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Nieuwsbrief 2022 #2 
 
Het voorjaar laat in Koudenhoven niet alleen de zonnestralen schijnen maar de wijkvereniging 
organiseert wederom weer een aantal activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Wij hopen 
u daar te zien. Heeft u zelf ideeën, graag helpen wij u mee om deze samen te realiseren. 

Schaak en spellenmiddag 
Na de eerste gezellige schaak- en spellenmiddag wordt op zondag 27 
maart 2022 van 14:00 tot 16:00 uur de tweede middag georganiseerd 
voor volwassenen en kinderen in Villa Roosevelt. De opzet is dat u, 
eventueel met uw eigen spel, daar komt schaken, tafelvoetballen, 
kaarten, sjoelen of iets anders. 

Pasen 
Op zaterdag 16 april 2022 wordt voor kinderen uit de wijk een speurtocht van 
ongeveer één uur georganiseerd waarbij het zoeken (en vinden) van eieren een 
belangrijk onderdeel is. De eieren worden op diverse plaatsen in de wijk 
verstopt. Gestart kan worden tussen 14:00 en 15:00 uur en de afsluiting is om 
16:00 uur in het speeltuintje in de wijk. 
 
Wij zoeken voor deze dag huizen waar de kinderen de paaseitjes (die door ons 
verstrekt worden) kunnen zoeken en wij zoeken tieners die de verschillende 
spellen willen begeleiden. Wij zoeken ook een tiener die als paashaas door de wijk wil lopen en 
paaseitjes wil uitdelen. Geef je op en laat het ons weten via info@koudenhoven.com (niet.nl). 
 
Kinderen die de speurtocht willen lopen (ook kleinkinderen van buiten de wijk zijn welkom) 
kunnen onder vermelding van naam, adres en leeftijd voor 10 april 2022 opgegeven worden 
via info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Koningsdag Koudenhoven 
Koningsdag wordt in de wijk op woensdag 27 april 2022 van 14:00 tot 
16:00 uur gevierd met verschillende spelactiviteiten en een vrijmarkt. 
Wij vragen u om op deze middag zelf een spel, activiteit of vrijmarkt 
te organiseren bij u in de voortuin, op uw oprit of in uw achtertuin. 
Denk hierbij aan een trampoline waar de kinderen op kunnen 

springen, een spelletje bij u op de oprit, een basketbalspel, een sjoelbak, een troon waarbij de 
kinderen een mooie foto kunnen maken of een andere buitenactiviteit die kinderen kunnen 
spelen. 
Wij sluiten de Koningsdag af met een feestelijke optocht door de wijk op versierde fietsen (of 
iets anders op wielen) en daarna met een gezamenlijke toost op de koning. Er is een trofee 
voor de leukst versierde fiets. 
Gaat u iets organiseren of doet u mee met de optocht? U kunt uzelf en/of uw kinderen 
opgeven tot zaterdag 23 april 2022 via info@koudenhoven.com (niet .nl). 
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Nieuwe wijkagent 
Koudenhoven heeft een nieuwe wijkagent: Michael van Aarle houdt 
vanaf begin maart 2022 toezicht op onze wijk en werkt eraan om deze 
veilig en leefbaar te houden. 
Michael vertelt: "Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden. lk wil graag 
aanspreekbaar zijn voor de mensen, want zij weten als geen ander wat 
er speelt en leeft in hun wijk. Zij zijn de ogen en oren van de politie.” 
“Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en wijkgerelateerde 
vragen bij mij terecht. Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het team 
Eindhoven Noord. Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-
8844. Als ik niet aanwezig ben, kunnen buurtbewoners een bericht voor 

mij achterlaten. Bel voor spoedgevallen met 112. 
 
Onder het motto Drink koffie met een cop is er iedere eerste woensdag van de maand van 
14:30 – 15:30 uur een spreekuur in het Oude Raadhuis op het Hofke. De eerstvolgende is op 
woensdag 6 april 2022. 

Blauwe straatverlichting 
De gemeente laat ons weten dat de bestelling voor nieuwe LED units is geplaatst en over een 
maand wordt geleverd. Dit betekent dat deze units eind april/begin mei geplaatst zijn in de 
huidige armaturen op de Ministerlaan. 

ZSB koffieochtend 
De eerstvolgende koffieochtend is op donderdag 21 april 2022 in Villa Roosevelt van 10:00 uur 
tot 12:00 uur. De koffieochtenden zijn ook voor ouders met kleine kinderen een mogelijkheid 
om elkaar te ontmoeten. Bij mooi weer kan er buiten gespeeld worden (schommel). 
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Carla Duijn, tel.nr. 0626756332 of per mail naar 
info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Contributie 2022 (herhaalde oproep) 
Ruim 58% van de wijkbewoners heeft de contributie over 2022 van 
(na goedkeuring door de ALV) € 15,- overgemaakt. Heeft u de 
contributie nog niet overgemaakt, pak dan nu deze unieke kans om 
het alsnog te doen. 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 op IBAN: 
 NL42INGB0005575115 
 t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven 
 o.v.v. uw adres 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

Iedere maandagochtend 09:45 Wandelen start bij begin van de wijk 

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

Woensdag 6 april 2022 14:30 – 15:30 Drink koffie met een cop (Oude Raadhuis) 

Zaterdag 16 april 2022 14:00 – 16:00 Paasspeurtocht 

Donderdag 21 april 2022 10:00 – 12:00 Koffieochtend (Villa Roosevelt) 

Woensdag 27 april 2022 14:00 – 12:00 Koningsdag 

Woensdag 18 mei 2022 10:00 – 12:00 Koffieochtend (Villa Roosevelt) 

Op verzoek  Informatie wandeltocht waterafvoersysteem wijk 

www.koudenhoven.com 

mailto:info@koudenhoven.com
http://www.koudenhoven.com/

