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Van de voorzitter 
Rond de laatste jaarvergadering is een enquête gehouden waaruit 
o.m. bleek dat er behoefte zou bestaan aan een AED. In de vorige 
Jagthoorn is gevraagd of er bewoners zijn die willen helpen om van 
de wijk een hartveilige wijk te maken. Wij willen een actie starten om 
geld bij elkaar te krijgen voor AED’s. Meldt u aan bij één van de be-
stuursleden als u mee wil doen in een werkgroep om dit te realiseren. 
Rectificatie: In de vorige Jagthoorn heeft in het interview “op de 
koffie bij” een zinsnede gestaan die verkeerd kan worden begrepen. 
Bij het noemen van locaties waar wijkbewoners terecht kunnen voor 
activiteiten is de Hoeksteen genoemd met de toevoeging dat dit een 
commerciële instelling is. Dit houdt beslist niet in dat de Hoeksteen 
alleen uit is op financieel gewin. Alleen al de manier waarop door de 
mensen van de Hoeksteen medewerking is gegeven aan het wijkfeest 
toont aan dat zo geen recht wordt gedaan aan ons wijkgebouw en de 
medewerkers. Sorry daarvoor! 
Een bezorgde wijkbewoner heeft mij benaderd over een op handen 
zijnde woningsplitsing. Zijn zorg komt voort uit ervaringen daarmee 
(het gaat hier over Prinsejagt 2) die ongunstig uitpakken voor de leef-
baarheid in de wijk. In het afstemmingsoverleg met de wijkcoördinator 
hadden wij begrepen dat de gemeente hiermee terughoudend zou 
zijn. Bij navraag bleek dat er een leefbaarheidstoets is gehouden 
waaruit zou blijken dat er geen bezwaren waren uit de wijk. Ons be-
reiken wel degelijk regelmatig verhalen over overlast in de wijk. Die 
komen dus niet bij de gemeente terecht. Daarom roep ik u op om za-
ken die het leefklimaat verstoren te melden bij de gemeente via het 
elektronisch loket, de app woonoverlast Eindhoven of tel. 14040. 
 
Inhoudsopgave:      bladzijde: 
 
Nieuwe activiteiten in onze wijk      5 
Vrede op aarde         7 
Onze nieuwe wijkagent       9 
Meer aandacht voor ouderen      11 
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Wijkfeest 2019        13 
Truus Klep         15 
Nieuws van basisschool de Korenaar    17 
Op de koffie bij de KBO      19 
Nieuwjaarsrecepties       21 
Kerstconcert Gracia-eindhoven     23 
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Nieuwe activiteiten in onze wijk 

In de Klerklaan 2b worden sinds kort activiteiten of workshops geor-
ganiseerd voor iedereen uit de wijk.  
Op maandag en vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u binnenlopen 
voor een praatje met koffie of thee.  
Op maandag vanaf 13.00 uur worden er verschillende activiteiten ge-
organiseerd waaraan u, tegen een kleine vergoeding, deel kan ne-
men. Voorbeelden: broodbakken, bloempotten schilderen, planten 
stekken, lezingen, gezelschapsspelen, wandelen enz.  
Eveneens worden op vrijdag creatieve of gezellige activiteiten georga-
niseerd. Soms kunt u op vrijdagochtend ook deelnemen aan yoga-
oefeningen of een pannenkoekenlunch.  
Dit alles onder begeleiding van vrijwilligers op niet commerciële voet. 
Voor de activiteiten wel even van tevoren aanmelden omdat de plaat-
sen beperkt zijn. Ook als u zelf een activiteit wil organiseren of voor 
meer informatie kunt binnenlopen of bellen met Sander Verbraak tel: 
06-83669205  
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Vrede op aarde 

In elke oorlog waar dan ook 

gaan alle toekomstdromen op in rook. 

Weg is alle verdraagzaamheid 

alle overleg is kwijt. 

Waarom al die haat 

die steeds elk gesprek in de weg staat. 

Luister naar ieders vragen 

zonder elkaar meteen te belagen. 

Accepteer de toegestoken hand 

voor vrede en toekomst in je eigen land! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat mij dromen over vrede 

geen kapot geschoten huizen meer. 

Dromen van een mooi nieuw heden 

geen huilende mensen steeds maar weer. 

