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Agenda
4 april

Handboogschieten

20:00uur Handboogver.
‘De Ontspanning’
Bremhorst 8

4 april

Pasen

14:00uur Cambiance
‘ De Kienehoef’

15 april

ALV 2009

20:30uur
Cambiance
‘De Kienehoef’
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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Binnenkort is het weer zo ver; de Algemene Ledenvergadering. Deze keer zal die voor het
grootste deel draaien rond de onderwerpen:
Karel van Aarle stopt met de Lotto, hoe gaan we hier mee om?
Een deel van het huidige bestuur draagt graag hun taken over aan volgende
vrijwilligers.
Laten we voorop stellen dat het fantastisch is dat Karel het lottogebeuren zo’n 15 jaar
voor de wijk heeft gedragen. Het is gedurende heel die periode de grootste
inkomstenbron voor de wijkvereniging geweest, en wij zijn hem daarvoor zeer dankbaar.
Maar nu hij stopt stelt ons dat ook meteen voor een groot (financieel) probleem!
Al onze activiteiten zijn afhankelijk van geld, en ons potje wordt nu gehalveerd.
Het is ons de laatste tijd ook duidelijk geworden dat het vinden van vrijwilligers voor wat
dan ook niet makkelijk is, en dat is dus een volgend probleem.
Middels de brief die u intussen ook ontvangen hebt hebben wij u tevens gemeld dat
binnen het bestuur voor enkele mensen zaken spelen die hen, in volle harmonie en ieder
met weer zijn eigen redenen, hebben doen besluiten te stoppen met hun activiteiten. Niks
conflict of zo, gewoon persoonlijk.
U zult dus begrijpen dat wij het zeer op prijs zouden stellen wanneer u, tijdens de ALV,
samen met ons het hoofd buigt over deze problemen. Misschien dat er mensen onder u
zijn die (een deel van) de oplossing weten, zich beschikbaar stellen, of die er in ieder
geval over mee willen praten.
U begrijpt,
Namens het bestuur, Tot Ziens op de ALV
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Notulen ALV 2008
1. Opening
John opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen ALV 2007
- Vorig jaar is er gesproken over de speeltuincommissie en dat er een persoon bij zou moeten komen.
Ondertussen is dit niet meer het geval. De commissie bestaat nu uit Henry vd Brand, Bert Geeven en Theo
Vermeltfoort. De speeltuincommissie komt verderop nog aan bod.
- De contributieverhoging is ondertussen uitgevoerd.
- Het wijkblad is aangepast; in die zin dat er geen lege stukken meer in voor komen.
- Er is gesproken over een alternatief voor het handboogschieten. Dit jaar hebben we nog wel voor
dezelfde activiteit gekozen. Alternatieven blijven welkom.
- Het geboortebord is gerealiseerd.
- De infoavonden zijn niet doorgegaan. Er is een gebrek aan interesse voor nieuwe initiatieven helaas. Dit
heeft ons doen besluiten hier geen actie in te ondernemen.
3. Mededelingen/ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen/ingekomen stukken.
4. De speeltuincommissie
Henry vd Brand: Toine van Esch en Arno Kapteijns zijn weg gegaan uit de commissie wegens verhuizing.
Nu gaan ze met 3 personen verder, zie punt 2. Er is een keuring geweest en Henry heeft informatie
opgevraagd over het beleid van de speeltuinen. De subsidie is op. De toestellen die niet veilig zijn gaan
weg en er komt geen vervanging meer. Na een overname op hoger niveau blijkt dat men toch de
speeltuinen in de regio wil aanpassen. Er is een rapport gemaakt en een plan van inrichting. ‘Houtplezier’
is nu leverancier van de toestellen. Er is 15 jaar garantie op de toestellen. De taak van de commissie is
manco’s melden via een logboek en de speeltuin schoon houden. Daardoor is de taak behoorlijk
verminderd. Toch is er voldoende te doen om de speeltuinen te onderhouden. Oudere toestellen zijn van
Smetsers. Daarmee is een onderhoudscontract. Er worden via Smetsers geen nieuwe toestellen geleverd.
Als er nieuwe toestellen nodig zijn gaat dat via ‘Houtplezier’ waar de gemeente een contract mee heeft.
Het onderhouden van de speeltuin vraagt nogal wat. Iedereen is vrij om mee te helpen!
5. Financieel verslag 2007-2008 en begroting 2008-2009
De begroting wijkt weinig af van vorig jaar. De kascommissie heeft het verslag en de begroting goed
