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Inleiding. 
In deze Jagthoorn staan, naast de berichten van onze sponsoren, weer een 
aantal interessante artikelen. Bijvoorbeeld over bijen, de Korenaar, een fiets-
tocht en een impressie van het wijkfeest.  
27 wijkbewoners hebben de enquête ingevuld van de vorige Jagthoorn. Het 
meest is er behoefte aan een hartveilige wijk met meer AED's. We zoeken 
nog iemand die het beheer van zo’n AED op zich wil nemen en hem aan de 
gevel wil bevestigen. Een aantal deelnemers wil zich wel actief inzetten voor 
bezoek aan eenzame ouderen. Hieraan proberen we een vervolg te geven. 
Onder de inzenders is de appeltaart eerlijk verloot en uitgereikt aan mevrouw 
van Aarle. 
Vergeet U vooral niet zo af en toe op onze website www.jagthoorn.nl te kijken 
voor de laatste nieuwtjes over onze wijk of om te zoeken in al die nuttige of 
interessante links op deze site.   
Wijkactiviteiten. 
De belangenvereniging maakt deze activiteiten mogelijk door ze financieel te 
ondersteunen. Bewoners die plannen hebben voor volgend jaar kunnen die 
nu bij ons kenbaar maken. Dan kunnen we er bij de gemeentelijke subsidie-
aanvraag rekening mee houden. Het gaat hierbij om activiteiten voor alle 
wijkbewoners. Voorbeelden daarvan zijn het wijkfeest of een fietstocht. Voor 
meer informatie kunt U contact opnemen met één van de bestuursleden. Op 
de achterkant van de Jagthoorn vindt U de adresgegevens. 
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Sarcasme, volksvermaak of … 
 

Om te beginnen, heb ik dit woord opgezocht via een zoekmachine van inter-
net. Lees even mee - Sarcasme / betekenis en definitie. 

Sarcasme is een bijtende, soms gemene manier van spot. 

Sarcasme wordt soms gezien als humor, maar is vaker bedoeld als een per-
soonlijke aanval. Waarvan akte. 

Want...het mooiste vermaak is leedvermaak, is een oud gezegde. 

Wat mijzelf betreft, sarcasme ligt dichtbij cynisme, maar mag, volgens boven-
staande definitie, niet met elkaar verward worden.  

Waarom ik me hier nou zo 
druk over maak, hoor ik de 
lezer denken~ 
Programma´s en artikelen in 
de kranten met bijtend sar-
casme, schijnen meer regel 
dan uitzondering te zijn. Ge-
pensioneerde mensen, krij-
gen ineens weer een podium, 
mits ze de kijker-lezer kunnen 
vermaken. 

Bijverdienen naast je pensi-
oen? Niks mis mee, want, naast een goedkope arbeidskracht voor de werk-
gever, heb je toch het gevoel weer een beetje mee te tellen in de maatschap-
pij... 

Ook niet onbelangrijk voor sommige ego's! Want, zoals bijna iedereen weet, 
werkt uw verslaggever óók weer, voor ieders lering en vermaak, zéker die 
van mijzelf! 

Moraal van dit verhaal? Geef de ander óók eens wat positieve feedback, 
zonder een ondertoon van bijtend sarcasme! Misschien gaat de ander zijn-
haar reactie je nog verrassen....(hoop ik). 

Laten we blij zijn met alle positivo´s, die hun krachten (veelal belangeloos!) 
bundelen, om er een spetterende nazomer van te maken!! 

 

Hilly van Schoonderwalt Kievit 
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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 blijven doen. Zoals het een echte hoeksteen betaamt, kunt u op ons 
bouwen. 

Zoekt u een ruimte voor uw vereniging of wijk-activiteit? Kom dan gerust eens ge-
heel vrijblijvend kijken en praten bij de Hoeksteen. Wilt u een activiteit of bijvoor-
beeld cursus organiseren, maar heeft u nog geen concrete plannen, dan denken 
wij graag met u mee. 

De hoeksteen is opgedeeld in vijf zalen en een ruime lobby met bar en 2 biljarts. 
Zo kunnen wij uitstekend geschikt zijn voor een clubje van 6 of een vereniging van 
200+. Zeven dagen per week, van 's ochtends tot middernacht is uw vereniging, 
cursus of wijk-activiteit bij ons welkom. 

Ook kunt u natuurlijk gewoon eens een keertje binnenwandelen voor een kopje 
koffie en een gezellig praatje. 