Kinderen die weer buiten kunnen spelen 
zich niet in een schuilkelder zitten te vervelen. 

Dromen over een nieuw begin... 

zitten zulke dromen er nog wel in? 

Nu vluchten mensen uit hun eigen land 

want waar huizen stonden is nu alleen nog zand. 

Maak je dromen helder en open 

samen hand in hand naar een leven zonder oorlog lopen!! 

Fijne, rustige feestdagen, vrede op aarde, is mijn oprechte wens voor 
het nieuwe jaar!! 

Hilly van Schoonderwalt - Kievit 
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Even voorstellen 

Mijn naam is Maritio Maliepaard, ik ben 27 jaar oud en ik werk 6 jaar 
bij de Nationale Politie. Sinds 1 november 2018 heb ik de overstap 
gemaakt naar de Politie Eindhoven in de functie van wijkagent.  
Ik ben wijkagent van de volgende wijken: Jagershoef, Prinsejagt en 
Driehoeksbos.  
 
Als wijkagent ben ik de schakel tussen de wijk en de politieorganisa-
tie. Ik probeer zoveel als mogelijk herkenbaar en aanspreekbaar te 
zijn in de wijk. Mijn doel is om krachten te bundelen en samen met 
burgers en ketenpartners te streven naar een veilige en leefbare wijk. 
De bewoners van mijn wijk kunnen met structurele problemen of wijk 
gerelateerde vragen bij mij terecht. Veiligheid is iets waar wij met z’n 
allen verantwoordelijk voor zijn.  

Ik ben te bereiken via het algemene politie telefoonnummer: 0900-

8844. Of u kunt gebruik maken van het contactformulier op politie.nl. 

Bel bij spoedgevallen altijd 112!  
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Meer aandacht voor ouderen. 
Naar aanleiding van de enquête in de Jagthoorn van maart 2018 kwa-
men er enkele problemen en ideeën naar voren, zoals ouderen be-
zoeken en burenzorg. Aan de hand hiervan is er in onze wijk een vijf-
tal mensen bereid gevonden om meer aandacht aan de ouderen te 
geven. Wie in onze wijk rondkijkt, ziet naast veel jonge gezinnen ook 
veel ouderen. En regelmatig hoor je dan dat lang niet alle ouderen zo 
gelukkig zijn. Het ontbreekt ze aan aandacht, aan gezelligheid, aan 
het hart eens luchten en aan bezigheden.  Misschien voelt u zelf hoe 
moeilijk het is om een groot verlies te verwerken en zou u graag eens 
gehoord willen worden of laat uw gezondheid het wat afweten en on-
dervindt u weinig steun. Het maakt niet uit wat de werkelijke reden is, 
maar bent u ook iemand die behoefte heeft aan gezelschap, een 
praatje of een wandelingetje, dan kunnen wij u wellicht helpen of an-
ders doorverwijzen naar andere hulpinstanties. Voor alle duidelijkheid: 
onze groep vraagt geen geld, het is geheel op basis van "goed zijn 
voor elkaar". Wie u ook bent: man, vrouw of echtpaar, dat maakt niet 
uit. Iedereen die denkt: "dat is iets voor mij of voor ons", kan zich bij 
ons melden en wij gaan ons best doen om iets voor u te kunnen bete-
kenen. Meer informatie: Ellen van Kampen; tel:040-2436262 of  
e-mail: edmvkampen@hotmail.com  
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Tip van de redactie: 

2e Kerstdag Ottenbad open tussen 10.00 uur en 17.00 uur 

en op oudjaarsdag baantjeszwemmen tussen 10.00 uur en 

16.00 uur.  
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NA HET SUCCES VAN DIT JAAR ORGANISEREN WIJ OP  
17 AUGUSTUS 2019 WEER EEN WIJKFEEST. 
OOK DIT FEEST WORDT WEER GEHOUDEN BIJ  
‘’DE HOEKSTEEN’’ AAN DE GERRETSONLAAN 1A 
HET WIJKTEAM ZAL ER ZORG VOOR DRAGEN DAT DIT 
FEEST NOG SPECTACULAIRDER  IS DAN AFGELOPEN 
JAAR. 
WAT KUNT U ZOAL VERWACHTEN??????????  
 
