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Ronald Walter
Ingrid Bekkers
Monique Dahmen
Corné Leemans
Anja Vervoort
Henk Sierdsema
Joost van Baast
Kimberley Klokgieters
vacant: interesse?
Neem contact op met
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Graaf Arnulfstraat 7
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v. R. van Kessellaan 4
Graaf Arnulfstraat 6
Hildewarelaan 3
Laan ten Bogaerde 42
Graaf Arnulfstraat 36

06-54358527
06-36156336
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06-46802125
06-15598100

iemand van het bestuur.

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:
E-mail:

www.armenhoef.nl
bestuur@armenhoef.nl

BANKREKENINGNUMMER:
Regiobank: NL 82 RBRB 0919 2668 78

Wilt u ook iets kwijt in het nieuwe wijkblad, lever dit dan in
voor 1 juni 2019 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 wijkblad hebben we de ijzige kou achter ons gelaten,
en gaan richting de lente en het lekkere weer. We hebben alweer van een paar
mooie lente dagen mogen genieten.
Het komende verenigingsjaar bestaat onze wijkvereniging maar liefst 36 jaar.
We zijn tot de conclusie dat de wijkvereniging veel probeert te organiseren voor
de wijkbewoners, echter helaas wel steeds vaker door dezelfde personen.
Op de algemene ledenvergadering van aankomende vrijdag 5 april (zie
uitnodiging verderop in het wijkblad) wordt hier het een en ander toegelicht.
Zonder hulp van andere wijkbewoners kunnen er helaas sommige activiteiten niet
meer door gaan. Denk hierbij aan een wijkfeest, kerstbingo of een andere leuke
activiteit. Helaas meldt niemand zich aan om activiteiten (mee) te organiseren.
Dus nu echt ook weer een oproep:

Vind je het leuk om dingen (mee) te organiseren of juist nieuwe
activiteiten te bedenken, dan zijn wij op zoek naar jou!!
Meld je nu snel aan bij het bestuur van de wijkvereniging via de mail op
bestuur@armenhoef.nl

We hebben voor het komende verenigingsjaar in ieder geval weer een paar mooie
activiteiten op planning staan, zoals:
* Paas activiteit op 13 april
* De algemene ledenvergadering op 5 april
Ook worden hier in het najaar nog de kinderbingo, Halloween en Sinterklaas aan
toegevoegd.
Met hulp en steun van u als lid van onze wijkvereniging hebben we een mooi jaar
voor de boeg!
Groetjes, en tot het volgende wijkblad.
Bestuur wijkvereniging “De Armenhoef”
-5-

Contributie

Contributie 2019-2020
Voor diegene die een machtiging hebben ingevuld wordt rond 15 april 2019
automatisch afgeschreven.
Leden die dit zelf willen overmaken graag ook rond 15 april 2019.

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 2019/2020 met naam,
straatnaam en huisnummer 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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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 Klokgieters, 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.
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VERVOLG VERSLAG ALV 2018 (zie pagina 9)
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.
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
- 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.
- Oproep Samenloop voor Hoop. Wij willen daar als wijkvereniging ook wat aan
doen d.m.v. een Keezentoernooi. Daarvoor is een team-captain cq medeorganisator nodig i.s.m. Isolde de Heyde om het georganiseerd te krijgen.
6) Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag.
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Uitnodiging ALV
en Feestavond
Vrijdag 5 April 2019
“De Beurs”
Aanvang: 20.30 uur
Op 5 april combineren we de ALV met een gezellige feestavond.

Andere locatie

Eerder melden we dat het bij de Gouden Leeuw zou zijn.
Om reden hebben we de locatie gewijzigd naar de Beurs.

Aanmelden

Graag willen wij tijdig vernemen wie er die avond aanwezig zal zijn.
Meld je aan door het onderstaande in te vullen. Ook vragen we voor de
feestavond een kleine bijdrage van € 7,50 per deelnemer.
Toegang voor de feestavond is vanaf 18 jaar.

Inleveren aanmeldstrook en bijdrage

Lever je aanmeldstrook met bijdrage in bij Ingrid Bekkers. Ze is woonachtig
op de Graaf Arnulfstraat 7. Inleveren voor 25 maart.
-------------------------------------------------Naam :
Adres :
Aantal Personen:
- 13 -

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

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

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

De Pen
Hallo allemaal,
Ik heb de pen doorgekregen van Siem, dus ik zal me even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Tim van der Steen, ik ben 8 jaar en zit op de Sterrenkijker in Uden.
Ik woon samen met papa, mama en mijn grote zus Nienke op de
Hildewarelaan 21. Mijn hobby’s zijn voetballen, buitenspelen en carnaval vieren.
Ik voetbal bij Rhode in de JO9-2 en ben grote fan van PSV.
Verder vind ik het ook heel erg leuk om met de jongens uit de wijk te voetballen
in de speeltuin of op het schoolplein.
Zoals sommige van jullie misschien wel hebben gezien ben ik dit jaar Nar bij de
jeugdraad. Dit vind ik super leuk, omdat carnaval met de paplepel is ingegeven.
Ik hoop jullie allemaal tijdens de carnaval tegen te komen.
Graag wil ik de pen doorgeven aan mijn vriend Lars Dekker.
Groetjes,
Tim

Attentiedienst
Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom bij onze wijkvereniging:
Mevr. Van Eijck
Fam. Hulsen-v.Eijndhoven
Fam. Van Unen

van Homberghlaan 19
Graaf Arnulfstraat 34
Van Rijckevorsel van Kessellaan 13
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DE SUPERMARKT IN DE WIJK!
Wij verzorgen het voor jou!
De supermarkt voor onder andere je dagelijkse
boodschappen voor thuis en op het werk.
Heb je interesse? Neem dan eens een kijkje op
www.sparwalter.nl of vraag ons persoonlijk naar
de mogelijkheden. Tevens verzorgen wij feestjes
met gekoelde dranken, BBQ of hou je meer van
een avondje gourmetten, fonduen of steengrillen?
Het kan allemaal vraag ons naar de mogelijkheden.

Spar Walter
Kruisstraat 3
5502 JA Veldhoven
040-2544245
Ronald: 06-54358527
Bianca: 06-23827636

Paashazenfestijn
Hallo allemaal,
Wij willen jullie uitnodigen om op zaterdag 13 april 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 25 maart in.
Kinderen tot en met groep 5 mogen zich opgeven (Groep 5 mag nog mee doen.) De kinderen
die in groep 6 of hoger zitten, mogen helaas niet meer mee doen, wellicht vinden jullie het leuk
om bij een spelletje te helpen? Geef je dan op door een email te sturen naar
biancaschellekens@hotmail.com.
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
Imke en Bianca
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 25 maart bij:
Bianca Walter, Laan ten Rode 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam + Achternaam:
_________________________________________
Adres:
__________________________________________
Leeftijd:
__________________________________________
Email (bij opgave hulp):
_________________________________________
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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

Verslag Keezentoernooi
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Vraag naar de mogelijkheden
bij het bestuur!

Papiercontainer

Graag willen wij u erop wijzen dat
op de volgende zaterdagen:
16 maart, 13 april
11 mei en 8 juni 2019
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

