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Naast een bomvol programma zijn er ook mooie initiatieven van wijkbewoners.  
Wilt u meedoen aan een activiteit, vergeet dan niet u op te geven! 
Maar ook natuurlijk een flinke felicitatie aan alle geslaagden in de wijk. Aan de vele 
vlaggen te zien, hebben wij weer veel (nieuwe) gediplomeerden. 

 

Mini bibliotheek, kinderzwerfboekstation, knikkerpot en duikelrek 
Vier mooie ontwikkelingen in onze wijk, met dank aan onze 
wijkbewoners Lana, Martijne, Anna en Fleur. 
Naast de mini-bibliotheek bij Mackaylaan 30, staat er bij 
Neherlaan 10 het kinderzwerfboekstation “De verdwaalde 
vuurtoren” waar kinderen een zwerfboek kunnen vinden. De 
gemeente heeft naast het speeltuintje in de Neherlaan een 
knikkerpot geplaatst, die op 10 juni 2022 feestelijk is geopend. 
Het speeltuintje is ook uitgebreid met een duikelrek dat door het 
grootste kind in de wijk al in gebruik is genomen. Maar ga vooral 
zelf langs, leen een boek, maak een duikel of haal knikkers bij 
Suurhofflaan 10 met uw kinderen (of om zelf te spelen). 

 

ZSB koffieochtend donderdag 23 juni 2022 
De laatste koffieochtend voor de grote vakantie is op 23 juni in Villa Roosevelt van 10:00 tot 
12:00 uur. Alle wijkbewoners zijn welkom, en zoals in mei, ook ouders met kleine kinderen. De 
Villa biedt de mogelijkheid om bij mooi weer ook buiten te spelen. Nadere informatie kunt u 
verkrijgen bij Carla Duijn, tel.nr. 0626756332 of per mail naar info@koudenhoven.com (niet 
.nl). 

Super Zomerborrel en gin proeverij op zaterdag 9 juli 2022, U komt toch ook! 
Op 9 juli van 15:00 tot 17:00 uur (of iets later) organiseren wij in Villa 
Roosevelt een zomerborrel met een gin-proeverij voor alle 
wijkbewoners. Tijdens deze middag drinken wij een drankje en eten een 
hapje, maar vooral is het een mooie gelegenheid om uw wijkbewoners 
te ontmoeten. Maxim verzorgt een bijzondere gin proeverij, Debby zal 
voor hapjes zorgen en Wim voor de overige drank. Maar misschien 
neemt u zelf ook een hapje mee? 
De kinderen kunnen natuurlijk heerlijk spelen in de tuin van de Villa en van de schommel 
gebruik maken. Ook zullen wij zorgen dat er spelmateriaal is. Wat wij nog nodig hebben, zijn 
veel gezellige wijkbewoners die zich kunnen opgeven via info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Terug naar school activiteit op zaterdag 3 september 2022 
Op 3 september is er weer een “Terug naar school” waarbij wij de kinderen, 
maar ook de ouders en andere wijkbewoners uitnodigen om het einde van de 
schoolvakantie te vieren. Wij zullen voor verschillende spelletjes en hapjes, 
drankjes en natuurlijk pannenkoeken zorgen. Heeft u ideeën, laat het Jutta 
weten. Opgeven via info@koudenhoven.com (niet .nl). 
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Burendag op zaterdag 24 september 2022 
Na twee jaar willen wij weer een grootse burendag organiseren. Fleur en 
Debby bereiden een fors programma voor, waarbij u moet denken aan een 
foodtruck (of twee), verschillende spellen, drankjes en hapjes en in de avond 
discomuziek, maar vooral een zeer gezellig samenzijn. Meer informatie volgt. 

Walking-dinner op zaterdag 1 oktober 2022 
Na onze oproep hebben zich 14 stellen opgegeven, maar er is nog ruimte 
om mee te doen. Bij een walking-dinner zorgt u zelf voor één gerecht(je) 
en geniet u die avond van drie of vier andere gerechtjes met en bij 
andere wijkbewoners. U hoort te zijner tijd verdere details.  
Een walking-dinner is een uitgelezen mogelijkheid om mede-
wijkbewoners (beter) te leren kennen waarbij het primair gaat om de 
gezelligheid en niet om de culinaire hoogstandjes.  
Een walking-dinner groep zal ongeveer zes mensen groot zijn. Bij meer aanmeldingen zijn er 
dus meerdere groepjes. De aanmelding is per twee personen. Maar mocht u alleen zijn, dan 
kunnen wij ook koppels vormen. Ook gezinnen met kinderen zijn welkom. Meer info bij Katja 
Moors: katjamoors@hotmail.com. Opgeven via info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Halloween op zaterdag 29 oktober 2022 
Op verzoek van verschillende ouders organiseert Maxim een Halloweentocht op 
zaterdagavond 29 oktober en sluiten wij deze spooktocht af met een gezellig 
samenzijn in Villa Roosevelt voor zowel de kinderen, ouders, de 
spookhuizenorganisatoren en de wijkbewoners. 
 

Wandelen? Herhaalde oproep: Iedere maandagochtend om 9:45 uur 
Of het de extra kilo’s zijn die eraf moeten? Of omdat prof. Scherder het aanbeveelt? Of omdat 
het interessant of gewoon leuk is om, zoals zes anderen reeds doen, met buurtgenoten te 
wandelen? Redenen genoeg om op maandag om 9:45 uur met wandelschoenen bij de ingang 
van de wijk te staan voor een wandeling van ongeveer een uur. Meer info: Carla Grootjen 
0654328345. 

Veiligheid in de wijk, vrije trottoirs en hondenuitwerpselen 
De maximum snelheid in de wijk is 30 km/uur. Wij doen een beroep op u om uw 
snelheid te matigen vanwege de veiligheid van de kinderen die buiten spelen en 
de wijkbewoners die wandelen. Ook zien wij bij huizen planten of struiken van 
de voortuin over het trottoir heen komen waardoor het trottoir kleiner wordt. 
Daarnaast is er de overlast van hondenuitwerpselen op het trottoir, waardoor 
het voor kinderen, wandelwagens en rolstoelen het soms een zeer onaangename verrassing 
wordt. Overigens dienen honden in de wijk en in het Eckartse bos altijd aangelijnd te zijn. 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

Donderdag 23 juni 2022 10:00 – 12:00 Koffieochtend (Villa Roosevelt) 

Zaterdag 9 juli 2022 15:00 – 17:00 Zomerborrel en gin proeverij (Villa Roosevelt) 

Zaterdag 3 september 2022 15:00 – 17:00 Terug naar school (Villa Roosevelt) 

Zaterdag 24 september 2022 15:00 – 22:00 Burendag (Villa Roosevelt) 

Zaterdag 1 oktober 2022 18:00 - 22:00 Walking-dinner 

Zaterdag 29 oktober 2022 19:00 – 22:00 Halloween (afsluiting in Villa Roosevelt) 

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

Op verzoek  Informatie wandeltocht waterafvoersysteem wijk 
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