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Van de voorzitter 

 

Beste mede wijkbewoners, 

Op woensdag 22 maart houden we onze jaarvergadering in de Hoek-

steen.  

Aanvang 19.30 u. In deze Jagthoorn vindt u daarover meer informatie. 

Op de jaarvergadering zullen we extra aandacht besteden aan veiligheid 
en leefbaarheid in de wijk. Hiervoor hebben we contact met de wijk-

agent. Hij heeft zijn medewerking toegezegd. 

Verder kunt u lezen over een nieuwe website. Truus Klep is ook weer 

van de partij en er is veel meer lezenswaardigs. 

Een enthousiaste groep vrijwilligers is bezig met het organiseren van 
een wijkfeest dat begin september plaats moet vinden. Hierover ont-

vangt u nog wel meer informatie. 

Wij hopen op een flinke opkomst. Was u er vorig jaar bij? Breng dan nu 

de buren mee! 

Graag tot ziens op 22 maart. 

Hans de Vries 
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Tweede kennismaking met het activiteitencentrum van de SWZ aan de 

Palladiostraat. 

Mijn naam is Willemiek Ruissen en werk sinds oktober 2016 als teken en 

schilderbegeleidster in het activiteitencentrum van SWZ aan de Palladio-

straat. 

Erg onder de indruk van de prachtige schilderijen en tekeningen die hier wor-

den gemaakt, wil ik door middel van dit stukje de activiteit graag onder uw 

aandacht brengen.  

De bezoekers van het centrum, mensen met een niet aangeboren hersenlet-

sel, kunnen hier een aantal dagen of dagdelen in de week, in een informele 

en ontspannen sfeer, tekenen, schilderen of aquarelleren. De ruimte waar 

gewerkt wordt is licht en ruim en zo kan er in alle rust gewerkt worden en is 

er veel tijd om op elkaars kunsten te reageren. Door mijn grafische en schil-

ders achtergrond kan ik hen professioneel advies geven over het gebruik 

van verschillende technieken en materialen, zodat de deelnemers elke dag 

weer iets nieuws kunnen leren. Zij kunnen in hun eigen tempo en met zelfge-

kozen onderwerpen aan de slag, met verschillende schilders benodigdhe-

den, die er in ruime mate aanwezig zijn. Er zijn ook altijd voldoende nieuwe 

canvas doeken of aquarelblokken om op te werken. Op donderdag komen 

twee vrijwilligers de schilderijen lakken, inlijsten en ophangen in de ontmoe-

tingsruimte van het activiteitencentrum. Ook helpen zij de deelnemers bij het 

kleuren mengen en helpen zij hen op weg als ze even niet verder kunnen. 

Om steeds weer nieuwe schilders benodigdheden te kunnen blijven kopen, 

worden de schilderijen verkocht. 

Mocht u enthousiast geworden zijn na het leven van dit artikel, kom gerust 

een kijkje nemen in het activiteitencentrum. Ook kan men schilderen in op-

dracht, gewoon het voorbeeld meenemen! 

De schilderijen zijn heel schappelijk geprijsd, wij zien uit naar uw komst! 
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Het ei dat geen paasei wilde zijn 
 