Kijk eens op onze website: www.dehoeksteeneindhoven.nl 

Hier vind u onder andere ook een overzicht van de huidige vaste huurders en 
hun activiteiten. 

 

 

De Hoeksteen Eindhoven Gerretson-
laan 1a 

Tel. Buurthuis: 040-2372448 

Tel. Organisatie: 06-19955050 

 

 

 

 

Verhaal over vegen en borden 

Al enige tijd heeft de gemeente het schoonhouden van onze straten anders aanbe-

steed. Dat houdt in dat de gemeente regelmatig controleert of de wijk wel schoon is. 

Ook kunnen bewoners via de BuitenBeter-app een niet gewenste situatie melden. De 

aannemer kan het hele jaar door schoonmaakacties starten. Deze kunnen soms een 

hele week duren afhankelijk van de hoeveelheid bladeren of  onkruid. Enkele dagen 

voor de veegactie waarschuwt de aannemer de Belangenvereniging die dan een 

aankondiging kan doen op de website www.jagthoorn.nl. De bewoners kunnen dan 

hun auto een keer aan de overkant parkeren zodat de straat ook onder hun auto 

schoongeveegd kan worden. Mede door de duur en de onvoorspelbaarheid van de 

veegacties heeft de Belangenvereniging besloten voortaan geen borden meer te 

plaatsen. 

Taco Jongeneel 

http://www.dehoeksteeneindhoven.nl/
http://www.jagthoorn.nl
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WAVE-Soos zoekt vrijwilligers en bestuursleden. 

Op zondag 1 juli bracht ik een bezoek aan de WAVE-Soos. Wat is WAVE zult u zich 

afvragen. Dat is een vrijetijdsgroep van mensen met autisme. Deze hebben elke 

maand een activiteit in het Philips-huis aan de Fakkellaan. Dat kan van alles zijn: 

creatieve uitstapjes, lezingen, natuurtochten, spelletjes of gewoon een feestje. Deze 

keer was er een barbecue georganiseerd. De eerste deelneemster die binnenkwam 

was een beetje overstuur. Een vrijwilligster troostte haar en zorgde dat haar humeur 

weer paste bij de zonnige dag. Tien andere deelnemers schoven aan de lange tafels 

aan die buiten in de schaduw waren opgesteld. Eén ervan kende ik toevallig omdat 

ze bij mij tijdens de atelierroute een keramische fluitende vogel had gekocht die ze 

een jaar later, nadat ze er op uitgekeken was, weer terug kwam brengen omdat ze 

het jammer vond als hij bij de kringloop zou belanden. De vrijwilligers hadden onder-

tussen problemen met de barbecue omdat de gasvlam steeds uitwaaide. Gelukkig 

kon iedereen even later het bordje vol scheppen en werd het een gezellige dag. 

Eén van de vrijwilligers, vertelde dat ze op zoek zijn naar meer vrijwilligers en be-

stuursleden. Eén bestuurslid is vorig jaar overleden, één vrijwilligster stopt ermee en 

de voorzitter moet binnenkort zijn taak neerleggen vanwege ziekte. Vrijwilligers moe-

ten natuurlijk wel affiniteit hebben met autisme. Mensen met autisme kunnen zich 

ook aanmelden voor de gezellige bijeenkomsten en activiteiten. Belangstellenden 

kunnen zich melden via e-mail info@wavesoos.nl of telefoon 040-8426076. 

 

 

mailto:info@wavesoos.nl


10 

 



11 

Belangenvereniging Prinsejagt  en Driehoeksbos  

 Secretariaat: Liviuslaan 52, 5624 JG Eindhoven 

 Internet www.jagthoorn.nl 

___________________________________________________________________________ 

Verslag van de Algemene Jaarvergadering van de Belangenvereniging Prinsejagt 
en Driehoeksbos, op woensdag 28 maart 2018 

Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

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.. 

Jaarverslag 2017 

Geen opmerkingen op het verslag.  

Verslag  van de kascommissie. 

Er is geen lid van de kascommissie aanwezig, maar het verslag ligt gecontro-
leerd en getekend voor. 

Dechargeverlening aan het bestuur inzake het gevoerde beleid. 

Decharge wordt verleend. 

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, Fruinlaan, Pieter Eijffhuis met als doel een betere samenwerking en 
afstemming. Er komen veel zaken uit de enquête overeen met de doelstellin-
gen van bovengenoemde 4 locaties.  

