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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Dit is het eerste nummer van al weer het zevenentwintigste jaar van ’t Wijkblad.
Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV) is een bijna helemaal nieuw bestuur
officieel geïnstalleerd. Naast de nieuwe bestuursleden die al sinds afgelopen nazomer het
bestuur vormen, hebben zich gelukkig twee nieuwe bestuursleden aangemeld:
Ellen van Hoof en Gerard Foolen. Daarmee hebben we het bestuur weer op volle sterkte.
Naast het bestuur zijn er gelukkig ook nog veel wijkbewoners die zich bezig houden met
de organisatie van alle activiteiten en andere verenigingszaken. Eén van de activiteiten
staat weer voor de deur: het wijkfeest. Vorig jaar hebben we voor het eerst een
barbecue georganiseerd met de intentie dat jaarlijks te doen. Ook dit jaar is de
organisatie daarvan gelukt: zaterdag 26 juni is het weer feest. Er hebben zich maar
liefst ruim 80 mensen opgegeven, dus het belooft weer een groot succes te worden.
In dit ’t Wijkblad vind u naast de notulen van de ALV onder meer informatie over het
vervoer naar de huisartsenpost. Alle inwoners in de wijk hebben deze info al eerder
gekregen per brief. Mocht u de brief echter niet meer paraat hebben, dan heeft u nu
weer een nieuwe.
En mocht u uw contributie nog niet betaald hebben: denk eens aan die automatische
incasso als mogelijkheid!
Het bestuur
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Voor meer informatie: bestuur@armenhoef.nl

Notulen ALV 2010
Datum: 13 04 2010
Aanwezig: Bert Geeven, Mia Ackermans, Ellen van Hoof, Carel en Els van Aarle, Elly Bax,
Monique Dahmen, Henk en Halinka Habraken en het bestuur: Henk Sierdsema, Anja Vervoort,
Ingrid Bekkers, Gerard Foolen en Edo van Rossum.
1. Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen ALV 2009
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2009 wordt doorgenomen. Vergeleken met vorig
jaar is er nu een geheel nieuw bestuur, dat officieel nog niet benoemd is door de ALV. Bij deze geeft
de ALV akkoord aan de nieuwe bestuursleden. Helaas is er niemand van het oude bestuur aanwezig
op de vergadering, maar bij deze hartelijk bedankt voor de inzet de afgelopen jaren.
3. Mededelingen/ingekomen stukken
De volgende personen hebben zich afgemeld voor de vergadering: Corina van Berkel en Theo v/d
Hagen.
4. De lotto loopt weer!
De doorstart van de lotto heeft wat langer geduurd dan gepland. Er is eerst gekeken op welke manier
de lotto een vervolg kon krijgen en dit is gevonden in de Bingo-getallen van de SponsorBingoLoterij.
Het incasseren van de maandelijkse bedragen gaat nu per automatische incasso. Dit heeft helaas wat
vertraging opgelopen bij de Rabobank, maar is per mei in werking. De gewonnen prijzen worden
weer bij de mensen gebracht. Mocht men na 2x niet thuis zijn, dan wordt het gewonnen bedrag
overgemaakt op de rekening. De informatie over de lotto is terug te vinden op onze website.
5. Speeltuincommissie
De commissie is officieel geen onderdeel van de wijkvereniging. Het onderhoud is in zijn geheel naar
de gemeente gegaan. Henry v/d Brand is aanspreekpunt hiervoor. De kapotte plank in de speeltuin
aan de Hildewarelaan is op 13 april gemaakt.
6. Financieel verslag verenigingsjaar 2009-2010
Het financieel verslag wordt bekeken. De kascommissie heeft het al goedgekeurd. De kascommissie
bestaat uit Els van Aarle, Anja Vervoort en Ellen van Hoof. Els van Aarle was er voor de laatste keer
bij wat de kascommissie betreft. Aangezien Anja deel uit maakt van het bestuur, dienen we 2 nieuwe
leden te hebben voor volgend jaar. Monique Dahmen en Elly Bax melden zich hiervoor aan.
7. Begroting verenigingsjaar 2010-2011
De begroting wordt doorgenomen en akkoord bevonden door de vergadering.
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8. Activiteitenoverzicht verenigingsjaar 2009-2010
Edo leest het verslag van de activiteiten voor, welk ook in het wijkblad zal verschijnen. Het wijkfeest
van 2010 zal worden gehouden in juni, ipv september. De defintieve datum is tijdens de vergadering
nog niet bekend. Er is nog steeds (financiële) ruimte om meer activiteiten te organiseren. Iedereen is
vrij om dit op zich te nemen, uiteraard wel in overleg met het bestuur.
9. Bestuur
Het bestuur bestaan momenteel uit 6 personen en dient uit een oneven aantal te bestaan. We zijn dus
nog op zoek naar 1 nieuw bestuurslid, die het liefst de functie van penningmeester op zich wil nemen.
Ellen van Hoof meldt zich aan om dit voor 1 jaar te proberen. Edo zal nog contact met Ellen opnemen
om een en ander door te spreken over het penningmeesterschap.
10. Voorstel aanpassen verenigingsjaar
Ons verenigingsjaar loopt nu van 1 april tot 1 april. Dit is voor een aantal praktische zaken niet
makkelijk. Zo is er afgelopen jaar 2x een paasactiviteit geweest. Het voorstel is om het verenigingsjaar
aan te passen aan het kalenderjaar, dus gewoon van 1 januari tot 1 januari. Als we dit doen, dienen de
statuten te worden aangepast en dient er een verrekening plaats te vinden voor de contributie. De
aanwezige leden hebben hier geen bezwaar tegen, maar Edo zal nakijken of voldoende leden
aanwezig zijn om dit te mogen doen..
11. Contributie
Het bestuur stelt voor om met ingang van volgend verenigingsjaar de contributie aan te passen. Nu
betaald een 1-persoons huishouden 10 euro, een 2-persoonshuishouden 20 euro en een 3- of meer
persoonshuishouden 30 euro. Het voorstel is om vanaf de 5de persoon in een huishouden 7,50 euro
extra per persoon te vragen. Dit om eventuele scheve gezichten te voorkomen. De vergadering ziet dit
momenteel niet zitten en de contributie-methode blijft zoals hij op dit moment is. Wel zal het bestuur
de leden polsen wat zij van de eventueel nieuwe methodiek vinden.
12. Donateurs
Er komen wel eens verzoeken binnen van mensen die buiten de wijk wonen, om lid te worden van
onze vereniging. Hiervoor kunnen we het donateurschap oprichting. Deze donateur hebben dan
dezelfde kosten en dezelfde rechten als gewone leden, echter geen stemrecht in de vergadering. De
ALV gaat akkoord met dit voorstel.
13. Rondvraag
Elly Bax: Er waren vroeger schaakstukken voor in de speeltuin, waar zijn deze gebleven? Blijkbaar
zijn deze stukken naar Son gegaan. Zo blijken er nog meer spullen van de wijkvereniging bij diverse
mensen thuis te zijn. Het podium van de wijkvereniging staat bijvoorbeeld bij de ODA-school. Edo zal
een stukje maken voor het wijkblad om te inventariseren wie er nog meer spullen thuis heeft die van
de wijkvereniging zijn.
Carel van Aarle: Wat doen onze leden met de informatie die verstrekt wordt in verband met het
vervoer naar de huisartsenpost? Er zal een stukje in het wijkblad hierover geplaatst worden en de lijst
zal ook op onze website geplaatst worden. Daarnaast zal er een stukje in het wijkblad komen over de
mogelijkheid van een sms-alert voor de AED
14. Sluiting
Henk dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en hoopt dat er volgend jaar toch wat
meer leden aanwezig zullen zijn.

