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Het coronavirus heeft behoorlijk in ons leven ingegrepen. Als wijkvereniging proberen wij juist 
nu te doen wat wij als primaire doelstelling hebben en dat is verbinden. Via deze extra 
nieuwsbrief willen wij u ook informeren over enkele “veilige” manieren van verbinden waar wij 
als wijkvereniging behulpzaam bij kunnen zijn. Daarnaast zijn wij als bestuur blij te constateren 
dat veel wijkbewoners een extra oogje in het zeil houden op de andere wijkbewoners. De 
oproep van de premier “Let een beetje op elkaar” wordt dus in onze wijk in praktijk gebracht. 
 
Maurice Leltz, voorzitter 
 

Coronavirus 
Helaas treft het coronavirus Nederland sinds begin maart. De 
wijkvereniging volgt hierbij de richtlijnen van de regering en het 
RIVM. Dit betekent dat de komende twee maanden de 
koffieochtenden van 22 april en van 28 mei, Koningsdag van 27 
april en de spellenavond van 8 mei niet door gaan. Na 1 juni 
zullen, afhankelijk van de ontwikkelingen, weer activiteiten 
opgestart gaan worden. Volg de website van de wijkvereniging 
www.koudenhoven.com of neem vooraf telefonisch contact op. 

Hulp voor en door wijkbewoners 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij wijkbewoners opgeroepen zich te melden als zij hulp nodig 
hebben. Dit heeft geleid tot positieve reacties waaruit blijkt dat de aangeboden hulp zeer op 
prijs wordt gesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat de komende tijd voor meer wijkbewoners 
een eenzame periode wordt. 
Heeft u hulp nodig voor uw boodschappen of heeft u behoefte aan een telefonische gesprek, 
dan kunt u contact opnemen met Maurice of Carla en zij regelen het. Meerdere wijkbewoners 
hebben al aangegeven dat zij bij de uitvoering hiervan willen helpen. 
Want: “De wijkvereniging zijn wij samen” 

Maurice Leltz : voorzitter@koudenhoven.com   of   0614928175 
Carla Duijn : zorgsamenbuurtkoudenhoven@gmail.com  of   0626756332 

Hoe kunt u met elkaar contact hebben? 
De mogelijkheden om fysiek contact met elkaar te hebben zijn door corona beperkt. Gelukkig 
zijn er handige tools om toch via beeld en geluid contact te houden, zoals Skype, Google 
Hangouts of Facetime. Maar WhatsApp, de telefoon of gewoon een brief of zwaaien voor het 
raam kan natuurlijk ook. 
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Op de foto hiernaast krijgt u een inkijkje in de 
bestuursvergadering van 27 maart die wij met 
een andere tool “Jitsi” hebben gehouden. 
Herkent u alle bestuursleden? 
Het voordeel van Jitsi is dat je geen account nodig 
hebt en niets hoeft te downloaden. Alleen een 
internetverbinding, computer of smartphone, 
camera en microfoon zijn nodig. De laatste twee 
zijn standaard aanwezig op (bijna) elke laptop. Wilt u meer informatie over de tool Jitsi, bel een 
van de bestuursleden of stuur een mail naar info@koudenhoven.com  

Social Koudenhoven app 
U kunt ook met andere wijkbewoners in contact komen via de Social 
Koudenhoven app. Zeker nu kunt u de app ook gebruiken om een telefonische 
afspraak te maken voor zomaar even een praatje, tips te geven hoe eten 
thuisbezorgd kan worden of om andere informatie uit te wisselen. 
U kunt zich opgeven voor deze app onder vermelding van uw naam, mobiele 

nummer en adres via info@koudenhoven.com of door met een van de bestuursleden te bellen. 

Wat een mooie initiatieven door wijkbewoners 
Het coronavirus heeft een heleboel mooie initiatieven in de wijk tot stand gebracht. Wat 
hebben we zoal langs zien komen aan initiatieven: tips van leveranciers van etenswaren die 
thuisbezorgen, hulp om boodschappen te doen, het bellen naar wijkbewoners, een Berenjacht 
voor de kinderen (en hun ouders). Kortom: de wijk zijn wij samen. 

Hulp aan de Voedselbank Eindhoven 
Omdat de inzamelingsacties bij de supermarkten op dit moment stil liggen, heeft de 

Voedselbank Eindhoven behoefte aan lang houdbare producten zoals rijst, 
pasta, pastasaus, pindakaas, zonnebloemolie, blik groenten, jam, etc.. 
Naast de garage van mijn huis staan kratten waar u deze spullen van 9:00 tot 
21:00 uur in kunt stoppen waarna ik deze bij de Voedselbank zal bezorgen. 
U kunt ook dit jaar uw DE en Perla punten bij mij inleveren. Hartelijk dank. 

Désirée van Lieshout, Ministerlaan 54 (voor meer info, zie www.koudenhoven.com). 

Ondanks alle onzekerheden blikken we toch hoopvol vooruit naar juni 
- Op 6 maart zijn wij gestart met een eerste super leuke spellenavond. Er is o.a. 

Rummikub, Geestenjacht, tafelijshockey en sjoelen gespeeld. De volgende 
avond is onder voorbehoud op vrijdag 5 juni waarbij niet alleen het bestuur 
maar ook u voor één of meerdere spellen zorgt. Neem dus vooral ook uw eigen 
spel mee (zoals op 6 maart Skip Bo en Geestenjacht). Natuurlijk kunt u ook 
langs komen voor alleen een praatje of drankje. De spellenavond is zowel voor 
kinderen als voor volwassenen en is van 19:00 uur tot 21:00 uur in Villa 
Roosevelt. De kosten zijn € 2,- per volwassene, kinderen gratis. 

- Onder voorbehoud is er op woensdag 24 juni in Villa Roosevelt van 10:00 tot 12:00 uur 
weer een koffieochtend. Als bijdrage in de kosten voor koffie en/of thee wordt € 2,- per 
persoon per keer gevraagd. Meer informatie vindt u op www.koudenhoven.com. 

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

Datum Tijd Activiteit 

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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