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Agenda
5 september

Vollleybal-tournooi

13:00uur, speeltuin
Hildewarelaan

8 september

Kaarten

20:00uur Cambiance
‘ De Kienehoef’

?? oktober

Kinderbingo

herfstvakantie,
Cambiance ‘De
Kienehoef’
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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Het voorjaar is weer begonnen. Mooi en leuk om te zien wat er zoal gebeurd in ‘ons’ nieuwe
park, en dat is heel wat. Het is een enorme bloemenzee en nodigt ons zeker uit tot een
wandeling. Goed dat er dan ook zoveel gebruik van gemaakt wordt .
Ook binnen de wijkvereniging zijn er allerlei veranderingen gaande. Wijzigingen bij de
lotto, en enkele leden van het bestuur hebben aangegeven te willen stoppen. Heel
ingrijpend voor het geheel, maar dan staan er toch altijd wel weer mensen op die
initiatief tonen en de schouders er onder willen zetten.
Zo zal de lotto binnenkort gelukkig een vervolg krijgen, zij het in een andere opzet. Dat is
een heel goed bericht voor alle leden, want dat zorgt weer voor inkomsten! U hoort daar
spoedig meer over.
Er zijn ook enkele activiteiten die vragen om nieuw bloed: de fietstocht, bingo, ijspret en
carnaval worden niet meer gedragen. U bent echter van harte uitgenodigd om deze of
andere initiatieven nieuw leven in te blazen, anders geeft dit extra budget voor de
wijkfeesten.
In dit verband is het ook mooi dat ook het kaarten weer opgepakt wordt, en wel door
Corné Leemans en Ingrid Bekkers! Bedankt hier voor. We gaan daarbij nog proberen om
het handboogschieten binnenkort ook nog doorgang te laten vinden. Ook hierover hoort u
nog.
Het bestuur is nog volop bezig om opnieuw vorm te krijgen. Edo van Rossum, Henk
Sierdsema, Ingrid Bekkers en Eugene Kusters zijn al ingestapt, en Anja neemt even de
honneurs voor Max waar. Voor het geheel zou het mooi zijn als er nog één of twee mensen
bij zouden komen, dan is het zeker volwaardig. Wij blijven zoeken, dus als u interesse
heeft laat ons iets weten.
U ziet, genoeg nieuw leven dit voorjaar. Mooi en leuk om te zien wat er allemaal
tevoorschijn komt.
Wij als bestuur wensen u een hele mooie zomer en we komen elkaar zeker nog tegen.
Henk, Edo, Ingrid, Eugene, Nanny, Anja, Corné en John.
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Notulen ALV 2009
Vergadering: Algemene Ledenvergadering 2009
Datum: 15 04 2009
Aanwezig: Bert en Toos Geeven, Monique van Rossum, Ellen van Hoof, Christien de Brouwer, Theo vd Hagen, Henk
Sierdsema, Carel en Els van Aarle, Anja Vervoort, Elly Bax, Ingrid Bekkers , Marita van den Brand en het bestuur:
John Schuurman, Max Vervoort, Corné Leemans, Eugene Kusters en Nanny vd Laar.
Voorzitter: John Schuurman
Notulen: Nanny van de Laar
1. Opening
John opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.

Notulen ALV 2008

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2008 wordt doorgenomen. Er zijn geen wijzigingen en/of
opmerkingen n.a.v. deze notulen.
3.

Mededelingen/ingekomen stukken

De volgende personen hebben zich afgemeld voor de vergadering: Corina van Berkel, Frans van Slagmaat en Monique
Dahmen.
4.

Einde van de Lotto

Karel van Aarle geeft aan dat het nieuws van het einde van Lotto gebracht is alsof hij er mee wilde stoppen. Karel
zegt dat hij niet de keuze heeft gemaakt om te stoppen met de Lotto maar dat het onmogelijk is gemaakt om door
te gaan met de Lotto wegens verandering van bekendmaking van de gevallen cijfers.
Het probleem is dat er alleen een numerieke lijst te achterhalen. Een reden zou kunnen zijn dat men niet wil dat er
Lotto gespeeld word op de manier waarop wij dat doen. Mocht er een goed alternatief komen dan is Karel wel
bereid om door te gaan. Er volgt een discussie waarbij diverse mogelijke alternatieven geopperd worden.
Uiteindelijk komt het voorstel een werkgroep samen te stellen met mensen die zich hierop willen gaan richten.
Monique de Wit, Ellen van Hoof en Henk Sierdsema willen zich hier voor inzetten. Zij houden Karel van Aarle op de
hoogte.
5.

