
  



2 

 



3 

Van de voorzitter 

Beste bewoners van Prinsejagt en Driehoeksbos, 

Voor u ligt de nieuwe Jagthoorn. Het is een behoorlijk dik nummer geworden 
vol wetenswaardigheden. Zo komt u o.a. te weten hoe het staat met de voor-
genomen bouw op de plaats van de pastorie aan de Vitruviusweg. Bij het ty-
pen van dit berichtje is het nog niet zeker, maar wellicht treft u weer een bijdra-
ge aan van Truus Klep.  

De belangenvereniging heeft een begin gemaakt met het organiseren van een 
buurtpreventieteam voor Driehoeksbos en Prinsejagt 1. Er heeft een voorlich-
tingsavond plaatsgevonden en er is een avond belegd om leden te werven. 
Een aantal wijkbewoners heeft zich opgegeven en in afwachting van een defi-
nitieve start zijn enkele enthousiastelingen al begonnen met surveilleren. Na 
de vakantieperiode volgen er nog twee cursusavonden voor de deelnemers. 
Het succes hangt af van de mate waarin wijkbewoners meedoen. Hoe meer 
deelnemers hoe geringer de belasting. Hebt u nog belangstelling, laat het dan 
weten. In de wijken om ons heen heeft de inzet van buurtpreventie al geleid tot 
het terugdringen van het aantal woninginbraken. Een woninginbraak laat een 
diepe indruk achter. Ik spreek uit ervaring, want begin juni is er bij mij zelf inge-
broken. Ik beschouw dat nu maar als een aanmoediging om verder te gaan. 
Doet u mee? 

Hans de Vries 
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Hallo buurtbewoners, 
 
Er is ons gevraagd om een stukje te schrijven voor dit wijkblad. Wij willen hier 
graag aan mee werken en zullen om te beginnen ons opnieuw aan u voorstel-
len. 
Wij zijn Activiteiten Centrum Eindhoven en zijn onderdeel van stichting SWZ 
zorg. Wij hebben ongeveer 32 jaar aan de Keldermanstraat gezeten, vroeger 
was de naam Henriëtte Roelants, daarna werd het Triocen en sinds enige jaren 
is onze naam AC Eindhoven van stichting SWZ zorg. In september is het 5 jaar 
geleden dat we van de Keldermanstraat naar de Palladiostraat zijn verhuisd.  
Nog steeds komen er mensen uit de wijk het AC binnen met de opmerking ”ik 
wist niet dat jullie hier zaten” of “wat doen jullie hier eigenlijk”. Vandaar dat we 
graag van de gelegenheid gebruik willen maken om u te vertellen wat er in het 
AC aan de Palladiostraat gebeurt. Van maandag t/m vrijdag komen er cliënten 
met een NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en/of een lichamelijke beperking 
naar het AC. Deze cliënten nemen deel aan de verschillende activiteiten die 
door professionele begeleiders van SWZ zorg gegeven worden. Dit zijn o.a. de 
volgende activiteiten: sport en spel, tekenen en schilderen, computer, houtbe-
werking, taal-afasie, keuken, en creatief. 
Hoe ziet de dag er op AC Eindhoven uit:  
Tussen 9.15 en 9.45 komen de cliënten binnen, dit kan met eigen vervoer of 
met de taxi. Om 10.00 start de activiteit waarin om 10.45 koffie of thee wordt 
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gedronken. Van 12.00-13.00 is het lunchpauze met gelegenheid voor de cliënt 
om te rusten. Om 13.00 begint de activiteit weer tot 15.30 met daarin een pau-
ze van 15 minuten voor koffie of thee. Vanaf 15.45 worden de cliënten weer 
opgehaald en gaan naar huis. Cliënten komen minimaal 1 dagdeel en maxi-
maal 9 dagdelen. Alle cliënten hebben een indicatie van Wij-Eindhoven 
(voorheen WMO).  
Binnen het AC hebben we een verkooppunt waar u producten kunt kopen die 
in de verschillende activiteiten gemaakt worden, zoals o.a. houtproducten, 
kaarsen, schilderijen, schorten, slabbetjes en nog veel meer. U bent tijdens 
werkdagen van harte welkom tussen 10.00-15.30 uur om bij ons een leuk ca-
deau te komen kopen. Pinnen gaat helaas bij ons niet. 
Bent U 55-plusser en op zoek naar activiteiten in de buurt? Dan bent U op 
maandag welkom in “de Huiskamer”. Activiteiten worden gestart in samenwer-
king met leerlingen van het Summa College en in overleg met de deelnemers. 
Ook kunt U dan tussen de middag lunchen. Inschrijfformulieren zijn te vinden 
in de hal. 
Ook is er een ruilbibliotheek waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden. 
U bent van harte welkom, ook als u vragen hebt. 
 
