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Nieuwsbrief 2021 #4 
 
De wijkvereniging kijkt terug op een geslaagd 1e kwartaal 2021 en start het 2e kwartaal met 
wederom een mooie activiteit waarvoor echter uw inbreng van essentieel belang is. 
De nieuwjaarsspeurtocht in januari is door ruim 30 mensen gelopen, verschillende groepen hebben 
aan de informatietocht over het watersysteem in de wijk meegedaan en Pasen was een enorm 
groots succes. Bijzonder was de spontane hulp van twee wijkbewoners om na afloop van de 
Paasspeurtocht deze op te ruimen, of zoals zij zelf zeiden: ”als dank aan het bestuur voor het 
organiseren van deze mooie activiteit”. Deze spontane hulp wordt bijzonder door ons 
gewaardeerd! De wijk zijn wij samen. 
Voor de komende activiteiten hebben wij ook uw hulp, hoe klein of groot, nodig voor het 
opbouwen of opruimen, het maken van koffie of thee, het organiseren van een spel of iets anders. 
Kortom, heeft u één of twee uur de tijd om te helpen, laat het ons weten zodat wij samen mooie 
activiteiten kunnen blijven organiseren en uitvoeren. 
 

Koningsdag Koudenhoven 27 april 2021 
Wij vieren Koningsdag op dinsdag 27 april van 14:00 tot 16:00 uur 
met verschillende spelactiviteiten en een vrijmarkt door u en voor de 
jeugd in de wijk binnen de coronaregels van het RIVM. 
 
Wij vragen u om op deze middag zelf een spel, activiteit of vrijmarkt 

te organiseren bij u in de voortuin, op uw oprit of in uw achtertuin, en deze bij ons aanmeldt. 
 
Denk hierbij aan een trampoline waar de kinderen op kunnen springen, een (schaak-)spel bij u op 
de oprit, een basketbalspel, een sjoelbak, een troon waarbij de kinderen een mooie foto kunnen 
maken of een andere buitenactiviteit die kinderen kunnen spelen. Een gezamenlijke vrijmarkt is 
niet mogelijk, maar u of uw kind kan op de eigen oprit natuurlijk wel spulletjes of een taart op een 
kleedje te koop aanbieden mogelijk ook voor een goed doel. 
 
Aan de mensen die een spel en/of vrijmarkt willen organiseren, verzoeken wij dit uiterlijk op 
zaterdag 24 april 2021 aan ons kenbaar te maken via info@koudenhoven.com ( niet .nl) zodat wij 
het in de activiteitenlijst op kunnen nemen en deze op de website te plaatsen. 
 
Wij vertrouwen er op dat veel wijkbewoners actief en creatief zijn zodat de activiteitenlijst een keur 
aan activiteiten heeft die door de kinderen in de wijk in gezinsverband op Koningsdag tussen 14:00 
en 16:00 uur bezocht kunnen worden.  
 
Het programma met de adressen zal op 27 april op de website voor de deelnemers en andere 
geïnteresseerden kenbaar gemaakt worden zodat u zelf uw route kunt bepalen.  
 
Natuurlijk kunt u uw activiteit, spel en/of vrijmarkt leuk en mooi oranje versieren waardoor de wijk 
er extra feestelijk uitziet. Ook kunt u uzelf in het oranje steken.   
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Terugblik Pasen 
Op zaterdag 3 april 2021 werd er voor de kinderen 
uit de wijk een speurtocht georganiseerd. 
In totaal hebben 56 kinderen begeleid door hun 
ouders de speur- en spellentocht gelopen.  
De ruim 1500 eitjes hebben hun weg gevonden! 
Vooral een bijzonder dank aan de zeven bewoners 
die hun huis als speurhuis beschikbaar hebben 
gesteld en de zes tieners die, als paashaas of als spelbegeleider bij de drie spellen, deze dag 
mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast ook veel dank voor de spontane hulp bij het opruimen van de 
speurtochtspullen. 
 
Enige sfeer impressie foto’s van de paasmiddag: 

    
 

Vrijwilligers Koudenhoven app 
Heeft u ook zo genoten van Halloween, de speurtocht in januari of de paasactiviteit? Realiseert u 
zich dat wij bij het klaarzetten, voor de begeleiding en bij het opruimen van al deze activiteiten 
altijd afhankelijk zijn van de hulp van vrijwilligers? Wij hebben tot nu toe altijd een beroep kunnen 
doen op een (beperkt) aantal vrijwilligers. Maar wij willen niet alleen het aantal vrijwilligers 
uitbreiden, maar ook dat de gevraagde hulp past bij de vrijwilliger. 
Hoe willen wij dit realiseren? Wij maken een aparte WhatsApp groep “Vrijwilligers Koudenhoven” 
waarin wij een oproep plaatsen voor de werkzaamheden waarvoor u zich kunt aanmelden. Denk 
hierbij aan: het rondbrengen van looproutes, het ophangen (of opruimen) van speurtochtspullen, 
het klaarzetten van tafels, het zetten van koffie, tijdens Halloween gedurende een week het kaarsje 
in een pompoen aansteken, het versieren van een ruimte, opruimen of afwassen of het organiseren 
van een spel tijdens Koningsdag, etc.. 
 
Wilt u helpen als vrijwilliger en opgenomen worden in de app “Vrijwilligers Koudenhoven”, meldt 
dit dan via info@koudenhoven.com (let op: niet .nl) of telefonisch via 0614928175.  
 
Wij plaatsen een oproep voor de werkzaamheden voor de betreffende ochtend, middag of avond. 
U bepaalt op dat moment per activiteit altijd zelf hoeveel tijd u beschikbaar heeft, welk dagdeel en 
wat u wilt doen en laat ons dit weten. U bindt zich dus niet voor langere tijd. 
 
Het mag toch niet zo zijn dat steeds dezelfde kleine groep mensen uw feestje bedenkt, organiseert, 
uitvoert en opruimt? Wij rekenen op u. 
 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

Dinsdag 27 april 2021 14:00 - 16:00 uur Koningsdag (jeugdactiviteiten in de wijk) 

Juni 2021  Algemene Ledenvergadering (ALV) 
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