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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Laten we beginnen met namens het bestuur
eenieder uit de wijk

heel fijne kerstdagen en een geweldig
Nieuwjaar!!
toe te wensen.
2009 wordt weer een jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden, ook voor ons als wijk(vereniging). Er staan ons dus weer enkele uitdagingen te wachten.
Wij streven er als bestuur naar om in dit nieuwe jaar een nieuwe manier om de
contributie te innen bij u te introduceren, nm. betalen via automatische incasso. In deze
tijd van druk-druk-druk blijkt het elk jaar weer erg moeilijk te zijn voor het bestuur dat
bestaat uit vrijwilligers om op een voor ieder aanvaardbare wijze het geld binnen te
krijgen. Sommige leden zijn maar niet over te halen op tijd te betalen, terwijl anderen
zelfs twee keer hun bijdrage overmaken! Wij hopen dat deze nieuwe weg u en ons kan
helpen, maar suggesties van uw zijde zijn altijd welkom. Ook wij kunnen nog heel veel
leren en alles draait om communicatie.
Daarbij krijgen we aankomend jaar te maken met een bestuursvacature. Dit noopt ons nu
al rond te vragen en zoeken naar een nieuw bestuurslid. Mocht u interesse hebben deel te
nemen aan onze club van vijf laat het ons a.u.b. snel weten. We komen één keer per maand
bij elkaar en het kost u een beetje vrije tijd.
Dit waren voor zover de mededelingen van bestuurlijke aard. Wij hopen dat u beide zaken
nog eens overdenkt en wij horen graag van u. U kunt ons altijd mailen of bellen op één van
de tel. nummers vermeld voor in dit blad.
Tot Ziens,
Nanny, Max, Corné, Eugène en John.
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Gedicht
Ho, ho, ho, hier komt de kerstman!
Oh, wat houden we er toch van,
van die gezellige perioden,
met kerstbomen en kerstballen, mooie felrode!
Ernaast nog een kerststal
en vuurwerk! Oh wat een geknal!
De kadootjes ook niet vergeten,
en ook een smakelijk avondeten!
Fondue of kalkoen?
Of liever parmaham met meloen?
Laat ons er van genieten...
en hopen op een periode van liefde en vrede, zonder
bloedvergieten...
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De Pen…….
Hallo allemaal,
Ik heb de pen gekregen van Ilse en daarom schrijf ik nu iets in het wijkblad.
Mijn naam is Nina Brüggink en ik ben 5 jaar.
Ik woon in de Laan ten rode.
Ik heb twee grote broers en een grote zus. Ze heten Bjorn, Freek en Jasmijn.
Mijn school heet De springplank en ik zit bij meneer Roger.
Mijn hobby’s zijn zwemmen en turnen.
Later wil ik ook nog dansen en hockeyen. Ik haat tekenen want dat is saai.
We hebben een hondje en die heet Loekie en ons konijn heet Snowy.
Het sinterklaasfeest van de wijk was erg leuk. Ik moest erg lachen om de domme zwarte
pieten.
We hebben mooie cadeautjes gekregen. Het was erg gezellig en we kregen ook veel snoep
en daar hou ik heel erg van.
Ik heb een kerstboom op mijn kamer en ook een in de huiskamer.
Iedereen veel geluk voor het nieuwe jaar!
Nina Brüggink
Ik geef de pen door aan Joy
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Attentiedienst
Wij willen de volgende families welkom heten als lid van onze onze wijkvereniging:
• Fam v/d Ven, Graaf Arnulfstraat 14
• Fam Rooyakkers, v Rijckevorsel v Kessellaan 29

Joris, Lieke en Fenna gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon/broertje,

Edo en Monique van Rossum- de Wit gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon,
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Sinterklaas
Geslaagde Sinterklaasochtend!!!
De goedheiligman is alweer met zijn knechten in Spanje aangekomen, maar toch even deze
terugblik. Op 30 november was hij nog bij de Wijkvereniging op bezoek. Het was een
geslaagde ochtend met allemaal grote kado’s. De kinderen mochten de pieten helpen met
de kado’s binnen brengen, de Sint laten zitten en om de beurt de staf vast houden.
Ook werden er enkele liedjes gezongen en moest Johnny bij de Sint komen. Hij moest en
zou bij binnenkomst een naambordje krijgen, zodat hij net als de kinderen kado’s zou
scoren. Maar de Sint had hem tuk en hij mocht naar voren komen om een liedje te zingen,
dus zong hij maar vlug “sinterklaas kapoentje” zodat hij weer snel naar zijn plaats terug
mocht.
Al met al had iedereen zich wel vermaakt en zien we alweer uit naar volgend jaar,….

Kinderbingo
Op woensdagmiddag 15 oktober zat de zaal op Camping ‘De Kienehoef’ weer lekker vol. De
kinderen zaten vol spanning te wachten tot Marita kwam, want die had zich een half uur
vergist. Met de goede hulp van Lenny en Mimke waren de prijzen zo uitgestald. Jarno was
deze keer de geluksvogel, hij wist 5 prijzen in de wacht te slepen.
In de pauze werden we door Camping ‘De Kienehoef’ getrakteerd op drinken. Maar de
hoofdprijs, een kadobon van €10, ging naar Stef vd Brand.
Het was dus al met al een zeer geslaagde middag, en iedereen ging met een prijsje naar
huis.
Lenny en Marita
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Kleurplaat
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HILDEWARELAAN 18
5491 GG ST.-OEDENRODE

TEL:0413-473321

INSTALLATIEBEDRIJF
ALBERT PETERS

Eerschotsestraat 19
5491 AA Sint-Oedenrode
tel.nr. 0413 - 47 57 81
faxnr. 0413 - 47 80 86

