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http://www.armenhoef.nl/
mailto:bestuur@armenhoef.nl
mailto:redactie@armenhoef.nl
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Van de bestuurstafel 
 

 
 
 
Beste wijkbewoners, 
 
Hierbij weer het derde wijkblad van dit verenigingsjaar. Helaas wat later dan dat u van ons 
gewend bent. Dit heeft verschillende redenen. De voornaamste reden is dat we als redactie 
steeds minder inspiratie hebben om elk kwartaal een leuk en vol blad voor jullie te maken. Het 
kost ons helaas steeds meer moeite om mensen te activeren om stukjes aan te leveren. 
Vandaar dat we verderop in dit blad een oproep doen aan mensen om de redactie te komen 
versterken en te voorzien van frisse nieuwe ideeën. Verder leest u in dit blad een kort verslag 
van het handboogschieten en de sinterklaasviering.  
 
In ons vorige wijkblad hebben we het kort gehad over de eventuele vestiging van het 
jeugdhonk in de Dommeltoren. Zoals de meeste van jullie al wel zullen weten, gaat deze 
verhuizing niet door. Het jeugdhonk blijft in Mariendael.  
 
De komende wintermaanden zijn voor de wijkvereniging altijd rustige maanden. Vanaf het 
voorjaar gaan we weer lekker aan de gang met diverse activiteiten. Zo zal er weer een leuke 
paasmiddag voor de jeugd zijn en is de feestcommissie al weer druk bezig voor het wijkfeest. 
In april zullen we ook weer onze jaarlijkse jaarvergadering hebben. De uitnodiging hiervoor 
zullen jullie nog ontvangen. 
 
Naast onze vaste activiteiten is er natuurlijk altijd ruimte voor extra activiteiten. Hebben jullie 
dus nog leuke, originele ideeën, laat het ons weten! Samen kunnen we er dan iets moois van 
maken. 
 
Groeten en tot het volgend wijkblad, 
 
Bestuur wijkvereniging De Armenhoef  
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Lotto  
Datum  Nummer  Naam   Adres 
 
 

1-9-2013 14   E.C. Geeven Graaf Arnulfstraat 3 

8-9-2013 24   H. van Dijk Laan ten Rode 30 

15-9-2013 13   J. Merkelbach Laan ten Rode 2 

22-9-2013 28   S. Brouwers Hildewarelaan 7B 

29-9-2013 22   J. van Rooij Graaf Arnulfstraat 11 

          

6-10-2013 2   M Habraken  Hildewarelaan 2 

13-10-2013 18   J. Habraken Taxandriastraat 18 

20-10-2013 24   H. van Dijk Laan ten Rode 30 

27-10-2013 22   J. van Rooij Graaf Arnulfstraat 11 

27-10-2013 1   M. Dahmen Hildewarelaan 5 

          

3-11-2013 30   R. Walter Laan ten Rode 5 

10-11-2013 20   H. Bax Laan ten Rode 22 

17-11-2013 6   M. Vervoort Graaf Arnulfstraat 6 

24-11-2013 32   W. Voets v. Homberghlaan 33 

24-11-2013 20   H. Bax Laan ten Rode 22 

 

 

Iedereen gefeliciteerd met zijn of haar prijs 

 

Voor de liefhebbers zijn er weer een paar lotto-nummers vrij. Heeft u 

interesse? Mail dan even naar bestuur@armenhoef.nl of kom even langs op 

Hildewarelaan 17 en wie weet staat uw naam hier volgende keer ook bij als 

winnaar! 

De uitslagen zijn ook terug te vinden op onderstaande website:  

www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm 

 

 

 

 

 

mailto:bestuur@armenhoef.nl
http://www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm
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Verslag 

Handboogschieten 
 

 
 

Zaterdag 26 oktober zijn we met een mooie groep wezen Handboogschieten, In 

de vroege avond konden onze jeugdleden aan de gang en later op de avond hebben 

de volwassenen de boog ter hand genomen. 

 

Zo’n twaalf jeugdleden hadden zich aangemeld. Na een deskundige uitleg was het 

tijd om zelf met pijl en boog te gaan schieten. De eerste pijlen waren nog best 

wel lastig, maar oefening baart kunst. Aan het eind van de wedstrijd had 

iedereen lekker geschoten en was de roos ook diverse malen geraakt. Bij de 

meisjes was Daniek Voets de beste schutster en bij de jongens ging de titel naar 

Huky Mandos. 

 

Daarna kregen de volwassen de tijd om lekker te schieten. De grote groep werd 

onderverdeeld in kleine groepjes, zodat iedereen (ongeveer 25 personen) de 

ruimte kreeg om zijn of haar beste beentje voor te zetten. Hier en daar vielen 

wat krachttermen als de pijl niet deed wat er van verwacht werd. De beste 

schutters van de wijk wonen in ieder geval op de Rijckevorsel van Kessellaan, 

want Joost en Suzan Minten kwamen als winnaar uit de bus. 

 

Iedereen kan nog nagenieten van het handboogschieten met de foto’s die door 

Max zijn genomen. Surf naar www.armenhoef.nl en bekijk daar de foto’s.

http://www.armenhoef.nl/
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Sinterklaas 2013 

 
Zondag 1 december was het een drukte van jewelste bij café Dommelzicht. 

Sinterklaas zou namelijk een bezoek komen brengen aan de kinderen van onze 

wijkvereniging. Iedereen zat vol verwachting klaar. Maar voordat de Sint en zijn 

Pieten kwamen, was er nog tijd genoeg om een mooie tekening te maken, of lekker 

te snoepen van al het lekker snoepgoed dat op de tafels klaar stond. 
 

