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Kerstbingo Café Dommelzicht
Beugelen Beugelbaan in Olland

Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Het jaar 2016 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
wederom een groot succes. Het feit dat het een weekje buiten de herfstvakantie valt, bevalt goed bij de
kinderen en de ouders. Er was dus weer een grote opkomst, de kinderen speelden enthousiast mee, en
iedereen ging met een prijsje naar huis.
Omdat HALLOWEEN op een maandag viel, werd er besloten dit op de zaterdag van tevoren te houden,
de laatste zaterdag van de herfstvakantie. De organisatie had ervoor gekozen ieder huis te voorzien van
een flyer zodat de bewoners konden aangeven mee te willen doen aan dit evenement. Na vorig jaar het
voor het eerst georganiseerd te hebben werd er dit jaar voor gekozen om de “oudere” jeugd wat eerder
te laten vertrekken. Er was een verhaallijn gemaakt en de kinderen moesten een speurtocht doen. Na
afloop kon er gebruik gemaakt worden van de kraam in de speeltuin, hier werd heksendrank verkocht
en bladerdeeg hapjes. Uiteindelijk hebben de kinderen een leuke “spannende” wandeling gehad en
kwamen stuk voor stuk met veel snoepgoed thuis.
Op zondag 27 november kwam de Sint weer naar de kinderen van de wijkvereniging, hier werden rond
de 40 kinderen blij verrast met een cadeautje na het “optreden” van Sonja Bakker. Sonja Tiskonja was
niet in de gelegenheid waardoor Sonja Bakker het stokje overnam en met haar wondermachine
probeerde om een taartje te maken voor de Sint en zijn pieten. De kinderen hebben samen met de
pieten liedjes gezongen en geoefend hoe ze over een dak konden lopen. Na de pietendisco kreeg ieder
kind het cadeau waarna het tegelijk door iedereen uitgepakt mocht worden, de Sint werd uitgezwaaid
en ieder kind met een leuk cadeau naar huis is gegaan.
Op 13 december hebben we weer onze jaarlijkse kerstbingo in Dommelzicht gepland. Komt allen zodat
we wederom een leuke avond kunnen bezorgen en er leuke prijzen gewonnen kunnen worden.
Al met al een hoop leuke activiteiten die we weer gehad hebben en nog in het verschiet hebben.
Nadat Karin begin van het jaar had aangegeven te stoppen met de bestuursfunctie, hebben we in de
laatste bestuursvergadering van 28 november het bestuur weer compleet kunnen maken met Joost van
Baast. We verwelkomen Joost met open armen en wensen hem veel plezier en succes met deze
bestuursfunctie.
Voor het verschijnen van dit wijkblad heeft u een brief over de opzet van Whatsapp groepen t.b.v.
wijkpreventie in de bus gekregen. We hopen dat u allen, maar ook de mensen die geen lid zijn van onze
wijkvereniging, mee willen doen en helpen om inbrekers geen kans te geven.
We wensen u allen hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017!
Groetjes, en tot volgend jaar…
Bestuur wijkvereniging de Armenhoef
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Attentiedienst
We hebben het 100ste adres mogen inschrijven!
Welkom nieuwe leden…
Fam.Verbakel
Fam.van Hamond
Fam.Mettler-Tops
Fam. Van Baast
Fam.Wagenaars-v.d. Zanden

Ollandseweg 1a
Ollandseweg 99
Graaf Arnulfstraat 32
Laan ten Bogaerde 42
Graaf Arnulfstraat 23

Erik, Joyce, Stan en Sara,
gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoontje en broertje Ralf!
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Puzzel
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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.

