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Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
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Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (����������. 
Op de volgende plaatsen ligt de koers: 
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
���	
������������������
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, �������������������� ������
����!
��
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC 
 
���������
Het adres van onze internetpagina’s: "��#�$$%%%!������
����!
��
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen 
naar: %�&������ ������
����!
��
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Via mail naar �������� ������
����!
� of in de brievenbus bij 
d’Ouw School in de vorm van een diskette en een afdruk 
(i.v.m. leesbaarheid diskette). 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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8 29-08-2005  37 (14-09-2005) 

9 26-09-2005  41 (13-10-2005) 

10 31-10-2005  46 (16-11-2005) 

11 28-11-2005  50 (14-12-2005) 
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7 November jl. is onze zoon, 
François, op wereldreis vertrokken, 
met een vriend. Inmiddels is hij 
getrouwd in Huè in Vietnam. 
Hij is getrouwd op zijn verjaardag 
op 6 juni 2005. 
De bruiloft duurde twee dagen en 
wij waren er bij. Het was een hele 
belevenis. 

Familie Feijen 
 

———— 
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Hoera, ik heb een broertje! 
Hij heet ����
en is geboren op 
zaterdag 30 juli 2005 om 9.15 uur. 
Hij weegt 4270 gram. 
 
Mama en het kleine ukje 
doen tussen 12 en 3 even een tukje. 
En zelfs Makkertje en Jippie doen dan hun best,  
om stil te zijn net als de rest. 
 
Als u even belt voordat u wilt komen, dan vinden wij dat 
erg fijn, kusjes van Willemijn. 
 
Martijn, Selma, Willemijn en Bart van Balen-Venis. 
Nieuwe Kerkstraat 3a, 5507 LP Veldhoven. 
� 040 - 241 33 06 
 

———— 
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Tijdens het Koningsschieten op 24 juni jl. 
is ����
	�
���� ������ geworden van 
het Gilde St. Jan. 
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Ieder jaar weer doen wij een beroep op de mensen die 
woonachtig zijn in Oerle, om donateur van onze 
bloemenvereniging te worden. 
Velen van u zijn al heel wat jaren bereid ons jaarlijks een 
financiële bijdrage te geven. 
Oerle groeit wat het aantal inwoners betreft, en wij heten de 
nieuwe bewoners van harte welkom. 
Via deze weg willen wij onze vaste en nieuwe donateurs 
bedanken voor hun financiële gift. 
Als blijk van waardering kunt u ook dit jaar weer wekelijks 
uw gratis bosje dahlia’s komen halen. 
Voor onze nieuwe donateurs nog even waar u ons kunt 
vinden. 
Onze tuin ligt achter de kerk in Oerle, die u vanuit ‘t Stoom 
of de Zittardsestraat kunt bereiken. 
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Graag tot ziens!! 
 
“Groen en Keurig” 
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Binnenkort op vakantie of net terug van vakantie of niet 
met vakantie, het is altijd leuk om zelf te spelen of uw 
kinderen te laten spelen op muziekinstrumenten uit de 
derde wereld. Wel, dat kan en in de maand augustus ook 
nog tegen scherpe prijzen. UnicefWereldwinkel aan de 
Burg. Van Hoofflaan 175 brengt in augustus namelijk al 
haar muziekinstrumenten onder de aandacht van het 
Veldhovense publiek door ze met een korting van 15% aan 
te bieden. Er zijn ondermeer fluitjes uit India en Peru, 
trommels en tamboerijnen uit India en djembé’s uit Ghana. 
En u weet het: kopen in de UnicefWereldwinkel geeft altijd 
een tevreden gevoel, want het helpt kleine producenten in 
de derde wereld aan een eerlijke boterham. 
De UnicefWereldwinkel is iedere dag, incl. de zaterdag 
open van 10 tot 17 uur. Behalve op maandag dan wordt om 
13 uur begonnen, maar daar tegenover is de winkel ook op 
vrijdagavond van 17 tot 21 uur geopend. 
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in de zaal “D'n Doel”, Blaarthemseweg 84, Zeelst. 
 
Tijdens het ochtendprogramma is de zaal ��� 
������&��� &

voor iedere belangstellende, dus ��&
����
����(��	��
van 
de KBO 
 
U kunt er - onder het genot van een gratis kopje koffie - 
kennis maken met verschillende hobby’s zoals: takken en 
twijgenkunst, fietsbandendecoraties, het maken van 
kaarten, bloemsierkunst, het maken van sieraden, verf- en 
krijttekeningen en een doorlopende film over Veldhoven. 
Er zijn informatiestands te vinden van: “Beter Horen”, de 
woningstichting “Aert Swaens”, Stichting Welzijn Ouderen 
in Veldhoven (SWOVE) en Cardo (meer bewegen voor 
ouderen). 
  
Wij hopen op deze manier veel mensen, al dan niet lid van 
de KBO, een prettige en leerzame ochtend te bieden. 
 
Het veelbelovende ��		�����������
van deze dag 
(14.00 uur tot ±17.30 uur) is uitsluitend toegankelijk voor 
de Veldhovense KBO-leden, die in het bezit zijn van een 
geldige toegangskaart. 
Dit wordt een middag van gezelligheid en ontspanning met 
zang en muziek, koffie/thee met gesorteerd gebak, één 
gratis consumptie tijdens de pauze, alsmede een gratis lot 
voor de aan het einde van deze middag te houden verloting. 
  
Het programma is als volgt: 
13.00 uur: Zaal open (niet vroeger) 
14.00 uur: Aanvang van een verrassend muzikaal optreden 

van de groep Parlando (denk aan onder andere: 
liederen uit My fair Lady e.d.). 

 * Pauze met een gratis consumptie. 
 Wederom optreden van de groep Parlando. 
 Daarna de Loterij. 
17.30 uur: Sluiting van deze Culturele dag. 
  
������	���/

Toegangskaarten voor het middagprogramma (inclusief 
consumptiebon en gratis lot) zijn, uitsluitend voor de  
KBO-leden tegen gelijktijdige betaling van slechts �������
per kaart, verkrijgbaar op het onderstaand adres. 
 
Kaartverkoop voor de leden van �������	
�����  
Verkoop door: 
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Op de volgende dagen: 
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De Run 4346 Veldhoven 
��������	
��
���

������������ - Schoonmaakmachines 

 - Elektrisch gereedschap 

 - Bouwmachines 

 - Aanhangers 

Compleet verhuurprogramma op 
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U bent inmiddels bekend met de nieuwbouwplannen van 
Zorgcentrum Merefelt voor de bouw van een 
verpleeghuisvoorziening somatiek (86 plaatsen; bestemd 
voor ouderen met een lichamelijke aandoening), 103 (zorg) 
appartementen voor senioren, 15 dagbehandelingplaatsen 
en overige voorzieningen. Ik kan u melden dat door het 
College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, een 
overheidsinstantie, een vergunning is afgegeven voor de 
nieuwbouw. Voordat we definitief gaan bouwen dienen we 
nog goedkeuring te krijgen voor het tijdelijke 
huisvestingsplan wat uitgaat van nieuwbouw in twee fases 
en tijdelijke huisvesting op het terrein van Merefelt. In de 
eerste fase wordt o.a. het nieuwe verpleeghuis somatiek 
gebouwd en diverse voorzieningen waaronder het atrium en 
een restaurant. In de tweede fase worden de (zorg) 
appartementen gebouwd.  
Uitgangspunt bij dit plan voor tijdelijke huisvesting is 
cliënten in Veldhoven, en het liefst binnen Merefelt, te 
herhuisvesten. Ook voor familie is dit prettig.  
 
(���)�����	��
��
��
�*�����������

De bovengenoemde ontwikkelingen hebben geleid tot een 
opnamestop van het verzorgingshuis, dit wil zeggen dat er 
geen nieuwe opnames in het verzorgingshuis plaatsvinden. 
Voor het verpleeghuis blijft opname zeker mogelijk. 
Besloten is een aantal voorzieningen uit te breiden. Hierbij 
valt te denken aan kortdurend verblijf, logeeropvang, 
dagverzorging en groepsverzorging psychogeriatrie 
bestemd voor thuiswonende ouderen die extra 
ondersteuning, begeleiding behoeven.  
Zorgcentrum Merefelt biedt verder zorg in de thuissituatie 
(geplande en ongeplande zorg), daar waar mogelijk vindt 
samenwerking met ZuidZorg plaats.  

U ziet het: ook na de zomervakantie staan er weer genoeg 
uitdagingen te wachten voor Merefelt. 

Ik wens u nog een prettige zomer(vakantie) toe. 
 
G.H.G. aan den Boom, 
directeur Zorgcentrum Merefelt 

��������
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Chant’Oers heeft het seizoen afgesloten met een succesvol 
optreden in Helvoirt. ZLTO organiseerde daar een 
vakantieweek voor lichamelijk gehandicapte mensen, die 
op de een of andere manier met land- en tuinbouw te maken 
hebben. We hebben daar tijdens de mis gezongen die werd 
voorgegaan door Mgr. Bluissen en vervolgens een 
avondvullend programma verzorgd. 
 
