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Agenda
Zaterdag 20 juni ±15.00 uur Activiteit jeugd Wijkfeest
17.00 uur Barbecue
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Speeltuin Hildewarelaan
Speeltuin Hildewarelaan

Van de bestuurstafel

Beste wijkbewoners,
Sinds het laatste wijkblad is er weer veel gebeurd, we hebben een paasactiviteit gehad waarbij
de kinderen leuke spelletjes mochten doen en vervolgens de verstopte eieren mochten gaan
zoeken op het schoolplein van de Odaschool.
Daarnaast hebben we een algemene ledenvergadering gehad. De opkomst was iets beter dan
vorig jaar, al blijkt dat het geen favoriete activiteit is van onze wijkbewoners.
Tijdens deze algemene ledenvergadering heeft er een bestuurswissel plaats gevonden;
Edo van Rossum, onze penningmeester en secretaris heeft zijn uitdaging bij Rhode gevonden
om daar secretaris te worden en heeft bij onze wijkvereniging zijn bestuursfuncties neergelegd.
We wensen Edo heel veel succes in zijn nieuwe bestuursfunctie en bedanken hem voor zijn
inzet de laatste jaren. Deze functies zijn ingevuld door, nieuw bestuurslid, Monique Dahmen als
penningmeester en Ingrid Bekkers als secretaris. Daarnaast liep de ambtstermijn van onze
voorzitter Henk Sierdsema af, deze functie heb ik, Ronald Walter, overgenomen. Henk zal
aanblijven als bestuurslid. Tevens verwelkomen we Corné Leemans als nieuw bestuurslid.
In het vooruitzicht hebben we weer ons jaarlijks wijkfeest en wel op 20 Juni.
De wijkfeestcommissie is er weer druk mee bezig om er een gezellige dag van te maken voor
jong en oud. ‘s Middags zal er voor de kinderen een activiteit zijn, en ‘s avonds de bbq met
aansluitend het wijkfeest. Mocht je jezelf nog niet opgegeven hebben kan dit nog tot
15 Juni!! Zie tevens de oproep verderop in het wijkblad.
Namens het bestuur wensen wij u allen een fijne zomer, en hopen u te mogen ontmoeten op
het wijkfeest!
Groetjes, en tot het volgende wijkblad.
Bestuur wijkvereniging “De Armenhoef”
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Kleurplaat
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De Pen
Hallo allemaal,
Ik heb de pen gekregen van Tobias Krans.
Mijn naam is Amber Walter, ik ben vorige week 6 jaar geworden, dat was erg gezellig.
Ik woon in de laan ten rode 5, samen met mijn papa en mama, en mijn zusje Nyncke.
Ik zit op de odaschool in groep 2 en ga na de zomervakantie naar groep 3, daar heb ik
heel veel zin in, want dan leer ik nog meer lezen en schrijven.
Mijn grote hobby is ballet, elke zaterdag krijg ik hier les in, en in juni mag ik zelfs
optreden in een echt theater, dat vind ik echt super leuk!
Mijn andere hobby’s zijn knutselen, zwemmen, dansen, tekenen, lezen en schrijven.
Daarnaast ga ik ook heel graag naar de Efteling.
Ik geef de pen door aan mijn zusje Nyncke.
Groetjes, Amber

Attentiedienst
We willen onderstaande nieuwe leden
welkom heten
bij onze wijkvereniging!
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

Timmermans
Vermeltfoort
Rijkers
van der Heijden

v.Rijkevorsel van Kessellaan 13
Graaf Arnulfstraat 36
van Homberghlaan 23
Lindendijk 15
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XCO
XCO is de work-out voor een sterk, atletisch en een uitgebalanceerd lichaam.
Met de XCO train je het uithoudingsvermogen, spiervolume en spier- bindweefsel.
Een optimale work-out voor het hele lichaam.
Vanaf september zal Sportcentrum van den Oever starten met haar nieuwe training.

eXcio
Behaal geweldige resultaten met deze unieke cirkel- fitnesstraining.
In 30 minuten traint u het gehele lichaam door het dubbel- concentrische systeem, hiermee
traint u twee spiergroepen op één apparaat!

