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Van de bestuurstafel 
 

 
Beste wijkbewoners, 
 
Ik zit dit stukje lekker in het zonnetje achter in de tuin te schrijven, terwijl de kinderen fijn aan 
het spelen zijn in de speeltuin of op de stoep. En ik ga er van uit dat dit allemaal veilig gebeurd 
en dat ze zich aan de verkeersregels houden. En zolang wij als volwassen ons ook aan de 
verkeersregels houden, komt het allemaal wel in orde. Maar dat is wel iets waar we met z’n 
allen aan moeten werken in de wijk. Vandaar dat we samen met de Odaschool onlangs een 
gesprek hebben gehad met de brandweer of de verkeersveiligheid in de wijk. Meer hierover 
leest u verderop in dit wijkblad. 
 
Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft, is de Odaschool druk bezig om hun schoolplein op te 
pimpen, zodat de schoolgaande kinderen in de pauzes lekker kunnen spelen. Hiervoor is 
mankracht en materiaal voor nodig. Eenieder die hier op een of andere manier aan bij kan 
dragen is van harte welkom. Lees het stukje hierover in het wijkblad en meldt u eventueel aan. 
 
De zomer is in aantocht en dat betekend dit jaar lekker genieten van het WK voetbal in Brazilië 
en daarna (of tegelijk) van de zomervakantie. Ik ben benieuwd of onze wijk de komende weken 
ook oranje kleurt voor het Nederlands Elftal. Ik wens in ieder geval iedereen heel veel plezier de 
komende maanden. 
 
Na de zomervakantie staat in ieder geval ons wijkfeest weer gepland. Ditmaal op zaterdag 6 
september. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en de feestcommissie zal binnenkort 
bij u aan de deur komen om te vragen of u weer gezellig aanwezig bent tijdens de barbecue en 
de feestavond. Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten dat we dit vanaf dit jaar wel 
een kleine financiële bijdrage per volwassenen hiervoor vragen. Hierdoor kunnen we mooi 
wijkfeest houden en blijft er ook nog voldoende geld over voor onze andere activiteiten. 
Zo, dit was het wel weer. Iedereen dus veel plezier de komende maanden en we zullen elkaar 
zeker wel zien in de wijk. 
 
Groeten en tot het volgende wijkblad, 
 
Bestuur wijkvereniging De Armenhoef 
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        Lotto 
 
Datum  Nummer  Naam   Adres 
2-3-2014  29 B. Janssen Hildewarelaan 29 

9-3-2014  34 P. v/d Vorstenbosch v. Homberghlaan 12 

16-3-2014  19 F. Geerts Hildewarelaan 25 

23-3-2014  30 Walter-Schellekens Laan ten Rode 

30-3-2014  19 F. Geerts Hildewarelaan 25 

     

6-4-2014  27 

B.M.J. Vos - van 

Breugel 

V. Rijckevorsel v. 

Kessellaan 17 

13-4-2014  19 F. Geerts Hildewarelaan 25 

20-4-2014  17 A.J.M. Kuijpers Hildewarelaan 10 

27-4-2014  27 

B.M.J. Vos - van 

Breugel 

V. Rijckevorsel v. 

Kessellaan 17 

27-4-2014  12 

Audrey Dahmen 

Brouwers Graaf Arnulfstraat 4 

     

4-5-2014  21 G. v.d. Boogaard Ollandseweg 51 

11-5-2014  6 M. Vervoort Graaf Arnulfstraat 6 

18-5-2014  44 Franck v/d Brink Graaf Arnulfstraat 26 

25-5-2014  19 F. Geerts Hildewarelaan 25 

25-5-2014  22 Jan van Rooij Graaf Arnulfstraat 11 

     

     

     

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 

 

mailto:bestuur@armenhoef.nl
http://www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda ALV 2013 
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Notulen ALV 2014 
 

Vergadering: Algemene Ledenvergadering 2014 

Datum: 1 april 2014 

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

Bianca Walter, Toos Geeven, Wilbert Bakker, Ellen Bakker 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 2013 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2012 wordt doorgenomen. 

Henk licht de aandachtspunten nog even toe. We zoeken nog iemand voor het 

onderhoud van de speeltuin in de Van Homberghlaan. Er zouden geruchten de 

ronde gaan dat deze zou verdwijnen. Bij het bestuur is hier niets van bekend. 

