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Agenda
27 oktober 2011
29 oktober 2011

Kinderbingo
20.30 uur

Eind november (brief volgt nog):
In het volgend blad meer info over:

Cambiance De Kienehoef
Beugelen
De Misse 7 in Olland
Sinterklaas
Kerstbingo
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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Het beetje zomer dat we hebben gehad loopt weer ten einde.
Bijna iedereen is weer aan het werk en de kinderen zijn weer begonnen in hun nieuwe groep
en soms zelfs een nieuwe school.
Op de BBQ in juni lieten de weergoden ook weer goed van zich horen en kwamen er de
nodige hoosbuien naar beneden. Dat mocht echter de pret niet drukken en we hebben met
z’n allen de nieuwe BBQ dan ook goed ingewijd: op een gegeven moment waren de
rookwolken waarschijnlijk aan de andere kant van de wijk te zien. Maar het leek echter
erger dan het was zodat de brandweer niet uit hoefde te rukken.…
Op zaterdag 29 oktober gaan we met zijn allen beugelen. Doet u mee?
De lotto is gelukkig een groot succes. Enkele bestuursleden hebben zelfs hun nummer ter
beschikking gesteld aan mensen die op de wachtlijst stonden. Mede dankzij de lotto kunnen
we de prijzen voor activiteiten laag houden. Dus fijn dat u mee doet.
In de speeltuin aan de Hildewarelaan is weer één van de speeltoestellen (het huisje)
vernieuwd: zo blijft het veilig voor de kinderen om er te spelen. De wijk en de
wijkvereniging blijven zich gelukkig ook verjongen: de afgelopen maanden zijn weer 3 baby’s
geboren en is het nieuwe bord van kabouter Plop al weer goed ingeburgerd in wijk. En er
zijn nog enkele gezinsuitbreidingen op komst, dus kabouter Plop blijft een vertrouwd beeld.
Tenslotte willen we u er graag nog op attenderen dat we nog op zoek naar een extra
bestuurslid. Misschien iets voor u? Het is niet veel werk: eens in de 1-2 maand een
vergadering en zo nu en dan wat hand en spandiensten verrichten bij de organisatie van
activiteiten. Het meeste werk voor de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals
Sinterklaas, het wijkfeest, Pasen en de jeugdbingo wordt namelijk gedaan door een grote
groep vrijwilligers in de wijk. Bedankt daarvoor!
Veel leesplezier!
Het bestuur
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Kinderbingo
Op donderdagmiddag 27 oktober 2011 is het weer zover:

DE KINDERBINGO!
Om half 2 gaan we verzamelen in Cambiance de Kienehoef.
Lenny en Marita zorgen ervoor dat de prijzen weer klaarliggen.
Iedereen t/m groep 8 is welkom,
alleen kinderen t/m groep 3 graag onder begeleiding.
Je kunt je opgeven bij:
Marita van den Brand
Hildewarelaan 15
Graag voor 21 oktober het onderstaande strookje inleveren.

-------------------------------------------------------------Naam ……………………………………………leeftijd ………………………………j/m
Naam…………………………………………….leeftijd ………………………………j/m
Naam ……………………………………………leeftijd ………………………………j/m
Naam ……………………………………………leeftijd……………………………….j/m
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Kleurplaat
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Lotto
Datum

Nummer

5 juni
44
12 juni
38
19 juni
39
26 juni
11
Extra 34
26 juni
3 juli
44
10 juli
2
17 juli
22
24 juli
32
31 juli
17
7 augustus
21
14 augustus
12
21 augustus
8
28 augustus
14
28 augustus Extra 38

Naam

Adres

F. V.d. Brink
E. Kusters
A. Roche
F. V.d. Heijden
P. v.d. Vorstenbosch
F. V.d. Brink
M. Habraken
J. van Rooij
W. Voets
A. Kuijpers
G. v.d. Boogaard
A. Dahmen
P. Feddon
J. Bekkers
E. Kusters

Graaf Arnulfstraat 26
Hildewarelaan 27
Laan ten Rode 6
Graaf Arnulfstraat 8
v. Homberghlaan 12
Graaf Arnulfstraat 26
Hildewarelaan 2
Graaf Arnulfstraat 11
v. Homberghlaan 33
Hildewarelaan 10
Ollandseweg 51
Graaf Arnulfstraat 4
Graaf Arnulfstraat 15
Graaf Arnulfstraat 7
Hildewarelaan 27

De uitslagen zijn ook terug te vinden op onderstaande website:
www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm

De Pen
Hallo allemaal,
Ik ben Sjors van Wanrooij en ik ben 11 september jarig en dan word ik 5
jaar. Ik heb de pen van Amber gekregen, die zat bij mij in de klas maar nu
niet meer. Afgelopen vakantie ben ik met het vliegtuig naar Mallorca
geweest. Daar heb ik heel veel gezwommen. Ik heb nog een zusje Kaatje en
een lieve hond Max. Mama heeft nu een babytje in de buik en binnenkort
kregen wij dus nog een broertje of zusje erbij.
Groetjes van Sjors van Wanrooij
PS Ik geef de pen door aan Lenn Kuypers
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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

UW ADVERTENTIE HIER?

