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Nieuwsbrief 2021 #1 

Gelukkig en gezond 2021 
Met een klein presentje hebben wij als bestuur alle wijkbewoners een gelukkig maar bovenal 

gezond 2021 toegewenst. Naast een leuke uitstraling staat de kaars ook symbool 
voor het licht en gezondheid dat wij u en alle wijkbewoners toewensen. 
De activiteiten die wij dit jaar gaan organiseren zijn, zoals wij dat ook in 2020 
hebben gedaan, afhankelijk van de mogelijkheden. Omdat een traditionele 
nieuwjaarsreceptie dit jaar niet mogelijk is, nodigen wij u uit om met extra aandacht 
en op gepaste wijze uw medewijkbewoners een gelukkig 2021 toe te wensen. 

Contributie 2021 
De contributie bedraagt voor 2021 (na goedkeuring door de 
algemene ledenvergadering) € 15,- per huisadres. 
Om de wijkactiviteiten nog mooier te maken, wordt een 
verhoging van dit bedrag door een extra donatie op prijs 
gesteld. Wij verzoeken u de contributie en eventueel de extra 
donatie, liefst per direct, over te maken via de QR code of op 
IBAN: NL42INGB0005575115 
 t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven 
 o.v.v. uw adres 

Algemene ledenvergadering (ALV) 2021 
Vanwege de beperkende coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de ALV die 
normaal in februari gehouden wordt, uit te stellen naar juni 2021. 

Geen fysieke bijeenkomsten binnen, maar wel ….. 
Nu wij fysiek niet binnen samen kunnen komen, organiseert het bestuur een aantal 
buitenactiviteiten. Heeft u zelf ideeën? Laat het ons vooral weten. 

Hoe goed kent u uw wijk? 
Na de succesvolle burendag speurtocht organiseert de wijkvereniging een tweede speurtocht 
door de wijk en het Eckartse bos. Deze tocht kunt u met uw eigen gezin geheel binnen de 
coronaregels zelfstandig lopen. Tot 20 januari kunt u ook een prijs winnen. De speurtocht is 
zeer geschikt om samen met uw kinderen te lopen maar is ook voor volwassen leuk en zal u 
brengen langs verschillende delen van de wijk en het Eckartse bos. De speurtocht is bij deze 
nieuwsbrief toegevoegd. Heeft u vragen, mail naar info@koudenhoven.com (let op: niet .nl). 

Waterafvoersysteem Koudenhoven 
In november 2020 hebben 15 wijkbewoners meegelopen om kennis te nemen van het unieke 
waterafvoersysteem in de wijk. Wilt u ook meer weten, dit kan wederom op 30 januari 2021 
(zaterdag) om 10:00 uur, vooraf opgeven is noodzakelijk via voorzitter@koudenhoven.com. 
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Veiligheid in de wijk 
De snelheid binnen de wijk is door de gemeente op 30 kilometer per uur 
gesteld. Zeker voor de veiligheid van de jonge kinderen is het hanteren van 
deze snelheid belangrijk. Op verzoek van de wijkvereniging worden binnenkort 
twee snelheidsmeters in de wijk opgehangen. Uit de gegevens kunnen we 
halen hoeveel auto’s er sneller rijden dan de toegestane snelheid van 30 k/u. 
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u nadere informatie geven over de 

resultaten. Denk aan de veiligheid van u en de kinderen, 30 KM is de Max! 

