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Van de voorzitter 

Beste wijkbewoners, 

Met het voortschrijden van de zomer komt ook het wijkfeest  dichterbij. We kunnen het gerust 
een jaarlijkse traditie noemen waarvoor zich een aantal enthousiaste vrijwilligers inspant. 

In de afgelopen maanden hebben ze per wijkdeel een klein evenement georganiseerd voor de 
kinderen. Dit ter voorbereiding van het grote wijkfeest op 17 augustus bij de Hoeksteen. Van de 
kinderen kwamen reacties in de trant van: “gaat dit nu vaker gebeuren? Hier gebeurt haast nooit 
iets!” En al was de deelname deze eerste keer niet zo groot, hieruit blijkt dat er wel behoefte is 
aan meer georganiseerd vermaak voor de kinderen. Het pas opgerichte wijkteam zal dan wel be-
hoefte hebben aan meer mensen die een handje willen helpen bij de organisatie. 

Ook de buurtpreventie heeft hier en daar behoefte aan meer mensen die tijd willen vrij maken om 
regelmatig een ronde te doen. 

In de colofon op pag. 23 staan adressen waar u meer informatie kunt krijgen.  

Het schoonhouden van de woonomgeving is ook een aandachtspunt. Op sommige plaatsen 
wordt regelmatig groot afval en afgedankte huisraad achter gelaten. Dat kan tweemaal per jaar 
legaal op de opschoondagen. Het zomaar achterlaten is uiteraard niet de bedoeling. 

Het vegen van de straten heeft met een nieuwe onderhoudsfirma een nieuwe impuls gekregen. 
Houdt u er rekening mee als de borden geplaatst zijn voor de veegbeurt? Kijk op 
www.jagthoorn.nl. Laten we samen zorgen voor een prettige woonomgeving! 

Hans de Vries 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Het Fruin-park 
 
Het Fruinpark, gelegen tussen de Fakkellaan aan de ene kant en de Tacituslaan/Verbernestraat 
aan de andere kant, was tijdens de jaarvergadering in maart onderwerp van gesprek. Met name 
het onverzorgde aanzicht, het verwijderen van de bankjes en de onduidelijkheid over de verdere 
ontwikkeling werden aangekaart. 
Zoals beloofd is ondergetekende in overleg gegaan met de gemeente en ik heb de volgende in-
formatie gekregen, die ver teruggaat: 
Op 11 januari 2017 was er een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden waarbij zij geïn-
formeerd werden dat er bomen gekapt moesten worden in verband met aangescherpte regels 
voor het snoeiwerk langs het hoogspanningstracé. Tijdens deze bijeenkomst werden er ook af-
spraken gemaakt over het compenseren van de gekapte bomen en mogelijkheden besproken 
voor de invulling van het park. Deze ideeën zijn verder uitgewerkt en in een vervolgbijeenkomst 
voor omwonenden op 29 november 2017 besproken. 
In 2018 is met de aanleg begonnen: er is een bloemrijk mengsel gezaaid, dat 2 keer per jaar ge-
maaid wordt. Door de droge zomer van 2018 heeft dit een moeilijke start gehad.  

 
De bankjes zijn verwijderd naar aanleiding 
van klachten van direct omwonenden over 
overlast.  Er werd gekeken of de overlast 
zou verdwijnen als er geen bankjes waren 
om op te zitten. Door bewoners van de 
Fruinflat is een petitie gestart om de bank-
jes weer terug te krijgen. Op 4 juli heeft dit 
geleid tot terugplaatsing. 
Het enige aandachtspunt dat nog blijft zijn 
de voetpaden. Die zullen door de gemeen-
te nog aangepakt worden.  
Zoals we nu wel kunnen vaststellen, heb-
ben we in de zomer een mooie bloemen-
pracht in het park. Laten we met elkaar 
zorgen dat we het park schoon houden, 
zodat de kinderen uit de buurt er fijn en veilig kunnen spelen. 
 
Marianne Blumink 
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Nieuws van basisschool de Korenaar 

In augustus 2019 wordt een droom werkelijkheid. Het nieuwe gebouw van basisschool de Koren-
aar is dan klaar. Eindelijk is de verhuizing een feit! 

