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Van de voorzitter. 
Beste wijkbewoners van Prinsejagt 1 en 2 en Driehoeksbos, 
Het jaar 2017 loopt naar zijn einde. Een jaar waarin we voor het eerst 
een groot wijkfeest hebben beleefd. In plaats van de rubriek “Op de 
koffie bij…” had de redactie daarom ook een interview met Ingrid Ver-
steegen. Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en niet in 
de laatste plaats door enkele keihard werkende voortrekkers is dit een 
succes geworden. De belangenvereniging heeft voor de nodige finan-
ciën gezorgd. Wij vinden het zeker voor herhaling vatbaar. 
Dit jaar hebben wij ons ook ingespannen om het onderhoud en 
schoonhouden van de straten te verbeteren. Niet alles gaat nog naar 
wens, maar we blijven daaraan werken. In dit kader wijzen wij op een 
vrijwilligers programma dat op dit gebied een belangrijke bijdrage kan 
leveren. Elders in dit nummer leest u over adopteer een straat, een 
programma waaraan al veel mensen meedoen.  
Al eerder heb ik er in de Jagthoorn op gewezen dat de belangenver-
eniging steun kan bieden aan initiatieven van bewoners. Het wijkfeest 
is zo´n initiatief. Wij worden wel vaker benaderd door individuele wijk 
bewoners, maar activiteiten komen daar tot nog toe niet uit voort. 
Daarom wil ik nog eens duidelijk maken dat wij activiteiten, die passen 
in ons streven om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, kunnen 
ondersteunen door bijvoorbeeld aan te kloppen bij de gemeente en 
door financiële ondersteuning te geven vanuit de ontvangen subsi-
dies. Hieraan zijn uiteraard voorwaarden verbonden. Het bestuur 
neemt dan niet de uitvoering ter hand, dat is aan de bewoners zelf. 
In de hoop dat we een levendig verenigingsjaar tegemoet gaan wens 
ik u alvast fijne feestdagen en een goed begin van 2018! 
Hans de Vries 
 
Inhoudsopgave      blz 
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Truus Klep 

Hallo beste wijkvrienden hier weer een schrijfsel van jullie ei-
genste Truus. Ik denk dat mijn stukske in dit blad van vorige 
keer geholpen heeft. Toen had ik het over de bushalte bij de 
benzinepomp aan de Oude Bosschebaan. De modder is weg, er 
is een stukske bestrating gekomen, dus ge kent oe laarze thuis 
laten. Maarrrrrr.. als het regent sta de nog steeds zeiknat te 
worden, want een overkapping of zo, wa toch zeker geen luxe 
is, zijn ze vergeten. Maar da kan ook Gemeentebeleid zijn, nie 
alles tegelijk, eerst het een dan het ander. Oh ja mensen, voor 
ik het vergeet, nog even een minpuntje, als er een bus stopt om 
passagiers in te laden, kan er geen ene auto meer langs, dus in 
de spits staat er een rij autoverkeer achter de bus te wachten. 
Nou hoor ik sommige van jullie al zeggen, da is toch altijd als er 
een bus stopt om mensen in te laaien. Da klopt ook wel, maar 
als de bus eindelijk wegrijdt springt da verrekte stoplicht natuur-
lijk weer op rood, da zal de net zien, dan kunde weer een tijdje 
wachten, totdat het licht eindelijk op groen springt. Hoewel 
springt: ik heb eerlijk gezegd nog nooit en verkeerslicht zien 
springen, boven op unne auto, zo van rij maar door, ik ben 
groen.  

