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Wilt u ook iets kwijt in het nieuwe wijkblad, lever dit dan in
voor 1 december 2018 bij één van de redactieleden
of mail het naar redactie@armenhoef.nl.
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Agenda
Woensdag 3 oktober 2018

15.00 uur

Herfstbingo

Zaterdag 12 januari 2019

n.n.b.

Keezentoernooi De Gouden Leeuw
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De Gouden Leeuw

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.
Er komen weer een hoop leuke kinderactiviteiten aan, zoals de herfstbingo, Halloween en
Sinterklaas. Voor de volwassenen zal er zaterdagavond 12 januari 2019 een Keezentoernooi
georganiseerd worden.
Mochten er nog enthousiaste wijkbewoners zijn die aan willen sluiten bij het organiseren van
een van de activiteiten, meld je aan via: bestuur@armenhoef.nl.
Denk hierbij aan Sinterklaas, kerstbingo en of andere leuke nieuwe activiteiten.
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 verder op in het wijkblad.
Natuurlijk komt ook Sinterklaas weer in het land en zullen we dit gaan vieren met de kinderen
uit de wijk. Houd je brievenbus en Facebook in de gaten!
De “kerst”bingo staat nog op losse schroeven, de organisatie van de laatste jaren heeft
aangegeven het stokje over te willen geven aan nieuwe mensen die het leuk vinden om dit
(mee) te organiseren, echter heeft zich helaas nog niemand gemeld.
Voor onze leden hebben we een eigen Facebook pagina, wijkvereniging de Armenhoef.
Ben jij nog niet lid van deze pagina, maar vind je het wel leuk om op de hoogte te blijven,
meldt dit dan middels een aanvraag tot lid worden.
Mochten er wijkbewoners zijn die nog willen aanmelden bij de whatsapp wijkpreventie, kunnen
ze een mailtje sturen naar bestuur@armenhoef.nl.
Groetjes, en tot het volgende wijkblad.
Bestuur wijk vereniging “De Armenhoef”
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Herfstbingo
Ja ja het is bijna zover! Er is voor de kinderen t/m groep 8 een bingo.
Alweer bijna een jaartje is het geleden dat de kinderbingo was.
Vond jij het net zo leuk als de vorige keer?
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.
Wanneer?

Woensdag 3 oktober 2018

Tijd?

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

Waar?

De 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 in voor 20 september 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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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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Keezentoernooi
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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.

Kleurplaat
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

De Pen
Hoihoi,
Ik ben Tijn van Kuringe.
Ik ben 9 jaar en heb twee zussen, Joëlle en Lizzy.
Mijn hobby is voetballen, keepen en tennissen.
Verder vind ik het leuk om te gamen samen met vrienden.
Mijn vrienden zijn Daan, Tim, Jarno, Siebe, Siem en Ruben.
Later zou ik graag prof-keeper willen worden, waar ik hard voor
aan het trainen ben.
Ik geef de pen door aan Siem.
Groetjes
Tijn
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Puzzel
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DE SUPERMARKT IN DE WIJK!
Wij verzorgen het voor jou!
De supermarkt voor onder andere je dagelijkse
boodschappen voor thuis en op het werk.
Heb je interesse? Neem dan eens een kijkje op
www.sparwalter.nl of vraag ons persoonlijk naar
de mogelijkheden. Tevens verzorgen wij feestjes
met gekoelde dranken, BBQ of hou je meer van
een avondje gourmetten, fonduen of steengrillen?
Het kan allemaal vraag ons naar de mogelijkheden.

Spar Walter
Kruisstraat 3
5502 JA Veldhoven
040-2544245
Ronald: 06-54358527
Bianca: 06-23827636

Halloween
Afgelopen jaren 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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Krans Hoveniers
Aanleg en Onderhoud van tuinen
Voor particulieren, instellingen en bedrijven.
Tel. 06-26558917
info@kranshoveniers.nl
www.kranshoveniers.nl

OPROEP!
OM LEUKE ACTIVITEITEN TE BLIJVEN ORGANISEREN
BINNEN DE WIJKVERENIGING ZIJN WIJ DRINGEND
OP ZOEK NAAR LEDEN DIE HET LEUK VINDEN OM
IETS MEE TE ORGANISEREN.
DENK HIERBIJ AAN BIJVOORBEELD:
•
•
•
•
•
•

SINTERKLAAS
KERSTBINGO
KEGELEN
HALLOWEEN
WIJKFEEST
ETC.

TEVENS HEBBEN WE NOG EEN PLEKJE VRIJ IN HET
BESTUUR VAN ONZE WIJKVERENIGING.
VIND JIJ HET LEUK OM IETS (MEE) TE ORGANISEREN,
OF WIL JE MEER INFORMATIE OVER HET ORGANISEREN
VAN ACTIVITEITEN? STUUR DAN EEN MAILTJE NAAR
BESTUUR@ARMENHOEF.NL
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Papiercontainer

Graag willen wij u erop wijzen dat
op de volgende zaterdagen:
8 september, 6 oktober, 10 november
en 8 december 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!

- 23 -

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

