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REDACTIE@ARMENHOEF.NL

Van de bestuurstafel

Beste wijkbewoners,
Terwijl ik dit schrijf valt de regen met bakken uit de hemel. Heel wat ander weer als dat we de
afgelopen maanden hebben gehad. Het was een heerlijke zomer, waarin veel wijkbewoners
lekker hebben genoten van de speeltuinen in de wijk. De kinderen hebben lekker kunnen
ravotten op het gras en geklommen en geschommeld. Door enkele wijkbewoners is de speeltuin
aan de Hildewarelaan weer opgeruimd. De afgelopen week zijn door Houtplezier speeltoestellen
ook weer tiptop gemaakt. Als alles meezit hebben we binnenkort ook weer een nieuwe
speeltuincommissie. Onze zoektocht heeft tot nu toe twee aanmeldingen opgeleverd en hopelijk
komen er daar nog een paar bij.
Ons wijkfeest in juni was ook een hoogtepunt van de afgelopen maanden. Heerlijk weer,
gezelligheid, een goed verzorgde barbecue en leuke spelletjes voor de kinderen. Verderop in dit
wijkblad vindt u een kort verslag van dit weekend.
De meeste wijkbewoners zullen de laatste weken de plannen van de gemeente inzake het
jeugdhonk hebben gehoord of gelezen. Wij als bestuur hebben hier nog geen definitief
standpunt over ingenomen. Aan de ene kant begrijpen wij de zorgen van de bewoners aan de
Laan ten Bogaerde, maar aan de andere kant kunnen wij ons ook voorstellen dat ouders van
jongeren die gebruik maken van het jeugdhonk anders tegenover de plannen staan. Wij hebben
contact opgenomen met de gemeente om meer informatie over de eventuele verhuizing op te
vragen.
Verder staan er de komende maanden weer diverse activiteiten gepland. Lees hierover meer in
dit wijkblad of wacht de eventuele extra nieuwsbrief hierover af.
Met vriendelijke groet,
Bestuur wijkvereniging De Armenhoef
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Lotto
Datum

Nummer

Naam

Adres

2-6-2013
9-6-2013
16-6-2013
23-6-2013
30-6-2013

36
27
3
36
41

J van Hoof
BMJ Vos - van Breugel
Henk Sierdsema
J. van Hoof
Berry Verhagen

Laan ten Rode 14
V. Rijckevorsel V. Kessellaan
Hildewarelaan 3
Laan ten Rode 14
Ollandseweg 12

7-7-2013
14-7-2013
21-7-2013
28-7-2013
28-7-2013

2
3
9
12
13

M Habraken
Henk Sierdsema
M.J. Latijnhouwers
Audrey Dahmen Brouwers
J. Merkelbach

Hildewarelaan 2
Hildewarelaan 3
Hildewarelaan 14
Graaf Arnulfstraat 4
Laan ten Rode 2

4-8-2013
11-8-2013
18-8-2013
25-8-2013
25-8-2013

18
37
21
37
9

J Habraken
Majelle Donkers
G. v.d. Boogaard
Majelle Donkers
M.J. Latijnhouwers

Taxandriastraat 18
Taxandriastraat 10
Ollandseweg 51
Taxandriastraat 10
Hildewarelaan 14

Iedereen gefeliciteerd met zijn of haar prijs

De uitslagen zijn ook terug te vinden op onderstaande website:
www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm
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Agenda ALV 2013

Verslag WIJKFEEST
Onze wijkvereniging bestaat 30 jaar en dat moest uiteraard goed gevierd
worden. De feestcommissie had een mooi feestweekend in elkaar gezet en het
weer werkte gelukkig ook goed mee. Op zaterdag 1 juni kon iedereen die dit wilde
een balletje slaan op de golfbaan. De kinderen konden zich daarna lekker uitleven
op het springkussen, of een mooie glittertattoo laten zetten. Verder zorgden
onze diverse DJ’s voor een gezellig muziekje en werd tegen de klok van vijven de
BBQ aangestoken. Door Ton en Marcel werd goed gebakken en iedereen genoot
er van. Na de BBQ barstte het feest pas echt los en pas in de kleine uurtjes
gingen de laatste feestgangers naar huis.
Op zondag stond er voor iedereen een heerlijke brunch klaar, maar lekkere
broodjes, beleg en een heerlijk eitje. ’s Middags konden de kinderen nog meedoen
met een leuke speurtocht door onze wijk en waren er nog spelletjes op het
schoolplein. Er werd nog flink nagepraat over de dag en nacht van gisteren en het
gerstenat vloeide nog goed.
Hierbij willen we de feestcommissie van harte bedanken voor het organiseren van
dit geslaagd weekend. Nog een speciaal bedankje voor snackbar De Klomp voor
het sponsoren van de ijsjes en Spar Walter voor diverse zaken.
Iedereen kan nog nagenieten van dit feestweekend met de foto’s die door Henk
en Max zijn genomen. Surf naar www.armenhoef.nl en bekijk daar de foto’s.
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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