Het groene hart van Helmond is stadspark De Warande.  
Op het water van de grote vijver bevindt zich een 
piramidevormige kiosk: het Carat-paviljoen. 
Elk weekend van mei t/m september treden hier 
verschillende muziekverenigingen op. Deze 
openluchtconcerten trekken inmiddels al tien jaar vele 
duizenden bezoekers. Diverse muziekstijlen komen in een 
seizoen voorbij; van jazz tot pop en van klassiek tot 
zigeunerklanken. De Caratconcerten zijn zeer geliefd en 
oefenen grote aantrekkingskracht uit op mensen van alle 
leeftijden. Na de vakantie gaan we van start met een Carat-
concert in Helmond. We treden daar zondag 28 augustus op 
van 13.00 tot 13.45 uur. %�
���	��	
��
	�����. 
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Britt Stijns, De Messenmaker 25  
Brian van de Voort, Regulus 18 
Tom Reuter, Wezel 24 
Joep van Lier, Welle 44 
Thijs Wassercordt, De Bleker 53 
Maud van Weert, Regulus 24 
 
���������-

Riek van Laarhoven - Jonkers, Cygnus 16 79 jaar 
Jeanne vd Kruis -vd Dungen, Roek 26  57 jaar 
Bert Gepkens, Merefelt  77 jaar 
Aagje Verouden, Vilderstraat 8 13 jaar 
 
+�����������-

P.M.W. Sanders, pastoraal werker. � 040 - 230.06.44  
M. Claes, pastoor  � 040 - 253.22.26 en/of 205.13.50  
 
+���,*��,������-

Dorpsstraat 18, 5504 HH, � 040 - 253.22.26 
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Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
� 040 - 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een gesloten 
envelop worden doorgegeven (per intentie ����	 
���	
���	���
������	������	���	���	����������� 
Martien van Nostrum: � 040 - 205.14.56 
 
1���&�
�����*������

Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (� 040 - 205.25.47). U kunt ons helpen door 
uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
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Weekend van 20 – 21 augustus: 
za 19.00 uur: Woord – Communieviering met  

pastoraal werker Mardi Sanders  
zo 10.15 uur: Woord – Communieviering met  

pastoraal werker Mardi Sanders 
(Convocamus) 

 
Vrijdag 26 augustus: 
14.30 uur: Viering 50-jarig huwelijk  

Bert en Betsie Huybers - v. Gestel 
 
Weekend van 27 – 28 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor Jos Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor Jos Tonino 
 
Maandag 29 augustus: 
����������	���	���	�����������	�	���	�����	
ma 19.00 uur: Woord – Communieviering met  

pastoraal werker Mardi Sanders  
 
Weekend van 3 – 4 september: 
za 19.00 uur: Woord – Communieviering met  

pastoraal werker Mardi Sanders – 
 gezinsviering 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor Jos Tonino  

(St. Jan de Doperkoor) 
 
Weekend van 10 – 11 september: 
za 19.00 uur: Woord – Communieviering met  

pastoraal werker Mardi Sanders  
zo 10.15 uur: Woord – Communieviering met  

pastoraal werker Mardi Sanders 
(Convocamus) 
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Op verzoek van het bisdom zullen wij met de St. Jan de 
Doperkerk, de H. Caeciliakerk en de H. Lambertuskerk 
(Meerveldhoven) meedoen met de Open Monumentendag 
en de kerken voor bezoek openstellen.  
Het thema is “Religieus Erfgoed”. Het bisdom Den Bosch 
telt 400 kerkelijke gebouwen en daarvan zijn 150 kerken 
monument.  
De parochie H. Drie – eenheid bezit dus 2 monumenten!  
Tot ±1965 leerden wij hier in Brabant tijdens de 
godsdienstlessen behalve de catechismus en de bijbelse 
verhalen - van alles over de liturgie, allerlei gebruiken en de 
zaken die zich in en rond de kerk bevonden. Inmiddels is er 
in 40 jaar veel veranderd en zeker ook versoberd. Toch 
bezitten de kerken nog veel zaken, die jaarlijks bij 
processies of bij hoogtijdagen weer opgepoetst en getoond 
werden.  

De kerken bieden u de mogelijkheid om eens rustig rond te 
kijken en allerlei spullen uit het rijke Roomsche Leven nog 
eens te bewonderen. Indien mogelijk zal er tekst en uitleg 
gegeven worden en wie weet bent u zelf nog goed bekend 
met de zaken uit uw “eigen” museum. Wees welkom tussen 
11.00 en 14.00 uur, uiteraard kan een uitvaart op die dag de 
start van de openingstijd wat vertragen!! Tot dan? 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 
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Het kan niemand ontgaan zijn dat rond de kerk grote 
steigers zijn opgebouwd, deze steigerklus is nog niet 
volledig afgerond. Na de bouwvak zal het vervolg van de 
restauratie die in 2002 aan de torenspits werd uitgevoerd 
zijn vervolg krijgen.  
In 1998 werd reeds een aanvraag voor algehele restauratie 
bij de gemeente, provincie en uiteindelijk bij de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg ingediend ter verkrijging van 
subsidie voor deze klus. Het verzoek werd toen afgewezen 
en werd er vanuit het Bouwbureau van het bisdom besloten 
om de restauratie te splitsen in 2 gedeelten. 
In 2002 werden klimhaken 
aangebracht, de loden muts, 
pirons, nok- en muurlood 
werden vervangen en koperen 
goten, bak- en zalinggoten 
werden vernieuwd, zo ook de 
bliksemafleiders. Tevens werd 
de toren van nieuwe leien 
voorzien, het kruis en de haan 
werden opnieuw verguld; 
hierbij was nog wat 
acrobatisch spektakelwerk + 
secuur hijskraanwerk te zien.  
Nu in 2005 gaat het vooral om 
de restauratie van metsel-, voeg- en natuursteenwerk. 
Tevens worden de vloeren van de uurwerk- en 
klokkenzolder meegenomen en is de staat van de 
Angelustoren sterk verminderd en komen er nog extra bij. 
Op de westkant is er een weelderige plantengroei hoog 
boven in de trans. Dat betekent dat het werk hard nodig is.  
 
Begin 2005 ontving het bestuur van de parochie  
H. Drie – eenheid het bericht van de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg dat er in 2008 een subsidiebedrag van  
��

�	���- voor deze restauratie is gereserveerd; dat is 
70% van het bedrag wat in 2004 door het bouwbureau werd 
begroot. Een 100% subsidie bestaat niet en dus zal er in 
ieder geval 30% uit eigen (gespaarde) middelen moeten 
worden opgehoest. 
Van het bouwbureau kwam het advies om een 
overbruggingsfinanciering via het Nationaal 
Restauratiefonds aan te gaan en nú reeds met de restauratie 
te starten. Voor iedereen is duidelijk dat in 2008 de staat 
van onderhoud verslechterd zal zijn, maar de kosten en 
prijzen nog verder zullen zijn gestegen, terwijl het 
subsidiebedrag niet meer zal veranderen.  

Bij de aanbesteding is bouwbedrijf vd Ven uit Veghel 
aannemer uit de bus gekomen. Zij zijn bekend met 
restauraties aan monumenten en de eisen waar zij volgens 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan moeten 
voldoen. Het parochiebestuur en de beheerscommissie 
bestaat uit goedwillende vrijwilligers maar is niet 
deskundig op dit terrein. Troost u: de directie over deze 
restauratie wordt daarom door het Bouwbureau van het 
Bisdom gevoerd. 
Het bestek van deze restauratie vormt een bloemlezing over 
schipdaken, onderslagbalken, kliskanten, 
buldogcramplaten, muur- en indekloketten en zoutuitbloei. 
Misschien begrijp ik over een half jaar wel wat negkanten, 
afzaten en ezelsruggen zijn. Voorlopig lijken het nog leuke 
scrabblewoorden in mijn vakantie. 
 
Alexa Peijnenborgh 

���	���	��	�����	��	��	 ������ �	
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Hierbij nodigen wij iedereen uit om onze jaarlijkse 
tentoonstelling te bezoeken. 

Dit jaar is ons thema “Kunst uit Oerle!” 
Hiervoor zullen exposeren: Nelly Fredriksz met haar 
tuinbeelden en Chris Peelen met zijn schilderijen. 
 