 

 3 Mededelingen/ingekomen stukken 

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

Marcel Latijnhouwers, Rita Verhagen, John Bekkers, Max Vervoort, Corina van 

Berkel, Edwin Krans en Monique van Rossum. 

 

 4 Financieel verslag verenigingsjaar 2013-2014 

Edo licht als penningmeester de jaarrekening toe. Contributie-inkomsten hoger door 

extra leden nav ledenactie. Wijkfeest binnen de begroting gebleven. Sinterklaas wat 

duurder doordat er meer kinderen waren. Helaas geen kinderbingo geweest in de 

herfstvakantie. 

 

  

 



  

 5 Verslag kascommissie 

De kascommissie heeft de stukken bekeken en alles in orde bevonden. Corne is 

aftredend en Ellen Bakker neemt zijn plaats in. Monique Dahmen blijft zitten, 

aangezien er geen maximaal aantal jaren is dat iemand in de kascommissie mag 

blijven zitten. 

  

 6 Begroting verenigingsjaar 2014-2015 

Dit jaar zullen we voor het eerst merken dat we geen subsidie meer ontvangen. En 

willen we een buffer op blijven bouwen voor een groot wijkfeest eens in de 5 jaar, 

dan zal er ergens bezuinigd moeten worden of moeten er extra inkomsten komen. 

Na overleg met de aanwezige leden is gekozen om volwassenen een bijdrage te 

vragen voor het wijkfeest en voor een eventuele extra activiteit zoals beugelen of 

jeu de boules. Gedacht wordt aan 2,50 per volwassen lid. Hierdoor kunnen we toch 

weer een buffer opbouwen.  

Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen over de begroting. 

 

 7 Activiteitenoverzicht 2013-2014 

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

We gaan kijken of we nog een extra activiteit voor de kinderen kunnen organiseren 

en dan vooral voor de kinderen tussen 8 en 15 jaar. 

 

 8 Bestuur 

Edo is aftredend en stelt zich weer beschikbaar. Edo wordt herkozen voor een 

volgende periode. Daarnaast wordt Karin Schepens gekozen tot extra bestuurslid. 

 

 9 Rondvraag 

Zodra het nieuwe college is geïnstalleerd zal Henk een afspraak maken met de 

wethouder om een en ander te bespreken. Een aandachtspunt zal dan zeker de 

brandweer zijn. Wellicht dat we dit samen met de Odaschool kunnen doen. 

  

 10 Sluiting  

 Henk bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Hopelijk zullen er 

volgend jaar toch weer wat meer leden de weg kunnen vinden naar de 

jaarvergadering. 
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Brandweer 
Beste wijkbewoners, 
 
Onlangs heeft er een gesprek plaatsgevonden met brandweercommandant, Frank v.d. Heijden,  
n.a.v. klachten, die bij het bestuur van de wijkvereniging waren binnen gekomen. 
Anja Vervoort, Corina van Berkel en Audrey Dahmen-Brouwers waren aanwezig bij dit gesprek. 
Anja nam deel aan het gesprek namens de wijkvereniging en Corina en Audrey namens de 
werkgroep BVL (Brabants Verkeersveiligheidslabel) van de, tegenover de brandweerkazerne 
gelegen, Odaschool. 
 
Hoewel de ervaringen van de werkgroep BVL met de brandweer, over het algemeen als positief 
worden ervaren, hebben zij zich toch, op verzoek van Anja, gevoegd bij het gesprek. 
De klachten van de wijkbewoners waren vooral gericht op de wijze waarop de brandweerlieden 
bij een uitruk komen aangereden (vaak met een te hoge snelheid, dwars door de wijk). 
Uit het gesprek is duidelijk naar voren gekomen, dat over de aanrijroutes goede afspraken zijn 
gemaakt door de brandweercommandant met zijn brandweerlieden.  
 
De brandweerlieden dienen de hoofdwegen te nemen (zoals Ollandseweg, Rijckevorsel van 
Kessellaan). Het is zeker niet de bedoeling dat ze als “gekken” door de Graaf Arnulfstraat en 
Hildewarenlaan gereden komen, om zo stuk af te snijden. 
Verder dienen zij natuurlijk altijd de algemene veiligheid van burgers in acht te nemen. Ze 
weten dat de brandweerkazerne zich nabij een woonwijk en school bevindt en dat ze dus te 
maken kunnen krijgen met spelende en/of overstekende kinderen. 
 
