
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Informatie 
 
Bestuur 
Voorzitter  Henk Sierdsema  Hildewarelaan 3   280933 
Secretaris  Edo van Rossum  Hildewarelaan 17  475522 
Penningmeester Ellen Bakker  Hildewarelaan 19  280227  
Bestuurslid  Anja  Vervoort  Graaf Arnulfstraat 6  490207 
Bestuurslid  Ingrid Bekkers  Graaf Arnulfstraat 7  478516 
Bestuurslid  Gerard Foolen  Graaf Arnulfstraat 21  478277  

 Bestuurslid   
  
 

Attentiedienst 
Anja Vervoort     Graaf Arnulfstraat 6  490207 
Rita Verhagen     Ollandseweg 12   476676 

 
 
 

Redactie 
Ellen Bakker     Hildewarelaan 19  280227 
Edo van Rossum     Hildewarelaan 17  475522 

     
  
 
 
 Internet 
 Website:  www.armenhoef.nl 
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Agenda 
 
Dinsdag 3 april 20.00 uur Paasbingo   Cambiance de Kienehoef 
Zondag 8 april 10.30 uur Paaseieren zoeken Speeltuin Hildewarelaan 
Maandag 16 april 20.00 uur ALV    Cambiance de Kienehoef 
Zaterdag 30 juni 14.00 uur Wijkfeest/BBQ  Speeltuin Hildewarelaan 
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Van de bestuurstafel 
 

 
 
 
Beste wijkbewoners, 

 
Voor jullie ligt alweer het laatste wijkblad van dit verenigingsjaar. Ook dit jaar 
hebben jullie weer van alles kunnen lezen over onze wijkvereniging in dit wijkblad. 
Vaak zijn het echter dezelfde personen die een stukje schrijven hierover. Graag 
nodigen wij dan ook alle wijkbewoners uit om stukjes aan te leveren voor het 
nieuwe wijkblad, zodat we een gevarieerd wijkblad kunnen maken. 
 
Het verenigingsjaar zit er weer bijna op en we hebben met onze vereniging weer 
diverse leuke activiteiten gehad. Voor de jeugd natuurlijk het paaseieren zoeken en 
de Sinterklaas en voor de volwassenen zijn we dit jaar gaan beugelen. En we 
moeten natuurlijk het wijkfeest niet vergeten. Dat was weer reuze gezellig. 
 
Voor komend jaar staan er ook weer diverse evenementen op het programma. We 
gaan in april hier al mee van start met de jaarlijkse Paasbingo en het paaseieren 
zoeken voor de kinderen. Meer informatie hierover staat verderop in dit wijkblad.  
 
Ook onze jaarlijkse jaarvergadering staat weer op de planning. Dit jaar op 16 april. 
Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit om deze vergadering bij te wonen en 
ons als bestuur te voorzien van eventuele op- en/of aanmerkingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur 
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Verslag ALV 2011 
 

Datum: 5 april 2011 
Aanwezig: Elly Bax, Corné Leemans, Monique Dahmen, Mia Ackermans, Bert Geeven, Henry 
en Halinka Habraken en het bestuur: Anja Vervoort, Ingrid Bekkers, Ellen van Hoof, Gerard 
Foolen en Edo van Rossum. 
Voorzitter: Edo van Rossum / Notulen: Edo van Rossum 

1. Opening 
 Edo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

2. Notulen ALV 2009 
 De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2010 wordt doorgenomen. In de notulen die in het  
 wijkblad zijn verschenen ontbreekt Mia Ackermans, maar deze staat wel in de notulen van het bestuur. 
3. Mededelingen/ingekomen stukken 
De volgende personen hebben zich afgemeld voor de vergadering: Henk Sierdsema, Max Vervoort,  
John Bekkers, Corina van Berkel, Els van Aarle en Ton Kuijpers. 

4. Financieel verslag verenigingsjaar 2010-2011 
Penningmeester Ellen van Hoof geeft uitleg over het financieel verslag en meldt dat de kascommissie op  
4 april bij elkaar is geweest en alle financiële stukken heeft gecontroleerd. Er zijn geen inhoudelijke op- of 
aanmerkingen. In het vervolg wel graag het lettertype wat groter graag voor de controle. De kascommissie 
gaat dan ook akkoord met het verslag en daarna ook de vergadering. 
Naar aanleiding van het verslag wordt er wel even gesproken over de Lotto. Enkele mensen hebben 
aangegeven bij het begin om mee te willen doen en deze hebben om onduidelijke redenen geen nummer 
gekregen. In de volgende bestuursvergadering wordt dit bekeken. Eventueel worden de mensen met een 
dubbel nummer gevraagd om een nummer af te staan.  