Speeltuincommissie

Bert Geeven, Henry van den Brand en Theo Vermeltfoort vormen de speeltuincommissie. Marita van den Brand
geeft namens Henry door dat de springplank stuk is. Deze moet uitgegraven en vervangen worden. Elly Bax geeft
aan dat Johnny kan helpen. Dit alles ter info. De commissie is geen onderdeel van de wijkvereniging.
6.

Financieel verslag/begroting

Het financieel verslag en de begroting worden bekeken. De kascommissie heeft het al goedgekeurd. Er komt nog
een vraag over de begroting. Er is een verschil te zien en dat is te verklaren door lopende facturen. Er is nu nog
geen probleem te zien ondanks dat de Lotto niet begroot is. Dat heeft te maken met activiteiten die niet door zijn
gegaan en dus niets gekost hebben. Als er geen inkomsten komen door de Lotto dan hebben we volgend jaar wel een
probleem met de begroting.
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De kascommissie bestaat uit Joost Minten, Els van Aarle en Anja Vervoort. Joost Minten was er voor de laatste
keer bij wat de kascommissie betreft en hij wordt vervangen door Ellen van Hoof zodat er weer 3 mensen zijn.
7. Activiteitenoverzicht
Dit agendapunt levert een discussie op. Het komt er op neer dan men wel graag wil dat er voor alle
doelgroepen/leeftijdsgroepen activiteiten georganiseerd worden, maar er is niemand, naast de huidige
werkgroepen, die het organiseren van een activiteit op zich wil nemen. Of er komen geen of nauwelijks
aanmeldingen voor een georganiseerde activiteit. Dit is een probleem dat al lange tijd speelt. Wegens gebrek aan
animo heeft het bestuur vorig jaar al besloten geen nieuwe initiatieven te tonen hierin. Mochten er door de leden
van de vereniging wel initiatieven naar voren komen: graag! Maar dit gebeurt ook niet.
Ook word opgemerkt dat de tijd waarin we leven een rol speelt. We leven in andere tijden waarin men minder zin en
tijd heeft om in de vrije tijd deel te nemen aan een activiteit. Het is logisch dat een vereniging zich aanpast aan de
huidige tijd en zich aanpast aan de behoefte die er kennelijk ligt, maar zeker ook aan de mogelijkheden en
motivatie die mensen hebben om zich in te zetten.
Een concreet voorstel is dan ook om de activiteiten die door het jaar heen niet goed lopen en steeds afgezegd
moeten worden, definitief te laten vervallen. Een jaarlijks terugkerend wijkfeest zou een mooi alternatief kunnen
zijn. Nu is er om het jaar een wijkfeest.
Bestuursvacatures
John Schuurman, Max Vervoort, Corné Leemans en Nanny van de Laar gaan stoppen met het bestuur. Eugene
Kusters gaat wel door. In een reeds bezorgde brief zijn de leden van de wijkvereniging hiervan al op de hoogte
gebracht. En ook dat deze personen bereid zijn tot oktober te willen investeren in het werven en inwerken van een
nieuw bestuur.
Henk Sierdsema heeft zich als kandidaat opgegeven. Edo van Rossum geeft zich via Monique op als kandidaat. Anja
Vervoort gaat Max vertegenwoordigen gedurende het komende half jaar. Ingrid Bekkers geeft aan een vergadering
bij te willen wonen om meer zicht te krijgen op wat het inhoud.
Henk, Edo en Ingrid worden uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering.
Er zijn dan alweer 3 mensen die zeker het bestuur gaan vormen: Eugene, Henk en Edo. Nu is het dus zoeken naar
nog 2 mensen die definitief het clubje aanvullen voor oktober.
8. Rondvraag
Monique geeft aan dat het wijkblad zo laat was waardoor het ook lastig was om je op tijd op te geven voor een
activiteit.
De reden hiervoor was dat de datum van de ALV later bekend was en dat de drukker op zich liet wachten.
9.

