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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Met het verschijnen van dit wijkblad zitten de schoolvakanties er weer op,
iedereen is weer aan het werk en het normale leventje is weer aan de gang.
Ondertussen hebben we een geweldig gezellig wijkfeest gehad op 18 juni.
Wederom een goede opkomst, veel gezelligheid, kortom voor herhaling vatbaar.
In het najaar zullen we de buurtpreventie gaan uitrollen, sowieso d.m.v.
whatsapp groep(en), en wellicht wel, indien er animo voor is, loop groepen welke
op willekeurige avonden georganiseerd door de wijk zullen wandelen preventief.
Mochten er mensen zijn die zich op willen geven om dit initiatief mee op te zetten,
kunnen zich melden via bestuur@armenhoef.nl
In het najaar hebben we de intentie om (nog steeds) een keezen toernooi op te
zetten. Bij deze weer de oproep of er mensen zijn in de wijk die de regels kennen
om zo’n toernooi te organiseren alsmede het wellicht mee te willen organiseren.
Tevens zal er rond de herfstvakantie weer een kinderbingo georganiseerd gaan
worden, wat elk jaar weer een succes is voor de kinderen onder ons. Informatie
volgt.
Natuurlijk komt ook sinterklaas weer in het land en zullen we dit gaan vieren met
de kinderen uit de wijk, meer hierover in het volgende wijkblad.
Vanwege het feit dat een bestuurslid voor de vakantie heeft opgezegd, zijn we
nog steeds op zoek naar een bestuurslid. Schroom niet en meldt je aan via
bestuur@armenhoef.nl
Groetjes, en tot het volgende wijkblad.
Bestuur wijkvereniging “De Armenhoef”
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Attentiedienst
Wij feliciteren familie Timmermans
met de geboorte van hun zoontje en broertje Mees.

Ook heten wij onze nieuwe leden
welkom bij onze wijkvereniging:
Fam. Keetels
Fam. Wouters
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Ollandseweg 23
Ollandseweg 44

Gezocht
Wie heeft de spelregels en interesse om een
kezentoernooi te organiseren?
Neem dan contact op met iemand van het bestuur
of stuur een mail naar bestuur@armenhoef.nl .
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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.

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

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Verslag wijkfeest
Op 18 juni jongstleden hebben we weer ons jaarlijks wijkfeest gehad.
Voor de kinderen was er een piratenmiddag georganiseerd met leuke spelletjes en
opdrachten. Tussen de spelletjes en opdrachten kon er op het springkussen
gespeeld worden, waarna er een schat opgegraven werd door alle piraatjes.
Vorig wijkfeest was het idee gekomen om een vuurbak te laten maken, zodat de
kinderen marshmallows kunnen roosteren. Bram v.d. Heijden had aangeboden
deze te maken inclusief ijzeren spiesen, zo gezegd zo gedaan. Daar heeft John
Bekkers vervolgens mooie handvaten aangezet. Nogmaals bedankt! De kinderen
konden hier tijdens de piratenmiddag meteen mooi gebruik van maken.
Rond de klok van 17:00 uur werd de bbq aangemaakt en kon iedereen weer
genieten van al het lekkers wat er wederom gemaakt is door de organisatie.
Toen iedereen zijn buikje weer vol had is er gestart met het verkopen van de
lootjes, voor de inmiddels populaire loterij. Eerst voor de kinderen daarna voor de
volwassenen. Er waren weer leuke prijsjes te winnen!
Na de loterij is de feestavond begonnen en is er tot in de kleine uurtjes gezellig
door gefeest.
Iedereen weer bedankt voor deze gezellig dag en voor de grote opkomst!
Hopelijk tot volgend jaar.
De feestcommissie
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Lotto
Trekking Nr:

Naam:

Adres:

6-3-2016
13-3-2016
20-3-2016
27-3-2016
27-3-2016

35
28
28
24
18

Martijn en Berry Foolen
S. Brouwers
S. Brouwers
H. van Dijk
J. Habraken

v.Homberghlaan 20
Hildewarelaan 7B
Hildewarelaan 7B
Laan ten Rode 30
Taxandriastraat 18

3-4-2016
10-4-2016
17-4-2016
24-4-2016
24-4-2016

36
26
27
38
14

J. van Hoof
Leo en Rina van Aarle
B.M.J. Vos - van Breugel
W. van Kreij
E.C. Geeven

Laan ten Rode 14
Laan ten Rode 26
V. Rijckev. v. Kessellaan 17
Laan ten Bogaerde 1
Graaf Arnulfstraat 3

1-5-2016
8-5-2016
15-5-2016
22-5-2016
29-5-2016

16
28
28
36
8

A. van Son
S. Brouwers
S. Brouwers
J. van Hoof
Paul Feddon

Graaf Arnulfstraat 27
Hildewarelaan 7B
Hildewarelaan 7B
Laan ten Rode 14
Graaf Arnulfstraat 15

