Wijkvereniging de Armenhoef bestaat 30 jaar! En dit willen we
graag vieren met jullie!
Er staat een feestweekend op de planning en wel op zaterdag 1 en
zondag 2 juni 2013.

Reserveer deze datum in uw agenda!
Een korte omschrijving van het programma:
Zaterdag vanaf 14.00 uur staat er een grote tent in de Hildewarelaan. Vanaf 14.30 is er
een activiteit gepland voor jong en oud! De volwassenen worden gemixt met de kinderen
om een gezellige middag tegemoet te gaan, met een beetje strijd uiteraard!
Aansluitend een lekkere BBQ , dit zal rond 17.00 uur zijn, en een drankje. (voor
degene die niet mee doen aan de middagactiviteit, wandel rond 17.00 uur naar de
Hildewarelaan voor een lekker stukje vlees!)
’s Avonds: feestavond, de muziek zal tot middernacht te horen zijn.
Zondag 02 juni wordt er gezorgd voor een heerlijke brunch in de tent, lekkere broodjes,
beleg, eitje, jus d’orange en koffie/thee staan op jullie te wachten! ’s Middags kunnen de
kinderen een glittertattoo laten zetten, deze is afwasbaar ;-). Daarnaast zal er een leuke
speurtocht door onze wijk zijn.

Op maandag 18 maart en dinsdag 19 maart maart zullen we langs de deur komen om de
aanmeldingen op te nemen.
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Van de bestuurstafel

Beste wijkbewoners,
Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, schijnt het zonnetje heerlijk door de ramen heen. De
winter lijkt nu echt voorbij en de eerste lentedagen staan voor de deur. Een prima moment om
ons op de toekomst te richten. Zo heeft u op de voorkant gezien dat we in het eerste weekend
van juni weer een gezellig wijkfeest voor de boeg hebben. En aangezien we dit jaar het 30-jarig
bestaan van onze wijkvereniging vieren, heeft de feestcommissie groots uitgepakt. Hopelijk
komen er veel leden tijdens dit feestweekend en wellicht dat we ook vele nieuwe leden mogen
begroeten. Want de uitnodiging voor het feestweekend is naar alle wijkbewoners gestuurd, met
als doel om veel nieuwe leden te werven.
Ook de Paasactiviteiten staan weer voor de deur. Zo kunnen de volwassenen weer gezellig
meedoen met de Paasbingo en wordt er voor de kinderen weer een leuke activiteit
georganiseerd. Meer informatie vindt u verderop in dit wijkblad.
Door het mooie weer zal er de komende tijd ook weer veel gebruik worden gemaakt van de
speeltuinen in onze wijk. Binnenkort kunt u hier een brief over ontvangen. Want we willen de
speeltuincommissie nieuw leven in blazen.
Als laatste wil ik hierbij alle leden uitnodigen om op dinsdag 9 april om 20.00u naar onze
algemene ledenvergadering te komen. Net zoals vorig jaar zal deze gehouden worden in café
Dommelzicht, bij het zwembad. Lekker dichtbij dus.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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Lotto
Datum

Nummer

2 december
1
9 december
15
16 december
4
23 december
25
30 december
1
6 januari
32
13 januari
10
20 januari
13
27 januari
38
27 januari
extra 28
3 februari
7
10 februari
21
17 februari
5
24 februari
27
24 februari extra 38

Naam

Adres

G. .d. Boogaard
E. Krans
M. Louwers
J. Bekkers
M. Dahmen
W. Voets
N. Habraken
J. Merkelbach
W. van Kreij
S. Brouwers
E. van Rossum
G. v.d. Boogaard
J. Doreleijers
B. Vos-v. Breugel
W. van Kreij

Iedereen gefeliciteerd met zijn of haar prijs

De uitslagen zijn ook terug te vinden op onderstaande website:
www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm
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Ollandseweg 51
Taxandriastraat 8
v. Rijckevorsel v. Kessellaan 23
Graaf Arnulfstraat 7
Hildewarelaan 5
v. Homberghlaan 33
Hildewarelaan 2
Laan ten Rode 2
Laan ten Bogaerde 1
Hildewarelaan 7b
Hildewarelaan 17
Ollandseweg 51
Graaf Arnulfstraat 12
v. Rijckevorsel v. Kessellaan 17
Laan ten Bogaerde 1

Agenda ALV 2013

Dinsdag 9 april hebben we weer
onze jaarlijkse ledenvergadering.
We starten om 20.00 u in café
Dommelzicht.
Wij hopen dat er veel leden
aanwezig zullen zijn op de
vergadering.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Notulen Algemene Ledenvergadering 2012
Mededelingen/Ingekomen stukken of vragen
Financieel verslag verenigingsjaar 2012-2013
Verslag kascommissie
Begroting verenigingsjaar 2013-2014
Activiteitenoverzicht 2012-2013
Bestuur
Rondvraag
Sluiting

