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Van de voorzitter 

Beste bewoners van Prinsejagt en Driehoeksbos, 
In september heb ik u ingelicht over het opstarten van buurtpreventieteams in Prinsejagt 
1 en het Driehoeksbos. Op dit moment zijn die teams al actief. In het Driehoeksbos nog 
enigszins experimenteel, maar op het moment van het schrijven van dit stukje staan we 
voor het begin van een cursus voor de deelnemers waarin we in twee avonden worden 
opgeleid tot buurtpreventen. Op dit moment zijn er in het Driehoeksbos veertien deelne-
mers. Om het allemaal niet te belastend te maken kunnen we nog best deelnemers ge-
bruiken. Op de achterkant vindt u adressen waar u zich kunt melden. 
Hebt u al eens een bezoek gebracht aan de website www.prinsejagt123.nl ? Behalve 
dat u er veel wetenswaardigheden op kunt vinden, kunt u er ook zelf berichten op kwijt. 
Maak er een gewoonte van regelmatig te kijken. De site is altijd actueler dan de 
Jagthoorn!  In dit nummer wordt ook aandacht besteed aan de overlast die wordt onder-
vonden van ratten en aan het schoonhouden van de straten. Er wordt overleg gepleegd 
met de gemeente over een nieuwe opzet van het veegprogramma.  
Zet u alvast 22 maart 2017 op de agenda, die avond houden we onze jaarvergadering. 
Dan hebben we de feestmaand en de jaarwisseling alweer achter de rug. Namens de 
belangenvereniging wens ik u dan ook alvast prettige feestdagen en een goed begin 
van 2017! 
 
Hans de Vries 
 

http://www.prinsejagt123.nl
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Buurtpreventie is in opmars in heel Nederland. 

Overal in dit land duiken ze op, mensen in gele hesjes die gezamenlijk de veiligheid van 
hun buurt willen vergroten. Ook in Prinsejagt en Driehoeksbos zijn ze actief. In Prinse-
jagt 2 is het al een goed lopende organisatie. In Prinsejagt 1 en het Driehoeksbos zijn 
ze pas opgericht. 
In het Driehoeksbos lopen we in tweetallen onze rondjes in beide delen. De deelnemers 
zijn voornamelijk afkomstig uit het noordelijk deel. We willen daarom de bewoners van 
het zuidelijk deel oproepen om ook te bekijken of ze in deze actief kunnen zijn. 
Bij de rondes die we hebben gelopen, viel vooral op dat er veel vuilcontainers in het 
zicht stonden. Bij woninginbraken worden die nogal eens als opstapje gebruikt om b. v. 
via het garage dak in de achtertuin te komen. Zet die kliko’s dus zoveel mogelijk binnen. 
Haal de kliko na het legen ook binnen. Soms staan er nog dagen na het legen kliko’s 
aan de straat. Verder zijn klepraampjes nogal eens de zwakke plekken. In mijn directe 
omgeving hebben veel bewoners, nadat bij mij langs deze weg was ingebroken, op die 
raampje sloten aangebracht. Zelf heb ik het laten vervangen door een vast raampje met 
ventilatierooster.       
Hans 

BILJARTEN:       

biljartvereniging Prinsejagt die op donderdagavond bijeenkomt in de Hoeksteen zoekt 

nieuwe leden. 

Info: Hr. Frans Moolenaar, 040-2431023 
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Een knuffelbeer op zoek naar geluk. 