Tot ziens, 
Cliënten en medewerkers AC Eindhoven 
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Kindercircus SimSalaBim bestaat 50 jaar! 

 

Al sinds het begin van haar bestaan is kindercircus SimSalaBim 

verbonden met Prinsejagt. 

Aanvankelijk werden zolders in Prinsejagt gebruikt voor opslag en werden 

huiskamers ter beschikking gesteld om te oefenen. Zolang wijkgebouw 'de 

Hoeksteen' bestaat vindt kindercircus SimSalaBim er haar opslag- en trai-

ningsruimte. Vele vroegere artiesten van SimSalaBim komen dan ook uit deze 

wijk. 

We zijn in 1966 begonnen, dus dit jaar bestaan we 50 jaar. En dat willen we 

vieren. Op 25 september organiseren we een gezellige middag voor artiesten 

en leiding die in de afgelopen 50 jaar bij SimSalaBim betrokken zijn geweest. 

Voor een goede organisatie van die dag vragen wij aan oud-leden om hun ac-

tuele contactgegevens aan ons door te geven. 

Dat kan via een formulier op onze website: www.kindercircussimsalabim.nl/

reunie/form.php  

U kunt op de hoogte blijven via onze site www.kindercircussimsalabim.nl  

en via onze facebookpagina www.facebook.com/kindercircussimsalabim.  

Het ontstaan van Circus SimSalaBim 

Er was eens….. 
Een verdrietig kindje. 

En er was eens een onderwijzeres die in Breda woonde: Juf Bakker van de 
vijfde klas (zo heette dat toen nog). Juf Bakker deed graag leuke dingen met 
de kinderen van haar klas. Achter in haar tuin had ze zelfs een heuse circus-
piste gebouwd. De kinderen mochten bij haar thuis komen om te oefenen voor 
een voorstelling. Daarin speelden allemaal dieren mee die Juf Bakker zelf ge-
maakt had: een zebra, een koe, een giraffe, een ezel en zelfs een olifant! 
Op een dag kwam Juf Bakker het verdrietige kindje tegen. Ze wilde graag dat 
het kindje weer vrolijk werd. Daarom verzon ze een plannetje: ze nodigde het 
verdrietige kindje uit in haar tuin, zette haar tovenaarshoed op en sprak de ma-
gische woorden Sim Sala Bim  
En zie: plotseling kwamen de kinderen van de vijfde klas tevoorschijn en speel-
den een circusvoorstelling waar het kindje helemaal vrolijk van werd…. 

Toen Juf Bakker bijna met pensioen ging, ging ze op zoek naar andere men-
sen, die met haar spulletjes wilden doorgaan om kinderen blij te maken. Ze 
sprak erover met mevr. Philips-de Jongh. Het was voorjaar 1966, het jaar dat 
Philips het 75-jarig bestaan vierde. 

http://www.kindercircussimsalabim.nl/reunie/form.php
http://www.kindercircussimsalabim.nl/reunie/form.php
http://www.kindercircussimsalabim.nl/
http://www.facebook.com/kindercircussimsalabim


8 



9 

In die tijd kende Eindhoven nog vele speeltuinverenigingen en op een algeme-
ne vergadering werden de spullen aangeboden. Wie in het kader van de Phi-
lipsfeesten kon optreden in de diverse speeltuinen mocht de spullen hebben. 
Speeltuinvereniging Prinsejagt durfde de uitdaging aan. En zo werd de magie 
van het circus alledaagse werkelijkheid voor Cor en leonie van Dijk, Tjeu Ma-
rechal en zijn vrouw, Jan en Jet van Spelde. 