VRAAG HET NA
BIJ HET BESTUUR!

Stuur een mail naar:
bestuur@armenhoef.nl

Beugelen
In het vorige wijkblad heb je al kunnen lezen dat we
op zaterdag 29 oktober weer een gezellige avond hebben gepland.
Iedereen vanaf 14 jaar kan zich opgeven.
Voor de leden vragen we een bijdrage van € 5,00
en voor niet leden € 7,50.
Waar:
Tijd:

Beugelbaan van De Lustige Spelers
De Misse 7 in Olland
20.30 uur
Heb je zin om mee te doen?

Vul dan het onderstaand strookje in,
en lever dit samen met de bijdrage in bij:
Ingrid Bekkers
Graaf Arnulfstraat 7
Ellen Bakker
Hildewarelaan 19
Je mag ook een mailtje sturen naar ingridbekkers@upcmail.nl
of naar wilbertenellen@kpnmail.nl.
Vermeld daarin even je naam, adres en het aantal personen.
(Dan komen we langs om de bijdrage op te halen.)

Naam: ……………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………
Aantal leden: ……………. (per lid: € 5,00 eigen bijdrage)
Introducé:

ja / nee

(€ 7,50 eigen bijdrage)
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Redactie
Wij nemen afscheid van…….
Joost Minten en Marita van den Brand stoppen
bij de redactie van het wijkblad.
Vele jaren hebben zij zich ingezet om het wijkblad elk kwartaal
weer bij jullie in de bus te krijgen.
Marita heeft zich al vele jaren beziggehouden met het wijkblad.
Zij is nog begonnen in de tijd dat alles op de pc getypt moest worden
en daarna uitgeknipt waarna het vervolgens op
een blaadje geplakt moest worden.
Ook de plaatjes die in het wijkblad verschenen,
moest netjes geknipt en geplakt worden.
Dit was toen nog een tijdrovende bezigheid.
Maar de techniek ging verder en de computermannen in de wijk,
waaronder Joost Minten, zorgde voor een programma op de pc
waarmee alles ingescand kon worden.
Het maken van het wijkblad werd zodoende een heel stuk gemakkelijker!
Joost en Marita hebben besloten dat ze de stok graag door willen geven
aan andere mensen die het leuk vinden om een wijkblad te maken,
zodat de lay-out misschien ook weer een keer een opfrisbeurt krijgt.
Nieuwe mensen, nieuwe ideeën?!
We vragen dan ook een ieder die interesse heeft zich te melden
bij Ellen Bakker (Hildewarelaan 19) of Edo van Rossum (Hildewarelaan 17).

Wij, van de redactie, willen Joost en Marita
heel hartelijk bedanken
voor de jarenlange inzet en inbreng in het wijkblad!

Attentiedienst
Fay Feddon
geboren op
4 augustus

Katlijn Krans
geboren op
14 augustus

Wij willen deze ouders veel geluk
wensen met hun dochters!

Nyncke Walter
geboren op

22 augustus 2011
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Puzzel

Gedicht
Herfst
De herfst is weer geland en de wind giert en gromt
En de bladeren vallen weer op grond
Alweer een seizoen voorbij
Daarvan worden we niet blij
Wat zou het fijn zijn
Als het altijd zonnig en zomer kon zijn
De donkere dagen voor Kerst komen eraan
We worden daar niet vrolijk van
De warme dagen en zwoele nachten zijn voorlopig weer van de baan
En we halen onze winterkleren te voorschijn en trekken die weer aan
Maar 1 zekerheid die blijft bestaan
Na de winter komt het voorjaar er weer aan
Elk seizoen heeft zijn eigen charme
Aan die gedachte moet we ons nu maar warmen
Met de kachel aan en kaarsen erbij
Worden we toch weer een beetje blij
Ook kunnen we nog naar het bos gaan
Misschien zien we dan ook paddenstoelen staan
Dennen appels rapen voor het haardvuur is ook een plan
Lekker buiten lopen, dus we nemen het ervan
Laat nu de herfst maar komen
Ik blijf toch van het voorjaar dromen

Pag.17

HILDEWARELAAN 18
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