Een grote, gele knuffelbeer, staat in de speelgoedwinkel. 
Hij kijkt in het rond, en ziet allerlei speelgoed staan. 
Poppen, grote en kleine, barbiepoppen, ook hele mooie... 
Auto's, hele sjieke, vrachtwagens met een kiepbak aan 
de achterkant. 
Je kan er van alles in vervoeren. Lekker stoer speelgoed 
voor jongens. 
Maar ook jongens houden van knuffelberen, om vast te 
kunnen houden in hun bed. 
's Nachts in het donker, als er grote schaduwen te zien 
zijn op de muur, waar je heel bang van kan worden! 
Dan is het hartstikke fijn als je een mooie, grote gele knuffelbeer hebt, waar jij je veilig 
bij kan voelen! 
Maar ineens hoort hij een helder meisjesstemmetje. 
'Mama!' hoort hij haar roepen. 'Kijk eens wat een mooie gele beer hier zit! 
Gaan wij die mee naar huis nemen? Kan hij fijn bij mij in bed slapen!' 
Haar mama lacht. 'Ja, dit is wel een hele lieve! We gaan even aan de juffrouw van de 
winkel vragen, hoeveel centjes deze moet gaan kosten!'  
De beer ziet het meisje aan de hand van haar moeder weghuppelen.  
Was het dit weer? Het gebeurt bijna wel elke dag, dat hij bewonderd wordt door een 
klein meisje. Maar als haar mama er geen geld aan wil uitgeven, dan blijft hij hier van-
nacht weer slapen op een koude, harde plank... 
Als hij zijn ogen dicht doet, kan hij zo een mooi kinderbedje zien, waar hij zomaar achter 
op het bed mag zitten... 
Vriendjes worden van een klein meisje of jongen, dat zou toch geweldig zijn? 
Iedereen blij, zo moeilijk is dat toch niet? 
Maar in zijn achterhoofd zit een plannetje. Samen uitgedacht met een mooi, lieve tover-
fee. Soms komt ze hier in de winkel, op zoek naar iets moois voor een verdrietig kind.  
Ze hebben samen chocolademelk gedronken, lekkere warme, met een heerlijk specu-
laasje erbij. 
'Jij zou hier eigenlijk helemaal niet zo lang moeten zitten!' zei de toverfee. 'Je zou 's 
nachts zelf op zoek moeten gaan naar een warm bedje!' De beer knikte. Maar hoe ging 
hij dat doen? 'Ik wil je wel helpen, 'zei de toverfee. 
'Maar je moet zelf laten zien, dat je deze winkel uit wil! ' Dat wil de grote beer wel! 
Maar heeft de toverfee een idee hoe hij hier 's nachts naar buiten komt? De deuren zijn 
dan toch gesloten? 
 
'Luister,' zei de toverfee. 'Op de nacht dat jij uit de winkel wil, ga je bij de deur staan en 
zegt duidelijk: ‘Lieve fee, kan je mij horen? Pak mijn hand en tover mij naar buiten! ' 
Dat kan de beer wel onthouden! 
Aan het einde van de week heeft hij er echt genoeg van. Als het in de winkel eindelijk 
donker is, gaat hij bij de deur staan en zegt duidelijk; 'Lieve fee, kan je mij horen? Pak 
mijn hand en tover mij naar buiten!' 
Door het felle licht van duizenden gouden en zilveren sterretjes, sluit de beer zijn ogen. 
Dan voelt hij, dat iemand zijn hand vastpakt. 'Houd mijn hand stevig vast!' hoort hij de 
fee zachtjes zeggen. 
Samen vliegen ze door de donkere nacht. Dan landen ze op iets zachts. 
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'Zo,' zegt de toverfee. 'Ik laat je hier achter op het bed van het kleine meisje in de winkel 
van deze week. 
Ze gaat héél blij met jou zijn! Ik heb een briefje voor haar mama geschreven met de 
groeten van de goede fee! 
Veel plezier verder samen!' De grote gele beer zwaait nog een keer naar de fee, voor-
dat deze zichzelf weer weg tovert, op naar het volgende sprookje! 
De volgende morgen is zijn nieuwe vriendinnetje erg blij met de grote gele knuffelbeer. 
Ze knuffelt hem steeds weer en roept: 'Fijn dat je bij mij mag wonen! Ik noem jou Ted-
dy!' 
Teddy is helemaal blij, iedereen in huis is blij en gelukkig! 
 