De spullen van Juf Bakker werden, bij gebrek aan een centrale ruimte, ver-
deeld over diverse zolders in Prinsejagt. Voor het oefenen gingen de meubels 
in de huiskamers aan de kant. Al die moeite was niet tevergeefs: in september 
presenteerde Kindercircus SimSalaBim haar eerste voorstellingen op diverse 
locaties in de stad. Soms waren er wel drie voorstellingen op een dag. Een bus 
en een grote oplegger zorgden voor het vervoer van artiesten en circus, com-
pleet met tent. 
Met subsidie van de speeltuinvereniging is die tent, een éénmaster met een 
diameter van 14m, later overgenomen van de stichting Kika-kampen. Een gou-
den beslissing, zoals elke keer blijkt als SimSalaBim een sfeervolle voorstelling 
speelt in haar eigen circustent. 
 
Het bleef niet bij die voorstellingen in september. Het programma werd uitge-
breid met acts als  clowns, koorddansen acrobatiek, een evenwichtsact op de 
fiets……De benodigde materialen werden eigenhandig gemaakt of ‘geritseld’ 
bij bedrijven in de regio. Circuskleding werd bedacht en in elkaar genaaid. De 
vrijwilligers van het eerste uur hebben er vol enthousiasme vele uren ingesto-
ken. Dat enthousiasme proef je nog als je de plakboeken van de familie Ma-
rechal doorbladert vol foto’s uit de begintijd, zelfgemaakte toegangskaartjes, 
flyers en posters. In een vitrinekast staat zelfs nog een heuse miniatuur Sim-
SalaBim circustrein te pronken! 

De circusmuziek wordt allang niet meer via een pick-up ten gehore gebracht. 
Huiskamers zijn niet meer nodig als oefenruimte: waar eens speeltuin Prinse-
jagt stond is VTA de Hoeksteen verrezen, die vanaf het begin van zijn bestaan 
oefenruimte biedt aan SimSalaBim. Maar wat er ook veranderd is, de magie 
van het circus zal nooit verdwijnen. Als de circusmuziek klinkt en de voorstel-
ling begint, tovert SimSalaBim een lach op alle kindergezichten!  
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Hilly van Schoonderwalt-Kievit 
 

Even voorstellen; Nieuw gekozen bestuurslid voor de belangenvereniging Prin-
sejagt 1-2-Driehoeksbos. 

Op de recent gehouden jaarvergadering ben ik gekozen met algemene stem-
men, om zitting te nemen in het bestuur van bovengenoemde belangenvereni-
ging. 

Naam: Hilly van Schoonderwalt-Kievit 

Burgerlijke staat: Weduwe sinds 2005 

Geboorte datum: 02-09-1949 

Sinds september 1981 woonachtig in Prinsejagt. 

Al enkele jaren met pensioen, dus wat meer tijd om iets 
voor onze woonwijk te doen. Maar wat?? De Jagthoorn viel 
in de bus en de keuze was snel gemaakt! 

Samen sterk voor een leefbare woonomgeving, daar wil ik 
graag mijn steentje aan bijdragen! Juist dat is waar de be-
langenvereniging zich sterk voor maakt! 

Ik probeer de eerste tijd te kijken waar ik nuttig kan zijn, maar samen met de 
andere enthousiaste bestuursleden, komt dat zéker goed! 

Wil je zelf ook nuttig zijn voor onze wijk? 

Kijk dan achterop deze Jagthoorn en neem contact op met één van de be-
stuursleden. 