Social Koudenhoven 
Heeft u zich al, net als 71 andere wijkbewoners, aangemeld voor de Social 
Koudenhoven app? Deze app is bedoeld om met andere wijkbewoners in 
contact te komen voor een kopje koffie, praatje, Wordfeudmaatje, post of 
planten verzorgen tijdens de vakantie, museumbezoek, wandelen, aanbieden 
of vragen van spullen, oppas, golf- of sportmaatje, het lenen van een groene 
afvalbak, kruiwagen of aanhangwagen, of ……….? 
Opgeven kan o.v.v. naam, 06-nummer en adres via info@koudenhoven.com (niet.nl) 

Terugblik op recente activiteiten/acties: 
Sinterklaas 2020 

Op 4 december heeft de wijkvereniging Sinterklaas geholpen bij het 
bezorgen van 29 pakjes bij kinderen in de wijk. In de week 
voorafgaand aan Sinterklaas heeft er een schoorsteen gestaan in de 
wijk waar de kinderen hun tekening of knutselwerk in konden 
doen. Sinterklaas en de hulppieten hebben deze mooie werkjes 
met heel veel dank in ontvangst genomen en deze hangen nu in de 

werkkamer van Sinterklaas in het paleis in Madrid te pronken. 
 

Voedselbank Eindhoven 
Ook in december 2020 hebben veel buurtbewoners de Voedselbank geholpen door houdbare 
producten te schenken, waarvoor heel veel dank. Wilt u nog producten zoals pasta, pastasaus, 
blikgroenten, rijst etc. schenken, dat kan nog via de boxen naast de garage Ministerlaan 54. 
 
Koudenhoven Helpt 
Het Bestuur heeft in het kader van het nieuwe project Koudenhoven Helpt een donatie gedaan 
aan de scouting Pres. Roosevelt om hen door de moeilijke coronaperiode te helpen. 

Vooraankondigingen (meer info op www.koudenhoven.com) 
Afhankelijk van de mogelijkheden worden de volgende activiteiten georganiseerd: 
 
Paashaas 
Op zaterdag 3 april 2021 van 15:00 tot 17:00 uur zal de Paashaas weer een bezoek brengen 
aan de (klein)kinderen van Koudenhoven. Nadat de kinderen eerst gezellig gaan tekenen, 
knutselen en leuke dingen maken, gaan de kinderen daarna op zoek naar de paaseitjes. 
 
Koningsdag (vrijmarkt, spellenruilmiddag en een toost op de Koning) 
Op dinsdag 27 april 2021 van 14:00 tot 16:00 uur tijdens Koningsdag 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. 
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Bijlage bij Nieuwsbrief 2021 #1 
 

NIEUWJAARSSPEURTOCHT KOUDENHOVEN JANUARI 2021 
 
Nu we geen Nieuwjaarsreceptie kunnen houden heeft het bestuur een Nieuwjaarsspeurtocht 
samengesteld die u met uw eigen gezin kunnen lopen. 
De speurtocht brengt langs verschillende plekken in de wijk maar ook in het Eckartse bos. 
 
HOE: 
- U kunt de speurtocht met uw eigen gezin lopen, overigens is ook voor volwassen de 

speurtocht leuk om te lopen. 
- Wanneer u met iemand anders samen loopt, let dan op de geldende regels. 
- De speurtocht kent vragen die u thuis kunt opzoeken maar vooral vragen waarvoor u fysiek 

de aangegeven plek moet bezoeken. 
- De vragen kunnen willekeurig beantwoord worden, ook kunt u de speurtocht naar uw 

eigen inzicht over verschillende dagen verspreid voltooien. 
- Er is een mooie prijs beschikbaar voor de deelnemer die de meeste vragen juist 

beantwoord heeft. 
- Hiervoor dienen de antwoorden uiterlijk 20 januari 2021 ingeleverd te zijn via de mail 

info@koudenhoven.com (let op: niet .nl) of fysiek op Ministerlaan 11. Daarna kunt de 
wandeling natuurlijk ook nog lopen maar stopt de prijsvraag. 

 
 
DE VRAGEN: 
1. Villa Roosevelt (Muschbergweg 1) is de basis van Scouting Pres. F.D. Roosevelt. 

De volgende drie vragen gaan over het pand en/of de scouting: 
a. Welke kleur hebben de raamkozijnen naast de kleur wit? 
b. Welke naam staat er op de vuilcontainer? 
c. Wie zijn de doelgroep van deze scouting? 