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

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Attentiedienst
Wij feliciteren Erik, Elske en Puk met de geboorte
van hun dochter en zusje Teuntje.

En ook Bart, Daisy en Nienke
feliciteren wij met de geboorte van Tim.

We hebben er ook weer nieuwe leden bij, namelijk:
Mevr. van Alphen

Van Rijckevorsel v. Kessellaan 26

Dhr. van Uden/Mevr. in ’t Zandt

Graaf Arnulfstraat 23

Welkom bij onze wijkvereniging!
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Wijkfeest
Zaterdag 26 juni is het weer zover.
Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur.
Voor jong en oud is er wat te doen en ook aan de voetbal liefhebber wordt gedacht.
Voor diegene die zich hebben opgegeven , steken wij rond 17.30 uur de BBQ aan en
feesten door tot .....
Tot Dan!!!!
Gerard, Ton, Corné, Henrie en Monique

Wist u dat?
•
•
•
•
•

In april het nieuwe verenigingsjaar begonnen is
Er dan ook weer contributie betaald moet worden
Er nog leden zijn die dit nog niet gedaan hebben
Dit gestort kan worden op rekeningnummer 1382.82.846
t.n.v. Wijkvereniging De Armenhoef
De contributie voor dit jaar is:
• 1 persoon:
10 euro
• 2 personen:
20 euro
• 3 of meer personen:
30 euro

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
Pag.13

De Pen
Hallo allemaal,
Ik ben Sam van den Brink en ik heb de pen gekregen van mijn zusje Juul. Daarom zal ik jullie nu iets
over mijzelf vertellen. Ik ben (bijna) 8 jaar oud en zit in groep 4b van de Odaschool. Mijn juffen heten
juffrouw Natasja en juffrouw Hélène. Ik vind het op school best leuk, maar soms ook saai. Het leukste
op school vind ik knutselen en het saaiste vind ik rekenen.