Verslag Sinterklaas
Zondag 27 november was het weer zover. Sinterklaas kwam bij de wijkvereniging de
Armenhoef. Vandaag was onze Sonja Tisskonja er niet maar dit jaar was Sonja Bakker er.
Er stond op tafel een grote machine. Het was Sonja’s wondermachine. Ze ging van alles
proberen om een taartje te maken. Sonja begon met pinda’s en kaas boven in de machine te
doen. En ja hoor, toen kwam er een pot pindakaas uit. Het was gelukt, de machine werkte al
goed, Sonja dacht, ik lust wel een worstenbroodje en wat heb je daar voor nodig?
Een broodje en worst en zij deed dit boven in de machine en er kwam een worstenbroodje uit.
Nu het spannendste van allemaal, zal het gaan lukken om een taartje te maken voor
Sinterklaas? Wat hebben we allemaal nodig om een taart te maken; bloem, chocoladesaus,
eieren, water. De bloem ging erin en Sonja kreeg een niesbui en alles zat onder het bloem.
Alle benodigdheden zaten in Sonja haar wondermachine voor de taartjes voor Sinterklaas en
ineens kwam Sinterklaas binnen en iedereen begon hard te zingen voor Sinterklaas.
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, iedereen was blij dat Sinterklaas er weer was en
het was wel spannend of dat het taartje wel wilde lukken. Er kwam zomaar een taartdoos met 3
Pieten chocoladetaartjes daarin uit de machine. Gelukt! Goed gedaan Sonja. Nadat de Sint deze
taartdoos had gekregen, werden er veel liedjes gezongen, gedanst en kunstjes gedaan door
een Pietje.
Verschillende kinderen mochten naar voren komen om een liedje voor de Sint te zingen. Daarna
deed een Piet voor hoe hij over de daken moest lopen, waarna de kinderen stuk voor stuk het
ook mochten proberen. Toen kwam het moment dat Sinterklaas de cadeautjes uit ging delen
aan de kinderen. Hij riep de kinderen één voor één naar voren en iedereen kreeg een eigen
cadeautje. Nadat alle kinderen allemaal een cadeautje hadden gekregen, telde Sinterklaas in
het Spaans af, en mocht iedereen tegelijk de cadeautjes uitpakken. Alle kinderen hadden hun
cadeautje uitgepakt en ging iedereen weer tevreden naar huis.
Bedankt voor jullie komst en we zien jullie graag volgend jaar weer bij de Sinterklaasviering.
Karin, Sylvie en Bianca
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Kerstbingo
Hallo allemaal het is weer tijd voor onze jaarlijkse
Bingoavond deze vindt plaats op

Dinsdag 13 December a.s.
Om 20:30 uur
In Café Dommelzicht
Entree:
Leden € 6,50
Niet leden € 8,50
Leuke prijzen en cadeaubonnen te winnen !!
- 13 -

Beugelen
Avondje Beugelen

Op Zaterdag 25 maart a.s.
willen we een avondje gaan beugelen.
Aanvang 20:30 uur bij de beugelbaan in Olland.
Heb je zin om mee te doen,
geef je dan op middels onderstaand strookje.
Doe dit samen met € 5,00 p.p. in een enveloppe en geef dit af bij:
Ingrid Bekkers Graaf Arnulfstraat 7
--------------------------------------------------------------------------------Naam:
Adres:
Ik/wij komen met …… personen naar de beugelavond.
- 15 -

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

Verslag herfstbingo
Op woensdag middag 19 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. De eerste ronde werd gewonnen door
Amber, ze had twee keer prijs; 1 rijtje en 2 rijtjes, de volle kaart prijs ging naar Eva. Bij ronde 2
werd het eerste rijtje gewonnen door Leonie, 2 rijtjes door Evi, en de volle kaart ging naar Lisa.
Ronde 3 werd rijtje 1 gewonnen door Lenn, 2 rijtjes werd gewonnen door Bart, en de volle
kaart prijs ging naar Pien.
In de speciale ronde werd de kadobon van intertoys van 5 euro gewonnen door Pien bij de
eerste volle rij, 2 rijtjes, de kadobon van 7,50 werd gewonnen door Lynn, de volle kaart de
kadobon van 10 euro ging ditmaal naar 2 prijswinnaars namelijk naar Anne en Eva. Dat was
nog even spannend. Anne besloot al snel dat ze een kado wilde van de tafel en zocht daar een
mooi kado uit wat ze heeeeel graag wilde. Eva wilde de kadobon van 10 euro.
De kinderen konden op hun bingo kaart hun naam schrijven voor een extra kans op een mooie
prijs, de 3 gelukkige winnaars waren Bart, Sam en Evi.
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!

