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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Met het verschijnen van dit wijkblad is de lente al in aantocht,
zijn de werkgroepen druk bezig met voorbereidingen om er
weer een mooi maar vooral gezellig verenigingsjaar van te maken.
Vooropgesteld mogen we trots zijn op onze wijkvereniging, we hebben
veel nieuwe bewoners in de wijk, waarvan er al diverse lid zijn geworden.
Tevens zijn er afgelopen jaar weer een paar kinderen geboren, waardoor
ons ledenaantal nog steeds groeiende is.
Daarnaast zijn we blij met de oprichting van de whatsapp groep, die al
behoorlijk gestalte begint te krijgen. Heeft u zichzelf nog niet aangemeld,
schroom niet om een mail met uw gegevens te mailen naar:
preventie@armenhoef.nl
We hebben voor het komende verenigingsjaar weer mooie activiteiten op
stapel staan. Zoals:
* Beugelavond op 25 maart
* De algemene ledenvergadering op 5 april
* Paas activiteit op 8 april
* Wijkfeest op 17 juni.
Ook worden hier in het najaar nog de kinderbingo, Halloween en
Sinterklaas aan toegevoegd.
Al met al weer een mooi jaar voor de boeg!
Mochten er wijkbewoners zelf activiteiten willen aanbrengen, staan we daar zeker voor open.
Neem hiervoor contact op met het bestuur.
Groetjes, en tot het volgende wijkblad.
Bestuur wijkvereniging “De Armenhoef”
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Uitnodiging
Algemene
Ledenvergadering
WOENSDAG 5 APRIL 2017
Voor deze avond willen u als wijkbewoner
van wijkvereniging de Armenhoef uitnodigen.
Om 20.30 uur zal de algemene ledenvergadering beginnen.
Het doel van deze ALV is om u als wijkbewoner te laten weten
waar wij als bestuur mee doende zijn,
welke activiteiten er georganiseerd worden,
wat er zoal speelt in de wijk,
een update van de wijkpreventie waaronder de whatsapp groep
die we jongstleden opgezet hebben,
maar vooral ook om u als wijkbewoner te horen.
We stellen het dan ook zeer op prijs als wij als bestuur,
u als wijkbewoner op deze avond mogen begroeten.
De avond zal plaatsvinden in Dommelzicht,
5 april 2017 20.30 uur.
Graag tot dan!
Bestuur wijkvereniging “De Armenhoef”
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Wijkfeest
Beste Wijkbewoners

Wij willen jullie laten weten dat…
Op zaterdag 17 juni a.s. ons jaarlijks
wijkfeest zal plaats vinden.
Noteer de datum maar alvast in je agenda.
Voor verdere informatie houdt de facebookpagina
en/ of het volgende wijkblad in de gaten.
Zijn er nog mensen die leuke ideeën hebben voor
een activiteit in de middag voor jong / oud neem dan a.u.b.
contact op met iemand van de organisatie.
Hopelijk kunnen wij er weer een geslaagd feest van maken.

Tot dan De Feestcommissie
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Kleurplaat

Verslag Kerstbingo
Goede opkomst Kerstbingo 16 december jl.
In december hebben we weer de jaarlijkse kerstbingo gehad,
in café Dommelzicht.
Ook dit jaar hadden we een geweldige opkomst van ruim 35 bingospelers.
Om weer eens een keer een andere opzet te doen, was er deze keer gekozen om
voor 1 rijtje een leuk bingoprijsje aan te bieden en voor de volle kaart grotere
prijzen en/of een cadeaubon.
Deze cadeaubonnen zijn te besteden bij een van de Rooise ondernemers o.a.
De Gouden Leeuw, Schoonheidssalon Eindeloos, Supermarkt Emté, de bakker, DA
etc.
Dit viel iedereen goed in de smaak.
Omdat we zo'n geweldige opkomst hadden werd er besloten om nog een
extra hoofdprijs te verloten en wel € 50,00 voor degene die als eerste een volle
kaart had.
In dit geval waren er twee personen die een volle kaart hadden, normaal wordt er
dan gedobbeld wie het hoogste getal gooit, die wint de prijs.
Beide dames vonden het wel een idee om niet te dobbelen en de prijs te delen.
Erg sportief!
Deze hoofdprijs is gewonnen door: Toos Geeven en Marion van de Riet.
Al met al was het weer een geslaagde Kerstbingo.
Iedereen bedankt voor de komst en hopelijk tot de volgende keer!
Groetjes Rita en Ingrid
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Puzzel

Attentiedienst
We heten fam. Willems-Verhagen (Ollandseweg 16)
welkom bij onze wijkvereniging!

Wij feliciteren familie Mettler-Tops
met de geboorte
van hun dochter Yana!

Hallo allemaal,

De Pen

Ik ga een stukje over mezelf vertellen:
Ik ben Eva de Vries en ben 14 jaar oud. Ik zit in de 3e klas van het Fioretti
College in Veghel en heb daar de richting Zorg en Welzijn gekozen.
Het lijkt mij namelijk erg leuk om later iets met kinderen te gaan doen.
Om te gaan werken in de kinderopvang.
In april ga ik stage lopen, dan kan ik kijken of dit ook echt iets is wat ik erg
leuk vind. Ik denk het wel want ik pas ook best vaak op, meestal samen met
een vriendin, en dat vind ik ook super leuk.
Dus als je nog twee leuke oppasmeiden zoekt,
bel of app me dan even op 06 - 21431427.
Ik ga de pen doorgeven aan Marinke Roijakkers.
Groetjes
Eva
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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.

