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http://www.armenhoef.nl/
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Agenda 
 

 Dinsdag 1 april  20.30 uur Algemene Ledenvergadering          Café Dommelzicht 

 Zaterdag 19 april 14.45 uur Paashazenfestijn                   Speeltuin Hildewarelaan 

 
 

 

  
 



    

 

 

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN 

 

Tarieven: 
¼ pagina: € 17,50 

½ pagina: €35,00 

Hele pagina: € 70,00 

 

VOOR MEER INFORMATIE: 

REDACTIE@ARMENHOEF.NL 
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Van de bestuurstafel 
 

 
Beste wijkbewoners, 
 
Op dit moment zit ik in mijn carnavalspak al klaar om gezellig carnaval te gaan vieren. Maar als 
jullie dit stukje lezen, is dit feest helaas alweer voorbij. Maar dat betekend ook dat de diverse 
activiteiten van de wijkvereniging weer voor de deur staan. Over een paar weken is het alweer 
Pasen en dan kunnen de kinderen weer gezellig paaseieren zoeken. Verder wordt er door de 
diverse werkgroepen hard gewerkt aan de overige activiteiten. Ik heb gehoord dat de 
wijkfeestcommissie ook al bij elkaar is geweest, dus dat gaat goed komen. Het is dus een 
drukte van jewelste in onze wijkvereniging. 
 
Op 1 april begint ons nieuwe verenigingsjaar weer. En daarom staat onze jaarlijkse algemene 
ledenvergadering ook alweer voor de deur. Verderop in dit wijkblad vindt u hiervoor de 
uitnodiging. Ik hoop dat we op dinsdag 1 april (geen grapje) veel leden kunnen begroeten 
tijdens deze vergadering. Hierin bespreken we onder andere de begroting voor het komende 
jaar en zullen we wat keuzes moeten maken, aangezien ook wij helaas er niet aan ontkomen 
om te bezuinigen. 
 
De algemene ledenvergadering is ook de uitgelezen plek om aan te geven wat jullie goed 
vinden gaan binnen de wijkvereniging. Daarnaast kunt u op deze avond uiteraard ook aangeven 
wat er beter kan. Dus kom met z’n allen en laat u horen op deze avond. 
 
Verder kan ik met trots melden dat de speeltuincommissie weer langzaam vorm begint te 
krijgen. De afgelopen weken is Gradje Brouwers al druk in de weer geweest in de speeltuin aan 
de Hildewarelaan, om deze weer tiptop in orde te brengen. Als we er nu met z’n allen voor 
zorgen dat we de speeltuinen schoon en mooi houden, dan kunnen onze kinderen de komende 
tijd weer lekker buiten spelen en ravotten. 
 
Dan rest mij nog om iedereen een gezellige lente toe te wensen. Hopelijk wordt het lekker 
weer, zodat er veel van de opgeruimde speeltuinen gebruik gemaakt kan worden. 
 
Groeten en tot het volgend wijkblad, 
 
Bestuur wijkvereniging De Armenhoef  
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Lotto  
Datum  Nummer  Naam   Adres 

1-12-2013 5   J. Doreleijers Graaf Arnulfstraat 12 

8-12-2013 43   J. Schuurman Graaf Arnulfstraat 25 

15-12-2013 26   L. van Aarle Laan ten Rode 26 

22-12-2013 35   A Oerlemans Ollandseweg 23 

29-12-2013 6   M. Vervoort Graaf Arnulfstraat 6 

          

5-1-2014 33   M. van Vugt 
V. Rijckevorsel v. 
Kesselln 33 

12-1-2014 37   M. Donkers Taxandriastraat 10 

19-1-2014 16   A van Son Graaf Arnulfstraat 27 

26-1-2014 5   J. Doreleijers Graaf Arnulfstraat 12 

26-1-2014 36   J. van Hoof Laan ten Rode 14 

          

2-2-2014 13   J. Merkelbach Laan ten Rode 2 

9-2-2014 29   B. Janssen Hildewarelaan 29 

16-2-2014 35   A Oerlemans Ollandseweg 23 

23-2-2014 35   A Oerlemans Ollandseweg 23 

23-2-2014 21   G. vd Boogaard Ollandseweg 51 

 

Iedereen gefeliciteerd met zijn of haar prijs! 
Voor de liefhebbers zijn er weer een paar lotto-nummers vrij.  

Heeft u interesse?  

