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Van de voorzitter 
Beste medewijkbewoners, 
Voor u ligt weer een goedgevulde Jagthoorn. Neemt u even de tijd om 
die goed door te lezen. 
U vindt hierin de agenda voor de jaarvergadering over het jaar 2018. 
Voor deze vergadering wordt u van harte uitgenodigd. We hopen op 
een goede opkomst. U kunt zich voorbereiden door het verslag van 
de vorige jaarvergadering en het jaarverslag over 2018 door te lezen. 
Een nieuwe activiteit is het organiseren van drie voorjaarsevenemen-
ten ter voorbereiding van het wijkfeest dat op 17 augustus zal worden 
gehouden. Aan het feest van vorig jaar hebben we goede herinnerin-
gen overgehouden. Houdt die datum in de gaten! 
De Hoeksteen biedt ruimte aan voor nieuwe activiteiten.  
In de vorige Jagthoorn is de nieuwe wijkagent, Maritio Maliepaard, al 
voorgesteld. In dit nummer stellen we de nieuwe gebiedscoördinator, 
Marianne Uytdehage, voor. Zij komt in de plaats van Rob Hulsman en 
is ons eerste aanspreekpunt bij de gemeente. 
Verder vindt u nog andere wetenswaardigheden in deze Jagthoorn. 
Graag tot ziens op de jaarvergadering van 28 maart. 
Hans de Vries 
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2019....wat zal dit jaar ons gaan brengen?? 

Hé, hé, we hebben ze weer gehad, alle (gemeende?) goede wensen 
voor het nieuwe jaar. Back to normal! Vooral ´goede voornemens´ 
lijstjes word ik een beetje kriegel van. Meestal leg je de lat voor jezelf 
véél te hoog en komt er wéér niks van terecht. Ook daar kan je dan 
weer van in de stress schieten. Daarom pak ik het dit jaar helemaal 
anders aan. Want, geloof het of niet, dit jaar vier ik mijn 70e verjaar-
dag, bij leven en welzijn. Tot nog toe in goede gezondheid! 

Maar, samen met mijn lezers, ga ik proberen wat meer tijd te beste-
den aan mijn eigen sociale netwerk want, dat moet je eigenlijk óók 
zelf onderhouden! Dan bedoel ik niet via Facebook, Whats-app of In-
stagram. Maar gezellig een bakje doen bij de buurvrouw(en) en het 
contact hernieuwen met oude vrienden. Alleen is tenslotte ook maar 
alleen, he. Maar om de eenzaamheid zélf een beetje op te lossen, wil 
ik beginnen met een leuke cursus. Wat precies, weet ik nog niet, 
maar dat komt goed. Kijken naar de kosten voor een testament, want 
er schijnt nogal wat prijsverschil te zijn bij de verschillende notariskan-
toren. Een beetje ´vergelijkend warenonderzoek´ loont zéker de moei-
te! Advies kan je lezen online, maar je kan natuurlijk ook altijd bellen 
om advies. Als alles goed geregeld is, geeft voor mezelf wat rust, 
denk ik. Want, zoals het er nu uitziet, wil ik graag zelfstandig blijven 
wonen in mijn eigen huisje... 

Dus toch een klein prioriteitenlijstje? 

Welkom in 2019!! 

Hilly van Schoonderwalt - Kievit 

 

Op de koffie bij: 
Heeft u een hobby of wil u wat vertellen 
waarvan u denkt, dit wil ik kwijt.  
Geef u dan op voor deze rubriek. De redac-
tie zorgt dan dat ik geïnformeerd wordt. 
Dan kan ik bij u op de koffie komen . 
Deze keer geen rubriek wegens tijdgebrek. 
In de volgende Jagthoorn komt deze weer 
terug. 
 