gekeurd. Anja Vervoort geeft aan dat het verslag er goed uit zag. Wim van Kreij is aftredend v.w.b. de
kascontrole. Els van Aarle geeft aan zijn plaats in te willen nemen. Deze taak gaat ze samen met Anja
Vervoort en Joost Minten uitvoeren.
Henk Sierdsema heeft een vraag over de spaarrekening van de wijkvereniging. Corné geeft hier uitleg over
hoe de opzet van deze rekening is; hoe deze aangevuld word.
6. Evaluatie wijkfeest
Gerard Foolen geeft aan dat iedereen heel tevreden is. Financieel is men goed uitgekomen. De groep
feestcommissie blijft in de huidige vorm bestaan.
Max Vervoort geeft aan dat er op tv Meierij een stukje te zien is van het feest. Op de website van de
wijkvereniging kun je een reactie achterlaten over je eigen ervaringen.
Ellie Bax geeft aan dat het goed gegaan is. Maar 1 lid van de vereniging kon niet komen tenzij ze tegen
betaling zouden komen. Dit is een misverstand. Het bestuur is hier helaas pas van op de hoogte gekomen
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na de feesten. Na onderzoek blijkt dat dit gezin al 3 of 4 jaar geen lid meer is. Max is namens het bestuur
bij het betreffende gezin langs gegaan om uitleg te geven.
Er komen naar aanleiding van dit verhaal vragen over de contributie en de betaling daarvan. John
Schuurman geeft aan dat het bestuur bezig is met een pc-ledenprogramma waarbij ook automatische
incasso hoort. Hier komt t.z.t. nog meer informatie over.
Christien de Brouwer zegt het jammer te vinden dat er geen aandacht geschonken is aan de mensen die 25
lid zijn van de wijkvereniging. Het bestuur laat weten hier te laat aan gedacht te hebben en dat het een
terechte opmerking is. Via het wijkblad willen we hier nog aandacht aan gaan schenken.
7. Activiteitenoverzicht
Het activiteitenoverzicht is hetzelfde als het afgelopen jaar.
8. Bestuursvacatures
Nanny van de Laar is aftredend en stelt zich opnieuw verkiesbaar.
Leonieke Foolen is aftreden en stelt zich niet opnieuw verkiesbaar.
Het bestuur draagt Eugene Kusters aan als nieuw bestuurslid. Eugene stelt zich voor.
9. Rondvraag
Corina van Berkel geeft aan met Anita Leemans een straatspeeldag te willen organiseren. Eerst willen ze
rond gaan kijken naar hoe anderen dit invullen. Wellicht kunnen ze volgend jaar zelf een straatspeeldag
organiseren.
Henk Sierdsema vertelt over de situatie Dotterbloem. Hij heeft navraag gedaan over het materiaal dat er
ligt vanwege de stank. Bovendien schijnt de grond 50 cm boven de weg te komen liggen waardoor je het
zicht op spelende kinderen kwijt bent.
De grond is nagekeken en schijnt goed te zijn. Een deel heeft lang gelegen voordat het hier terecht kwam
en dat zou de stank veroorzaken. Dat de grond hoger komt te liggen dan de weg was niet op te maken uit
de informatie die vooraf verstrekt is. Nu wordt eerst het oppervlakkige werk uitgevoerd. Daarna gaat
Henk nog met de gemeente de situatie bekijken. Dat kan lastig zijn omdat er tijdens de procedure vooraf
niets hierover is aangegeven door omwonenden.
Ellie Bax zegt dat het handboogschieten de enige activiteit is voor volwassenen, behalve het kaarten en de
bingo. Bestuur geeft aan dat elk initiatief welkom is. Ellie wil wel wat organiseren tenzij iemand het
kaarten overneemt. Ellie stopt dit jaar met het mede organiseren van de fietstocht. Sandra Jansen wil dit
van haar overnemen.
Els van Aarle zegt dat ze gehoord heeft dat er stukken voor in het wijkblad niet geplaatst worden zoals ze
aangeleverd worden. Corina van Berkel geeft aan dat hier over gesproken is en dat de redactie nu alles
letterlijk overneemt zoals het aangeleverd word.
Eugene Kusters wil in het najaar een hondenactiviteit organiseren. Via het wijkblad volgt meer informatie
tegen die tijd.
John Schuurman vraagt wie er de enveloppen voor de AED op wil gaan halen, samen met Bert Geeven.
Hiervoor geven de volgende personen zich op: Anja Vervoort, Rita Verhagen, Ingrid Bekkers, Monique
Vennings en Christien de Brouwer. Max wil het geheel coördineren.
Er worden legitimatiebewijzen gemaakt zodat men hiermee langs de deuren kan gaan.
10. Sluiting
John Schuurman bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