Noteert u deze datum, het is beslist de moeite waard om 
eens een kijkje te komen nemen. 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig “ 
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Veldhoven is een muzikale gemeente, dat is bekend. Maar 
een echte Veldhovense Kerst-cd is er nog niet. Daar komt 
dit jaar verandering in. Op initiatief van Chant’Oers, het 
gemengd koor van Oerle, gaat het er echt van komen.  
In september en oktober zijn de opnames gepland in de 
Rabozaal van de Veldhovense Muziekschool.  
De opnameleiding is in handen van Remco Veenstra en 
John van Eijsden.  
Alle benaderde koren reageerden dit voorjaar enthousiast 
op de uitnodiging van Chant’Oers om mee te werken aan 
een Kerst-cd. Helaas kan niet iedereen meedoen, sommige 
koren hebben al een overvol programma. Bij anderen werd 
er een beetje geschoven en lukte het alsnog. Je moet 
immers wel half september al je Kerstrepertoire paraat 
hebben, en dat is natuurlijk wel erg vroeg. Er wordt al 
maanden druk geregeld en georganiseerd, gepland en 
afgestemd. Want het is wel de bedoeling dat er allemaal 
verschillende werken op de cd komen. En met 8 koren wil 
er wel eens een doublure op de verschillende wensenlijstjes 
staan. De deelnemende koren zijn: Close Harmony Koor 
Just Us, Gemengd Koor Sheliak, Gospelkoor Messengers of 
Joy, Veldhovens Kamerkoor, Veldhovens Mannenkoor, 
Vocaal Ensemble Phoenix, Zangroep Ubi Caritas en 
natuurlijk Chant’Oers. De laatste is ook verantwoordelijk 
voor de algehele coördinatie en organisatie. Ergens eind 
november of begin december wordt de cd gepresenteerd. 
De cd zal niet in de winkel te koop zijn en kan enkel vooraf 
worden besteld bij de leden van de verschillende koren. 
Mocht er een batig saldo zijn dan gaat dat naar een nader te 
bepalen goed doel.  
Voor meer informatie:  
Harry van der Zanden  � 040-2052864. 
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Na zowat 40 jaar dezelfde prijs voor de enveloppen en 
lotjes gerekend te hebben ontkomt ook de Stichting Nieuwe 
Levenskracht (SNL) niet aan prijsverhoging. 
Veertig jaar geleden werd de prijs van de loten en later de 
enveloppen vastgesteld op ƒ 0,50. Bij de invoering van de 
Euro hebben we in plaats van de exacte omrekening  
(�����������������������������������������������	���������
de eerste prijsverhoging in ongeveer 35 jaar, hoewel dat 
slechts een afronding betrof. 
De laatste jaren merkten we echter, dat het steeds 
moeilijker werd om mooie prijzen in de wagen te kunnen 
zetten. We hebben daarom besloten om de prijs van de 
enveloppen naar �����������������	� 
In een ring zitten nog net zo veel prijzen als voorheen, maar 
deze zullen dan ook mooier en groter zijn. 
Omdat de verhouding van de inkoopprijzen voor SNL 
tussen de drie categorieën ook verandert, zijn we 
genoodzaakt om het inruilschema van de prijzen aan te 
passen: Voortaan geldt dat we 5 Zittards inruilen voor een 
Berkt en twee Berkten voor een Oerle (5 kleine prijsjes 
voor een middelgrote en 2 middelgrote voor een 
hoofdprijs). 
Voor de loterij geldt natuurlijk ongeveer hetzelfde. De 
hoofdprijs blijft een rijwiel, doch mooier en van een betere 
kwaliteit. De andere prijzen worden uiteraard ook 
aantrekkelijker. 
 
Hoofddoel blijft natuurlijk dat we geld inzamelen voor 
acties ten behoeve van de zieken in Oerle. We blijven 
proberen het ziekenbezoek te continueren en we proberen 
jaarlijks een of meerdere zieke Oerlenaren een reis naar 
Lourdes of een vakantie aan te bieden. Daarnaast 
financieren we verschillende bijeenkomsten i.s.m. de 
Zonnebloem. 
 

Tenslotte vragen wij om bij langdurige ziekte of 
ziekenhuisopname van iemand uit uw omgeving of 
kennissenkring ons hiervan in kennis te stellen. Weet u 
iemand of twijfelt u of iemand voor bezoek of iets anders in 
aanmerking komt, neem contact met een van ons op, dan 
nemen wij dat mee.  
U kunt contact opnemen met: 
�� Theo Snelders 

(Voorzitter),  Nieuwe Kerkstraat 8, �: 2052372 
�� Mia van den Wildenberg  

(Secretaris), Sint Janstraat 21a, �: 2052547 
�� André van den Boogaard  

(Penningmeester), Berkt 54, �: 2542349 
�� Henk Senders, Oude Kerkstraat 57, �: 2052239 
�� Dinie Snelders, ‘t Stoom 6, �: 2052099 
�� Majorie Peters, Oude Kerkstraat 52, �: 2053011 
�� Sjef Gijbels, Oude Kerkstraat 50, �: 2051278 
�� Koos van Beers, Sint Janstraat 38, �: 2051632 
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Toen Jette begon met voetballen was ze ongeveer 7 jaar 
oud. Zelf zegt ze dat ze is begonnen met voetbal omdat ze 
vroeger alles deed wat grote broer Teun ook deed. “Het 
ging zelfs zover”, vertelt ze lachend, “dat ik ook pindakaas 
op mijn brood wilde, als Teun dat op zijn brood had. Teun 
spaarde alles van Action Man en ik dus ook. Heel vaak 
pakte hij expres een snoepje waar er nog maar één van was, 
dan kon ik tenminste niet dezelfde nemen! Maar goed, 
Teun voetbalde, dus ik wilde ook gaan voetballen. Samen 
met een aantal jongens van mijn klas kwam ik in de F4 
terecht.”  

Naast het voetballen speelde Jette op dat moment ook een 
aardige partij tennis. “Toen ik 11 jaar was, werd ik gescout 
door de KNVB (Regio Eindhoven). Op een gegeven 
moment moest ik zoveel trainen dat ik een keuze moest 
gaan maken tussen tennis en voetbal. Mijn voetbaltrainer 

adviseerde me destijds om met voetbal door te gaan omdat 
het goed ging bij de KNVB. Ik mocht bij de KNVB 
meetrainen met de meisjes onder 13. Toen ik 12 jaar was 
werd ik geselecteerd voor District Brabant (meisjes onder 
14), daarna voor het districtsteam onder 15 Zuid I en vorig 
jaar kwam ik in aanmerking voor het Nederlands Elftal van 
meisjes onder de 15 jaar (ik was toen 14).” 
 
���&&�
���&

“Ik train drie keer in de week bij mijn eigen voetbalclub 
(RKVVO). Als je daarnaast voor het District speelt dan 
moet je 1 keer in de 2 weken trainen in Ulvenhout of in 
Chaam. Voor het district speel ik op de positie mid/mid en 
voor het Nederlands Elftal speel ik als verdediger. Als je 
geselecteerd bent voor Oranje, dan mag je niet meer met het 
district meetrainen. Dan wordt het teveel. Voor het 
Nederlands Elftal onder 15 trainde ik 1 keer in de week in 
Zeist. Dan hadden we òf een trainingsavond òf een 
stagedag.  
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Tijdens een trainingsavond moet ik om 16.00 uur 
vertrekken. De training duurt ongeveer van 18.00 uur tot 
20.30 uur (gewone training en krachttraining van  
Ruud Wielart) en dan ben ik pas rond 23.00 uur thuis. Een 
stagedag houdt in dat je een dag in het sporthotel verblijft 
en een rustige training van 11/2 uur hebt, dan ga je tussen 
de middag wat pasta eten en ’s avonds spelen we vaak een 
wedstrijd. De eisen van de KNVB zijn heel streng en de 
selecties zijn erg zwaar. Bovendien moet ik erg veel reizen 
en ik heb school er ook nog bij. Door de week iets 
afspreken wordt dus steeds moeilijker. In het weekend kan 
dat wel, maar dan moet ik soms wel drie uur achter elkaar 
huiswerk maken om op school bij te blijven. Vaak ben ik 
dan te moe om nog iets te doen en ga ik het liefst relaxen in 
onze hangmat.” 
 

6������	&�
�

Een tijdje geleden zat Jette nog in Griekenland, in 
trainingskamp met het districtsteam. Ze zaten in een vier 
sterren hotel en beschikten daar over een nieuw 
sportcomplex met allemaal nieuwe velden. “Toen we daar 
aankwamen kregen we allemaal een zelfde hotelpak, zodat 
je allemaal herkenbaar bent voor de buitenwereld en er 
netjes bijloopt”, vertelt Jette. “De faciliteiten in het hotel 
waren super de luxe. Ze hadden een bad en douche op de 
kamer en samen met nog wat andere luxe dingen was er een 
jacuzzi en een sauna in het hotel. We waren daar met  
18 meiden en sliepen met 3 meiden op een kamer. Er gaan 
dan 2 coaches mee, 1 assistent coach een fysiotherapeut, 
een arts en een teammanager. 
Zo’n trainingskamp verloopt ongeveer als volgt: 8.00 uur 
opstaan, 8.30 uur ontbijt daarna krijgen we een lichte 
training van anderhalf uur, ’s middags eten we warm en  

’s avonds spelen we een wedstrijd. De volgende morgen 
beginnen we met uitlopen van de vorige dag en krijgen we 
's avonds pas een felle training. Tijdens zo’n trainingskamp 
moeten we ons aan voedingsvoorschriften van de KNVB 
houden. Maar ook als we thuis zijn geldt dat we 
bijvoorbeeld eigenlijk geen frisdrank met prik mogen 
drinken en geen friet, chips en snoep eten. McDonalds is 
voor ons jammer genoeg echt uit den boze!”  
 
:����� ���

Jette is al diverse keren mee geweest met het Nederlands 
Elftal. Met het Oranje onder 15 hebben ze met 0-3 van 
België gewonnen, dat was dus een uitwedstrijd. Ze hebben 
ook met 2-1 van het regioteam van Amerika gewonnen, 
maar dat was helaas hier in Nederland. 
Maar de grootste prestatie was toch wel dat ze hebben 
gewonnen van Duitsland. Dat was voor het eerst dat 
Nederland (onder 15) van de Duitse meiden hebben 
gewonnen. En dat is knap, want de Duitsers trainen veel 
vaker met elkaar.  
Ook is Jette van 4 juni t/m 9 juni mee geweest met Oranje 
(onder 17) naar een vierlanden toernooi. in de buurt van 
Freiburg, vlakbij het drielandenpunt van Zwitserland, 
Duitsland en Frankrijk. Jette: “Als we voor het nationaal 
Elftal spelen, krijgen we iedere wedstrijd een nieuw tenue. 

