.a. via de website. 

We zijn open en transparant en proberen er samen met de bewoners voor te zorgen dat we in een gezellige mooie wijk wonen.

Activiteiten

Ondanks de maatregelen hebben er activiteiten plaatsgevonden. Tussen de lockdowns door hebeben we de kinderdisco en familiebingo 

een paar keer door kunnen laten gaan. SamenBuren heeft met de Hoeksteen bij wijze van proefperiode een inloopochtend georganiseerd 

om wijkbewoners te ontvangen. Wijkborden zijn geplaatst bij de vier toegangswegen tot onze wijk. 



Wijkvereniging Prinsejagt en Driehoeksbos
maart 2022

Jaarverslag 2021 - vervolg

Met Koningsdag hebben we meegedaan met Koning voor 1 dag,  georganiseerd vanuit CKE. Hiervoor konden alle bewoners uit de wijk iemand 

nomineren om Koning voor 1 dag te worden. De kandidaten deden mee aan een online Battle, en de winnaar(s) werden verrast aan huis 

met een wandelende troon met lakeien, muziek en een fotograaf voor de bewijslast. Het wijkfeest stond gepland maar moest door de 

maatregelen worden afgelast.

Gezocht

Vertegenwoordiging vanuit Prinsejagt hebben we gelukkig voldoende in ons bestuur. Wij zijn nog op zoek naar buurtbewoners uit 

Driehoeksbos die graag mee willen helpen dit bestuur inclusiever te maken. Of misschien wil je graag wat organiseren of organiseer je al 

activiteiten in het Driehoeksbos? Wij komen graag met jou in contact om te kijken of we elkaar kunnen aanvullen.

Reanimatiecursus

Bij voldoende belangstelling wordt er weer een reanimatiecursus gestart. Deze is gepland op donderdag 28 april om 19.30 uur in buurthuis 

De Hoeksteen Gerretsonlaan 1A te Eindhoven. De kosten zijn € 25,- p.p. en kunnen meestal verhaalt worden bij uw ziektenkostenverzekeraar.

Mocht u belangstelling hebben voor deze cursus kunt u zich opgeven bij onze coordinator Nico Rensen via email post2rensen@hotmail.com 

De cursus wordt gegeven door een erkende cursusleider.

Vlooienmarkt Jong Nederland 8 mei 2022

Op zondag 8 mei a.s. organiseert Jong Nederland De Fakkel (een jeugdvereniging voor kinderen van 6 t/m 20 jaar) weer haar jaarlijkse 

vlooienmarkt. De opbrengst van die vlooienmarkt is bestemd voor de organisatie van de diverse jeugdactiviteiten van Jong Nederland 

De Fakkel.

Wie spullen wil komen brengen voor de vlooienmarkt is welkom op vrijdag 6 mei (09.00-21.00 uur) en/of zaterdag 7 mei (9.00-12.00 uur).

De vlooienmarkt is gratis te bezoeken op 8 mei tussen 13.00 uur en 16.00 uur in Dr.Ir.F.J.Philipshuis aan de Fakkellaan 1 in Eindhoven.

Geplande Activiteiten April - Mei - Juni

Wanneer Wat Waar Tijden Eigen bijdrage Leeftijd

1 april Kinderdisco De Hoeksteen 18.30 uur - 20.30 uur € 2,00 4 tot 12 jaar

14 april Algemene ledenvergadering De Hoeksteen 19.30 uur

15 april Familiebingo De Hoeksteen 19.00 uur - 20.30 uur € 2,50 0 tot 99 jaar

17 april Paaseieren zoeken De Hoeksteen 10.00 uur - 11.00 uur € 1,50 0 tot 6 jaar

Paaseieren zoeken De Hoeksteen 11.00 uur - 12.00 uur € 1,50 7 tot 12 jaar

20 mei Familiebingo De Hoeksteen 19.00 uur - 20.30 uur € 2,50 0 tot 99 jaar

3 juni Kinderdisco De Hoeksteen 18.30 uur - 20.30 uur € 2,00 4 tot 12 jaar

17 juni Familiebingo De Hoeksteen 19.00 uur - 20.30 uur € 2,50 0 tot 99 jaar

ADOPTEER EEN STRAAT MELDING OPENBARE RUIMTE

Adopteer een Straat is bedoeld om de leefomgeving mooier, groener en prettiger te maken. De Losliggende tegels, zwerfafval of

vrijwilligers zijn mensen die het fijn vinden om  daaraan bij te dragen. Het is een eenvoudige en slecht onderhoud. Bel 14040 of 

leuke manier om iets terug te doen voor de samenleving en prettige leefomgeving. meld dit via de app Buiten Beter

adopteer.een.straat@gmail.com www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat

BUURTPREVENTIE SAMEN BUREN

Prinsejagt 1 Claudia Tirtodikromo prinsejagt1buurtpreventie@gmail.com samenburenprinsejagt@gmail. com

Prinsejagt 2 Frans Vugts prinsejagt@gmail.com www.samenburenprinsejagt.nl

Driehoeksbos Fer Damhuis buurtpreventiedriehoeksbos@ziggo.nl 06-33 22 51 48

BESTUUR WIJKVERENIGING CONTRIBUTIE

Voorzitter Jimmie Aarts prinsejagt1@outlook.nl www.jagthoorn.nl Lid worden van de wijkvereniging?

Secretaris Marianne Blumink marianne.greijmans@live.nl Wij vragen een jaarlijkse bijdrage van

Penningmeester Esther Janssen emc.janssen@gmail.com € 5,00 per jaar. 

Taco Jongeneel prinsejagt123@gmail.com IBAN NL81INGB0008942156

Nico Rensen post2rensen@hotmail.com

Nanette Sentivel nanette.senthivel@gmail.com Belangenvereniging Prinsejagt en 

Inge van der Velden rvdvelden55@gmail.com Driehoeksbos

Eric Brech ericbrech59@gmail.com KVK nummer 17125837
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