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Agenda
Zaterdag

24 maart

15.00 uur Paashazenfestijn

Opgeven Algemene ledenvergadering voor 28 maart !
Woensdag 4 april

Wijkfeest 2018
Vrijdag
Zaterdag

25 mei
26 mei

20.30 uur ALV

De Gouden Leeuw

18.00 uur kinderkaraoke disco
14.00 uur wijkfeest 35-jarig bestaan
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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Met het verschijnen van dit wijkblad hebben we de ijzige kou achter ons gelaten,
en gaan richting de lente en het lekkere weer.
Het komende verenigingsjaar bestaat onze wijkvereniging maar liefst 35 jaar.
Hierdoor zijn we met de werkgroep wijkfeest druk in de weer een mooi, spectaculair,
maar vooral gezellig wijkfeest te organiseren om deze mijlpaal met al onze leden te
gaan vieren.
Afgelopen jaar is ons ledenaantal wederom gegroeid en we staan op een mooi leden
aantal van precies 300, op precies 100 adressen.
Ons ledenaantal blijft groeien, wat goed doet aan de saamhorigheid in de wijk.
We hebben voor het komende verenigingsjaar weer mooie activiteiten op stapel staan.
Zoals:
* Paas activiteit op 24 maart
* De algemene ledenvergadering op 4 april
* Wijkfeest op 25 en 26 mei
* Nog te plannen keezentoernooi
Ook worden hier in het najaar nog de kinderbingo, Halloween en Sinterklaas aan toegevoegd.
Al met al weer een mooi jaar voor de boeg!
Mochten er wijkbewoners zelf activiteiten willen aanbrengen, staan we daar zeker voor open.
Neem hiervoor contact op met het bestuur.
Groetjes, en tot het volgende wijkblad.
Bestuur wijk vereniging “De Armenhoef”
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Uitnodiging ALV

Algemene ledenvergadering woensdag 4 april 2018
Aanvang 20.30 uur bij De Gouden Leeuw.
Wij nodigen iedereen uit om daarbij aanwezig te zijn
onder het genot van een hapje en een drankje.
Willen jullie voor 28 maart laten weten of jullie aanwezig
zullen zijn en met hoeveel personen?
Dit kan door een mail te sturen naar bestuur@armenhoef.nl of
aan een van onze bestuursleden door te geven.
Graag tot dan!!
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Verslag ALV 2017
Vergadering: Algemene Ledenvergadering 2017
Datum: 5 april 2017
Aanwezig: Anita Leemans, Mia Ackermans, Christien de Brouwer, Henrie Habraken, Johan de
Brouwer, Ellen Bakker, Thijs Merks, Job van de Ven, Cees Vermeltfoort en Wim van Kreij en het
bestuur: Anja Vervoort, Ingrid Bekkers, Joost Verbaast Kimberley Klokgieters, Monique Dahmen,
Ronald Walter en Corné Leemans.
Voorzitter: Ronald Walter
Notulen: Monique
1. Opening
Ronald opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De opkomst is klein maar we gaan ervoor!
2. Notulen ALV 2016
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2016 wordt doorgenomen.
3. Mededelingen/ingekomen stukken
De volgende personen hebben zich afgemeld voor de vergadering: Henk Sierdsema, Rita Verhagen.
Dhr. Van Kreij heeft een reactie op de afmeldingen van vorig jaar, hij had zich netjes afgemeld maar
staat er niet bij. Sorry, over het hoofd gezien. Via de mail heeft Ronald doorgekregen dat per 1 mei
Dhr. Brouwers stopt met het onderhoud van de speeltuin aan de Hildewarelaan er moet dus iemand
anders gevonden worden waarop de reacties van de aanwezige zijn dat als je in de speeltuin zit bij
je kinderen het een kleine moeite is om even de bezem mee te nemen en het zo dus netjes kan
maken. Christien stelt voor anders er een werkgroep voor maken, Een reactie van Mia is dat
misschien Ad van Son deze taak op zich wil nemen omdat hij altijd zo in de weer is met zijn tuintje en
gemeente perk in zijn buurt.
4. Financieel verslag verenigingsjaar 2015-2016
Het financieel verslag ligt op de tafels, Christien vraagt zich af waarom er bij de contributie uitgaven
staan, wat al vaker aan de orde is gekomen maar Corné legt dit uit dat er voor het nieuwe
contributiejaar al voor 1 april betaald is en dat je dit zo moet wegboeken om het weer in evenwicht
te krijgen. Van de gemeente €500.00 gekregen voor het onderhoud aan de speeltuinen

5. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft de stukken bekeken en alles in orde bevonden, doordat Ellen Bakker
aftredend is moet er een nieuw persoon aangesteld worden, Christien geeft aan dit te willen doen en
is door de aanwezige goed bevonden.