Tot 9 april!!!
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Notulen ALV 2012
Vergadering: Algemene Ledenvergadering 2012
Datum: 16 april 2012
Voorzitter: Henk Sierdsema
Notulen: Henk Sierdsema
Afmeldingen: Edo van Rossum, Corina van Berkel

1. Opening
Aanwezig: Leo van Aarle, Rina van Aarle, Ellen Bakker, Ronald Walter,
Ingrid Bekkers, Anja Vervoort, Gerard Foolen, Bianca Walters, Marita v.d. Brand,
Lenny van de Brand, Henri Habraken, Anita Leemans, Corné Leemans,
Monique Dahmen, Toos Geeven, Bert Geeven, Ton Latijnhouwers, Wim van Kreij,
Henk Sierdsema
2. Notulen ALV 2011
Geen op- of aanmerkingen
3. Mededelingen/ingekomen stukken
Er is contact geweest met wethouder René Dekkers oa. over de volgende zaken:
-Mogelijk gevaar uitrukken brandweer voor kinderen
-Zebra Lindendijk
-Vernielingen Rijckevorssel van Kessellaan
-Afzettingen wijkfeest
-Hard rijden Rijckevorssel van Kessellaan
-Gedogen parkeren op de stoep Graaf Arnulfstraat, Laan ten Rode en vergelijkbare
locaties
4. Financieel verslag verenigingsjaar 2011-2012
Kascontrolecommissie: Elly Bax, Monique Dahmen, Corné Leemans. De kas is
goedgekeurd. Elly is aftredend. Henri Habraken komt er als nieuw lid bij.
Hoe zit het met de sponsoring van de Rabobank?
5. Begroting verenigingsjaar 2010-2011
Er wordt steeds 1800 euro begroot voor het wijkfeest ivm onvoorziene uitgaven.
Wat er over is kunnen we oa gebruiken voor het 30-jarig feest.

6. Activiteitenoverzicht verenigingsjaar 2010-2011
Veel activiteiten voor ouderen en jongeren. Er is echter nog weinig opkomst met
kaarten; daar gaan we voorlopig mee ophouden. In plaats hiervan
7. Bestuur
Twee bestuursleden zijn aftredend: Henk Sierdsema en Ingrid Bekkers. Zij stellen
zich herkiesbaar . Er is nog steeds een vacature in het bestuur. Ronald Walter wil
op proef het bestuur wel komen versterken.
8. Wijkblad en website
Er zijn weer vier wijkbladen verschenen. We zijn overgestapt naar een goedkopere
provider. Toevoegen: moppenrubriek; komische verhalen.
9. Rondvraag
Parkeerproblemen Laan ten Rode (vooral in de bocht), scheve tegels door grote
eiken (Leo van Aarle).
Ophalen oud papier door EOS levert problemen op in de Laan ten Rode omdat ze
’s avonds niet door de bocht kunnen.
Er zijn nog twee lottonummers vacant: nr 39 gaat naar Wim van Kreij, 25 naar
Ingrid Bekkers.
Wim van Kreij pleit om te kijken hoe ouderen en jongeren meer voor elkaar
kunnen betekenen.
Gradje vraagt naar de afsluiting bij wijkfeesten. De wethouder gaf aan dat we dan
gewoon een auto oid er voor kunnen zetten, zullen we maar zorgen dat
hulpdiensten er langs kunnen.
De speeltuin begint te verwaarlozen (Marita van den Brand). De gemeente is nu
verantwoordelijk voor, maar die heeft uitbesteed aan Houtplezier. De oppervlakte
zand bij de schommels wordt namelijk steeds groter. Valzand wordt niet
vervangen; speelzand mag eens in de 1-2 jaar worden bijgevuld. De
wijkvereniging moet aangeven wanneer dat nodig is. De treden in de toren staan
te ver van elkaar voor kleine kinderen. Ouders gezocht om eens wat in de
speeltuin te vegen en op te ruimen.
10. Sluiting om 21.09
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Uw reclame
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

PARKET

hier plaatsen?
Informeer naar de
mogelijkheden.
redactie@armenhoef.nl

l

Contributie

De contributie mag weer betaald worden,
want het nieuwe verenigingsjaar begint op 1 april a.s.

De contributie bedraagt voor:
1 persoon
2 personen
Gezin met kinderen

€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00

U kunt het zelf overmaken op bankrekeningnummer 1382.82.846
t.n.v. Wijkvereniging De Armenhoef vóór 30 april 2013.
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:
………………………
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Datum:
………………….

