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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Met het verschijnen van dit blad hebben we een paar leuke activiteiten achter de rug,
is de werkgroep druk bezig met de voorbereidingen voor het wijkfeest en voor we het
weten is de zomervakantie er al weer….
De paas activiteit was wederom een succes. Het bevalt goed dat deze voor de Pasen gehouden
wordt i.p.v. voorheen in het paasweekeinde. Wederom hadden er weer veel kinderen zich
opgegeven voor deze leuke activiteit. Samen met Hoefie, onze wijk paashaas, werden door de
kinderen leuke spelletjes gedaan en naderhand op het schoolplein de paaseieren gezocht. Al
met al een zeer geslaagde activiteit.
Op woensdag 5 april hebben we onze jaarlijkse algemene leden vergadering gehouden in
dommelzicht. Hier was de opkomst een stuk lager dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we de wijk
preventie avond gehouden, waardoor wellicht deze leden vergadering een stuk meer aandacht
trok. Al met al waren er dit jaar toch een enkele wijkbewoners die aanwezig waren en hun
zegje hebben kunnen doen. De wijkpreventie begint in ieder geval aardige vormen aan te
nemen, er hebben zich bijna 100 mensen aangemeld voor de preventie groeps whatsapp en er
zijn diverse noodverlichtingen gehangen. Mochten er wijkbewoners nog vragen hebben over de
wijkpreventie, zich op willen geven voor de groeps whatsapp en/of noodverlichting willen
hebben, kunnen ze een mailtje sturen naar bestuur@armenhoef.nl.
Op 25 maart zijn er diverse wijk leden wezen beugelen, dit was een leuke, gezellige avond!
Zeker voor herhaling vatbaar!!
Bij het uitkomen van dit wijkblad staan we vlak voor ons jaarlijkse wijkfeest op 17 juni. Diegene
die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit alsnog doen door een briefje tezamen met 5,per persoon (personen boven de 12 jaar) in te leveren bij Ingrid Bekkers.
We wensen u allen een hele fijne zomervakantie en zien u graag op ons wijkfeest 17 juni in de
speeltuin aan de Hildewarelaan.
Groetjes, en tot het volgende wijkblad.
Bestuur wijkvereniging “De Armenhoef”
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Verslag Beugelen
Op zaterdag 24 maart jl. zijn we met een select groepje naar
Olland geweest om een paar partijtjes te beugelen.
Na de uitleg van de spelregels kon de strijd beginnen.
Iedereen was enthousiast en gedreven aan het spelen.
Er werd om beurten 2 tegen 2 gespeeld, de uiteindelijke winnaar
van de avond was Berry Verhagen, hij haalde de meeste punten
en ging met een lekkere fles wijn naar huis.
Iedereen had zich prima vermaakt onder het genot van een hapje
en een drankje.
Hopelijk hebben we de volgende keer een grotere opkomst,
zodat we nog meer strijd kunnen leveren.
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Wijkfeest
Het komende verenigingsjaar houden we het wijkfeest op zaterdag 17 juni!
Alle leden zijn zoals elk jaar van harte uitgenodigd om op deze gezellige dag
aanwezig te zijn. Iedereen is vanaf 14.00 uur welkom in de Speeltuin.
Rond de klok van 17.00 uur gaat de BBQ weer aan.
De kosten zijn € 5,00 p.p. vanaf 12 jaar!! Introducee € 15,00 p.p.
Wil je deelnemen dan graag onderstaand strookje invullen en met geld
inleveren t/m 12 juni bij:
Ingrid Bekkers, Graaf Arnulfstraat 7
We hopen ook dit jaar weer op een goede opkomst.
Groetjes De Wijkfeestcommissie

Naam:…………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………..

Aantal personen boven 12 jaar ;…………………………….

Aantal personen onder 12 jaar ;……………………………..

Let op wij komen dit jaar Niet langs de deur dus zelf opgeven.
P.S. Wij zijn nog op zoek naar mensen die de kindermiddag willen organiseren?
Graag even doorgeven aan Ingrid Bekkers of Monique Dahmen.
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Kleurplaat
nummers verbinden
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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.

Attentiedienst

Wij heten fam. van Zoggel-Verberk (v. Rijckevorsel van Kessellaan 17),
fam. van de Laar/van den Brand (Graaf Arnulfstraat 16) en
fam. van Voorst tot Voorst (Ollandseweg 26)
welkom bij onze wijkvereniging!

Wij feliciteren
fam. de Brouwer met
de geboorte van hun
zoontje en broertje
Bart!

Ook fam. Merks Kluijtmans
hebben er een
zoontje en broertje bij.
Gefeliciteerd met de
geboorte van Jens!
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

De Pen
Hoi iedereen,
Ik ben Marinke Roijakkers en ben 15 jaar oud.
Ik zit in de 4de klas havo van het Zwijsen College.
Als meisje zijnde heb ik toch gekozen voor het profiel
Natuur & Techniek. Ik doe na school nog aan sport,
namelijk judo. Ik heb tegenwoordig ook alweer een
baantje. Ik ben dus best wel een bezige bij en dat vind ik
ook leuk.
Ik wil de pen graag doorgeven aan Bibi Dahmen.
Dus Bibi veel plezier met schrijven.
Groetjes Marinke
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Puzzel

- 17 -

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
Paashazenfestijn
Kinderen uit wijk Armenhoef gaan op zoek naar Hoefie de paashaas
Het was weer een speciale dag voor de kinderen van wijkvereniging de Armenhoef,
want op zaterdag 8 april kwam de enige echte Hoefie de paashaas naar onze wijk.
Er waren veel families die zich voor deze activiteit hadden opgegeven.
In Plan Dotterbloem zijn de families op zoek gegaan naar verschillende kleuren
paashaasjes waar paasspelletjes bij werden gedaan. De kinderen gingen onder
andere springen zoals een paashaas, op de foto met Hoefie de paashaas, er was een
paashazentikspel, het Hoefie liedje werd gezongen, er werd gedanst, families gingen
op de foto met de enige en echte Hoefie de paashaas en er waren nog veel meer leuke
paasspelletjes.
Deze paasspelletjes werden begeleid door een aantal enthousiaste jongeren uit de Armenhoef.
De winnaars van de Hoefie’s kleurwedstrijd werden vervolgens in het speeltuintje bekend
gemaakt. Er zaten prachtige kunstwerkjes bij.
Tenslotte is de dag traditioneel afgesloten met paaseieren zoeken. We kijken terug op een
gezellige en fijne paasmiddag. Tot volgend jaar!
Paaswerkgroep Armenhoef: Imke Krans, 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

Papiercontainer

Graag willen wij u erop wijzen dat
op de volgende zaterdagen:
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