De kip legt haar ei op het plaatsje waar ze altijd haar ei neerlegt. Makkelijk 
voor iedereen te vinden. Wat er naderhand met het ei gebeurt, daarover 
heeft kip Louise zich nog nooit druk gemaakt. 
Haan Bob zegt altijd, dat kip Louise een beetje dom is. Maar 's morgens on-
der het eten, heeft ze nog nooit een andere kip horen tokkelen over de eie-
ren. Voor niemand belangrijk dus... 
Maar in het doosje waar de eieren met zessen in gestopt zijn, is er niemand 
blij. Het komend weekend is het Pasen, wat wil zeggen dat bijna alle eieren 
gekleurde paaseieren gaan worden. De meeste eieren maken zich druk over 
welke kleur ze gaan worden. Want stel je voor; je hebt een hekel aan groen, 
maar degene die jou gaat verven heeft groen als lievelingskleur...! Het korte 
leven als een paasei gaat niet altijd over rozen...! Maar één ei in het kleine 
eierdoosje heeft grotere plannen. Want als je wil ontsnappen, moet je dat 
doen vóórdat je een hardgekookt ei bent, want dan ben je zwaarder en rol je 
niet zo makkelijk meer. Goed opletten, dus! Want als het doosje opengaat, is 
het de laatste kans om te ontsnappen! 
De grote vrachtwagen vol met eierdoosjes, dendert over de weg. De chauf-
feur moet naar heel veel winkels om eieren af te leveren, dus voorzichtig en 
rustig rijden is er niet bij. Een gat in de weg hier, een hoge verkeersdrempel 
daar... Als je goed luistert, hoor je de eieren zachtjes jammeren in de geluk-
kig stevige doosjes. Maar daar letten grote mensen niet op, die hebben het 
te druk met andere grote mensendingen. Boodschappen doen voor de paas-
dagen, op het lijstje staan zéker een paar doosjes eieren. Om eerst te verven 
natuurlijk, voordat ze verstopt worden. De verf staat ook op het lijstje, samen 
met kleine kwastjes, natuurlijk. 
Intussen is het eierdoosje met het ei erin wat wil ontsnappen (weet je het 
nog?). Gelukkig heeft ze nu het idee, dat het doosje waar ze inzit, eindelijk 
stilstaat! Al dat gehobbel was niet fijn! De andere eieren kibbelen nog steeds 
over wat de mooiste kleur is om in geverfd te worden. Maar het vervelende 
is, dat het eierdoosje dicht zit, zodat niemand naar buiten kan kijken. Geluk-
kig zijn er aan de zijkanten twee kleine openingen, zodat ze wel kunnen zien 
of het licht of donker is. In een donkere winkel gaat toch niemand bood-
schappen doen? Dus nu nog even goed opletten want nu is het nog volop 
licht... 
Maar dan gebeurt het: plotseling wordt het doosje opgetild en gaat het dek-
seltje (per ongeluk?) open. Het ei springt…en komt met een harde klap op 
de winkelvloer terecht. Het ei breekt in twee stukken uit elkaar. 
Hardhandig wordt er tegen haar aangeschopt, zodat ze onder het winkelrek 
terecht komt. Was dit nu het spannende avontuur waar het mooie ei zo van 
gedroomd had? Stil wacht ze op de dingen die komen gaan. Maar, wie wil er 
nou een gebroken ei? Die kan je nog niet eens meer verven! 
Tot overmaat van ramp gaat het licht uit en is het ineens pikkedonker. Ze 
krijgt het koud en bedenkt dat ze beter in het doosje had kunnen blijven. 
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Plotseling voelt ze, dat ze voorzichtig bij elkaar opgepakt wordt. Een échte 
toverfee, in een helder licht van vele kleine sterretjes, wijst naar het kapotte 
ei met haar toverstaf. De mooie toverfee zegt zachtjes een paar toverwoor-
den. Nog méér heldere kleine sterretjes...en kijk, daar loopt een prachtig 
klein geel kuikentje over de winkelvloer! 
Voorzichtig pakt de toverfee het kleine kuikentje op. "Kom”, zegt ze, “we 
gaan jou bij andere kleine kuikentjes neerzetten in de dierenwinkel hier in de 
buurt. Die verkoopt kleine kuikentjes zoals jij, daar kan je vast nog wel bij". 
De toverfee stopt het kleine kuikentje in de zak van haar jurk. "Hou je goed 
vast, ik tover ons daar wel even naar toe!". 
Wéér een moeilijke toverspreuk, veel sterretjes, maar het is gelukt! De tover-
fee en het mooie gele kuikentje landen middenin de dierenwinkel! Voorzich-
tig haalt de toverfee het kleine kuikentje uit haar zak en zet het bij de andere 
kuikentjes. Die zijn blij met een nieuw 
speelkameraadje! 
En zo gebeurt het, dan een eigenwijs 
kippenei tóch een beetje meer van de 
wereld ziet dan een gewoon, geverfd 
paasei... 
De volgende dag worden alle kleine 
kuikentjes gekocht door een lieve me-
vrouw, die een mooie nieuwe kippen-
ren voor allemaal heeft laten bouwen 
achter in haar tuin. 
Eind goed, al goed, zoals dat hoort in een sprookje... 
 
Paassprookje geschreven door Hilly van Schoonderwalt - Kievit 

NOG FITTER BIJ TENNISCLUB NOGFIT 

Senioren Tennisclub NOGFIT heeft sinds 2014 de thuisbasis op de 

TU/e campus op all weather banen. Vanaf maart t/m september 

kunt U als 50-plusser naar hartenlust tennissen van 8:30 tot 12:00 

uur op alle werkdagen, m.u.v. donderdag. Er wordt gehusseld, een 

flexibele competitie opgezet en 2 keer per seizoen een gezellig 

toernooi gespeeld. De contributie bedraagt € 50 voor het seizoen. 