De brandweercommandant heeft ons met klem verzocht om, in het vervolg, direct contact met 
hem op te nemen, zodra er zich weer een soortgelijke situatie voordoet, zodat hij de 
desbetreffende brandweerman op zijn gedrag kan aanspreken. Graag dan wel een duidelijke 
omschrijving doorgeven van auto, tijdstip, locatie etc.  
 
Verder was er ook onduidelijkheid over het moment waarop de zoemer afgaat en de 
waarschuwingslamp begint te branden. Beiden worden geactiveerd, zodra de afgaan de piepers 
van de brandweermannen afgaan en niet pas als de eerste brandweerman op de kazerne 
aankomt.  
 
Tot slot lijkt het ons ook raadzaam om een keer met uw kinderen (zover dat mogelijk is qua 
leeftijd) het onderwerp “brandweer/brandweerkazerne” te bespreken, zodat ze weten dat deze 
zich in onze wijk bevindt en dat ze zo nu en dan met een uitruk te maken kunnen krijgen of 
bezoek, tijdens de jaarlijkse Open Dag, een keer de brandweerkazerne, leerzaam en leuk! 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u op voorhand 
voor uw medewerking! 
De directie en de brigadiers van de Odaschool zijn ondertussen ook ingelicht. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Bestuur van de wijkvereniging en leden werkgroep BVL Odaschool 
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Attentiedienst 
 

Wij willen onderstaande nieuwe leden  
welkom heten bij onze wijkvereniging 

 
Fam.Zomers – de Poorter, Laan ten Bogaerde 2 
Fam.v.d. Heijden, Graaf Arnulfstaat 19 
Tom van Wanrooy, Van Homberghlaan 44 

 
Ook feliciteren wij familie van de Oetelaar  

met hun zoontje Roan 
 
 



 

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 Joris Bakker en ben 7 jaar.  
Ik heb 1 grote broer, hij heet Robin en 1 grote zus, zij heet Dewi. 

Ik zit in groep 3b van de Odaschool, en mijn juf heet Ingrid. 
Wat ik erg leuk vind om te doen is op de WII spelletjes te spelen. 

Verder fiets ik graag met mijn vriend Luc, en voetbal ik ook met mijn vrienden. 
Volgend seizoen zit ik in de F4 samen met mijn vrienden. 

In de meivakantie zijn wij op vakantie geweest in Eersel bij camping Terspegelt. 
Daar heb ik veel gezwommen en gespeeld. 

 
Groetjes Joris, 

 
Ik geef de pen door aan Stijn van Hoof 

Puzzel 
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Wijkfeest 
 

Zoals jullie in het vorige wijkblad hebben kunnen lezen,  
vindt op zaterdag 6 september de jaarlijkse BBQ plaats. 

De activiteiten voor de kinderen beginnen rond 14.30 uur. 
 

Omdat we dit jaar geen subsidie meer krijgen, zijn wij genoodzaakt 
een kleine bijdrage te vragen à € 2,50 per volwassenen voor de BBQ 

en voor de kinderen is het gratis. 
 

Wil je deelnemen aan de BBQ? 
 

Op dinsdag 10 juni komen mensen van het wijkfeestcomité  
langs de deur om de deelnemers te noteren en  

het geld in ontvangst te nemen. 
 

Bent u deze avond niet thuis? 
Dan kunt u onderstaand strookje en de bijdrage voor 11 juli  

in een envelop afgeven of in de brievenbus doen bij: 
Ingrid Bekkers - Graaf Arnulfstraat 7  

 
Hopelijk tot 6 september! 

 
Groetjes van het wijkfeestcomité 

 
 
 
 

 
 

   Naam: …………………………………………………. 
    
   Straat: …………………………………………………. 
 
   Aantal volwassenen: …….. 
 
   Aantal kinderen: ……..      BBQ 6 september 2014 



  

 
 

 

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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Verslag 

Paashazenfestijn 

 
 
 
 
Kinderen uit wijk Armenhoef gaan op zoek  
naar Hoefie de paashaas! 
 
Op zaterdag 19 april is er in wijk Armenhoef door de buurtvereniging  
een paaszoektocht georganiseerd. Er waren veel families die zich voor  
deze activiteit hadden opgegeven.   
 