Afstemmingsoverleg gaat in 2018 ook door tussen de wijk, gemeente en woon-
corporaties. 

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 repaircafé opzetten in het Pieter Eijffhuis.   

Vaststellen begroting. 

Begroting wordt toegelicht. Wat niet uitgegeven wordt, storten we terug. Vol-
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gens de visitatiecommissie hoeft dit niet, maar wij doen dit uit principe.  

Benoeming twee leden kascommissie + plaatsvervangend lid  

Gerard Kluessjen meldt zich en Han de Folter. Andre Pesuwarissa meldt zich 
plaatsvervangend lid.  

 

 Verkiezing bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden zijn statutair aftre-
dend  

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 bestuurslid. 
Adressen vindt u achterop de Jagthoorn. U kunt u ook staande de vergadering 
melden. Nico Rensen meldt zich staande de vergadering als nieuwe mogelijke 
vrijwilliger voor te organiseren activiteiten. 

Pauze 

Thema: Kees Lepoeter een presentatie geven over Adopteer een straat. 

Adopter een Straat is een motiverend en laagdrempelig vrijwilligersprogramma 
zonder overhead of vergaderingen. Iedereen die een mooie woonomgeving 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 ge-
veltuintje). De gemeente blijft wel gewoon het geplande onderhoud doen en 
faciliteert met grijpers, handschoenen, afvalzakken en stickers. Ook stelt de ge-
meente bloembollen en plantjes beschikbaar.  

Wilt u zich aanmelden of meer informatie, mail da naar adopteereen-
straat@gmail.com. 

Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. Taco meldt wel dat de familie van Aarle 
de appeltaart heeft gewonnen, die verbonden was aan de enquête. Hans 
brengt deze naar hun huisadres,  omdat mevrouw ziek is. De voorzitter sluit de 
vergadering om 21.15 uur. 

mailto:adopteereenstraat@gmail.com
mailto:adopteereenstraat@gmail.com
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Truus Klep 

 

Hallo beste wijkvrienden en andere wijkbewoners, hier weer een schrijfsel 
van mij, jullie eigenste Truus. 

Weten jullie het ook al? Op het lege veldje aan de Gerretsonlaan komt een 
school. Wa voor unne school da weet ik nie maar er komen in ieder geval 
een hoop jong op te zitten. Nou dan kunde oew lol op tijdens het speelkwar-
tieren tussen de middag natuurlijk. Gezellig hoor tussen al die ouwe mensen. 
Hoewel nou ik er is goed over nadenk het kan natuurlijk ook keigezellig zijn, 
dan kunde al die ouwe koekskes en snoepkes kwijt die ge met oew verjaar-
dag hebt en gekregen en die ge zelf nie lust. 

Maar dan hedde wel pech want die kinderen nemen niks meer aan van 
vreemde lui, want da mag nie meer van moeders. Dus bewoners wees voor-
breid en haal nie te veel snoep en koek in huis, wa ge zelf nie lust. 

Nou ekfkes wa anders, achter de benzinepomp aan het begin van de Palla-
diostraat staat een gebouw van de SWZ voor de dagopvang van mensen 
met een beperking. 

Die mensen zijn met van alles bezig waaronder knutselen, houtbewerken 
enz. Maar wisten jullie ook da ge daar ook de door hun gemaakte spullekes 
kunt kopen. Ik wis het nie tot de’n buurman da tegen mij zei. Ik ben daar dus 
heel nieuwsgierig wezen kijken, want jullie kenne me als ik iets nie weet dan 
moet ik er achter zien te komen. Nou ik stond versteld van wa die mensen 
allemaal kunne maken hoor verekkes mooie dingen zoals onder ande-
re..........nee, nee, da ga ik nie verraaien, ga zelf maar kijken dan zie de gelijk 
hoe da ze daar bezig zijn. Trouwens wa ik ook nie wist, is da ge daar ook 
boeken kunt lenen, net als vroeger in de biebleteek, en het kost nog geen-
eens iets ook nie. Als ge een boek uit het, breng de het terug en dan kunde 
daar gewoon weer een ander boek lenen. Ik zei nog tegen onze Tinus, da is 
misschien wel iets voor jouw, maar ja dan moet te net bij hem zijn, hij is al blij 
als ie begrijpt wa er in de krant staat. Het eerste wat ie doet is de strips bekij-
ken  en daar snapt ie dan ook nog maar de helft van, want humor is voor 
hem nie weggelegd. Als ik ergens om moet lachen, zit ie me stomverbaasd 
aan te kijken, en is ie in staat om de dokter te bellen. Maar ja zo is ie nou 
eenmaal, niks aan te doen, enige intielegentie is hem vreemd, behalve als 
het hem uit komt, en er een borrel aan vast zit, dan wordt ie scherp. 