Agenda ALV 2009
WIJ NODIGEN U UIT!!
Woensdag 15 april, 20.30 uur, in de kleine zaal van
“Cambiance de Kienehoef”

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Notulen Algemene Ledenvergadering 2008
Mededelingen/Ingekomen stukken of vragen
Einde lotto en hoe dit op te lossen
Speeltuincommissie
Financieel verslag verenigingsjaar 2008-2009
Begroting verenigingsjaar 2009-2010
Activiteitenoverzicht verenigingsjaar 2009-2010
Voorziening bestuursvacatures; Nanny, Max, Corné en John
Rondvraag
Sluiting

TOT DAN!!!!
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De Pen…….
Hallo,

Mijn naam is Joy Latijnhouwers en ik heb de pen gekregen van Nina, dat vind ik wel leuk!
Mama heeft wel even moeten vertellen wat dat nu precies is..
Ik ben 5 jaar geworden in december en woon in de Hildewarelaan samen met mama, papa,
Kelly en
Tess. Kelly is al bijna 18 en Tess wordt 11 maart 2.
Ik ga 2 x in de week zwemmen, dat vind ik wel leuk, ik zit bij Tom van mijn klas.
Op de Odaschool zit ik bij juf Mirjam in groep 1B, dat is een hele leuke juf...en ze heeft
een baby in de buik!
Ik wil ook wel graag bij voetbal, net als Kelly, maar dan moet ik eerst mijn zwemdiploma
hebben vind mama..
Dat duurt nog wel even, maar ik mag binnenkort wel een keertje mee oefenen met Dion en
Dani, 2 vriendjes.
Ik vind het erg fijn dat het weer een beetje beter wordt, dan kan ik fijn weer in de
speeltuin spelen, dan zie ik
Nina ook weer vaker.
Oja en ik heb ook een konijn en die heet Tjoef. Die is op dezelfde dag jarig dan ik, maar
die is nog maar 2.
Daag!
Groetjes van Joy Latijnhouwers
Ik geef de pen door aan Jade van der Heijden
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Handboogschieten
Ook dit jaar gaan wij weer een gezellig avondje handboogschieten
en wel op 4 April a.s.
De avond zal dan om 20.00 uur beginnen, bij
Handboogvereniging Ontspanning, bremhorst 8 in Sint Oedenrode.
Iedereen die 12 jaar of ouder is mag aan deze avond meedoen,
Alleen jongeren van 12 t/m 16 jaar onder begeleiding van ouder(s).
Kom op tijd voor een mooie avond.
DUS:
Vergeet niet je in te schrijven voor deze geweldig avond!!!!
bij Corné Leemans van Rijckevorsel van Kessellaan 4.
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Attentiedienst
Verhuisberichtje
Via deze weg wil ik laten weten dat wij gaan verhuizen per 1 oktober 2009. Dat wil dus
zeggen dat ik moet stoppen met mijn functie binnen het bestuur.
We zijn vanaf het moment dat we hier kwamen wonen (oktober 1996) lid geweest van de
wijkvereniging en de afgelopen 4 jaar ben ik actief geweest binnen het bestuur. Eerst als
lid, daarna als voorzitter en nu als secretaris.
De vergaderingen met het huidige clubje ga ik zeker missen!! Zoals te lezen is in de brief
die we namens het bestuur afgelopen zaterdag rond gebracht hebben (nog bedankt Bas,
Stef, Robbie en Sep) ben ook ik bereid nog een half jaartje door te gaan om (een deel
van) het nieuwe bestuur in te werken en wegwijs te maken. Ik hoop van harte dat er
voldoende mensen zijn die interesse hebben en zich aanmelden bij mij of bij John.
Voorlopig ben ik dus nog wel even bezig met het bestuur, maar dat zal toch echt tijdelijk
zijn.
Vanaf oktober gaan we alle spullen en huisdieren meenemen naar de Heikant. We gaan dus
niet zo heel ver weg… we blijven in Rooi wonen ☺.
Groeten,
John, Stef, Robbie, Joep & Nanny

Wist u dat??
•
•
•
•

In april het nieuwe verenigingsjaar begint,
Er dan ook weer contributie betaald moet worden,
Dit voor eind april op rekeningnummer: Rabobank: 1382.82.846 overmaakt moet zijn.
De kosten hiervoor zijn:
o 1 persoon:
10 EURO
o 2 personen:
20 EURO
o Gezin met kinderen: 30 EURO
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Gedicht
LENTE
Elke lente opnieuw trekt de aarde
haar mooiste kleren aan.
Het frisse groen over velden en weiden
dat doet de mensen in hun hart verblijden.
De bloeiende bloemen en bomen
in duizenden kleuren.
Het is sprookjesachtig met al die
heerlijke geuren.
De mooiste woorden kunnen ons
niet vertellen, wat een bloeiende
krokus over de lente zegt.

Pasen
Beste jongens en meisjes,
Op zaterdag 4-4-2009 is het weer paaseieren zoeken.
Iedereen die zin heeft kan hier aan mee doen.
Wat we gaan doen vertellen we nog niet. We verwachten jullie om 14.00 in de kantine van
Cambiance De Kienehoef. Rond 16.00 zal het afgelopen zijn.
Wil je mee doen, vul dan het onderstaande strookje in en lever dit vóór 25 maart in bij
één van onderstaande adressen:
Angela Brüggink, Laan ten Rode 10
Wendy Latijnhouwers, Hildewarelaan 14
Ingrid Schuurman, graaf Arnulfstraat 25

Alle kinderen tot en met groep 6 mogen mee doen, kleine kinderen graag onder
begeleiding.

------------------------------------------------------------------------------------------------Naam ………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer …………………………………………………………………
Leeftijd …………………………………………………………………………………
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Kleurplaat
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Doolhof

Pag.21

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

