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Agenda
28 oktober

Kinderbingo

herfstvakantie,
Cambiance ‘De
Kienehoef’, 13:30u
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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Deze maand hebben we ‘dubbel’ voorwoord: van het oude en het
nieuwe bestuur.
Afgelopen ALV hebben enkele leden van het bestuur van de
wijkvereniging aangegeven hun taken over te willen dragen. Om
verschillende redenen, in goed overleg en harmonie. Naar aanleiding daarvan zijn er
nieuwe mensen opgestaan die hun schouders er onder gaan zetten. We hebben de
afgelopen periode benut om zaken over te dragen, en zullen daarvoor ook in de nabije
toekomst beschikbaar zijn.
Dat maakt dat dit mijn laatste woordje in het wijkblad is, waarna mijn opvolger zich aan u
voor kan stellen, voor zover nodig. Blijft over dat wij als aftredend bestuur eenieder
waarmee wij de afgelopen jaren hebben ‘gewerkt’ heel hartelijk willen bedanken. Laat
duidelijk zijn dat wij de inzet van velen binnen onze wijk zeer waarderen. De werkgroepen
bijv. doen veel en goed werk, en alles geheel vrijwillig. We lijken soms wel eens te
vergeten dat mensen dit vrijwillig doen, veel tijd in zaken steken en dat ondanks dat niet
alles even professioneel geregeld lijkt. Het gaat echter om de intentie om iets voor elkaar
te doen en er met elkaar iets moois van te maken, en die is bij velen zeker aanwezig. En
dat al meer dan 25 jaar!
Namens Nanny, Corné, Anja en John nogmaals bedankt, alle goeds aan het nieuwe bestuur
en Tot Ziens!
Deze maand zijn we begonnen met een bijna helemaal nieuw bestuur van de wijkvereniging.
Nanny, Corné en John hebben op de afgelopen bestuursvergadering het stokje
overgedragen aan Edo van Rossum, Ingrid Bekkers en Henk Sierdsema. Anja en Eugene
zullen gelukkig zorgen voor de continuïteit in het bestuur, want er gaat toch heel wat om
in de wijk waar je als ‘gewone’ bewoner niet veel van mee krijgt. En er staat meteen heel
wat op onze agenda, waar vooral een aantal zaken op staan die te maken hebben met de
veiligheid en overlast in onze wijk. Heeft u op dat vlak iets te melden waarvoor de
wijkvereniging zich zou kunnen inzetten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
En misschien wilt u er zelf wel de schouders onder zetten, want we kunnen extra
versterking van het bestuur goed gebruiken. Zo zijn we nog op zoek naar een
penningmeester: iets voor u?
Vergeet ook vooral niet om u weer even opnieuw op te geven voor lotto: leuk om mee te
doen en een erg belangrijke bron van inkomsten om leuke dingen te kunnen blijven doen
voor de kinderen in de wijk en u!
Nanny, Corné en John: bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren!
Het bestuur
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Attentiedienst
Wij willen al deze ouders van harte
Feliciteren met de geboorte van hun
Zoon of dochter.

De Pen…….
Hallo iedereen,
Ik heb de pen van Jade gekregen.
Mijn naam is Bibi Dahmen. Ik ben onlangs 6 geworden.
Ik woon in de Graaf Arnulfstraat op nummer 4 samen met mijn papa en mama.
We hebben een hond, die Pino heet. Ik ga graag wandelen met Pino door het park.
Daarnaast hebben we een konijn, met de naam Flappie en een vis, die, hoe kan het ook
anders Blub wordt genoemd.
Ik zit in groep 3 van de Odaschool.
Mijn juffen heten Miriam en Hennie.
Juf Miriam heb ik 4 x in de week en juf Hennie alleen op woensdagochtend.
In deze groep ga ik hopelijk leren lezen en schrijven, dat lijkt me zo leuk.
Elke woensdagmiddag ga ik naar de zwemles in Eindhoven.
Ik hoop eind september op te mogen voor mijn A-diploma.
Daarnaast ben ik dol op paarden.
Ik wil heel graag op paardrijles, maar dat mag pas als ik 7 ben, dus ik moet nog even
geduld hebben!
Mijn favoriete tv programma is Amika.
Ook zingen samen met mijn opa vind ik leuk. Soms mag ik mee naar een optreden en dan
mag ik ook een liedje zingen.
Deze zomer ben ik met papa, mama en vriend Wouter op vakantie geweest in Sicilië. Het
was erg mooi daar.
Ik ga graag op vakantie. Het liefst naar Oostenrijk en Griekenland.
Nou, dat was het wel zo’n beetje.
Ik geef de pen door aan Joyce Kluytmans!
Groetjes van Bibi
,
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E-mail??
De wijk gaat met zijn tijd mee!
Onze wijkvereniging bestaat inmiddels al ruim 26 jaar en is nog steeds
springlevend. Dat bleek wel weer uit het geweldige wijkfeest dat we met z’n
allen hebben gevierd op zaterdag 5 september. Een feest dat eigenlijk een
beetje spontaan is ontstaan. Hierna is de werkgroep langs de deuren gegaan
om te vragen wie interesse had in een feestje. Een beetje uit de tijd
natuurlijk, in deze tijd van internet, sms en e-mail. Vandaar dat we ons
emailbestand willen opfrissen met jullie huidige emailadres, zodat we jullie
nog eerder of vaker op de hoogte kunnen houden van de activiteiten binnen
onze wijkvereniging. Graag ontvang ik van jullie een mailtje met jullie huidige
emailadres en verdere adresgegevens, zodat ik deze in ons ledenbestand kan
verwerken.
Met vriendelijke groet,

