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Agenda
Wijkfeest 2018
25 en 26 mei

Noteer alvast deze datum in uw agenda!
35 jarig jubileum wijkvereniging De Armenhoef
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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 vlak voor de zomer.
Wederom een goede opkomst, veel gezelligheid, kortom voor herhaling vatbaar.
Volgend jaar bestaat onze wijkvereniging 35 jaar… en zullen we een groot wijkfeest geven.
De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang! Mochten er mensen ideeën hebben
over leuke activiteiten tijdens dit wijkfeest, horen we dit graag!
Volgende maand is het Halloween, de afgelopen twee jaar hebben we hier een
leuke activiteit mee gehad, om deze activiteit ook dit jaar mogelijk te maken,
zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden dit mee te organiseren.
Zie de info verderop in het wijkblad.
Natuurlijk komt ook Sinterklaas weer in het land en zullen we dit gaan vieren met
de kinderen uit de wijk. Houdt je brievenbus en Facebook in de gaten!
Voor onze leden hebben we een eigen Facebook-pagina, wijkvereniging de Armenhoef.
Ben jij nog niet lid van deze pagina, meldt dit dan middels een aanvraag tot lid worden.
Groetjes, en tot het volgende wijkblad.
Bestuur wijkvereniging “De Armenhoef”
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Verslag wijkfeest
Beste wijkbewoners,
Op zaterdag 17 juni jl. hebben we weer ons jaarlijks wijkfeest gehad.
Gelukkig waren de weergoden met ons en hebben we de hele dag prachtig weer
gehad. De kinderen hebben zich weer prima vermaakt met het knutselen van een
mooi spandoek, de anderen hebben leuk op het springkussen gespeeld.
Zoals gebruikelijk gaat rond de klok van 17:00 uur de BBQ aan en kan iedereen
zich goed doen aan allerlei lekkers. Tegen de tijd dat iedereen klaar is met eten
volgt de vraag of we ook dit jaar weer een loterij hebben. En wij zouden bijna
zeggen wat is het wijkfeest zonder loterij. Dus werden de lootjes tevoorschijn
gehaald en en konden alle kinderen weer vol spanning kijken, wie er met welk
cadeau ervan door ging. Ook voor de kinderen die met de loterij geen prijs
hadden, mochten een kleinigheidje komen halen zodat er niemand met lege
handen naar huis ging. Dus dis was wederom een succes.
Zo ook de loterij voor de volwassenen prijzen in overvloed.
Wij willen iedereen bedanken die lootjes gekocht heeft om zo toch wat extra geld
binnen te halen.
De dj was inmiddels ook al gearriveerd en had z’n discotheek opgebouwd, dus na
de loterij konden de liefhebbers er ook een dansje gaan wagen.
Al met al was het weer een geslaagd wijkfeest!!
Om iedereen alvast op de hoogte te brengen
voor het wijkfeest van VOLGEND jaar.
De datum is bekend het weekend van 25 en 26 MEI
gaan wij het 35 JARIG JUBILEUM met jullie vieren!!
Noteer vast in je agenda.
Hopelijk maken we er weer met z’n allen een mooi jubileumjaar van.
Groetjes de organisatie wijkfeest
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Sinterklaas
Ook dit jaar zullen Sinterklaas en zijn pieten
onze wijkvereniging komen bezoeken.
De kinderen van de wijk zullen een persoonlijke uitnodiging
krijgen van de Sint.
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Kleurplaat

Puzzel
Sudoku
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Halloween
Afgelopen twee jaar hebben we een leuke activiteit gehad met Halloween.
Om deze activiteit ook dit jaar weer tot een succes te maken,
zijn we op zoek naar wijkbewoners die mee willen
helpen dit mee te organiseren.
Wil jij helpen?
Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar
biancaschellekens@hotmail.com
Vele handen, maken licht werk, en een leuke activiteit!
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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 familie Verbakel (Rijckevorsel van Kessellaan 26)
welkom bij onze wijkvereniging.
De familie Keetels-Bosch en familie Venhuizen hebben beiden een zoontje gekregen,
heel veel geluk met jullie gezinsuitbreiding!