De koffieleut. 
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Belangenvereniging Prinsejagt  en Driehoeksbos  

 Secretariaat: Liviuslaan 52, 5624 JG Eindhoven 

 Internet www.jagthoorn.nl 

Agenda voor de Algemene Jaarvergadering van de Belangenver-
eniging Prinsejagt en Driehoeksbos, op donderdag 28 maart 
2019, aanvang 19.30 uur in VTA de Hoeksteen aan de Gerretson-
laan te Eindhoven. 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

2. Verslag van de Algemene Jaarvergadering gehouden op 28 maart 
2018. 

3. Jaarverslag 2018. 

4. Verslag  van de kascommissie. 

5. Dechargeverlening aan het bestuur inzake het gevoerde beleid. 

6. Globaal overzicht van het te voeren beleid in 2019. 

7. Vaststellen begroting. 

8. Benoeming twee leden kascommissie + plaatsvervangend lid  

9. Verkiezing bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden zijn 
statutair aftredend. 

Hans de Vries   voorzitter    herkiesbaar 

Edmond De Smet  bestuurslid  herkiesbaar 

Taco Jongeneel  bestuurslid  herkiesbaar 

Er is nog steeds dringend behoefte aan nieuwe bestuurs- en 
werkgroepleden. Ook een reserve webmaster is welkom. Indien 
u belangstelling heeft, kunt u zich melden bij het secretariaat of een 
bestuurslid. Adressen vindt u achterop de Jagthoorn. U kunt u ook 
staande de vergadering melden. 

10. Pauze 

11. Rondvraag en sluiting 

 Als altijd rekenen we weer op uw komst!!!! 

Namens het bestuur, 

Marianne Blumink secretariaat. 



8 

Jaarverslag 2018 
 
Tegen het eind van 2017 werden we opgeschrikt door een ver-
vuiling van het water langs de busbaan in het Driehoeksbos. 
Een van onze leden lichtte het waterschap hierover in. Het zou 
om blauwalg gaan. Niet zo voor de hand liggend in de winter. 
Een andere bewoner die melding maakte kreeg te horen dat het 
om drugsafval zou gaan. Door het doorspoelen met schoon wa-
ter was er al gauw niets meer van te zien. Bij navraag bleef de 
officiële lezing: blauwalg. 
Het klusproject van de gemeente bracht bij de Hoeksteen ca.  
€ 3400 in het laatje voor het aanbrengen van diverse verbeterin-
gen. 
Er wordt een enquête ontworpen voor plaatsing in de Jagthoorn, 
waarin de bewoners gevraagd wordt aanbevelingen te doen aan 
de belangenvereniging voor activiteiten. 
De app Woonoverlast werd op de website geplaatst. 
In Prinsejagt 2 is volop gewerkt aan de leidingen voor water en 
gas. In verband hiermee moest in een aantal woningen de aard-
leiding anders worden aangesloten. In de Jagthoorn van maart 
2018 bent u daarover geïnformeerd. 
Op de jaarvergadering van 2017 (28 maart 2018) heeft de heer 
Lepoeter een presentatie gegeven over het project “adopteer 
een straat”. Een laagdrempelig vrijwilligersprogramma voor het 
onderhouden en verbeteren van de woonomgeving. 
Met steun van de belangenvereniging is er een fietstocht geor-
ganiseerd voor bewoners van Driehoeksbos en Prinsejagt 1 en 
2. In de Jagthoorn van september is deze succesvolle tocht be-
schreven. Smaakt naar meer ! 
De enquête heeft als belangrijk resultaat opgeleverd dat veel 
bewoners het aanbrengen van een AED op een bereikbare 
plaats belangrijk vinden. Onze oproep voor medewerking aan 
een werkgroep voor dit doel leverde geen resultaat op. 
De veegacties in Prinsejagt 1 en 2 werd steeds minder volgens 
de afgesproken planning uitgevoerd. Het plaatsen van de bor-
den heeft daarom geen zin meer. Er wordt opnieuw overleg 
over gevoerd met de gemeente. 
We hebben een nieuwe wijkagent, Maritio Maliepaard. Hij is be-
reikbaar via het algemeen politienummer: 0900-8844. U kunt 
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ook gebruik maken van het contactformulier op politie.nl. 
Voor noodgevallen blijft het alarmnummer 112.Op donderdag-
ochtend houdt Maritio een inloopspreekuur in Jagershoef van 
10.00 tot 12.00 u. 
In 2018 heeft het wijkteam rondom de Hoeksteen en met mede-
werking van ons wijkgebouw een zeer geslaagd wijkfeest geor-
ganiseerd. Er wordt nu al volop gewerkt aan het wijkfeest 2019. 
De redactie van de Jagthoorn deed in 2018 haar uiterste best 
om een kwalitatief goed en mooi wijkblad te maken. Daarvoor 
krijgen we uit de wijk ook complimenten. Wel vragen mensen 
zich af of dit niet een erg duur blad is. Het prijsverschil tussen 
verschillende drukkers kan oplopen tot duizenden euro’s per op-
lage. Bij elke uitgave zoeken we naar een drukker die de beste 
kwaliteit levert voor de laagste prijs. Zo houden we het blad be-
taalbaar. Mensen zonder internet blijven zo toch op de hoogte. 
De website www.jagthoorn.nl wordt wekelijks bijgehouden en is 
vorig jaar vernieuwd. Wij raden u aan hier regelmatig op te kij-
ken. Op elke pagina staan knoppen via welke u wordt doorge-
stuurd naar de informatie die u zoekt. Via de grote knoppen op 
de Startpagina komt u op een andere pagina. Ook vind u hier 
een prikbord waarop iedereen een mededeling of zelfs een vi-
deo kan achterlaten. Op de Nieuwspagina staan de belangrijk-
ste nieuwtjes maar ook een uitgebreide weersvoorspelling.  Op 
de Algemene pagina vindt u informatie over buslijnen, scholen, 
wonen en b.v. ook een risicokaart. Op de Foto en video pagina 
kunt u terugkijken naar leuke of interessante gebeurtenissen. 
De pagina Buurtactiviteiten leidt u naar vele mogelijkheden in de 
buurt om recreatief of sportief bezig te zijn. De Zorgpagina is 
een gids in het doolhof van zorginstellingen. Op de pagina 
Buurtpreventie vindt u ook informatie over misdaad in de wijk, 
de woonoverlast app en de politie app.  