 
U loopt nu richting het bos en gaat bij de eerste splitsing rechtsaf het kleine pad op.  
Lopende op dit kleine pad komt u een paaltje tegen met een witte band. Loop rechts van de 
paaltje het pad in alwaar u een gebouwtje aantreft. 
 
2. Wat is de activiteit die rond dit gebouw gedaan wordt? 
 
U gaat terug naar het pad en neemt het kleine pad schuin rechts. 
Op het einde van dit kleine pad gaat u rechtsaf richting het Martinusgilde gebouw. 
Bijna op het einde treft u in het bos het gebouw van het gilde aan de rechterzijde aan. 
 
3. De navolgende drie vragen gaan over het pand, terrein en/of het gilde: 

a. Hoeveel schietpalen met kogelvangers staan er op het terrein? 
b. Welke kleur steen heeft het hoofdgebouw? 
c. Wat is de eerste letter van de naam van het Martinusgilde zoals dit op  

het gebouw staat (dus niet M!!)? 
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U loopt na het gildegebouw linksaf richting de waterzuivering. 
Op het einde van het pad kunt u rechtsaf naar het bruggetje over de Dommel. Vanwege corona 
is het hek dicht zoals u op het witte geplastificeerde bericht op het hek kunt lezen. 
 
4. Wat is het laatste woord dat op het witte geplastificeerde bericht staat? 
 
U loopt terug richting de wijk. Aan u rechterkant ligt de waterzuivering De Dommel. 
 
5. Welk cijfer staat op de eerste grote koepel van de waterzuivering? 
 
U loopt het pad af tot de wijk. Aan het einde gaat u rechts en direct weer links de wijk in zodat 
u uitkomt tussen Ministerlaan 64 en 66. Vlak voordat u de wijk inloopt, ziet u bij de sloot een 
groen kastje. 
 
6. Welke letter/cijfer combinatie staat er op dit kastje? 
 
De volgende vragen brengen u door alle straten van de wijk. 
 
7. Welk voorwerp ziet u aan de linkerzijkant van de garagemuur van Ministerlaan 57? 
 
8. Welke twee hoofdkleuren kent het vogelhuisje in de boom voor Piersonhof 2 
 
9. Voor Gerbrandyhof 5 staat iets bijzonders, wat is het? 
 
10. Bij Keucheniushof 9 treft u een spel aan de muur aan. Welk spel is dit? 
 
11. Aan de muur van Loudonlaan 14 treft u iets bijzonders. Wat is/zijn dit? 
 
12. Wat ziet u aan de muur van Neherlaan 25? 
 
13. Waar treft in het speeltuintje de code 29N01 aan? 
 
14. Voor Olivierlaan 3 staat een lantaarnpaal. Welk nummer staat op deze paal? 
 
15. Tussen welke huisnummers loopt het pad naar de Oude-Muschbergweg? 
 
16. Suurhofflaan 18 toont aan de zijmuur een grote tekening met tekst. Wat voor tekening en 

welke tekst vindt u daar? 
 
17. Wat staat er voor Mackaylaan 30 in de tuin? 
 
 
Disclaimer: De puzzeltocht is op 23 december 2020 gemaakt. Het is mogelijk dat niet alle 
vragen meer te beantwoorden zijn. Toch hopen wij dat u een leuke wandeltocht heeft 
gemaakt, nu nog meer weet van de wijk en u misschien op plaatsen bent geweest waar u nog 
niet eerder geweest bent. 
 
Wilt u meedingen voor een mooie prijs? Vergeet dan niet de antwoorden uiterlijk 20 januari 
2021 per mail naar info@koudenhoven.com (dus niet .nl) te sturen of fysiek op Ministerlaan 11 
in te leveren. Een deskundige jury zal de antwoorden controleren en de prijs op gepaste wijze 
overhandigen aan de winnaar. 
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