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Nieuwsbrief 2022 #1 

Gelukkig en gezond 2022 
Met een klein presentje hebben wij als bestuur alle wijkbewoners 
een gelukkig maar bovenal gezond 2022 toegewenst. 
De donkere dagen en de lockdowns zijn voor de meeste mensen 
minder prettig maar ook in 2022 zal het bestuur weer een keur aan 
activiteiten organiseren en natuurlijk ook initiatieven van 
wijkbewoners ondersteunen zoals u in deze nieuwbrief kunt lezen. 

Wij wensen u allen een mooi, gelukkig en gezond 2022. 

Schaak en spellenmiddag 
Onze wijkbewoner Bert Egberts heeft het idee geopperd om op een 
zondagmiddag een schaakmiddag in Villa Roosevelt te organiseren 
voor volwassen en kinderen. Dit wordt nu gecombineerd met onze 
spellenmiddag. De opzet is dat u, eventueel met uw spel, naar de 
Villa komt en daar komt schaken, tafelvoetballen, kaarten, sjoelen of 

iets anders. De data zijn voorlopig zondag 20 februari en zondag 27 maart 2022 van 
14:00 tot 16:00 uur. Om een inschatting te maken van de belangstelling en welke spellen u 
zelf meeneemt, verzoeken wij u uw komst te melden via info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Wandelen 
Zijn het de extra kilo’s die eraf moeten, of is het omdat prof. Scherder het aanbeveelt, of is 
het gewoon interessant en leuk om met buurtgenoten te wandelen? Redenen genoeg om 
op maandagochtend om 09:45 uur met wandelschoenen bij de ingang van de wijk te staan 
om ongeveer een uur te wandelen. Meer info bij Carla Grootjen, tel. 0654328345. 

ZSB koffieochtend 
Ook in 2022 worden er weer koffieochtenden voor alle wijkbewoners georganiseerd. De 

eerste is op donderdag 24 februari 2022 in Villa Roosevelt van 10:00 uur tot 12:00 uur. De 

volgende zijn gepland op woensdag 23 maart en donderdag 21 april 2022. Nadere 
informatie kunt u verkrijgen bij Carla Duijn, tel. 0626756332 of per mail naar 
info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Adopteer een Straat (herhaalde oproep) 
José Lavrijsen  heeft na de oproep in de vorige nieuwsbrief al een 
paar reacties gekregen, maar meer handjes zijn welkom om samen 
een groen en schoon Koudenhoven te realiseren. 
Meer informatie kunt u krijgen bij José via jose.lavrijsen@on.nl of 
tel. 0640111661, of zie de website van de gemeente: 
https://www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat. 
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Wijkbridgedrive 
De volgende bridgedrive in Villa Roosevelt is gepland op vrijdag 25 maart 2022 van 19:30 

tot 23:30 uur. Wijkbewoners kunnen zich aanmelden bij Wim Beelaard of Carla Duijn of via 
info@koudenhoven.com (niet .nl). De eigen bijdrage in de kosten is € 5 per persoon. 

Blauwe straatverlichting 
Steeds meer lantaarnpalen op de Ministerlaan geven een blauwachtig licht. Dit vermindert 
de zichtbaarheid op straat en geeft veel wijkbewoners een onveilig gevoel. De oorzaak is dat 
de armaturen aan het eind van hun levensduur zijn en vervangen moeten worden. De 
gemeente is hiervan op de hoogte en overlegt deze week weer met de leverancier 
(onderdelen zijn op dit moment niet leverbaar). Wij hebben met de gemeente afgesproken 
dat zij met een noodoplossing komt als de nieuwe armaturen niet snel genoeg geleverd 
kunnen worden. 

Contributie 2022 
De contributie bedraagt voor 2022, na goedkeuring door de 
algemene ledenvergadering, € 15 per huisadres. 
Om de wijkactiviteiten nog mooier te maken wordt een 
verhoging van dit bedrag door een extra donatie op prijs 
gesteld. Wij verzoeken u de contributie en eventueel de 
extra donatie over te maken via de QR code of op IBAN:
 NL42INGB0005575115 
 t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven 
 o.v.v. uw adres 

Algemene ledenvergadering 2022 
Door de beperkende coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de ALV in februari, 
conform de mogelijkheid binnen de statuten uit te stellen naar juni 2022. 

Terugblik Sinterklaas 2021 
Op 4 december 2021 hebben twee superhulppieten 
Sinterklaas geholpen bij het bezorgen van 18 pakjes 
bij kinderen in de wijk. Een week lang konden 
kinderen hun tekening of knutselwerk in een 
schoorsteen in de wijk doen. Sinterklaas en de 
hulppieten hebben deze mooie werkjes met heel veel 
dank in ontvangst genomen en deze hangen nu in het 
paleis in Madrid te pronken. 

Activiteiten agenda (onder voorbehoud) 
Datum Tijd Activiteit 

Iedere maandagochtend 09:45 – 10:45 Wandelen (start bij begin van de wijk) 

Zondag 20 februari 2022 14:00 – 16:00 Schaak- en spellenmiddag (Villa Roosevelt) 

Donderdag 24 februari 2022 10:00 – 12:00 Koffieochtend (Villa Roosevelt) 

Woensdag 23 maart 2022 10:00 – 12:00 Koffieochtend (Villa Roosevelt) 

Vrijdag 25 maart 2022 19:30 – 23:30 Bridgedrive (Villa Roosevelt) 

Zondag 27 maart 2022 14:00 – 16:00 Schaak- en spellenmiddag (Villa Roosevelt) 

Op verzoek  Informatie wandeltocht waterafvoersysteem wijk 
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