De foto’s zijn te vinden op Wijkvereniging de Armenhoef. Dit is een besloten groep van alleen
leden van onze Wijkvereniging.

Kim Dekker & Bianca Walter
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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

Kleurplaat
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Houd onze wijk schoon!

In Veghel en Schijndel betalen ze hondenbelasting,
dit willen de hondenbaasjes natuurlijk niet!
Dus bezorg niemand overlast, en ruim de poep op.

Halloween verslag
Halloween 2016 : Armina wordt herenigd met haar Mr. Tarantula
Zaterdag 29 oktober, het was een prachtige dag. Een heerlijke temperatuur, de herfstbladeren
aan de bomen met de meest mooie kleuren met een heerlijke warm zonnetje. Niets wees erop
dat die avond de Armenhoef zou veranderen in een “Ghosttown”. Maar toen de schemer inviel,
kwamen er van alle kanten griezelige figuurtjes te voorschijn. De speeltuin aan de
Hildewarelaan was het verzamelpunt heksen, mummies, duiveltjes en andere griezels.
De speeltuin werd verlicht met prachtig uitgesneden pompoenen van de kinderen zelf. De
mooiste pompoen werd beloond met een prijsje. Na de uitreiking, zijn alle jongste kinderen met
de ouders vertrokken om langs de deuren te gaan om snoep te verzamelen en de bewoners
van de Armenhoef te laten schrikken met hun enge kostuums en geschminkte gezichtjes. Maar
ook zij op hun beurt moesten oppassen, want er waren ook adressen bij die de kinderen lieten
schrikken. Van lieve omaatjes, enge figuren, spinnenwebben in de tuin, enge geluiden tot een
heuse griezeldisco met grootbeeldscherm …alles is uit de kast getrokken om de Armenhoef om
te toveren in een spookwijk. Het zag er spookachtig uit.
Weer in de speeltuin aangekomen konden de kinderen vampierenbloed, heksensnot en warme
chocomel drinken. En voor de ouders was er thee en koffie. En ook van de warme
mummiehapjes werd gesmuld.
Ondertussen waren de oudere kinderen (vanaf 8 jaar) gewaarschuwd want het spook van de
Armenhoef doolde rond. Met een kleine groep moedige kinderen liepen we over het grindpad
en kwamen uit bij de mysterieuze treurwilg. Daar stond een kist met kaarsen erom heen. Akelig
stil was het. Tot plotseling de kist opende en er een spookachtige vrouw in bruidsjurk huilend
en krijsend uit sprong. Dat was schrikken! “Mijn man,…. Mijn man!!”schreeuwde ze uit. Nog
bibberend op de benen kregen de kinderen te horen dat “Armina van de Armenhoef” elke jaar
op Halloween op zoek was naar haar geliefde om te kunnen trouwen. Maar ze wist niet waar hij
was, en tot de tijd dat hij was gevonden, zou ze blijven spoken en ronddolen door de
Armenhoef. “Ga….ga…. en zoek mijn man”, was de opdracht.
De kinderen gingen de wijk door op zoek naar de geliefde van Armina. Deze zouden zij kunnen
vinden wanneer zij bij de aanklopadressen de letters van zijn naam wisten te vinden. Degene
die het raadsel opgelost had, moest bij terugkeer in de speeltuin in de kring met kaarsen bij
Armina 3 keer hard de naam van haar geliefde roepen. Dan zou hij verschijnen. Een aantal
moedige kinderen had de oplossing gevonden, riep driemaal uit volle borst: Mr. TARANTULA!
En ja hoor daar verscheen de spinnenman. Uit het groepje dappere kinderen die het antwoord
goed had, werd een gelukkige winnaar getrokken die met een prijsje naar huis ging.
Eind goed, al goed! Deze spookachtige avond was wederom een enorm succes mede dankzij de
vele enthousiaste wijkbewoners.
Griezelige groet,
Armina van de Armenhoef en Mr. Tarantula
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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 erop wijzen dat
op de volgende zaterdagen:
10 december 2016,
14 januari, 11 februari, 11 maart,
8 april, 13 mei, 10 juni en 8 juli 2017
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