Nou mensen, ik ben weer voor even uitgekletst. 

Tot de volgende keer. 

 

Jullie Truus Klep 
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Nieuwe sport- en spelactiviteiten voor 60-plussers in Eindhoven 
Noord 
Diverse sportaanbieders op Sportpark Eindhoven Noord hebben hun krach-
ten gebundeld om samen een aangepast en gevarieerd aanbod aan sporten 
voor senioren (60-plus) aan te kunnen bieden. De initiatiefnemers zijn Ten-
nisvereniging Tegenbosch, My Gym Club Eindhoven, Step by Step en OP 
Noord. 
De activiteiten van SPOON zullen in het eerste jaar georganiseerd worden op 
vrijdag van 10.30 tot 11.30. Natuurlijk is er gelegenheid voor een kopje koffie 
of thee. Sportief Ontmoeten Op Noord gaat op 14 september van start.   
Gratis-kennismaken 
Op de eerste 3 vrijdagen respectievelijk 14, 21 en 28 september kun je gratis 
kennis maken met de verschillende activiteiten.   
Heb je de smaak te pakken, dan kun je telkens voor een periode van 8 we-
ken voor een bepaalde activiteit inschrijven. Het aanbod in de eerste periode 
bestaat uit (mini)tennis, gym, bewegen op muziek, midgetgolf, slow voetbal 
en wandelen. Alle activiteiten worden begeleid, waarbij voor tennis, bewegen 
op muziek en gym gediplomeerde trainers ingezet worden. De kosten per 
periode van 8 weken zijn 45 Euro onafhankelijk van de gekozen activiteit. Als 
je eventueel later start, dan zijn de kosten voor de resterende weken 6 Euro 
per keer. 
Als er belangstelling is voor andere sporten dan zal SPOON deze ook aan 
gaan bieden. Ook sporten op andere tijdstippen is bespreekbaar. 
Op de website www.spooneindhoven.nl vind je nog veel meer informatie.    
Ga voor de aanmelding voor de kennismakingslessen en inschrijven voor de 
eerste periode van 8 weken naar de website van spooneindhoven. Aanmel-
den kan ook door een email te sturen naar info@spooneindhoven.nl of een 
telefoontje naar 0628274338. 
 

Afval gedumpt! 

Zwerfvuil, open vuilniszakken, gedumpt op Gerretsonplein, 

ten hoogte v.d. glasbak/plastic-container zaterdag 14-7-2018. 

Wie denkt, dat wij dit accepteren als oplettende buurtbewoners, heeft het 
mis!! Een melding bij de milieupolitie was snel gemaakt. 

Onderstaande foto ’s tonen aan, dat er, zélfs op zaterdag, héél snel actie 
werd ondernomen! Voor mij is de pluim van de dag voor onze milieupolitie!! 

 

Mag óók wel 
eens gezegd!! 

 

Voor……...2 uur 
  later 

http://www.spooneindhoven.nl
mailto:info@spooneindhoven.nl
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OP DE KOFFIE BIJ: 

