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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,

Het einde van het jaar 2018 is in zicht. Afgelopen weekend hebben we een leuke Sinterklaas
viering gehad bij de Gouden Leeuw met een hoop kinderen en hun ouders. Ondertussen is
Sinterklaas weer terug naar huis, om plaats te maken voor onze Kerstman.
We hebben weer een gezellig “wijk vereniging jaar” gehad met leuke activiteiten. Deze
activiteiten gaan niet door zonder de hulp en inspanningen van diverse wijkleden, waarvoor
onze grote dank!!! Voor het jaar 2019 staan er weer een hoop leuke activiteiten op de planning,
echter zijn we echt op zoek naar wijkleden die ons willen en kunnen helpen! Zonder de “extra”
hulp van wijkleden zullen deze activiteiten nooit tot een succes kunnen komen, dus sta op en
help ons met de activiteiten.
Op 27 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. Het weer was
een stuk beter dan in het voorgaande jaar, en de spontaniteit van de kinderen en
aanklopadressen waren niet te stuiten! Het was wederom een spannende avond, met veel eng
verklede kinderen. Deze kinderen hebben bij de aanklopadressen hun Halloween emmertjes
goed kunnen vullen en was het wederom een geslaagde avond.
Op zondag 2 december kwam de Sint weer naar de kinderen van de wijkvereniging. Voor het
eerst hebben we deze activiteiten, zoals diverse andere activiteiten gehad in de Gouden Leeuw.
Zowel voor de wijkvereniging als de Gouden Leeuw een geslaagde activiteit en zeker voor
herhaling vatbaar! Tijdens de sinterklaasviering waren er 37 kinderen, iets minder dan vorig
jaar door het afvallen van kinderen vanwege de leeftijd. Echter wel een hoop nieuwe kinderen
in de wijk die voor het eerst deze viering hebben meegemaakt. Voor de organisatie een zeer
geslaagde activiteit! Verderop in het wijkblad staat nog een uitgebreid verslag van deze leuke
Sinterklaas.
De foto’s van de activiteiten zijn op onze besloten facebook pagina gezet, zodat ieder lid deze
foto’s kan bekijken.
Op zaterdag 12 januari 2019 staat er voor het eerst in de geschiedenis van de wijkvereniging
een Keezen tournooi op de agenda. Er zijn al een hoop aanmeldingen, echter hebben we nog
plaats nog voor nog meer enthousiaste leden die het leuk vinden om mee te spelen. Heb je een
maatje? Meldt je dan samen aan. Ben je alleen, maar vindt je het wel leuk om mee te spelen?
Meldt je dan alleen aan, of neem een introducee mee. Bij het alleen aanmelden zal je worden
gekoppeld aan een andere aanmelding die zich ook alleen heeft opgegeven. Voor info of
aanmelden stuur een mail naar keezen-tournooi@hotmail.com. We hopen op een mooie
activiteit waarbij er leuke prijzen te winnen zijn.
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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Verslag Herfstbingo
Op woensdag middag 3 oktober hebben de kinderen van Wijkvereniging de Armenhoef
een herfstbingo gehad. De opkomst was heel erg goed er hadden zich maar liefst
29 kinderen aangemeld. Er waren veel blije gezichtjes en iedereen had er erg veel zin in.
De kinderen waren heel erg enthousiast en deden volop mee. Het was iedere ronde
weer heel erg spannend want regelmatig moesten er nog diverse kinderen 1 nummer
om de rij of kaart vol te hebben en een mooie prijs in de wacht te slepen. De eerste ronde
werd gewonnen door Evi, en 2 volle rijtjes werd gewonnen door Kimberly, de volle kaart prijs
ging naar Tobias. Bij ronde 2 werd het eerste rijtje gewonnen door Kimberly maar zij had
al een prijsje en Kimberly was zo lief dat haar zusje Chelsey een cadeautje mocht uitkiezen,
2 rijtjes door Katlijn en Sander, dat was even spannend maar we gingen dobbelen en Katlijn
gooide het hoogste en mocht iets uitzoeken van de tafel en Sander mocht grabbelen.
De volle kaart ging naar Lindsey. Ronde 3 werd het eerste rijtje gewonnen door Tobias.
Tobias had dubbel prijs, want had ook nog eens twee rijtjes vol. De prijs voor de volle kaart
werd gewonnen door Sander. Goed gedaan!
We hadden dit jaar nog wat extra’s voor de kinderen; een loterij. Alle kinderen kregen een
groen bonnetje met een nummer erop. Na iedere Bingo trokken we daar nog een extra prijs uit.
Deze kinderen mochten bij ons komen grabbelen en hadden dan een extra prijsje. Soms
hadden we ook wel 2, 3 winnaars want dit was toch wel heel erg leuk vertelde de kinderen. De
gelukkige winnaars met de groene loterij waren: Lisa, Lars, Lana, Roan, Jesper.
In de speciale ronde werd de cadeaubon van Intertoys van 5
euro gewonnen door Nyncke bij de eerste volle rij. De prijs
voor de 2 volle rijtjes, de cadeaubon van € 7,50 werd
gewonnen door Anne. De prijs voor de volle kaart, de
cadeaubon van 10 euro, ging naar Nyncke. Deze laatste
ronde was nog even spannend want er moesten nog heel
veel kinderen nog maar 1 nummer om bingo te hebben…
De kinderen konden op hun bingo kaart hun naam schrijven voor een extra kans op een mooie
prijs. De 3 gelukkige winnaars waren Nyncke, Roan en Lana en mochten nog een extra prijsje
uitzoeken van de tafel.
Aan het eind van de middag mochten alle kinderen die helaas tijdens de bingo nog geen prijs
hadden gewonnen een leuke prijs grabbelen zodat iedereen met een prijs naar huis kon.
Al met al een zeer geslaagde bingo!
We willen iedereen bedanken voor de geweldige opkomst, de gezellige middag en tot volgend
jaar!
De foto’s zijn te vinden op Wijkvereniging de Armenhoef. Dit is een besloten groep van alleen
leden van onze Wijkvereniging. We zijn te vinden via wijkvereniging de Armenhoef.
Kim Dekker & Bianca Walter
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Uitnodiging ALV