Na de wedstrijd moeten we het tenue natuurlijk wel weer 
teruggeven. Een keer per jaar krijgen we nieuwe NIKE 
voetbalschoenen van de KNVB. Tijdens de dagen dat we 
met het Nederlands Elftal op pad zijn, krijgen we ook 
mediatraining want het is voor ons belangrijk om te leren 
hoe we met de pers en fotografen moeten omgaan.” 
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“Ik ga momenteel soms maar 4 dagen naar school. In 
principe krijg ik vrij van school voor de trainingsweken en 
wedstrijden via de KNVB. Maar tot nu toe moet je iedere 
keer maar afwachten of je bij de selectie zit. In januari/
februari begint de bondscoach met selecteren. In eerste 
instantie worden er misschien wel 40 meisjes geselecteerd, 
maar er vallen er steeds meer af totdat er een selectie 
overblijft van 20 speelsters. Ieder jaar dat je ouder wordt 
kun je voor een andere leeftijdscategorie worden 
geselecteerd. Ik maak dus nooit te veel plannen van te 
voren en voor de toekomst zeker niet. Wat ik op dit 
moment allemaal meemaak is natuurlijk hartstikke leuk, 
maar als ik er straks niet meer bij hoor dan is dat echt niet 
het einde van de wereld. Ik ben in ieder geval van plan om 
naar het CIOS te gaan en dan kijk ik wel wat ik leuk vind. 
Misschien word ik wel sportleraar of misschien ga ik meer 
richting zorg en welzijn en ga ik daarna nog naar de 
PABO.” 

 
6������

Op het moment dat we met Jette praten kan ze ieder 
moment een telefoontje krijgen van de KNVB voor een 
toernooi in Noorwegen met meisjes onder 17.  
De aanvoerster van dat team is geblesseerd en weet nog niet 
zeker of ze mee kan spelen. Als dat niet kan mag Jette mee 
naar Noorwegen.  
De volgende dag blijkt dat ze geselecteerd is en dat ze mee 
mag naar Noorwegen voor het Nordic-toernooi. Thuis mist 
ze dan het 25-jarig huwelijksfeest van haar ouders, maar dat 
is topsport! 

;������
��������������


In 1896 wordt er in Rotterdam al incidenteel door vrouwen 
gevoetbald. Ondanks toestemming van het eigen 
Clubbestuur wordt de wedstrijd (Sparta tegen The English 
Ladies Footballclub uit Londen) door de Nederlandse 
Voetbalbond, voorloper van de KNVB, verboden. Bij de 
NVB is men van mening dat het 
deelnemen van vrouwen aan de 
voetbalsport een smet zal werpen op 
het edele spel en dat het voetballen 
ook de vrouwen zelf niet ten goede zal 
komen. Er wordt een verbod 
afgekondigd omdat de goede naam 
van het voetbal zou worden aangetast 
als vrouwen zich op het veld begeven. 
“Voetbal is alleen een sport voor vrouwen als ze op de 
tribunes zitten,” luidt één van de reacties. Alleen het idee al 
van vrouwen met een voetbal bezorgt de heren de ergste 
nachtmerries: “Hardlopende vrouwen en voetbalsters 
vormen een weinig verheffende aanblik.” De sportieve 
activiteiten van vrouwen worden aan het eind van de 19e 
eeuw in belangrijke mate beoordeeld aan de hand van 
kleding en aan de normen van zedelijkheid. Omdat voetbal 
meer dan andere sporten verplicht tot het dragen van een 
broek, vormt dit een probleem. Een broek wordt beschouwd 
als het tegengestelde van een rok: het symbool van 
vrouwelijkheid. En ook de inspanning die voor de 
beoefening van het spel vereist is, past niet in het beeld van 
de toenmalige waarden en normen over de “ideale vrouw”.  
 
)�������������
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Vanaf eind jaren twintig tot medio jaren vijftig komt 
vrouwenvoetbal sporadisch voor. Pas in 1955 worden meer 
vrouwenvoetbalteams opgericht. Genoeg om nog in 
datzelfde jaar met veertien clubs uit het oosten en het 
westen een landelijke competitie te spelen. Eind maart 1971 
adviseert het Bondsbestuur voorbereidingen te treffen om 
het vrouwenvoetbal in de KNVB op te nemen. De omvang 
van het vrouwen-voetbal en het UEFA-standpunt zijn 
hierbij doorslaggevende betekenis.  
 
6�	�����&��	

Na de erkenning wordt het vrouwenvoetbal in de meeste 
afdelingen en de aangesloten voetbalverenigingen niet met 
gejuich ontvangen. In eerste instantie proberen de 
bestuurders de oprichting van een vrouwenafdeling binnen 
de vereniging tegen te houden.  
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Onvoldoende velden, onvoldoende kleedruimte, gebrek aan 
trainers en coaches, een slecht selectieapparaat en het 
ontbreken van financiële middelen; alles wordt er bij 
gehaald om maar geen vrouwen tot de vereniging toe te 
laten. In 1972 staan er echter al bijna 10.000 vrouwelijke 
voetballers bij de KNVB als lid geregistreerd. In 1979 stijgt 
het aantal naar circa 16.000 leden, in 1980 telt de KNVB 
18.000 vrouwelijke voetballers en in 1989 40.000.  
 
)�������������
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In 1987 start de KNVB met het Jeugdplan Nederland (JPN) 
ingevoerd. Talentvolle meisjes (en jongens) worden vanaf 
hun 11e levensjaar gescout en begeleid door professionals 
van de KNVB. Uitgangspunt is de individuele 
ontwikkeling. In de jongere selecties worden de algemene 
principes bijgebracht en in de oudere selecties worden de 
details en het presteren in teamverband steeds belangrijker. 
In 1990 is het aantal vrouwelijke voetballers gestegen naar 
40.000 en in 1999 bedraagt het aantal circa 70.000 leden 
verspreid over meer dan 2100 verenigingen. Meer dan 
15.000 meisjes spelen gemengd voetbal. Uit het jaarverslag 
2000-2001 van de KNVB blijkt dat het vrouwenvoetbal in 
Nederland steeds populairder wordt. Volgens het verslag 
voetballen er in Nederland 1.098 meisjes bij de mini’s  
(0-5 jr), zijn er 33.200 meisjesleden van 5 t/m 18 jaar en 
35.634 vrouwensenioren. Het totale aantal vrouwelijke 
leden van de KNVB is 69.932. Er zijn dan 2.373 meisjes- 
en vrouwenteams actief verdeeld over 392 teams met 
meisjespupillen, 800 elftallen met meisjes-junioren en 
1.181 elftallen met vrouwen-senioren. In Nederland is 
voetbal dan de meest beoefende teamsport voor meisjes en 
vrouwen. Wereldwijd voetballen er ruim 35 miljoen 
meisjes en vrouwen. 
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Onder de aanwezige “uitzwaaiers” bevond zich ook de 
Oranje-captain, Félicienne Minnaar. Voor haar was het 
“schluss”. De blessure waarmee Minnaar te kampen had, 
verbood haar om af te reizen richting Trondheim. Een klein 
drama. De vervangster van Félicienne Minnaar is Jette van 
Vlerken. De vrije verdediger van Oranje MO 15 jaar, werd 
dus heel laat bij de selectie gevoegd. Dat deerde de 
speelster niet, sprong een gat in de lucht en rende van hot 
naar her om alles in te pakken. 
Félicienne Minnaar: “Voor mij is het jammer dat ik niet 
mee kan, maar voor het team maakt het niet veel uit. We 
zijn de laatste tijd alleen maar sterker geworden en mét of 
zonder mij…. We gaan minimaal voor de 3e plaats in de 
poule of zelfs wel voor de 2e. Wat we in Duitsland hebben 
laten zien, is geen toeval en in ieder geval zijn we bereid 
heel erg hard te werken. 
 
!�����	 ���	�&#�'	����(������)�����%		
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Sven is jarig geweest en voor zijn verjaardag heeft onze 
vierjarige kleinzoon een prachtige tweewieler gekregen. 
Een schitterende fiets in tijgerprint, compleet met 
wankelwieltjes, bel en een oranjevlag achterop. Natuurlijk 
is hij apetrots en hij probeert zijn pas verworven kunsten 
aan ons te showen. En terwijl ik glimlachend naar mijn 
kleinzoon kijk ga ik in gedachten terug naar mijn jeugd en 
de fiets waarop ik mijn 
kunsten heb geleerd. 
 