Pijn aan uw voeten? 
Problemen met eelt, ingroeiende nagels, 
schimmelnagels? 
Blijf er niet mee rondlopen, uw voeten zijn te 
belangrijk! 
Behandeling en advies, in overleg thuisbehan-
deling. 
Voor info en afspraken: tel.  06-43585900 
Medisch pedicure ActieVoet  
(KRP geregistreerd) 
SGE Prinsejagt, Fakkellaan 7 
 
*** nieuwe specialisatie: nu ook gediplomeerd 
sportpedicure 
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Honden Club Oud Woensel 

 

Onze club is opgericht in 1974. Als schrijfster van dit stuk over onze club, kan 
ik daar niet over meepraten hoe het in die tijd was bij HCOW.  
Wel kan ik vertellen dat we een ontzettend mooi clubje hebben, waar iedere 
vrijwilliger zich op zijn/haar manier voor inzet. Ons team bestaat momenteel uit 
30 vrijwilligers. Mensen die zich met liefde en plezier inzetten voor ons mooie 
clubje. Deze mensen zetten zich in op allerlei mogelijke manieren. Ons club-
huis is bijvoorbeeld altijd schoon, daar zorgt het schoonmaakteam voor. Van 
binnen en van buiten zijn er ook genoeg onderhoudsklussen te doen. Daarvoor 
zorgt ons onderhoudsteam. We hebben een bar in onze kantine, waar je te-
recht kunt voor een hapje en een drankje. Daarvoor hebben we een bar team. 
En er is een team van trainers. Trainers voor het G & G (gedrag en gehoor-
zaamheid), alsmede een team voor agility (behendigheid). En uiteraard is er 
een bestuur. En zoals 1 van de bestuursleden onlangs zei: iedereen is gelijk. 
Of je nou barpersoneel bent, of trainer, of bestuurslid… er is geen baas! Sa-
men vormen we Honden Club Oud Woensel, wij zijn Oud Woensel! 
We geven lessen aan mensen die met hun hond komen trainen. Mensen be-
ginnen bij de puppycursus. Na de puppycursus kunnen mensen het EG 
(elementaire gehoorzaamheid) bij ons volgen. Samen met de puppycursus heb 
je dan een hele mooie basis gelegd met je hond. Na EG volgt het GGB (gedrag 
en gehoorzaamheid beginners). Daarin wordt een stapje meer gezet. Normali-
ter zijn honden rond die tijd in de pubertijd. Het is goed om na de puppycursus 
en de elementaire gehoorzaamheid, deel te nemen aan het GGB. Het is ook 
leuk om samen met je hond te werken, waardoor de band met je hond verste-
vigt.  
Na het GGB kun je ervoor kiezen om naar het GG1 te gaan. Mensen die hier-
voor kiezen, vinden het niet alleen fijn als de hond goed luistert, maar vinden 
het ook leuk om samen met hun hond te blijven werken. Gaandeweg ervaart 
men ook dat de band tussen hond en baas steviger wordt. Na het GG1, kun je 
ook nog het GG2 en het GG3 volgen. Daar gaan normaliter heel wat jaartjes 
overheen. De ene hond loopt het traject wat sneller door dan de ander. Dat 
hangt ook af van wat voor type hond je hebt. Het mag duidelijk zijn dat een Me-
chelse Herder bijvoorbeeld, zo’n traject wat “makkelijker” doorloopt dan een 
Beagle. Dat maakt niet uit, het is geen wedstrijd. Het gaat erom dat baas en 
hond plezier beleven aan de trainingen en er wijzer van worden. Het is tenslot-
te ook zo dat wij niet de honden trainen… Nee, wij leren de baasjes hoe met de 
hond om te gaan, hoe zij een gehoorzame hond kunnen krijgen. 
Er zijn ook mensen die na een aantal gehoorzaamheidscursus-sen deel gaan 
nemen aan agility, oftewel behendigheid. Vereiste voor agility is dat je hond los 
kan, alles gebeurt namelijk los! Er zijn mensen die beiden cursussen volgen, 
die dus zowel met agility als gehoorzaamheid bezig zijn. 
