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Cambiance De Kienehoef

Van de bestuurstafel

Beste wijkbewoners,
Hierbij weer het wijkblad van onze wijkvereniging. Helaas wat later dan gepland, maar zeker niet
interessanter. De zomerperiode ligt weer achter ons en de herfst heeft al diverse malen wat van
zich laten zien. Maar voordat we vooruit blikken, kijken we eerst terug op een mooi en gezellig
wijkfeest dat we in juni hebben gehad. We hadden schitterend weer en de kinderen hebben zich
goed vermaakt op de waterglijbaan. De oudere jeugd is nog lekker actief geweest met volleybal
en de BBQ die we daarna hebben aangestoken was weer goed geregeld. De foto’s van dit feest
kunt u vinden op onze website, www.armenhoef.nl. Hierbij willen we dan ook de feestcommissie
weer bedanken voor de organisatie. Volgend jaar weer een jubileumjaar, dus we zijn benieuwd
wat de feestcommissie dan voor ons in petto heeft.
In het vorige wijkblad hebben we een oproep geplaatst om met z’n allen ervoor te zorgen dat de
speeltuinen in onze wijk weer schoon en netjes zijn. De speeltuin aan de Hildewarelaan is daarop
ook onder handen genomen, maar helaas is dit bij de speeltuin aan de Van Homberghlaan niet
gebeurd. Hierover zijn ook wat klachten gekomen, ook richting de gemeente. Aangezien niet
alleen leden van onze wijkvereniging gebruik maken van de speeltuinen, zal er een dezer weken
een brief aan alle wijkbewoners worden gestuurd om er samen de schouders onder te zetten,
zodat we weer mooie en schone speeltuinen hebben in onze wijk.
Veel leesplezier verder met dit wijkblad en de redactie staat altijd open voor nieuwe ideeën om
het wijkblad nog interessanter te maken.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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Lotto
Datum
3 juni

Nummer Naam
35
A. Oerlemans

Adres
Ollandseweg 23

10 juni

16

A. van Son

Graaf Arnulfstraat 27

17 juni

21

G. v.d. Boogaard

Ollandseweg 51

24 juni

3

H. Sierdsema

Hildewarelaan 3

24 juni extra

6

M. Vervoort

Graaf Arnulfstraat 6

1 juli

34

P. v.d. Vorstenbosch

v. Homberghlaan 12

8 juli

36

J. van Hoof

Laan ten Rode 14

15 juli

42

P. Deelen-Bekkers

Ollandseweg 22

22 juli

35

A. Oerlemans

Ollandseweg 23

29 juli

20

H. Bax

Laan ten Rode 22

5 augustus

18

H. Habraken

Taxandriastraat 18

12 augustus

13

J. Merkelbach

Laan ten Rode 2

19 augustus

17

A. Kuijpers

Hildewarelaan 10

26 augustus

34

P. v.d. Vorstenbosch

v. Homberghlaan 12

26 aug. extra

5

J. Doreleijers

Graaf Arnulfstraat 12

De uitslagen zijn ook terug te vinden op onderstaande website:
www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm
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Kinderbingo
Op dinsdagmiddag 16 oktober 2012 is het weer zover:

DE KINDERBINGO!
Om 14.00 uur gaat de bingo beginnen in Cambiance de Kienehoef.
Zorg dat je er op tijd bent!
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 9 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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Uw reclame
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

PARKET

hier plaatsen?
Informeer naar de
mogelijkheden.
redactie@armenhoef.nl

Kinderpagina
De Pen
Hallo ik ben Mats,
Ik ben 10 jaar en ik heb de pen gekregen van mijn zusje Jade. Ik zit in Eindhoven op
school, De Taalbrug. Ik heb daar heel veel vriendjes. We zitten daar met 15 kinderen
in de klas,
13 jongens en maar 2 meisjes, mijn juffrouw heet Saskia en ze is heel aardig.
Mijn hobby’s zijn mijn Ds, de Wii, en lekker buitenspelen, op zaterdagmiddag ga ik
altijd naar de scouting, daar doen we ook allemaal hele leuke dingen, zoals brood
bakken aan het kampvuur. Zwemmen vind ik ook heel leuk, op woensdagmiddag of
op vrijdagavond, ik ga dan meestal met mijn vriend Rens, volgens mij heeft hij nog
nooit de pen gehad dus……
Ik geef de pen aan Rens Roijakkers (Ollandseweg)
Groetjes,
Mats van der Heijden

Ingezonden stukje
Op zaterdagmorgen 23 juni hebben Fleur, Sielke, Dewi, Joris, Robin, Leonie, Dieke, Joy, Tess,
Wilbert, Monique en Edo de speeltuin aan de Hildewarelaan schoongemaakt. Dat was veel werk.
Maar wel heel gezellig. We hebben de speeltuin geschoffeld en de stenen geveegd. Nu ziet het er
weer mooi uit. Nu gaan we het voortaan bijhouden. Zouden jullie ons daarmee willen helpen?
Groetjes van Sielke en Fleur
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Attentiedienst
Hierbij willen wij Fam. van Baal nog feliciteren met hun 50 jarige huwelijk.

We willen fam. van Eijndhoven (Graaf Arnulfstraat 9) welkom heten
als nieuwe leden van onze wijkvereniging.

En familie van Kuringe (Koninginnelaan 1) werd op 13 juni verblijd met de
geboorte van hun dochtertje en zusje Lizzy. Hartelijk gefeliciteerd!
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Kleurplaat

Puzzel
SUDOKU
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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

