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Nieuwsbrief 2019 #4 
 

Burendag 28 september 2019 
Grote opkomst: 170 mensen(!) – Uitstekend eten - Prima sfeer – Onovertroffen – Leuk, die scouting – 
Goede organisatie - Veel buurtbewoners ontmoet. (dit zijn enkele reacties van wijkbewoners) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan de sponsoren: Jumbo Pagelaan, Michiels Banketbakkerij, Habets Event Support en 
Sligro. Ook dank aan Scouting Roosevelt voor de ruimte en natuurlijk de vrijwilligers die ons, zeker op 
zaterdagochtend, geholpen hebben. Helpt u ons de volgende keer ook! 
 

Halloween 
Voor kinderen uit de wijk tot en met 12 jaar wordt op Halloween, donderdag 31 
oktober 2019, een optocht door de wijk georganiseerd (Trick or Treat). 
 
Om 18:20 uur verzamelen wij in het speeltuintje tussen de Neherlaan en de 
Suurhofflaan. Om 18:30 uur vertrekt de optocht door de wijk waarbij de kinderen 
in meerdere groepen worden opgesplitst. 
 

Aan de wijkbewoners wordt gevraagd of de kinderen bij hen mogen aanbellen voor een Trick (een 
plagerijtje krijgen van de kinderen) of Treat (iets lekkers zoals fruit of misschien wel snoep?). 
 
Zowel de (ouders van) kinderen die meelopen als de wijkbewoners bij wie de kinderen mogen 
aanbellen, worden gevraagd zich aan te melden bij Maxim Belooussov per WhatsApp 06-47998891 of 
per e-mail mabe@mabeinnovations.nl. Zie website: https://www.koudenhoven.com/halloween/ 
 
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel graag aanmelden voor 20 oktober 2019. 
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Contactgegevens Bestuur 

Voorzitter Maurice Leltz voorzitter@koudenhoven.com 06-14928175 

Secretaris Wim Beelaard secretaris@koudenhoven.com 06-38960206 

Penningmeester Carla Duijn penningmeester@koudenhoven.com 06-26756332 

 

ZorgSamenBuurt (ZSB) 
Een initiatief van de wijkbewoners 
van Koudenhoven met als 
doelstelling elkaar te ontmoeten en 
samen activiteiten te ondernemen. 

Inlichtingen: Jeanne Verhulst of Carla Duijn. 
zorgsamenbuurtkoudenhoven@gmail.com 
Activiteiten: koffieochtenden in Villa Roosevelt, 
samen uit eten bij de Rooi Pannen, rondleidingen 
in de tuinen van de Wasvenboerderij, etc.. 

 

AED 
Weet u dat er binnen de wijk een 
AED aanwezig is? 
Inlichtingen: Willemien de Jong. 
hwjonghaan@gmail.com 

 

Kinderactiviteiten 
Inlichtingen: Maxim Belooussov. 
mabe@mabeinnovations.nl 
Activiteiten: paashaas, Halloween. 

 

Leesclub 
Gelezen boeken worden gemiddeld 
om de 6 á 8 weken besproken. 
Weet u dat er een mini-bibliotheek 
in de wijk is? 
Inlichtingen: Thea van Veelen. 

bvanveelen@on.nl 

 

Wandelclub 
Twee keer per week een uurtje 
wandelen in de mooie omgeving van 
onze wijk. 

Inlichtingen: Marian Kindervater. 
m.kindervater@trinedmail.nl 

Bridge 
Door te bridgen leert u nieuwe 
wijkbewoners kennen en blijven 
contacten tussen wijkbewoners en ex-

wijkbewoners gehandhaafd. 
Inlichtingen: Wim Beelaard of Leny Dikhoff. 
infobridge@on.nl 
Activiteiten: viertallencompetitie, slotdrive 

 

Buurtpreventie 
Wijkbewoners met gele hesjes zijn 
de oren en ogen van de wijk. Ze 
signaleren en zorgen dat informatie 

snel bij de juiste instanties terecht komt. 
Weet u dat er een 112 WhatsApp-groep in de 
wijk bestaat? 
Inlichtingen: Gabi Romme, Sylvia Beelaard of 
Koos den Hollander. 
bpkoudenhoven@gmail.com 

 

Buitengebied / Watercommissie 
De commissie houdt contact met de 
gemeente en naburige 
wijkverenigingen over de 

beleidsontwikkelingen omtrent ons buitengebied. 
Inlichtingen: Peter Aben. 
p.aben@hccnet.nl 

 

Website 

www.koudenhoven.com 
 

De website geeft informatie over 
activiteiten in en rond de wijk. 
Inlichtingen: Fleur Lommers. 

info@koudenhoven.com 
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