Hilly 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 
Voor alle inwoners van Prinsejagt 1, 2 en Driehoeksbos. 
In het Pieter Eiffhuis, Herodotusplein. 
zaterdag 7 januari van 15.00 uur tot 19.00 uur 
Georganiseerd door Prinsheerlijk Buurten en de Belangenvereniging Prinsejagt 1, 2 en 
Driehoeksbos. 
Het zou fijn zijn, U daar de hand te kunnen geven, en een goed 2017 te wensen! 
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Stop de verloedering in onze wijk! 
 
Mijn naam is Ingrid Versteegen, coördinator buurtpreventie van onze wijk Prinsejagt 2. 
Graag wil ik jullie aandacht vragen voor de verloedering en verwaarlozing van onze 
wijk.  
Wij zijn al enige tijd bezig om hier iets aan te doen, maar zijn uiteraard afhankelijk van 

de buurtbewoners zelf. 

De gemeente gaat zorgen voor onderhoud aan de speeltuinen, nieuw zand, struiken 

lager snoeien zodat wij weer zicht hebben op de speeltuinen. Het toezicht op de speel-

tuinen is ook voor de bewoners zelf. Het hek rondom het voetbalveldje aan de Bakhui-

zen van den Brinklaan wordt gedeeltelijk vervangen. 

De bewoners zelf kunnen ook een bijdrage leveren, denk aan je tuin, ruim puin op na 

het verbouwen, laat het niet rond slingeren op straat. Stenen e.d. kunnen gebruikt wor-

den voor woning en auto inbraken. Laat je afvalcontainer niet buiten staan en zorg dat 

het papier niet over de straat waait, door het goed samen te binden. Ook zijn er zorgbe-

hoevende bewoners in onze wijk die misschien hun tuin niet meer kunnen onderhou-

den, help deze mensen! 

Als we allemaal meer aandacht hebben voor elkaar en onze omgeving, zal de leefbaar-

heid in onze wijk veel beter worden en blijft het prettig wonen in Prinsejagt 2. 

Samen zorgen wij voor een schone nette en veilige buurt! 
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Hallo beste wijkgenoten.  

 Hier weer een berichtje van jullie Truus.    

Ik had het verleden keer over de huiskes aan  de Gerretsonlaan, weten jullie nog, waar 

ge zo heerlijk binnen kon kijken. Nou daar hebben ze iets op gevonden. Ze hebben 

overal gordijnen voor de ramen hangen. Schande is het, weg is blieken naar binnen, ze 

gunnen unne mens ook helemaal niks.. 

 Ik denk da ik met onze Tinus grote moeite ga krijgen, want er schijnt bij de Jumbo aan 

de Gerretsonlaan een slijterij gaat komen. Nou dan zie ik de bui al hangen, dan heeft ie 

ineens zin om boodschappen te gaan doen, het liefste 3 of 4 keer per dag. Dan kan ie 

ineens wel op tijd uit z'n nest komen. Nou mooi nie, hij mag er alleen onder mijne bege-

leiding naar toe. 

 Ik las onlangs in de krant da de jeugd het leger nie in wil.  Ze nemen nie eens de moeite 

om op lagere functies te solliciteren. En de jongelui die wel willen. daarvan haalt een 

vijfde deel de opleiding niet. Tjonge jonge, 't is toch wa met die verrekte jong. Daar wis-

ten ze vroeger wel raad mee, toen hadde niks te willen. Toen was er nog dienstplicht. Ik 

heb van onze Tinus gehoord da ge een oproep kreegt en dan hadde maar te gaan. Ge 

moest gewoon En ge werd gewoon ergens bij ingedeeld. Onze Tinus had op school het 

diploma electrieker gehaald dus werd hij volgens de toen geldende logica soldaat alge-

meen. Hij zat bij de luchtmacht, dus ik dacht dan zal hij wel op de vliegbasis Eindhoven 

komen te liggen. Kunnen we mekaar in het weekend nog zien. Maar nee hoor, kreeg ie 

een opleiding in Nijmegen. 