Dit keer ben ik op de koffie geweest bij 
Hans de Vries. Hans is voorzitter van 
de belangenvereniging Prinsenjacht 1 
en 2/ Driehoeksbos. Hans komt uit het 
onderwijs en is directeur geweest van 
diverse lagere scholen waaronder in 
Vaartbroek de Maarten Luther King 
school. De laatste school was de Zeel-
sterhof school in Zeelst waar hij 11 jaar 
geleden met pensioen ging. Wat doet 
een belangenvereniging voor de wijk 
en wat zijn de resultaten. De vereni-
ging behartigt de belangen van de 
buurt en onderhoudt contact met de 
gemeente m.b.t. zaken die van invloed 
zijn op het leven van de wijkbewoners. 
Wilt u activiteiten ontplooien dan kunt u 
terecht bij het bestuur van de Belan-
genvereniging. Zij kijken of het mogelijk 
is en geven dan hun fiat daaraan. Zo 
zijn ook de buurtpreventieteams ont-
staan. In Prinsenjacht 2 is het al jaren 
een succes In het Driehoeksbos functi-
oneert, na een aarzelend begin ook 
een buurtpreventiegroep evenals in 
Prinsejagt 1. Ook is het zo dat de wijk 
in de gaten gehouden wordt door zowel bewoners als de buurtpreventie. Dit 
kan bijvoorbeeld ook gaan over het snoeien van bomen. Er kan wel gesnoeid 
worden of weggehaald. Maar dan moet er wel gezorgd worden dat er ergens 
anders een boom herbeplant wordt. Dit hoeft dan niet in de wijk te zijn. Zo 
werd er in de vijver naast de aangelegde busbaan vuile smurrie ontdekt. Men 
maakte hier melding van omdat men dacht dat het illegale lozing was. Het 
bleek een blauwalg te zijn. Het is gezuiverd. De buurt was wel alert hierin. 
Tevens krijgen voorzieningen voor kinderen ook de nodige aandacht. De Be-
langenvereniging heeft samen met de gemeente eens rond gelopen in de 
wijk voor een wijkschouw. Wat hun opviel was dat er vele voortuintjes omge-
toverd waren tot parkeerplaatsen. De tuin was er dus niet meer, geen groen 
dus. Zo was er laatst een enquête uitgeschreven waar de mensen in de wijk 
initiatieven konden nemen. Er werden wel keuzes gemaakt. Zo werd het be-
lang van een AED door meerdere mensen benadrukt. Maar er is nog nie-
mand opgestaan die hiervoor actie onderneemt. Waar dit aan ligt weet Hans 
niet. Toch wordt er in de wijk genoeg gedaan om de mensen actief te krijgen. 
Men kan bijvoorbeeld terecht is in de huiskamer van het Pieter Eiffhuis. Dit is 
ontstaan vanuit een buurtinitatief op Nr 35 aan de Gerrretsonlaan. Hier vin-
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den veel activiteiten plaats. In de huiskamer van de Fruinflat wordt ook het 
e.e.a. gedaan om de wijk leefbaar te houden. Zo werd er voor de tweede 
keer een fietstocht georganiseerd wat een succes werd mede dankzij de be-
langenvereniging en enthousiaste vrijwilligers. In de wijk zijn er dus genoeg 
mogelijkheden om iets te doen alleen het moet betaald kunnen worden. De 
gemeente kan tenslotte niet alles subsidiëren. Ons wijkgebouw de Hoek-
steen kan ook gebruikt worden. Deze is echter wel commercieel. De initiatie-
ven van de jaren 60/70 zouden niet misstaan. Bewoners ontplooiden zelf ac-
tiviteiten. Daar zijn deze buurthuizen tenslotte voor. In onze wijk zijn we daar 
al mee bezig door er een wijkfeest te houden waar het ouderwetse gevoel 
weer op kan leven. De belangenvereniging juicht deze initiatieven toe.  

Hobby’s heeft Hans genoeg. Samen met zijn vrouw is hij een fervente wan-
delaar en hebben ze lange wandeltochten afgelegd waaronder het Trekvo-
gelpad en het Pieterpad, (500 km). Dit pad loopt van Maastricht tot Pieterbu-
ren en daarvan hebben ze al een groot gedeelte afgelegd. Hans sport ook 3 
keer in de week om gezond te blijven. Hij schildert en gaat ook nog op va-
kantie als er tijd over is. Kortom een druk bezet man. Tot een volgende 
keer… 

Een koffieleut. 
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Start van bouw basisschool de Korenaar 

Eindelijk is het dan zo ver. De bouw van onze nieu-
we basisschool aan de Gerretsonlaan is gestart! 
Om dat te vieren mochten alle kinderen de bouw-
plaats op om een steen in een grote kuip te doen 
waarop ze een wens geschreven hadden voor de 
school. Deze wensen worden in de fundering ge-
stort in het hart van de school. Daarna was er op 
locatie Elegaststraat een feestmiddag voor alle kin-
deren en hun ouders met allerlei leuke activiteiten. 
Zo was er bijvoorbeeld een circus, mad sience, theater, dans, techniek, knut-
selen, sport en spel en niet te vergeten een heuse chocolade fontein ge-
schonken door de Jumbo. Het was een mooie dag. Leuk om te vermelden 
dat bovengenoemde activiteiten in het naschoolse programma van de Koren-
aar gaan komen. We gaan de bouw natuurlijk op de voet volgen en hopen in 
augustus 2019 te starten in onze nieuwe Korenaar. 