Ik zit op dansen, net als Juul. We dansen bij sunrise en zitten in de groep minioren. Daniek, die ook in
de wijk woont, zit ook bij mij in de dansgroep. Sinds kort zit ik op turnen. Dat vind ik erg leuk.
Mijn hobby's zijn verder tekenen, knutselen, trampoline springen, badmintonnen en op vakantie gaan.
Ik hou van de muziek van Nick en Simon en van Lisa, Amy en Shelly.
Mijn beste vriendinnen zijn Lydia en Eva. Ze zitten bij mij in de klas en zijn al net zo'n giechelkonten als
ikzelf. Omdat Eva en ik al zo lang vriendinnen zijn, geef ik de pen door aan haar.
Misschien tot op het wijkfeest!
Heel veel groetjes van Sam
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Traditioneel Tegel(zet)werk
Max Vervoort
Graaf Arnulfstraat 6
5491 GL Sint-Oedenrode
0413 490207 / 06 20328056
Website: www.bkam.nl
Email: Max@Bkam.nl

Lotto
Datum trekking

Nummer

Naam

Adres

7 februari

2

M. Habraken

Hildewarelaan 2

14 februari

12

A. Dahmen Brouwers

Graaf Arnulfstraat 4

21 februari

19

F. Geerts

Hildewarelaan 25

28 februari

39

A. Roché

Laan ten Rode 6

J. Merkelbach

Laan ten Rode 2

Extra 13
7 maart

7

E. van Rossum

Hildewarelaan 17

14 maart

23

J. Huijberts

Ollandseweg 63

21 maart

5

J. Doreleijers

Graaf Arnulfstraat 12

28 maart

37

M. Donkers

Taxandriastraat 10

Extra 23

J. Huijberts

Ollandseweg 63

4 april

23

J. Huijberts

Ollandseweg 63

11 april

4

M. Louwers

V. Rijckevorsel v. Kessellaan 23

18 april

42

P. Deelen Bekkers

Ollandseweg 22

25 april

16

A. van Son

Graaf Arnulfstraat 27

J. van Rooij

Graaf Arnulfstraat 11

Extra 22
2 mei

31

J. Oerlemans

Ollandseweg 53

9 mei

11

F. v.d. Heijden

Graaf Arnulfstraat 8

16 mei

38

E. Kusters

Hildewarelaan 27

23 mei

7

E. van Rossum

Hildewarelaan 17

30 mei

26

L. van Aarle

Laan ten Rode 26

Oproep !
Tijdens de ledenvergadering werd er gevraagd, waar alle spullen van de
wijkvereniging zich bevinden.
Indien u iets thuis heeft liggen, wat van de wijkvereniging is, kunt u dit even
doorgeven aan het bestuur, of via het e-mail-adres: bestuur@armenhoef.nl.
Dan kunnen wij daarvan een lijst maken.
Alvast bedankt!
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Bingo
Hallo Allemaal
We kunnen wel zeggen dat we afgelopen 22 december 2009 en 31 maart 2010
geslaagde bingo avonden hebben gehad.
We hadden een grote opkomst, maar liefst 25 personen (per keer!) hebben meegedaan
aan deze Bingo’s.
Er waren leuke prijzen te winnen waaronder ook geldprijzen.
En de avonden zijn naar ieders tevredenheid gelopen.
Wij willen Ronald Walter nog bedanken voor het beschikbaar stellen van een
boodschappenpakket.
En voor de komende avonden hopen we op net zo’n grote opkomst,..
Groetjes Rita en Ingrid

Gedicht
ORANJE-GEVOEL

Nederland is van Noord tot Zuid in het Oranje versierd.
Oranje vlaggen hangen in de straten.
En het Nederlands Elftal, dat is het enige waar iedereen alleen maar over kan praten.
Het Oranjegevoel, het begint ook bij mij.
Want overal Oranje, wie wordt daarvan niet blij?
En als straks de gekte pas echt goed losbarst, zit iedereen weer voor de tv,
en als Oranje heeft gescoord, dan juicht heel Nederland met ze mee.
En het maakt niet uit waar je dan bent, thuis, bij de buren of in het café
Samen met zijn allen, juichen wij Oranje naar die cup.
En iedereen helpt mee.
Want wij zijn een land,met maar één kleur,en maar één gevoel:
Wij steunen onze ''leeuwen'', als je begrijpt wat ik bedoel!

Huisartsenpost
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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