 Daar werd hij opgeleid tot hulpkok, weer volgens de zelfde logica. Toen die opleiding 

klaar was werd ie overgeplaatst naar Duitsland ergens bij Hannover of zo, dus da werd 

brieven schrijven, toch al niet Tinus zijn sterkste punt. 

Maar goed om een lang verhaal kort te maken aan het einde van da diensttijd bij de 

Luchtmacht kwam hij toch weer naar huis. Hij kreeg nog een briefke mee met dank voor 

de bewezen diensten en dat hij bij deze overgeplaatst naar de Landmacht. Nou ja wij 

dachten nog da is gewoon een papieren kwestie. Maar nee hoor, na een tijdje een brief 

van de Landmacht of hij op herhaling wilde komen. Kreeg ie een opleiding van 3 maan-

den bij de Brandweer, dus werd ie weer Brandweerman. En zo wisten ze oe wel te pak-

ke te nemen. En niks geen 10.000 euro. 

 Hadden jullie het in dezelfde krant ook gelezen, we worden genaaid door een chocola-

defabriek. Ze maken de chocolade repen lichter in gewicht. Jullie kennen ze wel die re-

pen met die driehoekskes. Hebben ze die driehoekskes verder uit elkaar gezet, zodat er 

per reep minder chocolade in zit. En die lui maar denken dat wij dat als doorgewinterde 

snoepers nie zullen merken dat ze lichter zijn. Het schijn dat je als veel chocolade eet 

dat je dan en Chocohollic bent. Weer een nieuw woord, da word wa met ons samen. Ik 

een chocohollic en Tinus een alcoholic.  

 Nou buurt en wijkgenoten, ik ben munne gram weer kwijt, da lucht een bietje op. Alle-

maal de hartelijke groeten en tot de volgende aflevering. 

 Jullie Truus 
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Voorkomen en bestrijden van ratten  
 
De monitoring, eventuele bestrijding en het voorkomen van overlast van bruine ratten 
gebeurt door de gemeente. Deze ratten houden zich op in de openbare ruimte. De 
zwarte rat komt vooral voor op particulier terrein. Huiseigenaren zijn zelf verantwoorde-
lijk voor het bestrijden en voorkomen van overlast van de zwarte rat. Om de omvang 
van de overlast van de zwarte rat zo goed mogelijk te kunnen volgen is het belangrijk 
dat u het bij de gemeente meldt als u overlast ervaart van de zwarte rat. Ook als u zelf 
gaat bestrijden of een professionele bestrijdingsdienst inschakelt. Melden kan via: 
www.eindhoven.nl /Melding openbare ruimte, dieren, ratten 

 Telefoonnummer 14040 
Buiten Beter App (voor meer informatie: www.buitenbeter.nl 
Meldingen worden doorgegeven aan het KAD die deze professioneel beoordeelt. Het 
KAD is het landelijke kenniscentrum voor dierplaagbeheersing en milieubescherming. 
Zij geven ook voorlichting aan bewoners van Eindhoven. Op www.kad.nl vindt u infor-
matie over de zwarte rat. Bestrijdingsdiensten met het KAD-keurmerk treft u aan achter 
het tabblad bedrijvenregister. Het KAD is bereikbaar op telefoonnummer 0317-419660. 

rat 

    

 bereiken: 

▪   vogels). 

▪ verwijderen 

▪     

afvalbakken. 

▪  

het 

de   

Hiermee  

  de tot diepte. 

▪  

cm  

gaan    

roosters   

in dakbe-

schot. 

 ▪  
nestelen. 