Contributie

Hallo leden van de wijk,
Het nieuwe verenigingsjaar begint op 1 april weer!!
Wil diegene die geen automatische incasso
heeft afgegeven de contributie weer betalen?
Dit kunt u doen via Regiobank: NL 82 RBRB 0919 2668 78
De automatische incasso wordt rond 15 april
van uw bankrekening af geschreven.
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Buurtpreventie
Whatsapp
Beste wijkbewoners van Armenhoef.
We hebben een tijdje geleden de buurtpreventie Whatsappgroep opgericht.
Tot onze vreugde werd er positief op de komst van de groepsapp gereageerd,
toch willen we nog een aantal dingen extra onder uw aandacht brengen.
- We hebben gemerkt dat de app ook wordt gebruikt voor gestolen
of gevonden voorwerpen, dit is niet de bedoeling van deze app.
Hierop gaan de beheerders strenger controleren.
Verdachte situaties/heterdaad altijd eerst melden bij de politie,
voordat u het in de app bekend maakt.
- Handel volgens de SAAR methode:
S = SIGNALEER
A = ALARMEER 112
A = APP -> om andere te informeren, meld meteen dat 112 al gebeld is.
R = REAGEER -> door naar buiten te gaan, ALLÉÉN als dit veilig is.
- Geen overbodige berichten, deze app is bedoeld als buurtwacht, niet
als buurthuis.
De opkomst van leden in de groep is nog wat schraal, met vriendelijk verzoek
vragen we u of u zich wilt aanmelden voor de Whatsapp buurtpreventie
groep, zo maken we het bereik groter en word de veiligheid in onze wijk
groter. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar
preventie@armenhoef.nl
Corné en Kimberley
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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 voor 18 maart,
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.
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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

2-10-2016
9-10-2016
16-10-2016
23-10-2016
30-10-2016

35
6
35
20
27

Martijn en Berry Foolen
M. Vervoort
Martijn en Berry Foolen
H. Bax
B.M.J. Vos - van Breugel

v.Homberghlaan 20
Graaf Arnulfstraat 6
v.Homberghlaan 20
Laan ten Rode 22
V. Rijckevorsel v. Kessellaan 17

6-11-2016
13-11-2016
20-11-2016
27-11-2016
27-11-2016

32
40
34
39
5

W. Voets
G. Voets
P. v/d Vorstenbosch
Tom van Wanrooy
J. Doreleijers

v. Homberghlaan 33
Laan ten Rode 12
v. Homberghlaan 12
v. Homberghlaan 44
Graaf Arnulfstraat 12

4-12-2016
11-12-2016
18-12-2016
25-12-2016
25-12-2016

25
35
33
2
39

J. Bekkers
Martijn en Berry Foolen
M. van Vugt
M. Habraken
Tom van Wanrooy

Graaf Arnulfstraat 7
v.Homberghlaan 20
V. Rijckevorsel v. Kessellaan 33
Hildewarelaan 2
v. Homberghlaan 44

1-1-2017
8-1-2017
15-1-2017
22-1-2017
29-1-2017

28
42
17
18
27

S. Brouwers
Kim Dekker
A.J.M. Kuijpers
J. Habraken
B.M.J. Vos - van Breugel

Hildewarelaan 7B
Laan ten Rode 10
Hildewarelaan 10
Taxandriastraat 18
V. Rijckevorsel v. Kessellaan 17
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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

Paashazenfestijn
Hallo allemaal,
Wij willen jullie uitnodigen om op zaterdag 8 april van 15.00 uur
tot +/- 17.00 uur mee te doen aan het paashazenfestijn.
(dit is niet de zaterdag van Pasen maar een week eerder!)
Verzamelen om 14.45 uur in de speeltuin aan de Hildewarelaan.
We gaan dan paashazen zoeken, spelletjes doen, en natuurlijk komt de enige echte
paashaas Hoefie ook nog een kijkje nemen en nog veeeeeel meer.
Wil jij dit niet missen en heb jij er net als wij heel veel zin in, geef je dan op en lever
onderstaand strookje uiterlijk 20 maart in.
Kinderen tot en met groep 5 mogen zich opgeven.
Niet vergeten:
* Je papa en/of mama
* Een tasje
* Goede zin

Om het paashazenfestijn wederom tot een groot succes te maken, hebben we de hulp
nodig van onze jeugd, broers/zussen/vriend(in) om de spelletjes in goede banen te
leiden. Wil je ons helpen? Meldt je dan snel aan via email naar Bianca:
biancaschellekens@hotmail.com of lever onderstaand strookje in.
Groetjes namens het paashazenfestijn comité
Bianca en Imke
Ps. De foto’s die gemaakt worden, zullen op de Armenhoef facebookpagina geplaatst
worden, zodat als je de foto’s graag wilt hebben, je ze zelf hiervan af kan halen.
Onderstaand strookje uiterlijk inleveren voor 20 maart bij:
Bianca Walter, Laan ten Rode 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam + Achternaam:

________________________________________

Leeftijd:

________________________________________

Email (bij opgave hulp): ________________________________________
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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:
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

