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Wijkfeest 2018
25 en 26 mei

20.30 uur Bingo
Café Dommelzicht
15.00 uur Kinderbingo Gouden Leeuw

35 jarig jubileum wijkvereniging De Armenhoef
-3-

Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Het jaar 2017 zit er al weer bijna op als dit wijkblad bij u op de deurmat valt. Sinterklaas is
weer bijna 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!!
Op 28 oktober hebben we Halloween gevierd in onze wijk. De organisatie had er net als vorig
jaar voor gekozen om bij alle adressen in de wijk een flyer in de bus te gooien om het mooie
feest aan te kondigen en aan een ieder te vragen of ze aanklop adres wilden zijn. Dit viel
achteraf best tegen, want er waren slechts 12 aanklop adressen. Ondanks het weer, was de
opkomst van de kinderen erg hoog en was het geringe aantal aanklop adressen geen probleem
en hebben ze een leuke “spannende” wandeling gehad en kwamen stuk voor stuk met veel
snoepgoed thuis.
Op zondag 26 november kwam de Sint weer naar de kinderen van de wijkvereniging. Hier
werden bijna 50 kinderen blij verrast met een cadeautje. Onze Karin had alle kinderen die zich
aangemeld hadden een letter gegeven die versierd ingeleverd moest worden…… zie verderop in
het wijkblad hoe dit afgelopen is………
Na het zingen door de kinderen en daarna afzonderlijk de papa’s werden er stuntjes gedaan
met de pieten. Daarna werd ieder kind afzonderlijk bij de Sint naar voren gevraagd zodat
iedereen zijn/haar cadeau mee kreeg. Hierna mochten de kinderen op teken van de Sint de
cadeautjes uitpakken, werd de Sint uitgezwaaid en ging ieder kind met een leuk cadeau naar
huis. De foto’s van deze twee leuke activiteiten zijn op onze besloten facebook pagina gezet,
zodat ieder lid deze foto’s kan bekijken.
Op woensdag 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.
We wensen u allen hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018!
Groetjes, en tot volgend jaar!
Bestuur wijkvereniging de Armenhoef
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Bingo
Hallo Allemaal,
Op woensdag 13

december a.s.

Houden we weer onze jaarlijkse bingoavond.
In Café Dommelzicht aanvang 20:30 uur.
Entree: Leden € 6,50
Niet leden € 8,50
Er zijn weer leuke prijzen te winnen waaronder
diverse cadeau en waardebonnen.
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Verslag Sinterklaas
Zondag 26 november was het weer zover. Sinterklaas kwam bij onze wijkvereniging de Armenhoef.
Vandaag was onze Sonja er niet meer bij. Het was Onze eigen Karin die weer een leuk idee had om het
de kinderen, voordat Sinterklaas kwam, te vermaken. Er werden liedjes gezongen en er werd flink
gedanst. Zelfs een Sinterklaas en pieten polonaise werd er gedaan. Karin had alle kinderen in de wijk
een letter gegeven en deze letter moest iedereen thuis kleuren, versieren, verven etc. Want tja, alles uit
het grote boek van Sinterklaas was in het water gevallen en alle letters waren weggespoeld uit het grote
boek van Sinterklaas. Op deze manier konden de kinderen van de Armenhoef Sinterklaas een handje
helpen zodat Sinterklaas alvast een paar letters weer terug kreeg in zijn grote boek. Uit alle letters die
Sinterklaas gekregen had, verscheen er een mooie zin. De kinderen mochten een voor een naar
Sinterklaas toe om zijn/haar versierde letter af te geven en samen met zwarte piet en Karin werden de
letters opgehangen. Er kwam een mooie zin uit:
Van harte gefeliciteerd Sinterklaas fijne verjaardag.
Sinterklaas en zijn pieten gingen daarna eerst met alle meisjes een liedje zingen en daarna waren de
jongens aan de beurt. Alle twee konden ze heel hard en duidelijk zingen.
Sinterklaas had echter ook gezien dat er veel papa’s waren en hij vroeg of dat alle papa’s naar voren
wilden komen om een mooi lied voor hem te zingen. Ze konden trouwens allemaal heel erg mooi zingen.
De zangkunsten zijn te bewonderen op onze facebook pagina.
Met de zwarte pieten werden er ook kunstjes gedaan en iedereen moest opdrukken dat was wel even
pittig maar het ging iedereen toch goed af.
Zwarte piet had de cadeaus in de nacht al bij dommelzicht neergezet, zodat hij de cadeaus meteen kon
pakken nu. Ieder kind mocht bij Sinterklaas komen om zijn of haar cadeau in ontvangst te nemen.
Sinterklaas vertelde dat iedereen moest wachten met uitpakken totdat alle kinderen zijn of haar cadeau
hadden gekregen. Sinterklaas en zwarte piet en alle kinderen telden af in het Spaans wanneer de
cadeaus mochten worden uitgepakt.
Net als alle andere jaren was iedereen heel erg blij met zijn of haar cadeau. Sinterklaas en zijn pieten
gingen weer verder om ook andere kinderen weer blij te maken.
Sinterklaas werd uitgezwaaid en zongen de kinderen uit volle borst: “dank je sinterklaasje” en
Sinterklaas ging tevreden weer weg . Sinterklaas bedankte ons en hij wil volgend jaar weer graag terug
komen bij onze wijkvereniging.
Vriendelijke groetjes van de Sint-commissie
Sylvie, Inge, Miriam en Bianca
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Kleurplaat

Kinderbingo
Ja ja het is bijna zover! Er is voor de kinderen t/m groep 8 een bingo.
Alweer een jaartje is het geleden dat de kinderbingo was. Vond jij het net zo leuk
als vorig jaar? Meld je dan snel aan via onderstaande briefje.
We willen jullie net als vorig jaar wel vragen voor een eigen bijdrage van 1 euro per
kind. Graag in een dichte envelop met naam in de brievenbus doen.
Wanneer?

