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Nieuwsbrief 2021 #8 
 
Tijdens de eerste drie activiteiten na de zomervakantie hebben veel wijkbewoners kennis met 
elkaar kunnen maken met als hoogtepunt een culinaire speurtocht op burendag. Ook de komende 
weken staan er weer mooie activiteiten zoals Halloween en ZSB Koffieochtend op de planning. 

Halloween op 23 en 31 oktober 2021 
De Halloween spooktocht door de wijk wordt op zondagavond 31 
oktober 2021 gehouden van 19:00 tot ongeveer 20:30 uur. Alle kinderen 
uit de wijk tot en met 12 jaar kunnen hier aan deelnemen. 
 
U kunt uw kind(eren) tot 15 oktober opgeven onder vermelding van 
naam, adres en leeftijd. 
 

Aan de wijkbewoners wordt gevraagd of de kinderen bij hen mogen aanbellen voor een Trick (een 
plagerijtje) of Treat (iets lekkers zoals fruit of misschien wel snoep?). Wilt u meedoen als spookhuis, 
geef u dan voor 15 oktober op onder vermelding van uw adres. 
 
Op zaterdag 23 oktober van 14:00 tot 16:00 uur gaan wij in Villa 
Roosevelt de pompoenen snijden die een week lang in de wijk komen 
te staan. Wij nodigen u uit om gezamenlijk de pompoenen te snijden 
waarna u natuurlijk ook een pompoen mee mag nemen om voor uw 
eigen huis te plaatsen. Voor de kinderen is er de mogelijkheid 
Halloween attributen te knutselen. De vereniging zal voor de nodigde 
spullen zorgen. Daarnaast is dit natuurlijk een mooie gelegenheid om 
andere wijkbewoners te leren kennen. 
 
In de week voorafgaand aan Halloween zullen de waxinelichtjes in de geplaatste pompoenen in de 
wijk ’s-avonds ontstoken worden. Uw hulp hierbij is welkom. 

 
Aanmelden als spookhuis, voor de spooktocht, voor het pompoenen 
snijden of voor de Halloween knutselmiddag op 23 oktober of voor 
het dagelijks aansteken van de wijkpompoenen of voor het begeleiden 
bij het pompoenen snijden of bij het knutselen, kan uiterlijk tot 15 
oktober via info@koudenhoven.com (let op! niet .nl). 
 

Koffieochtend ZorgSamenBuurt (ZSB) op 21 oktober 2021 
De koffieochtenden zijn de gelegenheden voor ouderen maar ook voor jonge ouders met of zonder 
kleine kinderen om elkaar te ontmoeten. De komende ochtenden worden dit jaar gehouden op 
donderdag 21 oktober, woensdag 17 november en donderdag 16 december. 
Van 10:00 tot 12:00 uur verwelkomen wij u in Villa Roosevelt, Oude Muschbergweg 1. 
De eigen bijdrage is € 2,- per persoon per keer. 
Nadere informatie bij Carla Duijn, tel.nr. 06–267 563 32 of per mail naar info@koudenhoven.com. 
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Culinair Wild genieten in Koudenhoven 
De herfst is aangebroken en daarmee ook weer bijna het officiële jachtseizoen. De jacht, soms in 
een kwaad daglicht gesteld, kan ook als “oogsten van de natuur” en als wildbeheer gezien worden. 
Sinds enkele jaren organiseer ik, mede-wijkbewoner Hans Ketelaars, vanuit mijn jachtpassie 
“wilddiners” bij mij thuis met 10 personen aan tafel. Zelf zal ik tijdens het diner koken en 
voorlichting geven over de jacht. 
 
De wildproeverij bestaat uit een 7-tal gangen en een dessert, vergezeld van een paar glazen wijn. 
De tegemoetkoming in de kosten bedraagt € 17,50 per persoon. 
 
Op 27 of 28 oktober of 3 of 4 november wil ik een wilddiner organiseren. Heeft u belangstelling, 
geef dan uw voorkeur op via ketelaars.hans@gmail.com waarna de datum vastgesteld wordt. 

Terugblik september activiteiten 
Het seizoen 2021/22 zijn wij in september opgestart met een aantal mooie activiteiten. 
 
Terug naar school 
Op 5 september was de eerste bijeenkomst “Terug naar school” waar de kinderen 
de laatste zondag van de zomervakantie nog even konden genieten van het spelen 
onder het genot van het eten van een pannenkoek. Ook hebben de ouders nader 
kennis met elkaar kunnen maken. Een mooie nieuwe activiteit waaruit blijkt dat 
de wijk meer is dan alleen een hoeveelheid woningen. 
 
ZSB Koffieochtend 
Na 1,5 jaar is er op 21 september weer een ZSB koffieochtend georganiseerd waar 11 wijkbewoners 
weer genoten hebben van elkaars gezelschap. Deze voorzichtige start is door meerdere 
wijkbewoners aangegrepen om elkaar weer te zien en te spreken. 
 
Burendag 2021 groot succes, een waar Culinair Koudenhoven 

Op zaterdag 25 september is er naast een speurtocht ook een proeverij 
geweest van o.a. wild, wodka, wijnen, saté, kaneelrolletjes, spekkoek, Deense 
vis, georganiseerd door en voor de wijkbewoners. Ook konden 
de kinderen en volwassenen verschillende spelletjes doen. 
In totaal hebben ruim 75 wijkbewoners op een informele wijze 

kennis met elkaar gemaakt. Het was fantastisch om te zien dat we een mooie mix 
hadden van jonge en oudere wijkbewoners en van nieuwe 
wijkbewoners en zij die al ruim 25 jaar Koudenhovenaren zijn. 
 

Een bijzondere dank aan de fantastische wijkbewoners die 
actief een proeverij en/of een spel georganiseerd hebben voor hun mede 
wijkbewoners. Zonder hun ernorme inzet was er geen burendag en was er niet 

deze prachtige kans om elkaar te ontmoeten. Het was een waar Culinair Koudenhoven. 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

21 oktober 2021 10:00 Koffieochtend ZSB 

23 oktober 2021 14:00 Snijden pompoenen en knutselen voor Halloween 

31 oktober 2021  19:00 Halloween spooktocht door de wijk 

27 of 28 okt of 3 of 4 nov 2021 ntb Culinair Wild genieten 

17 november 2021 10:00 Koffieochtend ZSB 

Op verzoek  Wandeling waterafvoersysteem 
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