Basisschool de Korenaar: 
info@skpo-korenaar.nl 
www.skpo-korenaar.nl  
Elegaststraat 1 Vitruviusweg 41 
5625CV Eindhoven 5624AD Eindhoven 
040-2423453 040-2435728 

 

Op de website www.jagthoorn.nl kunt U zien hoe het gebouw er uitein-
delijk uit komt te zien.  

mailto:info@skpo-korenaar.nl
http://www.skpo-korenaar.nl/
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Beweeg mee tijdens de Nationale Sportweek! 

Eindhoven - Tijdens de Nationale Sportweek vragen we aandacht voor sport 
en bewegen. Van 15 tot en met 29 september 2018 zetten duizenden clubs, 
bonden, gemeenten en andere organisaties hun deuren open. Een perfecte 
kans om gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen en samen sportplezier te 
beleven. Doe je ook mee? 
Sportaanbieders in Eindhoven openen ook hun deuren en verwelkomen jou 
bij de club. Heb je altijd al eens een sport willen uitproberen? Dan is dit je 
kans! Er zijn tal van sporten te beleven van karate en american football tot 
frisbee en nog veel meer. Het sportaanbod vind je op 
www.nationalesportweek.nl. De Nationale Sportweek is voor alle leeftijden en 
wordt al 15 jaar georganiseerd. Reden voor een groot sportfeest! Daarom is 
deze editie van de NSW langer, groter en leuker dan ooit!  
Uniek Sporten dag 
29 september organiseert Uniek Sporten Zuid-Brabant de Uniek Sporten dag 
op het 18 septemberplein in Eindhoven van 13.00 - 16.00 uur. Tijdens deze 
dag zal de Unieke sporter centraal staan. Deze dag komen minstens 25 
sportaanbieders hun aanbod voor het Aangepast Sporten presenteren. Er 
zijn clinics, informatiestandjes en demo’s van diverse sporten. Ben jij op zoek 
naar een geschikte sport of beweegvorm? Kom dan naar de Uniek Sporten 
dag en ontdek wat jou beweegt! Meer informatie vind je op 
www.unieksportenbrabant.nl.   
AH Sportactie  

In de Nationale sportweek start ook de AH Sportactie (van 17 t/m 30 septem-
ber). Mocht je die ene leuke activiteit van jouw favoriete sportclub nu mislo-
pen in Nationale Sportweek of je wil bij de volgende activiteit gewoon weer 
meedoen, doe dan mee met de Sportactie van de Albert Heijn. Als je vol-
doende gespaard hebt dan kan je online een sportvoucher verzilveren om 
mee te doen met een sportles bij jou in de buurt.  

http://www.nationalesportweek.nl
http://www.unieksportenbrabant.nl
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Maak kennis met tennis bij  op Sportpark 
Eindhoven Noord. 
Een tennisvereniging die borg staat voor sportiviteit en gezelligheid. 

Tennis een sport voor jong en oud. 
In totaal heeft Tegenbosch nu 950 leden. Met meer dan 180 jeugdleden kunnen we 
ieder jeugdlid een passende plaats geven bij trainingen, competities en toernooien. 
Daarnaast zorgen de jeugdcommissie en de trainers voor een leuk aanvullend pro-
gramma. Zo’n 150 leden die niet meer of al wat minder werken zorgen voor veel mo-
gelijkheden om overdag te tennissen.  
Open dag op zondag 30 september. 

Van 10.00 tot 12.30 uur kun je vrijblijvend kennis maken met tennis bij Tegenbosch. 
Jongeren vanaf 5 jaar en volwassenen tot wel 80 jaar maken in groepen kennis met 
de verschillende onderdelen van het tennisspel.  

Gratis lessen  tussen 1 en 14 oktober 

Wil je een keer gratis deelnemen aan een tennisles, dan kan dat in de eerste 2 we-
ken van oktober. 

Inschrijven voor de open dag en of de gratis lessen 

Stuur een email naar kennismaking@tegenbosch.nl met naam, leeftijd en telefoon-
nummer en er wordt contact met je opgenomen. 

Voor meer informatie over Tegenbosch en aanmelding als nieuw lid al dan met trai-
ningen kijk op www.tegenbosch.nl. (je kunt geen trainingen volgen zonder lidmaat-
schap) 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Ad Verhoeven, 06-28274338, wer-
ving@tegenbosch.nl of de trainer of Hans-Peter van Oirschot 06-10450042, hans-
peter@hpsports.nl 

Aanbod lidmaatschap  
Als je in 2018 een lidmaatschap neemt voor 2018 en 2019, dan kost het lidmaat-
schap voor de laatste 3 maanden van 2018 maar € 15,= voor senioren (17 en ouder) 
en  € 10,= voor jongeren tussen 5 en 17 jaar. 