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

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

De Pen
Hallo, ik ben Marinke Roijakkers, ik ben 11 jaar oud.
Ik heb de pen gekregen van mijn broertje Rens.
Ik zit op de Odaschool, in groep 8.
Wij zitten met 30 kinderen in de klas, 13 meisjes en 17 jongens.
Mijn juffrouwen heten juf Suzan en juf Sanne.
Ik ga volgend jaar naar de middelbare school.
Ik ga naar het Zwijsen College in Veghel.
Mijn hobby's zijn judoën, het koor en tappen.
Ik doe judoën op maandagavond en vrijdagavond.
Wij hebben ook twee hondjes Loena en Roza.
Ik heb ook twee broertjes.
Van Rens heb ik de pen gekregen.
En ik geef hem aan mijn andere kleine broertje Teun.
Groetjes Marinke Roijakkers

Attentiedienst
Wij heten onderstaande mensen welkom als nieuw lid van onze vereniging:
Irma Foolen en Bo Nooren, Ollandseweg 21
Thijs en Miranda Merks, Van Homberghlaan 16
Helaas is ook een van onze leden, Bert Geeven, onlangs overleden. Bert heeft de
afgelopen jaren ons wijkblad elk kwartaal rondgebracht. Wij wensen Toos veel
sterkte toe om dit gemis een plaatsje te geven.
Joost de Vaan, een van onze adverteerders, is onlangs vader geworden van een
dochter, Nieke. Wij wensen Joost veel plezier met zijn gezinnetje.
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Pasen 2013
Beste jongens en meisjes,
Op zaterdag 30 maart 2013 staat de paasactiviteit op de kalender.
Iedereen tot en met groep 6, die zin heeft, kan hier aan mee doen.
Kleine kinderen graag onder begeleiding!
We verwachten jullie om 15.00 uur in de speeltuin aan de Hildewarelaan.
Rond 17.30 zal het afgelopen zijn er zal worden gezorgd voor een lekkere pannenkoek!
Wil je mee doen, vul dan het onderstaande strookje in en lever dit voor woensdag 20
maart in bij één van onderstaande adressen:

Wendy Latijnhouwers, Hildewarelaan 14
Isolde van der Heijden, Graaf Arnulfstraat 8
Langs deze weg willen we alvast aangeven dat dit jaar het laatste jaar zal zijn van
Isolde en Wendy, graag zouden we willen weten of er ouders zijn die het stokje van
ons over zouden willen nemen.

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

Naam ……………………………………..Leeftijd: …….. jaar
Naam ….…….…………………………....Leeftijd: …….. jaar
Naam …………………………………..…Leeftijd: …….. jaar
Adres…………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………...

- 17 -

DE SUPERMARKT IN DE WIJK.
HEEFT U EEN FEESTJE, BARBECUE OF HOUDT U VAN EEN GEZELLIG AVONDJE
GOURMETTEN, FONDUEN OF STEENGRILLEN?

WIJ VERZORGEN HET VOOR U!
DE SUPERMARKT VOOR O.A. UW GEKOELDE DRANKEN.
U BESTELD EN WAT OVER IS NEMEN WE GEWOON MEE TERUG.
BARBECUE INCLUSIEF VLEES, STOKBROOD, SAUSJES, KRUIDENBOTER, SALADES EN GEBRUIK
BARBECUE INCLUSIEF GAS. (VANAF 15 PERSONEN, VANAF €8,99)

Spar Ronald Walter
Kruisstraat 3
5502 JA Veldhoven
040-2544245 / 06-54358527
www.sparwalter.nl
sparwalter@despar.info

Paas Bingo
Wijkvereniging Armenhoef
Ook niet leden welkom!

Op woensdag 27 Maart 2013
om 20:30 uur.
Let op! Bij Café Dommelzicht!

Entree
Leden:
Niet Leden:

€6,50.
€8,00.

- 19 -

Krans Hoveniers
Aanleg en Onderhoud van tuinen
Voor particulieren, instellingen en bedrijven.
Tel. 06-26558917
info@kranshoveniers.nl
www.kranshoveniers.nl

Ingezonden stuk:
Beste redactie,
Het is misschien wel wat laat, maar ik zou graag iemand in het zonnetje zetten.
Er is hier namelijk iemand in de wijk die er altijd voor zorgt (als ze het weet, en ze weet heel
veel), dat iedereen die iets te vieren heeft een kaartje krijgt. Ook met de kerst verzorgt ze de
kerstkaarten en de bedankjes (samen met Rita Verhagen).
Namens mij, en ik denk nog wel veel meer hier uit de wijk, wil ik Anja Vervoort, heel hartelijk
bedanken voor deze leuke attenties.
Met vriendelijke groeten,
Jan v.d. Aa

Papiercontainer
Graag willen wij u er op wijzen dat er op
de volgende zaterdagen:
23 maart, 20 april en 25 mei,
van 10.00 uur tot 12.00 uur
de oud papier container weer bij de Odaschool staat.
Voor de oudervereniging is oud papier één van de belangrijke inkomsten
om leuke activiteiten op school te kunnen organiseren zoals
het schoolfeest, schoolreisjes, sprookjesfeest etc.
Daarom: breng zo veel mogelijk oud papier naar school!
- 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

