
• Oerle maakt zich op voor 
griezelsferen 

• Al 25 jaar een zonnetje en 
een bloemetje 

• “Auw” nieuws opnieuw 
vertoond 

• “Last battle” wordt voltooid

• Bent u ook vaker de weg 
kwijt?  
Wij hebben de oplossing! 

Jaargang 38 
nummer 8, september 2005 

Papegaaienpark Oerle verwelkomt  
de 500.000ste bezoeker!! 
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Felicitaties 
 
Mede namens onze ouders, grootouders 
en schoonouders willen wij iedereen 
hartelijk bedanken voor de vele kaarten, 
bloemen en cadeaus, die zij mochten 
ontvangen op hun 50-jarige bruiloft. 
Het was voor hen een onvergetelijke dag, waar zij met veel 
plezier aan terugdenken. 
Iedereen heel hartelijk bedankt. 
 
Familie Huijbers - van Gestel 

(K)Oers met name(n) 500.000ste bezoeker 

500.000ste bezoeker voor Papegaaienpark NOP 
Het Papegaaienpark van de Stichting Nederlands 
Opvangcentrum voor Papegaaien (N.O.P.) te Veldhoven 
heeft donderdag 18 augustus j.l. haar 500.000ste 
bezoeker ontvangen. Deze bezoeker is letterlijk én 
figuurlijk in het zonnetje gezet. 
 
Angelique en Rob 
Sparringa uit Eindhoven 
bezochten het 
Papegaaienpark samen 
met hun 4½ jarige 
tweeling Nika en 
Daniëlle. Zij kochten het 
500.000ste kaartje en 
hebben hiermee de 
reischeque naar Tenerife 
gewonnen. Ze krijgen bij 
vertrek nog € 500,- om 
daar te besteden én 
mogen het beroemde 
Loro Parque op Tenerife 
bezoeken. De vakantie is 
enorm welkom voor de 
gelukkige winnaars 
omdat ze wegens omstandigheden dit jaar niet op vakantie 
zouden kunnen gaan. “Ik heb gehoord dat we op korte 
termijn met het gehele gezin lekker van het zonnetje mogen 
genieten. We zijn echt heel erg blij dat wij vandaag deze 
prijs gewonnen hebben”, aldus Angelique.  
 
Tonnie van Meegen, directeur van het N.O.P.: “Sinds de 
openstelling voor publiek van ons Papegaaienpark in 1992 
zijn de bezoekersaantallen sterk gestegen. In de beginjaren 
hadden we niet veel te bieden aan onze bezoekers en 
konden de bezoekers dan ook gratis het Papegaaienpark (in 
oprichting) betreden. Al snel werden veel nieuwe 
onderkomens gebouwd met als gevolg dat we de bezoekers 
entree lieten betalen. Met het entreegeld konden wij weer 
beter zorgen voor de dieren en nieuwe onderkomens 
bouwen of renoveren.” 
 
“Het Papegaaienpark is inmiddels uitgegroeid tot een echte 
vogeldierentuin met prachtige volières en kooien. Veel 
mensen bezoeken ons voor een gezellig dagje uit of om 
naar een specifieke zeldzame vogel te komen kijken. We 
hebben nu een immense collectie van papegaaien, 
kraanvogels en tropische vogels.” De bezoekersaantallen 
zijn sinds de opening van de TropiJoy sterk gestegen. “In 
deze enorme Tropenspeelhal kunnen de bezoekers ook bij 
slecht weer genieten van de rondvliegende tropische vogels 
en de overdekte speeltuin.” 
 
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van 
de Stichting N.O.P.: www.papegaai.org. 

Gevraagd 
Oude houten klompen.  
Kitty Tholen, ( 040-2051642, 
k.tholen@tiscali.nl 
 
Aangeboden 
3 luiken (hardhout) 
1 raamwerk (incl. glas) voor aanbouw oid. 
 
Gevraagd 
regenton 60/70 liter 
  
W. Stemerdink, St Janstraat 43, ( 040-2052926 

Vraag en Aanbod 

Vraag en 

aanbod 

Papegaaienpark NOP 
Wintelresedijk 5 
5507 PP Veldhoven 
Tel.: 040-2052772 
Fax: 040-2052723 
http://www.papegaai.org 
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Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

Telefoon (040) 205 19 52  Fax (040) 205 29 50 
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur 

Tevens kunt u bij ons overnachten 
E-mail: info@zandoerle.nl 
http://www.zandoerle.nl 

Pompoenenplezier 

Pompoenenplezier met Halloween. 
 
