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Nieuwsbrief 2022 #5 
De zomervakantie is (bijna) voorbij en wij organiseren weer een mooie selectie aan activiteiten 
voor onze wijkbewoners zoals op 3 september Terug naar School, op 24 september Burendag, 
de maandelijkse ZSB koffieochtenden die op 21 september weer starten en op 29 oktober 
Halloween. 
Een tip: Nodig iemand uit om samen met een kop koffie/thee te genieten van de wijk terwijl 
uw kinderen spelen in het speeltuintje of breng een bezoek aan de knikkerpot, het 
kinderzwerfboekstation of de mini-bibliotheek. 

Terug naar school (zaterdag 3 september 2022) 
Op zaterdagmiddag 3 september 2022 om 13:00 uur nemen wij graag 
met alle kinderen in en rond de basisschoolleeftijd afscheid van de 
zomervakantie. Wij gaan dit doen door samen pannenkoeken te eten en 
met een glas ranja te proosten op een fijn nieuw schooljaar. Ook zullen 
er verschillende activiteiten zijn voor de kinderen na het eten van de 
pannenkoeken. 
Net als vorig jaar zullen wij het feestje vieren in Villa Roosevelt. 
De kinderen zullen vast en zeker 
zelfgebakken pannenkoeken het meest 
waarderen. Wilt u ook een stapeltje 

pannenkoeken bakken en meedoen? Laat ons weten met 
hoeveel u komt in een e-mail aan info@koudenhoven.com (let 
op: niet .nl). Meer informatie is te verkrijgen bij Jutta Ebben of 
via hetzelfde e-mailadres. 

ZSB koffieochtenden voor 2022 
De koffieochtenden voor de rest van dit jaar zijn op woensdag 21 sep, donderdag 20 okt, 
woensdag 23 nov en donderdag 15 dec 2022 in Villa Roosevelt van 10:00 tot 12:00 uur. Alle 
wijkbewoners zijn welkom en dus 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 via info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Burendag (zaterdag 24 september 2022) 
Op zaterdag 24 september vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur organiseren 
Fleur en Debby weer onze befaamde en beruchte Burendag in Villa 
Roosevelt. Hierbij zullen wij o.a. voor verschillende spellen voor de 
kinderen zorgen en speciaal voor de kleine kinderen is er een 
bijzondere verrassing. Om de culinaire kennis van de wijk te ervaren 
vragen wij van de deelnemers om een hapje mee te nemen. Dat mag 
iets zelf gemaakt zijn maar ook een zak chips of snoeptomaatjes. Heeft u ideeën voor een 
activiteit zoals bijvoorbeeld de gin proeverij tijdens de zomerborrel of wilt u een handje helpen 
tijdens de dag, of helpen bij het opbouwen of opruimen? Laat het ons weten. 
U kunt zich aanmelden via info@koudenhoven.com (niet .nl). 



 
Overlast Aalbersepad en Eckartse bos 
Er wordt in de wijk gemopperd over overlast, vooral ’s-nachts en ’s-avonds, op het Aalbersepad 
en in het Eckartse bos. Recente voorbeelden daarvan gaan over drugs, lawaai, prostitutie, 
lachgas, schietincident, feesten (jawel) en vandalisme. Deze overlast heeft op dit moment de 
volle aandacht van de politie en de gemeente. Daarom een dringende oproep om altijd 
incidenten of voorvallen te melden via de BuitenBeter app, via het algemene politienummer 
0900-8844 of het noodnummer 112. 

Start uw week met een maandagochtend wandeling om 09:45 uur 
Iedere maandagochtend om 9:45 uur maken verschillende wijkbewoners een wandeling van 
ongeveer één uur om zowel de week fris te starten maar ook een fijn gesprek te hebben. 
Redenen genoeg om maandag om 9:45 uur met wandelschoenen bij de ingang van de wijk te 
staan en mee te wandelen. Meer info: Carla Grootjen, tel: 0654328345. 

Terugblik Zomerborrel (9 juli 2022) 
Op 9 juli hadden wij een zeer geslaagde 
zomerborrel waar ruim 75 wijkbewoners aan 
hebben deelgenomen. De kinderen hebben 
zich met knutselen, schommelen, spelletjes 
of sjoelen goed vermaakt. De volwassenen 
hebben met bekende en onbekende 
wijkbewoners kennis kunnen maken. Ook 
hebben 20 wijkbewoners deelgenomen 
aan de gin-proeverij. 
Maxim heeft op eloquente wijze vol 
passie de deelnemers kennis laten maken 
met vier verschillende gins waarvan er 
twee uit Eindhoven kwamen. 

Fantastisch was ook dat meerdere 
wijkbewoners zoals Hans, Debby en Fleur een hapje hadden 
meegenomen. 
Een delegatie van het bestuur heeft na afloop de zomerborrel op 
gepaste wijze geëvalueerd. Als bewijs hebben wij een foto van deze 
vergadering bijgevoegd. 

 

Save this date: Halloween (zaterdag 29 oktober 2022) 
Op verzoek van verschillende ouders organiseert Maxim een Halloweentocht op 
zaterdagavond 29 oktober. Wij sluiten de spooktocht af met een gezellig 
samenzijn in Villa Roosevelt voor zowel de kinderen, ouders, de 
spookhuizenorganisatoren en overige wijkbewoners. 
 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 
Zaterdag 3 september 2022 13:00 – 17:00 Terug naar school (Villa Roosevelt) 
Zaterdag 24 september 2022 13:00 – 17:00 Burendag (Villa Roosevelt) 
Zaterdag 29 oktober 2022 19:00 – 22:00 Halloween (Villa Roosevelt) 
Iedere maandagochtend 09:45 – 10:45 Wandelen, start bij begin van de wijk 
Op verzoek  Informatieve wandeltocht waterafvoersysteem wijk 
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