5. Begroting verenigingsjaar 2010-2011 
 De begroting wordt puntsgewijs doorgenomen.  

Er wordt voorzichtig al vooruit gekeken naar het volgende jubileumjaar in 2013. Voor het wijkfeest voor 
komend jaar is weer een behoorlijk bedrag gereserveerd. Al s er een bedrag overblijft kan dit wellicht 
gebruikt worden voor het jubileumfeest. Daarnaast wordt een bedrag van 600 euro van de bankrekening 
naar de spaarrekening geboekt. 
In de begroting staan bedragen opgenomen voor vergaderkosten en secretariaatkosten. Deze hebben we de 
laatste paar jaar eigenlijk niet gebruikt, terwijl er wel kosten gemaakt zijn door de bestuursleden. Vanaf dit 
jaar zullen deze bedragen ook aangesproken worden. 

6. Activiteitenoverzicht verenigingsjaar 2010-2011 
 Edo leest het verslag van de activiteiten voor, welk ook in het wijkblad zal verschijnen.  

Opgemerkt wordt dat het jammer is dat er leden zich opgeven voor het wijkfeest en dan niet verschijnen. Er 
wordt met de inkoop wel rekening gehouden met deze mensen. Wellicht is het een idee om een eigen 
vergoeding te vragen bij het inschrijven. Daarnaast moet er bij het volgende wijkfeest beter gekeken 
worden naar de wegafzettingen. Deze worden door enkele wijkbewoners gewoon genegeerd en opzij 
geschoven.  
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7. Bestuur 
Ellen van Hoof heeft een jaar “proef”  gedraaid in het bestuur als penningmeester en wil graag toetreden tot 
het bestuur. Hier is niemand op tegen. Edo zal vanaf dus alleen secretaris zijn en de benodigde 
veranderingen regelen bij de Rabobank en de Kamer van Koophandel.  
Eugene Kusters heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid. In de toekomst wil hij wellicht wel weer 
toetreden tot het bestuur. Hierdoor is er nu 1 vacature in het bestuur. We zullen hiervoor nog een oproep 
doen in het wijkblad. 

 In de kascommissie maakt Els van Aarle na 3 jaar plaats. Corne Leemans neemt haar plaats in. 
8. Wijkblad en website 
Afgelopen jaar hebben een aantal adverteerders aangegeven niet meer te adverteren in ons wijkblad. 
Nieuwe adverteerders zijn uiterlijk van harte welkom. Gerard Foolen gaat hier en daar wat rondvragen of er 
interesse is. Als eventuele adverteerders worden de Rooise Automobielbedrijven en Tuincentrum Krans 
genoemd.  
Anja Vervoort zal ervoor zorgen dat Bert Geeven elke keer de juiste bezorglijst ontvangt om het wijkblad 
rond te brengen. Op de website komen na activiteiten wel eens foto’s en filmpjes te staan. Een aantal leden 
hebben gevraagd hoe het zit met de privacy van de leden hieromtrent. Er zal een stukje in het wijkblad 
hierover gezet worden om te kijken hoe de leden hierover denken. 

9. Rondvraag 
Ingrid Bekkers: Hoe zit het met het aanpassen van het verenigingsjaar? Dit brengt meer rompslomp met 
zich mee dan dat het voordelen zou opleveren. Er wordt dus vanaf gezien. 
Corne Leemans: Is er al een gesprek geweest met de gemeente? Henk zou dit gaan regelen, maar er is nog 
geen afspraak gemaakt. Het bestuur gaat hier nogmaals achteraan. 