Edo van Rossum
bestuur@armenhoef.nl
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Lotto
Lotto Wijkverening Armenhoef
Een aantal maanden geleden hebben wij als bestuur alle leden een brief gestuurd over de
Lotto, een belangrijke inkomstenbron van onze wijkvereniging. Tot op heden hebben we
hier slechts een paar reacties op gehad, waardoor we nog niet in staat zijn om weer met
de wekelijkse Lotto te beginnen. Hierbij dus een herhaalde oproep voor alle leden die
weer mee willen doen met de Lotto en wekelijks kans willen maken op een leuke geldprijs.
De inleg is €2,50 per maand. De helft van de inleg gaat naar de wijkvereniging en de
andere helft is de geldprijs voor die maand.
Het is mogelijk om elke maand met een vast nummer mee te spelen, of elke maand met
een ander nummer.
Meld je nu aan middels onderstaand antwoordstrookje en lever deze in bij Edo van
Rossum
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik neem graag deel aan de Lotto
Naam:……………………………….
Adres:………………………………
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Volleybaltournooi
Dit jaar werd er een volleybaltoernooi georganiseerd en daarna een bbq. Het weer zat
gelukkig mee, en er waren dus ook nog toeschouwers die de spelers aanmoedigden. 3
Teams met volwassenen speelden onderling wedstrijden zo ook de kinderen die ook goed
vertegenwoordigt waren met 3 teams. En de winnaars speelden een vriendschappelijke
finale-wedstrijd tegen elkaar. De kinderen van groep 3 hadden gewonnen en kregen
allemaal een mooie bal. En voor de andere finale spelers van groep 4 was er ook nog een
smakelijk prijsje in een mooi blik.
Wij willen iedereen bedanken die heeft meegespeeld en aangemoedigd, en hopen dat we
volgend jaar weer genoeg animo hebben, zodat er weer zo’n leuke dag georganiseerd kan
worden.
Groetjes,
Marita en Ellen

Puzzel
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Kinderbingo
Op woensdagmiddag 28 oktober in de herfstvakantie is het weer tijd voor de jaarlijkse
kinderbingo. Iedereen van groep 1 tot en met groep 8 is welkom, maar kinderen van groep
1 en 2 graag onder begeleiding van een ouder. Het begint om 13:30u in Cambiance ‘ De
Kienehoef’
Dus heb je tijd en zin geef je dan snel op middels onderstaand antwoordstrookje en lever
deze in voor 23 oktober bij:
Marita van den Brand
Hildewarelaan 15

Naam:………………………………………………………………
Naam:………………………………………………………………
Naam:………………………………………………………………
Naam:………………………………………………………………

Leeftijd:………………………………………………………….
Leeftijd:………………………………………………………….
Leeftijd:………………………………………………………….
Leeftijd:………………………………………………………….
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Kleurplaat
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Gedicht
Zomer voorbij
De zomer is voorbij gegaan
Met het luie leven is het gedaan
De regen valt nu weer in stromen
Het wachten is op de herfststormen die gaan komen
Blad valt zachtjes op de grond
Het leven lijkt minder gezond
De voorbode van de winter is gekomen
Gedaan is het met zitten onder prachtig groene bomen
Nog even dan is alles dor en grauw
Hopelijk komt de zomer weer gauw
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