Hebt U er zin in? 

Neem contact met Riette Scheerhoorn, 06 46472924, pie-

ja@hotmail.com Website: https://eindhoven.pvge.nl/clubs-

eindhoven/tennisclub 

mailto:pie-ja@hotmail.com
mailto:pie-ja@hotmail.com
https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/tennisclub
https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/tennisclub
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Open avonden Jong Nederland de Fakkel van 21 t/m 25 maart 2017 

In de derde week van maart organiseert Jong Nederland de Fakkel haar open avon-

den. Deze avonden zijn gratis en geheel vrijblijvend. Kom gezellig langs! Jong Neder-

land de Fakkel is één van de 56 afdelingen van de landelijke organisatie Jong Neder-

land. Iedere leeftijdsgroep heeft bijeenkomsten op een vaste dag in de week. Daar-

naast kunnen kinderen meedoen aan activiteiten als Halloween, Carnaval, een week-

endje weg of het zomerkamp. Bekijk in het onderstaande schema welke groep het 

beste bij uw kind past: 

Minioren 4 t/m 6 jaar  zaterdag 25 maart 2017 10:00 – 12:00 uur 

maxioren 7 t/m 9 jaar  vrijdag 24 maart 2017 18:30 – 20:30 uur 

junioren 10 t/m 12 jaar  donderdag 23 maart 2017 18:45 – 20:45 uur 

senioren 13 t/m 15 jaar  donderdag 23 maart 2017 19:00 – 21:00 uur 

senioren 15 en 16 jaar  dinsdag 21 maart 2017 19:00 – 21:00 uur 

16+  16 en 17 jaar  woensdag 22 maart 2017 19:00 – 21:00 uur 

16+  17 en 18 jaar  dinsdag 21 maart 2017 19:00 – 21:00 uur 

Op de open avonden worden leuke en uitdagende activiteiten georganiseerd. We 

hopen dan met u kennis te kunnen maken! Wilt u al eerder komen kijken? Iedereen is 

altijd van harte welkom. Meer over ons te weten komen? Kijk op onze website en vind 

ons op Facebook en Twitter! Jong Nederland de Fakkel  Fakkellaan 1, 5624 EA Eindho-

ven  pr@jndefakkel.nl     www.jndefakkel.nl  @jndefakkel  @jndefakkel 

mailto:pr@jndefakkel.nl
http://www.jndefakkel.nl
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Jaarverslag 2016 Belangenvereniging Prinsejagt 1,2 en Driehoeksbos. 

Het afstemmingsoverleg (voorheen leefbaarheidsteam) Op initiatief van 

de districtscoördinator, Rob Hulsman, is dit overleg weer opgestart. Onder 

leiding van Rob komen vertegenwoordigers van een aantal organisaties uit 

de wijken van het district “ontginning” één maal per kwartaal bij elkaar. Verte-

genwoordigd zijn: 

Belangenvereniging Prinsejagt-Driehoeksbos 
Prinsheerlijk buurten 
Wijkbelang Prinsejagt 3 
Politie in de persoon van de wijkagent 
Vertegenwoordigers van buurtpreventie Prinsejagt 2 
Zuidzorg 
Wij-eindhoven 
Bureau cement (Pitstop) 
Woonbedrijf 
Buurtzorg 

Leefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving staan bij het overleg cen-
traal. Het overleg is nog maar kort geleden opgestart, maar er komen al wel 
initiatieven uit voort die voor ons leefgebied van belang zijn. Zo is de organi-
satie van het straatvegen aangepast en is er extra aandacht voor veiligheid. 
Via de belangenvereniging kunnen bewonersinitiatieven in dit overleg aan de 
orde komen. 
Subsidie van de gemeente 
Jaarlijks ontvangen wij, op aanvraag, subsidie van de gemeente Eindhoven. 
Hiermee kunnen wij activiteiten die georganiseerd worden voor onze wijk 
financieel ondersteunen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de organisatie 
van een wijkfeest voor Prinsejagt 1 en 2 en het Driehoeksbos. Hierover 
wordt u verder geïnformeerd via de Jagthoorn en de website. 