Nou efkes wa anders beste wijkvrienden. Er was laatst bij het 
Pieter Eiffhuis de mogelijkheid om het grof huisvuil in te leveren. 
Nou mensen da was unne uitkomst. Eindelijk konden we onze 
ouwe troep kwijt zonder da we naar Strijp moeten rijden om on-
ze rommel kwijt te raken. Gemeente* dus veel vaker doen, want 
ik zie op mijn tochten door onze buurt hier en daar nogal wa 
troep liggen. Laatst bijvoorbeeld zag ik bij de kledingbakken bij 
de ouwe kerk aan de Vitruviusweg unne ouwe tent liggen, en ik 
heb er ook al eens unne kapotte brommer zien liggen. Da is dus 
geen kleding want ik heb onze Tinus nog nooit unne brommer 
aan zien trekken. Ja, er wel aan zien trekken, om dat ie dacht 
dat ie er nog wel wat mee kon doen, zo komt ie ook nog wel aan 
zijn trekken, maar dus nie aantrekken. Alleen er is wel een na-
deel aan die plek waar da ge de ouwe troep in kunt leveren,ik 
heb onze Tinus er met enig geweld van moeten weerhouden 
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om zo ongeveer dezelfde troep weer mee naar huis te slepen. 
Hij kon er nog van alles mee doen zei die en het is toch zonde 
da de mensen da allemaal weggooien, hij kon er nog van alles 
van maken, en de buurman had het misschien nog wel nodig 
enz, enz. Nou heeft ie zich van de buurman nog nooit veel aan-
getrokken maar nou komt da natuurlijk weer ineens goed van 
pas, kan ie de schuur weer vol met troep gooien. Hij doet er be-
kant nooit iets mee en aan het eind van het liedje kan ik weer 
alles opruimen, zodat ie aan het eind van het jaar kan zeuren 
waar dit of dat is gebleven, want da komt zo goed van pas. 
Maar dan heb ik het allang stukske bij beetje in de kliko laten 
verdwijnen. Trouwens om nog efkes terug te komen op het bra-
menplukverbod waar ik vorige keer over schreef, ik heb het ge-
daan, ik heb de stoute schoenen aangetrokken, (die stonden 
nog onderin de slaapkamerkast); Ik heb stiekem bramen ge-
plukt en een boete van € 1400,00 geriskeerd. Ik heb ze vlak bij 
het vliegveld geplukt en lekker da ze waren jongens, ik heb er 
thuis jam van gemaakt, 12 potjes vol, dus daar kunne we wel 
efkes mee vooruit; tenminste, als onze Tinus zijn jatten thuis 
kan houwen. Ik heb, beste mensen, uit redelijk betrouwbare 
bron dat er plannen zijn om binnenkort voor de liefhebbers van 
lichte klassieke muziek, in Gemeenschapshuis “de Hoeksteen” 
op gezette tijden wat van deze muziek ten gehore gaat bren-
gen. Mooi gezegd he, “ten gehore brengen”, da klinkt toch heel 
wa anders als da ge er naar kunt luisteren. Ja, ge kunt er wel 
naar luisteren natuurlijk, tenminste als ge nie doof bent, maar 
ten gehore brengen klinkt veel muzikaler, deftiger, sjiek, voor-
naam zelfs, alsof ge van goeie huize moet komen, maar ik heb 
gehoord dat iedereen die graag naar muziek luistert mag ko-
men.  

Nou, beste wijkvrienden, ik stop er voor deze keer weer mee. 
Het allerbeste en tot de volgende keer, 

Jullie Truus 

*  Vuilophaaldag is een initiatief van Prinsheerlijk Buurten 
(redactie) 
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Van het bestuur van "De Hoeksteen" 
 

Beste buurtgenoten, 
In het afgelopen jaar hebben de Eindhovense buurthuizen samen 
met de gemeente een begin gemaakt met het project "Ons buurthuis 
bruist". Een project waarin wij kijken hoe de buurthuizen nog beter 
op de wensen en benodigdheden van de buurt kunnen inspelen. Het 
komende jaar staat in het teken van de uitvoering van deze plannen. 
 
Onze visie voor de toekomst van "De Hoeksteen" is er een van een 
flexibele organisatie. Een vrijwilligersteam dat altijd klaarstaat voor 
de huidige verenigingen en activiteiten, maar ook zeker niet bang is 
om met de buurt mee te denken en mee te groeien. 
 
In het kader van dit project heeft het College van Burgemeester en 
Wethouders besloten een "klus-cheque" beschikbaar te stellen.  
 
Graag zouden wij U iets meer vertellen over dit project en over de 
besteding van de klus-cheque. Daarom nodigen wij, het bestuur van 
de Hoeksteen en het projectteam, U uit om onder het genot van een 
kopje koffie te komen luisteren naar onze plannen. 
 
De presentatie begint om 19.30, maar U bent natuurlijk ook eerder 
van harte welkom.  
 
De bijeenkomst vindt plaats  
19 Jan 2018 in De Hoeksteen,  
Gerretsonlaan 1a.  
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Interview met Ingrid Versteegen. 

