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Agenda
12 oktober

20.30 uur

28 oktober
13.30 uur
16 november
20.30 uur
27 november
19.30 uur
Eind november (brief volgt nog)
22 december
20.30 uur

Kaarten

Cambiance De Kienehoef

Kinderbingo

Cambiance De Kienehoef

Kaarten
Cambiance De Kienehoef
Jeu de Boules Mater Lemmensstraat
Sinterklaas Cambiance De Kienehoef
Kerstbingo
Cambiance De Kienehoef
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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
De vakantie zit er weer op en de wintertijd staat zelfs al bijna voor de deur.
Dat betekent ook weer heel wat leuke activiteiten van de wijkvereniging zoals kaarten,
bingo, jeu-de-boules en sinterklaas. Het is op het moment van verschijnen van dit
Wijkblad nog niet van alle activiteiten bekend, wanneer deze activiteiten precies plaats
zullen vinden. Hou daarom de website (www.armenhoef.nl) in de gaten, want zodra de
datums bekend zijn, kunt u ze daar vinden.
Ook zullen we u via de mail op de hoogte brengen ALS we uw (juiste) email-adres hebben:
van veel leden hebben we echter helaas nog geen email-adres of alleen een verouderd
email-adres. Wilt u tussen de wijkbladen door op de hoogte blijven van activiteiten en
andere mededelingen van de vereniging, stuur dan even een mailtje naar Edo van Rossum
(bestuur@armenhoef.nl). En vergeet daarna vooral niet om ook de wijzigingen door te
geven!
Op de website kunt u overigens ook nog de foto’s vinden van het zeer geslaagde wijkfeest
van afgelopen juni. De ochtend na het wijkfeest had een flinke groep voetballiefhebbers
gelukkig nog lol van het vlees dat was overgebleven, omdat veel mensen die zich hadden
opgegeven niet waren komen opdagen… Op de website kunt u verder ook de digitale versie
van dit Wijkblad vinden en bijvoorbeeld links naar wijkbewoners met een eigen website.
Als u daar nog aanvullingen op heeft horen we dat ook graag.
Veel leesplezier!

Het bestuur
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Voor meer informatie: bestuur@armenhoef.nl

Kinderbingo
Yes, yes, yes, we gaan bingoën! Op donderdagmiddag 27 oktober in
Cambiance de Kienehoef staan de prijzen voor jullie weer
uitgestald. Iedereen van groep 1 tot en met groep 8 is van harte
welkom, maar kinderen van groep 1 en 2 graag onder begeleiding
van een ouder. Het begint om 13.30u, dus kom op tijd, want vol is
vol.
Dus heb je tijd en zin, geef je dan snel op middels onderstaand
antwoordstrookje en lever deze in voor zaterdag 22 oktober bij:
Marita van den Brand
Hildewarelaan 15

Naam:………………………………………………. Leeftijd:……………………..
Naam:………………………………………………. Leeftijd:……………………..
Naam:………………………………………………. Leeftijd:……………………..
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Kaarten
Hallo Allemaal,
De winteravonden komen er weer aan.
Dus voor ons reden om weer eens te gaan kaarten.
Jokeren en rikken.
Dit gaan we doen op dinsdag 12 oktober,
en op dinsdag 16 november om 20:30 uur.
Bij Cambiance de Kienehoef.
Iedereen is welkom!
€ 2.00 voor leden en € 3.00 voor niet leden
Dus noteer het alvast in je agenda
HOPELIJK TOT DAN!!
Groetjes Ingrid

Attentiedienst
We hebben er donateurs bij, en heten hen van harte welkom bij onze wijkvereniging:
Fam. Van Schijndel

Oranje Nassaulaan 25
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Jeu de Boules
Er is een Jeu de Boules avond georganiseerd voor iedereen van 14 jaar en
ouder!
Op zaterdag-avond 27 november gaan we jeu de boulen!
We huren de hele avond de zaal af bij Cloeck en Moedigh
(Mater Lemmensstr. 29) en beginnen om 19:30 uur.
Ook introducés zijn van harte welkom.
We vragen een eigen bijdrage van € 5,- voor leden en € 7,50 voor niet-leden.
Je kunt je opgeven door voor 1 november onderstaand strookje in te leveren,
samen met het geld voor de eigen bijdrage bij:
Ingrid Bekkers, Graaf Arnulfstraat 7 of door een mailtje te sturen naar
ingridbekkers@upcmail.nl met daarin vermeld uw adres en met hoeveel
personen jullie komen; we komen dan langs om het geld op te halen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Opgave voor jeu de boules-avond 27 november
Naam: …………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………….
Aantal personen:………………………….
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Lotto
Hierbij de winnaars van de Lotto van de maanden juni en juli
Datum trekking
Nummer
6 juni
21
13 juni
42
20 juni
2
27 juni
35
Extra 31
4 juli
24
11 juli
21
18 juli
4
25 juli
33
Extra 23

Naam
G. v.d. Boogaard
P. Deelen-Bekkers
M. Habraken
A. Oerlemans
J. Oerlemans
H. van Dijk
G. v.d. Boogaard
Marjo Louwers
M. van Vugt
Joyce Huijberts

Adres
Ollandseweg 51
Ollandseweg 22
Hildewarelaan 2
Ollandseweg 23
Ollandseweg 53
Laan ten Rode 30
Ollandseweg 51
V. Rijckevorsel v. Kessellaan 23
V. Rijckevorsel v. Kessellaan 33
Ollandseweg 63

De Pen
Hallo allemaal
Ik zal even zeggen wie ik ben. Ik ben Eva de Vries. Ik wordt 29 september 8 jaar. Ik
woon samen met papa, mama en Tijn tegenover de school. Ik zit in groep 5 bij meneer
Joan. Ik vind het heel leuk op school. Ik zit in een leuke klas. Ik hoop dat ik veel nieuwe
vriendinnetjes krijg. In de zomervakantie zijn we naar Italie geweest. Bijna elke dag zijn
we wezen zwemmen in het zwembad of het meer. Ook ging ik elke avond naar de mini disco
en naar een show. Dit vond ik heel leuk. Volgend jaar gaan we weer terug. Ik zit op discodansen en ik zit bij het koor want ik vind zingen en dansen erg leuk. Omdat ik dit jaar bij
Daniek in de klas zit geef ik de pen aan haar….
Groetjes Eva de Vries
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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

Kleurplaat

Gedicht
Herfst
Kastanjes vallen uit de bomen,
bladeren worden bruin.
Ik lig er wel eens van te dromen,
van de bomen in de tuin.
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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