 
 
MEER EET-TENTJES  
 
 
 
 
 
TEVENS IS HET PLAN EEN GROTE  
LOTERIJ OP TE ZETTEN.  
 
 
 
MEER AANDACHT VOOR  
DE LEEFTIJDSGROEPEN   
BIJVOORBEELD 
COMPUTERSPELLEN  
VOOR DE JEUGD,   
 
 
 
KORTOM WIJ MAKEN HET LEUK VOOR JONG EN OUD.  
TEVENS ZOEKEN WIJ VRIJWILLIGERS UIT PRINSEJAGT 
1,2 EN 3 EN DRIEHOEKSBOS OM DEZE DAG TOT EEN 
HAPPENING TE MAKEN. HEEFT U ER ZIN IN OM ER EEN 
FEEST VAN TE MAKEN DAN KUNT U EEN E-MAIL ZENDEN 
NAAR NICO RENSEN OF INGID VERSTEEGEN:  
Post2rensen@hotmail.com of 
ingrid.buchholz@hotmail.com  
Wij houden u op de hoogte. 

mailto:Post2rensen@hotmail.com
mailto:ingrid.buchholz@hotmail.com
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Omdat Truus zich niet goed voelt plaatsen wij deze keer 

een aflevering van 20 jaar geleden. 
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Nieuws van basisschool de Korenaar 
 
Zoals u ongetwijfeld opgemerkt zult 
hebben, verloopt de bouw van de 
nieuwe Korenaar voorspoedig. Alle 
kinderen mochten daarom op vrijdag 
26 oktober op het bouwterrein om te 
kijken hoe de nieuwe school in het 
echt “voelt”. Er was een mooie route 
gemaakt met rood-wit lint en we kre-
gen een kijkje in de toekomstige loka-
len, hallen, speel- en gymzaal en in 
de keuken. Directeur Berdi de Jonge 
gaf de Korenaren uitleg als een echte opzichter in de bouw. 
Basisschool de Korenaar is een school voor inclusief onderwijs. Dit 
betekent dat alle kinderen uit de wijk welkom zijn op onze school. Kin-
deren moeten zich realiseren dat er kinderen zijn die anders zijn dan 
zij, maar er wel bij horen. We zorgen ervoor dat elk kind het beste uit 
zichzelf haalt. Samen spelen en leren vormen de basis van ons 
schoolklimaat. Dat is voor ons de kern van inclusief onderwijs. 
Daarnaast heeft de Korenaar in januari 2018 het predicaat 
“excellente school” verkregen. Een erkenning voor al onze 
inzet betreffende inclusief onderwijs. Elk kind heeft recht op 
passend onderwijs in de buurt waar het woont. Ouders van kin-
deren met een beperking hoeven geen keuze meer te maken. 
De school in de buurt is ook voor hun kind de beste keuze. Uit 
onderzoek naar de effecten van inclusief onderwijs blijkt dat 
leerlingen met en zonder beperkingen beter presteren in inclu-
sieve onderwijssituaties dan leerlingen in reguliere- en speciale 
onderwijssituaties. 
In onze aanpak gaan het ontwikkelen en versterken van sociale 
vaardigheden en cognitie hand in hand. Dat maakt inclusieve 
basisschool De Korenaar zo bijzonder! 

Wordt uw kind al bijna 4 jaar, maak dan gerust een afspraak om ken-
nis te maken. 

Basisschool de Korenaar:  

e-mail: info@skpo-korenaar.nl; Website: www.skpo-korenaar.nl 

Elegaststraat 1, 5625CV; tel: 040-2423453   

Vitruviusweg 41, 5624AD; tel: 040-2435728 

mailto:info@skpo-korenaar.nl
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OP DE KOFFIE BIJ: 

Dit keer ben ik op de koffie geweest bij de KBO. Deze bond is ont-
staan uit de Katholieke kerk. De pastors vonden dat er iets gedaan 
moest worden voor de oudere mensen uit de parochie. Er werden dan 
activiteiten georganiseerd om de solidariteit en onderlinge zorg voor 
elkaar te stimuleren. Het is uitgegroeid tot iets groots. Met meer dan 
130.000 leden is het een van de grootste senioren verenigingen in 
Noord Brabant en Nederland. In Eindhoven is o.a. KBO vereniging 
Vincentius a Paulo St. Jan actief. Deze vereniging is gehuisvest in De 
Hoeksteen, Gerretsonlaan 1A. Hier kunt u terecht voor de activiteiten 
die ze organiseren. Als u lid bent of wordt kunt u deelnemen aan de 
activiteiten die de vereniging organiseert. Ook als u geen lid bent kunt 
u meedoen, maar dan zijn de kosten hoger. Wat is dat zoal: 

