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Nieuwsbrief 2022 #6 
De kop van het seizoen 2022/23 is er af met een uitbundig gevierde Terug naar school 
activiteit. Dank aan alle deelnemers en in het bijzonder aan Jutta voor de organisatie. 
 

Burendag 24 september 2022. U komt natuurlijk ook! 
Op zaterdag 24 september vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur (of iets later) 
organiseren Fleur en Debby weer onze befaamde en beruchte 
burendag in Villa Roosevelt. Met een divers programma voor de 
kinderen, maar zeker ook voor de volwassenen, bieden zij voor ieder 
wat wils. Naast een drankje en een hapje is het natuurlijk een goede 
gelegenheid om uw mede-wijkbewoners te ontmoeten en nader 
kennis met elkaar te maken. 

Als wijkvereniging zullen wij voor verschillende niet-alcoholische en 
alcoholische dranken zorgen. Voor het hapje doen wij ook een beroep 
op uw culinaire kennis om daarmee de verschillende smaken van de 
wijk te ervaren. Dat mag iets zelf gemaakt zijn maar ook een zak chips 
of snoeptomaatjes. Wij vragen aan u om iets voor twee tot maximaal 

acht mensen mee te nemen onder het motto van: wat er is, dat is er en wat er niet is, dat is er 
niet. En wat op is, dat was overheerlijk. Dus u hoeft niet iets voor iedereen te maken. 

De vooraankondiging heeft al geresulteerd in de aanmelding van 
verschillende buurbewoners die aangegeven hebben met iets lekkers te 
komen zoals een hartige taart, een cake, mini-hapjes of iets 
hatseflatserigs (wat zou dat zijn?!). 

Speciaal voor de kleine kinderen is er een bijzondere 
verrassing in vorm van een superleuke schmink activiteit. Ook hebben wij een 
machine voor heerlijke popcorn en nog een geheime verrassing waar wij echter 
afhankelijk van zijn van het weer. 

In navolging van de gin proeverij tijdens de zomerborrel zal onze 
wijkbewoner Maarten een bierproeverij organiseren voor de 
volwassenen en een alcoholvrije cocktail voor de kinderen maken. 
Maarten laat u kennismaken met verschillende bieren uit 
verschillende streken met natuurlijk een andere achtergrond. 
Kortom, wilt u uw smaakpapillen uittesten, kom dan zeker langs en schuif aan bij Maarten. 

Uw aanmelding kan via het bekende mailadres 
info@koudenhoven.com (niet .nl). Ook maken wij graag gebruik 
van uw aanbod om ons een handje te helpen bij het opbouwen, de 

middag zelf en/of het opruimen. De wijkvereniging zijn wij immers samen! 

PS: jongeren die zich aanmelden om die middag te helpen krijgen een passende vergoeding. 
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ZSB koffieochtenden voor 2022 
De koffieochtenden voor 2022 zijn op woensdag 21 september, donderdag 20 oktober, 
woensdag 23 november en donderdag 15 december in Villa Roosevelt van 10:00 tot 12:00 uur. 
Alle wijkbewoners zijn welkom, en zoals altijd, ook ouders met kleine kinderen. De Villa biedt 
de mogelijkheid om bij mooi weer buiten te spelen. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij 
Carla Duijn, tel.nr. 0626756332 of via info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Terugblik Terug naar school (zaterdag 3 september 2022) 
Wat een bruisende start van het seizoen 2022/23 hebben 
wij gehad op zaterdag 3 september met de Terug naar 
school middag. Bijna 50 wijkbewoners hebben hieraan 
deelgenomen. 
De kinderen hebben genoten van de zelfgemaakte 
pannenkoeken en de laatste paaseitjes. Zij hebben zich 
vermaakt met spelletjes zoals bibberring, spijkerpoepen, 

ringwerpen, drie op een rij, ezeltje prik of met de schommel in de tuin van 
de villa. 
De volwassen zaten buiten in de zon of juist in de schaduw te genieten 
van de koffie/thee of een drankje druivensap en gerstenat dat door 
sommigen stiekem in een tas was meegenomen. 

Waterafvoersysteem Koudenhoven 
Wilt u net als 25 wijkbewoners meer weten over het unieke waterafvoersysteem van drain, 
regen en rioolafvoer in de wijk. Neem dan contact op via voorzitter@koudenhoven.com. 

Opvolging bestuur 
In de komende ALV in februari 2023 zullen meerdere bestuursleden zich niet herkiesbaar 
stellen. Wij doen dan ook een dringend beroep aan de wijkbewoners om zich beschikbaar te 
stellen voor een bestuursfunctie. Dit kan zowel zijn op het vlak van de organisatie van een 
activiteit maar ook op de meer traditionele bestuurstaken. 
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie hebben, neem dan met ons contact op. 
Zonder een bestuur geen activiteiten. 

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

U kunt zich nu al aanmelden als deelnemer en/of spookhuis. Nadere informatie 
volgt in de volgende nieuwsbrief. 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

Woensdag 21 september 2022 10:00 – 12:00 Koffieochtend (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 

www.koudenhoven.com 
 
PS: Villa Roosevelt is het scoutinggebouw aan de Oude Muschbergweg 1 achter de wijk. 
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