Algemene Leden Vergadering met aansluitend een feestavond!!

Vrijdag 5 April 2019
“De Gouden Leeuw”
Aanvang: 20.30 uur
Hallo allemaal,
Aankomend jaar gaan wij een ledenvergadering met
aansluitend een feestavond organiseren.
Graag willen wij van te voren vernemen wie er die avond
aanwezig zal zijn.
In het volgend wijkblad komt nog een oproep maar zet
alvast in je agenda!!
Tot dan!!
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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

Attentiedienst
Onze wijkvereniging heeft weer nieuwe leden erbij.
Van harte welkom!
Fam. Van Doorn (Graaf Arnulfstraat 20)
Fam. Claassens (Ollandseweg 61)
Fam. Van Veggel-van Osch (van Homberghlaan 28)
Wij feliciteren familie Mettler
met de geboorte van hun
zoontje en kleine broertje
Kyron!
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De Pen
Hoi,
Ik ben Siem Kuijpers en woon op de Hildewarelaan nummer 10..
Samen met mijn papa, mama en twee broers Lenn en Jur..
Ik ben 9 jaar en zit in groep 6c van de Odaschool..
Gym is mijn lievelingsvak!
Sinds dit seizoen ben ik keeper bij FC Den Bosch en dat vind ik héél erg leuk..
Verder speel ik graag buiten met mijn vriendjes..
Ik geef de pen door aan Tim van de Steen.
Groetjes Siem

Lotto

1-7-2018
8-7-2018
15-7-2018
22-7-2018
29-7-2018

25
4
19
9
30

J. Bekkers
N.M.J. Ackermans
F. Geerts
M.J. Latijnhouwers
Walter-Schellekens

Graaf Arnulfstraat 7
Laan ten Rode 4
Hildewarelaan 25
Hildewarelaan 14
Laan ten Rode 5

5-8-2018
12-8-2018
19-8-2018
26-8-2018
26-8-2018

13
39
19
37
27

J. Merkelbach
Tom van Wanrooy
F. Geerts
Majelle Donkers
Job van de Ven

Laan ten Rode 2
v. Homberghlaan 44
Hildewarelaan 25
Taxandriastraat 10
Hildewarelaan 13

2-9-2018
9-9-2018
16-9-2018
23-9-2018
30-9-2018

11
2
1
19
8

Freek v/d Heijden
M. Habraken
Monique Dahmen
F. Geerts
Thijs Merks

Graaf Arnulfstraat 8
Hildewarelaan 2
Hildewarelaan 5
Hildewarelaan 25
van Homberghlaan 16

7-10-2018
14-10-2018
21-10-2018
28-10-2018
28-10-2018

14
30
44
32
44

E.C. Geeven
Walter-Schellekens
Richard Kluijtmans
W. Voets
Richard Kluijtmans

Graaf Arnulfstraat 3
Laan ten Rode 5
Ollandseweg 73
v. Homberghlaan 33
Ollandseweg 73
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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