Het is een hele klus om een school te verhuizen. Maar met vereende krachten is het Korenaar 
team aan de slag gegaan. Oude troep in de containers, oud ijzer werd opgehaald en sommige 
spulletjes krijgen een nieuwe bestemming in een ver land. Wat mee moet naar de nieuwe school, 
gaat in honderden verhuisdozen. 

In de zomervakantie gaat een verhuisbedrijf alles verhuizen en 
daarna kan het uitpakken en inrichten beginnen. Daar hebben we 
even tijd voor nodig. Het nieuwe schooljaar begint voor alle Ko-
renaar kinderen dan ook pas op woensdag 21 augustus 2019. In 
oktober gaan we de nieuwe school feestelijk openen. 

We zien u graag terug op ons nieuwe adres: Gerretsonlaan 17. 

 

 

Alle medewerkers van basisschool de Korenaar wensen u een hele fijne zonnige zomer toe. 
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Truus Klep 

Hallo beste wijkvrienden. 

Hier weer een berichtje van jullie Truus. 

Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten gloeiend heet. Ik kan daar wel tegen maar onze Ti-
nus ligt te zeuren op de bank dat ie zo moe is en dat ie nodig een glaasje water nodig heeft, het 
liefst met een beetje alcohol erin, maar dan heet het bier, en da vind ie ook nie erg, als het maar 
nat is zegt ie. Ja, ja ik ken hem onderhand wel, liever nat met alcohol dan zonder.  

Maar ja zeuren over van alles  kunnen we allemaal wel, dan te heet, dan te koud, te nat, te droog 
te kort, te lang, te dik, te dun, nou ja ga zo maar door. 

Nou efkes wa anders, kunnen jullie oe eige ook zo ergeren aan die kinderen op de fiets. Als ge 
da ziet, koptelefoon op, goed hard natuurlijk anders komen ze nie boven het verkeer uit. Dan 
hebben ze in de ene hand nog een telefoon, waar ze op aan het turen zijn terwijl ze met de ande-
re hand het toetsenbordje bedienen. Dus word er met losse handen gereden, en als ge er wa van 
zegt krijg de meteen een grote mond, want ze hebben geen hand over om de bekende middel-
vinger op te steken. Als ze verdorie drie 3 handen zouden hebben zouden ze zeker dieen vinger 
opsteken, ge wit wel, de middelste dus. 

Maar.......... eerlijk is eerlijk er zijn ook keurig nette kinderen bij die zelfs op het fietspad fietsen, 
zunne hand uitsteken als ze afslaan enz. Er zijn er zelfs bij die s’avonds hun verlichting aan doen 
als ze op de fiets zitten. Ik zag zelfs verleden week een jongen die een oudere dame hielp met 
oversteken. Nou kon dat natuurlijk zijn oma zijn en wilde hij zijn erfenis veiligs stellen, maar toch. 

Efkes wa anders. Die nieuwe school op de Gerretsonlaan is bijna klaar, het lijkt er op da het een 
mooi gebouw zal worden. Het schijnt dat alle kinderen uit de wijk hier welkom zijn. Ze kunnen 
hier hun eigenste vaardigheden beoefenen. Ik heb dit natuurlijk ook maar uit een folderke,  maar 
goed de jong kunnen er leren en hun hobby uitvoeren en sociale vaardigheden op doen. 

Zo da is er uit. 

Nou efkes over da  geparkeer in de Palladiostraat en Vitriviusweg. Ik heb er al eerder over ge-
schreven maar ge moet verrèkes uitkijken als ge daar doorheen fietst. Het staat er keivol met au-
to’s en daar komt ook nog bij dat dieen nieuwe school bijna klaar is dus dan wordt da alleen maar 
erger. Ik ben lest bekant van munne fiets afgereden door unne vent die precies op het hoekske  
parkeerde en toen ik er een opmerking over maakte zei ie “ik moe mijn jong van school halen”. 
Nou en, moet ie mij dan vur munne klep rijden. Ik ben toch al zo zuinig op munne klep, want als 
die beschadigd is het afgelopen met jullie Truus. Want een Truus zonder Klep is als een kip zon-
der eieren, er komt niks uit. 

