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Van de voorzitter 
 
Beste wijkbewoners, 
Het jaar loopt alweer naar zijn einde. We beginnen terug te kijken 
naar wat de achter ons liggende periode heeft gebracht en vooruit te 
kijken naar wat we mogen verwachten in de nabije toekomst. 
In aanloop naar het wijkfeest hadden we drie kleinschalige evene-
mentjes in de wijk georganiseerd. De deelname viel wat tegen, maar 
we kregen wel te horen, dat er behoefte is aan meer activiteiten voor 
de jeugd. Dat gaan we dan ook organiseren. Er is al een begin ge-
maakt. Er wordt ook gewerkt aan een groter activiteitenplan voor de 
wat oudere jeugd. We zijn hierover in gesprek met de gemeente. 
Het bestuur van de belangenvereniging en ons wijkteam hebben voor 
de verschillende activiteiten wél wat meer vrijwilligers nodig! 
Op dit moment hebben zich twee aspirant bestuursleden gemeld, om 
zitting te nemen in het bestuur van de belangenvereniging. 
Voor het wijkteam hebben we behoefte aan mensen die willen helpen 
bij b.v. knutselmiddagen, kinderbingo, kinderdisco en sportactiviteiten. 
In ons verzorgingsgebied zijn drie buurtpreventie-teams actief. Ook 
die hebben behoefte aan nieuwe deelnemers. Op onze website 
www.jagthoorn.nl vindt u meer informatie over het Wijkteam of de ver-
schillende buurtpreventie-teams. 
Intussen gaan we alweer richting feestdagen. 
Namens het bestuur wens ik u fijne feestdagen, een feestelijke jaar-
wisseling en een goed begin van 2020. 
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Programma kinderactiviteiten december 
t/m groep 8 in de Hoeksteen. 

 
 
* 6 december kinderdisco 18.30 tot 20.30 uur kosten 2 euro 

voor chips en ranja 
* 11 december kinderknutselen 14.00 tot 16.00 kosten 1,50 

euro voor materiaal vooraf opgeven via wijkactivitei-
ten.prinsejagt2@hotmail.com maximaal 20 kinderen kunnen 
hieraan deelnemen. 

* 18 december kinderbingo 14.00 tot 16.00 uur kosten 2,50 
euro voor 3 kaarten.  

 
Hieronder ook nog wat foto’s van de afgelopen activiteiten: 

 

mailto:wijkactiviteiten.prinsejagt2@hotmail.com
mailto:wijkactiviteiten.prinsejagt2@hotmail.com
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Nieuws van basisschool de Korenaar 

Basisschool de Korenaar is het schooljaar 2019-2020 gestart in het 
nieuwe gebouw aan de Gerretsonlaan. Wat een prachtige nieuwe 
school hebben we! 

Het was hard werken om de vele dozen uit te pakken en de school 
zover in te richten dat de kinderen konden starten. Nu zijn we inmid-
dels een paar maanden verder en zijn de laatste klusjes geklaard. 

De kinderen spelen en werken fijn op de leerpleinen, sporten in de 
grote gymzaal, volgen muziek en drama lessen in de muziekzaal en 
koken in de grote keuken. Natuurlijk leren we ook veel in de klas. 

De speelplaats is werkelijk een speelparadijs voor de kinderen. Met 
veel natuurlijke materialen is het een groen plein geworden. Nog even 
en het bamboe doolhof kan ook in gebruik genomen worden. 

In oktober is de school feestelijk geopend met de kinderen, hun ou-
ders en de opa’s en oma’s. Ook de buurtbewoners werden uitgeno-
digd voor een bezoek aan de nieuwe school. Het is fijn om zoveel en-
thousiasme te zien bij iedereen. Graag tot ziens bij de Korenaar. 

