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Van de voorzitter 

 

Beste mede wijkbewoners, 
In het december nummer van 2013 heb ik medegedeeld dat we ons 
als belangenvereniging hadden aangemeld voor het project SlimCity. 
In de jaarvergadering van vorig jaar heeft een tweetal gemeenteamb-
tenaren daarover informatie gegeven. Inmiddels is het project geëva-
lueerd. De uitkomst was over het algemeen weinig hoopgevend. In 
onze wijk heeft het praktisch niets opgeleverd. Wat ons betreft bete-
kent dat: einde SlimCity.  
Dat is ook niet erg want onze nieuwe website voorziet voldoende in 
de communicatiemogelijkheden waarvoor SlimCity bedoeld was. 
Neem de moeite om deze website www.prinsejagt123.nl te bezoeken 
en maak vooral gebruik van de vele mogelijkheden. 
In Prinsejagt 2 floreert momenteel “Prinsheerlijk buurten” in het Pie-
ter Eiffhuis. Hebt u daarmee nog geen kennis gemaakt? Ga er dan 
eens buurten! 
In het Driehoeksbos en Prinsejagt 1 is het nog niet gelukt om een uit-
breiding van dit project van de grond te krijgen. Bewoners van dit 
deel van ons werkgebied zijn echter ook van harte welkom in het Pie-
ter Eiffhuis. Op de website leest u er meer over. 
De afgelopen zomer heeft een deel van Prinsejagt 1 een wijkfeest ge-
organiseerd. De belangenvereniging heeft de organisatie daarvan fi-
nancieel ondersteund voor het niet consumptieve deel van de onkos-
ten. Initiatieven voor wijkgebonden activiteiten kunnen voor dergelij-
ke ondersteuning bij de belangenvereniging aankloppen. Meer hier-
over vindt u ook op de website. 
Bij de start van de feestmaand wens ik u allen namens het bestuur 
fijne feestdagen en een goed begin van 2016. 
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Het woord is aan ……… Henk Toelen. 

 

 

 

 

 

 

Henk zat al jong in de drumband van Gemonde als tamboer. Toen hij 21 was 

ging hij vaak dansen in St. Oedenrode. Daar leerde hij Carla uit Son en Breu-

gel kennen. Anderhalf jaar later gingen zij trouwen en ze zijn nu 45 jaar bij 

elkaar. Carla was de dochter van een kastelein. Haar vader en moeder had-

den graag dat zij de zaak over zouden nemen omdat haar vader hartpatiënt 

was maar dan moest er wel eerst getrouwd worden. Zo kregen zij de zorg 

voor café-restaurant en hotel “Modern” met daarbij ook nog een slijterij.  

“Na vijf jaar kreeg ik via een zwager in Liessel, die daar een café had, te ho-

ren dat de bowling in Liessel een beheerder zocht. Toen zei hij tegen Carla”: 

“is da niks voor jou Carla om da samen met jouw Henk naar toe te gaan want 

da lijkt me wel iets voor jullie”. “Goed we hebben daar gesproken met de 

twee directeuren, v.d.Berg en Lammers heetten die. Toen zijn we daar een 

jaar of vier gaan huren. Daar is ook onze dochter geboren in die tijd. Die 

bowling club floreerde daar in vier jaar tijds, dat konde oe eigen niet voorstel-

len. Zo gezellig, zo mooi, zo goed nou da was een klein dorpje, da had in de 

bowling wereld een wereldnaam zeg maar.  Bowling Eindhoven, een vrij gro-

te bowling met 16 banen, hoorde dat wij het zo goed deden en die wilde ons 

heel graag hebben omdat ze wisten dat wij het allemaal goed deden. Wij gin-

gen daar als beheerder werken. Eerst zaten we vijf jaar in loondienst daarna 

vijf jaar het horecagedeelte gehuurd en toen de volgende tien jaar hebben wij 

het bowlinggedeelte gehuurd maar dan op een huurkoop basis. Toen moes-

ten we nog één jaar gaan en dan zouden wij compleet eigenaar zijn geweest 

van Bowling Eindhoven. De kinderen van Brandsma, die toen nog eigenaar 

was, eiste haar kindsdeel op toen haar moeder kwam te overlijden en daar 

begon het gezwam. Toen moesten we in heel korte tijd bij Brandsma een X 

Zevenenzestig jaar geleden werd Henk 

geboren in Gemonde bij Boxtel. Hij komt uit 

een groot gezin van tien jongens en één 

meisje. Zijn vader en moeder hadden een 

goed lopende frietzaak in Gemonde. Toen 

zijn vader door een noodlottige aanrijding 

met een bus kwam te overlijden hadden ze 

het erg moeilijk. Iedereen moest in de zaak 

meehelpen met aardappels schillen en 

voorbakken. 
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aantal aan contanten neertellen en da konden we niet. Toen hebben we na 