Trouwens ergerde jullie oe eige ook zo aan de afval bakken overal in de voortuinen. Wa kunne 
sommige mense er toch een troep van maken, en zeker met di warme weer, het stikt er moord 
van de vliegen en ander ongedierte. Het is nie nodig want die afvalbakken hebben wiellekes, Die 
hebben ze expres er onder gemaakt zodat ge dieen bak door het gangske naar voren kunt rijden. 
Toch goed bedacht en de straat blijft er netjes door. Da geld trouwens ook voor de kleding en 
glas containers die overal in de wijk staan. Da is hier en daar toch ook een treurige bende aan 
het worden. Iedereen flikke...pardon, gooit er van alles maar neer. Ik heb laatst eens een rondje 
gemaakt. Nou nou wa ge toch allemaal tegenkomt, ge wordt er nie goed van. Bij de kleding con-
tainers ligt behalve kleding die ze er niet ingestopt krijgen ouwe spullen die ze nie in de afvalbak 
krijgen, dus pleuren ze het maar naast de glas of kleding container dan zijn hun het kwijt. En 
mensen het is waar; naast ouwe grasmachines, broodroosters noem het maar op lag laatst ook 
een complete ouwe matras. Nou vraag ik jullie wie diëen vandaal is die zoiets in zunne kop haalt. 

Zo buurtgenoten dat is er weer uit, ik wens jullie allemaal nog een prettige zomer, met of zonder 
vakantie, als ge maar lekker van oewen vrije tijd geniet. 

Tot volgende keer 

Truus Klep 
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Hoi!  
 
Mijn naam is Matheus Sales de Moura, sinds dit jaar in 
dienst voor Stichting Pitstop. De stichting richt zich op 
jongeren tussen 10 en 23 en wil een bijdrage leveren 
aan een positieve ontwikkeling van jongeren in de wijk. 
Met een groot jongerencentrum tussen allerlei scholen 
trekken wij wekelijks ongeveer 30 jongeren naar onze 
openstelling.  
We ontmoeten ook steeds meer jongeren op straat, het 
is steeds levendiger, kleuriger, sfeervoller en gezelliger 
op straat. Dat jongeren buiten zijn is natuurlijk vooral 
positief. Jongeren zijn energiek, (meestal) vrolijk, gezel-
lig. Liever dan thuis de hele dag gamen! 
Jongeren zijn echter ook weleens luidruchtig of iets té enthousiast waardoor spullen weleens ka-
pot gaan, en de prullenbakken zijn weleens vol waardoor er troep op de grond komt te liggen. 
Overlastsituaties die te maken hebben met jeugd en jongeren komen direct of indirect bij mij als 
jongerenwerker terecht. Soms stem ik af met de wijkagent en komt er een goede oplossing voor 
een situatie in gesprek met de gemeente, politie en overlastmelder. Ook stel ik vragen naar de 
aard van de overlast: Zijn het bekende jongeren? Is de groep in beeld? Is het steeds dezelfde 
groep of steeds wisselend? Dat soort vragen stel ik om er een passende actie op te zetten en het 
probleem bij de kern aan et pakken. 
Vaak zijn jongeren buiten met een reden. Het is de plek waar ze er zichzelf kunnen zijn, zonder 
druk van buitenaf. Soms ontmoeten jongeren elkaar op straat omdat daar een ongedwongen 
sfeer is, je hoeft er niks te kopen, je hoeft er niet te letten op hoe je praat, je hoeft niet te antwoor-
den op moeilijke vragen.  
Vanuit deze ongedwongen setting ontmoeten wij jongeren en leggen we contact, we zijn geïnte-
resseerd in wie ze zijn, om wie ze zijn. We willen ze helpen groeien en een goede richting wijzen. 
Ook jongeren die verkeerde keuzes hebben gemaakt zijn welkom. Door laagdrempelig contact 
en activiteiten 'verleid' ik jongeren om weer goede keuzes te maken. Ik probeer jongeren hun ver-
trouwen te winnen en dat als basis te gebruiken voor coaching en maatwerk. 
Mocht u direct of indirect te maken krijgen met overlast rondom jongeren, zou ik je willen uitnodi-
gen om eens contact te maken. Hier 5 tips om positief contact te maken met jongeren: 
 
• Leg contact vanuit een positieve insteek: Wel: 

Hey jongens en meiden hoe gaat het? Niet: EN 
NU OPRUIMEN DIE ZOOI!! 