De eerste 15 trainingen 

Elk nieuw lid bieden we een eenmalige korting aan van 40 - 55 euro op de eerste 15 
trainingen. Alle trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers. Zie voor de 
tarieven de website. Als je aan de lessen deel wilt gaan nemen, dan moet de inschrij-
ving voor het lidmaatschap en de training voor 10 oktober binnen zijn.  

mailto:kennismaking@tegenbosch.nl
http://www.tegenbosch.nl
mailto:werving@tegenbosch.nl
mailto:werving@tegenbosch.nl
mailto:hans-peter@hpsports.nl
mailto:hans-peter@hpsports.nl
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Biljart vereniging Hendrik de Keyzer zoekt nieuwe leden! 
 

Wij spelen op maandag en donderdagmiddag van 13:00 – 17:00 in de Hoek-
steen. Er is een interne competitie en een externe competitie bij de federatie 
van Eindhoven. Thuiswedstrijden zijn altijd in de Hoeksteen. 
De minimum leeftijd is 50 jaar en men moet op maandag en donderdagmid-
dag beschikbaar zijn. De contributie bedraagt € 9,- per maand, via bankover-
schrijving op de eerste dag van de maand. 
Wij spelen geen snooker biljart. Alleen klassiek caramboleren met drie ballen. 
U krijgt een proeftijd van een maand, wederzijds opzegbaar. Heeft u interes-
se? U kunt meer informatie inwinnen bij: 
Frans van Dartel (VZ Hendrik de Keyzer) 
Tel 04024519193 / GSM 0629068353 email: f.dartel@gmail.com 
 

 

 
 

De Witte Raaf is per 1 juli 2018 verhuisd naar 
De Sleutel 1, 5662 AS Eindhoven. 

Ons telefoonnummer is ongewijzigd 040-
2511611. Onze website is 
www.witteraafeindhoven.nl. 

Wij zijn nog op zoek naar chauffeurs. Interesse in zinvol vrijwilligers-

werk meld je dan aan op 040-2511611.   

mailto:f.dartel@gmail.com
http://www.witteraafeindhoven.nl
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De bij blij, wij blij 

Onlangs is in het Europees parlement besloten tot een ver-
bod van neonicotoïden in de landbouw. Het gif zit zo in el-
kaar dat het zich verspreidt door de hele plant als het met 
gif behandelde zaad ontkiemt. Dat betekent dat ook stuif-
meel en nectar giftig worden. Bijen worden zo aan het gif 

blootgesteld. Omdat het om een zenuwgif gaat werkt het in op hun zenuwge-
stel. Ze raken erdoor gedesoriënteerd, kunnen het nest niet terugvinden of 
zijn niet meer in staat om aan andere bijen door te geven waar nectar te ha-
len valt. De afname van 75% van de insecten in minder dan 10 jaar is zorg-
wekkend. Wanneer het niet goed gaat met de bijenvolken, gaat ook ónze 
leefomgeving achteruit.  

Het houden van bijen maakt je bewust van de waarde van het hele ecolo-
gische systeem. Je leert vanzelf of en wanneer wat bloeit, welke rol het weer 
speelt, over grondwaterstand en kwaliteit van het oppervlaktewater. Iedere 
schakel heeft een functie in het grote geheel. Het draait niet alleen om de 
voedselproductie voor de mens, maar ook om biodiversiteit in het algemeen. 
Onder biodiversiteit of biologische diversiteit verstaan we de graad van ver-
scheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem. Insecten 
zijn weer belangrijk voedsel voor vogels en andere dieren. Zonder insecten 
[en zaden] is onze leefomgeving dood. 

De bijenhouders van imkervereniging Sint Ambrosius Eindhoven hield op 
zondag 15 juli een open dag in het kader van de landelijke Open Imkerijdag. 
Op deze dag waren imkers aanwezig om te vertellen en te laten zien hoe on-
der meer het leven van de honingbij is ingedeeld.  

Bijvoorbeeld dat er in een volk maar één koningin is en dat de rest voorna-
melijk uit vrouwelijke bijen, werksters, bestaat. In de periode dat de oude ko-
ningin vertrekt met een deel van het volk worden de mannelijke bijen gebo-
ren. Deze darren oefenen met elkaar wie het langst stil kan hangen om ver-
volgens als een pijl uit de boog weg te schieten. Dit doen zij om de jonge ko-
ningin tijdens de eenmalige bruidsvlucht te kunnen bevruchten. 