Sluiting
John Schuurman bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

De Pen…….
Hallo allemaal,
Ik ben Jade van der Heijden en ik ben 4 jaar oud. Samen met mijn papa, mama, broer
Mats en ons hondje Jip woon ik in de Graaf Arnulfstraat.
In onze achtertuin hebben we een trampoline, samen met mijn broer Mats maak ik
daar heel veel plezier op. We maken dan allerlei kunsten, zoals koprollen enzo.
Ik zit op de Odaschool in groep 1c bij Juf Maria en daar ga ik elke dag met veel
plezier naar toe. Het allerliefste maak ik dan een mooie ketting of een tekening van
een prinses. Joyce en Bibi zitten ook bij mij in de klas.
Over een tijdje mak ik bij de zwemless en daar heb ik veel zin in dan ga ik mijn Adiploma halen.
Ik geef de pen door aan Bibi
Groetjes en tot ziens!!!!!
Jade van der Heijden

Wist u dat??
•
•
•
•

•

In april het nieuwe verenigingsjaar begonnen is.
Er dan ook weer contributie betaald moet worden,
Dit voor eind april op rekeningnummer: Rabobank: 1382.82.846 overgemaakt moest
zijn.
De kosten hiervoor zijn:
o 1 persoon:
10 EURO
o 2 personen:
20 EURO
o Gezin met kinderen: 30 EURO
Er nog steeds leden zijn die dit nog niet gedaan hebben.
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Kaarten
Beste Wijk bewoners,
In de Algemene Ledenvergadering van afgelopen april hebben wij met enkele leden en
bestuursleden aangegeven dat het toch erg jammer is dat het altijd gezellige avondje
kaarten niet meer op het programma staat.
Hierop heb ik, Ingrid Bekkers, gereageerd en aangegeven dat ik dit samen met iemand wel
weer op touw wilde zetten. Hierop kreeg ik meteen reactie van Corné Leemans dat hij dit
samen met mij wel wilde gaan doen.
Dus wij kunnen jullie allemaal mededelen dat we op dinsdag 8 September a.s. weer van
start gaan met het jokeren of rikken.
Heb je zin om een kaartje te komen leggen dan ben je welkom om 20:00 uur bij
Cambiance ‘De Kienehoef’.
Heb je interesse? Laat het mij even weten en stuur dan een mailtje naar
ingridbekkers@chello.nl of doe een briefje in de bus.
p.s

noteer het vast op de kalender!

Oppas gezocht??
Hallo ik ben Lenny van den Brand, ik ben 12jaar en wil graag oppassen. Dus heb je oppas
nodig, bel me dan op:
0413-477831
Groetjes Lenny
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Attentiedienst
Wij willen de volgende nieuwe leden welkom heten in de wijk:
Mark van Hout
Mevr. Oerlemans
Fam. Jansen
Mevr. Roche
Fam. Verbakel
Fam. Van de Oetelaar

Graaf Arnulfstraat 34
Ollandseweg 53
Ollandseweg 47
Laan ten Rode 6
Ollandseweg 1a
Graaf Arnulfstraat 17

Wij willen Ronald en Bianca van harte feliciteren met de geboorte van Amber,..
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Puzzel
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Volleybal-tournooi
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
Het leek ons een leuk idee om het volleybal-net weer eens uit de garage te halen. En wat
is er dan leuker om een volleybal-tournooi te organiseren. Dit willen we doen op:
Datum:
Tijd:
Plaats:

Zaterdag 5 september
13:00uur
Speeltuin Hildewarelaan

Dus heb je tijd en zin in een mooie afsluiting van je welverdiende vakantie, geef je dan op
door onderstaand strookje voor 31 augustus in te leveren bij:
Ellen van Hoof
Marita vd Brand

Naam:……………………………….
Naam:……………………………….
Naam:……………………………….
Naam:……………………………….
Naam:………………………………

Hildewarelaan 19
Hildewarelaan 15

Leeftijd: ………...
Leeftijd: ………..
Leeftijd: ………..
Leeftijd: ………..
Leeftijd: ………..
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Gedicht
Het hele jaar gewerkt.
Toch ben je niet echt moe.
Dan pak je de koffers, geld en paspoort.
Ga je snel naar je vakantiebestemming toe.
Daar loop je rond te draven.
Want je wilt alles zien.
Op de terugweg denk je uitgeput:
“Heb ik nog wat gemist misschien?”
En weer op het werk, denk je al na één dag:
“Wat is vakantie toch vermoeiend,
Ik ben blij dat ik weer werken mag.”
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Kleurplaat
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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

