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Café Dommelzicht

Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Het jaar 2015 zit er al weer bijna op als dit wijkblad bij u op de deurmat valt. Sinterklaas is
weer richting Spanje, en de Kerstman is op zijn arrenslee onderweg om het jaar feestelijk mee
af te sluiten.
Ook in dit jaar hebben we weer veel leuke activiteiten gehad, waarvoor veel mensen nodig zijn
die hun steentje hiervoor bijdragen om de activiteiten tot een succes te maken.
Iedereen die hoe dan ook zijn/haar steentje heeft bijgedragen voor de wijkvereniging;
BEDANKT VOOR JE INZET!!
Na het verschijnen van het vorige wijkblad is er de herfstbingo georganiseerd voor de jeugd.
Dit was een groot succes, ondanks dat het voor het eerst buiten de herfstvakantie
georganiseerd werd. De kinderen speelden enthousiast mee, en iedereen ging met een prijsje
naar huis.
Op 30 oktober werd voor het eerst in de wijk HALLOWEEN georganiseerd. De organisatie had
er voor gekozen ieder huis te voorzien van een flyer zodat de bewoners konden aangeven mee
te willen doen aan dit evenement. Het was een groot succes, wat door iedereen als positief
ervaren werd. Kinderen hebben een leuke “spannende” wandeling gehad en kwamen stuk voor
stuk met veel snoepgoed thuis.
Op 5 november hebben we op uitnodiging van de Politie een buurtpreventie avond
meegemaakt in Mariendael. Het was een zeer informatieve avond waarbij een ieder werd
duidelijk gemaakt dat we vooral in de donkere dagen heel goed op moeten letten op ons huis,
maar zeker ook oplettend moeten zijn wat er gebeurt in de straat en wijk. Er komt op korte
termijn nog een verslag van deze avond, met tevens de actiepunten die wij als bestuur met u
willen oppakken om er voor te zorgen dat onze wijk nog veiliger kan worden.
Ook de sint heeft de kinderen van de wijkvereniging bezocht op 29 november in Dommelzicht.
Maar liefst 47 kinderen hadden zich opgegeven om deze ochtend mee te kunnen maken. Nadat
“Sonja” (Karin van Wanrooij) als poets tezamen met de kinderen de troep van rommelpiet
hadden opgeruimd en de kinderen gedanst en gezongen hadden, kwam Sinterklaas om de
kinderen allemaal te voorzien van een cadeau.
Al met al leuke activiteiten, die we natuurlijk in 2016 weer gaan voortzetten.
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2016!
Groetjes, en tot het volgende wijkblad.
Bestuur wijkvereniging “De Armenhoef”
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Kleurplaat
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De Pen
Hallo iedereen,
Ik heb de pen gekregen van mijn vriendinnetje Nyncke Walter.
Mijn naam is Alex van Gool en ik ben 4 jaar.
Ik woon in de Laan ten rode 3 samen met mijn papa, mama en
mijn zus Kitti.
Ik zit op de Odaschool in groep 1b en mijn klas is heel gezellig.
Mijn hobby is met mijn Thomas de trein te spelen, en lego bouwen.
Ook ga ik graag met mijn papa een rondje buiten fietsen, spelen en
wandelen.
Ik geef de pen door aan mijn zus Kitti.
Groetjes van Alex
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XCO
XCO is de work-out voor een sterk, atletisch en een uitgebalanceerd lichaam.
Met de XCO train je het uithoudingsvermogen, spiervolume en spier- bindweefsel.
Een optimale work-out voor het hele lichaam.
Vanaf september zal Sportcentrum van den Oever starten met haar nieuwe training.

eXcio
Behaal geweldige resultaten met deze unieke cirkel- fitnesstraining.
In 30 minuten traint u het gehele lichaam door het dubbel- concentrische systeem, hiermee
traint u twee spiergroepen op één apparaat!

Power Yoga
Power Yoga is een dynamische Yoga vorm waarbij fysieke houdingen
direct na elkaar uitgevoerd en ondersteund worden door ademtechniek.
Door je aandacht te focussen met behulp van je ademhaling op de beweging en
het ervaren van je lichaam, ontstaat een vergelijkbaar effect als bij hardlopers, een soort
meditatie door beweging.