▪  

 en openhaardhout. 

 neemt. In 
 van  

    te 
  of 

   tot  
geleid. 

http://www.eindhoven.nl/producten/Melding-onderhoud-openbare-ruimte.htm
http://www.buitenbeter.nl/
http://www.kad.nl/
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Op de koffie bij……… 
 

………..Eén van de nieuwe bewoners van de huisjes aan de Gerretsonlaan waar de ont-

vangst hartelijk was. Enkele bewoners schoven gezellig aan om te praten over hun erva-

ringen in de afgelopen maanden. Onder het genot van een heerlijk kopje koffie vertelde 

ze hoe ze er toe gekomen zijn om voor zo’n huisje te kiezen. Het kwam er op neer, dat 

gezien de leeftijd, men graag gelijkvloers wilde gaan wonen. Niet in een flatje met bal-

kon, maar in een huisje met een tuintje. Door de binnentuin met elkaar verbonden en er 

zo voor elkaar te zijn. Woonbedrijf gaf de nieuwe bewoners voldoende gelegenheid om 

elkaar te leren kennen tijdens de bouw. Zelfs kon men virtueel het huis al bewonderen 

door middel van een 3D-bril. Je liep als het 

ware in je nieuwe huis rond.  

Tegeltjes werden uitgezocht, de keuken, 

badkamer. Er werden opties gegeven, zo-

als een extra toilet of vlizotrap. Dit was dan 

voor eigen kosten van de bewoner. Ze 

werden erbij betrokken en mochten naar 

eigen keuze de basis van hun huis bepa-

len. Kijkdagen voor zowel de bewoners als 

de buurtbewoners werden georganiseerd. 

En toen kwam de sleutel. De eerste van de 

bekende kinderziektes kondigde zich aan. 

Vocht! Wateroverlast. Regelmatig werd er 

gemeten of het wel verantwoord was om 

bijvoorbeeld laminaat te leggen. Men kwam tot de conclusie dat het riool niet aangeslo-

ten was op die van de Gerretsonlaan. 2 keer per week werd het water weggepompt. 

Zelfs toen de zon hoog aan de hemel stond en er in de verste verte geen water te be-

kennen was. 

Een cadeautje, zoals de bewoners het noemden, was Sjaak van de klussenbus. Met 

hun gekregen ‘strippenkaart’ kon je Sjaak inhuren voor diverse klussen. Claudia van 

Stam en de Koning stond hen al die tijd met raad en daad terzijde.  

Er werd een enquête gehouden onder de 36 huizen. Naar positieve en negatieve punten 

werd gevraagd. Het woongenot en sociale controle werd aangegeven als zeer positief. 

Daarentegen werd bijvoorbeeld de luidruchtigheid van de Gerretsonlaan als negatief 

bevonden. Ook dat de huizen niet praktisch zijn ingericht voor de ‘oudere’ medemens. 

Hierbij moet u denken aan te hoge/lage ramen wat moeilijk poetsen is. Maar ook bin-

nenshuis is niet aan het ‘ouder zijn’ gedacht. Geen hangtoilet, en kastjes in plaats van 

lades in de keuken. Dat betekent dus veel bukken. 

Het voorstel is om één of twee mensen per hofje af te vaardigen en de problemen die er 

zijn samen te bespreken met de verantwoordelijke instanties.  

Kortom alles komt goed. Zoals een bewoner zei: “met de kerst is het goed”. De vraag is 

echter…..in welk jaar? 

 

Groet van een koffieleut. 
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 Pijn aan uw voeten? 
 Problemen met eelt, ingroeiende nagels, schimmelnagels? 
 Blijf er niet mee rondlopen, uw voeten zijn te belangrijk! 
 Behandeling en advies, in overleg thuisbehandeling. 
 Voor info en afspraken: tel.  06-43585900 
 
 Medisch pedicure ActieVoet (KRP geregistreerd) 
 SGE Prinsejagt, Fakkellaan 7 
 *** nieuwe specialisatie:  
 nu ook gediplomeerd sportpedicure 
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In de wijk wordt vaker geveegd. 