http://www.jagthoorn.nl
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Van het bestuur van "De Hoeksteen" 

Beste buurtgenoten, 

Sinds jaar en dag, of in ieder geval sinds de bouw van de 
buurt Prinsejagt, staat buurthuis en vrijetijdsaccommodatie De 
Hoeksteen klaar voor de buurt. En dat zullen wij ook dit jaar 
blijven doen. Zoals het een echte hoeksteen betaamt, kunt u 
op ons bouwen. 

Als bestuur van De Hoeksteen, vragen wij ons af of er nog be-
hoefte bestaat aan nieuwe activiteiten die er nog niet in het 
buurthuis zijn. Wij denken aan iets voor de jeugd op woens-
dagmiddag of een inloop koffie uurtje. Het kan ook zijn dat u 
iets geheel anders wil organiseren, een kunstmarkt of een le-
zing over het één of ander. 

Denkt u met ons mee en laat het ons weten! 

Wij kunnen altijd helpen met de opzet, bijvoorbeeld door in 
het begin geen huur te berekenen, als het dan niet loopt dan 
is er nog geen man over boord. Niet geschoten is altijd mis. 

Zo hebben wij nog de grote zaal vrij op woensdagavond en op 
enkele andere dagdelen zijn er nog kleinere zaaltjes. 

Wij zijn benieuwd of jullie nog iets weten en horen graag 
nieuwe ideeën. 
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Truus  Klep 
 