 

 

wensen u hele fijne feestdagen  
en een voorspoedig 2020 
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Truus Klep 

Hallo beste wijkvrienden, 

Het is alweer november, het lijkt wel of de tijd steeds vlugger gaat. 
Nog even en Sinterklaas staat weer voor de deur,  ik weet niet of het 
waar is, maar ik heb gehoord dat het gewoon een verklede vent is. En 
dan is het al bijna Kerstmis en gaan we op het nieuwe jaar af. Het jaar 
2020 alweer, wat vliegt de tijd toch. Trouwens de winter staat weer 
bijna voor de deur, maar ja of het een echte winter wordt moeten we 
maar afwachten, want de laatste jaren zijn het maar wat slappe win-
ters geweest. Vroeger kon het tenminste echt vriezen, of zou dat ge-
woon mijn herinnering zijn. Trouwens hebben jullie al goede voorne-
mens voor het nieuwe jaar gemaakt? Ik niet hoor want van al die 
voornemens komt toch niet veel terecht. Tenminste aan mij zal het 
niet liggen maar onze Tinus wil altijd van alles beter doen in het nieu-
we jaar maar ik trek me daar tegenwoordig niet zo veel meer van aan. 
Van al zijn prachtige plannen komt toch maar weinig terecht. Hebben 
jullie die nieuwe school aan de Gerretsonlaan al gezien? Dat is een 
behoorlijk grote school zo te zien, en ik denk ook een fijne school 
want als ik er langs wandel zie ik allemaal vrolijke gezichtjes, of zou 
dat zijn omdat ze weer even buiten zijn. Trouwens als ik de scholen 
van tegenwoordig vergelijk met de school van ons vroeger dan zit 
daar toch wel veel verschil in. Ik ging tenminste met grote tegenzin 
naar school. Wat was ik altijd blij als het weer vier uur was. Vlug naar 
huis, andere kleren aan en buiten spelen. Ja inderdaad, andere kle-
ren aan, want in onze schoolkleding mochten we niet buiten ravotten. 
Voor je het wist zat er weer ergens een gat of een winkelhaak in. 
Nou mensen dit was het weer voor dit jaar. 
Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en een heel goed begin in 
2020.Tot de volgende keer. Groetjes ook namens onze Tinus, 
Truus. 
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Ik weet nog goed… 
 
Mijn moeder was bijna blind, maar ik heb haar scherpe geest en rake 
taalgebruik altijd bewonderd! Het was vaak een spel met woorden 
tussen haar en mij. Het gaf een sterke band! 
Wat ik hiermee wil aangeven, is dat het mij als kind een gevoel van 
erbij horen en veiligheid gaf. Waarschijnlijk ben ik door haar enthousi-
asme  en aanmoediging gaan schrijven. Ik fungeerde vaak als haar 
ogen, maar een stém had ze zelf wel! Misschien is dat ook wel nodig, 
om je als bijna blinde niet in een hoekje te laten duwen. Zéker in die 
tijd. Dus; laat de kaas niet van je brood eten, laat je niet ondersneeu-
wen, waren haar lijfspreuken. Zelf was ze geboren in 1904, in de tijd, 
dat vrouwen op de barricades stonden voor het vrouwen stem-
recht!  Maar zoveel gelijkheid was er in mijn jeugd ook niet, hoor. Ge-
boren in 1949, in de tijd van wederopbouw van Nederland, moest je 
niet zeuren, maar póetsen… Misschien komt mijn 'vechtlust' daar wel 
vandaan... 
Want: 'Als je niks probeert, weet je nooit of je het kunt!', een andere 
sterke uitspraak van mijn moeder, die ik vaak nu nog in mijn eigen 
leven hanteer. Ik had een schat van een vader, zolang je maar deed 
wat hij wilde. Mijn moeder kon fysiek niet tegen hem op, maar áls het 
nodig was, verbaal zéker! Een sterke persoonlijkheid, die geen enkel 
verjaardagsfeestje ongemerkt voorbij liet gaan.  
Dan zou je moeten denken aan een zelf gebakken appeltaart (met 
mijn hulp) en koffie met slagroom...Ranja met een rietje... 
Want, tenslotte is je verjaardag niet een gewone dag, maar een feest-
dag!!  
Waarvan akte… Hilly van Schoonderwalt-Kievit. 
 