Eens per jaar hebben wij een bbq voor onze leden. Dan kunnen trainers en 
leden elkaar beter leren kennen. Kijk, we hebben dan wel een heel team vrijwil-
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ligers, maar zonder leden zou HCOW niet kunnen bestaan.  
Ook organiseren we eens per jaar de zogeheten “onderlinge wedstrijd”. Een 
wedstrijd waar baasjes, die lid zijn van HCOW, met hun hond deel nemen aan 
een gedrag en gehoorzaamheid wedstrijd. Men kan hier gratis aan deelnemen. 
Zo kun je dan met je hond een mooie beker in de wacht slepen. Onze sponsor, 
Fokker, die zorgt er altijd voor dat de prijswinnaars ook zakken voer krijgen.  
En zo hebben we bijvoorbeeld ook de Meerstedenwedstrijd. Daarbij strijden 
drie clubs, inclusief HCOW, om de grote trofee. Er zijn momenteel drie teams, 
inclusief ons eigen team. Per seizoen wordt er gekeken wie daar aan deel wil 
nemen. We strijden dan tegen KC de Kempen en De Gezellige Huishond. Er 
zijn dan twee uitwedstrijden en één thuiswedstrijd. Dit soort dagen zijn altijd 
heel gezellig. En ja, het is natuurlijk gaaf als wij als winnende club uit de bus 
komen, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat baas en hond 
samen genoten hebben. In het verleden zijn er clubs geweest die afhaakten, 
omdat ze simpelweg niet genoeg mensen hadden om deel te nemen aan de 
Meerstedenwedstrijd. Wij hebben een luxe positie, wij hebben namelijk meest-
al een overschot aan mensen die graag mee willen.  
Onlangs zijn de trainers van agility ook naar een wedstrijd buiten de deur ge-
weest met deelnemers.  
Ook op die manier leren mensen elkaar beter kennen. En op zulk soort dagen 
leer je niet alleen veel over je hond, of over jezelf, maar ook van de andere 
deelnemers.  
En dan hebben we natuurlijk ook nog de jaarlijks terugkerende Joekeldag. 
Toen onze club 40 jaar bestond, hebben we de Joekeldag overgeslagen. Er is 
toen gekozen voor een groot feest. Een feest waar ook oud leden en oud trai-
ners welkom waren. Dat was een fantastische dag. 
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Dit jaar was er ook geen Joekeldag. Ons veld werd namelijk aangepakt. Er is 
nu opnieuw gezaaid, we trainden dan ook buiten de deur. We kijken wel alle-
maal erg uit naar september. In de zomervakantie is de club gesloten, na die 
vakantie kunnen we weer op ons eigen terrein trainen. En ook voor de leden 
zal dat fijn zijn. Dan kunnen ze weer een lekker bakkie koffie of thee komen 
drinken, en/of een hapje doen. Onze frietjes zijn namelijk erg lekker.  
Doordat onze club bestaat uit allemaal vrijwilligers, zijn de kosten om bij ons te 
trainen ook veel lager dan bij menig ander hondenclub. En dan doel ik natuur-
lijk op de hondenclubs of verenigingen die geen vrijwilligers hebben, maar 
mensen in loondienst hebben. Dat maakt het verschil. Onze trainers kiezen er 
zelf voor om dit als vrijwilligerswerk te doen. En wij hebben toch ook gediplo-
meerde trainers, maar niemand van ons stapt over naar een andere club voor 
geld. Geld is namelijk niet alles. Onze club is gewoon uniek. Er is een goede 
sfeer. Zoveel mensen, verschillende mensen. Met verschillende achtergron-
den… noem maar op, maar samen één. Samen staan we achter Honden Club 
Oud Woensel, máken we Honden Club Oud Woensel en zijn we blij met de 
mensen die ervoor kiezen om bij ons te komen trainen.  
 