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

Handboogschieten
Het is weer even geleden, maar we willen met de wijkvereniging weer een gezellig avondje gaan
handboogschieten. Op zaterdag 26 oktober kunnen we gebruik maken van de banen bij
Handboogvereniging De Ontspanning aan de Bremhorst. Onder het genot van een hapje en een
drankje krijgen we uitleg over de sport en daarna is het pijlen schieten geblazen. Hebben we
een Willem Tell in de wijkvereniging, of zullen de meeste pijlen geen doel raken?
Vanaf 19.00u kan de jeugd van 10 t/m 15 jaar schieten en rond 20.30u is het dan tijd voor
iedereen vanaf 16 jaar. Deelname is geheel gratis en de eerste drankjes en de hapjes zullen
voor rekening van de wijkvereniging zijn. Dus schroom niet en laat ons weten dat jullie
gezellig komen op zaterdagavond 26 oktober. Opgeven kan via e-mailadres
bestuur@armenhoef.nl of via het invullen van onderstaand strookje (afgeven op
Hildewarelaan 17). Graag ontvangen we uiterlijk 12 oktober jullie reactie.

Ja, ik/wij kom(en) gezellig op 26 oktober handboogschieten:

Naam:………………………………………………………………………………………………………. Leeftijd:………………
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

De Pen
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DE SUPERMARKT IN DE WIJK.
HEEFT U EEN FEESTJE, BARBECUE OF HOUDT U VAN EEN GEZELLIG AVONDJE
GOURMETTEN, FONDUEN OF STEENGRILLEN?

WIJ VERZORGEN HET VOOR U!
DE SUPERMARKT VOOR O.A. UW GEKOELDE DRANKEN.
U BESTELD EN WAT OVER IS NEMEN WE GEWOON MEE TERUG.
BARBECUE INCLUSIEF VLEES, STOKBROOD, SAUSJES, KRUIDENBOTER, SALADES EN GEBRUIK
BARBECUE INCLUSIEF GAS. (VANAF 15 PERSONEN, VANAF €8,99)

Spar Ronald Walter
Kruisstraat 3
5502 JA Veldhoven
040-2544245 / 06-54358527
www.sparwalter.nl
sparwalter@despar.info

Attentiedienst
Proficiat met de geboorte van:
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Verder feliciteren wij de familie van Aarle-Vogels, wonend op de
Graaf Arnulfstraat 1 met hun 50 jarig huwelijk.

Daarnaast heten wij de familie Roeters, Graaf Arnulfstraat 16
welkom als nieuw lid van onze wijkvereniging.

Activiteiten voor de “oudere” jeugd
Beste allemaal, de wijkvereniging organiseert het hele jaar door diverse
activiteiten. Hierbij proberen we alle leeftijdsgroepen te bereiken. Maar het blijkt
dat er voor de “oudere” jeugd van 10 tot 16 jaar niet al te veel wordt gedaan.
Hierin willen we als bestuur verandering in brengen.
Tijdens het wijkfeest hebben we al een beetje rond gevraagd wat er eventueel
voor deze leden georganiseerd kan worden. En de jeugd kwam met diverse opties,
zoals een spooktocht/dropping, bowlen, knutselmiddag, voetbaltoernooi,
viswedstrijd, handboogschieten, wijk-kamp. Ook wilden men graag meehelpen met
het organiseren van activiteiten voor de wat jongere leden.
Wij als bestuur vinden dat we dan ook spijkers met koppen moeten slaan en ook
daadwerkelijk met deze ideeën aan de slag moeten. Zoals in dit wijkblad te lezen
valt, kan de jeugd al mee doen met het handboogschieten.
Maar wij zoeken een aantal enthousiaste ouders die samen de schouders eronder
willen zetten en nog een aantal activiteiten meer willen organiseren voor de jeugd.
Vanuit het bestuur komt er een budget vrij om een en ander te organiseren.
Hierbij nodig ik dan ook deze ouders uit om te reageren via bestuur@armenhoef.nl
om samen deze handschoen op te pakken.
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Krans Hoveniers
Aanleg en Onderhoud van tuinen
Voor particulieren, instellingen en bedrijven.
Tel. 06-26558917
info@kranshoveniers.nl
www.kranshoveniers.nl

Papiercontainer
Graag willen wij u er op wijzen dat er op
de volgende zaterdagen:
14 september, 12 oktober, 16 november
en 14 december
van 10.00 uur tot 12.00 uur
de oud papier container weer bij de Odaschool staat.
Voor de oudervereniging is oud papier één van de belangrijke inkomsten
om leuke activiteiten op school te kunnen organiseren zoals
het schoolfeest, schoolreisjes, sprookjesfeest etc.
Daarom: breng zo veel mogelijk oud papier naar school!

Aangeboden:
Opklapbaar logeerbed met hoofdsteun, inclusief matras. Op wieltjes en met hoes.
De afmetingen zijn 1.90 bij 0.90 (Opgeklapt 90/90/90)
In zeer goede staat, voor slechts 20 euro.
Info: Anja Vervoort
Graaf Arnulfstraat 6
Telefoon 0413 – 49 02 07
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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