Crowdfunding en DementieNet 

Op 5-11-2016 heeft bestuurslid Han de Folter deelgenomen aan het Sympo-
sium over “Crowdfunding” bij gelegenheid van het 1

e
 lustrum van Het Plat-

form Woensel Noord. 

Voor de pauze een algemene voorlichting door Aram Goudsmit van advies-
bureau “Douw en Koren”. Wat kan “Crowdfunding” betekenen voor een buurt 
of wijk? Hoe pak je het aan? Na de pauze een succes verhaal uit Boxtel. 
Door intensieve samenwerking van vrijwilligers is via “Crowdfunding” bereikt, 
dat er landbouwgrond (6 ½ ha) van landgoed “Stapelen”, dat door erfgena-
men te koop werd aangeboden, is aangekocht. De bestemming is nu natuur-
gebied. De financiële middelen kwamen van inwoners van Box-
tel,Natuurmonumenten, Brabants Landschap en subsidies van de overheid. 
Het gebied wordt beheerd door vrijwilligers uit Boxtel. Het hele proces heeft 
3 jaar van intensief lobbyen gekost. 
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Op 16-12-2016 heeft Han deelgenomen aan de bijeenkomst: “Vroege signa-
len bij dementie”, bij Prinsheerlijk Buurten. Afgevaardigden van DementieNet 
Eindhoven en een vrijwilliger van de Alzheimer Stichting gaven voorlichting 
en tips plus diverse handige en informatieve folders. Ook de rol van de prak-
tijkondersteuner, de wijkverpleegkundige en de huisarts werden toegelicht. 
Hoe krijgt deze middag een goed vervolg voor de signalen die in de wijk op-
gevangen worden? Het Platform Zorgzaam Buurten gaat hiervoor de afge-
vaardigden van DementieNet Eindhoven en S.I. verpleegkundige uitnodigen. 
Omgevingsaspecten 
Ondanks een frontale botsing in een van S-bochten vorig jaar zijn er nog 
geen concrete maatregelen genomen door de gemeente Eindhoven om de 
situatie te verbeteren. Wij blijven ijveren om tot een oplossing te komen voor 
deze zeer onveilige situatie! Verder hebben wij op het gebied van verkeers-
veiligheid in onze wijk, de situatie aangekaart bij de kruising Fakkellaan-
Oude Bossche Baan/Estafettelaan. Vooral door het grotere aanbod van leer-
lingen die op de fiets gaan van en naar het Stedelijke College, vraagt deze 
kruising om verbetering. Zij worden gedwongen, als zij in zuidelijke richting 
rijden, voor het betreffende kruispunt naar links te gaan en daarna de Fak-
kellaan over te steken ter hoogte van de apotheek. Pas dan kunnen ze hun 
weg vervolgen in oostelijke richting. Een van onze bestuursleden heeft met 
gemeente, de situatie in ogenschouw genomen. Er wordt gewerkt aan een 
oplossing. 
Er zijn nog steeds personen, die nog met auto's racen op het parkeerterrein 
bij Wodan. Het is moeilijk om deze personen aan te spreken. In overleg met 
de gemeente en politie, is de dienst Handhaving en Toezicht ingeschakeld. 
Deze hebben al verbaliserend opgetreden. 
Ook wordt er in de wijk Driehoeksbosch geklaagd over geluidsoverlast. Deze 
wordt veroorzaaakt door bezoekers van het clubhuis van VV Wodan. Vooral 
van dreunende bassen hebben de bewoners last. Wij hebben goede afspra-
ken gemaakt met de gebouwbeheerder omdat wij in een prettige harmonie 
willen leven met de verenigingen in onze wijken zodat wij niet nog een keer 
de omgevingsdienst van de gemeente Eindhoven moeten waarschuwen voor 
een geluidmeting. 
Wat betreft de nieuwbouw van de school aan de Gerretsonlaan, deze heeft 
vertraging opgelopen omdat het oorspronkelijke bestemmingsplan aange-
past moet worden doordat er protesten waren van buurtbewoners over het 
aantal parkeerplaatsen. Er komen in het nieuwe plan parkeerplaatsen voor 
het personeel op het eigen schoolterrein. Van de andere kant is het jammer 
dat de bouw hierdoor vertraagd is. 
Veegschema’s afgeschaft 
In de buurt Driehoeksbos en Prinsejagt 1 worden geen extra veegacties ge-
houden. Deze buurten worden in het reguliere vegen meegenomen. Ook in 
Prinsejagt 2 zijn de veegacties losgelaten en kan er het hele jaar door, indien 
nodig, door de aannemer geveegd worden. De Belangenvereniging neemt 
contact op met deze aannemer zodat (vanaf maart 2017) op de dagen dat 
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geveegd wordt borden worden geplaatst. Tevens worden deze dagen dan op 
onze website www.jagthoorn.nl vermeld. Bij de gemeente Eindhoven kunt U 
klachten kwijt door te bellen naar 14040 of door een melding te doen via in-
ternet: http://www.eindhoven.nl/producten/Melding-onderhoud-openbare-
ruimte.htm of door de Buiten Beter app te installeren op uw smartphone. U 
kunt zo een foto en de exacte locatie doorgeven:   
http://www.buitenbeter.nl/apps. 
Wijkblad “De Jagthoorn” en onze website. 
De redactie van het wijkblad is dit jaar versterkt door Hilly Schoonderwalt. 
Door het wegvallen van de subsidie waren we gedwongen om meer adver-
teerders te zoeken. De redactie probeert naast wijkgericht nieuws ook een 
onderhoudend en goed leesbaar blad bij u in de brievenbus te brengen. Een 
tiental enthousiaste wijkbewoners doen al jarenlang de bezorging.  
De website www.prinsejagt123.nl kan om technische redenen niet langer 
gehandhaafd worden. In de loop van maart 2017 zal de website 
www.jagthoorn.nl actief gemaakt worden. Wij hopen u op deze website nog 
beter van dienst te kunnen zijn. Natuurlijk met belangrijke informatie maar 
ook met het laatste nieuws.  
 

