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Agenda 
 
 
 

28 maart  10.30 uur  Paaseieren zoeken speeltuin Hildewarelaan 

31 maart  20.30 uur  Paasbingo bij Cambiance De Kienehoef  
13 april  20.00 uur ALV   bij Cambiance De Kienehoef      
20 april  20.30 uur Kaarten  bij Cambiance De Kienehoef 
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                    Van de bestuurstafel 
 
 
 
Beste wijkbewoners,  
 
 
Zoals jullie verderop in ’t Wijkblad kunnen lezen,  
is op dinsdag 13 april a.s. om 20.00 uur in  
Cambiance De Kienehoef de algemene ledenvergadering 2010. De agendapunten en de 
notulen vinden jullie ook in dit wijkblad. 
 
Wij hopen dat veel wijkbewoners hier gehoor aan geven, want hoe meer mensen er mee 
denken, hoe sneller een oplossing. 
 
Gerard Foolen heeft zich al aangemeld als nieuw bestuurslid, maar meerdere leden in het 
bestuur zijn nog welkom, en we zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester. 
 
Tot ziens op de ALV! 

 
 
Het bestuur 
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Agenda ALV 2010  
WIJ NODIGEN U UIT!! 

 
Dinsdag 13 april, 20.00 uur, in de kleine zaal van  

“Cambiance de Kienehoef” 
 

 
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010 
 

1. Opening 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 
3. Mededelingen/Ingekomen stukken of vragen 
4. De lotto loopt weer! 
5. Speeltuincommissie 
6. Financieel verslag verenigingsjaar 2009-2010 
7. Begroting verenigingsjaar 2010-2011 
8. Activiteitenoverzicht verenigingsjaar 2009-2010 
9. Bestuur 
10. Voorstel aanpassing verenigingsjaar 
11. Contributie 
12. Donateurs 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 
Het verslag van afgelopen verenigingsjaar zal voor de vergadering op de website van de 
wijkvereniging (www.armenhoef.nl) worden gezet. 
 

TOT DAN!!!!  



 

HARRY BAX 
TIMMERWERKEN 

 
 
 
Laan Ten Rode 22   tel. 0413-476551 
5491 GH  St-Oedenrode fax. 0413-476551
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Notulen ALV 2009 
 
Datum: 15 april  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. 
 

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 
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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.  
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.  
  
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. Sluiting 
 John Schuurman bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.  

 
 
 



 
 

Attentiedienst 
 
 

 
 

    Wij willen deze  
trotse ouders feliciteren  
  met de geboorte van  
       hun zoontjes! 
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Attentiedienst 
Ook willen wij de volgende leden welkom heten bij onze vereniging: 
 
Fam. Feddon  Graaf Arnulfstraat 15 
Mevr. Voets  Laan ten Rode 12 

Ingezonden brief 
Hallo wijkbewoners, 
 
Schrijf de volgende data’s op uw kalender: 
Oud papier op zaterdag: 24 april, 22 mei en 26 juni. 
 
Er staat dan namelijk een container bij de Odaschool. 
Van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt u daar uw oud papier inleveren. 
 
Op woensdag 26 mei 2010 voor 12.15 uur kunt u op de speelplaats ook uw zakken 
kleding / riemen / schoenen e.d. inleveren. 
 
De kinderen van de Odaschool zullen hier heel blij van worden als u hieraan gehoor 
geeft. 
 
Niet vergeten dus. 
 
Groetjes, Anja Vervoort 
 

Wist u dat?? 
 - De wijkvereniging een eigen website heeft! 

- Alle activiteiten daar ook te vinden zijn! 
- En dat u daar ook oude nummers van het wijkblad terug kunt vinden! 
- En links naar websites van bewoners van de wijk! 
- En nog veel meer ….. 
- En dat u zelf ook informatie voor de website door kunt geven aan het bestuur… 
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De Pen……. 
Hallo allemaal 

 
Ik ben Juul van den Brink en ik ben op 1 januari 6 jaar geworden. 
Ik woon in de Graaf Arnulfstraat 26. Daar woon ik al mijn hele leven en 
daar ben ik zelfs geboren! 
Ik zit op de Odaschool in groep 2 bij juffrouw Mirjam en juffrouw Wies. 
Ik vind het op school heel erg leuk en heb nu al veel zin om volgend jaar 
naar groep 3 te gaan. 
Samen met mijn zus Sam zit ik op dansen. Wij dansen allebei bij sunrise. 
Dat vind ik echt heel erg leuk. We doen mee aan toernooien en we hebben al 
een beker gewonnen. 
Behalve dansen houd ik ook erg van knutselen, tekenen, buiten spelen en 
verkleden. 
Mijn allerbeste vriendinnetje heet Christel. Ik vind het heel jammer dat 
zij niet meer bij mij in de klas zit. Gelukkig spreken wij nog vaak af en 
komt ze ook weleens bij mij logeren. 

