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Nieuwsbrief 2020 #7 

Sinterklaas 2020 
Sinterklaas heeft de wijkvereniging gevraagd in deze bijzondere tijd de Sint te helpen bij het 
organiseren van een activiteit. Tussen 23 november en 1 december zal er op Ministerlaan 76 
een sinterklaasschoorsteen staan waar kinderen tot en met 8 jaar een tekening, gedichtje, 
brief of iets anders in kunnen doen voorzien van naam, leeftijd en adres. Sinterklaas zal het 
leuk vinden deze presentjes te mogen ontvangen en zal bij al deze kinderen op 4 december 
een klein presentje laten bezorgen. Heeft u vragen, mail dan naar info@koudenhoven.com (let 
op .com niet .nl). 

Nieuwjaarsreceptie 2021 
De nieuwjaarsreceptie zal dit jaar niet op traditionele wijze plaats 
vinden, maar het bestuur zal de start van het jaar niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. 
Hoe, dat zult u de komende maand merken. 
 

Nieuwe leden bestuur en ALV februari 2021 
Door de verhuizing van Joris Spits is er een vacature ontstaan binnen het bestuur. Wij zijn op 
zoek naar een moeder of vader met jonge kinderen die samen met ons activiteiten voor deze 
doelgroep gaat ontwikkelen. U beslist zelf hoeveel tijd u hier insteekt. Dit is geheel naar eigen 
inzicht en flexibel. Maar ook andere wijkbewoners kunnen zich natuurlijk aanmelden. 
Wilt u zich verkiesbaar stellen of nadere informatie hebben, neem dan contact met ons op via 
secretaris@koudenhoven.com of met een van de bestuursleden. 
De Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging zal in 2021 anders georganiseerd gaan 
worden dan normaal. Over hoe en de agenda zullen wij u in januari 2021 informeren. 

Website en mailadressen Wijkvereniging Koudenhoven eindigen op .com 
De afgelopen maanden hebben wij gemerkt dat sommige buurtbewoners de mail versturen 
naar info@koudenhoven.nl in plaats van .com. 
Wij willen u nadrukkelijk vragen de domeinnaam .com en dus niet .nl te gebruiken wanneer u 
een bericht aan de wijkvereniging wilt sturen. 
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Geen fysieke bijeenkomsten binnen maar wel ….. 
Nu we binnen fysiek niet samen kunnen komen zoals bijvoorbeeld bij de ZSB koffieochtenden 
of bij het wijkbridge, organiseert het bestuur een aantal coronaproof buitenactiviteiten. Heeft 
u zelf ook ideeën? Laat het ons weten. 
Voor de eerste buitenactiviteit Waterafvoer systeem Koudenhoven hadden zich 14 mensen 
aangemeld. Een nieuwe wandeltocht staat gepland op 9 januari 2021 (vanaf 10.00 uur). Vooraf 
opgeven is noodzakelijk via voorzitter@koudenhoven.com. 

Terugblik Halloween 31 oktober 2020 

Nadat een week lang op verschillende punten in de wijk verlichte pompoenen hebben gestaan, 
hebben op zaterdag 31 oktober 37 kinderen in vier groepen een Halloween spooktocht 
gelopen langs 19 spookhuizen. De kinderen werden bij de verschillende huizen getrakteerd op 
een “trick or treat”. Bijzonder was ook dat er zoveel huizen mooi en griezelig versierd waren. 
Deze mooie Halloween-traditie in Koudenhoven zal ook in 2021 voortgezet worden. 

Hulp aan de Voedselbank Eindhoven 
Omdat de inzamelingsacties met behulp van vrijwilligers bij de diverse 
supermarkten momenteel grotendeels stil liggen, kampt de voedselbank met 
tekorten. Er is dringend behoefte aan lang houdbare producten zoals pasta, 
rijst, houdbare melk, pastasaus, blikgroenten, etc.. Naast de garage van 
Ministerlaan 54 staan gedurende de maand december tussen 09:00 en 21:00 
uur kratten waar u deze spullen in kunt stoppen. Tevens kunt u ook dit jaar 
weer uw DE en Perla punten inleveren. Namens de cliënten van de voedselbank hartelijk dank. 

Veiligheid in de wijk 
Wilt u ook een sticker hebben om op de grijze en/of groene bak te plakken en 
daarmee aandacht schenken aan de 30 kilometer snelheidslimiet in onze wijk 
en aan de veiligheid van onze kinderen in onze wijk? 
Bestel er een voor € 15 bij Fleur Lommers of via info@koudenhoven.com. 
 
 

Social Koudenhoven app 
Een kruiwagen lenen, het aanbieden van spullen of is de post verkeerd bezorgd? U komt het 
allemaal tegen op de Social Koudenhoven app. Geef u op onder vermelding van uw naam, 
mobiele nummer en adres via info@koudenhoven.com. 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

23 nov – 1 dec 2020  Sinterklaasschoorsteen (Ministerlaan 76) 

9 januari 2021 vanaf 10:00 uur Waterafvoersysteemtocht door de wijk 
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