De gemeente heeft het vegen van de wijk anders aanbesteed. Voortaan wordt er steeds 

gekeken of en wanneer het nodig is om te vegen. Dat gebeurt dus niet meer op vaste 

tijden. Als de bladeren van de bomen vallen wordt er soms wel elke dag geveegd. In de 

winter zal dat wat minder gebeuren. Snoeien en onkruidbestrijding gebeurt door een 

andere firma die wel nauw samenwerkt met de veegploeg. 

De tijden dat er in de toekomst geveegd zal worden wisselen dus. De aannemer geeft 

de veegactie door aan de belangenvereniging en deze publiceert die op onze website 

www.prinsejagt123.nl en eventueel op de buurtapp “Nextdoor”. Vanaf volgend jaar april 

worden er in de veegweek ook weer borden geplaatst.  

Eventuele klachten kunt u via de “buitenbeter” app melden. 

http://www.prinsejagt123.nl
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Even voorstellen. 

In het kader van wat gebeurt er in Prinsejagt maken we aan de hand van een aantal 

vragen elke keerkennis met iemand… Deze keer willen we Anieks voorstellen. 

ANIEKS staat er op de ramen op het huis aan de hoek van de Bakhuizen van den 

Brinklaan en de Jan Romeinstraat. Lang geleden stond hier een school daarna was het 

jaren lang een veld met een leegstaand gebouw, nog later de opstapplaats van Solmar 

Tours en nu al meer dan 10 jaar een “nieuwe straat” deze wijk.  

Workshops, Kursus, Kreatief en Keramiek staat er op het andere raam, binnen zie je 

allemaal witte beelden en vooral ’s avonds brandt er veel licht… 

Wie is Anieks? 

Anieks is Anita en Hans, al 20 jaar werken ze samen in het bedrijf.  

Eerst als hobby, maar voor Anita is het tegenwoordig een “echte” baan, zij is voor de 

creatieve ideeen, de uitvoering hiervan en de workshops. Hans is voor het practische 

beleid, de website en het zware werk, maar heeft daarnaast ook nog een andere baan. 

Wat is Anieks? 

Anieks is een creatieve workshopruimte voor workshops in keramiek, textielverharder, 

paasworkshops, herfst en kerstworkshops, glas sierraden, boetseren en bloemschik-

ken. 

Ooit begonnen in de garage met een paar beeldjes. Het groeide al snel, de ruimte werd 

te klein en  de garage werd uitgebouwd, met een raam en een eigen voordeur. Daarna 

groeide het nog meer en werd er verhuisd naar deze plek: een  “echt atelier met etala-

ge” … Van een kleine keramiek studio naar een allround kreatief studio. 

Wat doet Anieks? Of Hoe werkt Anieks? 

Anieks geeft verschillende soorten workshops. Voor deze workshops kan iedereen zich 

individueel inschrijven, via de website. Daar staat: 

“ Er is voor elke workshop een maximaal aantal plaatsen,  vol =vol…, want we 

staan voor kwaliteit en gezelligheid . We beginnen met koffie of thee en wat lekkers. 

Een workshop is een gezellig uitje waar je uiteindelijk met plezier naar terugkijkt. Met 

een persoonlijk werkstuk, wat door de grote keuze uit materialen helemaal in eigen 

kleur en naar eigen smaak is gemaakt. “   

Daar naast geeft Anieks ook workshops voor bedrijven, vrijgezellenparty’s of de familie-

dag, eventueel in combinatie met een lunch of borrel. 

Waarom in Prinsejagt? 

Prinsejagt was bekend gebied, en toen deze nieuwe huizen werden gebouwd was de 

keuze zo gemaakt. Een gezellige buurt, in plaats van een bedrijf op een industrie ter-

rein…  voldoende parkeergelegenheid en erg veel groen.  
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Wat zou je nog willen zeggen? 