 Bert Geeven: Wie is onze wijkagent? Dit is niet helemaal duidelijk.  
Hoe zit het met de beveiliging van de wijk, lampen in de brandgangen? Dit ligt bij de bewoners zelf. Bij de 
gemeente kunnen gratis lampen worden gehaald, maar het ophangen en de kosten van de stroom zijn voor 
de bewoners zelf. Het bestuur zal een stukje maken voor wijkblad hierover. 
Elly Bax: Zijn de lampjes van de Kerstster kapot? Zover bekend is dit niet het geval. Als de ster weer 
opgehangen wordt zal dit bekeken worden en eventueel wordt de lichtslang vervangen. 
Bert Geeven: Voor wie is het onderhoud van de speeltuin? Het gras en de heg worden bijgehouden door de 
gemeente. De toestellen worden periodiek gecontroleerd. Binnenin de speeltuin wordt schoongemaakt door 
de gemeente. Dit is iets wat de leden zelf kunnen/moeten doen. 

 Elly Bax: Hoeveel leden heeft de wijkvereniging nu? Er zijn 73 gezinnen lid en in het totaal zijn er 213 leden. 
Wordt het komend jaar weer zoiets als het jeu-de-boules georganiseerd? Ja, het bestuur is hierover weer 
aan het denken. Maar het kan ook een andere activiteit worden. Ideeën en hulp zijn altijd welkom. 
Mia Ackermans: Hoe zit het met het verversen van het speelzand in de speeltuin? Dit zal Edo gaan navragen 
bij de gemeente. 

10. Sluiting 
Edo bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Hopelijk zullen er volgend jaar toch wat meer 
leden de weg kunnen vinden naar de jaarvergadering. 

  

 



Agenda ALV 2012 
 

Maandag 16 april hebben we weer 
onze jaarlijkse ledenvergadering.  
 
We starten om 20.00 u in de kleine 
zaal van Cambiance de Kienehoef. 
 
Wij hopen dat er veel leden 
aanwezig zullen zijn op de 
vergadering. 
 
 
 
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 
 

1.     Opening 
2.     Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 
3.     Mededelingen/Ingekomen stukken of vragen 
4.     Financieel verslag verenigingsjaar 2011-2012 
5.     Verslag kascommissie 
6.     Begroting verenigingsjaar 2012-2013 
7.     Activiteitenoverzicht 2011-2012 
8.     Bestuur 
9.     Rondvraag 
10. Sluiting 

 
 
 

Tot 16 april!!! 



Contributie 
 
 

  
De contributie mag weer betaald worden, 

want het nieuwe verenigingsjaar begint op 1 april a.s. 
 

De contributie bedraagt voor: 
1 persoon   €  10,00 
2 personen   €  20,00 
Gezin met kinderen €  30,00 

 
U kunt het zelf overmaken op bankrekeningnummer 1382.82.846  

t.n.v. Wijkvereniging De Armenhoef vóór 30 april 2012. 
 

Of u kunt ervoor kiezen om een machtiging te geven voor een automatische incasso 
zodat u ieder jaar (tot wederopzegging) op tijd het lidmaatschap betaalt. 

Dan hoeven de vrijwilligers niet meer langs de deur om te vragen  
of u de contributie wilt betalen. 

 
Voor de machtiging, kunt u onderstaand strookje invullen en vóór 30 april a.s.  

in de brievenbus doen van Ellen Bakker (Hildewarelaan 19). 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

Hierbij geef ik 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: 

 
 

…………………………………..  ………………………  …………………. 
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Attentiedienst 
We willen de volgende nieuwe leden welkom heten bij onze vereniging: 
Fam. Kluijtmans   Graaf Arnulfstraat 2 
Mevr. Lathouwers    Graaf Arnulfstraat 22 
Fam. de Brouwer  van Homberghlaan 28 

 
TE KOOP! 
Het is wel erg vroeg maar toch… 
Te koop: Zwembad (doorsnede) 3 meter 
  Met afdekzeil 
  Ondertapijt 

   Grote en kleine pomp 
  C r tabletten en toebehoren 

 Alles voor maar € 25,00! 
hloo

el. n
Voor info:  Anja Vervoort  Graaf Arnulfstraat 6 
  T r.: 06-38975236  of  490207 