Tja, fietsjes zoals die van 
hem waren er nog niet in die 
tijd. En op de leeftijd van vier 
jaar hoefde ik nog niet aan 
een fietsje te denken. 
Natuurlijk waren er wel 
kinderen die zo’n 
vervoersmiddel hadden, maar 
dat waren uitzonderingen. 
Er waren toen wel fietsjes om 
te huren, o.a. bij het verhuurbedrijf bij ons om de hoek. 
Daarvoor moest je echter minimaal zeven jaar zijn en voor 
25 cent per uur mocht je dan zo’n rijwiel meenemen. 
Nu was 25 cent in die tijd een heel kapitaal, zeker wanneer 
je bedenkt dat wij bij ons thuis - wanneer we geluk hadden 
- 10 cent zakgeld per week kregen van onze vader. Vaak 
vergat hij dat dubbeltje echter te geven en erom vragen 
durfden wij toen echt niet. 
Dat was dus ook de reden dat wij behoorlijk moesten 
sparen om de 25 cent voor een huurfiets bij elkaar te 
krijgen. Mijn zusje en ik hadden daar iets op verzonnen. 
We legden een gedeelte van ons verworven zak- en/of 
verjaardagsgeld (een gedeelte ja, want er moest toch iets 
overblijven voor duimdrop of een toverbal) bij elkaar en 
dan konden we samen één fietsje halen. 

�*��#���������	

En op zondagmorgen togen we dan met z’n tweeën naar het 
verhuurbedrijf en zochten daar zo’n felbegeerde stalen ros 
uit. Om de beurt toonden we dan onze kunsten en we waren 
verzekerd van publiek. 
Soms hadden we zelfs geld voor de huur van twee uur. Dan 
gingen we samen de buurt uit, op zoek naar avontuur. Ver 
weg van wat onze ouders veilig voor ons achtten. 
Zonder helm, beenbeschermers en vlaggetje zwalkten we 
door - voor ons - onbekende straten en we maakten ons niet 
druk om die enkele auto die er reed of de diverse solexjes 
die we tegen kwamen. Wat reden die toch hard! Wel meer 
dan 20 kilometer per uur reden die fietsachtige rijwielen 
met motortjes voorop en ze werden bestuurd door mannen 
met Willempieshelmen op! 
Nou zo’n snelheid haalden wij natuurlijk niet, maar wij 
hadden dan ook wel een passagier achterop de meestal 
gammele bagagedrager. 
Toch voelden we ons wereldreizigers terwijl we uitrustten 
op een bankje in een vreemd park met op de achtergrond 
het tingelende geluid van een of andere tram. 
Soms reden we zo ver, dat we veel te laat waren met het 
terugbrengen van de fiets en dat betekende boete betalen! 
Dat was niet leuk, want dat hield in, dat er weken langer 
gespaard moest worden voor een volgend avontuur. 
 
Tja, dan is het tegenwoordig wel wat anders. Bijna iedereen 
heeft nu wel een fiets en rijwielverhuurbedrijven vind je 
niet meer meteen om de hoek. Maar de herinnering aan 
mijn fietsavonturen van toen zijn onvergetelijk en ik denk 
er glimlachend aan terug terwijl Sven op zijn 
verjaardagscadeau naar mij toe komt fietsen. 

Thea. 
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Jarenlang al zijn Veldhovense vrijwilligers van Unicef en 
Zwemvereniging Njord samen druk in de weer om geld bij 
elkaar te brengen voor het kinderfonds van de Verenigde 
Naties Unicef. Ook dit jaar weer werden begin juli in  
Den Ekkerman vier dagen lang baantjes getrokken, die 
vanwege de sponsoring door familie, vrienden en kennissen 
voor de deelnemers geld in het laatje brachten. Geld dat ze 
graag afstonden aan Unicef om daarmee kinderen overal in 
de wereld te helpen. 
Vier honderd deelnemers waren er dit jaar, die met elkaar 
650 km aflegden en het hier boven al genoemde bedrag bij 
elkaar brachten. Daar ook nog presentjes werden gekocht in 
de stand van UnicefWereldwinkel hadden ook de 
ontvangers daarvan weer een goede dag. 
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Tonnie van Meegen, directeur van het N.O.P.: “In onze 
TropiJoy hebben we diverse educatieve ruimtes ingericht 
waar het publiek alles te weten komt over papegaaien. Er is 
ook een educatieve ruimte ingericht waarin een 
tentoonstelling te bewonderen is van “Verboden 
Souvenirs”. Hier kunnen bezoekers precies zien welke 
souvenirs zij wel en niet mee mogen nemen van vakantie. 
Een deel van onze collectie, welke geschonken is door het 
ministerie, bestond uit beeldjes en slagtanden van ivoor. De 
sloten zijn van zaterdag op zondagnacht doorgeknipt en al 
het ivoor is gestolen.” 
 
Eveneens zijn uit de TropiJoy enkele zeldzame zwarte-
witstaart kaketoes gestolen. Ook van deze kooien waren de 
sloten opengeknipt. “Deze zeldzame kaketoes 
(*��+�����+�,�( 	)�������) 
zijn bijna niet te krijgen en 
wij hadden na jaren van 
zoeken eindelijk deze 
prachtige papegaaien aan 
onze collectie kunnen 
toevoegen. De vogels dragen 
gelukkig wel een microchip 
zodat ze herkenbaar zijn. De 
vogels waren al opgenomen 
in het EEP program  
(The European Endangered species Program). Dit is een 
wereldwijd programma om bedreigde diersoorten te 
kweken. Het is dan ook een enorm gemis voor het 
Papegaaienpark, want veel bezoekers komen vanuit geheel 
Europa speciaal naar deze papegaaien kijken.” 
 
“We hebben veel geld geïnvesteerd om alles goed te 
beveiligen. Maar tegen dit soort inbraken, waar 
waarschijnlijk op bestelling het ivoor en de kaketoes 
gestolen zijn, kan je schijnbaar niets tegen doen”. 
 
De directeur en medewerkers van het Papegaaienpark zijn 
er alles aan gelegen om de kaketoes terug te krijgen. Een 
beloning van maar liefst ���	����- wordt uitgekeerd voor 
diegene die de gouden tip aanbrengt waardoor de kaketoes 
levend terug komen. Meer informatie hierover kunt u 
vinden op de website van de Stichting N.O.P.: 
www.papegaai.org. 

Papegaaienpark NOP 
Wintelresedijk 5 
5507 PP Veldhoven 
Tel.: 040-2052772 
Fax: 040-2052723 
http://www.papegaai.org 
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Om te beginnen moesten we heel vroeg naar het kerkplein 
gaan. De helft van de mensen was te laat waardoor we later 
vertrokken zijn. Toen (bijna) iedereen er was zijn we naar 
Aquabest gefietst (in Best dus). Een goed uur over gedaan. 
Maar toen regende het nog niet. 
Toen we aan waren gekomen moesten we naar een tent 
waar we de eerste instructies kregen. 
We werden in groepjes verdeeld en kregen een begeleider. 
Toen begonnen we met de spelletjes en het was bij veel 
activiteiten zo dat het ene groepje tegen het andere moest 
strijden. 
Wij begonnen allebei bij paintball. Daarna moesten we naar 
een parcours over een vijver (waar niet bepaald schoon 
water te vinden was). En natuurlijk kom je daar niet echt 
droog vanaf.  

Na dat parcours gingen we naar een luchtkussen toe waar je 
op een draaiende stoel moest gaan zitten waar je behoorlijk 
duizelig van werd (heel fijn want we hadden net gegeten) 
en een luchtkussenparcours aflopen waarna je tegen een bel 
moest tikken.  

En toen naar DE paal, tussen de 7 en 10 meter hoog en daar 
moest je met z’n vieren inklimmen waarna je op een plankje 
van ongeveer een halve meter bij een halve meter met z’n 
allen op moest gaan staan. Sommige mensen mochten daar 
niet meer in door de harde regen. Na het avondeten gingen 
we naar huis fietsen waar we ó zo'n goede herinneringen 
aan hebben. Het regende pijpenstelen met af en toe hagel 
ertussendoor, zo ongeveer 15 km fietsen.  
Je kunt, denken we, wel raden hoe we er uitzagen!  
 
Anouk Fredriksz en Sanne Verbaant 
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Op zaterdagavond 4 juni j.l. hadden we onze eerste 
lustrumavond vanwege het 5- jarig bestaan van onze 
organisatie van het T.C.O.  
We hadden gekozen voor een feestavond gezamenlijk met 
de oud-tieners, alle sponsoren, onze huidige leden en hun 
ouders. Vanaf 20.30 uur begon het binnen te druppelen, en 
al gauw was het een gezellige boel. 
We werden vermaakt door de enthousiaste band R.E.P. 
Richard – Entertainment –Partyshow, die we nog kennen 
van de koninginnenacht . 
Ze kregen zelfs de tieners aan het dansen, zelfs de 
kusjesdans kwam aan bod. 
Onder het genot van een drankje stond de dansvloer al 
gauw bomvol, met swingende en zich goed amuserende 
mensen: tieners en volwassenen. 

Er was ook gelegenheid voor de mensen die liever 
toekeken, om gezellig te buurten. 
Later op de avond werden we verwend door allerlei hapjes, 
overheerlijk, en prima verzorgd door Corrie v. Riet. 
Hoe later de avond, hoe gezelliger het werd. 
De band nodigde verschillende mensen uit het publiek uit, 
om hen op het podium te assisteren (waar ze ontzettend blij 
mee waren) en de mensen in de zaal te amuseren. 
Wat ook héél goed gelukt is!!!!!! 
Je moet er bij zijn geweest om te weten hoe gezellig het 
was, want om de sfeer op papier te zetten is onmogelijk. 
Het was een onvergetelijke avond, die tot laat in de uurtjes 
doorging, en wat ons betreft is dit over 5 jaar voor 
herhaling vatbaar. 
 