Wilt u zich aanmelden kijk dan op http://www.hcow.nl/. Tel: 0402452749  
’s avonds op maandag, dinsdag en donderdag of op zondagochtend. 

http://www.hcow.nl/
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Truus Klep 

 

Hallo beste wijkgenoten. Da is alweer efkes geleden da jullie iets van mij ge-
hoord hebben. Da komt omdat ik een tijdje uit de running ben geweest. Ik had 
er een bietje de balen van. Nie van de Jagthoorn, o nee da zeker nie, hoe-
wel?..... . Maar, helaas ze hebben me weer gevonden tot mijn grote schrik, en 
ik heb zo mijn best gedaan verstopt te blijven. Maar goed, daar hebbe we het 
nie meer over , da is verlejen tijd, dus vergeten, vergeven, nie meer aan den-
ke, dus finieto of zo. Ik ben weer boven water, ze hebben me op weten te spo-
ren. Maar weten jullie wa het is de leste tijd, onze Tinus, ...die is zo verrekes 
vervelend aan het worden. Da komt zo, hij is met pensioen en nou weet ie met 
zunne vrije tijd geen raad. Hij komt pas s' morgens om half elf uit z'n nest, en 
dan moet de koffie klaar staan. Nou mooi nie, hij weet verrekes goed hoe dat 
ie koffie moet zetten, dus hij doet het zelf maar ( kan ie voor mij ook een kum-
ke zetten). 

Hebben jullie trouwens die huiskes aan de Gerretsonlaan gezien, mooi zijn die 
hè, met ramen tot aan de grond toe, ideaal is da. Vooral als ge de ramen moet 
zemen, en zeker voor oudere mensen. Eerst moet er een trap aan te pas ko-
men, en onder de ramen neergezet worden, en onzen Tinus heeft al aange-
kondigd dat hij het plotseling in zunne rug heeft gekregen. Dus als wij daar 
zouden gaan wonen weten jullie het al, Truus kan aan de gang. Maar goed als 
dieen trap er eenmaal staat, kun de met een emmer water naar boven klim-
men, het bovenste stuk wassen, weer naar beneden en dan het onderste stuk. 
Zal de zien da ge het bovenste stuk bent vergeten droog te zemen, dus het 
hele verhaal kan weer opnieuw beginnen. En Tinus maar klagen over zunne 
rug. Maar... ge het wel ramen tot aan de grond. Ik persoonlijk kan da wel waar-
deren, hier is rekening gehouden met de bliekende buren, hier hedde tenmin-
ste inzicht in plaats van uitzicht. Onzen Tinus zou er wel willen wonen, ja me 
hoela, vlak bij de Hoeksteen, dan kan ik hem iedere avond naar huis toe sle-
pen. 

Maar hebben jullie die kippenhokken gezien die overal tussen die huiskes 
staan. Ik vind ze nie zo mooi van die houten hokken, en dan staat zeker in het 
huurcontract da ge verplicht ben minimaal 6 kippen te houden. Niks voor mij, 
ik ben al kippig genoeg van m`n eige, en wa denk te da het voer kost, dan 
hedde nog dure eieren. Maar goed we gaan er toch nie wonen ik heb het veel 
te goed naar munne zin hier, we blijven dus lekker in ons eigen huiske wonen. 

Nou mensen ik ben efkes uitgemekkerd, volgende keer meer. 

Allemaal de hartelijke groeten en tot de volgende aflevering. 

 

Jullie Truus 
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Jong Nederland vraagt vrijwilligers 

 
Jong Nederland is een landelijke organisatie die kinderen de ruimte 
biedt om in hun vrije tijd door middel van sport, spel, creativiteit en bui-
tenleven zich te ontplooien en te ontspannen. 
Jong Nederland de Fakkel is één van de 56 afdelingen van Jong Ne-
derland.  

Iedere leeftijdsgroep heeft bijeenkomsten op een vaste dag in de week. 
Daarnaast kunnen de leden meedoen aan activiteiten als halloween, 
carnaval, een weekendje weg of zomerkamp.  
Jong Nederland de Fakkel is een club van enthousiaste leden en vrijwil-
ligers die samen leuke en avontuurlijke activiteiten doen. Als jeugdvere-
niging zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen hel-
pen bij activiteiten of een groep met kinderen willen leiden.  
Jong Nederland de Fakkel biedt ook mogelijkheden om een stage te 
volgen.  
Dus ben jij of ken jij iemand die op zoek is naar een leuke, actieve, cre-
atieve en gezellige hobby? Kom kennismaken! Kijk ook op: http://
jndefakkel.nl/  
Ben je enthousiast en wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail 
naar pr@jndefakkel.nl . 
 

http://jndefakkel.nl/
http://jndefakkel.nl/
mailto:pr@jndefakkel.nl
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Begeleid Wonen op Woensel Noord – Gerretsonplein. 

