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Nieuwsbrief 2020 #4 
 
Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland (begin maart) hebben wij alle activiteiten 
van de wijkvereniging jammer genoeg moeten annuleren. Hoewel wij op landelijk niveau nu 
stapsgewijs meer vrijheid krijgen, is het nog onduidelijk wanneer wij weer activiteiten in de 
wijk kunnen opstarten. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze plannen voor 
wat misschien wel mogelijk is in de resterende maanden van dit jaar. 
Maurice Leltz, voorzitter 

Hulp voor en door wijkbewoners 
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden een 25-tal wijkbewoners telefonisch benaderd om 
te informeren of er behoefte aan hulp nodig is. Het bleek dat er op dat moment geen behoefte 
aan extra hulp nodig was en dat een ieder zijn of haar zaken op dat gebied zelf goed geregeld 
had. Verheugend is dat meerdere wijkbewoners zich bij het bestuur gemeld hebben om te 
helpen indien dit nodig is. 
Omstandigheden kunnen veranderen en daarom zeggen wij nog een keer: 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. Want: “De wijkvereniging zijn wij samen” 

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

Burendag 26 september 2020 
Een grootschalige burendag zoals vorig jaar zal dit jaar niet haalbaar zijn maar als 
wijkvereniging willen wij samen met de wijkbewoners toch iets gaan doen. Op dit moment 
lijken activiteiten die in de buitenlucht plaatsvinden het meest aangewezen dus te denken valt 
aan oud Hollandse spellen, een barbecue, een fietstocht, een pub quiz, etc. 
Wij roepen alle wijkbewoners op om met ideeën te komen en deze te melden op 
info@koudenhoven.com. 

ZorgSamenBuurt (ZSB) 
Het organisatieteam van de ZorgSamenBuurt Koudenhoven heeft 
eensgezind besloten om tot september 2020 de koffieochtenden geen 
doorgang te laten vinden. 
In onze afwegingen zijn de richtlijnen van het RIVM meegenomen, maar 
vooral, gezien de leeftijd van onze bezoekers en daarmee de 

kwetsbaarheid en de gezondheidsrisico’s, vinden wij het nog niet verantwoord de activiteiten 
door te laten gaan. 
Wij hopen vanaf september u weer te kunnen ontmoeten. 
Namens het organisatieteam ZorgSamenBuurt Koudenhoven, 
Corry, Yvonne, Sylvia, Loek, Jeanne en Carla 
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Contributie 2020 
De contributiebetalingen dit jaar lopen achter in vergelijking met vorig jaar. 
Dat de wijkvereniging nu minder zichtbaar is omdat alle activiteiten sinds 
maart geannuleerd zijn, kan hier van invloed op zijn. Indien u de contributie 
nog niet heeft overgemaakt, dan verzoeken wij u dit toch alsnog te doen. De 
contributie bedraagt € 15,- per adres voor 2020 en een extra donatie wordt op prijs gesteld. 

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

Social Koudenhoven app 
Een kruiwagen, groencontainer of aanhanger lenen, of paastakken, 
geïmpregneerde balken of grijze stenen gratis afhalen? Is de post verkeerd 
bezorgd of zijn uw cavia’s ontsnapt? U komt het allemaal tegen op de Social 
Koudenhoven app. De app wint aan populariteit en telt nu 51 deelnemers. 
U kunt zich opgeven voor deze app onder vermelding van uw naam, mobiele 

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

Hulp aan de Voedselbank Eindhoven 
Beste wijkbewoners,  
Langs deze weg wil ik u mede namens de voedselbank heel hartelijk 
bedanken voor uw gulle gaven aan de (cliënten) van de voedselbank. 
Er zijn met deze actie 26 volle kratten opgehaald (circa 600 producten) en 
nog steeds vind ik wekelijks producten in de dozen naast mijn garage. 
De voedselbank verstrekt wekelijks 650 pakketten aan de armste mensen in Eindhoven en 
probeert verspilling van goed voedsel te voorkomen.  
Meer informatie vindt u op de website: www.voedselbankeindhoven.nl. 
Nogmaals heel hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Désirée van Lieshout. 

Borstelen in de wijk 
Op 30 april en 1 mei zijn de straten in Koudenhoven weer geborsteld om onkruid e.d. te 
verwijderen. De gemeente plaatst geen borden met een vooraankondiging (zoals in andere 
wijken wel gebeurt) omdat het aantal parkeervakken op de openbare weg in Koudenhoven 
gering is. Wij hebben de gemeente nog een keer gevraagd of wij van tevoren op de hoogte 
gesteld kunnen worden opdat wij dit naar onze wijkbewoners toe kunnen communiceren via 
onze website of de Social Koudenhoven app. Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 

Horecastewards 
Misschien heeft u ze al gezien, maar horecastewards zijn naast onze 
BOA’s en politie extra inzetbaar inzake corona maatregelen. Zij werken 
in koppels, worden aangestuurd vanuit Stadstoezicht en zijn aanwezig 
van 12:00 uur tot 21:00 uur. 
Horecastewards werken voor Stichting Veilige Steden uit Den Haag. 

Voor meer informatie, zie https://stichtingveiligesteden.nl/horecastewards/ 

Activiteiten agenda (onder voorbehoud) 
Wij hopen de activiteiten binnen de wijk in september weer te kunnen opstarten 

Datum Tijd Activiteit 

26 september ca. 13:00 uur Burendag 

ergens in september 10:00 uur ZSB koffieochtend 
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