Power Yoga
Power Yoga is een dynamische Yoga vorm waarbij fysieke houdingen
direct na elkaar uitgevoerd en ondersteund worden door ademtechniek.
Door je aandacht te focussen met behulp van je ademhaling op de beweging en
het ervaren van je lichaam, ontstaat een vergelijkbaar effect als bij hardlopers, een soort
meditatie door beweging.

Verslag ALV
Vergadering: Algemene Ledenvergadering 2015
Datum: 21 april 2014
Aanwezig: Corne Leemans, Monique Dahmen, Mia Ackermans, Halinka Habraken,
Henry Habraken, Bianca Walter, Kim Dekker, Martijn Foolen, Berry Foolen, Thijs Merks,
Johan de Brouwer, Tom van Wanrooij 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 2014
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2014 wordt doorgenomen. Er wordt nog
medegedeeld dat de speeltuincommissie weer compleet is.
3. Mededelingen/ingekomen stukken
De volgende personen hebben zich afgemeld voor de vergadering: Ellen Bakker, John Bekkers
en Wim van Kreij.
4. Financieel verslag verenigingsjaar 2014-2015
Edo licht als penningmeester de jaarrekening toe. Het wijkfeest is mooi binnen de begroting
gebleven en door de eigen bijdrage en loterij nog extra inkomsten. De bingoavond levert
meestal meer op dan dat deze kost. Wordt wel elke jaar begroot dat deze iets kost. Dit jaar
voor het eerst weer een activiteit voor de oudere jeugd. Hiervoor was geen budget
opgenomen
5. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft de stukken bekeken en alles in orde bevonden. De kascommissie blijft
in eerste instantie hetzelfde. Nadat Monique Dahmen heeft aangegeven dat zij penningmeester
wil worden (zie verder in verslag), neemt Corne Leemans haar plaats in de kascommissie in.

VERVOLG VERSLAG ALV zie pagina 13
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VERVOLG VERSLAG ALV pagina 11
6. Begroting verenigingsjaar 2015-2016
Edo geeft aan dat hij altijd redelijk ruim begroot. Lagere inkomsten en hogere uitgaven, zodat
eventuele nadelige zaken opgevangen kunnen worden. De lotto is qua inkomsten lager
begroot omdat er een aantal nummers nog vrij zijn. Deze worden tijdens de vergadering
spontaan ingevuld. De kosten van de bank zijn dit jaar hoger ingeschat, doordat de korting bij
de Rabobank is vervallen. Edo gaat de mogelijkheden bij de Regiobank bekijken. Er staat een
dubbele post voor Pasen in. In 2015 in april en 2016 in maart. De activiteit voor de oudere
jeugd krijgt een groter budget.
7. Bestuur
Volgens schema is Henk aftredend. Henk wil wel lid blijven van het bestuur, maar niet meer als
voorzitter. Ronald heeft aangegeven deze functie over te willen nemen. De vergadering heeft
hier geen problemen mee. Edo geeft aan dat hij een van zijn functies wil afstoten, het liefst
het penningmeesterschap. Monique Dahmen biedt zich aan om dit op haar te nemen. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Rondvraag
Mia Ackermans vraagt of nummer 4 bij de Lotto nog vrij is voor haar. Wordt door Edo verder
opgepakt.
9. Sluiting
Henk bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Puzzel
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Verslag
Paashazenfestijn
Kinderen uit de wijk Armenhoef gaan op zoek naar Hoefie de paashaas
Het was weer een speciale dag voor de kinderen van wijkvereniging de
Armenhoef, want op zaterdag 4 april kwam de enige echte Hoefie de
paashaas naar onze wijk. 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 et paaseieren
zoeken.
We kijken terug op een gezellige en
fijne paasmiddag. Tot volgend jaar!
Paaswerkgroep Armenhoef: Imke Krans, Bianca Walter
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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