twintig jaar besloten om er uit te gaan. Toen hebben we vijf jaar meegemaakt 

dat we bijna niets hadden. Wij hadden een hele goeie familie van mijn 

vrouws kant uit en die hebben ons er min of meer doorheen gesleept. Toen 

ben ik tot mijn pensioen in de beveiliging gaan werken waardoor ik toch fi-

nancieel een bietje er boven op kwam. Mijn vrouw werkte toen aan de benzi-

nepomp in Son en Breugel dus die had gewoon een maandsalaris. Dat hielp 

allemaal mee dat we toch redelijk rond konden komen”. 

Ze wilden graag een appartement maar in Son en Breugel was de eerste vijf 

jaar niets vrij. Toen hebben ze op de 10
e
 verdieping van het Pieter Eiffhuis 

kunnen kopen. 

“Intussen ben ik lid geworden van de biljartclub en een jaartje later ben ik 

voorzitter geworden van de biljartclub. Ik ben ook al vier jaar voorzitter van 

de jeu de boules club hier in het Pieter Eiffhuis en we hebben een club, nou 

da wilde nie weten, we hebben dik 65 leden. Op een zomerdag zijn de banen 

allemaal hartstikke vol. De banen hier zijn pico bello en daar hebben wij dit 

jaar ook alles aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen. We hebben een 

nieuwe grindlaag aangebracht op de jeu de boules banen want die waren 

hartstikke kaal. We hebben het meubilair allemaal geschilderd. Ik had ook 

voorgesteld om een rondje Pieter Eiffhuis te doen. Da hield dan in dat ze op 

de banen begonnen en dan over het gras, achter de bungalows door, voor 

het Pieter Eiffhuis weer terug naar de ontmoetingsruimte speelden om daar 

dan wat te drinken en daar ook punten aan toe te kennen. Dat hebben we dit 

jaar twee keer gedaan met een prijs die door iemand uit het Pieter Eiffhuis 

geschonken was. Da is zo fantastisch geweest, dan krijgde gelijk weer de 

vraag van doen we dat volgend jaar weer?  

Dan doe ik verder nog vrijwilligerswerk, het bekende “Fritesbakken”. Dat doe 

ik inmiddels al drie jaar. Just en Annie de Visser doen dan de snacks. Ook 

mensen van buiten kunnen hier voor € 1,25 een frietje of een croquetje ko-

men eten. Op vrijdagmiddag tussen 3 en 4 uur kunnen ze dan wat bestellen 

dat zijn soms wel 60 mensen. Da’s kei leuk en dat wil ik onder geen voorbe-

houd missen. En dan ben ik ook nog de contactpersoon tussen Prinsheerlijk 

Buurten en het Pieter Eiffhuis. Daar zie ik ook wel een goede toekomst in. 

Heel langzaam komen die mensen uit de wijk toch deze kant heen. Als laat-

ste ben ik al 45 jaar lid als tamboer van het Catharinagilde in Son en Breu-

gel. Daar ben ik altijd met trots bij geweest sinds ik bij de drumband uit Ge-

monde weg ging”. 
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Start nieuwbouw duurzame hofwoningen Gerretsonlaan 

De duplexwoningen van Woonbedrijf aan de Gerretsonlaan worden ver-

vangen door 36 duurzame nieuwbouwwoningen voor 55+. Als alles vol-

gens plan verloopt, start de bouw in januari volgend jaar en zijn de 

nieuwe woningen in juli 2016 klaar. 

Nieuwbouw 

Op de plek van de te slopen woningen komen 36 nieuwe huurwoningen te-

rug. De woningen hebben één woonlaag van ongeveer 70m2 die bestaat uit 

een woon- en eetkamer, keuken, slaapkamer, hobby-/logeerkamer en bad-

kamer. Bewoners hoeven dus niet de trap op om naar de slaap- of badkamer 

te gaan. Onder het schuine dak is een vliering om spullen op te bergen. De 

woningen liggen rondom een gemeenschappelijk groen hof. Vanuit de woon-

kamer kijken de bewoners uit op hun eigen terras en het groene hof. Dit 

wordt een plek waar de bewoners elkaar ontmoeten. Dankzij dit hof krijgen 

de woningen een intiem en besloten karakter. Elke woning krijgt een berging 

voor bijvoorbeeld fiets en tuinset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie?                 

