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Nieuwsbrief 2021 #6 
 
Tijdens de ALV die op 29 juni zowel fysiek als digitaal is gehouden, is Jutta Ebben benoemd tot 
bestuurslid van de wijkvereniging. Als bestuur zijn wij erg blij met haar komst. Jutta zal zich vooral 
inzetten om de jongeren/kinderen activiteiten nog verder uit te bouwen. 
Na een rustige zomerperiode starten wij weer met veel bruisende activiteiten. 

Terug naar school! 
Op zondagmiddag 5 september 2021 om 12:30 uur nemen wij graag met alle 
kinderen in en rond de basisschoolleeftijd (een jaartje of wat ouder of jonger is 
geen probleem) afscheid van de zomervakantie. Wij willen dit doen door samen 
op het speelveldje (speeltuintje) pannenkoeken te eten en met een glas limonade 
te proosten op een fijn nieuw schooljaar. 
Wie mee wil doen, kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
info@koudenhoven.com (let op: niet .nl) waarbij u aangeeft met hoeveel 
personen u komt. Wilt u zelf ook pannenkoeken van tevoren bakken en deze 
meenemen naar het speelveldje en/of zijn er dieetwensen? Geef dit dan ook in de e-mail aan. 
Meer informatie is te verkrijgen bij Jutta Ebben of via info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Maak kennis met het Wasven 
Onze wijkbewoner Gerard van Eijndhoven is niet alleen een fanatieke maar ook deskundige 
vrijwilliger bij het Wasven. Hij heeft aangeboden om voor wijkbewoners een rondleiding te geven 
over het terrein van het Wasven. Als geen ander kan Gerard u onder andere informeren over de 
biologische manier van tuinieren die daar plaats vindt. 
Gezien het late tijdstip in het seizoen zal er slechts één (1) rondleiding gegeven worden. Deze vindt 
plaats op een maandag-, dinsdag- of woensdagmiddag in september. Wilt u meelopen, laat ons dit 
dan voor 1 september weten via info@koudenhoven.com (niet .nl) onder vermelding van uw naam, 
adres en welke middag uw voorkeur heeft. Welke middag, datum en tijd het precies wordt, zal per 
e-mail aan u bekend worden gemaakt. 

Save this date: Burendag 2021 vindt plaats op 25 september 2021 
Wij zullen op zaterdag 25 september 2021 wederom een burendag organiseren. De exacte invulling 
is op dit moment nog niet bekend maar wat wij gaan doen hangt af van drie aspecten: 

- wat zijn de mogelijkheden (in verband met corona) 
- wat heeft u aan ideeën en 
- wat wilt u zelf daaraan bijdragen 

 
Wij doen dan ook een nadrukkelijk verzoek aan u met ideeën te komen maar vooral ook uw hulp 
aan te bieden om Burendag 2021 daadwerkelijk mogelijk te maken. 
Heeft u ideeën en wilt u deze samen met het bestuur tot uitvoering brengen, laat dit dan aan ons 
weten via info@koudenhoven.com (niet .nl) zodat wij er gezamenlijk een mooie activiteit van 
kunnen maken. 
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AED 
De website van de Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost-Brabant 
(www.reanimatieonderwijszob.nl/Actueel/) vermeldt nog steeds dat alle 
trainingen geannuleerd zijn in verband met corona. Wij vragen aan alle 
hulpverleners in de wijk om deze website in de gaten te houden en zo snel 
mogelijk als het weer kan een herhalingscursus te gaan volgen zodat de 
bevoegdheid om te reanimeren weer up-to-date is. 

Het Eindhovens Dagblad heeft op 27 juli 2021 een artikel gepubliceerd van René Diekstra: 
“Iedereen zou zich moeten aanmelden voor cursus reanimeren”. Dit artikel willen wij ter 
overweging meegeven aan alle lezers van deze nieuwsbrief. Wij kunnen altijd meer hulpverleners in 
de wijk gebruiken, iedere hulpverlener kan het verschil maken! Aanmelden voor een 
reanimatiecursus kan bij Inge Kempers, ingeborg.claus@gmail.com of bij Willemien de Jong, 
hwjonghaan@gmail.com. 

Snelheid in de wijk maximaal 30 kilometer per uur 
Tussen 17 februari en 3 maart van dit jaar hebben twee SID meters in de 
Ministerlaan gehangen die de snelheid van de passerende auto’s hebben 
geregistreerd. Beide meters hebben gemeten dat 85% van de auto’s 
maximaal 33 kilometer reden waar 30 km is toegestaan, 15% reed dus 
harder. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de meters een snelheid 
verlagend effect hadden omdat zij de naderende snelheid weergaven 
waardoor veel automobilisten langzamer gingen rijden. Geconcludeerd kan 
worden dat de snelheid zonder de SID meters hoger ligt.  
Nogmaals een klemmend beroep op u om als wijkbewoner u aan de 
maximum snelheid van 30 kilometer te houden. 

Wijkbridge 
Bridge wordt al ruim 30 jaar(!) in wijkverband in onze wijk gespeeld, maar is in maart 2020 
noodgedwongen wegens corona gestopt. In september willen wij deze activiteit weer opstarten. Er 
zijn in de afgelopen anderhalf jaar echter ook veel nieuwe wijkbewoners bijgekomen. Wellicht 
zitten hier bridgers tussen die graag mee willen spelen, of misschien zijn er wijkbewoners die het 
spel (weer) willen leren. Heeft u interesse, mail dan naar infobridge@on.nl of geef u op bij Wim 
Beelaard of Carla Duijn. 

Waterafvoersysteem Koudenhoven 
Wilt u ook, net als 25 andere wijkbewoners, meer weten over ons bijzondere watersysteem in de 
wijk? Mail dan naar voorzitter@koudenhoven.com en dan plannen wij een afspraak in. 

Ter info; Aanpassing Javalaan 
Niet in onze wijk maar wel van belang. In 2022 zal de Javalaan aangepast worden, informatie kunt u 
vinden op de website van gemeente Eindhoven: www.eindhoven.nl/javalaan 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

5 september 2021 12:30 Terug naar school 

Een middag in september ntb Rondleiding door het Wasven 

25 september 2021 ntb Burendag 2021 

Op verzoek  Wandeling waterafvoersysteem 
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