Puzzel
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Verslag Sinterklaas
Op zondag 29 november was het weer zover. Sinterklaas bezocht de kinderen van onze
wijkvereniging in Dommelzicht. Nadat Sonja wederom de zaal aan het poetsen was voor
de ontvangst van de kaartclub, stuitte ze op een hoop rommel. De kinderen vertelde
Sonja dat Sinterklaas zou komen, echter was zij er van overtuigd dat de kaartclub zou
komen. De rommel was hoogstwaarschijnlijk gemaakt door rommelpietje die op zoek zou
zijn geweest naar haar knuffel. Nadat de rommel opgeruimd is door de kinderen samen
met Sonja, waren ze klaar om Sinterklaas te ontvangen. Er werd flink gezongen en
gedanst. Nadat er collectief “Sinterklaasje kom maar binnen” werd gezongen, kwam de
Sint met zijn twee pieten binnen. Het verhaal over de “Witte Wieven” kreeg een andere
wending omdat de pieten spoken zouden zien, terwijl de Sint het over mistbanken had
waar ze tijdens hun boottocht last van hadden gehad. Terwijl er veel liedjes gezongen
werden in een echte battle, samen met de pieten en er kunstjes werden opgevoerd
kwamen de pieten erachter hun hunnenbed stenen verloren te hebben. Sinterklaas gaf
aan dat er in Dommelzicht nog wel hunnenbed stenen zouden kunnen liggen waarna de
kinderen massaal op zoek gingen naar deze stenen. Er werden er een paar gevonden
zodat de pieten de deur naar de zakken met cadeautjes konden open maken met deze
stenen door 3x te tikken tegen de deur en deze vervolgens open ging. De kinderen
werden 1 voor 1 naar voren geroepen bij de sint waar ze hun cadeau kregen. Nadat alle
kinderen een cadeau ontvangen hadden, mochten deze na aftellen van Sinterklaas
gelijktijdig hun eigen cadeau open maken. Aan ieder kind was te zien dat ze blij waren
met hun eigen gekregen cadeau. Na met alle kinderen met hun gekregen cadeaus samen
met de pieten en Sinterklaas op de foto gegaan te zijn, werd Sinterklaas al zingend
uitgezwaaid.
Al met al een zeer geslaagde ochtend met een hoge opkomst van maar liefst 47
kinderen.
Tot volgend jaar!
De sinterklaas commissie
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Kerstbingo
van wijkvereniging Armenhoef

Let op!! Zet in je agenda!!
Donderdag 17 december a.s
Om 20:30 uur
in Café Dommelzicht
entree:
leden € 6.50
niet leden € 8.50
Leuke prijzen en cadeaubonnen te winnen !!
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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