• Stel jezelf open en maak contact. Een hand, een 
box. Let op je lichaamshouding. Jongeren voelen 
aan als je nep-vriendelijk doet. 

• Breng ze een keer iets mee: Een sixpack cola of 
een zakje chips doet wonderen: Vraag ze daarna 
netjes het op te ruimen, 90% kans dat ze het ook 
echt doen! 

• Onthoudt hun namen. Iedereen wordt graag met 
zijn of haar naam aangesproken. 

• Wanneer je contact maakt met jongeren moet je 
in de gaten houden tot hoever ze je aanwezigheid 'tolereren'.. op een gegeven moment kan 
je ook te lang blijven hangen of een gesprek kunstmatig door laten lopen terwijl jongeren op 
dat moment misschien wel liever alleen zijn. 
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Open dag bij Werk & Uitleg met gratis proeflessen 
 
Werk & Uitleg is een creatieve werkplaats voor dagbesteding, begeleiding en re-
integratie.  
Deelnemers kunnen afhankelijk van de hulpvraag een aantal dagdelen of uren per 
week komen werken. We bieden maatwerk bij bijvoorbeeld vragen rondom dag 
structurering, herstellen bij burn-out of PTSS en dagbesteding.  
Alles wat gemaakt wordt mag mee naar huis genomen worden. In onze rustige 
werkplaats is geen tijdsdruk. Hierdoor kan de deelnemer zich ontspannen en zich 
zelf zijn. We geloven vooral in persoonlijke aandacht. Ieder mens is anders, kent 
zijn eigen geschiedenis en talenten. Wij hebben oog voor de eigen weg die ieder-
een gaat en kijken hoe we daar zo optimaal mogelijk bij aan kunnen sluiten.  
In de werkplaats worden ook cursussen gegeven op het gebied van Ontspannen 
en Expressie.  
Op zaterdag 14 september bent u tussen 10.00 uur en 17.00 uur van harte wel-
kom.  
U kunt dan komen kijken in de werkplaats en deelnemen aan gratis proeflessen: 
toneelimprovisatie, Tibetaanse Yoga & Meditatie en een proefles van de cursus  
‘Ontspannen kun je leren’.  
Deze cursussen starten vanaf eind september in de werkplaats van 
www.werkenuitleg.nl aan de Ondernemingenweg 19 op het Industrie terrein Achtse 
Barrier. Aanmelden voor de proeflessen is noodzakelijk. Voor meer info en opgeven 
kunt u bellen met Carolina Janssen 040-2421930 of mailen naar in-
fo@carolinajanssen.nl 

http://www.werkenuitleg.nl
mailto:info@carolinajanssen.nl
mailto:info@carolinajanssen.nl
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Verslag van de Algemene Jaarvergadering van de Belangenvereniging Prin-
sejagt I en II en Driehoeksbos, op donderdag 28 maart 2019. 

• Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

  De voorzitter heet iedereen welkom. We hadden de wijkagent en de BOA’s uitgenodigd 
 voor het 2

e
 deel van deze vergadering, maar zij zijn verhinderd in verband met een cursus.  

• Verslag van de Algemene Jaarvergadering gehouden op 28 maart 2018 

  Het verslag wordt goedgekeurd. 

• Jaarverslag 2018 

  Geen vragen of opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.  

• Verslag  van de kascommissie. 

  De controle is gedaan en er zijn geen fouten vastgesteld. 

• Dechargeverlening aan het bestuur inzake het gevoerde beleid. 

  Decharge wordt verleend. 

• Globaal overzicht van het te voeren beleid in 2019 

  Het wijkfeest staat weer op de agenda, en als opstap naar het wijkfeest van 17 augustus 
 worden er drie kleine activiteiten georganiseerd om het wijkfeest te promoten, op 11 mei op 
 het voetbalveldje aan de Bakhuizen van den Brinklaan, op 18 mei op het veldje bij de Palla-
 diostraat en 25 mei op de Simplonpas bij het Simplonveldje.   