Jaarvergadering: woensdag 22 maart, 19.30 uur in de Hoeksteen 

http://www.jagthoorn.nl
http://www.eindhoven.nl/producten/Melding-onderhoud-openbare-ruimte.htm
http://www.eindhoven.nl/producten/Melding-onderhoud-openbare-ruimte.htm
http://www.buitenbeter.nl/apps
http://www.prinsejagt123.nl
http://www.jagthoorn.nl
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Truus Klep 

Hallo beste wijkvrienden. Ik ben op vakantie geweest. Zomaar een weekske 
er tussen uit. We zijn met z’n allen een weekje naar een vakantiepark gewist 
ergens in de buurt van Oisterwijk (wa een naam hè, Oisterwijk, ge zegt toch 
ook geen koei tegen een koe; hoewel nou ik er over nadenk zie ik toch ge-
noeg mensen lopen die ge gerust koei kan noemen). Maar goed, daar had-
den we het nie over, we hadden het over Oisterwijk of nee eigenlijk over de 
vriendinnenvakantie daar ter plekke. We hadden een huiske gehuurd, ge 
kent ze wel, twee slaapkamers, huiskamer, keuken enz. Nie da we veul in die 
keuken gedaan hebben hoor. Thee zetten en koffie zetten en die klein dinger 
allemaal. Nee het grote werk hebben we buiten de deur gedaan. Er was zo’n 
buffet noemen ze da geloof ik en daar kende van alles pakken waar ge zin in 
het. Natuurlijk dacht Nel (één van de vriendinnen) da ge van alles wa tegelijk 
moest pakken, dus die zat aan het begin van de maaltijd al met 3 kommen 
soep voor zunne snufferd. Toen we haar aan het verstand gebracht hadden 
da da nie de bedoeling was maar als ge zin in soep had da ge dan telkens 1 
kom soep pakte en als die leeg was kunde eventueel een tweed kom vatten. 
Nou, daar zat nel nie mee want die bracht vrolijk weer 2 kommen soep terug 
en kletste ze terug in de pan. De rest van de maaltijd is rustig verlopen, al-
leen veegde Jo (ook één van de vriendinnen) zunne snotterd met het tafel-
kleed af en was ze vergeten da ze het puntje van het tafelkleed in zunne de-
celetee had gestopt. Maar voor de rest ging alles goed. De volgende dag 
hebben we zonder ongelukken ontbeten op een klodder jam in de gordijnen 
na. Effin, na het eten zaten we het folderke van het park te lezen, zegt Jo 
ineens: “verrek ze hebben hier unne sauna, wa zou da nou toch voor iets 
zijn”? “Nou”, zei Frieda (ook een lid van het gezelschap) “da schijnt een soort 
rustruimte te zijn, daar kunde oe rustig ontspannen zonder gestoord te wor-
den”. Nou da was wel iets voor ons dus er werd besloten ’smiddags naar de 
sauna te gaan. Goed gekleed, dikke sokken aan, een goei dikke jas want ge 
weet tenslotte nooit waar ge terecht komt. Dus wij op de sauna af. Eenmaal 
binnen vonden we het toch wel erg warm. Zien we daar opeens een stel 
kleedhokskes vor ons. “Nou ja”, zei Jo, “daar zalde oewe jas wel op kunnen 
hangen, daar hangt ie lekker veilig”. Zo gezegd zo gedaan dus we hangen 
ons jassen op en doen het volgende deurtje open. Nou da was schrikken, 
liggen daar allemaal mensen in z’n blote kont. Nel die kwekte alles bij elkaar 
met als resultaat dat er nog meer mensen op gingen staan zodat we een 
prachtig uitzicht hadden over het kontenparadijs. Wij stonden wel even te 
genieten maar Nel die moest en zou meteen weer d’r kleedhokske in. Die 
had het op d’r heupen hoor. Voor da ik m’n sokken aan had stond Nel al vol-
ledig aangekleed buiten en was al op weg naar het huiske. Nou da duurde 
efkes eer we die weer gekalmeerd hadden. We hebben de rest van de avond 
voor den televisie gezeten.  
De volgende dag was Nel nog nie van het avontuur bekomen dus hebben we 
“s morgens maar rustig een bakske koffie gedronken. Tot Jo in het folderke 
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een bowlingbaan zag staan, nou toen was Nel helemaal nie neer te houwen. 
“Ge weet maar nooit wa we in zo’n bowling doen, stade straks weer in oew 
blote kont en wie weet waar die kegels allemaal heen vliegen. Nee, mij nie 
gezien”. Nou, zo is er dus voortijdig een eind aan ons reisje gekomen. Het 
schijnt da Nel drie weken in een klooster heeft gezeten eer ze weer was op-
geknapt.  
Nou mensen, da was dus ons weekendje 
Iedereen gegroet en tot de volgende keer. 

