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Nieuwsbrief 2020 #6 

Halloween (31 oktober 2020) gaat door! 
De Halloween spooktocht door de wijk wordt in een aangepaste 
vorm op zaterdagavond 31 oktober 2020 gehouden. Alle kinderen 
uit de wijk tot en met 12 jaar kunnen hier aan deelnemen. 
Ouders kunnen hun kind(eren) voor 20 oktober opgeven via 
info@koudenhoven.com onder vermelding van naam, adres en 
leeftijd. De ouders dienen er wel rekening mee te houden dat zij 
deze keer zelf beperkt met de kinderen in de spooktocht kunnen 
meelopen. De deelnemers ontvangen per e-mail nadere details in 
de laatste week van oktober. 

 
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, rijstwafels of 
popcorn). Wilt u meedoen als spookhuis, geef u dan voor 20 oktober op via 
info@koudenhoven.com onder vermelding van uw adres. 
 
In de week voorafgaand aan Halloween zal de wijkvereniging weer een aantal pompoenen in 
de wijk plaatsen. Wilt u ook zelf een pompoen voor uw huis plaatsen, dan kunt u er een voor 
20 oktober bij de wijkvereniging bestellen via info@koudenhoven.com. U dient de pompoen 
wel zelf uit te snijden, te plaatsen en van een lichtje te voorzien. 
 
Aan deelname aan één of meerdere van de Halloween activiteiten zijn geen kosten verbonden, 
wel graag aanmelden voor 20 oktober. Zie ook https://www.koudenhoven.com/halloween/ 

Sinterklaas 2020 
Dit jaar zal Sinterklaas met zijn paard en Pieten waarschijnlijk niet door de wijk rijden. 
De wijkvereniging organiseert dan in dat geval een nog nader te bepalen alternatief. Heeft u 
kleine kinderen en stelt u toch een sinterklaasactiviteit op prijs, meldt dit dan aan ons via 
info@koudenhoven.com. Over de opzet zullen wij u in november dan nader informeren. 

Buitenactiviteiten 
Nu we binnen fysiek niet samen kunnen komen, zoals bijvoorbeeld bij de ZSB koffieochtenden, 
organiseert het bestuur een aantal coronaproof buitenactiviteiten. Heeft u zelf ook nog ideeën, 
laat het ons weten via info@koudenhoven.com. 

Waterafvoer systeem Koudenhoven (de eerste buitenactiviteit) 
In onze wijk is het waterafvoersysteem bijna 20 jaar geleden aangepast waarbij er een 
vuilwaterriool, een schoonregenwaterafvoer en een drain is aangelegd. Wilt u er meer over 
weten en een paar bijzondere herkenningspunten in de wijk zien, geef u op en loop met ons 
mee op zaterdag 14 november om 10.00 uur. Vooraf opgeven is noodzakelijk via 
voorzitter@koudenhoven.com. 

mailto:secretaris@koudenhoven.com
http://www.koudenhoven.com/
mailto:info@koudenhoven.com
mailto:info@koudenhoven.com
mailto:info@koudenhoven.com
https://www.koudenhoven.com/halloween/
mailto:info@koudenhoven.com
mailto:info@koudenhoven.com
mailto:voorzitter@koudenhoven.com


 

Welkom nieuwe wijkbewoners 
Sinds een jaar bezoekt een delegatie van het bestuur de nieuwe wijkbewoners en de 
pasgeboren baby’s om hen welkom te heten in de wijk. Sinds 1 januari 2020 hebben wij 12 
nieuwe wijkbewoners en 6 baby’s met een presentje welkom geheten in de wijk. 

Eikenprocessierups en nestkastjes 
Het is nu de tijd om de eikenprocessenrups in het jaar 2021 te bestrijden door nestkastjes voor 
vogels op te hangen. 
Voor meer info, zie https://www.koudenhoven.com/richtlijnen-vogelnestkastjes/ 

Terugblik Burendag 26 september 2020 
Met als thema “Koudenhoven zijn wij samen” is er een coronaproof invulling gegeven aan 
burendag. Mede geholpen door het mooie weer hebben ruim 70 wijkbewoners individueel, 
met hun gezin en op gepaste afstand met anderen een aantal opdrachten uitgevoerd, zijnde: 

- Het maken van een Tangram figuur. 
- Het maken van een origami vogel. 
- Het maken en lopen van een puzzel/speurtocht door de wijk. 

Uit de vele goede inzendingen zijn Henk Lammers en Maria van Rooijen als winnaar uit de bus 
gekomen. Gefeliciteerd. 

 

 
De reacties tijdens en na afloop waren zeer positief: “Ik heb buren gesproken die ik nog niet 
kende”; “Ik heb nooit geweten dat er een speeltuintje was in de wijk”; “Nu weet ik waar de 
mini-bibliotheek is in de wijk”; “Bedankt voor het creatieve initiatief en de organisatie”, “Wat 
jammer dat ik niet kan, jullie doen dit toch vaker?”. 
 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

31 oktober 2020 18:30 - 20:00 uur Halloween (spooktocht door de wijk) 

14 november 2020 10:00 – 11:00 uur Waterafvoersysteemtocht door de wijk 

Begin december 2020  Sinterklaas 
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