Wijkfeest
Beste wijkbewoners,
Op zaterdag 20 juni is het jaarlijkse WIJKFEEST!
Alle leden zijn zoals elk jaar van harte uitgenodigd om op deze
gezellige dag aanwezig te zijn.
Voor zowel de kinderen (zie pagina 21) als de volwassenen worden
er activiteiten op touw gezet. Deze beginnen vanaf 14.30 uur.
Rond de klok van 17.00 uur gaat de BBQ weer aan.
De kosten zijn € 5,00 p.p. vanaf 12 jaar !!

Kom jij ook?
Opgeven kan nog t/m 15 juni!
Vul het onderstaand strookje in en
lever dit samen met het geld in bij:
Ingrid Bekkers

Graaf Arnulfstraat 7

We hopen ook dit jaar weer op een goede opkomst.
Groetjes De wijkfeestcommissie.
Naam:
Adres:
Aantal personen /kinderen boven 12 jaar ;
Aantal kinderen onder 12 jaar ;

Let op wij komen dit jaar niet langs de deur dus zelf opgeven.
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Krans Hoveniers
Aanleg en Onderhoud van tuinen
Voor particulieren, instellingen en bedrijven.
Tel. 06-26558917
info@kranshoveniers.nl
www.kranshoveniers.nl

Hallo allemaal,
Tijdens het jaarlijkse wijkfeest hebben we ook weer een super leuke activiteit voor de
jeugd. Deze zal starten om +/- 15.00 uur op zaterdag 20 juni 2015
in en om de feesttent.
Voor deze activiteit mag je meebrengen:
Plastic tassen
(oude) vlaggenlijnen
(oude) plastic tafelkleden
Of ander plastic materiaal om in een vlaggenlijn te verwerken
Tijdens deze activiteit gaan we een superlange vlaggenlijn maken. De langste
feestvlaggenlijn van Sint-Oedenrode. Ook gaan we spandoeken maken en de speeltuin
omtoveren tot een feestplek.
Je mag zelf spullen meebrengen die je hiervoor kunt/ wilt gebruiken. Denk aan:
gekleurd plastic. Er zullen ook knutselspullen aanwezig zijn.
Niet vergeten:
- heel veel plastic tassen of bijvoorbeeld oude plastic tafelkleden.
- Veel plezier
- Grote broer of zus, papa of mama die mee kunnen helpen 
Ik hoop op een lange, kleurrijke vlaggenlijn.
groetje en tot dan,
de (jeugd) feest commissie
Monique van Rossum, Hildewarelaan 17
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Uw schoonheidssalon in Sint Oedenrode voor al uw schoonheidsbehandelingen.
Of u nu komt voor een gehele behandeling of voor een kleinigheidje we nemen ruimschoots de tijd om
naar uw wensen te luisteren en u het juiste advies te geven. Er wordt gewerkt met de professionele
merken: Skeyndor, Dermalogica en Pupa Milano.
U kunt bij ons terecht voor:
Gezichtsbehandelingen o.a. Acne behandelingen*
Massage
Manicure
OPI gellak behandeling
Pedicure o.a. pedicure diabetisch/reumatische voet*
Definitief ontharen* d.m.v. elektrisch ontharen en Laser
Visagie
Coaguleren van huidoneffenheden (o.a. steelwratjes en couprose)
Harsen, epileren en wimpers/wenkbrauwen verven
Wie de huid regelmatig op de juiste manier laat onderhouden en tevens zelf thuis goed verzorgt, ziet er
langer jong en mooi uit.

*vergoeding zorgverzekeraar mogelijk.
Borchmolendijk 12a 5492AK Sint Oedenrode
info@schoonheidssaloneindeloos.nl

0413-474234

www.schoonheidssaloneindeloos.nl

Papiercontainer

Graag willen wij u er op wijzen dat
er op de volgende zaterdagen:
13 juni en 11 juli 2015
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!
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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

