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Nieuwsbrief 2021 #7 
 
Met het achter laten van de zomerperiode gaat de wijkvereniging weer met een bruisend aantal 
activiteiten de tweede helft van 2021 in. De exacte uitvoering van de activiteit zal sterk afhankelijk 
zijn van de mogelijkheden. Hierdoor dient u zich voor de activiteiten op te geven zodat wij u per 
activiteit kunnen informeren wat en hoe wij deze uitvoeren. 
 
Mede door verschillende creatieve ideeën van wijkbewoners staat er een divers programma in de 
agenda, heeft u ook een idee voor een activiteit, dan vernemen wij dat graag. 

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 in 
Villa Roosevelt (gewijzigde locatie!) pannenkoeken te eten en met een glas 
limonade te proosten op een fijn nieuw schooljaar. 
Aanmelden en meer informatie is te verkrijgen bij Jutta Ebben of via 
info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Burendag 2021 
Wij zullen op zaterdag 25 september 2021 wederom een burendag organiseren. N.a.v. de oproep in 
de vorige nieuwsbrief zijn er verschillende super ideeën binnen gekomen die wij hebben 
gecombineerd. Voor de uitvoering hebben wij echter ook uw hulp nodig.  
 
De opzet is dat wij tussen 14:00 en 16:00 uur een speurtocht door de wijk organiseren waarbij de 
wijkbewoners voor verschillende huizen een drankje of hapje kunnen proeven of een spelletje 
kunnen spelen. Het thema bepaalt u zelf, bijvoorbeeld een drankje uit Rusland of een hapje uit 
Singapore of een wildragout uit Nederland. 
 
U kunt op drie manieren meedoen met burendag: 

- U staat voor uw huis met een hapje of drankje of spelletje. 
- U doet mee aan de speurtocht die langs de huizen voert voor een hapje of drankje of 

spelletje. 
- U doet beide. 

 
Van de wijkbewoners die voor hun huis iets willen organiseren, vernemen wij graag wat jullie gaan 
doen en of dit voor volwassenen en/of voor kinderen bedoeld is. Voor middelen is er een beperkt 
budget beschikbaar. Voor nadere informatie en/of om op te geven kunt u contact opnemen via het 
mailadres info@koudenhoven.com (niet .nl). 
 
Wilt u de speurtocht meelopen en tijdens deze speurtocht kennis maken met de lekkernijen van uw 
medebuurtbewoners, dan verzoeken u ons te laten weten met hoeveel volwassenen en/of 
kinderen u de tocht gaat lopen. 
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De huizen kunnen zich zo voorbereiden op hun inkoop. De wijkbewoners die zich hebben 
opgegeven krijgen de speurtocht die naast speurtocht ook als bewijs van deelname geldt. 
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, maar wel de verplichting om u aan te melden. 
 
Voor zowel de mensen die voor hun huis iets willen aanbieden als ook de mensen die de tocht 
willen lopen, geldt dat zij zich uiterlijk 18 september opgeven via info@koudenhoven.com (niet .nl). 
 
Gezien de organisatie en de inkoop verzoeken wij u nadrukkelijk op 25 september niet spontaan 
langs de huizen te lopen. 
 

Koffieochtenden ZorgSamenBuurt  
Het team van de ZorgSamenBuurt Koudenhoven gaat heel voorzichtig de koffieochtenden weer 
organiseren. In verband met de beperkende coronamaatregelen hanteren wij voorlopig de 
volgende regels: 

1. De koffieochtenden worden dit jaar gehouden op woensdag 
22 september, donderdag 21 oktober, woensdag 17 november 
en donderdag 16 december 2021. 

2. Aanvang 10:00 uur in Villa Roosevelt. De eigen bijdrage 
bedraagt € 2,- per persoon per keer. 

3. Voorlopig is het aantal deelnemers gemaximeerd op tien (10) 
personen. 

4. Als u wilt komen, dan dient u zich vooraf aan te melden, uiterlijk de dag voor de 
koffieochtend. Bent u verhinderd, graag afmelden zodat iemand anders voor u kan komen. 

5. Aanmelden kan bij Carla Duijn, tel.nr. 06–267 563 32 of per mail naar 
info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Wij zien er naar uit u weer te zien en te spreken, uiteraard op 1,5 meter afstand. 

Wijkbridge (herhaalde oproep) 
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. 
Wijkbewoners die graag mee willen spelen, of misschien bridge willen leren, kunnen zich opgeven 
bij Wim Beelaard of Carla Duijn of mailen naar infobridge@on.nl. 

Halloween op 23 en 31 oktober 2021 (vooraankondiging) 
Op zondag 31 oktober zal er weer een Halloween tocht door de wijk gehouden worden. De 
kinderen kunnen dan, evenals in voorgaande jaren, vanaf 19:00 uur langs verschillende 
spookhuizen in de wijk lopen voor hun trick or treat. 
Op zaterdag 23 oktober zullen wij gezamenlijk de pompoenen snijden en iedereen die er een snijdt 
mag er een meenemen om voor zijn/haar huis te plaatsen. 
Om de wijk al in de sfeer te brengen zullen er vanaf 23 oktober op verschillende plekken in de wijk 
’s-avonds verlichte pompoenen staan. 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

5 september 2021 12:30 - ? Terug naar school 

22 september 2021 10:00 - 12:00 Koffieochtend in Villa Roosevelt 

25 september 2021 14:00 - 16:00 Burendag 2021 

21 oktober 2021 10:00 - 12:00 Koffieochtend in Villa Roosevelt 

23 oktober 2021  Snijden pompoenen voor Halloween 

31 oktober 2021  19:00 - 20:30 Halloween wijktocht 

Op verzoek  Wandeling waterafvoersysteem 
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