Anieks geeft elk jaar een open dag in september, die is natuurlijk bedoelt om mensen 

kennis te laten maken met ons en met ons bedrijf…, maar ook door het jaar heen kun je 

gewoon binnenkomen om eens vrijblijvend rond te kijken. We verkopen geen kant en 

klare werkstukken, maar wel materialen om de werkstukken te maken. En op donder-

dagochtend van 10.00u tot 12.00u is er een inloopatelier, waarbij er natuurlijk altijd wel 

koffie en thee is… Gewoon gezellig. 

Kerstwens van jongeren voor Pieter Eijffhuis! 

 

Tieners van jongerencentrum Pitstop willen de bewoners van het Pieter Eiffhuis een 

kerstwens bezorgen. 

Samen werken ze enkele weken aan de kerstwensen. Ook hebben ze er een kleine 

verassing bij. De tieners willen met de feestdagen bijdragen aan een stukje liefde en 

warmte voor de bewoners. 'Ik heb er zin in!' roept Lisa (11) 

Op woensdag 21 december 2016 gaan ze tussen 14.00 uur en 16.00 uur langs bij de 

bewoners. 

  

Jongerencentrum Pitstop 
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Tegenbosch voor tennis in “de buurt”..  

 

Een tennisvereniging die borg staat voor spor-

tieve gezelligheid. 

Tegenbosch is een echte “buurtvereniging”. Bijna alle ruim 900 leden wonen in 

de wijken in de directe omgeving van Sportpark Eindhoven Noord. Sporten in 

de buurt met mensen uit de buurt zorgt naast de sportieve uitdaging ook voor 

de nodige aanvullende sociale toegevoegde waarde. Natuurlijk zijn het hele jaar 

door nieuwe leden welkom, maar in de maanden maart/april en september/

oktober schenken we hier wat extra aandacht aan. 

Wie zijn we en wat bieden we: 

Tennisvereniging Tegenbosch 

Een tennisvereniging met ruim 900 leden uit Eindhoven Noord, sporten in de 
buurt met mensen uit de buurt! 

De gezelligste tennisvereniging van Eindhoven Noord 
Een mooi en modern tennis paviljoen 
Een groot terras met uitkijk over alle velden 
12 kunstgras banen beschikbaar van 8.30 tot 23.00 uur 
Het hele jaar door tennissen 
Gezellige toernooien, ook samen met andere verenigingen 
2 Husselavonden en ook 2 husselochtenden  
Interne & externe competities 
Geen wachtlijst 
Bar in eigen beheer 
Leuke activiteiten voor jeugd, senioren en senior-plussers 
Enthousiaste commissies 
Tennisschool HP-sports 
Training overdag en in de avond 
Gediplomeerde trainers 
Tennis-kids programma voor de jeugd van 5 tot 11 jaar 
Clubkampioenschappen voor alle leeftijdsgroepen  

Een vereniging om in ieder geval eens te komen kijk 

In maart zijn er weer open dagen en gratis inlooptrainingen. Ook als je je al eerder aan-

meldt kun je hieraan meedoen. 

Kom eens kennismaken  

Meld je interesse door een bericht aan kennismaking@tegenbosch.nl en we nemen 

contact met je op. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Ad Verhoeven, 0628274338, voorzit-

ter@tegenbosch.nl 

mailto:kennismaking@tegenbosch.nl
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Colofon 

Bestuur 

Hans de Vries Voorzitter  Julierpas 17  T. 242 3640 

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

Han de Folter  2e Secretaris  G. Bromlaan 48 T. 244 7851 

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. 2437796 

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, Marianne Blumink, Hilly v. Schoonderwalt, 

Taco Jongeneel, Wietse van Dijk 

Website: www.prinsejagt123.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 Belan-

genvereniging 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. 