Woensdag 24 januari 2018

Tijd?

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

Waar?

Gouden leeuw
Kinderen graag onder begeleiding.

Ook dit jaar zorgen wij weer voor leuke prijsjes.
De bingo zal rond 17.00/17.30 uur afgelopen zijn.
Lever het onderstaande strookje voor 31 december in een dichte envelop met de 1
euro eigen bijdrage erbij:
Kim Dekker, Laan ten Rode 10 of
Bianca Walter, Laan ten Rode 5.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ………………………………… leeftijd: ……..
Naam: ………………………………… leeftijd: ……..
Naam: ………………………………... leeftijd: ……..
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Verslag Halloween
Op zaterdag 28 oktober was het Halloween van onze wijkvereniging de
Armenhoef. Het was helaas niet zo’n goed weer en zelfs heel regenachtig, maar
dat mocht de pret niet drukken en de kinderen gingen toch op pad om langs de
deuren te gaan.
Er hadden zich veel ouders en kinderen opgegeven om mee te lopen om langs de
deuren te gaan bij de aanklopadressen die zich hadden aangemeld. Jammer
genoeg waren dit er maar 12.
Alle kinderen vertrokken met de ouders 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 moesten op hun beurt
oppassen, want er waren ook adressen bij die de kinderen lieten schrikken. Enge
figuren, spinnenwebben in de tuin, enge geluiden, een heuse griezeldisco, een lijk
kist, kortom alles was uit de kast getrokken om de Armenhoef om te toveren tot
een spookwijk.
Voor de stoere kinderen met lef werd er om half negen rond de deuren gegaan en
ook hun werden door de wijkbewoners de schrik op hun lijf gejaagd. Het was dan
af en toe nog voor hun ook een beetje spannend en eng.
Alle kinderen waren op hun eigen manier mooi en spannend aangekleed, waarvoor
de organisatie een prijs had voor de mooiste en engste out fit.
De prijs winnaars werden bekend gemaakt via onze facebook pagina, waarna ze
hun prijs in ontvangst hebben mogen nemen. Ze waren heel erg blij met hun prijs.
Al met al een geslaagde Halloween met veel enthousiaste wijkbewoners en
kinderen die mee hebben gelopen. Alle aanklopadressen die zich hebben
aangemeld, namens ons heel erg bedankt! Zonder jullie was het geen succes
geweest.
Griezelige groetjes van de Halloween commissie,
Imke en Bianca
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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 Reijnders-Strik (Ollandseweg 69),
Rianne Oldenhof en kinderen (van Homberghlaan 2),
familie van Geffen (Ollandseweg 9) en
familie van de Laar-Beekwilder (Graaf Arnulfstraat 12)
welkom bij onze wijkvereniging.

Joost, Simone en Diewertje,
Gefeliciteerd met jullie dochter en zusje Bregje!
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

De Pen
Hoi allemaal,
Ik ben Joëlle van Kuringe.
Samen met papa, mama, Tijn en Lizzy woon ik op Koninginnelaan 1.
Ik zit in groep 6/7 van de Odaschool.
Mijn hobby’s zijn hockeyen, knutselen, en bakken.
Mijn beste vriendinnetje is Isa Rijkers.
Wij houden van logeren, kletsen, bioscoop, en veel lachen.
Dus daarom wil ik graag de pen door geven Isa Rijkers.
Groetjes Joëlle

Beauty & Feet For You
Koninginnelaan 2, St-Oedenrode
0611081544 info@beautyenfeetforyou.nl
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Puzzel
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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

Tip voor een heerlijk Kerstdiner
Recept: Eend met whisky
Koop een eend van ongeveer I, 5 a 2 kg.
Twee grote flessen Schotse whisky
Spekreepjes en een fles olijfolie
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout.
De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden.
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky .
De whisky opdrinken tijdens het voorverwarmen van de oven.
De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky
Inschenken
Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten
Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 graven vubben met
whisky.
De glaven opdrinken en de schelven van het eerste glay oprapen.
Nog een halve glav insjenken en opdlinke.
Na een halve uur de oven opedoen om de eend te sjekkn.
Blandwondesjalf in de badkarnel ganaale en op de bovenkant van de
Linke rand doen.
Nog twee glaven whiskey insjenke.
De ove opedoen nadat et eerste glav leeg is en de sjotel vastpakke.
De blandwondesalf op de binnekant van de regte hand doen
Deend oprape.
Deend nog is oprape en met handdoek de bwandwondesalv van deend
vegen.
De hande ontvette met visky en de dube zalv veer oprape.
Ut kapotte glazz opvege en deend terug in de hove doen.
De heend oprape en dove eers opedoen.
De tweede fjes biski opedoen en ovejeindzette.
Opstjaan van de floer en et vet spek ondre kas vege.
Nogis opstjaan van de floer en tochma blijve zit te.
De vjes op de gjond zetteUide vjes djinke wande glave sjijn ob of kabot. Denove afsjette, de
oge sljuite en omvalle.....

Fijne Kerstdagen!!
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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:
9 december 2017,
13 januari en 10 februari 2018
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

