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Café Dommelzicht

Van de bestuurstafel

Beste wijkbewoners,
We zitten weer in de donkere dagen voor de kerst.
Sinterklaas hebben we net gehad en als u dit leest staat misschien de kerstster al weer in de
speeltuin in Hildewarelaan. Een tijd voor lichtjes, kaarsen en lekker bij de open haard zitten!
In de afgelopen maand hebben we weer twee goedbezochte activiteiten gehad voor de
kinderen: naast het jaarlijkse sinterklaasfeest voor de kleintjes, nu ook eens een activiteit voor
de net iets oudere jeugd. Op zaterdag 29 november ging een groep van 18 kinderen op de fiets
naar de Vresselse Hut voor een avondje kegelen. Ook kregen ze nog een frietje en een snack te
eten bij De Klomp. Al met al een geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is! Op 8 november
hadden de volwassenen het kegelen in de Vresselse Hut al uitgetest op een gezellige avond met
een hapje en drankje. Op 17 december is er weer een activiteit voor de volwassenen: de
kerstbingo. Leuk om mee te doen en nog leuker als je iets wint natuurlijk!
De oproep voor vrijwilligers voor onderhoud van de speeltuin aan de van Homberghlaan geeft
helaas nog niets opgeleverd. We hopen, dat er toch mensen opstaan om dat onderhoud op zich
te nemen. Anders is de kans groot dat de speeltuin wordt verwijderd, net zo als niet zo lang
geleden in Nijnsel is gebeurd…
We wensen jullie hele fijne feestdagen en alvast een goed begin van 2015! En ook in 2015
gaan we weer door met een hele serie activiteiten van de wijkvereniging. Bij deze willen we ook
iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet voor de wijkvereniging.
Bestuur wijkvereniging De Armenhoef
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UW ADVERTENTIE HIER?
VOOR MEER INFORMATIE
STUUR EEN MAIL NAAR:
BESTUUR@ARMENHOEF.NL

Lotto
Datum

Nr.

Naam

Adres

7-9-2014
14-9-2014
21-9-2014
28-9-2014
28-9-2014

14
16
1
20
5

E.C. Geeven
A. van Son
Monique Dahmen
H. Bax
J. Doreleijers

Graaf Arnulfstraat 3
Graaf Arnulfstraat 27
Hildewarelaan 5
Laan ten Rode 22
Graaf Arnulfstraat 12

5-10-2014

29

B. Janssen

12-10-2014
19-10-2014
26-10-2014
26-10-2014

4
23
2
10

Marjo Louwers
E. Bakker
M. Habraken
M. Habraken

Hildewarelaan 29
V. Rijckevorsel v. Kessellaan
23
Hildewarelaan 19
Hildewarelaan 2
Hildewarelaan 2

9-11-2014
16-11-2014
23-11-2014
30-11-2014
30-11-2014

35
5
21
39
31

A. Oerlemans
M. Vervoort
G. v.d. Boogaard
N.M.J. Ackermans
J. Oerlemans

Ollandseweg 23
Graaf Arnulfstraat 6
Ollandseweg 51
Laan ten Rode 4
Ollandseweg 53

Iedereen gefeliciteerd met zijn of haar prijs.
Voor de liefhebbers zijn er weer een paar lotto-nummers vrij. Heeft u interesse?
IMail 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
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Verslag
Uitje jeugd
Een hele tijd geleden is het idee ontstaan om ook eens een activiteit voor onze (oudere) jeugd
te organiseren en zo geschiedde.
Op zaterdag 29 november was het eerste uitje een feit.
Rond 18 u verzamelden we met fietsen op het schoolplein van de Odaschool en vandaar uit
vertrokken we naar Cafetaria “De Klomp”.
Hier kregen de kinderen een frietje, snack en blikje drinken. Tot slot kregen ze ook nog een
ijsje, gesponsord door de Cafetaria. Een woord van dank hiervoor is op zijn plaats.
Om 19 u vertrokken we vervolgens met de fiets naar de Vresselse Hut.
Van alle fietsen werkte de verlichting prima (was een must, anders mocht men niet mee) en als
extra veiligheid hadden we de reflecterende hesjes van de Odaschool mogen lenen.
Bij aankomst bij de Vresselse Hut kregen de kinderen een pakje drinken.
Ze werden in 3 groepjes verdeeld en vanaf 20 u kon er gekegeld worden.
Uiteindelijk kwamen na een uurtje Sam, Joyce en Stan als winnaars uit de bus.
Zij kregen een Kit Kat als prijs.
Buiten kregen de kinderen nogmaals een pakje drinken en een zakje snoep.
Vervolgens zijn we weer huiswaarts gefietst.
De kinderen waren erg enthousiast en hebben een leuke avond gehad en dus is de avond voor
ons vanzelfsprekend ook geslaagd.
Bestuur bedankt voor het beschikbaar stellen van een budget en Freek, Jelle en René voor het
mee fietsen.
Als het aan ons ligt, organiseren we volgend jaar weer een leuk uitje voor deze kinderen!
Groetjes van de organisatie,
Audrey, Isolde, Karin, Mariëlle en Wendy
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

De Pen
Ik ben Sam van Hoof en ben begin december 5 jaar geworden.
Mijn grote broer is Stijn.
Ik ga nu bijna 1 jaartje naar de Odaschool en heb al veel geleerd.
Het liefste doe ik voetballen, maar ik moet eerst nog naar de zwemles.
Ook ga ik graag visjes en beestjes vangen in het park vlakbij ons huisje.
Verder vind ik op vakantie gaan super leuk!! Groetjes van Sam,
Ik geef de pen door aan Tobias, mijn schoolvriendje