Om Einstein [of toch Schweitzer?] te citeren: ‘Als de bestuivers, waaronder 
behalve bijen, ook hommels, vlinders, [zweef-]vliegen en wespen, van onze 
planten niet meer kunnen leven, komt de gehele voedselproductie in gevaar 
en zal de mensheid binnen enkele jaren zijn uitgestorven.’  

We zijn dus dringend op zoek naar vrijwilligers! Wie zich voelt aangesproken, 
kan komen kennismaken met de leden die iedere zaterdag, vanaf een uur of 
10 tot 1, aanwezig zijn in de bijentuin van St. Ambrosius, aan de Loostraat 9, 
achter tuincentrum de Collse Waterlelie. We zijn telefonisch 
bereikbaar op nummer 06-49124446.  

Op onze website eindhoven.bijenhouders.nl vindt je meer 
informatie. 

http://eindhoven.bijenhouders.nl/
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Er op uit met de buren 

Onder het motto van een zorgzame en gezellige buurt heeft Nico, voor het 
tweede jaar op rij, een fietstocht georganiseerd voor jong tot en met oud. 

Op een mooie zondagmorgen verzamelen zich ruim dertig fietsliefhebbers in 
de huiskamer van de Fruinflat. Het weer is niet te warm, niet te koud, niet 
nat en er is geen wind. “Mijn liefje wat wil je nog meer?” zou mijn moeder 
zaliger zeggen. Na een lekker Brabants bakkie en een versnapering vertrek-
ken we in kleine groepjes richting Mariakapel. Een acht en tachtig jarige 
deelnemer kijkt verbaasd naar alle toerfietsen en e-bikes om hem heen 
voordat hij op zijn brik stapt. Hij is vast van plan zich niet te laten kennen. 
De route voert ons langs verrassend leuke plekjes zoals boerderij De Blije 
Big, Wolffswinkel en de Sonse Heideloop. Onderweg moeten we tien vragen 
oplossen over onder andere hoe de beekjes langs ons pad heten en over 
Market Garden. De fietstocht is aardrijkskunde, geschiedenis en gezond be-
wegen in één. Onderweg is er volop tijd voor een Trappist bij De Sonse Ha-
ven of een onweerstaanbaar lekker ijsje bij De Dames. Iedereen is vrij om te 
doen wat hij wil als hij maar om vijf uur binnen is. Het is een dag zonder zor-
gen want er is een veegwagen en een bandenplakker paraat. Ze hoeven 
niet uit te rukken maar toch, ze zitten klaar. Na vijf en dertig kilometer trap-
pen en puzzelen, druppelt iedereen weer binnen op de thuisbasis. Met dar-
ten en sjoelen, kan de score op de puzzeltochtvragen nog wat opgekrikt 
worden. Onder het genot van een hapje en een drankje worden de punten 
geteld. De drie allerbesten gaan met een pot drop en een bioscoopbon naar 
huis. De acht en tachtig jarige heeft de derde prijs. Petje af. “Volgend jaar 
weer?” is een veel gehoorde vraag. “Zo’n fietstocht willen we elk jaar wel!” 
Dat gaat gebeuren! Zorg dat je er bij bent.  

 

Odilia Beeren 
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Impressie van het wijkfeest. 

Ook dit jaar werd er weer een spetterend wijkfeest georganiseerd met dank 

aan de niet aflatende ijver van onze Ingrid en de vele vrijwilligers die zij op de 

been wist te brengen. 

Bij het Pieter Eiffhuis wordt er volop gebouwd aan zorgwoningen zodat dit 

keer het feest in en rondom de Hoeksteen plaats vond. Ook het weer zat 

mee waardoor zowel kinderen als volwassenen zich reuze vermaakten. Het 

was een gezellige boel. Tot in de late uurtjes was er ‘s avonds nog een  live 

band “‘t Orkestje”. In de grote zaal van de Hoeksteen was het niet superdruk 

zodat er genoeg plaats was om te dansen. Hieronder wat foto’s van de 

vreugdevolle dag. Voor meer foto’s en video’s verwijzen we U graag naar de 

website www.jagthoorn.nl of naar de bijbehorende facebookpagina. 
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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 overgemaakt 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. 


