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Agenda
22 december

20.30 uur

Bingo

Cambiance ‘De Kienehoef’,
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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Zoals jullie in het vorige wijkblad hebben kunnen lezen is bijna
het voltallige bestuur gewisseld. Sinds een paar maanden zijn
we met onze nieuwe club echt aan de gang voor de wijk en
gelukkig kunnen we af en toe nog even terugvallen op de oude
bestuursleden.
Een van de dingen die we snel gaan oppakken is een gesprek met wethouder Dekkers om
wat dingen te bespreken die bij ons in de wijk spelen, zoals verkeersoverlast, vernielingen
en wat al niet meer. Hebben jullie nog dingen die jullie graag willen bespreken, dan
vernemen we dat graag van jullie. Stuur eventuele opmerkingen maar naar
bestuur@armenhoef.nl.
Daarnaast willen bij deze alvast 2 van de nieuwe bestuursleden even kort aan jullie
voorstellen, Ingrid Bekkers en Edo van Rossum
Er is mij gevraagd om mij even voor te stellen als nieuw lid van het bestuur van de
wijkvereniging. Mijn naam is Ingrid Bekkers ik ben 43 jaar getrouwd met John en moeder
van 2 dochters Maartje (16 jaar) en Brigit ( 15 jaar). Wij wonen in de Graaf
Arnulfstraat op nummer 7. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om in de toekomst mee te
denken om wat leuke activiteiten te regelen voor jong en oud. Ik heb inmiddels het
kaarten overgenomen van Elly Bax die dit vele jaren heeft georganiseerd. Dit hopen we
middels de E-mailadressen die we hebben ontvangen ook via de mail aan de mensen bekend
te maken, en nog een paar dagen van te voren een mail te sturen als geheugen steuntje.
Als er leuke ideeen zijn voor activiteiten dan zijn die natuurlijk altijd welkom. Verder
hoop ik dat alles plezierig zal verlopen , zoals het tot nu toe voor mij het geval is.
Mijn naam is Edo van Rossum en woon samen met Monique sinds juni 2007 op de
Hildewarelaan. Samen hebben we een zoontje van 1 jaar, Bart. Tijdens de afgelopen
jaarvergadering heb ik mezelf aangemeld als nieuw bestuurslid van de vereniging. Ik heb
de rol van secretaris op me genomen in het bestuur. Ik hoop dat ik een mooie bijdrage kan
leveren aan de gezelligheid in onze wijk en dat we samen met onze vrijwilligers nog veel
leuke evenementen kunnen organiseren.
Omdat we momenteel nog geen nieuwe penningmeester hebben gevonden, heb ik deze taak
ook op mij genomen. Maar we blijven op zoek naar iemand die deze functie in het bestuur
wil vervullen. Voel je je geroepen, dan horen we graag van je.
Tevens willen we bij deze nogmaals een oproep doen aan leden die weer mee willen doen
aan de lotto. We zijn van plan om in januari 2010 weer te starten, maar hebben nog plaats
voor mensen die mee willen doen. Stuur even een mailtje naar bestuur@armenhoef.nl en
zodra we gaan beginnen met de lotto krijg je bericht van ons.
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Attentiedienst
De volgende leden heten wij van harte welkom:
Fam. van Schijndel
Fam. Kuijpers
Fam. Strijbos
Fam. Cornelissens

Van Homberghlaan 21
Ollandseweg 77
Laan ten Bogaerde 30
Taxandriastraat 12

Wij willen Joris en Judith feliciteren met hun dochtertje Lana.

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

De attentiedienst krijgt heel veel geboortekaartjes.
Daarom deze oproep om iedereen te kunnen verblijden met een bord in de tuin, zijn wij op
zoek naar een nieuwe. (1 bord is namelijk te weinig!)
Zijn er misschien leden die er voor ons één willen maken of er één hebben die toch niet
meer gebruikt wordt. Het maakt namelijk niet uit wat voor een figuurtje het is.
Alvast bedankt namens alle baby’s die nu nog geboren moeten worden.
Attentiedienst:

Rita Verhagen
Anja Vervoort

tel. 476676
tel. 490207

Bij deze willen we nog even vermelden dat in het vorige wijkblad het geboortekaartje van
Eva Ketelaars heeft gestaan. Helaas stonden de namen van papa Daan en mama Kim uit de
Graaf Arnulfstraat 13 niet bij. Bij deze een goedmakertje.
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Kinderbingo
In de herfstvakantie was weer de jaarlijkse kinderbingo, en de opkomst was groot. Er
kwamen 20 kinderen bij elkaar in Cambiance De Kienehoef. Met hulp van Lenny en Jasmijn
werden de bingonummertjes opgenoemd, en de kaarten gecontroleerd. Er waren weer
leuke prijsjes te winnen o.a. reuze domino-stenen, sloffen, lavalampen, auto’s en
kladblokjes.
Maar de hoofdprijs ging naar Nienke, ze kreeg een waarde-cheque van € 10,00 bij
Intertoys.
Het was een leuke middag, en we hopen dat er volgend jaar weer zoveel kinderen
meedoen!
Groetjes,
Marita