Stichting Tiener Comité Oerle. 

�����	�������	

Ik had een droom 
over mensen die  
elkaar konden verstaan. 
Zwart en blank, geel of rood 
allemaal spraken we dezelfde taal. 
Geen oorlog, geen ruzie, 
geen haat en geen nijd, 
overal liefde en verdraagzaamheid. 
 
Ik had een droom 
over een wereld vol liefde, 
geen ziekte geen pijn, 
overal vreugde en 
blijdschap. 
Allemaal samen 
iedereen gelijk. 
Alles samen delen 
niemand meer arm of rijk. 

 
Ik had een droom 
waaruit ik ontwaakte 
luisterend naar berichten 
over oorlog en geweld, 
moord en doodslag, 
onverdraagzaamheid. 
Ik was in een klap 
terug in de werkelijkheid. 
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Voor de vistopping: 
1 bakje surimiflakes 
100 gram tarbotfilet 
1 bakje grote gepelde garnalen met staartje 
1 eetlepel olijfolie 
1/2 teentje knoflook 
3 eetlepels creme fraiche 
sap van 1/2 citroen 
wat zeezout. 
 

Voor de salade: 
2 appels met schil 
1 avocado 
1 eetlepel citroensap 
2 eetlepels pijnboompitten 
1/2 zak friseesla ( krulsla ) 
1/2 zak veldsla 
1/2 zak rucolasla 

 
Voor de dressing: 
6 eetlepels olijfolie 
2 eetlepels balsamicoazijn 
1 theelepel honing, jam of suiker 
versgemalen peper en zout 
1 of 2 uitgeperste tenen knoflook 
1 eetlepel mayonaise 
 
Bereiden: 
Knip voor de topping de surimiflakes in stukjes van 2 cm. 
Snijd de vis in stukjes. Verwarm de olie en fruit hierin de 
knoflook uit de pers 1 minuut. Bak dan de visstukjes en de 
garnalen 3 minuten omscheppend, roer de crème fraîche, 
het citroensap en wat zeezout mee en zet daarna de pit uit. 
Laat de vis in de pan. Boor het klokhuis uit de appels en 
snijd ze in dunne partjes. Schil de avocado en snijd deze in 
partjes en besprenkel ze met citroensap. Rooster de 
pijnboompitten in een droge koekenpan en laat ze afkoelen. 
Klop de ingrediënten voor de dressing door elkaar en sla er 
als laatste de mayonaise met een vork doorheen. Vermeng 
de slasoorten en verdeel het mengsel een 1/2 uur voor het 
aan tafel gaan over 4 grote borden, maar laat het midden 
vrij. Doe dit niet eerder, want dan wordt de sla slap. 
Verdeel de appel en de avocado over de sla en lepel er op 
het allerlaatste moment royaal dressing over. Bestrooi met 
de pijnboompitten. Verwarm de vistopping nog  
2-3 minuten en schep deze met een grote lepel in het 
midden van de salade.  
Lekker met stokbrood en een glaasje witte wijn.  
 
SMAKELIJK 
ETEN......... 
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Vanaf 2000 word er ieder jaar, gestreden om de 
bekende wissel-bokaal, door buurtvereniging  
’t Koppel en ex-buurtvereniging ’t Durp. 
 
17 Juni was het weer zover en een ieder stond weer op 
scherp en verzamelde zich om 19.30 uur, op het grasveldje 
in de Clementinalaan, om de strijd met elkaar aan te gaan.  
 
Het enige wat nog gold was punten binnenhalen.  
Ex ’t Durp stond snel aan de leiding met 6 – 0 in 3 partijen. 
Dat deed bij ’t Koppel geweldig pijn en al snel was het  
6 – 6.De spelers van ex ’t Durp staken de koppen bij elkaar 
en sloten de wedstrijd af met 10 – 8 in hun voordeel. 
 
Het aantal gescoorde punten was 67 – 55 in 9 partijen. 
De wisselbeker ging wederom terecht naar  
ex-buurtvereniging ’t Durp. 
 
Een medespeler.  
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Zo beste mensen de vakanties zitten er 
weer op, en voor hen die denken dat er 
niets is gebeurd in de wereld van de 
pompoenen heeft het mis. Als men goed 
om zich heen kijkt in Oerle, zie je overal 
pompoenen groeien. 
Zo hebben alle leerlingen van de basisschool hun planten 
ergens in de tuin geplant, en wachten rustig af wat er 
komen gaat. 
Ook de dames van de K.V.O. hebben alles afgestroopt om 
zoveel mogelijk planten te zetten. 
Zij hopen wel dat er dit jaar meer verenigingen, of andere 
clubs meedoen zodat zij de wisselbeker op een waardige 
manier kunnen verdedigen. 
Tijdens onze rondgang voor de donateurs van  
“Groen en Keurig” hebben wij van diverse mensen gehoord 
dat zij dit jaar ook meedoen. 
Ik wil een speciale oproep doen aan de mensen van de wijk 
De Berkt, om met dit evenement mee te doen, want jullie 
horen toch ook bij Oerle. 

Er is vanuit onze werkgroep met de 
buurtvereniging  
De Berkt contact geweest om als 
vereniging mee te doen, maar helaas 
was er weinig animo.  
Jammer, jammer, jammer. 
 

Wij zijn er toch van overtuigd dat het succes van vorig jaar 
ruimschoots wordt overtroffen. 
Het is voor de werkgroep dan ook een uitdaging om dit 
unieke gebeuren in een zo goed mogelijk programma rond 
te krijgen. Zo zijn we o.a. in samenwerking met ons 
dorpscentrum bezig om een officiële opening te 
organiseren, waarbij vooraanstaande mensen worden 
uitgenodigd. 
Deze opening zal dan plaatsvinden op zaterdag 29 oktober. 

Door middel van een originele sluiting op zondag  
6 november in het dorpscentrum wordt dit evenement 
afgesloten. Na dit alles worden de prijzen bekend gemaakt 
en uitgereikt. 
Wat er tussen 29 oktober en 6 november allemaal gebeurt 
hangt voor een groot gedeelte af van onze deelnemers, of er 
bemande creaties met of zonder optreden, gekke, enge, of 
wat dan ook, maar wel ���
��������� gemaakt gaan 
worden. 
Zo is de werkgroep van mening dat er 
verschillende categorieën moeten zijn 
waar men op kan inschrijven. 
 
Vooral de kinderen vormen een 
belangrijke groep, en om deze onder te 
brengen is niet eenvoudig. Hierop komen 
we in de volgende Koers terug. 
U merkt wel dat het programma stilaan vorm begint te 
krijgen. 
Wij zouden erg blij zijn als er van de deelnemers nog wat 
ideeën naar ons toe zouden komen, zodat deze indien 
mogelijk ingepast kunnen worden. 
Wij hebben na informatie bij de gemeente, contact gelegd 
met “kern met pit”, dit is een project van de Koninklijke 
Nederlandse heidemaatschappij, dat de kleine kernen (dus 
ook Oerle) die iets speciaals doen om de leefbaarheid in 
hun dorp, gemeente, of wijk, te bevorderen mee te laten 
dingen naar een prijs die eerst provinciaal, en daarna 
landelijk wordt uitgereikt. 
Zo is op 30 mei jl. al een regionale jury bij ons op bezoek 
geweest, om het evenement pompoenen plezier met 
Halloween te beoordelen. 
En de eerste reactie was zeer positief. 
Hierover meer in een volgende Koers. 
We zijn op zoek naar spontane sponsors, die ons financieel 
willen bijstaan. 
Het zou wel leuk zijn als we met mooie prijzen voor de dag 
kunnen komen, om de mensen voor hun werk en inzet te 
belonen. 
 
:� 
	���
��"���#
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Groetjes, 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig “ 
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De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven brengt  
15 september aanstaande een boek uit met als onderwerp de 
geschiedenis van Veldhoven. Deze publicatie geeft een 
doorlopende beschrijving over de geschiedenis van 
Veldhoven vanaf de eerste sporen van menselijke 
aanwezigheid in de prehistorie tot omstreeks het jaar 2000. 
 
De titel van het boek luidt: 

�E@�;��E<
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De auteur, Jacques Bijnen, een rasechte Veldhovenaar en 
plaatselijk historicus, verrichtte ruim dertig jaar onderzoek 
in archieven in binnen- en buitenland, bestudeerde de 
literatuur, voerde archeologische onderzoekingen uit en 
publiceerde vele artikelen en boeken over de geschiedenis 
van Veldhoven. 

Dit prachtig uitgevoerd boekwerk in grootformaat  
(b x h: 220x280 mm) en linnen band, bevat 372 pagina’s en 
ruim 600 afbeeldingen (tekeningen, foto’s, kaarten en 
plattegronden), waarvan meerdere in kleur. 