 
Ik geef de pen nu door aan mijn zus Sam! 
Groetjes van Juul 

Puzzel 
Gegeven het volgende magische vierkant: 

18 99 86 61 
        
        
        

Vul dit magische vierkant verder in, zodanig dat de optelsom 
van de getallen in elke rij (horizontaal, verticaal en diagonaal) 
steeds 264 is, ook als je het vierkant op z'n kop houdt. Je 
mag uitsluitend de cijfers 1, 6, 8 en 9 gebruiken, en elk getal 
dat je invult mag slechts éénmaal in het vierkant voorkomen.  

DE VRAAG: Hoe moet dit gedaan worden? 
Oplossing zie pag. 19 
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Contributie 
 
Binnenkort begint weer het nieuwe verenigingsjaar en dat betekent dat het ook weer tijd 
wordt voor de betaling van de contributie.  
 
De contributie moet voor eind april overgemaakt worden op bankrekeningnummer 
1382.82.846 ten name van Wijkvereniging de Armenhoef.  
 
De hoogte van de contributie bedraagt: 

o 1 persoon:  10 EURO 
o 2 personen:  20 EURO 
o Gezin met kinderen:  30 EURO 

 
De meeste leden maken gelukkig op tijd hun contributie over.  Toch schiet het er wel eens 
bij in. En dat betekent dan, dat enkele vrijwilligers in actie moeten komen om achter de 
achterstallige contributie aan te gaan.  
 
Om het u gemakkelijk te maken, willen we u dan ook de mogelijkheid bieden om in het 
vervolg de contributie automatisch te betalen. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk, 
dat u de Wijkvereniging toestemming geeft voor de incasso van de contributie. Daarvoor 
kunt u onderstaand strookje invullen en ondertekenen en het vervolgens in de brievenbus 
van Edo (Hildewarelaan 17) stoppen. U heeft dan geen omkijken meer naar de contributie 
en wij hoeven er niet meer voor op pad! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik geef hierbij toestemming aan Wijkvereniging "De Armenhoef" om tot wederopzegging 
het verschuldigde bedrag voor de contributie af te schrijven van:  
 
rekeningnummer:                                   
 
ten name van: 
 
adres: 
 
Handtekening                                        Plaats                                               Datum 



Max Vervoort 
Graaf Arnulfstraat 6 
5491 GL  Sint-Oedenrode 
0413 490207 / 06 20328056 
 
Website: www.bkam.nl 
Email: Max@Bkam.nl 
 

Traditioneel Tegel(zet)werk 
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Pasen 
 
 

Beste jongens en meisjes, 
 
 

Op zondag 28 maart 2010 is het weer paaseieren zoeken. 
Iedereen tot en met groep 6, die zin heeft, kan hier aan mee doen.  
Kleine kinderen graag onder begeleiding. 
Wat we gaan doen vertellen we nog niet.  
We verwachten jullie om 10.30 uur in de speeltuin aan de Hildewarelaan. 
Rond 12.30 zal het afgelopen zijn. 

 
Wil je mee doen, vul dan het onderstaande strookje in en lever dit voor  
vrijdag 19 maart in bij één van onderstaande adressen: 

 
Wendy Latijnhouwers, Hildewarelaan 14 
Isolde van der Heijden, Graaf Arnulfstraat 8 
Audrey Dahmen, Graaf Arnulfstraat 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam ……………………………………………………………………………………   Leeftijd: …….. jaar     
   

Naam ….………………………………………………………………………………. Leeftijd: …….. jaar 
 

Naam ……………………………………………………………………………………  Leeftijd: …….. jaar 
 

Adres ………………………………………………………………………………….. 
 Telefoonnummer: ………………………………. 



 

Kleurplaat 
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Gedicht 

 
De Lente komt eraan 

 
De winter is voorbij 
De lente komt er aan 

De dagen worden langer  
de kou is weg gegaan 

 
de bloempjes komen op  
de knopjes komen uit  

de vlinders fladderen rond 
de vogels zingen luid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De enige 2 mogelijke oplossingen zijn:  
 
 
18 99 86 61 
81 66 19 98 
69 88 91 16 
96 11 68 89 
 
18 99 86 61 
66 81 98 19 
91 16 69 88 
89 68 11 96 

 
 



 

 

HILDEWARELAAN 18   TEL:0413-473321 
5491 GG ST.-OEDENRODE 

 
INSTALLATIEBEDRIJF 
ALBERT PETERS 
 
 
 
 
Eerschotsestraat 19 
5491 AA Sint-Oedenrode 
tel.nr. 0413 - 47 57 81 
faxnr. 0413 - 47 80 86 
 
 
 

 