Ingrid is initiatiefneemster en één van de kartrekkers van het wijkfeest 
02-09-2017 j.l. Het feest werd gehouden op het terrein van het Pieter 
Eiffhuis. Natuurlijk met volledige toestemming, want dit is eigen ter-
rein, dus er waren zodoende ook geen vergunningen nodig. Het was 
voor het eerst in jaren dat in onze wijk een wijkfeest gehouden zou 
worden. Zij was van tevoren nogal onzeker of het wel zou lukken. De 
opzet was onder anderen om 'burgerparticipatie' te bevorderen, ofte-
wel oud en jong bij elkaar brengen, een brug te bouwen tussen men-
sen uit de wijk én het Pieter Eiffhuis. Met financiële steun van de be-
langenvereniging Prinsejagt-Driehoeksbos, is er een prachtig feest 
neergezet! 'Zelfs de weergoden waren op onze hand! ' grapte Ingrid. 
Vele vrijwilligers, waaronder bijna het volledige team van onze buurt-
preventie, familie en vrienden, verleenden hun medewerking. Ook 
Prinsheerlijk Buurten heeft zijn steentje bijgedragen. Beginnersfoutjes 
waren er natuurlijk óók, maar daar trekt iedereen weer lering uit voor 
het volgende feest!  

De kinderen leefden zich uit op drie springkastelen waarvan er één 
later op de middag in elkaar zakte omdat de zekering van de gehuur-
de stroomhaspel was doorgebrand. Voor de kinderen was er naast de 
springkussens o.a. ook schminken bij Dikkie & Dik, stokbrood bakken 
bij Jong Nederland en een chocolade fontein van de Jumbo. Ook kon-
den zij meedoen bij een demonstratie dans van Step by Step en een 
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disco in de Pitstop. Intussen zaten ouders, oma’s en opa’s gezellig bij 
elkaar. Juist omdat er gekozen was voor de locatie Pieter Eiffhuis 
werden de ouderen direct bij het feest betrokken. Het veld was 
schoon, zonder hondenpoep. 
Ingrid: “Als je de ouderen naar de jongeren moet laten komen wordt 
het al een stuk moeilijker. Ik vond het een heel grappig gezicht. Je 
zag spelende kinderen en mensen met rollators die op de picknick-
bankjes zaten. Dat noem ik geslaagd”.  
Binnen kon ook drank besteld worden en ook daar was er een gevari-
eerd muzikaal programma tot in de late uurtjes.  
Natuurlijk zijn er verbeterpunten. De kramen moeten de volgende 
keer rondom het veld komen te staan en niet in een straatje apart. 
Een buitenpodium zodat de buurt nog meer wordt betrokken bij het 
feest. “De frietkar en Sushi Ox zeiden een dag van tevoren af. Dan 
raak je in paniek. We hebben niks te eten daar. Helemaal niks. Toen 
is Elwin helemaal naar Bladel gereden om de barbecue en hambur-
gers te regelen. De volgende keer kunnen we ook beter de drank in 
eigen hand houden om met de winst wat van de kosten te kunnen 
dekken”. “De Pitstop was erbij betrokken omdat het een mooie ruimte 
is. Je haalt jongeren en ouderen uit elkaar zodat ze elkaar niet lastig 
vallen. Helaas kwamen die jongeren niet. Wat wel kwam waren kin-
deren van rond de 10 jaar. Die riepen er allemaal over; die hebben de 
grootste lol gehad. Dat was eigenlijk niet de doelstelling maar wel 
mooi meegenomen. De volgende keer proberen we dus om de dance 
over te laten vloeien in een mini disco.  
Dit was de eerste keer dat wij dit deden en nu weten we ook waar de 
behoeftes liggen, wat veranderd moet worden en wat leuk is en wat 
niet leuk is. Op de dansavond ontbraken vooral mensen uit de buur-
ten Prinsejagt 1 en Driehoeksbos. De volgende keer willen we de op-
tredens gewoon door laten lopen zodat het een gezinsfeest wordt. 
Alles bij elkaar zodat je ook alles kan zien en er de hele dag volk is”. 
Over het verloop van het wijkfeest was Ingrid over het algemeen erg 
tevreden dus misschien op naar het volgende feest.  
Ingrid wil hier nog aan toevoegen: “En ik wil dan ook alle mensen be-
danken die geholpen hebben, vooral mijn team !!  Nanette, Elwin, Mo-
nique, Brynhilde, Imca”. 
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Kerstgedachten. 