Oppassen
Hallo,

Wij zijn Joyce en Bibi.
We zitten op de Odaschool in groep 8 en wonen hier in de wijk.
Wij zijn allebei 11 jaar en wij vinden oppassen heel leuk!
Onlangs hebben wij de oppas cursus van CJG gedaan en
deze ook succesvol afgerond.
Heeft u een (keer) oppas nodig, laat het ons weten dan komen
we langs om kennis te maken met uw kinderen en om overige
zaken te bespreken.
U kunt ons bereiken op de volgende nummers:
06-23968122 (Joyce) of 06-40344252 (Bibi)
Met vriendelijke groet
Joyce Kluytmans en Bibi Dahmen.
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Verslag
Sinterklaas
Het raadsel van de kluis van :”Kweetnietpiet”
Zondag 30 november was het weer zover. Sinterklaas kwam op bezoek bij wijkvereniging “De
Armenhoef”.
Onze Sonja Tisskonja was al druk in de weer met het poetsen van de zaal bij Dommelzicht. Ze schrok
zich een hoedje toen ze de kinderen zag. Dit kon niet waar zijn, want de kaartclub zou zo komen. De
kinderen zeiden dat Sinterklaas zou komen, maar daar geloofde zij niet veel van. Ze poetste de tafels,
stoelen, de bar enkele papa’s. Opeens stoot Sonja tegen iets groot aan, wat is dat nu weer voor een
rommel, zei ze. Het was geen rommel maar een hele grote kluis werd er geroepen door de kinderen. Er
stond op geschreven’’ Kweet niet piet was here’’. Nu geloofde Sonja toch echt dat Sinterklaas zou
komen. Ze moest nu snel zijn met poetsen en vroeg de kinderen op hulp. Ze gaf alle kindjes een
poetsdoekje en het klusje was zo geklaard. Zou Sinterklaas dan echt komen??? Er werd gebeld naar
Sinterklaas en ja hoor, hij was al onderweg. Gelukkig maar……
De kinderen werden ondertussen klaargestoomd als echte hulppieten. Van poetspieten, rijmpieten,
pakjespieten, tot heuse danspieten. Uiteindelijk kwam Sinterklaas binnen met zijn twee pieten. De
kinderen zongen uit volle borst: “Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht”. Sonja was opgelucht
dat Sinterklaas er was. In het Spaans werd er geteld en kon Sinterklaas gaan zitten. Sommige kinderen
mochten even bij Sinterklaas komen, andere zongen een liedje of deden een dansje. Sinterklaas werd
overspoeld met mooie tekeningen van de kinderen. De pieten deden met alle kinderen nog een mooi
dansje.
Dan was het dan toch zover: DE RAADSELACHTIGE KLUIS!!! Wat zou daar in zitten? Hoe moest die
open? Wat had de boodschap ‘’kweet niet piet was here’’ hiermee te maken? En wie had de code?
Sinterklaas kwam met de oplossing. Kweetnietpiet had hem een paar sommen gegeven. De uitkomst
van deze sommen waren de code van de kluis. De code was 164. Bart, Tess en Lars hielpen de pieten
de kluis te openen. En ja hoor, de kluis ging open en daar stonden alle kadootjes in. Om de beurt riep
Sinterklaas de kindjes bij hem om hun kadootjes op te halen. Na luid aftellen van 10 naar 1 werden de
kadootjes allemaal tegelijk uitgepakt. De kinderen waren allemaal heel enthousiast over hun kadootjes.
Iedereen kreeg nog een handje van Sinterklaas en we zongen in koor “dag Sinterklaasje”. Het was een
gezellige leuke ochtend en de kindersnoetjes spraken voor zich. “Sinterklaas tot volgend jaar, dan hopen
wij dat U onze kindjes van de wijk weer blij mag maken!”.
Groetjes de Sinterklaas commissie
Sylvie, Karin en Bianca
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Verslag
Herfstkinderbingo
In de herfstvakantie op 22 oktober was het weer zover.
Maar liefst 19 kinderen hadden zich aangemeld
om een lekker middagje te komen bingoën.
Vele nieuwe kinderen hadden de weg gevonden naar
Dommelzicht. Er waren weer vele leuke prijzen.
Iedereen ging dan ook met een prijsje naar huis.
Maar we hadden ook een spannende hoofdprijs nl. een
cadeaubon van Intertoys. Deze werd in een zinderende finale
gewonnen door Joyce Kluytmans.
Het was echt een heel gezellige middag.
Tot volgend jaar

Verslag kegelen
volwassenen
Zaterdag 8 november jl. zijn we met de volwassenen
gaan kegelen in de Vresselse Hut te Nijnsel.
Met ruim 30 deelnemers gingen we een balletje rollen,
onder het genot van een hapje en een drankje.
Toen de speeltijd verstreken was, hebben we de puntentelling
bekeken en de winnaar was Chris van Eijndhoven.
Ton Kuipers had de aller laagste score en beiden werden beloond
met enkele consumptiebonnen.
Het was een gezellige avond en voor herhaling vatbaar.
Bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
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van wijkvereniging Armenhoef

Let op!! Zet in je agenda!!
Woensdag 17 december a.s
Om 20:30 uur
in Café Dommelzicht
entree: leden € 6.50
niet leden € 8.50
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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

Kleurplaat/Puzzel
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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:
13 december 2014, 10 januari en 7 februari 2015
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!

FIJNE FEESTDAGEN NAMENS DE REDACTIE!
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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