Sinterklaas
Op zondag 29 november was het weer zover!
Sint zou met zijn pieten een bezoekje brengen aan onze wijk.
Dit jaar waren er 39 kinderen naar Cambiance De Kienehoef gekomen
om de Sint te bezoeken.
Er werd uit volle borst gezongen .
En gelukkig, na even aanhouden, was het dan zover .
Sinterklaas was aangekomen. En hij had dit jaar wel 3 Pieten bij.
4 Kinderen moesten de Sint helpen om te gaan zitten en andere kinderen
moesten weer de staf vasthouden.
Alle kinderen kwamen aan de beurt om even bij de Sint te komen , ook al
vonden sommige dat ze wel lang moesten wachten.
Toen iedereen aan de beurt was geweest, werd het tijd om de 4 grote zakken
met cadeautjes uit te delen.
Na het uitpakken moest de Sint weer snel vertrekken want er zaten nog
heel veel andere kinderen op hem te wachten.
Luidkeels werd de Sint bedankt en het lied Dag Sinterklaasje gezongen.
Nu maar hopen dat hij volgend jaar weer langskomt.
Hopelijk dat we dan weer met zoveel zijn.
Groeten van de organisatie:
Anita, Suzan, Mariëlle en Corina
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Puzzel
Welk kerstliedje wordt hier gezongen?

Oproep:
Badmintonliefhebbers gezocht!!
Elke woensdagavond in sporthal "de Streepen" van 19.00-20.00 uur.
Het is een groepje liefhebbers van deze sport die nog een paar liefhebbers meer zoekt.
Geen competitie! Gemengd spelen met steeds wisselende opstellingen!
Al jaren actieve groep, van "jong" tot "oud"!!
Heb je interesse of wil je informatie:
Bij Theo van der Hagen Hildewarelaan 9 Telefoon: 0622961442
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De Pen…….
Hallo allemaal,
Ik de pen van Bibi gekregen.
Mijn naam is Joyce Kluytmans.
Ik ben 6 jaar.
Ik woon op de Ollandseweg 73.
Ik heb een broertje die heet Luc en is 3 jaar.
Wij hebben veel huisdieren.
Een klein hondje die heet Winnie en een konijntje die pipi heet.
Een vogel die Pietje heet en 2 waterschildpadden.
Ik zit in groep 3 van de Odaschool en mijn juffen heten Miriam en Hennie.
Ik kan al best goed lezen en schrijven.
Ik vind het heel leuk op school en mijn vriendinnetjes heten Bibi, Beau en Jip.
Ik ben nu klaar met zwemmen want ik heb net mijn B-diploma gehaald.
Nu ben ik aan het kijken welke sport ik leuk vind om te gaan doen.
Ik wil graag paardrijden maar dat mag nog niet omdat ik nog geen 7 ben.
Dus ga ik een keer naar hockey en hardlopen om te kijken wat ik leuk vind.
Op televisie kijk ik graag naar Amika, Bassie en Adriaan en Jim Jam.
Het liefste eet ik frietjes.
Mijn hobby’s zijn tekenen, strijkkralen en computeren.
Ook doe ik graag kaarten maken.
Ik ga ook vaak naar Toverland want dat vind ik heel leuk en mijn broertje ook.
Ik geef de pen door aan Juul van den Brink.
Groetjes, Joyce

Gezocht:
Wij zijn op zoek naar een lieve, betrouwbare oppasmoeder / oma voor ons zoontje van
bijna 6 maanden. Het is voor 1 á 2 dag(en) in de week, oppastijden in overleg. Vindt u dit
wel een leuk idee, om bij u thuis ons zoontje op te vangen, bel of mail ons.
p.rooyakkers1@chello.nl, 0413 – 479607 of 06 – 23740860.
Groetjes Peter en Angela Rooijakkers.
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Kleurplaat
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Traditioneel Tegel(zet)werk

Max Vervoort
Graaf Arnulfstraat 6
5491 GL Sint-Oedenrode
0413 490207 / 06 20328056
Website: www.bkam.nl
Email: Max@Bkam.nl

Gedicht
Tijd van vrede en van lichtjes,
versierde bomen en blije gezichtjes.
Voor and'ren tijd van pijn of spijt,
van winterkou en eenzaamheid.
Het stemt wel eens tot denken...
Die bomen groen, de kleur van hoop
en in de stal nieuw leven.
Een zalige Kerst is niet te koop.
Ik wil heel graag met dit gedicht
er jou één helpen geven.
En ook voor 't nieuwe jaar
hierbij mijn beste wensen.
Niks onbereikbaars, irreëel
gewoon geluk en wat vertrouwen
om met gerust gemoed
een prachtig jaar te bouwen.
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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

