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Nieuwsbrief 2021 #9 

Sinterklaas 2021 
Hoewel Sinterklaas onze wijk op 27 november 2021 bezoekt, heeft hij de 

wijkvereniging ook gevraagd hem te helpen bij het organiseren van een 
kinderactiviteit in Koudenhoven. Tussen 22 november en 30 november zal er 
op de Ministerlaan 76 een sinterklaasschoorsteen staan waarin kinderen tot 
en met 9 jaar een tekening, gedichtje, brief of iets anders kunnen doen, voorzien van naam, adres 
en leeftijd. Wij zorgen er dan voor dat alle inzendingen bij Sinterklaas bezorgd worden. Heeft u 
vragen, mail dan naar info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Neemt u de coördinatie van één activiteit over? 
Het huidige bestuur organiseert verschillende activiteiten zoals Koningsdag, Burendag, Pasen, 
Halloween of Sinterklaas. Hierbij wordt zij geholpen door een groep vrijwilligers (via de Vrijwilligers 
Koudenhoven app) die helpen bij de uitvoering van de activiteiten. Ons ideale plaatje is dat een 
ieder van de genoemde activiteiten gecoördineerd gaat worden door een wijkbewoner. Deze 
coördinator staat er niet alleen voor en wordt geholpen door het bestuur en de groep vrijwilligers. 
Op deze manier maken vele handen licht werk en worden de taken van het bestuur verlicht. 
Wij doen dan ook een klemmend beroep op u om zich aan te melden als coördinator van één (1) 
activiteit zodat u deze volgend jaar met ons mee kunt draaien. Omdat het slechts om één (1) 
activiteit gaat, kost u dit voor u slechts weinig tijd. Door de activiteiten over meerdere mensen te 
verdelen, is de kans kleiner dat er activiteiten verloren gaan voor de wijk. En dat zou toch jammer 
zijn, nietwaar? 

Adopteer een Straat 
Samen een groen en schoon Eindhoven, dat is de doelstelling achter Adopteer een Straat. 
In het najaar 2020 heeft José Lavrijsen het initiatief genomen om periodiek in onze wijk het vuil te 
prikken en op sommige plekken plantjes en bloembollen te planten om zo naast minder zwerfafval 

ook de biodiversiteit in de wijk te vergroten. Ondertussen krijgt 
José wat ondersteuning maar meer handen zijn zeer welkom 
zodat alle straten eventueel vaker gedaan kunnen worden en wij 
als wijkbewoners samenwerken aan een mooi, schoon en groen 
Koudenhoven. Wilt u meer algemene informatie, zie 
www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat 
Natuurlijk kunt u ook met José Lavrijsen contact opnemen via 
jose.lavrijsen@on.nl of tel.nr. 0640111661. 

Duikelrek 
Zoals u allen weet, ligt er midden in de wijk een speeltuintje met een aantal banken. Daar 
ontmoeten (groot)ouders elkaar regelmatig waarbij zij, soms onder het genot van een kop koffie, 
de kinderen zien spelen. Gezien de toename van het aantal kinderen in de wijk gaat de gemeente 
op verzoek van de wijkvereniging het speeltuintje begin 2022 met een duikelrek uitbreiden. 
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Heeft u ideeën?, wij hebben de financiën! 
Ondanks dat er veel activiteiten georganiseerd worden, zal de wijkvereniging ook in 2021 geld 
overhouden ten opzichte van de inkomsten. Dit komt omdat in deze coronaperiode veel activiteiten 
relatief goedkoop georganiseerd konden worden, en omdat u als wijkbewoners er ook zelf meer 
aan heeft bijdragen. 
Heeft u ideeën voor (nieuwe) activiteiten die wij financieel kunnen ondersteunen en samen met u 
uit kunnen voeren? Laat het ons weten op info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Bridgeles 
Begin 2022 wordt er weer een bridgecursus georganiseerd voor beginners. De cursus wordt bij 
voldoende aanmeldingen binnen de wijk Koudenhoven gegeven, hetzij in Villa Roosevelt, hetzij bij 
wijkbewoners thuis. De precieze dagen, tijden en locatie worden in overleg met de deelnemers 
bepaald. De kosten zijn mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de locatie. 
Bent u geïnteresseerd?, dan kunt u zich opgeven bij Carla Duijn of Wim Beelaard of via een e-mail 
naar infobridge@on.nl. 
 

ZSB koffieochtend 
Na twee succesvolle koffieochtenden in oktober en november zal op 16 december 2021 wederom 
een koffieochtend voor alle wijkbewoners worden gehouden in Villa Roosevelt van 10:00 uur tot 
12:00 uur.  
Wilt u het team ZorgSamenBuurt versterken, nadere informatie kunt u verkrijgen bij Carla Duijn, 
tel.nr. 0626756332 of per mail naar info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Terugblik op recente activiteiten 
Halloween 

Nadat wij op 23 oktober 2021 met 15 wijkbewoners de pompoenen 
hebben gesneden, zijn deze in de week van 23 t/m 31 oktober op 
verschillende punten in de wijk verlicht. Het is zondermeer top  dat wij 
niet alleen het pompoen snijden samen met een paar wijkbewoners 
hebben gedaan, maar ook dat het iedere avond aansteken van de 
pompoenen door verschillende wijkbewoners is gedaan. 

Op 31 oktober 2021 heeft, ondanks de regen, een record aantal van 44 
kinderen in vier groepen een Halloweentocht door de wijk gemaakt langs 
16 spookhuizen. Het is geweldig dat bijna 100 wijkbewoners hebben 
meegedaan aan deze activiteit. Halloween is hiermee een vaste traditie 
geworden binnen Koudenhoven. Wij vragen u zich als coördinator te 
melden om deze activiteit ook in de toekomst te realiseren, samen met 
wijkbewoners en het bestuur. 
 

Bridgedrive 
Op 12 november 2021 is het wijkbridge gestart met een bridgedrive in Villa Roosevelt. De opzet van 
deze drive is de deelnemers zo goed bevallen, dat wij deze activiteit volgend jaar zeker zullen 
herhalen. Nadere informatie bij Carla Duijn of Wim Beelaard of mail naar infobridge@on.nl. 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

22-30 november 2021  Sinterklaasschoorsteen 

16 december 2021 10:00 Koffieochtend 

Op verzoek  Informatie wandeltocht waterafvoersysteem van de wijk  
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