  Verder hebben we 20 april een opruimdag, waarbij de afvalwagens staan op de parkeer
 plaats bij de Jumbo. Ook in september wordt er een opruimdag georganiseerd, dan staan 
 de wagens bij het Herodotusplein.  

  Naar aanleiding van enquête van vorig jaar bleek dat er belangstelling was voor een AED. 
 Van onze subsidie mogen we geen AED aanschaffen. Voor de actie van Serious Request 
 komen wij ook niet in aanmerking omdat we niet aan de voorwaarden kunnen voldoen bin-
 nen de gestelde deadline (1 april). Via Hartstichting kun je een AED aanschaffen maar het 
 geld moet je middels “crowdfunding” bij elkaar brengen. Binnen een maand na aanmelding 
 moet  je dan het geld bij elkaar krijgen. Ingrid en Nico gaan bij het wijkfeest daarvoor een 
 loterij houden. De aanschafprijs is ca 2500 euro via Hartstichting. Als je hem zelf aanschaft 
 ca 2000,00 euro, maar dan zonder onderhoud en verzekering. Taco Jongeneel zal met    
 Ingrid Versteegen hierover verder overleggen. 

• Vaststellen begroting. 

  De begroting wordt goedgekeurd. 

• Benoeming twee leden kascommissie + plaatsvervangend lid  

  Als lid van kascommissie blijft Han de Folter en Jan Galema meldt zich als nieuw lid.  

  Reserve wordt Marianne Galema. 

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

 Hans de Vries   voorzitter     herkiesbaar 

  Edmond De Smet  bestuurslid   herkiesbaar 

 Taco Jongeneel  bestuurslid   herkiesbaar 

 Anita Damhuis stelt zich verkiesbaar als bestuurslid.  

 Alle bestuursleden worden herkozen en Anita Damhuis wordt als nieuw bestuurslid geko-
 zen. 

• Pauze 
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• Veegafspraken in de wijk.   

  Twee bestuursleden zijn 27-3 op bezoek geweest bij de firma Krinkels uit Acht die de veeg -
 acties in onze wijk verzorgen. Krinkels  hoeft van de gemeente niet meer de afgewaaide 
 takken op te ruimen. We kunnen wel de Buitenbeter app voor gebruiken om overlast van 
 afgewaaide takken te melden (zeker als ze niet in onze groenbak passen). Ook voor andere 
 zaken zoveel mogelijk die app gebruiken. Er worden in Prinsejagt 2  borden  geplaatst om 
 het vegen aan te kondigen. Taco Jongeneel zal de data op de website en op de Nextdoor- 
 app zetten zodra hij ze doorkrijgt van Krinkels.  

• Rondvraag en sluiting 

  Hans de Vries geeft aan dat hij een melding van woningsplitsing had gekregen, maar de 
 melding kwam bij hem veel te laat om nog actie te ondernemen. In geval je overlast vreest, 
 meteen in actie komen naar de gemeente toe. Ook overlast altijd melden via de Overlast –
 app. Dan krijgt de gemeente een beter beeld van de situatie in de wijk en waarvan overlast 
 wordt ondervonden. 

  De toestand van het park achter de Tacituslaan/Verbernestraat is er zeker niet beter op ge
 worden sinds er herinrichting heeft plaatsgevonden. Marianne Blumink is hierover in overleg 
 met de gemeente. 

  In Prinsejagt 1 zijn er problemen met de afvalbakken. Melden bij Cure. Als dit geen resultaat 
 oplevert, dan Hans de Vries hierover informeren.  

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 

 

 P.S. Anita Damhuis heeft zich inmiddels weer teruggetrokken als bestuurslid. Wij zijn dus 

 nog steeds op zoek naar nieuwe kandidaten  
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Hittegolf, wat eten we dan… 
 
Als ik dit schrijf, staat de zon stralend hoog aan de hemel. 
Misschien als je dit leest, wat minder, maar we zitten middenin de zomer! Vandaar dat ik toch 
een (goedkope) zomersalade onder de aandacht wil brengen. 
 
Ananassalade: voor 4 pers. (voor 2 pers. overal 
de helft van nemen). 
200 gram gesneden ananas. 
1 kleine ui. 
1/2 bosje platte peterselie (naar smaak). 
2 eetlepels olijfolie. 