Hallo, beste wijkgenoten. Sorry, dat ik de vorige keer jullie niet van 
mijn avonturen kon laten genieten. Ik  had een behoorlijk griepje te 
pakken. Maar onze Tinus heeft me goed verzorgd hoor. Hij heeft mij 
steeds een beschuitje op bed gebracht, tenminste de eerste twee da-
gen. De derde dag ben ik eens beneden gaan kijken, en ja hoor, pre-
cies wat ik dacht, een puinhoop in de keuken. Er lag meer beschuit op 
de grond, op de keukentafel en op het aanrecht, dan ik op bed ge-
bracht had gekregen. Toen ik hem ter verantwoording riep was zijn 
enige verweer, “Ja ik dacht da gij wel drie dagen in bed zou blijven 
liggen”. Nou ja het is hem vergeven.                                                                                                  
Nou efkes wa anders, is het jullie ook opgevallen da geparkeer bij de 
Vincentius Kerk. Het barst er tegenwoordig van de auto’s. Nou is da 
nie zo erg maar ze parkeren de auto’s zo dicht op het hoekske da ge 
bekant de Palladiostraat nie meer in kunt. Laatst wilde ik die straat 
inrijden, maar daar parkeerde  net unne vent op het hoekske. Ik draai-
de mijn raam open en vroeg hem of hij zunne auto ergens anders kon 
parkeren. Toen zei die gek “Ik hoef hier maar eventjes te zijn, ik moet 
mijn kind van school afhalen”. Ja, ja zei ik en ik moet er door en wel 
nu, onmiddeloos, oeps, onmiddellijk, bedoel ik!!  Nou ja na enig ge-
mopper zette hij toch zijn auto weg. En ja mensen, het is weer winter. 
Ik hoor overal gemekker van de jeugd, het is zo koud, ik bevries be-
kant, het is geen weer om buiten te komen. Ja, ja, maar wel unne 
broek aan met gaten op de knieën, gin sokken aan, en meer van da 
gedoe. Nee, dan vroeger in onze  jeugd, ginne centrale verwarming , 
alleen unne kolenkachel in de huiskamer, ginne verwarming op de 
slaapkamers, als wij naar bed moesten dan wisten we nie hoe gauw 
we onder dekens moesten kruipen. Ik weet nog verrekkes goed da we 
op straat konden schaatsen. We stookten toen in onze kachels in de 
huiskamer eierkolen, en antraciet, en als we unne moderne kachel 
hadden stookten we nootjes 4. Da  spul kwam uit de kolenmijnen in 
Limburg. Nog nie zo lang geleden hadden we gas uit Groningen. En 
nou, tegenwoordig, moet er gas uit Rusland komen, en we hebben al 
windenergie, en zonnepanelen die zoveel energie opwekken da we 
de elektriciteit die we overhebben aan de straatstenen nie meer kwijt 
kunne. Maar goed mensen. Weer genoeg gemopperd, tot de vol-
gende keer, 
 
Jullie Truus Klep 
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NA HET SUCCES VAN VORIG 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 SPECTAKECULERDER  IS DAN AFGELOPEN JAAR. 
WAT KUNT U ZOAL VERWACHTEN??????????  
MEER EETTENTJES; TEVENS IS HET PLAN EEN GROTE LOTE-

RIJ OP TE ZETTEN.  
MEER AANDACHT VOOR DE LEEF-
TIJDSGROEPEN  BIJV. COMPUTER-
SPELEN VOOR DE JEUGD, KORTOM 
WIJ MAKEN HET LEUK VOOR JONG 
EN OUD. TEVENS ZOEKEN WIJ VRIJ-
WILLIGERS 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 MA-
KEN DAN KUNT U EEN EMAIL ZENDEN NAAR: 
Nico Rensen of Ingrid Versteegen.  
Email: Post2rensen@hotmail.com of  

ingrid.buchholz@hotmail.com  
Wij houden u op de hoogte. 
 
AANKONDIGING VOORJAARSACTIVITEITEN. 

Ter voorbereiding van het wijkfeest op 17 augustus 
organiseert het wijkteam activiteiten voor de jeugd!!! 
Wat houdt dat in? 
Het komende wijkfeest onder de aandacht brengen 
voor de wijken. 
Wat gaan we doen:  Door middel van 
een SPRINGKUSSEN EN KUBBSPE-
LEN DE JEUGD VERMAKEN. 

Verder is er muziek, tattoos zetten en je kan je 
laten schmincken.  
Deze spelen worden gehouden op de volgende 
data: 
Zaterdag 11 mei:  
In Prinsejagt 2 op het voetbalveldje aan de Bakhuizen van den 
Brinklaan. 
Zaterdag 18 mei: 
In Prinsejagt 1: Oude Bosschebaan – Veldje in de Palladiostraat.  
Zaterdag 25 mei: Driehoeksbos: Simplonpas op het Simplonveld-
je. 
AANVANG ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD VAN DE WIJKEN:       
+/- 13.00 UUR , EINDE 17.00 UUR 

mailto:Post2rensen@hotmail.com
mailto:ingrid.buchholz@hotmail.com
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TV Prinsejagt introduceert als eerste club in Eindhoven de 
populaire racketsport ‘padel’.  
 
