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Also for our non-Dutch residents a very warm welcome. We hope to meet you soon at one of our 
events. 
 
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat het bestuur in het afgelopen jaar binnen de richtlijnen een keur 
aan activiteiten heeft georganiseerd. Wij gaan daar dit jaar binnen de mogelijkheden mee door! 
 

De wijkvereniging bestaat 40 jaar! 
De wijkvereniging is jarig. 40 jaar geleden, op 30 januari 1981, werd de 
wijkvereniging opgericht. Aanleiding waren de gemeenschappelijke problemen 
van de (toen) nieuwe wijk zoals grondwater, oppasdienst, bushalte, 
inbraakbeveiliging, groen en bestrating en een centraal antennesysteem. 
Sommige zaken zijn opgelost, voor andere zijn andere oplossingen gevonden en 
nieuwe zijn daarbij gekomen. Maar wat gebleven is, is dat een wijk meer is dan 
een aantal huizen. Een wijk is een gemeenschap van mensen die iets gemeen 
hebben en er voor elkaar zijn. 

 
Om dit jubileum gepast te vieren willen wij een digitaal wijkboek maken, samengesteld door en 
voor alle wijkbewoners. Wij vragen u om met een foto, verhaal of iets anders, uw ervaring over de 
wijk en/of haar bewoners met andere wijkbewoners te delen. 
Wanneer u deze voor 15 maart 2021 inlevert bij info@koudenhoven.com (niet .nl) dan maken wij 
hier een mooi digitaal boek van dat wij op onze website plaatsen. U kunt uw bijdrage ook fysiek 
inleveren bij de secretaris (Keucheniushof 7) zodat wij het in het digitale boek kunnen opnemen. 
 

Doet u allen mee! 
 

Contributie 2021 herhaalde oproep 
Ruim 100 huishoudens hebben hun contributie voor 2021 ad € 15,- voldaan (de hoogte van de 
contributie moet formeel nog goedgekeurd worden door de ALV). Bent u de contributie vergeten, 
het bedrag kan natuurlijk altijd nog overgemaakt worden. 
Een extra donatie om de wijkactiviteiten nog mooier te maken wordt op 
prijs gesteld. 
 IBAN: NL42INGB0005575115 
 t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven 
 o.v.v. uw adres 
 

Buurtpreventie Koudenhoven 
In de wijk is de buurtpreventie actief en beheert de WhatsApp-groep “Buurtpreventie 112”. 
De buurtpreventen lopen in tweetallen regelmatig door de wijk.  
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Wilt u ook evenals 40 andere getrainde buurtbewoners meelopen als buurtprevent om de wijk 
beter te beschermen? Of wilt u opgenomen worden in de “Buurtpreventie 112” app? Neem dan 
voor meer informatie contact op via bpkoudenhoven@gmail.com. 
 
 
 
 
 

Eindje Om de Martinuskerk 
Door de gemeente zijn verschillende wandeltochten van ongeveer vier kilometer beschikbaar 
gesteld onder de naam “Eindje Om”. Eén daarvan start en eindigt bij de Marinuskerk en brengt u 
o.a. langs de gedenkbomen en de Collse watermolen. Zie onze website: Home >> Gemeente >> 
Eindje om de Martinuskerk. U vindt hier ook de link naar de website van de gemeente Eindhoven. 

 

AED in Koudenhoven 
Om onze wijk hartveilig te maken is er in 2014 een AED opgehangen aan huis 
Ministerlaan 57. Om de AED goed te laten functioneren is het van groot belang dat er 
genoeg burgerhulpverleners (ongeveer 30) in de wijk zijn. Om eventueel met elkaar te 
communiceren is er een “AED Koudenhoven” app. In deze app staan momenteel 18 

bevoegde hulpverleners. Wij hebben dus nog enkele mensen nodig. 
Bent u in het bezit van een reanimatiediploma of een bedrijfshulpverlener (BHV) diploma, meldt u 
zich dan graag bij Willemien de Jong (hwjonghaan@gmail.com) of bij Inge Kempers 
(ingeborg.claus@gmail.com). Heeft u geen diploma maar wel belangstelling om een diploma te 
behalen, kijk op www.reanimatieonderwijszob.nl. 

Help ons onze wijk hartveilig te houden! 
 
Onder voorbehoud van de mogelijkheden staan in de agenda de navolgende activiteiten: 

1. 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 zij daarna op zoek naar de paaseitjes. 

2. 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 om een 
taart te verkopen voor een goed doel. Daarnaast willen wij een toost uitbrengen op de koning. 
 

Terugblik op recente activiteiten/acties: 
Waterafvoersysteem Koudenhoven 
Tijdens vijf wandelingen in 2020 en drie in januari 2021 hebben in totaal 25 wijkbewoners kennis 
vergaard over ons bijzondere watersysteem. Wilt u ook kennis nemen van het watersysteem in de 
wijk, mail dan naar voorzitter@koudenhoven.com dan plannen wij een afspraak. 
 
Puzzeltocht Koudenhoven / Eckartse bos was een groot succes 
Bij de vorige nieuwsbrief zat ook een puzzeltocht door alle straten van de wijk en een deel van het 
Eckartse Bos. In totaal hebben ruim 30 wijkbewoners deze tocht gelopen en de vragen beantwoord. 
En wat een leuke reactie hebben wij ontvangen: “heerlijk om met dit doel de wijk door te lopen”, 
“hartstikke leuk initiatief”, “de kinderen hebben genoten bij het zoeken naar de antwoorden”. Alle 
deelnemers hebben hun prijs ontvangen. Natuurlijk kunt u de wandeling nog eens lopen. Op onze 
website staat deze bij: Home >> Wijkvereniging >> Nieuwsbrieven >> Nieuwsbrief 2021 #1. 

Ook in coronatijd gelden de volgende tips:  
 Zorg voor een bewoonde indruk van uw woning 

 Ramen dicht – Licht aan – Deur op slot 
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