� tichting 
� istorisch 
� rfgoed 
� eldhoven 

1�������������	�����	��	���������	����	��	���	���	
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Prehistorie, grafheuvels, Middeleeuwen en het begin van de 
kerstening, Veldhoven in de late Middeleeuwen en de 
vrijheid Oerle, bestuurlijke indeling, schepenbank en 
gemeenten van Veldhoven, oorlogen, onveiligheid en 
armoede, heren van de Veldhovense dorpen, Mariaverering 
te Meerveldhoven, het ’Adelijck Huys’ van Zeelst, 
parochies en kerkgebouwen, Veldhovenaren in het 
pauselijke leger, onderwijs, volksverhalen en -gebruiken, 
ontwikkelingen in boerenbedrijf en ambacht, de eerste 
verharde wegen, posterijen, telegraaf en telefoon, 
stoomtram door Veldhoven, religieuzen in Veldhoven, 
weverijen, baksteenfabricage, schoenenindustrie, 
sigarenindustrie, ontstaan van de gemeente Veldhoven, 
ontwikkeling vanaf 1921 (tot omstreeks 1971), 
portrettengalerij burgemeesters van Veldhoven, panorama’s 
vanuit de lucht, de Tweede Wereldoorlog en groeiend 
Veldhoven in kaart en beeld. 
 
Toegevoegde onderwerpen: 
Abdijen en kloosters in relatie tot Veldhoven, gilden en 
schutterijen, muziekgezelschappen. 
 
De uitgave wordt verzorgd door de  
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. 
 
De kostprijs van dit boek bedraagt �����- en is verkrijgbaar 
bij de Veldhovense boekhandels AKO en Bruna in het 
Citycentrum. 
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Op 12 juni was het dan weer zover. Nagenoeg geheel 
motorrijdend Oerle verzamelde zich bij Cambiance 
Molenvelden. 

Waar je jezelf kon inschrijven onder ’t genot van een kopje 
koffie met een stuk Multi-vlaai. Maar liefst zo’n  
60 motoren verschenen op deze zondag voor de tweede 
Oerse motortoertocht. Als aanvangsverrassing was er een 
demonstratie van ‘Freebike’ Hier kon men in levende lijve 
zien hoe men met een motor super snel kan draaien en hoe 
er veilig en erg snel geremd kan worden zelfs met een 
passagier achterop. Nadat er van iedere deelnemer een 
Prontophot foto was gemaakt begon de rit. De route liep 
rond ’s Hertogenbosch door een zeer afwisselende 
omgeving over landelijke wegen. Wie heeft er eigenlijk 
gehoord van de plaatsjes: Heesbeen, Wijbosch, Kruisstraat, 
Gewande, Bokhoven, Herpt, Doeveren en Biezemortel?  

Na afloop was de veelgehoorde reactie: Wat is het toch 
mooi zo dicht bij huis. (de Meijerij-rit). 
’s Avonds was er van dezelfde organisatie Freebike een 
(lange) lezing rond veiligheidsaspecten van het motorrijden. 
Veiligheid staat immers bovenaan bij de organisatie. 
Ook de weergoden waren gunstig gezind deze dag. 
Ondanks de erg twijfelachtige voorspellingen was het 
uitstekend motor- en terrasjes weer. 
Na een voldane en afwisselende dag was er een gezellig 
samenzijn voor het hele gezin met barbecue verzorgd door 
de Meat-man (John) en Keurslager (Maarten) van de Sande, 
een drankje en vooral veel verhalen, voor sommige tot in de 
late uurtjes. 
 
Als organisatie kijken wij met tevredenheid terug op deze 
dag. Daarom staat nu al vast dat volgend jaar er een �����

����
�������,��
zal worden georganiseerd. Deze zal 
plaatsvinden op )����	
��
���.  
 
Wij hopen dan ook weer op een nog grotere opkomst, dan 
maken wij er weer een gezellig festijn van. 
 
De demonstratie van Simon Vrijhof (Freebike) krijgt nog 
een vervolg in de vorm van een voortgezette rijopleiding 
die speciaal voor de Oerse motorrijders georganiseerd 
wordt en wel op 4 oktober a.s. Degenen die willen 
deelnemen aan het verbeteren van zijn of haar 
motorbeheersing en dus aan een veiliger rijgedrag, kunnen 
zich opgeven bij de organisatie van de Oerse motortochten.  
De kosten zijn circa ��
���- voor een hele cursusdag. 
 
Namens vereniging “de Oerse Tochten”:  
Leo, Bob, Egbert, Jo en Johan 
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Het Gastouderbureau van de landelijke Stichting 
Kinderopvang Humanitas bemiddelt alweer 12 jaar in 
Veldhoven en sinds 2 jaar ook in de omliggende dorpen. 
Inmiddels zijn er al  heel wat kinderen die met veel plezier 
naar “onze” gastouders gaan. 
Vaak beginnen ze als baby en als ze naar het middelbaar 
onderwijs gaan blijft de gastouder nog op de achtergrond 
aanwezig voor het “kopje thee”! 
Het is juist het persoonlijke, flexibele en kleinschalige 
karakter wat de gastouderopvang zo bijzonder maakt. 
Wij hebben inmiddels een goed bestand van bekwame en 
betrokken gastouders opgebouwd. 
U kunt altijd contact opnemen voor een vrijblijvend 
persoonlijk gesprek. 
Ook gastouders zijn welkom om te informeren naar onze 
procedure. 
Wij zijn alle dagen bereikbaar: � 040-2549770, 
www.humanitas-kov.nl 
GOBVeldhoven@kov.humanitas.nl 

��������	�
���
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marinella@boer10.com 
 

Atelierruimte: 
De Run 5404 

5504 DE Veldhoven 

www.boer10.com 
 

Postadres: 
Berg 82, 5508 AX 

Veldhoven 

���������	
����	
����������������	���������	��	

��������	�������	
 
 

�������	
���������	�
�������
 
 

040 - 2541087 / 06 - 51890143 
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In Veldhoven zijn twee ouderenorganisaties die met behulp 
van veel vrijwilligers een veelheid aan activiteiten voor 
ouderen organiseren. 
 
De ouderenorganisaties in Veldhoven staan voor: 
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Met deze publicatie willen we deze activiteiten voor u als 
mogelijk geïnteresseerde in kaart brengen. 
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�� Sportactiviteiten (biljarten,Fietsen,Gymnastiek,Sjoelen 

Koersballen) 
�� Kaartspelen 
�� Diverse excursies, reisjes en lezingen. 
�� Koninginnedagviering, Kerstviering en herdenking van 

onze patroonheilige. 
�� Verschillende bedevaarten. 
 
De contributie voor 2005 bedraagt ��
��-  
en vanaf 2006 �����- per jaar. 
 
Als lid ontvangt u van de Uni-KBO het maandblad 
“Nestor” en van KBO-Brabant “de KBO-ZieZo”. 
 
Van de plaatselijke afdelingen ontvangt u regelmatig 
informatie via de daartoe bekende periodieke 
nieuwsblaadjes. 
 
Heeft u interesse in één van de activiteiten of wilt u lid 
worden neem dan contact op met het secretariaat 
Clementinalaan 23 � 040-2052154. 
Internet: www.kbo-brabant.nl en www.uniekbo.nl 
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Als lid ontvangt u twee maandelijkse nieuwsbrieven  
“de Veldpost”en “de Schouw”. 
Heeft u hiervoor interesse, neem dan contact op met het 
secretariaat: � 040-2543262. 
Internet: www.pvge-veldhoven.nl 
 
O.V.O. (Overleg Veldhovense Ouderenorganisaties) 
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Wij ontvingen een brief van zwembad den Ekkerman 
waarin het nieuwe Aqua Beweegcentrum Veldhoven wordt 
aangekondigd. 
In dit beweegcentrum is de watertemperatuur 30 graden. 
Het nieuwe ervan is dat zij voornemens zijn voor jong 
volwassenen, maar ook voor ouderen, in groepjes in dit 
warme water te gaan bewegen in een tempo en 
geoefendheid van de betreffende groep. 
 
De activiteiten zullen plaatsvinden op 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag tussen 16.45 uur en  
19.00 uur. De watertemperatuur is op die 
dagen dan ruim 30 graden. 
Op 16 mei 2005 is dit beweegcentrum 
geopend. 
 
Indien ouderen interesse hebben, individueel of als groepje, 
dan gelieve dit bekend te maken bij een van de 
bestuursleden. Wij zullen deze interesses coördineren en 
doorgeven aan zwembad Den Ekkerman. 
 
Bestuur KBO Afd. Oerle. 
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Wat heb je nodig:  
�� Oude kopjes. 
�� Zand. 
�� Kleine schelpen. 
�� Lijm. 
 
Als je op vakantie aan het strand komt moet je zeker wat 
schelpen en zand meenemen.  
Bestrijk een oud kopje goed met doorzichtige lijm en 
verdeel het goed over het hele kopje.  
Bestrooi dit kopje dan met het strandzand en laat het goed 
drogen. 
 

Ondertussen maak je de schelpen goed schoon bijvoorbeeld 
met een nagelborsteltje.  
 
Als de lijm op het kopje droog is dan versier je het kopje 
verder met de schelpen. Met een flinke klodder lijm kan je 
de schelpen er in mooie vormen opkrijgen.  
 
Tip: Je kan er nog wat mooie grote schelpen indoen als 

versiering. 
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Wat heb je nodig:  
�� Draad. 
�� Slotje. 
�� Veel kleine kraaltjes. 