Onze website gaat verhuizen naar www.jagthoorn.nl 

Zoals u misschien wel weet had deze wijk een eigen website: 

www.prinsejagt123.nl. De hostingsite die deze website ondersteun-
de stopt ermee in maart dit jaar. Daarom verhuizen we in de loop 
van maart naar www.jagthoorn.nl.  We hopen u op deze nieuwe 
website weer te kunnen voorzien van het laatste nieuws over onze 
wijk en de gebruikelijke nuttige informatie over activiteiten of ver-

enigingen.  

Het emailadres waarnaar u reacties, foto’s of filmpjes kan sturen 

blijft voorlopig prinsejagt123@gmail.com. 

OP DE KOFFIE BIJ… 
Het was gezellig bij aankomst in het Pieter 
Eiffhuis waar ik op de koffie ging bij Atelier 
GL35 van Leo de Folter. Koffie werd geser-
veerd inclusief twee plakjes peperkoek. De 
leerlingen zijn al enthousiast en druk bezig 
om hun ezels in stelling te brengen. Vele 
kleuren verf lagen op tafel. De werkstukken 
konden van alles zijn. Ik zag portretten tot 

stillevens en er was zelfs abstracte kunst bij. Leo is zo’n 40 jaar geleden be-
gonnen met schilderen geïnspireerd door zijn oom. Cursussen volgde hij op 
het CKE te Eindhoven. Het Aquarel schilderen leerde hij van Mia Koeleman. 
Maar deze stijl beviel hem niet waardoor hij overging op olieverf. De fijne 
kneepjes met deze stijl leerde hij bij de Hoeksteen. Leo houdt vooral van het 
schilderen van stillevens, landschappen en portretten. Dit probeert hij ook 
over te brengen op zijn leerlingen. Sociale contacten is een van de drijfveren 
die Leo bezig houdt. Mensen tot elkaar brengen en samen schilderen. Er 
voor elkaar te zijn. Hier haalt hij inspiratie uit. Zo graag als hij zelf schildert, 
probeert hij het ook over te brengen op andere mensen. Dat doet hij uitste-
kend volgens zijn leerlingen. Onderling is de sfeer goed en ze geven elkaar 
ook tips om het nog beter te doen. Er wordt ook wel eens gewerkt aan een 
opdracht. Laatst hebben ze nog een opdracht gehad ‘’De Harvest ‘’ van Vin-