6. Gesprekken op de avond
Mia vraagt zich af waarom er bij de begroting van de lotto een marge van €100.00 zit, dit komt
omdat we het afgelopen jaar alle nummers wel vol hebben maar stel dat het niet lukt je het wat lager
moet begroten. Er is nu weer 1 nummer vrij maar Job geeft aan dat hij daar wel interesse in heeft,
nu zijn dus weer alle nummer bezet.
Ook is de vraag waarom er bij de verzekering niks is ingevuld dat komt doordat van Kuringe dit
sponsort voor de wijk en er dus voor ons geen kostenplaatje aan zit omdat wij ook met de financiën
zijn over gestapt naar de Regiobank en dit een flink bedrag minder is in de bankkosten.
Bij de wijkfeesten komen door een eigenbijdrage en een loterij die we organiseren geld binnen
zodat het wijkfeest niet al te duur is, volgend jaar is het 35 jarig bestaan en dan kunnen we iets
extra’s doen. Er werd gevraagd door enkele bewoners voor de vrijdagavond kinderdisco, Ingrid heeft
het op facebook gezet maar weinig reactie dus dit jaar gaat het niet door.
Update whatsapp groep er zijn 84 nummers in deze groep.
Brandgang verlichting er is nog te weinig verlichting aan de kant Homberghlaan en Ollandseweg,
Corné en Joost gaan ermee aan de slag.
Leden we hebben tot nu toe 97 gezinnen, bijna 300 leden. In de wijk zijn weer wat mensen verhuisd
en er komen weer nieuwe bewoners, Anja doet er als ze niet in de verbouwing zitten een wijkblad in
de bus met een inschrijfformulier.
Oversteek bij de neul, Wim maakt het vaak mee dat ouderen met een rolator of mensen met een
kinderwagen moeilijk van het schuine kantje op en af kunnen. Dit zou een s aangekaart moeten
worden bij de gemeente. We gaan er achteraan en proberen het voor elkaar te krijgen. Ook over de
schaakstukken is gesproken en misschien contact opnemen met Martijn Bax, die heeft ze.

7. Afsluiting
Ronald bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.

-9-

WIJKFEEST

Wijkfeest op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei,
locatie speeltuin Hildewarelaan.
Dit jaar bestaat onze wijkvereniging 35 jaar en dat moet gevierd worden!!
We beginnen op vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur met een
kinderkaraoke disco. Aansluitend voor iedereen die zin heeft een
gezellige avond met een hapje en een drankje.
Zaterdagmiddag is iedereen welkom vanaf 14.00 uur. We zijn nog druk
om het middag programma voor jong en oud in te vullen. Vanaf 17.00 uur
komt er eten op tafel, wat dat wordt blijft nog een verrassing maar wordt
zeker de moeite waard.
Wij vragen iedereen om zich voor 14 mei op te geven voor het eten van
zaterdag 26 mei bij Ingrid Bekkers, Graaf Arnulfstraat 7 of Monique Dahmen,
Hildewarelaan 5. Hiervoor vragen wij € 5.00 p.p. vanaf 12 jaar en ouder.
Mocht Ingrid of Monique niet thuis zijn kan dit ook in een envelop in de
brievenbus gedaan worden met het geld en de aantal personen boven
de 12 jaar ook willen wij graag weten hoeveel kinderen er onder de 12 jaar
aanwezig zullen zijn op die zaterdag.
Graag tot dan!!
De feestcommisie
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Contributie

Contributie 2018-2019
Voor diegene die een machtiging hebben ingevuld wordt
rond 15 april 2018 automatisch afgeschreven.
Leden die dit zelf willen overmaken graag ook rond 15 april 2018.

De contributie bedraagt:
€ 10,--per persoon
€ 20,--per 2 persoons huishoudens
€ 30,--per gezin

S.v.p. de contributie overmaken op:
bankrekeningnummer NL82 RBRB 0919 2668 78
o.v.v. contributie 2018/2019
of heeft u liever dat wij het bij u opkomen halen meld dat dan even bij een
van onze bestuursleden of mail het ons. bestuur@armenhoef.nl
(verenigingsjaar loopt van april tot april)
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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.

Attentiedienst
Wij heten fam. van der Velden – de Haas, Graaf Arnulfstraat 9,
welkom bij onze wijkvereniging!

Wij feliciteren familie Rovers, met de geboorte van hun zoontje Kai!

