
 

  

. 

 wijkvereniging  koudenhoven 
   De wijkvereniging zijn wij samen 

 
Secretariaat: Keucheniushof 7, 5631 NG Eindhoven 

 06-38960206    secretaris@koudenhoven.com 

www.koudenhoven.com 

Nieuwsbrief 2022 #8 
 
 
 

Sinterklaas 2022 
Sinterklaas van de vereniging Sint Martinus zal op 
zaterdag 26 november onze wijk bezoeken. Ook 
heeft hij de wijkvereniging gevraagd hem te helpen 
bij het organiseren van een kinderactiviteit. Tussen 
25 november en 1 december zal er aan de 
Keucheniushof 1 een Sinterklaas schoorsteen staan 
waarin kinderen tot en met 9 jaar een tekening, 
gedichtje, brief of iets anders kunnen doen, 
voorzien van naam, adres en leeftijd. Wij zorgen er 
dan voor dat alle inzendingen bij Sinterklaas bezorgd worden. De kinderen krijgen in de dagen 
daarna een klein presentje van Sinterklaas. 
Heeft u vragen, mail dan naar info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Kerstborrel zondag 18 december 2022 
Op zondag 18 december organiseert de wijkvereniging een 
kerstborrel van 15:00 tot 17:00 uur in Villa Roosevelt. 
Als wijkvereniging zullen wij voor de verschillende alcoholische- en 
niet-alcoholische dranken zorgen en voor wat hapjes. 

Wilt u andere wijkbewoners ontmoeten, kom gezellig even langs! 

Wilt u ons een handje helpen bij het opbouwen, of op de middag 
zelf of bij het afbouwen? Wij maken graag gebruik van uw aanbod. 

De wijkvereniging zijn wij samen! 

Koffieochtend op 15 december 2022 
De koffieochtenden van de wijk zijn de gelegenheden voor ouderen maar ook voor jonge ouders 
met of zonder kleine kinderen om elkaar te ontmoeten. De laatste koffieochtend van dit jaar is op 
donderdag 15 december. Van 10:00 tot 12:00 uur verwelkomen wij u in Villa Roosevelt, Oude 
Muschbergweg 1. 
Nadere informatie bij Carla Duijn, tel.nr. 06–267 563 32 of per mail naar info@koudenhoven.com. 

Waterafvoersysteem Koudenhoven 
Ruim 25 wijkbewoners hebben meegelopen om kennis te nemen van het unieke 
waterafvoersysteem van riool, regenwater en drain in de wijk. Wilt u ook meer weten? Neem dan 
contact op en we plannen een tocht in: voorzitter@koudenhoven.com. 
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Walking-dinner zaterdag 21 januari 2023 
Bijna 20 stellen hebben zich al 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 gerechtjes met en bij andere wijkbewoners. 
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 is ongeveer zes mensen groot. 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. 
Meer info bij Katja Moors: katjamoors@hotmail.com. 
PS: mensen die zich al hebben opgegeven hoeven dit niet nog een keer te doen. 

Voedselbank Eindhoven 
Door de hoge energieprijzen en de inflatie doen meer Nederlanders 
noodgedwongen een beroep op de voedselbank. Ook Voedselbank Eindhoven 
ziet zijn klantenbestand elke maand stijgen. Er is grote behoefte aan lang 
houdbare producten zoals rijst, pasta, pastasaus, pindakaas, zonnebloemolie, 
leverpastei, blik groenten, jam etc.. 
Naast de garage van mijn huis aan de Ministerlaan 54 staan tot eind december 
kratten waar u deze spullen van 9:00 tot 19:00 uur in kunt stoppen. Deze 
producten worden dan bij de voedselbank afgegeven. 

U kunt ook dit jaar weer uw DE en Perla punten bij mij inleveren. 
Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank. Désirée van Lieshout. 

Terugblik op recente activiteiten 
Halloween 
Nadat wij op 23 oktober met 28 wijkbewoners de pompoenen hebben gesneden, zijn deze in de 

week daaropvolgend op verschillende punten in de wijk door wijkbewoners iedere 
avond verlicht als opstart naar de halloweentocht. 

Op 29 oktober heeft een record aantal van 50 kinderen en 
tientallen ouders in vijf groepen een halloweentocht door de 
wijk gemaakt langs 16 spookhuizen. Geweldig hoe met deze 
activiteit ruim 100 wijkbewoners hebben meegedaan aan 
Halloween. 

Ook dit jaar was te zien dat verschillende huizen super mooi versierd waren 
waarbij de kinderen en de ouders getrakteerd werden op een schouwspel en 
natuurlijk een snoepje. 

De halloweentocht werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje in 
Villa Roosevelt. Halloween is hiermee een vaste traditie geworden binnen de wijk. 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

25 november – 1 december 2022  Sinterklaas schoorsteen Keucheniushof 1 

15 december 2022 10:00 Koffieochtend (Villa Roosevelt) 

18 december 2022 15:00 Kerstborrel (Villa Roosevelt) 

21 januari 2023 19:00 Walking-dinner Koudenhoven 

Iedere maandagochtend 09:45 Een uur gezamenlijk wandelen, start ingang van de wijk 

Op verzoek  Informatiewandeling waterafvoersysteem in de wijk 
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