In Plan Dotterbloem zijn de families op zoek gegaan naar verschillende kleuren paashaasjes 
waar paasspelletjes bij werden gedaan. De kinderen gingen onder andere springen zoals een 
paashaas, op de foto met Hoefie de paashaas, er was een paashazentikspel, het Hoefie liedje 
werd gezongen, er werd gedanst, families gingen op de foto met de enige en echte Hoefie de 
paashaas en er waren nog veel meer leuke paasspelletjes.  
 
Deze paasspelletjes werden begeleid door een aantal enthousiaste jongeren uit de Armenhoef. 
De winnaars van de Hoefie’s kleurwedstrijd werden vervolgens in het speeltuintje bekend 
gemaakt. Er zaten prachtige kunstwerkjes bij. Tenslotte is de dag traditioneel afgesloten met 
paaseieren zoeken. We kijken terug op een gezellige zonnige en fijne paasmiddag.  
 
Tot volgend jaar! 
 
Paaswerkgroep Armenhoef; Monique van Rossum, Bianca Walter, Imke Krans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kleurplaat 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ingezonden stuk 
ALS JE OUDER BENT, MOET JE STERKER IN 

JE SCHOENEN STAAN DAN OOIT, WANT ……. 

 

Als de jeugd moe is, zijn ze aan vakantie toe,     

als oude mensen moe zijn, zegt men:  

 ze takelen af hè…….. 

 

Als de jeugd bezwaren maakt, hebben ze een uitgesproken   mening, 

Als oude mensen bezwaren maken, hebben ze het niet goed begrepen!  

 

Als de jeugd verliefd is, voelt men zich jong, 

Als oude mensen verliefd zijn, vindt men dat kinderachtig! 

 

Als bij de jeugd iets mislukt, zegt men: volgende keer 

beter, we gaan er weer keihard tegenaan. 

Als oude mensen dat gebeurt, zegt men: laat maar, 

dat heeft toch geen zin meer.  

 

Als de jeugd iets vergeet zegt men: ik heb het ook zo 

waanzinnig druk. 

Als oude mensen iets vergeten, zeggen we:  

hij wordt dement. 

 

Als de jeugd depressief is, hebben ze problemen; 

Als oude mensen depressief zijn, moeten ze niet zeuren!   
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Oproep Odaschool 
Help mee met de nieuwe inrichting van het schoolplein van de Odaschool ! 
 
De Odaschool is bezig om het terrein rondom de school opnieuw in te richten. Daarvan is nu al 
iets te zien, maar er gaat nog veel meer veranderen. Er komt bijvoorbeeld meer speelgroen, 
een buitenpodium en een omheinde fietsenstalling. Maar er is ook nog ruimte voor andere 
ideeën. Een uitgebreide beschrijving van de plannen met plattegronden staat op de website van 
de wijkvereniging www.armenhoef.nl 
 

Of de plannen ook allemaal uitgevoerd kunnen worden hangt af van de beschikbare sponsoring, 
materialen en hulp.  
 
Sanne van Kaathoven van de Odaschool heeft ons daarom de volgende vragen gesteld: 
- Welke mensen hebben een bedrijfje wat ons zou kunnen ondersteunen in sponsoring 
  (geld/natura/vrijwilligers)? 
- Wie wil er mee helpen met menskracht en materiaal om een jeu de boules-baan aan te 
  leggen? 
- Wie heeft er nog andere ideeën die voor de kinderen vanaf 8 jaar nog een toevoeging  
  zouden kunnen zijn? 
- Zijn mensen bereid om een dag/enkele dagen met veel man te komen helpen als vrijwilliger?     
  Dit zal waarschijnlijk in de eerste of tweede week van de grote vakantie zijn. 
- Wie kan er aan materialen komen? Denk aan leveren van hout, machines o.i.d. 
- Wie heeft er ideeën over buurtpreventie, bijvoorbeeld via de webcam?  
  Zijn er mensen die een oogje in het zeil willen houden? 
 
Als u op de een of andere manier mee wilt helpen of nog wat meer informatie wilt hebben, dan 
kunt rechtstreeks contact opnemen met Sanne van Kaathoven. 
(svankaathoven@bsodaschool.nl  of 0413-472517) 
 

http://www.armenhoef.nl/


  

 
 

 
 

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: 

21 juni! 

En na de zomervakantie: 

30 augustus en 28 september 

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 
 

 

 

 

 