Werkwijze: 
Begin met een dubbelgevouwen draad (gebruik daar 
Quiltgaren voor, gemakkelijker te verwerken dan visdraad). 
In het midden van de draad bevestig je eerst het slotje. 
Daarna begint het gepeuter: aan beide draden elk 3 kraaltjes 
rijgen. Dan op een draad nog twee kralen extra rijgen en 
haal de andere draad dan door die twee kraaltjes heen. Je 
krijgt dan een soort cirkeltje. Daarna op elke draad weer 
drie kralen (evt. een ander kleur), een van de draden met 
twee extra kralen en weer de andere draad erdoor heen 
friemelen. Op de bovenste tekening zie je hoe de draad er 
doorheen loopt. Voor de Koninginnedag kan je rood wit 
blauw als kleur gebruiken. Aan het einde van de draden leg 
je een knoop na het laatste cirkeltje en bevestig daar het 
oogje van het slotje.  
Jongens kunnen ook zo’n vriendenbandje maken, maar doen 
hem dan rond de enkel, over de sok heen...met de kleuren 
van AJAX, Feyenoord of PSV (en zo zijn er nog veel meer 
groepen). Hieronder zie je een bandje dat al een eind op 
weg is. De kralen liggen dan mooi tegen elkaar aan.  

 
Tip: Je kan ook zo’n bandje aan iemand cadeau doen!  
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Wat heb je nodig: 
�� Een mooie kiezelsteen 
�� Leuk figuurtje bijvoorbeeld een bloem of poëzie plaatje  
�� Schaar 
�� Lijm 
�� Iets om te kleuren 
�� Eventueel lak 
 
Dit is een leuk werkje waar 
je een mooie steen voor kan 
gebruiken. Vooral een steen 
die je misschien op vakantie 
hebt gevonden. Hij wordt 
dan goed gebruikt. In plaats 
van een bloemetje zoals in 
ons voorbeeld kan je dan 
ook iets anders van de 
vakantie gebruiken om daar 
op te doen.  
Ook kan dit een leuk cadeau 
zijn voor op het bureau van 
je vader.  
We beginnen dus met het 
schoonmaken van de steen. 
Meestal zullen mooie 
kiezelstenen wel mooi 
schoon zijn maar als je hem 
met zeep een wasbeurt geeft en daarna goed afdroogt zal hij 
nog mooier worden.  

Op een mooi stukje papier teken je bijvoorbeeld een bloem. 
Probeer zo dun mogelijk 
papier te gebruiken want dat 
maakt het resultaat later veel 
beter. In plaats van zelf iets 
tekenen kan je natuurlijk ook 
iets moois uit een weekblad 
knippen. Misschien wel je 
favoriete popgroep!  
 

Na het uitknippen plak je het 
plaatje op de steen. Zoek 
hiervoor een kant uit die 
bovenop ligt als je de steen plat 
neerlegt.  
 
Als de lijm droog is wordt het 
resultaat optimaal als je de hele 
steen, met het plaatje, nog even 
van een dunne laag lak voorziet. 
Pas op, lak is giftig, dus je kan 
dit ook door je vader of moeder 
laten doen.  
Je hebt nu een prachtige steen 
die je kan gebruiken om papier bij elkaar te houden of om 
gewoon neer te leggen voor de sier.  
 
Tip: Gebruik in plaats van een steen een stuk hout  

of een kaars.  
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Zijn vriendjes zijn Jop, Joep en Bram. Daar speelt hij lekker 
mee in de bouwhoek en met Lego en K’nex. Met Lazy 
speelt Willem ook graag. En als hij in november 5 jaar 
wordt, dan gaat hij op voetbal. Ja bij R.K.V.V.O.  
Willem houdt van lekker eten. Groene bloemkool, 
spaghetti, worst, frietjes met curry en mayonaise. Koude 
schotel en spinazie is niet echt zijn favoriete eten. Eigenlijk 
vindt hij dat helemaal niet zo lekker. 
Spelletjes zijn ook leuk om te spelen, zoals ‘Wie is het?’, 
‘Drakenwraak’ etc. Ook heeft Willem een boek van een 
naamgenoot van hem. Het boek heet: Woeste Willem. 

Op vakantie gaat 
Willem ook. Ze 
gaan met z’n allen 
kamperen in een 
tent. Waar precies, 
dat is nog een 
verrassing. Dat 
kan Frankrijk 
worden, maar ook 
dichter bij huis. 
Eigenlijk hebben 
ze net een mini 
vakantie gehad. Ze 
hebben een familie 
weekend gehad in 
België. Daar 
hebben ze 
Boerengolf 
gespeeld. Dat is 
golfen bij een boer 
tussen de koeien. 
Je moet dan wel 

heel goed opletten dat je geen koe raakt. Verder zijn ze naar 
een steenkoolmijn geweest. Daar moest je een helm 
opzetten voordat je de mijn in ging. En donker dat het daar 
was. Gelukkig is niemand in de mijn verdwaald en zijn ze 
weer allemaal boven gekomen. En daar hebben ze ook heel 
veel spelletjes gespeeld. Het was een gezellig familie-
weekend. Willem het was ook gezellig bij jou, een fijne 
vakantie toegewenst en koop maar iets leuks van je 
cadeaubon. 

Houdoe, en tot de volgende keer. 

Hallo jongens en meisjes, 
 
Hebben jullie een leuke vakantie gehad? Met veel zon, 
lekker zwemmen, en heel veel ijsjes, of was het wat 
regenachtig en moest je, je laarzen en je regenjas aan? Als 
je deze Koers van Oers leest, dan zit de zomervakantie er al 
weer bijna op. En moeten jullie weer naar school. Naar een 
nieuwe juf of een nieuwe meester. Spannend hè?! Maar zo 
ver is het nog lang niet. Je hebt nog een paar dagen 
vakantie, en kun je nog even nagenieten van de vakantie en 
misschien heb je wel mee gedaan aan het 
vakantieprogramma. 
Vonden jullie het ook 
weer net zo gezellig 
en leuk als vorig 
jaar? Misschien kan 
je er een verhaaltje 
over schrijven, en 
kunnen we kijken of 
het in de volgende 
Koers van Oers 
geplaatst kan worden. 
Maar nu even terug 
naar de uitslag van de 
kleurwedstrijd van 
voor de 
zomervakantie. Het is 
al een tijd geleden, 
eigenlijk al een hele 
tijd geleden. Het gaat 
om de kleurplaat van 
Teigetje, die een heel 
mooi vogelhuisje 
heeft gemaakt en die jullie in mochten kleuren. De winnaar 
is deze keer een jongen van 4 jaar en hij heet 
�����

�������. Hij woont op het Ruiske samen met zijn papa en 
mama en zijn oudere broer Huub en zijn zus Roos. Voordat 
de zomervakantie begint ga ik nog even na schooltijd bij 
Willem langs om te vertellen dat hij gewonnen heeft. En 
om zijn cadeaubon te geven. Zoals ik al geschreven heb, is 
Willem 4 jaar en zit in groep 0, bij juf Dana en juf Yvonne 
en na de zomervakantie gaat hij naar groep 1-2B. Dan komt 
Willem bij juf Dana en juf Julia.  
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Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze �II�
�A
�����
����

in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 
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Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 
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7 t/m 20 Vakantieprogramma Oerle: 
7 Olympische Dag 
9 + 10 Bivak Oerle 
9 t/m 11 Bivak België 
12 Speeltuin 
14 Fietstocht 
16 Bobbejaanland 
18 t/m 20 Wandeldriedaagse 
20 Afsluitingsavond 

18 KBO: Jaarlijks busreisje 

19-20-21 Tiener Comité Oerle: Bivak 

27 Tiener Comité Oerle: Afsluitingsavond 

27 Oud papier ophalen 

28 Chant’Oers: Concert Helmond 

��� ����	��
�����
���������������
����� 

31 K.B.O.: St.Jans Onthoofding 
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10 Ophalen KCA (Klein Chemisch Afval) 
8.30 uur tot 10.15 uur op het kerkplein 

10 + 11 Dahliatentoonstelling Groen en Keurig 

12 KVB: Avond over Brabant 

17 t/m 20 Kermis 

24 Oud papier ophalen 
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� KVB: Lange fietstocht 
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 KVB: Baklessen bij de Ruurhoeve in Hoogeloon 

12 K.B.O.: Culturele dag 

14+15+16 BIO: Jeugdkamp 

22 Oud papier ophalen 

29 Pompoenenplezier (t/m 5 november) 
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5 Chant’Oers: Workshop 

6 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 

9 Avond KVB - KVO 

10 OWWO: Jaarvergadering voor verenigingen 

26 Oud papier ophalen 

27 Intocht Sinterklaas in Oerle 

28 KVB: Sinterklaasviering 
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1 Sinterklaas bezoek op school + peuterspeelzaal 

19 KVB: Kerstviering 

24 Oud papier ophalen 
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Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
Koers nr.  8 September Kermis / Dierendag / Herfst 
Koers nr.  9 Oktober Pompoenenfestijn 
Koers nr. 10 November Sinterklaas 
Koers nr. 11 December Kerstmis 
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9 KVB: Jaarvergadering 

  

21 Oerse Motortoertocht 
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4 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 

5 Harmonie: Pinksterconcert 

10 BIO: Gezelligheidstoernooi voor de jeugd 
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13 Boergondisch Oers 

11 BIO: Gezelligheidstoernooi voor de senioren 

25 St. Jansmarkt 
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