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Attentiedienst
Anja Vervoort
Rita Verhagen

Graaf Arnulfstraat 6
Ollandseweg 12

490207
476676

Redactie
Ellen Bakker
Anja Vervoort

Hildewarelaan 19
Graaf Arnulfstraat 6

280227
490207

Internet
Website:
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Wilt u ook iets kwijt in het nieuwe wijkblad, lever dit dan in
voor 1 september 2018 bij één van de redactieleden
of mail het naar redactie@armenhoef.nl.
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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
Met het verschijnen van dit blad hebben we een paar leuke activiteiten achter de rug.
Daarnaast natuurlijk het jubileum wijkfeest wat wederom een succes was en we collectief
hebben gevierd dat we 35 jaar bestaan als wijkvereniging. Vrijdagavond hadden we een
kinderavond met karaoke. Zaterdags was het schitterend weer, en de kinderen hebben
zich zaterdagmiddag goed vermaakt met waterspelletjes, waarna ze aan de bbq konden
aanschuiven en de volwassenen konden genieten van een lekker buffet! Kortom, goed
gevierd met (een groot gedeelte van) de leden van de wijkvereniging.
De paasactiviteit was wederom een succes. Het bevalt goed dat deze voor de Pasen
gehouden wordt i.p.v. voorheen in het paasweekeinde. Wederom hadden er weer veel
kinderen zich opgegeven voor deze leuke activiteit. Samen met Hoeffie, onze wijk
paashaas, werden door de kinderen leuke spelletjes gedaan en naderhand op het
schoolplein de paaseieren gezocht. Al met al een zeer geslaagde activiteit.
Op woensdag 4 april hebben we onze jaarlijkse algemene leden vergadering gehouden in
de gouden leeuw. We hadden deze avond gecombineerd met een bezoek van de
brandweer, om wederzijds begrip te krijgen over het uitrukken van de brandweer bij
calamiteiten, maar ook de werkwijze van de brandweer in het algemeen.
Frank v.d. Heijden, de brandweercommandant van de brandweerpost in Rooi had zich
goed voorbereid en tezamen met twee collega’s een duidelijke power point presentatie
gegeven. De aanwezigen hebben vragen gesteld, waardoor het voor iedereen duidelijk is
wat de brandweer doet en wat hun werkzaamheden zijn.
Op zaterdag 9 Juni heeft de brandweer tevens een open dag waar iedereen bij
uitgenodigd is om een kijkje te komen nemen in de brandweerkazerne. Mochten er
wijkbewoners nog vragen hebben over de brandweer en of zich willen aanmelden bij de
whatsapp wijkpreventie, kunnen ze een mailtje sturen naar bestuur@armenhoef.nl.
We wensen u allen een hele fijne zomervakantie toe!
Groetjes, en tot het volgende wijkblad.
Bestuur wijk vereniging “De Armenhoef”
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Verslag ALV 2018
Verslag ALV Wijkvereniging De Armenhoef 4-4-2018
Toelichting door de brandweer
De brandweer regio Brabant-noord geeft een toelichting op hun organisatie en werkwijze.
Na een melding moet de brandweer binnen 6 minuten klaar zijn om weg te rijden.
Er is dus een flinke tijdsdruk om op tijd op de kazerne te zijn. Er wonen veel brandweerlieden
vlak rondom de kazerne, dus de aanrijtijden in Rooi zijn relatief kort. Er zijn twee
prioriteitsniveaus: prio1 en prio2. Bij Prio1 worden toeters en bellen gebruikt: dat is
tegenwoordig 120 dB, dus snoeihard. De chauffeur bepaalt of de sirene aan moet, mede i.v.m.
de verzekering in het geval van een aanrijding of iets dergelijks.
Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. snelheid en rijden door de wijk. Brandweerlieden moeten
parkeren aan de achterkant.
Meldingen bij de commandant:
088 0208207
f.vanderheijden@brwbn.nl
of loop op woensdag de kazerne binnen (via het poortje aan de achterkant):
in principe is Frank er dan altijd.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of er wat aanpassingen aan de alarmering uitgevoerd kunnen
worden, waaronder ook een geluidssignaal aan de achterkant i.v.m. spelende kinderen.
Geopperd wordt om hierbij onderscheid te maken tussen dag en nacht i.v.m. geluidsoverlast.
De commandant zal dit aankaarten.
ALV

Aanvang: 21:30 uur
Aanwezig:
Van het bestuur: Ronald Walter, Ingrid Bekkers, Kimberley Klokg
ieters, Henk Sierdsema, Joost van Baast, Corné Leemans, Anja Vervoort. Afgemeld: Monique
Dahmen.
Overige wijkbewoners: Henri Habraken, Mia Akkermans, Kim Ketelaars, Astrid vd Heyden, Cees
Vermeltfoort, Ton Kuipers, Cindy van Voorst, Ria van Zon, Gerry Voets, Toos Geven, Karel van
Aarle, Els van Aarle, Rita Verhagen, Thijs Merkx, Rob Dekker, Joris Vervoort, Christien de
Brouwer, John Bekkers, Linda de Brouwer, Theo de Brouwer, René van Voorst.
2) Opmerkingen n.a.v. de notulen
Gevraagd wordt om opmerkingen vanuit de zaal te anonimiseren in het openbare verslag.
In de Whatsapp-groep worden nog steeds berichten gepost die daar niet thuishoren: hierdoor
verlaten sommigen de groep, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