- 15 -

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

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

De Pen
Hoi buurtgenoten,
Mijn naam is Isa Rijkers. Ik ben 10 jaar.
Samen met mijn ouders en mijn zusje Evi en broertje Cas,
woon ik aan de Van Homberghlaan 23.
Ik zit in groep 6/7a van de Odaschool.
Mijn leukste vakken op school zijn handvaardigheid en drama.
Joëlle van Kuringe is mijn BFF.
Sporten die ik beoefen zijn volleybal en hiphop.
Mijn hobby’s zijn knutselen en tekenen.
Jullie vragen je natuurlijk af aan wie ik de pen door wil geven?
Ik geef de pen door aan mijn zusje Evi.
Zij krijgt de pen van me omdat ze altijd lief voor me is en omdat we fijn samen kunnen spelen!
Daar wil ik ze voor bedanken en krijgt om die reden de pen.
Succes Evi.
Dikke xxx Isa

Beauty & Feet For You
Koninginnelaan 2, St-Oedenrode
0611081544 info@beautyenfeetforyou.nl
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Lotto
3-9-2017
10-9-2017
17-9-2017
24-9-2017
24-9-2017

23
8
16
36
11

1-10-2017 38
8-10-2017 19
15-10-2017 35

K Schepens
Paul Feddon
A. van Son
J. van Hoof
Freek v/d Heijden

Graaf Arnulfstraat 9
Graaf Arnulfstraat 15
Graaf Arnulfstraat 27
Laan ten Rode 14
Graaf Arnulfstraat 8

22-10-2017 33
29-10-2017 42

W. van Kreij
Laan ten Bogaerde 1
F. Geerts
Hildewarelaan 25
Martijn en Berry Foolen v.Homberghlaan 20
V. Rijckevorsel v. Kessellaan
M. van Vugt
33
Kim Dekker
Laan ten Rode 10

5-11-2017
12-11-2017
19-11-2017
26-11-2017
26-11-2017

Audrey Dahmen
Brouwers
M. Habraken
E.C. Geeven
J. van Hoof
J. Merkelbach

12
2
14
36
13

3-12-2017 21
10-12-2017 32

Graaf Arnulfstraat 4
Hildewarelaan 2
Graaf Arnulfstraat 3
Laan ten Rode 14
Laan ten Rode 2
Ollandseweg 51
v. Homberghlaan 33

17-12-2017 12
24-12-2017 44
31-12-2017 11

G. v.d. Boogaard
W. Voets
Audrey Dahmen
Brouwers
Franck v/d Brink
Freek v/d Heijden

7-1-2018 6
14-1-2018 23
21-1-2018 32
28-1-2018 8
28-1-2018 45

M. Vervoort
K Schepens
W. Voets
Paul Feddon
Corina van Berkel

Graaf Arnulfstraat 6
Graaf Arnulfstraat 9
v. Homberghlaan 33
Graaf Arnulfstraat 15
Laan ten Rode 28
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Graaf Arnulfstraat 4
Graaf Arnulfstraat 26
Graaf Arnulfstraat 8

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

Verslag Kinderbingo
Op woensdagmiddag 24 januari hebben de kinderen van Wijkvereniging de Armenhoef
een kinderbingo gehad. De opkomst was wat minder dan andere jaren en ouders melden
zich pas heel erg laat aan, waardoor het voor ons moeilijk in te schatten was of dat we
de bingo wel door moesten laten gaan. Na de vele oproepen op facebook,
hebben we dan toch nog met 27 kinderen bingo gespeeld.
De kinderen waren heel erg enthousiast en deden volop mee. Het was iedere ronde weer
heel erg spannend want regelmatig moesten er nog diverse kinderen 1 nummer om de rij
of kaart vol te hebben en een mooie prijs in de wacht te slepen. De eerste ronde werd
gewonnen door Amber en Anne. Zij mochten beiden dobbelen en wie het hoogste gooide,
mocht iets uitkiezen van de tafel. Amber had het hoogste gegooid en zocht iets leuks uit
en Anne mocht grabbelen. Twee volle rijtjes gingen naar Anne dat was leuk, want nu mocht
zij dan eindelijk toch iets uit kiezen van de tafel. De volle kaart prijs ging naar Nyncke.
Bij ronde 2 mochten alle kinderen gaan staan en gingen we voor de pech prijs. Wie een
nummer had op zijn bingo kaart moest gaan zitten tot dat er nog maar eentje over bleef
en die kreeg zoals de kinderen zelf zeiden de ‘loser prijs’ en mocht grabbelen. Sjors was
onze loser, gelukkig kon hij er toch zelf nog mee lachen. Daarna gingen we verder voor
het eerste rijtje en deze werd gewonnen door Nyncke, 2 rijtjes wederom door Anne,
en de volle kaart ging naar Sjors.
In ronde 3: ‘’De loser prijs ging dit keer naar Mats’’ Hij vond het super leuk dat hij mocht
grabbelen en was toch ook heel erg blij. Daarna verder gaan spelen met ronde 3 werd het
eerste rijtje gewonnen door Imke, 2 rijtjes werd gewonnen door Kevin, en de volle kaart prijs
ging naar Lynn.
In ronde 4: ‘’De loser prijs ging ditmaal naar Lars. Ook hij vond het leuk om te grabbelen en
het duurde best lang voor dat hij zijn eerste nummer kon afstrepen op de kaart. In de speciale
ronde werd de kadobon van Intertoys van 5 euro gewonnen door Dieuwertje bij de eerste volle rij.
2 rijtjes, de kadobon van 7,50 werd ook gewonnen door Dieuwertje, de volle kaart, de kadobon
van 10 euro ging ditmaal Lars. Het was nog even spannend want er zaten veel kinderen die nog
maar een nummertje moesten hebben.
De kinderen konden op hun bingo kaart hun naam schrijven voor een extra kans op een mooie prijs,
de 5 gelukkige winnaars waren 1. Amber, 2. Dieke 3. Mats, 4. Jesper, 5. Sjors.
Aan het eind van de middag mochten alle kinderen die helaas tijdens de bingo nog geen prijs
hadden gewonnen een leuke prijs grabbelen zodat iedereen met een prijs naar huis kon.
Al met al een zeer geslaagde bingo!
We willen iedereen bedanken voor opkomst, en de kinderen die geen prijs hebben wellicht dan
weer bij een andere bingo. Bedankt voor de gezellige middag en tot de volgende keer!
De foto’s zijn te vinden op Wijkvereniging de Armenhoef. Dit is een besloten groep van alleen leden
van onze Wijkvereniging.
Kim Dekker & Bianca Walter
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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