Gefeliciteerd
met de
geboorte van
Xam!

Gefeliciteerd met de geboorte van Aaron!
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

De Pen
Hallo allemaal,
Ik ben Bibi.
Ik ben 14 jaar en ik zit in de derde klas van het Heerbeeck College.
Mijn hobby’s zijn paardrijden en badminton.
Verder hou ik ervan om op vakantie te gaan.
Mijn favoriete vakantieland is Griekenland!
Het grootste deel van mijn vrije tijd besteed ik bij de paarden en ben ik
lekker in de buitenlucht.
Ik geef de pen door aan Joëlle van Kuringe.
Groetjes van Bibi 
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2-4-2017
9-4-2017
16-4-2017
23-4-2017
30-4-2017

11
23
39
40
11

Freek v/d Heijden
K Schepens
Tom van Wanrooy
G. Voets
Freek v/d Heijden

Graaf Arnulfstraat 8
Graaf Arnulfstraat 9
v. Homberghlaan 44
Laan ten Rode 12
Graaf Arnulfstraat 8

7-5-2017
14-5-2017
21-5-2017
28-5-2017
28-5-2017

1
25
13
7
20

Monique Dahmen
J. Bekkers
J. Merkelbach
Edo van Rossum
H. Bax

Hildewarelaan 5
Graaf Arnulfstraat 7
Laan ten Rode 2
Hildewarelaan 17
Laan ten Rode 22

4-6-2017
11-6-2017
18-6-2017
25-6-2017
25-6-2017

28
32
31
26
17

S. Brouwers
W. Voets
J. Oerlemans
Leo en Rina van Aarle
A.J.M. Kuijpers

Hildewarelaan 7B
v. Homberghlaan 33
Ollandseweg 53
Laan ten Rode 26
Hildewarelaan 10

2-7-2017
9-7-2017
16-7-2017
23-7-2017
30-7-2017

35
4
21
4
37

Martijn en Berry Foolen
N.M.J. Ackermans
G. v.d. Boogaard
N.M.J. Ackermans
Majelle Donkers

v.Homberghlaan 20
Laan ten Rode 4
Ollandseweg 51
Laan ten Rode 4
Taxandriastraat 10

6-8-2017
13-8-2017
20-8-2017
27-8-2017
27-8-2017

8
29
44
22
42

Paul Feddon
B. Janssen
Franck v/d Brink
Johan de Brouwer
Kim Dekker

Graaf Arnulfstraat 15
Hildewarelaan 29
Graaf Arnulfstraat 26
van Homberghlaan 28
Laan ten Rode 10
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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

Chauffeurs gevraagd
Als je dringend naar de huisartsenpost in Uden moet en je kunt niet
beschikken over eigen auto (of je kunt niet terugvallen op familie,
buren of zo) dan ben je aangewezen op een taxi. Vooral in de
weekends kan die lang op zich laten wachten. Daarom hebben we in
onze wijk al sinds 2005 een aantal vrijwilligers die in zo’n geval wel
even willen rijden met hun auto. Er is in de 12 jaar tot nu toe slechts 3
of 4 keer een beroep gedaan op dit aanbod. Heel weinig dus, maar
mede van belang is dat deze vrijwilligersdienst het wijkgevoel versterkt
en m.n. oudere wijkbewoners een gerust hart geeft.
De chauffeurs hebben geen dienstrooster. Komt een rit ze niet uit dan
zeggen ze dat. De vrager belt dan gewoon een ander van de lijst.
Op de lijst van chauffeurs (waarvan de meesten dus nog nooit in actie
zijn hoeven komen) is weer plaats voor een paar nieuwe namen.
Voelt U ervoor om – als het al ’ns nodig mocht zijn – ’s avonds, in de
weekends of ’s nachts een wijkbewoner naar de huisartsenpost te
vervoeren?
Neem dan liefst vóór 15 oktober a.s. contact op met Peter Termeer,
Laan ten Bogaerde 50, p.termeer@hccnet.nl , T. 473840 voor nadere
informatie en vermelding op de chauffeurslijst. Uw reactie is welkom!
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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:
7 oktober, 11 november en 9 december 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

