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Nieuwsbrief 2022 #7 
 
Na een geslaagde burendag komen er nog diverse activiteiten in 2022.  
Onze oproep voor nieuwe bestuursleden in de vorige nieuwsbrief heeft helaas nog geen kandidaten 
opgeleverd!  

Halloween op zaterdag 29 oktober 2022: Spooktocht en Spookhuizen! 

De Halloween spooktocht door de wijk wordt op zaterdagavond 29 
oktober gehouden van 19:00 tot ongeveer 20:30 uur. Alle kinderen uit de 
wijk tot en met 14 jaar kunnen hier aan deelnemen. U kunt uw kind(eren) 
tot 18 oktober opgeven via info@koudenhoven.com onder vermelding 
van naam, adres en leeftijd. Wij sluiten deze spooktocht af in Villa 
Roosevelt met een drankje waarbij wij niet alleen de kinderen, ouders en 
spookhuizen uitnodigen maar natuurlijk alle wijkbewoners. 

Aan de wijkbewoners wordt gevraagd of de kinderen bij hen mogen 
aanbellen voor een Trick (een plagerijtje) of Treat (iets lekkers zoals fruit of misschien wel snoep?). 
Wilt u meedoen als spookhuis, geef u dan voor 18 oktober op onder vermelding van uw adres. 

Op zondag 23 oktober van 14:00 tot 16:00 uur gaan wij in Villa Roosevelt 
de pompoenen snijden die een week lang in de wijk komen te staan. Wij 
nodigen u uit om gezamenlijk de pompoenen te snijden waarna u natuurlijk 
ook een pompoen mee mag nemen om voor uw eigen huis te plaatsen. 
Voor de kinderen is er de mogelijkheid Halloween attributen te knutselen. 
De wijkvereniging zal voor de nodigde spullen zorgen. Daarnaast is deze 
middag natuurlijk ook een mooie gelegenheid om andere wijkbewoners te 
leren kennen. 

In de week voorafgaand aan Halloween zullen de waxinelichtjes in de geplaatste pompoenen in de 
wijk ’s-avonds ontstoken worden. Uw hulp hierbij is meer dan welkom. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 18 oktober via info@koudenhoven.com (let op! 
niet .nl) voor: 
- als spookhuis op zaterdag 29 oktober; 
- de spooktocht op zaterdag 29 oktober; 
- het pompoenen snijden/knutselmiddag op zondag 23 oktober; 
- het dagelijks aansteken van de wijkpompoenen (23 t/m 29 oktober). 
Maar aanmelden voor meerdere activiteiten mag natuurlijk ook . 

Koffieochtend ZorgSamenBuurt (ZSB) op 20 oktober 2022 
De koffieochtenden zijn er voor iedereen, jong of oud en met of zonder kinderen. Het is een ideale 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De volgende ochtenden zijn op donderdag 20 oktober, 
woensdag 23 november en donderdag 15 december. Van 10:00 tot 12:00 uur verwelkomen wij u in 
Villa Roosevelt, Oude Muschbergweg 1. De eigen bijdrage is € 2,- per persoon per keer. 
Nadere informatie bij Carla Duijn, tel.nr. 06–267 563 32 of per mail naar info@koudenhoven.com. 
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Nieuwe wijkagent 
Hallo allemaal, graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om 
mezelf voor te stellen. Mijn naam is Kyra de Jongh en ik ben de 
nieuwe wijkagent van de wijken ’t Hofke, Koudenhoven, Karpen & 
Wasven. Het politiebureau waar ik werkzaam ben is Eindhoven-
Noord, gelegen aan de Michelangelolaan 4 te Eindhoven. Mochten 
jullie contact met mij op willen nemen dan kan dat via 0900-8844, 
www.politie.nl of via Instagram. Tot ziens in de wijk! 

Vooruitblik 
Op zondag 18 december 2022 organiseren wij een Kerstborrel. Nadere info volgt maar voor ideeën 
staan wij open.  

Terugblik september activiteiten 

Maandagochtend wandeling 
Bijna één jaar geleden is de traditie geboren om iedere maandagochtend een wandeling van 
ongeveer een uur te maken. Wilt u meelopen en daarbij kennismaken met andere wijkbewoners, 
sluit u dan aan op maandagochtend om 09:45 uur bij de ingang van de wijk. 

Burendag 2022 
Op zaterdag 24 september is onze traditionele 
burendag gehouden waaraan bijna 100 wijkbewoners 
hebben deelgenomen. Diverse wijkbewoners hadden 
gerechten en hapjes meegenomen. Voor de kinderen 
was er een schminkster die bijna alle kinderen, maar 

ook verschillende volwassen geschminkt heeft. Ook hebben de kinderen 
onder leiding van iets oudere kinderen geknutseld, vogelhuisjes beschilderd, popcorn gemaakt of 
gespeeld met o.a. zeer grote legoblokken. 

Voor de volwassen had Maarten een bierproeverij 
georganiseerd met vier verschillende bieren waar in 
verschillende rondes door veel wijkbewoners aan deel is 
genomen. Speciaal voor de kinderen had Maarten voor een 
kleurige cocktail gezorgd. 

Een speciaal woord van dank aan Fleur en Debby voor de organisatie en inkoop, 
Maarten voor de bierproeverij en de kindercocktail, de vrijwilligers voor de 
spelbegeleiding en alle wijkbewoners die iets uit eigen of andermans keuken hebben meegenomen 
zodat ook deze burendag weer een geslaagde dag was. 

Alleen gezamenlijk kunnen wij activiteiten organiseren en realiseren! 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

Donderdag 20 oktober 2022 10:00 – 12:00 Koffieochtend ZSB 

Zondag 23 oktober 2022 14:00 – 16:00 Snijden pompoenen en knutselen voor Halloween 

Zaterdag 29 oktober 2022 19:00 – 20:30 Halloween spooktocht door de wijk 

Woensdag 23 november 2022 10:00 – 12:00 Koffieochtend ZSB 

Donderdag 15 december 2022 10:00 – 12:00 Koffieochtend ZSB 

Zondag 18 december 2022 15:00 – 18:00 Kerstborrel 

Iedere maandagochtend 09:45 – 10:45 Wandelen (verzamelen bij ingang van de wijk) 

Op verzoek  Wandeling waterafvoersysteem 

Villa Roosevelt is het scoutinggebouw aan de Oude Muschbergweg 1. 
www.koudenhoven.com 
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