Paashazenfestijn
Hallo allemaal,
Wij willen jullie uitnodigen om op zaterdag 24 maart van 15.00 uur
tot +/- 17.00 uur mee te doen aan het paashazenfestijn.
(dit is niet de zaterdag van Pasen maar een week eerder)
Verzamelen om 14.45 uur in de speeltuin aan de Hildewarelaan.
We gaan dan paashazen zoeken, spelletjes doen, en natuurlijk komt de enige echte paashaas
Hoefie ook nog een kijkje nemen en nog veeeeeel meer.
Wil jij dit niet missen en heb jij er net als wij heel veel zin in, geef je dan op en lever onderstaand
strookje uiterlijk 14 maart in.
Kinderen tot en met groep 5 mogen zich opgeven (Groep 5 mag nog mee doen)
Niet vergeten:
* Je papa en/of mama
* Een tasje
* Goede zin
Om het paashazenfestijn wederom tot een groot succes te maken, hebben we de hulp nodig van
onze jeugd, broers/zussen/vriend(in) om de spelletjes in goede banen te leiden. En zijn we nog op
zoek naar de paashaas(wil je de paashaas zijn meld je dan ook via Bianca. Wil je ons helpen?
Meldt je dan snel aan via email naar Bianca: biancaschellekens@hotmail.com of lever
onderstaand strookje in.
Groetjes namens het paashazenfestijn comité
Bianca en Imke
Ps. De foto’s die gemaakt worden, zullen op de Armenhoef facebook-pagina geplaatst worden,
zodat als je de foto’s graag wilt hebben, je ze zelf hier van af kan halen.
Onderstaand strookje uiterlijk inleveren voor 14 maart bij:
Bianca Walter, Laan ten Rode 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam + Achternaam:
________________________________________
Leeftijd:
________________________________________
Email (bij opgave hulp):
________________________________________
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Kleurplaat

KEEZEN / SAMENLOOP VOOR HOOP
In samenspraak met een team van Samenloop voor Hoop bij ons in de wijk gaan
we een keezen toernooi organiseren, waarbij de volledige opbrengst zal gaan naar
dit team van Samenloop voor Hoop.
De wil is er, de draaiboeken liggen klaar, echter zijn we nog op zoek naar
“handjes” die mee willen helpen dit mooie initiatief tot een succes te brengen in
samenspraak met de captain van dit team, en leden van onze wijkvereniging.
De bedoeling is om dit toernooi nog voor de zomervakantie plaats te laten vinden.
Wil jij mee helpen om dit toernooi te organiseren? Stuur dan een mailtje naar
bestuur@armenhoef.nl
We hopen dat jullie mee willen helpen dit mooie initiatief tot een succes te
maken!
Groetjes,
Het bestuur van wijkvereniging de Armenhoef
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Puzzel

Papiercontainer

Graag willen wij u erop wijzen dat
op de volgende zaterdagen:
10 maart, 7 april, 12 mei
en 9 juni 2018
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