Op het Gerretsonplein is een beschermde woonvorm gevestigd, vanuit GGzE- 

De Boei.  

Deze woonvorm richt zich op mensen die zelf-

standig willen leren functioneren in de maatschap-

pij.   

De (24-uurs) begeleiding is gericht op het trainen 

van (woon)vaardigheden en deelnemen aan de 

samenleving.  

Hierbij kan je o.a. denken aan huishoudelijke 

vaardigheden, aangaan en onderhouden van so-

ciale contacten, gezondheid, studie/werk, invulling 

van vrije tijd en inzicht verkrijgen in eigen financi-

ële zaken. Zodra deze zelfstandigheid voldoende 

behaald is zullen bewoners verhuizen naar een andere woonplek.  

Wil je meer informatie: 

I:  www.ggze.nl/gerretsonplein  T: 040-2120865 

Leegstand in de wijk. 

 

Nu de huizenmarkt weer aantrekt is het aantal te koop staande woningen in-

tussen ook verminderd. Wel is de vraagprijs soms wel met 20% gedaald. De 

Seniorenwoningen aan de Gerretsonlaan zijn klaar en worden nu ingericht 

door de nieuwe bewoners.  

Een fotoreportage van de bouw vindt u op onze website www.prinsejagt123.nl.  

Het beheer van de leegstaande win-

kels aan het Gerretsonplein is in 

handen gegeven van de firma Colta-

vast. Via leegstandsbeheer kunnen 

ondernemers hier nu ook voor een 

tijdelijke periode een winkelruimte 

huren. 

De verbouwing van de pastorie van 

de Vincentius á Paolokerk laat nog 

even op zich wachten. De firma v.d. 

Meeren moest extra onderzoek 

doen om de monumentencommissie tevreden te stellen. Als eind dit jaar het 

bestemmingsplan wordt goedgekeurd zou de bouw in april 2017 kunnen star-

ten. 

http://www.ggze.nl/gerretsonplein


22 

Ken jij Jongerencentrum Pitstop? NEE!?  
  

Kom dan eens langs op de Grand Combin 2 in Eindhoven. We zijn nu 
niet alleen Maandagavond, Woensdag- en Vrijdagmiddag, maar nu ook 
Donderdagmiddag voor JOU open! Leeftijd 10-23 jaar. We hebben de 
nieuwste games, poolbiljart, dans- en (vecht/verdedigings-) sportwork-
shops en nog heel veel meer. Tevens kunnen wij jou helpen met alle 
hulpvragen 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:Peter@pitstop.nl
mailto:Vic@pitstop.nl
mailto:Richelle@pitstop.nl
http://www.pitstop.nl/
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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 Penningmeester & Ledenadministratie   

      Gerretsonlaan 50 T. 06-47185901 

Hilly van Schoonderwalt-Kievit  Jan Bollandlaan 20 T. 2437796 

Taco Jongeneel    de Beaufortpad 2 T. 243 6262 

Edmond de Smet 

Fons Bartelen 

Coördinatie Omgevingsaspecten: Edmond de Smet 

 

Redactie ‘De Jagthoorn’:  Hans de Vries, Marianne Blumink, Hilly v. Schoonder-

walt, Taco Jongeneel, Wietse van Dijk 

 

Website: www.prinsejagt123.nl  

 

Contributie: 

De contributie bedraagt € 5,00 per jaar per woning en moet telkens vóór 1 februari zijn 

overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL81INGB0008942156 t.n.v. de Penning-

meester Belangenvereniging Prinsejagt-Driehoeksbos. 

U kunt de belangenvereniging natuurlijk ook steunen met een vrijwillige donatie. 

 

Secretaris: marianne.greijmans@live.nl 

Ledenadministratie: a.beers9@upcmail.nl 

Coördinator Omgevingsaspecten: e.smet9@chello.nl 

Kopij Jagthoorn en website:  

prinsejagt123@gmail.com  

Oplage 2500 stuks. 