VERVOLG VERSLAG ALV 2018

3) Financiën
Het financiële jaarverslag wordt goedgekeurd en er wordt decharge verleend aan de
penningmeester. Er wordt aangegeven dat in de begroting de inkomsten van het wijkfeest niet
zijn opgenomen. Hiervoor worden € 500,- begroot en de uitgaven van het wijkfeest worden met
€ 500,- verhoogd.
4) Bestuur
Aftredend dit jaar zijn Ronald Walter, Ingrid Bekkers en Kimberley. Allen stellen zich herkiesbaar
en worden bij acclamatie herbenoemd als bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit 8 personen,
maar dat hoort een oneven aantal te zijn. Er is dus een vacature in het bestuur: dit al worden
opgenomen in het volgende wijkblad.
5) Overige punten
- Er zijn twee lotto-nummers vacant, (er is ’s avonds nog 1 lotto-nummer vergeven)
- De aanvraag/bestelling van nieuwe brandgangverlichting gaat wat moeizaam sinds de
gemeente Sint-Oedenrode is opgegaan in de gemeente Meierijstad.
- We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met het onderhoud van de
speeltuinen. Het idee is om een paar keer per jaar een facebook-oproep te doen om een paar
uur een onderhoudsactie uit te voeren. Dit zou bijvoorbeeld samen kunnen vallen met de
landelijke opschoondag, de voorbereiding/nabereiding van het wijkfeest.
- Dit jaar bestaat de wijkvereniging 35 jaar. Daarom houden we een tweedaags wijkfeest.
6) Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag.
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Verslag
Paashazenfestijn
Het was weer een speciale dag voor de kinderen van wijkvereniging
de Armenhoef, want op zaterdag 24 maart 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 en ouders die een handje wilden helpen uit de
Armenhoef. Zonder deze hulp was het weer lastig om de spelletjes goed te
organiseren, dus onze dank hiervoor is erg groot.
We hopen dat we volgend jaar weer net zoveel ouders of misschien wel meer
ouders en jongeren hebben die ons hierbij kunnen helpen. 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 en fijne paasmiddag. Tot volgend jaar!

Paaswerkgroep Armenhoef: Imke Krans en Bianca Walter
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Keezentoernooi
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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.

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

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

De Pen
Hoi ik ben Evi Rijkers.
Ik ben negen jaar oud.
Ik zit in groep 5 op de odaschool.
Mijn hobby zijn voetbal en gitaar spelen.
Mijn lievelingseten is sushi.
Mijn broertje is Cas en mijn zus is Isa.
Mijn vriendinnen zijn Kaatje, Lynn, Veerle, Indy en Sophie .
Ik wil later dierenarts worden en mode ontwerpster worden.
Ik speel graag buiten en met de playmobile en film kijken. Knutselen en tekenen
doe ik ook graag.
Ik heb verkering met Tijn mijn vriendje .
En daarom geef ik hem door aan Tijn van Kuringe.
Groetjes Evi xxxxx

Attentiedienst
Wij heten fam. Hamers-Feller (Ollandseweg 81) en
Nick van Hastenberg en Sabine Timmers (Van Homberghlaan 15)
welkom bij onze wijkvereniging!
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Lotto
Wij hebben nog 1 lotto nummer beschikbaar!!
De kosten zijn € 2,50 per maand en worden automatisch
afgeschreven. Heb je prijs dan wordt dit op je bankrekening bij
geschreven.
Voor meer info kun je contact opnemen met
Monique Dahmen penningmeester.
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DE SUPERMARKT IN DE WIJK!

BESTEL JOUW COMPLEET VERZORGDE BBQ
VOOR SLECHTS

€9.99 P.P.