Mail dan even naar bestuur@armenhoef.nl of kom even langs op Hildewarelaan 17 en wie weet 

staat uw naam hier volgende keer ook bij als winnaar! 

De uitslagen zijn ook terug te vinden op onderstaande website:  

www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm  

Oproep!!! 
Beste leden, 
 
Elk kwartaal ontvangen jullie dit mooie wijkblad met informative over onze wijkvereniging.  
Om jullie in de toekomst nog beter van informatie te kunnen voorzien, willen we jullie vaker op 
de hoogte brengen van nieuws. Dit willen we doen via de e-mail.  
Veel leden hebben hun e-mailadres al doorgegeven, maar ik denk dat dit overzicht nog niet 
compleet is. Daarom vraag ik jullie vriendelijk om een korte e-mail te sturen naar 
bestuur@armenhoef.nl, zodat ik het e-mailadressenboek weer helemaal up-to-date kan maken. 
 
Alvast bedankt, 
Edo van Rossum 

mailto:bestuur@armenhoef.nl
http://www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm
mailto:bestuur@armenhoef.nl
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Uitnodiging ALV 
 
Dinsdag 1 april hebben we weer onze jaarlijkse 
ledenvergadering.  
 
We starten om 20.30 u in café 
Dommelzicht. 

 
Wij hopen dat er veel leden aanwezig 
zullen zijn op de vergadering. 
 

 

 
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 
 

1.     Opening 
2.     Notulen Algemene Ledenvergadering 2013 
3.     Mededelingen/Ingekomen stukken of vragen 
4.     Financieel verslag verenigingsjaar 2013-2014 
5.     Verslag kascommissie 
6.     Begroting verenigingsjaar 2014-2015 
7.     Bestuur 
8.     Rondvraag  
9.         Sluiting 

 
 

 

Tot 1 april!!! 
(dit is geen grapje ;-)) 

 

 

 

 

 



Notulen ALV 2013 

 

 

Vergadering: Algemene Ledenvergadering 2013 

Datum: 9 april 2013 

Aanwezig: Corne Leemans, Monique Dahmen, Mia Ackermans, Henry Habraken, Bianca Walter,  

Marita vd Brand  

en het bestuur: Anja Vervoort, Ingrid Bekkers, Henk Sierdsema, Ronald Walter en Edo van Rossum 

Voorzitter: Henk Sierdsema 

Notulen: Edo van Rossum 
 

1. Opening 

Henk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Notulen ALV 2012 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2012 wordt doorgenomen. Er zijn geen op- of 

aanmerkingen. 

 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 

De volgende personen hebben zich afgemeld voor de vergadering: Ton Kuijpers, Ellen Bakker, Rita 

Verhagen, Max Vervoort en John Bekkers. 

 

Henk is in gesprek met de gemeente over de situatie in de Laan ten Rode. Bekeken wordt of de bocht 

anders bestraat kan worden en of de paaltjes weg kunnen. Er is in ieder geval geen geld voor extra 

parkeerplaatsen. 

 

Monique Dahmen vraagt of de ALV voortaan om 20.30u kan starten. Geen probleem. 

 

4. Financieel verslag verenigingsjaar 2012-2013 

Penningmeester Ellen Bakker is afgetreden als bestuurslid, Edo zal haar taken waarnemen. Enkele 

opmerkingen over de jaarrekening zijn dat we vanaf 2013 geen subsidie meer ontvangen van de 

gemeente, toch een gemis van ruim 500 euro. Door de nieuwe opzet van de nieuwjaarsreceptie zijn 

de kosten hiervan hoger geworden, de bestuurskosten hebben we hier voor gebruikt. Er heeft dit 

verenigingsjaar 2x een Paasactiviteit plaatsgevonden, vandaar dat de kosten hiervoor hoger zijn. 

 

5. Verslag kascommissie 

De kascommissie heeft de stukken bekeken en alles in orde bevonden. Monique Dahmen is aftredend. 

We gaan Ellen vragen of zij de plaats van Monique in wil nemen bij de kascommissie. Anders gaan we 

de statuten erop na kijken of Monique wellicht nog een jaar mag. 
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6. Begroting verenigingsjaar 2013-2014 

De contributie inkomsten zijn dit jaar hoger, doordat er tijdens de actie van de feestcommissie veel 

nieuwe leden zijn geworven. Doordat er meer advertenties in het wijkblad staan, stijgen ook de 

inkomsten hiervan. Dit jaar bestaat de wijkvereniging 30 jaar en wordt er flink uitgepakt met het 

feestweekend. Dit heeft natuurlijk wel gevolgen voor de begroting. 