De gure decemberwind waait buiten de laatste 
blaadjes van de bomen. Laat licht, vroeg donker. De 
waxinelichtjes en mooie kaarsen mogen binnenkort 
weer uit de kerst-spullendoos. Misschien heb jij de 
luxe van een knetterend haardvuur waarbij je je 
koude wintertenen weer ontdooid krijgt? Ik niet, 
maar ben dik tevreden met warme wintersokken en 
een wollige plaid, warm kopje thee, mooi boek… 
Echt een kinderhand is snel gevuld!  
Ik heb veel verjaardagen te vieren in december 
maar net zovele gedenk ik in stilte… Kerstkaarten 
sturen of toch maar een mooi gedichtje op facebook 
zetten, Beiden kan óók! 
In het Winkelcentrum Woensel, ons allen bekend, is een mooie kerst-
spullenwinkel geopend. Hoe noemen ze dat tegenwoordig? Een pop-
up store? Waarom bijna alles voortaan in het Engels moet… Staat 
sjieker, denk ik, maar is waarschijnlijk een winkel die na de Kerst de 
deuren weer sluit. Maar nu vliegen de roomboter-banketstaven je bij 
binnenkomst in de winkels bijna vanzelf je boodschappenmandje in 
als je niet goed oplet! Persoonlijk wordt ik blijer van een chocoladelet-
ter mèt hazelnoot, melk of wit.  
De mopperkonten onder ons vinden Kerst een “opzitten en pootjes 
geven” feest maar voor mij staan alle decemberfeesten voor warmte 

en gezelligheid. Vroeger (ja, ja, daar is ie 
weer) ging je in je goeie goed eerst naar 
de Kerst-Nacht-dienst, misschien zijn er 
lezers die deze mooie traditie nog steeds 
niet opgegeven hebben. Doen waar je 
zelf blij van wordt is mijn kerstgedachte. 
Eerste kerstdag ben ik in mijn eentje, 
lekker uren puzzelen, heb al een grote 
puzzel van 1000 stukjes klaar liggen. 
Warm broodje bij het ontbijt, koffie met 
iets lekkers erbij. Kan ik me nu al op ver-
heugen! Mooie plannen maken voor het 
nieuwe jaar, op mijn lijstje staat nog 
steeds een reis naar Curaçao; een mens 
moet wat te dromen hebben, toch? 
Ik hoop dat in het nieuwe jaar verdraag-
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zaamheid en respect voor de ander niet steeds verder afbrokkelt. Gun 
elkaar wat ruimte, met of zonder veel geld op de bank, samen kan de 
wereld er een stuk mooier uitzien. Een glimlach kost niks maar ver-
warmt altijd mijn hart… 
 
Fijne dagen, tot volgend jaar! 
 
Kleine lichtjes, mooie sterren;  
een ster aan de hemel helder en klaar. 
Ze schijnt voor alle mensen,  
met grote en kleine wensen. 
Vrede op aarde;  
misschien in het nieuwe jaar? 
 
Hilly 
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Eindhoven Goed Bezig 
 
Dit is een initiatief van een aantal enthousiaste Eindhovenaren die in 
hun eigen wijk duurzame of sociale projecten hebben gestart. 
Op www.040goedbezig.nl kunt u meer informatie vinden over die pro-
jecten maar natuurlijk staat er ook een link op onze eigen wijkwebsite 
www.jagthoorn.nl op de pagina Algemene Info. 
U kunt bijvoorbeeld gratis bollen krijgen om te planten rondom een 
boom, samen een moestuin beginnen, zwerfafval opruimen of enkele 
stoeptegels verwijderen en er een minituintje aanleggen. 

Eén onderdeel lichten we eruit. 

http://www.040goedbezig.nl
http://www.jagthoorn.nl
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Nieuwbouw Basisschool de Korenaar. 