De woningen zijn bedoeld voor mensen ouder dan 55 jaar. De huur ligt tus-

sen de € 530 en € 550 per maand. Hier komt nog een klein bedrag aan servi-

cekosten bij. Voor de toewijzing gelden de gebruikelijke regels van Woonbe-

drijf. Diegene die het langst als woningzoekende bij Woonbedrijf ingeschre-

ven staat, komt als eerste aan de beurt. Wie tot de eerste huurders behoort, 

kiest de kleuren voor de eigen keuken en badkamer. Daarnaast denken deze 

huurders mee over de inrichting van het hof. Woonbedrijf verwacht in januari 

2016 te starten met de verhuur.  
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Klankbordgroep          

Woonbedrijf werkt nauw samen met een klankbordgroep van 55-plusssers 

uit de buurt. Op hun advies is bijvoorbeeld de keuken aan de voorkant ge-

plaatst en komt er een gemeenschappelijk hof.  

Duurzame sloop en bouw 

De huidige duplexwoningen worden op een duurzame manier gesloopt. Ma-

terialen en grondstoffen worden uit de gebouwen gehaald om te hergebrui-

ken of te recyclen. Deze materialen en grondstoffen kunnen weer bij andere 

projecten of gebouwen worden gebruikt. Zo zijn bijvoorbeeld de CV-ketels 

bewaard en wordt het hout, glas en de dakbedekking gerecycled. De nieuw-

bouwwoningen krijgen zonnepanelen en zijn laag in energieverbruik. Naar 

verwachting start de bouw in januari en zijn de woningen in juli volgend jaar 

klaar. Stam + De Koning is de aannemer die de nieuwe woningen gaat bou-

wen. Samen met de aannemer bekijkt Woonbedrijf hoe ze de (geluids)

overlast voor de buurt zoveel mogelijk kunnen beperken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact             

Heeft u interesse in de huur van een nieuwbouwwoning? Houdt u dan de 

website van Woonbedrijf in de gaten: woonbedrijf.com. U kunt ook telefo-

nisch contact opnemen met Wendy Hesse, senior klantbeheerder bij Woon-

bedrijf, via 040 – 2 43 43 43. 

Heeft u vragen over de bouw of last van het werk? Ziet u iets achter de 

bouwhekken dat u niet vertrouwt? Laat het weten. Tijdens de werkzaamhe-

den is projectleider Martien Leenders van Stam + De Koning het aanspreek-

punt. Hij is elke dag op de bouw aanwezig. U kunt hem telefonisch bereiken 

via 040 - 250 43 00. Ook buiten werktijden is de aannemer op dit telefoon-

nummer bereikbaar.  
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  Voor verenigingsactiviteiten... 

  Voor cursussen en trainingen... 

  Voor vergaderingen, presentaties, lezingen... 

 

Voor inlichtingen bel met:  

De Hoeksteen 040-2372448 

E-mail: s.hoeksteen1@kpnplanet.nl  

www.dehoeksteeneindhoven.nl 

of Bert en Dorothé 06-19955050 
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Hardlopen 
 
Running Team Notenboom is sinds oktober 2014 actief in de Achtse Barrier 
met hardlooptrainingen. We zijn iedere maandag- en donderdagavond bezig 
met intervaltrainingen in de wijk maar ook daarbuiten vinden we wel een leuk 
parcours om te lopen. 
Wat moeten wij in Prinsejagt en het Driehoeksbos daar nu mee kunt U nu 
wellicht denken. Het volgende is het geval: onze verzamelplaats is het pavil-
joen van tennisvereniging Tegenbosch aan de Oude Bosschebaan en dat is 
centraal gelegen in deze 3 wijken. Vandaar dat we ook in het Driehoeksbos 
en Prinsejagt kenbaar willen maken dat je vlakbij huis naar een hardlooptrai-
ning kunt gaan. 
Wij willen U nog laten lezen waarom de aanwezige lopers, de groep is intus-
sen verdubbeld, zich bij RTN hebben aangesloten en waarom ze zijn blijven 
lopen bij ons: 
 

 Lekker 2 x per week het luie zweet er uit lopen 

 Ja doen, het is heerlijk en motiverend te bewegen 

 Lekker lopen met gezellige mensen uit de wijk 

 Gewoon meedoen met de leukste en gezelligste hardloopgroep van 
Eindhoven 

 Van thuisblijven krijg je spijt, van gaan hardlopen nooit! 