Halloween verslag
Halloween, sluit deuren en ramen!
Als de avond valt……..
Hoewel iedereen op zaterdag 31 oktober nog volop van het zonnetje aan het genieten
was, zou die avond als het donker werd De Armenhoef veranderen in een ware
spookwijk. Om 18:30 uur verzamelden de eerste groep griezelig verklede kindjes en
ouders zich in de speeltuin aan de Hildewarenlaan bij het heksenkwartier. Na een
duidelijke instructie van het Halloween huisreglement mochten de griezelige monstertjes,
heksen en ander gespuis door de wijk om de wijkbewoners angst aan te jagen.
Grote opkomst van heksen, spinnen en monsters
Een uitgezette route met oranje pompoenen leidde de kindjes langs alle spookadressen.
Ruim 60 kinderen hebben meegelopen en aangeklopt bij 25 adressen en daar hun snoep
verzameld. Iedereen stortte zich met vol enthousiasme in zijn rol. Van prachtig versierde
huizenen en tuinen, met een levengrote spinnenweb op de voorgevel en vallende
spinnen van het balkon, tot griezels die uit bomen of kliko’s sprongen en compleet
aangelegde kerkhoven met grafzerken. Er liepen weerwolven, spoken heksen, en trollen.
Je hoorde enge geluiden uit speakers komen. In de Homberghlaan was een zelfs een
heuse kinderdisco met beeldprojectie op de gevel. 3 Skeletten in het filmpje dansten de
danspasjes voor, die de kinderen mee konden dansen en zingen op de muziek van
Mickael Jackson met Thriller.
Griezelige drankjes en hapjes
Nog vol van alle indrukken stond er na afloop van de tocht in de speeltuin voor de
ouders een heerlijke kop koffie en de kinderen krijgen ranja “vampierbloed en
heksensnot”, en als warme hap een mummiepopje.
Conclusie: Voor herhaling vatbaar
Het is de eerste keer dat de wijkvereniging deze Halloween avond heeft georganiseerd.
Wij hebben gemerkt dat deze avond veel teweeg heeft gebracht in de wijk. Zelfs de
fotograaf van de Mooirooikrant is een kijkje komen nemen. Het was een mooie activiteit
voor zowel jong als oud. We hebben zo ontzettend veel leuke reacties gehad, dat er
ongetwijfeld volgende jaar een vervolg zal komen om nog eens zo te griezelen.
Met griezelige groet,
Karin van Eijndhoven
& Karin van Wanrooij
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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

Attentiedienst
We willen de volgende nieuwe leden
welkom heten bij onze wijkvereniging:
Malou Oosterholt
Fam. v.d.Akker
Fam. Verhagen

Taxandriastraat 12
Graaf Arnulfstraat 2
Ollandseweg 63

Verslag Herfstbingo
Op woensdag middag 21 oktober hebben de kinderen van wijkvereniging de Armenhoef
een kinderbingo gehad. De opkomst was heel erg groot, maar liefst 35 kinderen deden
mee.
De kinderen waren heel erg enthousiast en
deden volop mee. Het was iedere ronde
weer heel erg spannend want regelmatig
moesten er nog diverse kinderen 1
nummer om de rij of kaart vol te hebben
en een mooie prijs in de wacht te slepen.
Bij een gelijktijdige bingo van meerdere
kinderen werd er gedobbeld om te kijken
wie er met de prijs vandoor ging. De
andere mocht vervolgens een leuke prijs
grabbelen.
Aan het eind van de middag mochten alle kinderen die helaas tijdens de bingo nog geen
prijs hadden gewonnen een leuke prijs grabbelen zodat iedereen met een prijs naar huis
kon. Al met al een zeer geslaagde bingo!
We willen iedereen bedanken voor de geweldige opkomst, de gezellige middag en tot
volgend jaar!
Kim Dekker & Bianca Walter
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Uw schoonheidssalon in Sint Oedenrode voor al uw schoonheidsbehandelingen.
Of u nu komt voor een gehele behandeling of voor een kleinigheidje we nemen ruimschoots de tijd om
naar uw wensen te luisteren en u het juiste advies te geven. Er wordt gewerkt met de professionele
merken: Skeyndor, Dermalogica en Pupa Milano.
U kunt bij ons terecht voor:
Gezichtsbehandelingen o.a. Acne behandelingen*
Massage
Manicure
OPI gellak behandeling
Pedicure o.a. pedicure diabetisch/reumatische voet*
Definitief ontharen* d.m.v. elektrisch ontharen en Laser
Visagie
Coaguleren van huidoneffenheden (o.a. steelwratjes en couprose)
Harsen, epileren en wimpers/wenkbrauwen verven
Wie de huid regelmatig op de juiste manier laat onderhouden en tevens zelf thuis goed verzorgt, ziet er
langer jong en mooi uit.

*vergoeding zorgverzekeraar mogelijk.
Borchmolendijk 12a 5492AK Sint Oedenrode
info@schoonheidssaloneindeloos.nl

0413-474234

www.schoonheidssaloneindeloos.nl

Papiercontainer

Graag willen wij u er op wijzen dat
er op de volgende zaterdagen:
12 december 2015, 9 januari en 20 februari 2016
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!
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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