Woensdagavond 8 november 2017 heeft op basisschool De Koren-
aar, locatie Vitruviusweg de inloop met informatie over het nieuwe 
gebouw van de school aan de Gerretsonlaan plaatsgevonden. Het 
was een goedbezochte avond. Met name veel nieuwsgierige buurtbe-
woners waren aanwezig om informatie te krijgen over het ontwerp 
van het gebouw, de verkeerssituatie en de tijdsplanning. Ook enkele 
ouders  
van onze school en kinderen zijn komen kijken.  
 De (duurzame) sloop van het oude schoolgebouw op de kavel aan 
de zijde van de Witloxweg is in volle gang. De aanbesteding van het 
bouwproject nieuwbouw De Korenaar start november 2017. Eind ja-
nuari weten we dan welke aannemer deze nieuwe school zal gaan 
bouwen. Deze aannemer start met de werkvoorbereidingen en we 
schatten in dat ongeveer eind mei 2018 de bouw daadwerkelijk zal 
starten. Naar verwachting zou in juli 2019 het nieuwe schoolgebouw 
dan opgeleverd moeten worden. In september 2019 kunnen de kin-
deren dan voor het eerst genieten van hun nieuwe school.  
Om bezwaren van omwonenden tegemoet te komen wordt er op de 
Gerretsonlaan extra stil asfalt gelegd. De maximum snelheid gaat 
naar 15 km per uur. Verder worden er extra parkeerplaatsen aange-
legd op de Mgr. Witloxweg en er komen tien extra parkeerplaatsen op 
eigen terrein van de school. Dit is mogelijk omdat bij herberekening 
het verwachte aantal leerlingen lager uitvalt en het ontwerp van de 
school hierop is aangepast. 
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Ingezonden stukje. 
 
Graag wil ik het een en ander rechtzetten wat betreft de wijken Prin-
sejagt 1, 2 en 3.  
Er staat in het stukje over de twee prinsen (overigens leuk geschre-
ven ) iets over het feit dat Prinsejagt twee niet bij de wijk zou horen. 
Naar aanleiding hiervan het volgende: 
Ik ben in 1962 in deze buurt komen wonen, in de wijk Prinsejagt 1, in 
het toen nieuwe stuk van de Palladiostraat.  
Er stonden in die tijd al wat oudere huizen in Prinsejagt 1.  Deze hui-
zen waren Philips woningen die door de NV Philips voor het toenmali-
ge hoger personeel gebouwd. 
Toen ik hier dus in 1962 kwam wonen waren de huizen in de Palla-
diostraat (op een paar huizen na ter hoogte van de benzinepomp) 
splinternieuw. De wijken Prinsejagt 2en 3 bestonden toen nog niet. Er 
was alleen de Oude Bosschebaan en een weg naar Son. De Oude 
Bosschebaan liep naar een verhard stukje via een zandpad door de 
weilanden en liep dood bij het Beatrixkanaal. De Oude Bosschebaan  
had ook nog een aftakking naar Acht (waar op de hoek een oude 
boerderij stond) en kwam uit bij de molen in Acht. Daarna werd de  
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Bovenstaande foto is geleend van Eindhoveninbeeld.com 
 
wijk Prinsejagt 2 gebouwd en vele jaren later pas Prinsejagt 3. Op de 
plaats waar nu Prinsejagt 3 ligt was toentertijd een stuk land dat be-
grensd werd door de Oude Bosschebaan, de Lieven de Keylaan, de 
Huizingalaan en de Gerretsonlaan. Tussen de Gerretsonlaan en de 
Fakkellaan lag toen een stukje bos, waar indertijd aan de zijde van de 
Fakkellaan ook illegaal vuil werd gestort. 
  
Tot zover 
Marien der Kinderen 
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Prinsejagt en Driehoeksbos mooi en schoon. 

Wij willen het liefst wonen in een mooie en schone wijk. Natuurlijk 
kunt u zelf veel doen om de omgeving van uw huis bij te houden. 
Zwerfafval opruimen of de uitwerpselen van uw hond in een afvalbak 
deponeren. Het recht leggen van een stoep, onkruidvrij houden van 
uw straat of het opruimen van bladeren horen bij de gemeentelijke 
taken. De gemeente noemt dat een “melding openbare ruimte”. Elke 
buurtbewoner mag zo’n melding doen. Dat kan op twee manie-
ren: 
 U belt naar het nummer 14040 en legt aan betreffende ambte-

naar uit wat het probleem is. 

 Als u een smartphone heeft kunt u de “BuitenBeter” app down-
loaden. Met uw telefoon neemt u dan een foto en vult het vra-
genformulier in. 

 
De gemeente heeft zich verplicht om dan ook te antwoorden.  
Leden van het bestuur van de belangenvereniging hebben op 
die manier al enkele zaken in de wijk aangemeld en vaak met 
succes.  
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Bij het parkeerterrein van de Jumbo is nu een invaliden opgang 
gemaakt en er zijn struikjes geplant. Verder zijn aangemeld: 
De schots en scheve stoep op het einde van de Groen van Prin-
stererlaan, De Liviuslaan, de gaten in de geluidswal in Drie-
hoeksbos en het onkruid en struikgewas dat in de waterloop de 
kop op steekt. 
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