 Gezond en fit blijven en gezellig met z`n alle hollen, door de wijk, en 
lekker laagdrempelig 

 Door gevarieerde training prestatie verbeteren 

 Om van dat ene rondje er een heleboel te maken 

 Voor jong en oud 

 Een gezellige groep waarin iedereen op eigen tempo veilig kan hardlo-
pen, hardlopen onder deskundige begeleiding 

 RTN betekent voor mij: 2 avonden in de week lekker hardlopen met 
een enthousiaste groep onder begeleiding van ervaren en gemotiveer-
de trainers. Het geeft mij extra energie, meer conditie en ik zit lekker-
der in mijn vel. 

 
Mocht je nu door een van bovenstaande motivaties geïnteresseerd zijn om 
bij RTN te komen hardlopen, neem dan die stap en kom lekker meedoen. 
Je vindt alle info op onze site, www.runningteamnotenboom.com  
Telefonisch kan ook op 06 153 168 27 of  06 552 321 58. 
Gerard Notenboom 
Hans Willems 
Running Team Notenboom  

http://www.runningteamnotenboom.com
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Zaterdagavond 3 oktober, hebben we weer een bijeenkomst gehad van de 

buurtpreventie Prinsejagt 2. De bijeenkomst was bedoeld om elkaar in een 

ongedwongen sfeer te ontmoeten. 

De avond was erg gezellig en het was prettig om met zo veel buurtgenoten 

ervaringen uit te kunnen wisselen en om elkaar beter te leren kennen. We 

zijn inmiddels ruim twee jaar bezig en hebben het gevoel dat het resultaat 

van de buurtpreventie goed is. Uit de verstrekte cijfers blijkt dat er een grote 

teruggang is van het aantal inbraken en de overlast in de buurt. We zijn dan 

ook erg tevreden met de inspanningen van onze vrijwilligers. 

Op dit moment zijn er veertig vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor 

de veiligheid in Prinsejagt 2, ze zijn 7 dagen per week bezig om in onze wijk 

op te letten op afwijkende zaken. Dit gebeurt in regelmatig overleg met de 

wijkagent, waarbij de eventuele opmerkingen besproken worden. Als het no-

dig is kunnen we contact op nemen met de Politie via 0900 8844 of bij drin-

gende zaken 112. 

Toch is er nog veel te doen en elke overlastmelding is er een te veel, daarom 

zoeken we nog steeds mensen die willen helpen om de buurt veiliger te ma-

ken en ook hierin maken vele handen licht werk. 

Meld je aan op e-mailadres : buurtpreventieprinsejagt@gmail.com. 
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Hoe werkt het Prikbord op de website. 

Op www.prinsejagt123.nl, de website van onze wijk kunt U gemakkelijk be-

richtjes achterlaten. U kunt bijvoorbeeld: 

 Een oproep doen voor een evenement of actie. 

 Iets te koop vragen of aanbieden.  

 Aankondigen dat er een baby is geboren. 

 Hulp vragen bij een moeilijke klus. 

 Uw diensten aanbieden. 

 Alles is mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt zelf aangeven hoe lang het memobriefje op het bord moet blijven 

hangen. Ga op de website naar de pagina Prikbord en klik rechts- onder op 

“Plak een memo!”.  

Yoga en gymnastiek in het Pieter Eiffhuis. 

Ook senioren wonende buiten het Pieter Eiffhuis mogen deelnemen aan yo-

ga of gym voor senioren. Uiteraard mag U een les gratis meemaken. Op 

woensdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur bent U van harte welkom voor de 

yogales. Vrijdags van 9.30 tot 10.15 uur vindt de gymles plaats. Na de les-

sen drinken veel senioren een kopje koffie of thee. De lessen worden gege-

ven door een zeer ervaren docent met specifieke opleidingen! Bent U geïnte-

resseerd dan vragen wij U voor “waardevolle informatie” te bellen naar Peter 

de Zeeuw, tel: 040-2417291.  