Dit is inclusief:
•
•
•
•
•
•
•

4 stukken vlees (verdeeld over 6 soorten)
“grand mere” salade
Rauwkost salades
Sausjes
Stokbrood
Kruidenboter
Gebruik van bbq incl. gas *

Bestel minimaal 3 dagen van te voren voor minimaal 10 personen

Eventueel compleet te maken met gekoelde dranken.
Natuurlijk ook de winkel voor al jouw andere boodschappen voor
dagelijks gebruik of feestje!
Bel voor meer info naar Ronald Walter: 06-54358527

*Eventuele schoonmaakkosten in overleg €15,-

Verslag wijkfeest
Op 1 april jl. bestond onze wijkvereniging alweer 35 jaar.
Dit wilden we natuurlijk met alle leden vieren.
Daarom was er besloten om dit jaar een tweedaags feest te organiseren.
Te beginnen op vrijdag om 18.30 uur met een karaoke/ disco voor de kinderen.
Deze avond was best goed bezocht. Iedereen die lid is, kon vrijblijvend aankomen
lopen en onder het genot van een hapje en een drankje luisteren naar onze talentjes
uit de wijk. Er was speciaal voor deze gelegenheid een leuk podium opgebouwd zodat de
zangers en zangeressen als echte artiesten konden optreden.
Wat later op de avond kon er nog gezellig onder elkaar gekletst worden.
En wat hadden we een geluk met dit mooie weer!!
De hele avond heeft iedereen buiten gestaan, dit was dus extra genieten.
Op zaterdag zijn er spelletjes klaar gezet voor degene die graag een speelrondje wilde maken.
Ook hebben we elk jaar een mooi springkussen staan waar veel gebruik van wordt
gemaakt.(Aangeboden door Sportschool v.d. Oever)
Vanwege het warme weer was er ook een zwembadje opgezet die zorgde voor de nodige
verkoeling.
Rond de klok van 17:00 uur was de bbq goed op temperatuur om voor de kinderen lekkere
hamburgers en frikandellen te bakken, met of zonder broodje, salade en stokbrood met kruiden
boter. Dit ging erin als zoete koek. Een lekker ijsje ( gesponsord door Snackbar De Klomp) als
toetje na. Zo had ieder z'n buikje weer rond.
Nu was het tijd voor de volwassenen, ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan, was er deze
keer door de feestcommissie gekozen om een lekker warm en koud buffet te laten verzorgen
voor Cor ’t Fruitboerke. Hier werd smakelijk gebruik van gemaakt, ‘t was heerlijk.
Toen iedereen klaar was met eten werd er gestart met de verkoop van de lootjes.
Dit was het moment waar vele kinderen op hadden gewacht de loterij.
Er waren weer leuke prijsjes te winnen. Toen alle prijsje vergeven waren werd de loterij voor de
volwassenen gestart, ook dit was weer een groot succes.
Hierna kon het feest beginnen, met inmiddels onze vaste dj Ferry werd er tot in de late uurtjes
gefeest.
Al met al was het weer een geslaagd feest.
Fijn dat jullie er weer met zovelen waren dit jaar.
Iedereen bedankt voor z'n bijdrage op wat voor een manier dan ook.
Groetjes Van Het Feestteam
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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

HUISREGELS DEELNEMERSVOORWAARDEN
PREVENTIE WHATS-APP
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
Deelnemers zijn woonachtig in straat/buurt/ wijk van de groep.
WhatsApp is een burgerinitiatief.
De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting.
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon De
bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”).
Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de
persoon.
Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een
regen van 112 meldingen.
Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon
vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een
signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken
zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk
bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
Gebruik deze WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling
contact/privéberichten.
Soms worden er ook berichten geplaatst waar niet iedereen voortdurend mee gestoord wil
worden omdat dit niet in deze groep thuishoort
Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep.
Zodra u bent toegevoegd in de groep ziet u in WhatsApp vanzelf een melding staan.
U hoeft hier niet op te reageren met een ‘Dank je wel’ of bv. emoticon, stel dat er 100 mensen lid
zijn van de Preventie App groep dan ontvangen alle 100 leden een niet urgent bericht, terwijl ze
dat wel verwachten.
Het maakt mensen onnodig ongerust en sommige leden verlaten hierdoor zelfs de groep, dat
terwijl beheerders vaak erg veel moeite hebben gedaan om leden te werven.
Heeft u vragen aan de beheerder (Corné Leemans of Kimberly Klokgieters), stel deze dan in een
privébericht maar nooit in de groep zelf, of via mail naar preventie@armenhoef.nl
Tip: Installeer een Alarm geluid zoals bv. een sirene als meldingsgeluid van de Alarm App groep,
zo weet u direct of de melding urgent is of niet.
Als u een alarmerende melding wilt doen, bel dan eerst 112 en App vervolgens de Alarm App
groep.

Het is belangrijk dat u in het bericht zoveel mogelijk informatie plaatst, denk aan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Locatie en tijdstip (Let op: in de Preventie App mag je uitsluitend berichten plaatsen die op dat
moment van toepassing zijn, achteraf berichten mogen niet meer geplaatst worden).
Soort (verdachte) situatie
Aantal personen
Eventueel voertuig inclusief kenteken
Beschrijving van voertuig en personen
Is 112 gebeld
Kijk ook eens op www.wabp.nl
Voor aanmeldingen Preventie App mail naar preventie@armenhoef.nl
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Puzzel

Papiercontainer

Graag willen wij u erop wijzen dat
op de volgende zaterdagen:
9 juni, 7 juli en 8 september 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