http://www.prinsejagt123.nl
http://www.jagthoorn.nl
mailto:prinsejagt123@gmail.com
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cent van Gogh wat resulteerde in een goed werkstuk. Hier 
kunnen ze trots op zijn. Op naar een nieuwe? 
Vrijdagsmorgens zit Leo ook in de Lievendaal waar hij bij 
Potlood en Penseel zijn kunsten vertoond en ook bezig is 
met een zelfportret. De meeste leerlingen van deze groep 
vinden rust in het schilderen. Ze zijn lekker bezig en kun-
nen zich concentreren op hun werk. Wat tevens opviel 
was dat eenieder zijn eigen stijl had van schilderen. De 
een schilderde op de ezel, terwijl anderen hun omlijsting 
gewoon op de tafel hadden liggen. De uitleg hierover was 
dat op de ezel aquarel verf naar beneden druppelde, liggend is daar geen 
sprake van.  
Je kon merken dat er een goede onderlinge band was ontstaan tussen de 
groep. De leeftijd varieert behoorlijk, de jongste is 39 lentes, terwijl de oudste 
92 zomers jong blijkt te zijn. Er schijnt vanwege de enorme belangstelling 
een tweede groep bij te komen. Deze zou dan als de ruimte vrij is op dins-
dagmorgen komen. 
Atelier G35 is nu ongeveer 3 jaar bezig en aan de resultaten te zien zijn ze 
goed vooruit gegaan. Mooi is dat de naam nog steeds in tact is. Deze is na-
melijk gestart bij de Zorgzame Buurt op Gerretsonlaan 35. Laten we hopen 
dat er in de wijk nog meer van Goghs en Rembrandts op zullen staan om 
hun schilderskunsten te kunnen tonen. Groetjes van... 
Een koffieleut 
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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 thuisbehandeling. 
Voor info en afspraken: tel.  06-43585900 
 
Medisch pedicure ActieVoet (KRP geregistreerd) 
SGE Prinsejagt, Fakkellaan 7 

*** nieuwe specialisatie: nu ook gediplomeerd sportpedicure  



21 

Petanque Club Eindhoven 
Wellicht heb jij, jeu de boules al eens gespeeld tijdens een van jouw vakan-
ties op een Frans dorpsplein, op een camping of elders en denk jij: JA, dat 
was een leuk spel! Inderdaad, jeu de boules spelen is hartstikke leuk.  
Onze leus is daarom ook: “Kom jeu de boulen” . Iedereen is welkom. 

Op de dinsdagavonden, tussen 19.00 en 22.30 uur, stelt Pétanque Club 

Eindhoven, jou in de gelegenheid om kennis te maken met het jeu de boules 

spel. Wij spelen dan 3 rondes met door het systeem steeds wisselende mix-

teams. U kunt het spel in de praktijk zien en zelf een balletje mee gooien. 

Het verplicht u tot niets. 

Jeu de boules is een leuke sportieve manier om in 

beweging en fit te blijven, kan door vrijwel iedereen 

beoefend worden zonder dat fysieke beperkingen 

snel een rol gaan spelen, een sport voor jong en oud, 

zowel recreatief als in competitieverband mogelijk, 

iedereen kan direct aanhaken, iedereen kan het. Oe-

fening baart echter wel kunst en zo kun je door de tijd 

als je wilt je prestaties verbeteren. De grootste groep mensen speelt echter 

puur voor de gezelligheid en om actief bezig te zijn. Het sociale aspect speelt 

een grote rol. 
Kom eens binnenlopen op de dinsdagavond. Kopje koffie e/o thee staat voor 
jou klaar! Wij spelen in de Pétanque accommodatie aan de Vijfkamplaan op 
het complex Eindhoven Noord. De ingang ligt recht tegenover de ingang van 
het Ir. Ottenbad. Voor nadere informatie kun je bellen op 0639566252 of mai-
len naar h.leeuwaarden@gmail.com 

 

Kom turnen bij gymnastiekvereniging ARS  

Zou jij ook zo graag wat vaker gymmen? Hoop jij iedere gymles op school op 
een toestellen les? Zou je net als Epke Zonderland een reuzendraai willen 
maken op het rek, of een ringoefening à la Yuri van Gelder, of zo’n spette-
rende balkoefening als Sanne Wevers? Dan is turnen echt iets voor jou!  

