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For the non-Dutch a very special welcome. I hope to see you at one of our events as soon as 
the corona pandemic allows. But first of all take good care of yourself. 
Wat hebben we een mooie en leuke start gehad van het jaar 2020. Een gezellige 
nieuwjaarsreceptie met bijna 60 wijkbewoners, een druk bezochte ALV en een super leuke 
spellenavond op 6 maart. 
In de oorspronkelijke versie van deze nieuwsbrief had ik u nu meegenomen naar onze 
activiteiten in april en mei. Het coronavirus heeft hier echter roet in het eten gegooid. 
Doet de wijkvereniging nu niets meer? Juist nu zijn wij er ook voor u om met elkaar in contact 
te blijven. En in de woorden van de minister president: “Let een beetje op elkaar”. 
 
Maurice Leltz, voorzitter 
 

Coronavirus 
Helaas treft het coronavirus Nederland sinds begin maart. Voor de 
activiteiten van de wijkvereniging zal dit betekenen dat het bestuur de 
richtlijnen van het RIVM en/of de regering zal volgen. Dit impliceert dat de 
ondergenoemde activiteiten onder voorbehoud zijn en afhankelijk van de 
ontwikkelingen. Volg de website of neem vooraf telefonisch contact op. 

Hulp voor en door wijkbewoners 
Door het coronavirus zullen er in ieder geval tot medio april geen bijeenkomsten worden 
georganiseerd. Wij realiseren ons dat het voor een aantal wijkbewoners een eenzame periode 
wordt. Heeft u in deze periode hulp nodig voor uw boodschappen of heeft u behoefte aan een 
leuk gesprek en een kopje koffie, dan kunt u contact opnemen met Maurice of Carla en wij 
regelen het. Meerdere wijkbewoners hebben al bij ons aangegeven dat zij hierbij behulpzaam 
willen zijn. De wijk wil u graag helpen, schroom dus niet om u te melden. Want: 
“De wijkvereniging zijn wij samen” 
Maurice Leltz : voorzitter@koudenhoven.com   of    0614928175 
Carla Duijn : zorgsamenbuurtkoudenhoven@gmail.com  of    0626756332 

Social Koudenhoven app 
Een andere manier om contact te leggen met medewijkbewoners is via de 
Social Koudenhoven app. De eerste contacten zijn gelegd. Een bewoner heeft 
een oude luchtfoto van Koudenhoven aan een andere bewoner kunnen 
geven en een groep bewoners heeft het Militair Museum in Soest bezocht. 
Met deze app kunt u in contact komen met andere wijkbewoners voor een 
kopje koffie drinken, wandelen, sportmaatje zoeken, boodschappen doen, 

spullen ruilen/aanbieden. Maar zeker nu kunt u de app ook gebruiken om af te spreken met 
een wijkbewoner voor zomaar een praatje of om op de kinderen te passen. 
U kunt zich opgeven voor deze app onder vermelding van uw naam, mobiele nummer en adres 
via info@koudenhoven.com. 
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Koningsdag (onder voorbehoud) 
Op maandag 27 april van 14:00 tot 16:00 uur kunnen de kinderen in 
de wijk aan een vrijmarkt deelnemen om spullen te verkopen, spellen 
te ruilen of bijvoorbeeld een taart te verkopen voor een goed doel. 
Daarnaast willen wij met alle wijkbewoners een toost uitbrengen op 
de koning. De kinderen kunnen zich aanmelden via info@koudenhoven.com en hierbij 
aangeven of zij een tafel nodig hebben. De kosten zijn € 2,- per volwassene, kinderen gratis. 

ZorgSamenBuurt (ZSB) (onder voorbehoud) 
Op 22 april, 28 mei en 24 juni worden in Villa Roosevelt van 10:00 tot 12:00 uur weer 
koffieochtenden gehouden. Als bijdrage in de kosten voor koffie en/of thee wordt € 2,- per 
persoon per keer gevraagd. Meer informatie vindt u op de website. 

Buitengebied/Watercommisssie 
De afgelopen maanden zijn er verschillende ontwikkelingen geweest met betrekking tot het 
buitengebied. Op de website kunt u meer informatie vinden over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de hoge waterstand in de wijk op dit moment en de acties van de gemeente, de 
ontwikkeling Eckartse Bos/Dommeldal, het bijzondere rioleringsstelsel in de wijk, de 
ontwikkelingen rond bundelroutes en de verkeerssituatie Eisenhowerlaan(Helmondweg). 
Meer info bij Peter Aben; p.aben@hccnet.nl of Maurice Leltz; voorzitter@koudenhoven.com. 

DE punten actie voor de voedselbank 
De DE actie in 2019 voor de voedselbank heeft in Koudenhoven 80.000 (!) punten opgeleverd. 
Een echt fantastisch resultaat! Mede hierdoor zijn er in Nederland in totaal 134.000 pakken 
koffie door DE aan de Voedselbank overhandigd. U kunt ook dit jaar uw DE en Perla punten bij 
mij inleveren, Ministerlaan 54, hartelijk dank, Désirée van Lieshout (meer info zie website). 

Contributie 2020 (herinnering) 
Indien u de contributie nog niet heeft overgemaakt zoals zeer veel 
wijkbewoners al gedaan hebben, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. 
De contributie bedraagt voor 2020 € 15,- per adres en een extra donatie 
wordt op prijs gesteld. 

 NL42INGB0005575115 
 t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven, o.v.v. uw adres 

Ook in de wijk: 
- AED: nieuwe burgerhulpverleners gevraagd om de dekking van de AED in de wijk te 

verbeteren. Informatie bij Willemien de Jong: hwjonghaan@gmail.com. 
- Buurtpreventie: nieuwe lopers kunnen zich melden via bpkoudenhoven@gmail.com. 
- Leesclub: Thea van Veelen, tel: 040-2810562. 
- Wandelclub: Marian Kindervater, tel: 040-2816159. 
- Mini Bibliotheek Koudenhoven: voor Mackaylaan 30. 

Activiteiten Agenda (onder voorbehoud van de ontwikkelingen coronavirus) 
De komende maanden worden onderstaande activiteiten binnen de wijk georganiseerd: 

Datum Tijd Activiteit 

22 apr 10.00  ZSB koffieochtend 

27 apr 14.00 Koningsdag; vrijmarkt en spellen ruilen voor kinderen en toost op de koning  

8 mei 19.00 Begin uw weekend met de spellenavond, voor jong en ouder 

28 mei 10.00 ZSB koffieochtend 

5 juni 19.00 Begin uw weekend met de spellenavond, voor jong en ouder 

24 juni 10.00 ZSB koffieochtend 

Voor meer en actuele informatie zie de website: www.koudenhoven.com 
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