Vanaf de tweede helft van Maart 2019 (28 april vindt de officiële fees-
telijke opening plaats) biedt tennisvereniging Prinsejagt als eerste en 
vooralsnog enige vereniging in Eindhoven de mogelijkheid om padel 
te beoefenen. Met vooralsnog 2 hypermoderne glazen ‘kooien’ speelt 
de club in op de toenemende belangstelling voor deze snelst groeien-
de sport ter wereld die ook in Nederland snel aan populariteit 
wint.  Padel wordt gespeeld in koppels van 2 tegen 2 in een vrijwel 
geheel glazen ‘kooi’ en samenwerking is daardoor een must. De bal 
mag zowel voor als nadat deze het glas heeft geraakt geslagen wor-
den en dat geeft de sport een extra dimensie. Omdat padel boven-
dien niet wordt gedomineerd door kracht, snelheid of techniek is de 
sport voor iedereen toegankelijk. Met ingang van eind maart tot eind 
mei geeft TV Prinsejagt geïnteresseerden in Eindhoven en omstreken 
gelegenheid om elke dinsdagavond vrijblijvend kennis te maken met 
de sport. Aspirant beoefenaars zijn van 19.30 tot 22.00 uur welkom. 
Voor padelrackets en -ballen wordt gezorgd.  Voor geïnteresseerden 
e-mailadres : padel@prinsejagt.nl   

mailto:padel@prinsejagt.nl
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De Zonnebloem     
 

De Zonnebloem organiseert in de Achtse Barrier verschil-
lende activiteiten voor mensen met een lichamelijke beper-
king. 
Vrijwilligersorganisatie de Zonnebloem streeft ernaar dat 
mensen van alle leeftijden met een lichamelijke beperking volop van 
het leven kunnen genieten. Zo ook in de Prinsejagt en Driehoeksbos 
Om daar uiting aan te geven bezoeken onze vrijwilligers een aantal 
keren per maand één van onze deelnemers. Ook organiseren we één 
keer per 2 maanden een activiteit. Wij hebben nog plaats voor deel-
nemers ook zoeken wij een aantal vrijwilligers. 
Voor onze deelnemers zorgen wij uiteraard voor de nodige persoonlij-
ke begeleiding. Heb je een lichamelijke beperking en vind je het leuk 
om kennis te maken met nieuwe mensen en een gezellige dag te be-
leven? Meld je dan aan via ons secretariaat. 
https://www.zonnebloem.nl/eindhoven-stadsdeel-woensel-nw 
Je bent van harte welkom!  
Wil je vrijwilliger worden  
We zoeken nog mensen die het leuk vinden om iemand met een li-
chamelijke beperking te bezoeken en eventueel te begeleiden naar 
onze activiteiten en we zoeken ook mensen die voor vervoer willen 
zorgen of willen helpen bij onze activiteiten. Lijkt het je leuk om je in te 
zetten voor een ander én zelf ook een leuke dag te beleven? Meld je 
dan aan via ons secretariaat. 
https://www.zonnebloem.nl/eindhoven-stadsdeel-woensel-nw 

 

https://www.zonnebloem.nl/eindhoven-stadsdeel-woensel-nw
https://www.zonnebloem.nl/eindhoven-stadsdeel-woensel-nw
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Een nieuwe gebiedscoördinator (interview Taco Jongeneel) 