 
Bereidingswijze: 
Ui en platte peterselie fijn snijden. 
Ananas uit laten lekken, grote stukken wat kleiner snijden. 
Alles in een hoge kom doen, samen met 2 eetlepels olijfolie. 

Goed door elkaar husselen, proeven, misschien nog een snufje peper? 
Bewaren voor bij de b.b.q.? Kom afdekken en in de koelkast zetten. 
Eet smakelijk!! 
 
Fris drankje: 
(kraan)water ongeveer 1 liter. 

1 limoen of citroen ( limoen heeft geen pitjes!) 
Bereidingswijze: 
Snijd de limoen of citroen doormidden. 
Uitknijpen boven het water. 
Eerst een halve, dan proeven en naar smaak, (of niet) de andere 
helft toevoegen. 
Over smaak valt tenslotte niet te twisten... 
Maak er een fijne, relaxte zomer van!! 

 
Hilly van Schoonderwalt-Kievit 
_____________________________________________________________________________ 

Fietstocht 23 juni 2019 
 
Wat een mooie dag had moeten zijn, begon deze tocht toch met een trieste gebeurtenis. Er werd 
namelijk een deelnemer aangereden op de Oude Bossche Baan. Zij werd ernstig gewond afge-
voerd naar het ziekenhuis. Een aantal deelnemers was flink aangeslagen en zij bliezen de tocht 
af. Aangezien er al deelnemers onderweg waren werd besloten om de tocht niet af te gelasten. 
Desalniettemin was de organisatie hiervan flink geschrokken. We wensen deze mevrouw een 
spoedig herstel toe. Waar ging de tocht dit keer naar toe? Deze keer was er besloten om eens 
richting Oirschot te fietsen. Door aan het begin wat moeilijkheden op te lossen was de rest van 
deze fietstocht aardig om te rijden aldus de deelnemers. De vragen die beantwoord moesten 
worden waren met gezond verstand op te lossen. Bij terugkomst werd er nog gesjoeld en moes-
ten er wat vragen van algemene aard beantwoord worden. Na afloop waren er leuke prijzen te 
verdelen. Ondanks het ongeval konden we spreken van een geslaagde tocht wat zeker de moed 
geeft om er volgend jaar weer één te organiseren. Verder gaat de dank uit naar de sponsor die 
voor de leuke prijzen had gezorgd maar ook naar de belangenvereniging die dit evenement on-
dersteunde. Ook gaat mijn dank uit naar het barpersoneel dat ons weer voorzag van de nodige 
hapjes en drankjes. Maar ik mag zeker de deelnemers niet vergeten die deze tocht tot een suc-
ces hebben gemaakt. Tot volgend jaar. 
 
De organisatie. 



16 

 



17 

Op de koffie... 
 