 

Corne Leemans vraagt naar de reserve van de wijkvereniging. Deze is momenteel zo’n 1000 euro. De 

komende 4 jaren wordt deze wel weer opgebouwd, zodat er voor het 35 jarig bestaan weer een 

superfeest gehouden kan worden. 

 

Wellicht moeten we er wel over nadenken om in de toekomst een vrijwillige bijdrage te vragen voor 

het wijkfeest om de kosten wat te dekken. 

  

7. Activiteitenoverzicht 2012-2013 

De activiteiten die we afgelopen jaar georganiseerd hebben, zijn allen goed bezocht. Wel wordt er 

gekeken of er een activiteit georganiseerd kan worden voor de wat oudere jeugd (10 tot 16 jaar). 

Daarnaast zal de leeftijdsgrens voor de bingo niet meer zo strikt worden gehandhaafd van 16 jaar. 

 

8. Bestuur 

Ellen Bakker en Anja Vervoort zijn aftredend. Ellen heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn 

voor het bestuur. Anja wordt herkozen voor een volgende periode. 

 

Gerard Foolen is in de loop van het afgelopen jaar al gestopt en Ronald Walter heeft zijn plaats 

ingenomen. 

 

Marita vd Brand zal Henri polsen. Hij mag vanwege zijn werk bij de Rabobank geen penningmeester 

zijn, maar wellicht dat secretaris is voor hem is. 

 

9. Rondvraag 

Marita vd Brand vraagt naar de stand van zaken van de speeltuincommissie. Edo geeft hierop aan dat 

er een brief onderweg is naar alle wijkbewoners om zich aan te melden voor de speeltuincommissie. 

Tevens geeft Marita aan dat ze contact heeft gehad over het opkruipende zand bij de schommels aan 

de Hildewarelaan. Wellicht dat bielzen hier tegen kunnen helpen. Dit wordt opgenomen met de 

gemeente. Ook een eventuele aanpassing aan het trapje bij het speelhuisje wordt genoteerd.  

 

Een idee vanuit de vergadering is om wellicht een jeu de boulesbaan aan te leggen in de speeltuin aan 

de Hildewarelaan, aan de straatkant. 

 

Edo geeft aan dat er 2 nummers vrij zijn voor de lotto. Mia Ackermans neemt een nummertje. 

 

10. Sluiting 

Henk bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Hopelijk zullen er volgend jaar toch 
wat meer leden de weg kunnen vinden naar de jaarvergadering. 
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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 NL82RABO0138282846  

t.n.v. Wijkvereniging De Armenhoef vóór 30 april 2014. 
 

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 Edo van Rossum (Hildewarelaan 17). 
Indien u al een machtiging heeft afgegeven, zal de contributie begin april van uw 

rekening worden geïncasseerd worden. 
 

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

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: 

 
 

…………………………………..  ……………………… …………………. 

 



 

HARRY BAX 

TIMMERWERKEN 
 

 

 
Laan Ten Rode 22   tel. 0413-476551 

5491 GH  St-Oedenrode fax. 0413-476551
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De Pen 
 

 

Ik ben Luc Kluytmans en ben 7 jaar. 
Ik heb 1 zus Joyce van 11. 
We hebben 5 huisdieren een vogel, 3 cavia’s en een hond. 
Ik zit in groep 3A van de Odaschool en vind het heel leuk op school. 
Ik speel graag in de speeltuin met andere kinderen. 
Mijn hobby is voetbal. 
Ik voetbal bij Rhode in de F9 met allemaal vriendjes uit onze wijk en van school. 
Met carnaval was ik op school verkleed als Mario en mijn vriend Joris als Luigi.  
Nu weet ik niks meer te vertellen en geef ik de pen door aan Joris Bakker. 