Nieuwe wijkverpleegkundige Zuidzorg 

Mijn naam is Bette Tholen, ik werk inmiddels 3 jaar 
als wijkverpleegkundige bij Zuidzorg. Vanaf 1 augus-
tus heb ik elke maandag van 13:30 uur tot 14:30 uur 
spreekuur in de buurthuiskamer van het Pieter Eijf-
huis. Voorheen was dit op woensdagmiddag.  
Je kunt bij het spreekuur terecht voor allerlei vragen. 
Voor vragen over hulp van de thuiszorg, over hulp-
middelen, vragen over het verloop van een ziekte etc. 
Iedereen kan bij het spreekuur terecht, ook als u zorg 
krijgt van een andere zorgaanbieder. 

Het algemene telefoonnummer is 040-8806980, mijn telefoonnummer 
is 040-3037539 
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Onze missie om jongeren te helpen groeien is al bijna 20 jaar onver-
anderd. Maar in 2019 hebben we er nu woorden bij gevonden die 
passen bij de maatschappij anno nu. 
De volgende stap is om nieuwe plaatjes te bedenken bij die woorden. 
En zodoende gaan we het nieuwe jaar in met een gloednieuwe websi-
te, logo en huisstijl. 
In het nieuwe jaar gaan we het jongerencentrum verder aankleden 
volgens deze nieuwe huisstijl, we nodigen t.z.t. bewoners uit om met 
ons mee te vieren. Kijk NU op www.pitstop.nl. 
We zijn er enorm trots op en www.heartbeatdesign.nl ontzettend 
dankbaar voor haar werk! 
Agenda: 

• Op 20 december organiseren een aantal jongeren (begeleid 
door ons) een kerstlunch (13:00 - 15:00). De bedoeling is 
dat de jongeren iets lekkers op tafel zetten voor een aantal 
bewoners van het Pieter Eiffhuis. 

• Ook op 20 december ’s avonds Kerstdisco (19:00 - 21:30) 

We gaan nog steeds elke woensdag en elke vrijdag van 14:00 tot 
17:00 open. Onze laatste openstelling van dit jaar is op 20 December 
2019. 

 

http://www.pitstop.nl
http://www.heartbeatdesign.nl
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Vuurwerk 
 
Toen ik nog een klein jongetje was keken we met oud en nieuw naar 
een vuurwerkshow die door de gemeente was georganiseerd. Dat 
was werkelijk spectaculair. Door de vuurwerkspecialisten waren grote 
stellages met zwaar vuurwerk gebouwd die één voor één werden af-
gestoken. Hele families keken met de kinderen op de arm naar dit 
spektakel terwijl ze “ahhh! en ooohh!” riepen. Het was een gezellige 
boel waar bijna iedereen plezier aan beleefde. 

 
Tegenwoordig proberen mensen ieder voor zich de mooiste of luid-
ruchtigste vuurwerkshow te maken waar ze dan ook vaak meer dan 
duizend euro aan kwijt zijn. Het gevolg van deze ieder voor zich poli-
tiek is bekend: zware luchtvervuiling, gestreste dieren, brandwonden, 
gehoorschade, verminkingen en opgeblazen prullenbakken of brie-
venbussen. Het lijkt haast wel of we rond oud en nieuw in een oor-
logsgebied zijn beland. Je op straat begeven zonder oordoppen, vuur-
werkbril en brandwerende kleding is niet aan te bevelen. 
Zou het niet mooi zijn als de vuurwerkliefhebbers in onze wijk dit jaar 
of anders volgend jaar gaan samenwerken en op een centrale plaats, 
bijvoorbeeld op het veldje langs de Oude Bossche Baan of tegenover 
de Pitstop, een spectaculaire vuurwerkshow organiseren? Als dat een 
traditie zou worden denk ik dat de overlast sterk beperkt wordt en dat 
ook mensen met minder geld hiervan zouden kunnen genieten. 
De beste wensen, Taco Jongeneel 
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Nieuws van het Wijkteam 

 

Beste Buurtbewoners, 

Het Wijkteam van Prinsejagt en Driehoeksbos is weer volop bezig om 

activiteiten te ontwikkelen voor het volgend jaar. 