Tot ziens. 

http://www.prinsejagt123.nl
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  Behandelingen en advies: 

  Medisch pedicure in SGE Prinsejagt  

  Fakkellaan 7 

  Tel. 06-43585900 
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Actie voor scouts van scouting wielewaal. 

De scouts is een groep van jongens in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en gaan 
ieder jaar samen op zomerkamp. Om op kamp iets leuks en stoers te kunnen 
doen is er geld nodig, we kunnen de ouders wel om een hogere bijdrage vra-
gen maar de kinderen mogen zich er ook bewust van worden dat je wat moet 
doen om geld te verdienen, en wat is er nou leuker om te kunnen zeggen dat 
ze er zelf moeite voor hebben gedaan.  
We zijn een actie op touw gaan zetten om kerstkaarten te bezorgen. Wat 
houdt dit in?  
Ieder jaar versturen we kerstkaarten naar familie, vrienden en bekenden. 
Scouting Wielewaal bezorgt uw kerstkaart voor € 0,50 per kaart en 25 kaar-
ten voor slechts € 10,00. 
Let op!! Wij bezorgen alleen in postcodegebied: 5624, 5627 en 5629. 
Dus alle kaartjes die daar bezorgd moeten worden kunnen bij ons worden 
ingeleverd. Wij bezorgen geen kaartjes op postbus adressen.  
Kaarten kunnen ingeleverd worden tot en met 18 December 2015, geef de 
kaarten af of stop ze met gepast geld in de bus. Bij een van de onderstaande 
adressen. De Bazelstraat 17 (wijk prinsejagt), Robijnring 56 (wijk Blixem-
bosch) en Creuselaan 2 (wijk Achtse Barrier). Wij bezorgen uiterlijk 19, 20 
December 2015. 
Bij vragen kunt u altijd mailen naar scouts@wielewaalgroep.nl  

 

Afbeelding geleend van www.wielewaalgroep.nl 

mailto:scouts@wielewaalgroep.nl
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Maak jij het verschil?  

‘Een uitdaging die aansluit op jouw talenten, interesses en 

ervaringen!’ 

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHD) werkt met vrijwillige Maatjes. Vrij-

willigers doen klusjes in en rond huis, trekken er samen met de hulpvrager 

op uit, doen leuke en moeilijke dingen samen, gaan mee naar de specialist in 

het ziekenhuis, brengen iemand sociaal of fysiek weer in beweging, gaan 

mee boodschappen doen, helpen een sociaal netwerk op te bouwen en nog 

veel meer. De vrijwilliger kan zijn of haar talenten optimaal inzetten en de 

hulpvrager krijgt een Maatje op maat. Onze vrijwilligers krijgen professionele 

ondersteuning, coaching, training en aandacht die nodig is om als vrijwilliger 

plezierig te kunnen werken. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat 

zowel hulpvragers als vrijwilligers zich thuis voelen. Door 200% maatwerk 

kunnen we hulpvragers én vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen.  

Een kleine greep uit ons aanbod voor vrijwilligerswerk: 

DementieMaatje gezocht op woensdagavond voor mijnheer Wermer 

Wie is mijnheer Wermer?  

Mijnheer  (80 +) is een vriendelijke man, woonachtig in Oude Gracht, Woen-

sel. Hij woont samen met zijn vrouw. Mijnheer gaat achteruit door dementie 

en dat merk je doordat hij af en toe erg verward is en zijn korte termijn ge-

heugen erg is aangetast (hij herhaalt veel). Hobby’s: opknappen oude auto’s 

en klokken. Echt Een man van de techniek.  Elke woensdagavond is zijn 

vrouw actief bij een bridgeclub. Ze kan en durft haar man echter niet meer 

alleen thuis te laten. Het bridgen is haar enige ‘uitlaatklep’ die ze niet wil op-

geven.         

Mijnheer zoekt: een Maatje voor 1 x per week op de woensdagavond. 

Vanaf 19.00u tot ongeveer 23.00u. Samen kletsen, fotoalbums bekijken of 

gewoon even tv kijken. Omdat mijnheer nu een maatje heeft dat van decem-

ber t/m maart op vakantie is, zoeken wij een Maatje dat dit 4 maanden van 

hem kan overnemen. Geïnteresseerd? Ben je geduldig en heb je affiniteit 

met dementie? Voor  informatie: Maartje van den Bosch, maartje@vhd-

eindhoven.nl , tel. 040- 233 39 48.            

mailto:maartje@vhd-eindhoven.nl
mailto:maartje@vhd-eindhoven.nl
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VisMaatje gezocht voor Ruud                 

Wie is Ruud? Ruud is een vriendelijke man (65) die door wat psychi-

sche en lichamelijke klachten niet meer zelf kan vissen. Hij houdt van een 

praatje en heeft humor. Hij heeft alle visspullen maar kan dit zelf niet meer 

doen. Iemand moet hem helpen met op de plek zelf komen en helpen bij het 

optuigen.        