Dit keer ben ik op de koffie geweest bij ‘’DE HOEKSTEEN‘’ Het 
wijkgebouw voor Prinsejagt en Driehoeksbos. Ik werd hartelijk 
ontvangen door de beheerders Bert en Dorothé. Aangezien dit 
buurthuis 50 jaar bestaat leek het mij haast een plicht om daar 
eens op de koffie te gaan. De mentaliteit van de bezoekers is 
veranderd. Het consumptieverbruik is minder doordat de be-
zoekers minder te besteden hebben, er wordt eerder een flesje 
water gedronken.   
Jullie moeten wijkgericht zijn, wat houdt dat in? 
Wij moeten ons richten op de wijken maar zijn afhankelijk van 
de toeloop die er is, aldus de beheerders. Maar door de 
‘’Huiskamers’’ die er bij zijn gekomen in de buurt is de toeloop 
minder en moeten wij het doen met de verenigingen die hier 
binnen zijn. Volgens de gemeente zijn er in deze wijk genoeg 
verenigingen. Hiervan moeten wij ook onze huur en andere 
vaste kosten betalen. Dit is op te brengen. Binnenkort hebben 
wij een gesprek met een meneer van de gemeente. Wij moe-
ten dan een stappenplan indienen.  
Bert had nog een mooie opmerking hierover. Bij PSV had je 
vroeger ook alleen mensen van Philips, maar hier zijn in de 
loop van de tijd ook mensen van buitenaf bij gekomen. Zo is 
het hier ook. De leden van de verenigingen komen niet allemaal uit de wijk, dat is tegenwoordig 
niet meer tegen te houden. In Prinsejagt 3 is er vorig jaar ook een huiskamer geopend door de 
wethouder. De Hoeksteen heeft hier wel bezwaar tegen gemaakt maar dat werd niet gehono-
reerd. Is dit niet de omgekeerde wereld? Bij de huiskamers wordt er veel minder betaald voor 
een kopje koffie dan bij de Hoeksteen. Dit komt omdat deze hun inkopen anders doen dan bij 
‘’De Hoeksteen’’, deze moeten namelijk afnemen bij hun vaste groothandel zoals bijvoorbeeld de 
brouwer waar ze het bier moeten bestellen. 
De gemeente pleitte er vroeger voor om de mensen bijeen te brengen in buurthuizen. Nu is de 
gemeente bezig om deze zelf opgezette buurthuizen te sluiten. Waar gaat dit naar toe??? 
Is het niet een taak van de gemeente en Woningcorporaties om een halt toe te roepen aan deze 
concurrentie, door deze huiskamers geen evenementen te laten organiseren voor de buurt. Hier 
ligt een taak voor beide! Ondanks dat Bert en Dorothé tevreden zijn zien ze de toekomst somber 
tegemoet. Toch wordt er om vrijwilligers gevraagd om mee te helpen met bijvoorbeeld bardien-
sten te draaien. Tevens wordt er een klusjesman/vrouw gevraagd, heeft u interesse meldt u dan 
aan bij de Hoeksteen: Email: s.hoeksteen1@kpnplanet.nl    
Ze zijn er echter wel tevreden over dat het wijkfeest georganiseerd wordt op een plaats waar het 
thuishoort. In “De Hoeksteen.” 
Tot een volgende keer. 
 
De koffieleut.  
 
 

Voorkom rondwaaiend papier 

De laatste tijd steken steeds vaker stormen op. Als dat 
gebeurt op een dag dat het oud papier wordt opgehaald 
kan het papier zomaar verspreid worden over de hele 
straat. Om dat te voorkomen wordt aangeraden het pa-
pier te bundelen met een touwtje of om het aan te leve-
ren in een stevige bak waarin het papier rechtop naast 
elkaar is gezet. Op die manier kan de wind er geen vat 
op krijgen.  

mailto:s.hoeksteen1@kpnplanet.nl
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Gezocht: Buurtpreventen voor Driehoeksbos.  
 
Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht, mede ondersteund door politie en gemeente 
Eindhoven, om inbraken in woningen en auto's te voorkomen, overlast en vernielingen te beper-
ken en gevaarlijke situaties te signaleren. 
Ons buurtpreventie team "Driehoeksbos" loopt in koppels op wisselende tijden en dagen door de 
wijk. 
Heeft u eens per week of twee weken een uurtje tijd, meldt u dan aan als lid van ons preventie 
team. Uit ervaring blijkt dat het echt helpt. 
Indien u interesse heeft of meer informatie wilt, stuur dan een e-mail aan de coördinator via: 
buurtpreventiedriehoeksbos@ziggo.nl 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
Help mee voor een hartveilige wijk 
 

Tijdens het wijkfeest op zater-
dag 17 augustus wordt een lo-
terij georganiseerd met leuke 
prijzen. 
Met de opbrengst wil het wijk-
team een bijdrage leveren om 
in onze wijk meer 24 uurs be-
reikbare AED’s op te laten 
hangen. 

mailto:buurtpreventiedriehoeksbos@ziggo.nl
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Nieuwbouw in onze wijk 
 
Naast de nieuwe Korenaar aan de Gerretsonlaan die binnenkort in gebruik wordt genomen is ook 
de verbouwing van de pastorie eindelijk klaar. We hebben een nieuw stroom-verdeelstation en 
21 nieuwe zorgwoningen bij het Pieter Eiffhuis. Ook het terrein van de voormalige sauna is 
schoon en bouwrijp gemaakt. Op onze website www.jagthoorn.nl en op de facebookpagina van 
deze wijk vindt u nog meer foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

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  

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

http://www.jagthoorn.nl
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