 

Rebus 
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Te Koop 
Rietveld-stoel 1920 

 
Een degelijke stoel zelf gemaakt op school. 

gemaakt van massief beuken en berkenmultiplex. 
kosten €40,- 

ik heb ook nog 3 bijzet tafeltjes die u kunt bekijken bij mij thuis. 
Bas Vervoort 

Graaf-Arnulfstraat 6 
0610437951 

  
 

Te koop: 
 

Opklapbaar logeerbed met hoofdsteun inclusief matras. 
Op wieltjes en met hoes 

Afmeting 1.90 bij 0.90 / opgeklapt 90/90/30 
In zeer goede staat 
Voor slechts € 20,00  

 
Leuk voor de winteravonden, alle spellen in goede staat: 

 
Disney Triviant blik    € 7,50 
Euro Zakgeld spel    € 2,50 
Ongelukslaan 13    € 3,00 
Sudoko     € 2,00 
Triazzle     € 2,00 
Zeeslag (met geluid)   € 7,50 
Tafeltennis (echt voor op tafel)  € 7,50 

    
   Anja Vervoort 

Graaf Arnulfstraat 6 
06-38975236 



 

 
 

 

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 

 

http://www.sparwalter.nl/
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Paashazenfestijn 

 
 

Hallo allemaal, 
 
Hebben jullie je al opgegeven voor het paashazenfestijn? Ja, super.  
Nee, dan kun je dat alsnog doen tot en met 20 maart 2014.  
Via onderstaand strookje of via de mail edomonique@upcmail.nl .  
 
De “oudere” jeugd willen we vragen om mee te helpen en een spelletje  
of groepje te begeleiden.  
 
Wil je meedoen, laat dit dan even via de genoemde mail weten.  
Met z’n allen zullen we er weer iets leuks en gezelligs van maken. 
 
Tot zaterdag 19 april 2014 (paaszaterdag) van 15.00 uur tot +/- 17.00 uur . 
Verzamelen om 14.45 uur in de speeltuin aan de Hildewarelaan. 
 
 
Niet vergeten: 

- Je papa en/of mama 

- Een tasje 

- Goede zin 

 

Groetjes namens het paashazenfestijn comité: 
Bianca, Imke en Monique 
 
 
Onderstaand strookje kun je inleveren bij: 
Monique van Rossum, Hildewarelaan 17 of 
Bianca Walter, Laan ten Rode 5 
 
 

 

 
Naam + achternaam: ----------------------------------------------------------- 
 
Leeftijd: ----------------------------------------------------------- 
 
Emailadres *: ----------------------------------------------------------- 
 
 
*(ivm versturen van foto met de enige echte paashaas, Hoefie) 

mailto:edomonique@upcmail.nl


Kleurplaat 
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Wijkfeest 
 

 

Beste wijkbewoners, 
 
Wij, van de organisatie van het wijkfeest, hebben onze eerste 
vergadering er al weer op zitten. We hebben besloten het komende 
verenigingsjaar het wijkfeest op zaterdag 6 september te houden.  
 
Zet alvast in je agenda!! 
 
Alle leden zijn zoals elk jaar van harte uitgenodigd om op deze gezellige 
dag aanwezig te zijn. (hier zijn geen extra kosten aan verbonden) 
Voor zowel de kinderen als de volwassenen worden er activiteiten op 
touw gezet. (hierover meer in het volgende wijkblad in juni) 
 
Zoals iedereen wel voortaan gewend is, beginnen we rond de klok van 
17:00 uur met de jaarlijkse BBQ. Wil je hieraan deelnemen?  
Dan mag je nu al een mail sturen naar: ingridbekkers@gmail.com of 
een briefje in de bus doen op Graaf Arnulfstraat 7 o.v.v.  je naam/adres 
en het aantal volwassenen en kinderen. 
 
Weet je nog niet of je kan, dan krijg je in juni de gelegenheid je tot een 
bepaalde datum aan te melden per antwoordstrookje of per mail. 
 
We hopen ook dit jaar weer op een goede opkomst. 
 
Groetjes De Wijkfeestcommissie. 

 
  

 
 
 

 

mailto:ingridbekkers@gmail.com


 
 

Krans Hoveniers 
Aanleg en Onderhoud van tuinen 

Voor particulieren, instellingen en bedrijven. 
Tel. 06-26558917 

info@kranshoveniers.nl 
www.kranshoveniers.nl 

 

 
 

mailto:info@kranshoveniers.nl
http://www.kranshoveniers.nl/
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Papiercontainer 
 

Graag willen wij u er op wijzen dat er op 

de volgende zaterdagen: 

15 maart, 12 april, 17 mei en 21 juni! 

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! 

 

 

 

 

Aanbieding oud papier op maandagavond (EJOS): 

 

Om overlast vanwege kratjes/manden etc. te voorkomen,  

willen wij u vriendelijke verzoeken om dit z.s.m. op te ruimen. 

 

Wij willen onze wijk schoon houden! 

 



 

 

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 
 

 

 

  