Verslag Halloween
Op zaterdag 27 oktober was het Halloween van
onze wijkvereniging de Armenhoef. Het was een
prachtige avond en er waren heel veel kinderen
die spookachtig mooi verkleed waren.
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. Hopelijk zijn er dit volgend jaar meer.
De adressen die zich hebben aangemeld, super
bedankt… Zonder jullie aanklopadressen was de
Halloween niet zo’n succes!
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, een heksensoepje met ingrediënten van kindjes,
spinnenwebben in de tuin, enge geluiden, een heuse griezeldisco, een hoop horror clowns,
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
Mariska, Imke en Bianca
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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

Verslag Sinterklaas
Naast alle kinderen en hun ouders wist ook Sonja Sanseveria haar weg te vinden naar de
Gouden leeuw. Paul, van de Gouden Leeuw, had Sonja gevraagd om daar alle bloemetjes in
het restaurant te verzorgen. Dat doet Sonja met alle liefde en plezier en vandaag moet alles er
spik en span uitzien, want Sinterklaas komt op bezoek met zijn Pieten.
Ze vertelde aan de kinderen dat ze laatst een pakje tussen haar eigen bloemetjes had
gevonden. Wanneer ze het pakje open maken zien ze dat het een heel bijzonder toverboek is.
Het was het toverboek van Hocus Pocus Piet. Hierin staan allemaal spreuken om het de pieten
wat makkelijker te maken. Bijvoorbeeld een spreuk om het paard van Sinterklaas te laten
vliegen, een spreuk om pepernoten te toveren, een spreuk voor het inpakken van pakjes, een
bevriezen spreuk…
Sonja wil de spreuken wel eens proberen en begint met de bevriezen spreuk. Samen met de
kinderen bedenkt ze een leuk plannetje. Ze kiest een papa uit en samen met alle kinderen
proberen ze de bevriezen spreuk uit. FriFra Friezen wij gaan jou bevriezen! HET WERKT! Als
een standbeeld staat de papa stil. Super gaaf! Dat willen ze nog wel een keer proberen. Weer
heeft Sonja een papa uitgekozen en deze papa mag lekker eten van een chocolade letter. En
dan; FriFra Friezen wij gaan jou bevriezen! HET LUKT WEER!! Mega cool! Sonja bedenkt als
grapje om de chocolade letter om te ruilen voor een wortel. Dus als die papa niet meer bevroren
is eet hij van een wortel in plaats van de chocolade letter! Iedereen moet er om lachen.
Dan is daar Sinterklaas en zijn pieten. Alle kinderen zingen uit volle borst Sinterklaasje kom
maar binnen met je knecht. De pieten strooien volop pepernoten. Sonja en Sint begroeten
elkaar en Sint verteld dat hij blij is om na een lange barre reis in Nederland te zijn aangekomen.
Hij neemt met hulp van de kinderen plaats op zijn stoel. Sonja stelt voor aan Sinterklaas dat de
kinderen samen met de pieten een danswedstrijd gaan doen. Iedereen danst mee en dan roept
Sonja een spreuk; ri ra rooien, pietjes ga strooien. De pietjes strooien zoveel dat de pepernoten
in het rond vlogen! Tja logisch natuurlijk wie er gewonnen heeft met de danswedstrijd, dat
waren natuurlijk de kinderen. De Sint snapt er niets van dat de pietjes gingen strooien, dan
verteld Sonja van de spreuken in het Hocus Pocus toverboek. Nou Nou zegt Sinterklaas, het is
misschien wel grappig maar niet helemaal de bedoeling. De Sint vraagt na de danswedstrijd de
jongens aan de rechterkant en de meisjes aan de linkerkant, en dan mogen ze uit volle borst
zingen, en het waren de jongens die gewonnen hadden. Sommige kinderen durfde zelfs
helemaal alleen een liedje te zingen door de microfoon, super knap.
Dan vertellen de pietjes dat ze de pakjes voor de kinderen al in de Gouden Leeuw hadden
verstopt, zodat ze er niet mee hoefde te sjouwen en achter de witte deur hadden ze alles al
neergezet! Voor alle kinderen was er een pakje en na het aftellen in het Spaans mocht iedereen
zijn pakje open maken. Iedereen was weer erg blij met zijn cadeautje en uit volle borst hebben
we Sinterklaas gedag gezongen.
Lieve Sint, Pieten en Sonja, jong en oud hebben genoten van jullie spektakel, toppie!
Bedankt allemaal,
groetjes de Sinterklaas commissie

- 21 -

Vraag naar de mogelijkheden
bij het bestuur!

Papiercontainer

Graag willen wij u erop wijzen dat
op de volgende zaterdagen:
8 december 2018, 12 januari,
9 februari en 16 maart 2019
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