Als verrassing was er ook nog een leuke poppenkastvoorstelling. Jan Klaassen en 

Katrien maakten de raarste avonturen mee. Maar uiteindelijk kwam alles toch 

weer goed. Met alle kinderen hebben we toen heel veel Sinterklaasliedjes 

gezongen en gelukkig hoorden de Pieten dit. Zij stuurden Sinterklaas de goede 

kant op en zo kwam hij gezellig bij ons op bezoek. 

 

Een aantal kinderen zongen nog een paar mooie liedjes of deden een leuk dansje 

voor Sinterklaas. Ook de papa’s en de mama’s moesten nog naar voren komen. Zij 

deden een wedstrijdje wie het mooiste kon dansen. Uiteindelijk hadden de 

kinderen toch gewonnen. Aan het einde van de ochtend had Sinterklaas gelukkig 

ook nog een mooi cadeau voor alle kinderen meegenomen. Hopelijk weet 

Sinterklaas volgende keer weer de weg en komt hij weer gezellig op bezoek. 

 

 



 

HARRY BAX 

TIMMERWERKEN 
 

 

 
Laan Ten Rode 22   tel. 0413-476551 

5491 GH  St-Oedenrode fax. 0413-476551
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De Pen 
 

 

Hallo, ik ben Stan Sierdsema en ik ben 9 jaar 

Ik woon in de Hildewarelaan nummer 3 samen met mijn papa én in Tartwijck nummer 72 samen 

met mijn mama 

Mijn sporten zijn aquakids (zwemmen), knutselen, hardlopen en scouting. 

Mijn lievelingszender is Ketnet. 

Mijn lievelingsprogramma’s zijn  Mega Mindy en Galaxy Park. 

Ik vind boeken van Dolfje Weerwolfje leuk. 

Ik heb al bijna alle boeken van Dolfje Weerwolfje gelezen. 

Ik zit op de Odaschool in groep 5b 

 

Groetjes, Stan 

 

De pen wordt doorgegeven aan Luc Kluytmans.  
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Te Koop 
Rietveld-stoel 1920 

 

Een degelijke stoel zelf gemaakt op school. 

gemaakt van massief beuken en berkenmultiplex. 

kosten €40,- 

ik heb ook nog 3 bijzet tafeltjes die u kunt bekijken bij mij thuis. 

Bas Vervoort 

Graaf-Arnulfstraat 6 

0610437951 

  
 

Te koop: 

 

Opklapbaar logeerbed met hoofdsteun inclusief matras. 

Op wieltjes en met hoes 

Afmeting 1.90 bij 0.90 / opgeklapt 90/90/30 

In zeer goede staat 

Voor slechts € 20,00  

 

Leuk voor de winteravonden, alle spellen in goede staat: 

 

Disney Triviant blik   € 7,50 

Euro Zakgeld spel    € 2,50 

Ongelukslaan 13    € 3,00 

Sudoko     € 2,00 

Triazzle     € 2,00 

Zeeslag (met geluid)   € 7,50 

Tafeltennis (echt voor op tafel) € 7,50 

    

   Anja Vervoort 

Graaf Arnulfstraat 6 

06-38975236 



 

 
 

 

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 

 

http://www.sparwalter.nl/
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OPROEP!!! 

 

De afgelopen 5 jaar hebben wij, Ellen Bakker en Edo van Rossum, het 

wijkblad samen gemaakt. Eerst nog met Joost Minten en Marita vd 

Brand, maar de laatste jaren doen we dit samen. Dit hebben we beide 

met heel veel plezier gedaan, maar helaas is de inspiratie een beetje aan 

het opraken. 

 

We zijn dan ook dringend op zoek naar leden die het stokje van ons over 

willen nemen en het wijkblad weer nieuw leven willen inblazen. Qua tijd 

kost het je ongeveer 2 avonden per kwartaal, dus daar hoef je het zeker 

niet voor te laten. 

 

Ben jij diegene, of weet je iemand die leuke en frisse ideeën heeft voor 

het wijkblad? Laat het ons dan horen! De eerste keren zullen we jullie 

uiteraard helpen met alle ins en outs van het wijkblad (al klinkt dit 

moeilijker dan dat in werkelijk is). 

 

Stuur dus snel een berichtje naar redactie@armenhoef.nl of 

bestuur@armenhoef.nl. Even langskomen op Hildewarelaan 17 of 19 kan 

natuurlijk ook altijd. 

 

 

mailto:redactie@armenhoef.nl
mailto:bestuur@armenhoef.nl


 

 

 
 

Krans Hoveniers 
Aanleg en Onderhoud van tuinen 

Voor particulieren, instellingen en bedrijven. 
Tel. 06-26558917 

info@kranshoveniers.nl 
www.kranshoveniers.nl 

 

 
 

mailto:info@kranshoveniers.nl
http://www.kranshoveniers.nl/
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Papiercontainer 
 

Graag willen wij u er op wijzen dat er op 

de volgende zaterdagen: 

11 januari, 15 februari, 15 maart en 12 april! 

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! 

Puzzel 

 

 

 



 

 

HILDEWARELAAN 18   TEL:0413-473321 
5491 GG ST.-OEDENRODE 

 

INSTALLATIEBEDRIJF 

ALBERT PETERS 
 

 

 

 

Eerschotsestraat 19 

5491 AA Sint-Oedenrode 

tel.nr. 0413 - 47 57 81 

faxnr. 0413 - 47 80 86 
 

 

 

  