Wij zijn aan het brainstormen en er zijn al diverse ideeën naar voren 

gekomen om te gaan doen. 

Enkele activiteiten zijn al gestart om ‘’DE HOEKSTEEN “ te redden 
van de ondergang. Zoals u misschien al vernomen heeft houden de 
huidige beheerders Bert en Dorothé Neervoort er mee op per 1 janua-
ri 2020. Wij als wijkteam vinden dit jammer. Aangezien de gemeente 
eist dat er meer jeugd- en jongerenactiviteiten georganiseerd worden 
wil de accommodatie rendabel blijven zijn we een reddingsplan ge-
start. We kwamen op een aantal ideeën zoals een kinderdisco, kin-
derbingo en knutselclub. Zulke activiteiten vragen ook voorbereiding 
en begeleiding. Met die voorbereidingen gaat het allemaal wel lukken 
maar bij de begeleiding kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Na-
dat we oproepen gedaan hadden via Facebook, de website van de 
Jagthoorn, bij de Jumbo en de Korenaar hebben we een paar men-
sen enthousiast gekregen om ons te komen helpen. Maar met hoe 
meer mensen je bent hoe meer activiteiten we kunnen ondernemen. 
We zoeken dus nog steeds mensen die het leuk vinden te helpen met 
de jeugdactiviteiten.  
Aanmelden via wijkactiviteiten.prinsejagt2@hotmail.com. Inmiddels 
hebben we onze eerste geslaagde kinderdisco gehad die aan elkaar 
gedraaid werd door DJ Nico van de Pitstop. De kinderen hebben ge-
noten! Ook de Halloween-avond voor onze kinderen was druk be-
zocht. Het doet goed om zoveel blije snoetjes naar huis te zien gaan. 
Voor volgend jaar zit er ook heel wat in het vat, dat wordt nog verder 
uitgewerkt. Zo wil ook de kapster op het Gerretsonplein activiteiten 
opzetten i.s.m. het Wijkteam. Deze activiteiten kunnen op verschillen-
de data plaatsvinden: op koningsdag en in oktober met de marathon. 
Verder worden waarschijnlijk er in het kader van 100 jarig bestaan 
van Eindhoven activiteiten georganiseerd door de Pitstop. Hier wordt 
al volop aan gewerkt. Kortom we doen ons best om het  e.e.a. te rea-
liseren. Het wijkfeest komt ook terug maar in een andere vorm. Te-
vens zijn we bezig om de hartveiligheid in de wijk te verbeteren d.m.v. 
een AED. 
 
Wij houden u op de hoogte, Het Wijkteam 

mailto:wijkactiviteiten.prinsejagt2@hotmail.com
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Vitalis woonzorg groep, Pieter Eiffhuis, 

en prinsheerlijk buurten:  

zorgzaam verbonden met de buurt en elkaar 

 
zondagmiddag 8 december 2019 
Met het motto “ Helmunds mi un grauwte H “ brengt liedertafel 
’t Akkoordje  weer ‘n verrassende, enthousiaste, muzikale show. 
Het gaat weer zonnestralen regenen! 
Van 14.00 uur tot 16.30 uur in Grand café de Hortus  van het Pieter 
Eiffhuis. 
De toegang is gratis. 
 
