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Pasen 
Op zaterdag 3 april 2021 wordt voor kinderen uit de wijk een speurtocht van ongeveer één uur 
georganiseerd waarbij het zoeken (en vinden) van eieren een belangrijk onderdeel is. De eieren 
worden op diverse plaatsen in de wijk verstopt. De paashaas zal ook rondlopen. 
De kinderen lopen zelf (indien oud genoeg) of met de ouders, waarbij de coronaregels van het 
RIVM gehandhaafd blijven. 
U kunt starten tussen 14:00 en 15:00 uur waarbij u de looproute kunt 
ophalen op het startadres. Dit persoonlijke startadres zullen wij uiterlijk 2 
april (per e-mail) aan u bekend maken. Op deze manier hopen wij de 
loopgroepjes klein te houden en verspreid door de wijk te laten lopen en 
zoeken. Rond 16:00 uur is de speurtocht en paaseierenzoektocht 
afgelopen. 
Kinderen kunnen onder vermelding van naam, adres en leeftijd 
opgegeven worden via info@koudenhoven.com (niet .nl). Doe dit wel 
voor 30 maart 2021 in verband met de voorbereiding. Er wordt geen leeftijdslimiet gesteld en ook 
uw kleinkinderen zijn van harte welkom. 
 

De wijkvereniging bestaat 40 jaar! 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangekondigd een digitaal jubileumboekje 
te willen samenstellen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 
wijkvereniging (opgericht 30 januari 1981). Velen van u hebben op onze oproep 
gereageerd, waarvoor onze dank. Relatief veel reacties betreffen foto’s en 
verhalen van 40 jaar geleden. Waar wij echter ook aandacht aan willen 
schenken, is wat u als wijkbewoners van onze wijk vindt en hoe u het wonen in 
Koudenhoven ervaart. Het is daarbij dus niet belangrijk of u nu 40 jaar, 40 
maanden of 40 weken in de wijk woont. Onze wijk met ruim 200 huizen is een 

gemeenschap van mensen die iets gemeenschappelijks hebben en er voor elkaar zijn. De uiting of 
de vorm van uw bijdrage mag ook creatief zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tekening door u 
of uw kind, of een paar zinnen, woorden in een woordenwolk, een samengestelde foto van 
verschillende gebeurtenissen/mensen/ herinneringen die weergeven waar u aan denkt als u aan 
Koudenhoven of haar bewoners denkt. 
U kunt uw bijdrage voor het digitale wijkboek, samengesteld door en voor alle wijkbewoners, sturen 
naar info@koudenhoven.com (niet .nl) of fysiek inleveren bij de secretaris (Keucheniushof 7). 
 

Doet u allemaal mee! 
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Koningsdag (27 april 2021) onder voorbehoud 
Hoe Koningsdag er in Eindhoven uit gaat zien wordt langzaam steeds duidelijker, maar is nog met 
onzekerheden omgeven. Hoe gaat Koningsdag er in Koudenhoven uitzien? Ook hier is nog veel 
onzeker, maar wij willen de kinderen in de wijk de gelegenheid geven om aan een vrijmarkt deel te 
nemen en wij willen een aantal spellen organiseren. Tijdens de vrijmarkt kunnen de kinderen 
spulletjes verkopen maar bijvoorbeeld ook een taart verkopen voor een goed doel. Of er een 
mogelijkheid zal zijn om een gezamenlijke toost op de koning uit te brengen is onzeker, maar wij 
hopen er wel op. In de komende nieuwsbrief zullen wij u nader informeren. Koningsdag in 
Koudenhoven zal, wanneer deze doorgaat, plaatsvinden op dinsdag 27 april 2021 van 14:00 tot 
16:00 uur. 
 

Snelheidsmeters 
Begin deze maand hebben bijna twee weken lang twee snelheidsmeters 
(SID, Snelheid Informatie Display) in de Ministerlaan gehangen. 
Feedback over de resultaten hebben wij nog niet ontvangen van de 
gemeente, maar de meters hebben in ieder geval wel effect gehad. Al 
was het maar omdat zij fungeerden als speelgoed voor fietsende 
kinderen om te kijken of zij zo hard konden fietsen dat het display 
oplichtte. Maar ook hebben wij waargenomen dat automobilisten door 
de SID langzamer gingen rijden en nu ze er niet meer hangen weer 

vrolijk optrekken tot boven de 30 kilometer per uur. Jammer, want de SID heeft als doel om de 
weggebruiker bewuster te maken van zijn of haar rijgedrag met het oog op de veiligheid. 
Bedenk dat onze gehele wijk een 30 km zone is. 
 

Waterafvoersysteem Koudenhoven 
Wist u dat er in onze wijk drie waterafvoerbuizen liggen, elk voor een specifiek doel? Wilt u ook 
kennis nemen van het watersysteem in de wijk, mail dan naar voorzitter@koudenhoven.com dan 
plannen wij een afspraak. Tijdens vijf wandelingen in 2020 en drie in 2021 zijn in totaal 25 
wijkbewoners u al voorgegaan. 
 

Contributie 2021 
Ruim 80% van de huishoudens heeft de contributie voor 2021 ad € 15,- al voldaan. Bent u vergeten 
de contributie te betalen? U kunt het bedrag altijd nog overmaken. 
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 
 
 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

Zaterdag 3 april 2021 14:00 - 16:00 uur Paashaas (speurtocht met eieren zoeken) 

Dinsdag 27 april 2021 14:00 – 16:00 uur Koningsdag (onder voorbehoud) 

Juni 2021  Algemene Ledenvergadering (ALV) 
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