Lotto 
Datum   Nummer Naam   Adres 
4 december   38  E. Kusters   Hildewarelaan 27 
11 december  27  B. Vos-van Breugel v.Rijckevorsel v. Kessellaan 17 
18 december  45  C. van Berkel  Laan ten Rode 28 
25 december  21  G. v.d. Boogaard  Ollandseweg 51 
25 december ext. 44  F. v.d. Brinck  Graaf Arnulfstraat 26 
1 januari   8  P. Feddon   Graaf Arnulfstraat 15 
8 januari   42  P. Deelen-Bekkers Ollandseweg 22 
15 januari   14  E. Geeven   Graaf Arnulfstraat 3 
22 januari   43  J. Schuurman  Graaf Arnulfstraat 25 
29 januari   37  M. Donkers   Taxandriastraat 10 
5 februari    3  H. Sierdsema  Hildewarelaan 3 
12 februari   28  S. Brouwers  Hildewarelaan 7b 
19 februari  25  W. Bakker   Hildewarelaan 19 
26 februari  6  M. Vervoort  Graaf Arnulfstraat 6 
26 februari extra  31  J. Oerlemans  Ollandseweg 53  
De uitslagen zijn ook terug te vinden op onderstaande website:  
www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm 
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Paasbingo 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer:  Dinsdag 3 april a.s. 
 

Waar : Cambiance de Kienehoef 
 

Hoe laat:  20:00 uur 
 
 
 
 
 

€ 6,00 voor leden 
€ 7,50 voor niet leden 
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Wijkvereniging  
De Armenhoef 

 
 

 

http://www.google.nl/imgres?q=paashaas&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1261&bih=891&tbm=isch&tbnid=TuWNAZ5phoXaCM:&imgrefurl=http://www.zvsassenheim.nl/2009/03/22/paaseieren-zoeken-zaterdag-11-april/&docid=zrcFda0afvQZLM&imgurl=http://www.zvsassenheim.nl/wp-content/uploads/2009/03/paasei.jpg&w=401&h=647&ei=2KpHT4-UGoqdOqmLrYsO&zoom=�
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Wijkfeest 

   Hallo wijkbewoners, 
 

Het voorjaar komt er weer aan,  
dat betekent dat het weer tijd wordt voor de bbq. 

 
We hebben deze dag gepland op zaterdag 30 juni. 

We willen gaan volleyballen daarom beginnen we om 14.00 uur. 
De bbq wordt zoals voorgaande jaren aangestoken  

rond de klok van 17.00 uur. 
 

Voor de kinderen wordt ook weer gezorgd voor vermaak. 
 

Dit jaar komen we niet langs de deur om te vragen of jullie 
meedoen maar vragen jullie om je op te geven via de mail.  

Je kunt mailen naar moniquedahmen@live.nl of 
ingridbekkers@upcmail.nl.  

Of een briefje in de bus bij Monique Hildewarelaan 5  
of Ingrid Graaf Arnulfstraat 7 

 
Graag voor 15 mei. 

 
Groetjes Gerard,Henrie,Ton,Corné,Ingrid en Monique 

mailto:moniquedahmen@live.nl
mailto:ingridbekkers@upcmail.nl


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 
 

 
    

 
 

UW ADVERTENTIE HIER? 
 
 

VRAAG HET NA  
BIJ HET BESTUUR!  

 
OF STUUR EEN MAIL 

NAAR: 
 

bestuur@armenhoef.nl 

PARKET 



Paaseieren zoeken
 
 
Beste jongens en meisjes, 

 
Op zondag 8 april 2012 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 23 maart in bij één van onderstaande adressen: 

 
 

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

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam ………………………………Leeftijd: …….. jaar 
Naam ….…….…………………….Leeftijd: …….. jaar 
Naam ………………………………Leeftijd: …….. jaar 
Adres: ……………………............. 
Telefoonnummer: ……………..... 
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Kinderpagina 
 
De Pen 

  
Ik ben Tess Latijnhouwers en ben 4 jaar, maar... 
bijna 5 Jaar! Op 11 maart ben ik jarig en vier dan ook 
voor het eerst een kinderfeestje. 
Lenn Kuijpers (van wie ik de pen heb gehad) is mijn bijna buurjongen 
en vriend, ook zitten we bij elkaar in de klas op de Odaschool. 
Ik vind het leuk om buiten te spelen, te zwemmen en te DS-en. 
Toen er pas ijs lag, vond ik het heel leuk om buiten te zijn, met de slee, 
maar ook schaatsen. Het lukte al op schaatsen met 1 'glijer' 
In de zomer gaan we weer fijn op vakantie naar Kroatie en dan slapen we 
met z'n allen in een grote tent! 
Daar heb ik al heel veel zin in! 
  
Groetjes van Tess Latijnhouwers 
  
Ik geef de pen door aan: Jade van der Heijden 

 
 
 
 



Puzzel 
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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 
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