Kienmiddagen met leuke prijzen. 
Fietstochten. 
Een gezellige middag. 
Kerstviering . 
Silvesterparty op oudjaarsdag. 
Busreizen naar kerstmarken. 
Uitstapjes. 

Kortom een scala aan activiteiten. U kunt ook terecht bij de ledenser-
vice met vragen over: 

cliëntondersteuning bij problemen in de WMO de zogenaamde 
keukentafelgesprekken.  
U kunt hulp krijgen bij het invullen van belastingformulieren voor 
leden en voor niet leden tegen een kleine vergoeding.  
Juridische problemen 
Consumenten problemen 
Gezondheid en woonproblemen. 

Tevens wordt er 10 keer per jaar De Koerier uitgegeven waar de  di-
verse activiteiten in gepland staan. Ook komt er 10 keer per jaar het 
magazine voor senioren uit genaamd ONS. Hier staat nuttige informa-
tie in. U kunt op vertoon van de ledenpas diverse kortingen krijgen in 
winkels .  
Op landelijk gebied worden de belangen ook behartigd voor de pensi-
oengerechtigden. Hierover is er medio november een grote debatma-
nifestatie over de toekomst van ons pensioenstelsel. Kortom De KBO 
is volop in beweging voor de senioren onder ons. Voor meer informa-
tie en lidmaatschap  kunt u terecht bij de secretaris: 
Dhr. Hans Cornet. Tel: 0402449576 of 0642947620 
e-mail: j.cornet@on.nl 
 
De Koffieleut 

mailto:j.cornet@on.nl
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Vitalis woonzorg groep, Pieter Eiffhuis, 

en prinsheerlijk buurten:  

zorgzaam verbonden met de buurt en elkaar 

nieuwjaarsreceptie 

Voor alle inwoners door de belangenvereniging Prinsejagt 1, 2 en Drie-

hoeksbos en prinsheerlijk buurten op zaterdag 5 januari 2019  

van 16.00 uur tot 20.00 uur  in de buurthuiskamer  (via in-
gang Pieter Eiffhuis , Herodotusplein). 
Het zal fijn zijn elkaar dan de hand te geven, te toasten en een goed, 

nieuw jaar 2019  toe te wensen. 
Koffie, thee en 1 consumptie gratis! 

Met de kerstdagen  zijn er ook activiteiten waaronder een kerstbrunch. 
Kijk hiervoor tegen die tijd op www.jagthoorn.nl  

http://www.jagthoorn.nl
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KERSTCONCERT GRACIA-EINDHOVEN 
 
Op vrijdagavond 21 december om 20.00 uur geeft Gracia-
Eindhoven een kerstconcert in het Trefpunt aan het Belgiëplein. 
U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren 
naar deze gezellige muziekvereniging waar jong en oud samen 
muziek maken. 
 
Bij Gracia-Eindhoven kun je op een laagdrempelige manier sa-
men muziek (leren) maken. De muzieklessen worden binnen de 
eigen vereniging verzorgd en er staat naast populaire moderne 
muziek ook filmmuziek op de lessenaar. 
 
Momenteel zijn er vacatures bij de koperinstrumenten en per-
cussie, maar speel je dwarsfluit of bijvoorbeeld klarinet, ook dan 
ben je van harte welkom! 
 
Of je nu zeven bent of zeventig, iedereen is welkom bij Gracia-
Eindhoven! 
 
Nieuwsgierig? Kom kijken op vrijdagavond tussen 19.30 en 
21.30 uur bij de wekelijkse repetitie of bezoek op vrijdagavond 
21 december ons kerstconcert in het Trefpunt. 
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Colofon 

Bestuur 

Hans de Vries  Voorzitter   Julierpas 17  T. 242 3640 

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

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. 06-20039522 

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

ningmeester 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 

Oplage 2500 stuks. 


