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Nieuwsbrief 2023 #1 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 8 maart 2023 
Op woensdag 8 maart om 20:00 uur zal de ALV van de wijkvereniging gehouden worden in Villa 
Roosevelt. In februari volgt nog een officiële uitnodiging met agenda. Noteer deze datum alvast in 
uw agenda. 
 
Deze vergadering is van groot belang indien u ook in 2023 wenst te genieten van een leuke 
activiteit zoals Pasen, een zomerborrel, Halloween, een kerstborrel, burendag of een andere 
activiteit. 
 
Omdat twee bestuursleden hebben aangegeven zich niet meer kandidaat te stellen, doen wij een 
dringend beroep op alle wijkbewoners om zich aan te melden als bestuurslid of als 
activiteitentrekker of als medeorganisator van een activiteit. Meldt u zich aan om de Pasen of 
Koningsdag of Halloween of een andere activiteit als trekker te organiseren? 
info@koudenhoven.com staat open. 
 
Alleen gezamenlijk kunnen wij de activiteiten blijven organiseren in 2023. Uw aanwezigheid op deze 
ALV is dus van belang omdat wij ook een wijziging in ons beleid zullen aankondigen. 

Contributie 2023 
De contributie bedraagt voor 2023 (na goedkeuring door de ALV) 
wederom slechts € 15,-. 
 
Om de wijkactiviteiten nog mooier te maken wordt een 
verhoging van dit bedrag met een extra donatie op prijs gesteld. 
 
Wij verzoeken u de contributie en eventueel de extra donatie, 
liefst per direct over te maken via de QR code of op IBAN: 
 NL42INGB0005575115 
 t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven 
 o.v.v. uw adres 

Koffieochtend op do 16 februari 2023 en wo 15 maart 2023 
De koffieochtenden in de wijk zijn de gelegenheden voor ouderen maar 
ook voor jonge ouders met of zonder kleine kinderen om elkaar te 
ontmoeten. De komende ochtenden zijn op donderdag 16 februari en 
woensdag 15 maart. 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. 

  

mailto:secretaris@koudenhoven.com
http://www.koudenhoven.com/
mailto:info@koudenhoven.com
mailto:info@koudenhoven.com


 

 

Maximum snelheid in de wijk is 30 kilometer 
Op initiatief van twee wijkbewoners zal er op korte termijn een extra 
informatiebrief met een 30 kilometer sticker huis aan huis verspreid worden. 
Ons nadrukkelijke verzoek is deze sticker op een container te plakken om de 
attentie waarde te vergroten zodat wij allen bewust worden van de gevaren van 
hard rijden in de wijk. 

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 wij plannen een tocht in: voorzitter@koudenhoven.com. 

Opening nieuwe speelbuis 
Nadat de vorige speelbuis in het speeltuintje was vernield, heeft de 
gemeente direct na oud en nieuw een nieuwe speelbuis 
aangebracht. De kinderen kunnen dus weer spelen over, in en door 
het klimrek. 
De nieuwe buis is op 6 januari op feestelijke wijze in gebruik 
genomen voor naar wij hopen vele jaren speelplezier. 

Terugblik op recente activiteiten 
Sinterklaas 
Op 2 december 2022 hebben twee hulppieten bij 16 kinderen in de wijk een 
cadeautje afgegeven omdat Sinterklaas zo blij was met de tekeningen en knutsels 
die hij in de schoorsteen heeft gekregen. 
 
Kerstborrel 2022 

Ondanks de finale van het WK voetbal in Qatar waren er op zondag 18 
december ongeveer 60 volwassen en 20 kinderen gekomen naar de finale 
activiteit in de wijk. Onder het genot van een drankje en hapje werd het jaar 
uitgeluid en plannen voor het nieuwe jaar gemaakt. 
 

 
Walking-dinner 
Op zaterdag 21 januari is de eerste walking-dinner in de wijk georganiseerd. Hierbij zijn 
verschillende wijkbewoners bij elkaar op bezoek geweest om een voor-, hoofd- of nagerecht te 
nuttigen en, minstens even belangrijk, nader kennis met elkaar te maken. 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

16 februari 2023 10:00 Wijk Koffieochtend 

8 maart 2023 20:00 Algemene Ledenvergadering (ALV) 

15 maart 2023 10:00 Wijk koffieochtend 

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

Op verzoek  Informatie wandeling waterafvoersysteem van de wijk  
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