zaterdagavond 21 december 2019 
Zangeres en theatermaker Marie Christien brengt je met haar show 
“ het ultieme kerstgevoel “ in de juiste sfeer voor de komende feest-
dagen. 
Het concert begint om 20.00 uur in Grand café de Hortus  van het 
Pieter Eiffhuis. 
De toegang is gratis. 
 
zondagmiddag 29 december 2019 
Ensemble SIRIN presenteert – met aantrekkelijk repertoire – een 
sfeervol, mooi luisterconcert. Een goede afsluiting van 2019 en hoop-
vol uitkijkend naar het nieuwe jaar 2020. 
Het concert begint om 14.30 uur in de buurthuiskamer van prinsheer-
lijk buurten  aan de Fakkellaan 27 in Eindhoven. 
De toegang is gratis. 
 
vrijdag 10 januari 2020 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Belangenvereniging Prinsejagt& Driehoeksbos en prinsheerlijk 
buurten willen met bewoners en relaties het nieuwe jaar 2020 – met 
‘n hapje en drankje - feestelijk inzetten. 
Van 16.00 uur tot ca. 20.00 uur in de buurthuiskamer van prinsheer-
lijk buurten  aan de 
Fakkellaan 27 in Eindhoven. 
 
Alle vrijwilligers van prinsheerlijk buurten wensen je een warm 
kerstfeest, een mooie jaarwisseling en een gelukkig, gezond en 
voorspoedig nieuw jaar 2020 toe. 
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RSV bestaat 40 jaar! 
40 jaar geleden startte de ‘Recreatie 
Sport Vereniging Achtse Barrier’ voor het eerst met een gym avond. 
De eerste jaren nog in een zaaltje aan de Mgr. Witloxweg, totdat de 
gymzaal in de Bordeauxlaan geopend werd. Daar zijn we de eerste 
huurders. 
Ons doel is om op een gezellige manier samen te sporten en zo te 
werken aan onze gezondheid, door middel van functionele training. 
Aan bod komen: kracht, conditie, lenigheid en mobiliserende oefenin-
gen waarbij alle spieren samen moeten werken. 
Een ieder kan op eigen niveau meedoen omdat er bij de oefeningen 
een lichtere en een zwaardere versie is; dit alles in leuke circuitvor-
men en intensieve interval training (hiit). 
Het laatste kwartier wordt er altijd gevolleybald. Dit als training voor 
het jaarlijkse volleybal mix toernooi, een happening rond carnaval, 
waar (bijna) iedereen aan mee doet. Ook als afsluiting van het sei-
zoen (de zomervakantie) wordt er een fietspuzzeltocht georganiseerd, 
met koffie en gebak op een te vinden locatie. 
Er is ruimte voor nieuwe leden dus wil je weer eens in beweging ko-
men? Kom gerust eens kijken of doe een keer gratis mee. Op maan-
dagavond trainen de twee damesteams om 19.30 en 20.30 uur, de 
heren om 21.30 uur.  
Bekijk ook eens de foto’s op onze website: rsvab.nl. 
 

Een verdrietige kleuter 
Kleine Pien is boos, op iedereen. Waarom? 
Dat weet ze zélf eigenlijk óók niet. 
'Jij doet dom, ' zegt Mama, maar geeft haar een dikke knuffel. 
Maar Pien heeft verdriet, waarom dát weet ze niet. 
Ze is vandaag niet blij, wil ook niet in juf’s rij. 
Die zet haar op de gang, maar dát duurt niet lang. 
Want haar grote zus, komt nét, van het toilet. 
Ze geeft Pien een dikke zoen, dan gaan ze samen naar Pien’s  juf, 
om te vragen of ze weer mee mag doen. 
Gelukkig met een grote lach, zegt de juf dat het mag! 
Want nu moet grote zus snel terug naar haar eigen klas, 
naar de les waar ze gebleven was. 
Later is mama trots op haar oudste kind, die kleine Pien áltijd de liefste 
vindt!!       Hilly Schoonderwalt-Kievit 

http://www.rsv.dse.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   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  

  

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. 