Ruud zoekt: Een vrijwilliger die zelf vist zou heel leuk zijn, maar als je 

het gewoon leuk vindt om mee te gaan is dat ook prima. 1x per 2 weken 

maar iedere frequentie is bespreekbaar.   

Geïnteresseerd? Hou jij van vissen en zou jij Ruud kunnen ondersteu-

nen door hem mee te nemen en zo samen de hobby op te pakken?   

Voor informatie:Yvonne Wagenaar, yvonnew@vhd-eindhoven.nl , tel. 040

- 233 39 42                   

Kijk voor meer informatie over vrijwilligerswerk  bij de Vrijwillige Hulp-

Dienst Eindhoven of andere vacatures, op onze website www.VHD-

Eindhoven.nl  of neem vrijblijvend contact op via : 

040 244 76 69 of info@VHD-EIndhoven.nl . 

 

Ken jij Jongerencentrum Pitstop? NEE!?  

Kom dan eens langs op de Grand Combin 2 in Eindhoven. Wij zijn 3-5 
dagen in de week voor JOU open! Leeftijd 10-23jr. We hebben de nieuw-
ste games, poolbiljart, dans- en (vecht/verdedigings-)sportworkshops 
en nog heel veel meer. Tevens kunnen wij jou helpen met alle hulpvra-
gen rondom school, stage, werk, sport of je privéleven. Wil je meer info 

of gewoon eens kennismaken? WIJ zijn er voor JOU!!  

Bel of mail naar:               
Peter@pitstop.nl / 0629407930            
Vic@pitstop.nl / 0618344113            

Richelle@pitstop.nl / 0614993100,  

www.pitstop.nl.  

OF kom gewoon gezellig langs. 

mailto:yvonnew@vhd-eindhoven.nl
http://www.VHD-Eindhoven.nl
http://www.VHD-Eindhoven.nl
mailto:info@VHD-EIndhoven.nl
mailto:Peter@pitstop.nl
mailto:Vic@pitstop.nl
mailto:Richelle@pitstop.nl
http://www.pitstop.nl/


19 



20 

Colofon 

Bestuur 

Hans de Vries Voorzitter  Julierpas 17  T. 242 3640 

Marianne Blumink 1e Secretaris  Liviuslaan 52  T. 06-12414932 

Han de Folter  2e Secretaris  G. Bromlaan 48 T. 244 7851 

Annie van Beers 1e Penningm.& Ledenadministratie   

   Gerretsonlaan 50    T. 06-47185901 

Wietse van Dijk Bestuurslid A. van Opbergenstraat 5 

Barbara Kluijtmans Bestuurslid Bakhuizen v.d. Brinklaan 1 T. 237 4370 

Taco Jongeneel Bestuurslid de Beaufortpad 2  T. 243 6262 

 

Werkgroep Openbare Ruimte & Verkeer  

Edmond De Smet, Ton Dekker, Henry Strijbos 

Werkgroep Groen & Milieu 

Wietse van Dijk, Fons Bartelen, Edmond de Smet, Taco Jongeneel 

Coördinatie Omgevingsaspecten: Edmond de Smet 

Redactie ‘De Jagthoorn’:  Hans de Vries, Marianne Blumink, Barbara 

Kluijtmans,  Taco Jongeneel, Wietse van Dijk 

Website: www.prinsejagt123.nl en www.prinsejagt-driehoeksbos.dse.nl 

Contributie: 

De contributie bedraagt 5 Euro per jaar per woning en moet telkens vóór 1 februari 

zijn overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL81INGB0008942156 t.n.v. de Pen-

ningmeester Belangenvereniging Prinsejagt-Driehoeksbos. 

Secretaris: marianne.greijmans@live.nl 

Ledenadministratie: a.beers9@upcmail.nl 

Coördinator Omgevingsaspecten: e.smet9@chello.nl 

Kopij Jagthoorn en website:  

wietsel@hotmail.com en prinsejagt123@gmail.com 