 
Marianne Uytdehage is vanaf december vorig jaar de nieuwe gebied-
scoördinator voor onze wijk. Naar aanleiding daarvan reed uw redac-
teur op de fiets met zes graden onder nul op de thermometer naar het 
stadskantoor aan de Nachtegaallaan om eens nader kennis te ma-
ken. Gelukkig was ik iets te vroeg zodat er nog tijd was om even op te 
warmen met een echte kop bonenkoffie. Tergend langzaam deed de 
koffiemachine zijn werk. Hij is wel een beetje traag, zei ik tegen de 
ambtenaar die achter mij geduldig stond te wachten. “Past goed bij de 
mensen die hier werken”, zei hij. 
Marianne bleek een vriendelijke vrouw, geboren in 
Geldrop. Ze woonde zeven jaar in Eindhoven maar 
is nu weer verhuisd naar haar geboortedorp: Wonen 
in een dorp en werken in de stad. Ze heeft eerst ze-
ventien jaar bij de afdeling Sport gewerkt. Zelf doet 
zij aan hardlopen en is vrijwilliger bij de atletiekvere-
niging waar ze trainingen verzorgt. Daarnaast geeft 
ze fitgymles in Eindhoven Zuid. 
Als gebiedscoördinator startte zij in Blixembosch en 
Heesterakker. Daarna nam ze ook onze wijk onder 
haar hoede. Verder is ze ook nog stedelijk coördina-
tor van de vijftig Buurtpreventie teams in Eindhoven. Wat haar het 
meeste trekt aan dit werk is het contact met de inwoners en de orga-
nisaties in de wijk. Dus: wat kunnen we voor elkaar betekenen; op 
een positieve manier kijken hoe we goede dingen kunnen doen voor 
de wijk. 
De gebiedsmanager, Henri Koolen, was ook aangeschoven bij dit ge-
sprek. Hij gaat over heel Woensel en stuurt de verschillende gebied-
scoördinatoren in de wijken aan. Ik sprak hem aan op verschillende 
problemen in onze wijk. 
Voor het probleem om eenzame ouderen achter de voordeur uit te 
krijgen had hij geen “toverstokje”. Voor activiteiten als bijvoorbeeld 
een buurtwerkplaats zag hij op korte termijn geen financiële ruimte. 
Bij hem drong ik er ook op aan dat er wat meer haast gemaakt zou 
kunnen worden met de herinrichting van het park onder de hoogspan-
ningslijnen. Hij gaf verder aan dat het oude gebouw van de Korenaar 
aan de Vitruviusweg waarschijnlijk verkocht wordt waarna er, na een 
bestemmingsplanwijziging, wellicht woningen gebouwd kunnen wor-
den. Wat betreft de plannen met de oude sauna was bij de gemeente 
nog niets bekend. Voor vegen en groen in de wijk heeft de gemeente 
vanaf januari de firma Krinkels gecontracteerd.  
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Verslag van de Algemene Jaarvergadering van de Belangenver-
eniging Prinsejagt en Driehoeksbos, op woensdag 28 maart 2018 
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Verslag van de Algemene Jaarvergadering gehouden op 22 maart 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd. Voorstel van G. Kluessjen om het verslag 
van de jaarvergadering meteen in de volgende Jagthoorn te plaatsen, dan 
ligt het nog vers in het geheugen van de deelnemers. 

3. Jaarverslag 2017. Geen opmerkingen op het verslag.  

4. Verslag  van de kascommissie. Er is geen lid van de kascommissie 
aanwezig, maar het verslag ligt gecontroleerd en getekend voor. 

5. Dechargeverlening aan het bestuur inzake het gevoerde beleid. 

Decharge wordt verleend. 

6. Globaal overzicht van het te voeren beleid in 2018 

Op de enquête hebben in totaal 27 mensen gereageerd. Op 28 februari heeft 
gesprek plaats gevonden tussen Hoeksteen, Prinsheerlijk Buurten, Fruin-
laan, Pieter Eijffhuis met als doel een betere samenwerking en afstemming. 
Er komen veel zaken uit de enquête overeen met de doelstellingen van bo-
vengenoemde 4 locaties.  

Afstemmingsoverleg gaat in 2018 ook door tussen de wijk, gemeente en 
wooncorporaties. 

Voor 2018 staat ook weer een wijkfeest gepland en volgens Nico Rensen is 
dit gepland op 18 augustus. G. Kluessjen meldt dat Prinsheerlijk Buurten op 
1 september een wijkfeest  wil organiseren na de Grof vuil actie. Voorstel om 
afstemming te zoeken met Ingrid om er één feest van te maken.  

Studenten gaan een repaircafe opzetten in het Pieter Eijffhuis.   

7. Vaststellen begroting. Begroting wordt toegelicht. Wat niet uitgege-
ven wordt, storten we terug. Volgens de visitatiecommissie hoeft dit niet, 
maar wij doen dit uit principe.  

8. Benoeming twee leden kascommissie + plaatsvervangend lid. Gerard 
Kluessjen meldt zich en Han de Folter. Andre Pesuwarissa meldt zich plaats-
vervangend lid.  

9. Verkiezing bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden zijn sta-
tutair aftredend  

Annie van Beers   Penningmeester  herkiesbaar 

Marianne Blumink  secretaris  herkiesbaar 

Fons Bartelen   bestuurslid  herkiesbaar 

Hilly van Schoonderwalt bestuurslid  herkiesbaar 

De bestuursleden worden herkozen. 

Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuurs- en werkgroep-leden. Indien u 
belangstelling heeft, kunt u zich melden bij het secretariaat of een bestuurs-
lid. Adressen vindt u achterop de Jagthoorn. U kunt u ook staande de verga-
dering melden. Nico Rensen meldt zich staande de vergadering als nieuwe 
mogelijke vrijwilliger voor te organiseren activiteiten. 

10. Pauze 
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11. Thema: Kees Lepoeter een presentatie geven over Adopteer een 
straat. 

Adopter een Straat is een motiverend en laagdrempelig vrijwilligersprogram-
ma zonder overhead of vergaderingen. Iedereen die een mooie woonomge-
ving een warm hart toedraagt, kan meedoen. Bijvoorbeeld door af en toe 
zwerfafval op te ruimen of het adopteren van een stukje groen (zoals een 
boomspiegel of geveltuintje). De gemeente blijft wel gewoon het geplande 
onderhoud doen en faciliteert met grijpers, handschoenen, afvalzakken en 
stickers. Ook stelt de gemeente bloembollen en plantjes beschikbaar. Wilt u 
zich aanmelden of meer informatie, mail dan naar adopteereen-
straat@gmail.com. 

12. Rondvraag en sluiting Er zijn geen punten voor de rondvraag. Taco 
meldt wel dat de familie van Aarle de appeltaart heeft gewonnen, die verbon-
den was aan de enquête. Hans brengt deze naar hun huisadres,  omdat me-
vrouw ziek is. De voorzitter sluit de vergadering om 21.15. 

    _____________________ 

Recreanten Fietsclub Oud Woensel (interview Taco Jongeneel) 

Op een regenachtige ochtend in november had ik een interview met 
Henk Vermaas en Arno Koenen, voorzitter en penning-
meester van de fietsclub. In het appartement van Henk 
werd ik gastvrij ontvangen met een goede kop koffie. De 
fietsclub ontstond nadat de voorzitter van de Tourclub 
Woensel bij de MH17 ramp noodlottig omkwam. Hij was 
een bindende factor bij de Tourclub . Een aantal leden 
voelde zich daarna niet langer thuis. Zij richtten hun ei-
gen “vriendenclub” op. Volgens de penningmeester kunnen zij in deze 
kleinere club ook efficiënter werken zodat de leden minder geld kwijt 
zijn. Voor € 15,- per jaar krijgen de leden o.a. bij de openingsrit en 
sluitingsrit koffie en belegde broodjes. Ook is er een vlaaienrit. Het 
vertrek is vanaf de parkeerplaats bij de Bowling aan de Vijfkamplaan. 
Er is een dinsdaggroep voor mensen die wat langzamer rijden. Hierin 
zitten zelfs mensen die ouder zijn dan 90 jaar. Zij rijden van april tot 
september. Verder is er een woensdaggroep die een gemiddelde 
snelheid van 16/17 km per uur aanhouden. Die laatste groep maakt 
ook langere ritten van 40 tot 70 km. Zij rijden 35 ritten vanaf de eerste 
woensdag in maart tot eind oktober. In het winterseizoen worden er 
wandelingen georganiseerd o.a. om en in de Grote Beek en een rond-
je Aquabest met koffie drinken bij de Mortel. In het St.Joris Gildehuis 
aan de Boutenslaan wordt in de winter een gezellige Kerst-inn, een 
nieuwjaarsreceptie en de jaarvergadering georganiseerd. 
Mensen die belangstelling hebben om zich bij deze vriendenclub 
aan te sluiten kunnen zich melden bij Henk, tel: 0653619930, e-
mail: h.vermaas25@upcmail.nl 

mailto:adopteereenstraat@gmail.com
mailto:adopteereenstraat@gmail.com
mailto:h.vermaas25@upcmail.nl
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Colofon 

Dagelijks Bestuur 

Hans de Vries  Voorzitter   Julierpas 17   T. 242 3640 

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

Annie van Beers 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 overge-

maakt op IBAN rekeningnummer NL81INGB0008942156 t.n.v. de Penningmeester Belangen-

vereniging 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 2400 stuks. 