5-6-2016
12-6-2016
19-6-2016
26-6-2016
26-6-2016

38
19
38
7
16

W. van Kreij
F. Geerts
W. van Kreij
Edo van Rossum
A. van Son

Laan ten Bogaerde 1
Hildewarelaan 25
Laan ten Bogaerde 1
Hildewarelaan 17
Graaf Arnulfstraat 27

3-7-2016
10-7-2016
17-7-2016
24-7-2016
31-7-2016

14
40
34
3
7

E.C. Geeven
G. Voets
P. v/d Vorstenbosch
Henk Sierdsema
Edo van Rossum

Graaf Arnulfstraat 3
Laan ten Rode 12
v. Homberghlaan 12
Hildewarelaan 3
Hildewarelaan 17

7-8-2016
14-8-2016
21-8-2016
28-8-2016
28-8-2016

33
34
20
37
40

M. van Vugt
P. v/d Vorstenbosch
H. Bax
Majelle Donkers
G. Voets

V. Rijckev. v. Kessellaan 33
v. Homberghlaan 12
Laan ten Rode 22
Taxandriastraat 10
Laan ten Rode 12
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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

Herfstbingo
In de herfst is er voor de kinderen t/m groep 8 een bingo.
Alweer een jaartje is het geleden dat de herfstbingo was, vond jij het net zo
leuk als vorig jaar. Meld je dan snel aan via onderstaande briefje. We willen
jullie dit jaar wel vragen voor een eigen bijdrage van 1 euro per kind, graag
in dichte envelop met naam in de brievenbus doen.
Wanneer?

Woensdag 19 oktober

Tijd?

14.00 uur (zorg dat je er op tijd bent!)

Waar?

Dommelzicht
Kinderen t/m groep 3 graag onder begeleiding.

Ook dit jaar zorgen wij weer voor leuke prijsjes.
De bingo zal rond 16.30 uur afgelopen zijn.
Lever het onderstaande strookje voor 7 oktober in bij:
Kim Dekker, Laan ten Rode 10 of
Bianca Walter, Laan ten Rode 5.
--------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ………………………………… leeftijd: ……..
Naam: ………………………………… leeftijd: ……..
Naam: ………………………………... leeftijd: ……..
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Oproep vrijwilligers Halloween……

Na het grote succes van Halloween vorig jaar, hebben we een mooie activiteit voor jong
en oud in het leven geroepen. Om het succes van vorig jaar te evenaren, wil ik graag een
oproep doen voor vrijwilligers. Op zaterdag 29 oktober vanaf 18.30 uur zouden wij graag
een Halloween tochtje door de wijk organiseren voor alle kinderen.
Wij zijn op zoek naar wijkbewoners die het leuk zouden vinden de kinderen te verwennen
met snoepjes en tevens hun voordeur (voorgevel) zelf te versieren in Halloween stijl.
Wie-o-wie helpt ons aan blije kindergezichtjes.
Ook vrijwilligers voor de organisatie van deze avond zijn van harte welkom. Brigadiers,
figuranten, schminkers, tentbouwers, cateraars, ect.
Voor meer informatie stuur een e-mail naar jamvanwanrooij@hotmail.com
Hoe gaaf zou het zijn om er weer zo’n groot feest van te maken!!!!
Groetjes Karin van Wanrooij

Halloween

De zomer is voorbij. School is weer begonnen. De donkere dagen zijn in aantocht.
Spookachtige figuren laten zich met Halloween weer zien.
Wie durft het aan om met ons de geheimzinnige duisternis in te gaan.
Op zoek naar adresjes waar ze kindjes graag verwennen met lekkers.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Wie:
Kleding:

zaterdag 29 oktober
18:30 uur
speeltuin Hildewarelaan
alle kinderen tot 12 jaar (kleintjes uiteraard onder begeleiding van ouders)
Verkleed als heks, spook, griezel maak niet uit alles mag

Durf jij het aan …….??????
Noteer het op je kalender en meld je snel aan op het volgende e-mailadres:
jamvanwanrooij@hotmail.com
Na het overweldigende succes van vorig jaar, zijn er nieuwe ideeën ontstaan om deze
activiteit nog verder uit te breiden met eventueel een knutselmiddag waarbij de kinderen
zelf voor de decoratie van het feest kunnen zorgen of een speurtocht.
Graag hoor ik of hier animo voor is. Verdere informatie volgt.
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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

Puzzel
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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.
Het nieuwe adres is per 1 februari 2016:
van Rijckevorsel van Kessellaan 15 5491GD Sint Oedenrode 0413-474234
info@schoonheidssaloneindeloos.nl
www.schoonheidssaloneindeloos.nl

Papiercontainer

Graag willen wij u er op wijzen dat
op zaterdag:
10 september 2016
(andere data nog niet bekend)
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