Bij onze vereniging kun je deze turnkunsten leren in een groep kinderen van 
jouw eigen leeftijd en niveau.  

In gymzalen in de Achtse Barrier aan de Bordeauxlaan 139 en in Blixem-
bosch in de Ouverture 2 trainen onze meidengroepen en de jongensgroep zit 
in de Woenselse Heide aan de Grebbeberglaan 55a. 

We hebben kleutergroepen vanaf 3 jaar, en recreatiegroepen vanaf 6 jaar. 

In de turnhal turnen onze wedstrijdgroepen en daarnaast zit hier ook een 
Brugklas+ groep, speciaal voor leerlingen van de middelbare school of oud-
turnsters die graag nog 1,5 uur per week willen turnen. 

Ook voor de 55+ dames hebben wij een groep waar nog plaats is voor nieu-
we leden. Hier wordt iedere week aan de conditie, zoals kracht, uithoudings-
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vermogen en lenigheid. Deze dames trainen in de Grebbeberglaan op dins-
dagavond van 20.00-21.00 uur. 

Bordeauxlaan: Achtse Barrier 

Maandag 17.30-18.30 jongens en meisjes vanaf 3 jaar 

  18.30-19.30 meisjes 6-8 jaar 

Dinsdag 18.00-19.00 meisjes 7-8 jaar 

  19.00-20.00 meisjes 8-10 jaar 

Donderdag 17.30-18.30 meisjes 6-9 jaar 

  18.30-19.30 meisjes 9-11 jaar 

  19.30-10.30 meisjes 11 jaar en ouder 

Vrijdag Grebbeberglaan Jongens van 18.00-19.00 uur 

Ouverture:Blixembosch 

Woensdag 18.00-19.00 meisjes 7-9 jaar 

  19.00-20.00 meisjes 9-11 jaar 

Vrijdag 17.00-18.00 jongens en meisjes 3-5 jaar 

  18.00-19.00 meisjes 6-7 jaar 

  19.00-20.00 meisjes 8-9 jaar en meisjes 10 jaar en ouder 

Ben je al enthousiast geworden? Kom gratis langs voor een proefles! 

Meer informatie kun je vinden op onze website:  

www.gymnastiekvereniging-ars.nl 

 

Maak kennis met tennis bij Tegenbosch op Sportpark Eindhoven 
Noord. 
Een tennisvereniging die borg staat voor sportieve gezelligheid. 

Denk je erover (weer) te gaan sporten in de buurt, 
maak dan vrijblijvend kennis met tennis en Tegen-
bosch tijdens de volgende activiteiten: 
Open dagen op 19 maart en 2 april van 10.00 

tot 12.00 uur  

Tennisles van een uur tussen 20 en 31 maart 

Deelnemen aan een gezellige husselavond (2 of 3 partijtjes tennis van 
45 minuten), op woensdag of zondag. 
Meld je voor een of meerdere activiteiten aan door een e-mail naar kennis-
making@tegenbosch.nl te sturen. Er wordt dan contact met je opgenomen. 
Extra aantrekkelijk aanbod voor 40-plussers die willen beginnen met 
tennis. Op de eerste cyclus van 15 tennislessen krijg je een korting van mini-
maal 40 euro.  

Voor meer informatie over Tegenbosch kijk op www.tegenbosch.nl.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Ad Verhoeven, 0628274338, 
voorzitter@tegenbosch.nl 

mailto:kennismaking@tegenbosch.nl
mailto:kennismaking@tegenbosch.nl
http://www.tegenbosch.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 

Bestuursleden: 

Fons Bartelen     Bloklaan 24  T. 2441090  

Hilly van Schoonderwalt-Kievit  Jan Bollandlaan 20 T. 2437796 

Taco Jongeneel    de Beaufortpad 2 T. 243 6262 

Edmond de Smet    Sustenpas 51  T. 2489339  

Coördinatie Omgevingsaspecten: Edmond de Smet 

 

Redactie ‘De Jagthoorn’:  Hans de Vries, Hilly v. Schoonderwalt, Taco Jongeneel  

Website: www.prinsejagt123.nl  

Kopij Jagthoorn en website:  

prinsejagt123@gmail.com  

 

Contributie: 

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

gemaakt op IBAN rekeningnummer NL81INGB0008942156 t.n.v. de Penningmeester Belan-

genvereniging 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 

Oplage 2500 stuks. 