Zoals we in de vorige koers al 
aankondigden gaat het programma van 
pompoenenplezier met Halloween al 
aardig vorm krijgen. Ook zijn er naar 
aanleiding van de vorige koers geen 
ideeën naar voren gekomen voor de 
aanvulling en indeling van de categorieën wat betreft onze 
kinderen. Daarom hebben we zelf gedacht om een categorie 
voor de kinderen te doen waarbij het merendeel van de 
creatie gemaakt is door ouders, grootouders, oom of tante. 
Iets wat wij zeker toe juichen en grandioos vinden als een 
hele familie aan dit evenement deelneemt. 
Maar kinderen die alles zelf gemaakt hebben verdienen het 
om in een aparte klasse beoordeeld te worden. 
Vorig jaar waren er creaties bij die niet verlicht waren en 
dus 's avonds niet goed tot hun recht kwamen, daarom 
wordt er dit jaar zowel overdag 
als ’s avonds gejureerd. 
Dan zijn er natuurlijk de 
verenigingen, straten of buurten 
die al of niet met een activiteit 
mee doen. 
Maar de meeste deelnemers 
hopen we te vinden bij de gezinnen, want iedereen kan mee 
doen in de klasse grootste, engste, gekste of de meest 
originele creatie en mag geholpen worden door b.v. familie, 
kennissen, uitwonende kinderen etc. etc. Dit maakt het 
allemaal nog leuker. 
Let op: in alle creaties moeten wel pompoenen verwerkt 
zijn, alle bijmaterialen zoals heksen, spoken, enz. zijn 
toegestaan, maar ze mogen niet aanstootgevend zijn, en 
geen overlast geven aan de buurt, zoals te harde muziek. 
Er moet ook rekening gehouden worden met de veiligheid, 
en het verkeer, want iedereen doet mee op eigen risico. 
Men kan zich maar in één categorie inschrijven. 

Voor hen die wel aan het evenement willen deelnemen 
maar niet aan de wedstrijd, laat het ons weten en we kunnen 
jullie toch in de route opnemen, zodat men toch van uw 
creatie kan genieten, en voor u is het leuk om de aandacht 
die er aan geschonken wordt. 
In de volgende koers komen we terug op alle details van het 
programma vanaf de opening op 29 oktober en tot en met 
de sluiting op 6 november. 
 
Wij wensen alle deelnemers veel succes bij het ontwerpen 
en maken van hun creatie. 
 
Wij gaan ervoor !  Jullie ook ?? 
 
Op de volgende pagina treft u het inschrijfformulier 
‘Pompoenenplezier met Halloween’ aan, dit kunt u 
inleveren tot uiterlijk maandag 17 oktober bij de 
volgende adressen: 
 
Harrie van Beers: Zandoerleseweg 41 
Henk Senders: Oude kerkstraat 57 
Martien van Bree: A.P de Bontstraat 34 
Harrie Kelders: Zandoerleseweg 53 
Wim Heijmans: Feit 11 (de Berkt) 
 
Groetjes bloemenvereniging 
“Groen en Keurig” 
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Inschrijfformulier: Pompoenenplezier met Halloween 
 
Datum:______________ 
 
Naam :______________________________________________ 
 
Adres :______________________________________________ 
 
Postcode/Plaats:______________________________________ 
 
Telefoonnummer:_____________________________________ 
 
Er zijn 2 categorieën waarvoor men zich kan 
inschrijven, te weten: 
• Pompoenen en 
• Halloween 
Graag aankruisen wat van toepassing is. 

 

 
 
 
 

Let op ! 
Als men inschrijft voor de categorie Halloween, heksen, spoken, van alles wat, houd er dan rekening mee dat er 
in de creatie ook pompoenen verwerkt worden. 
 
Voor degenen die er een echte show van willen maken, dit graag tijdig opgeven met de vermelding van de tijden. 
B.v. de begintijd 19.00 uur en dan elk half uur tot 22.00 uur. 
Dit kunnen we dan vermelden in de routebeschrijving. 
 
Inleveren bij één van de onderstaande adressen: 
Harrie van Beers: Zandoerleseweg 41 
Henk Senders: Oude Kerkstraat 57 
Martien van Bree: A.P de Bontstraat 34 
Harrie Kelders: Zandoerleseweg 53 
Wim Heijmans: Feit 11 (de Berkt) 

Halloween Onverlicht Verlicht Zonder geluid Met geluid Zonder show Met show 

              

Heksen             

Spoken             

Van alles wat             

              

  
Kinderen 

met 
familie 

Kinderen 
alleen Volwassenen Gezinnen Straat of 

Buurt Vereniging 

              

Pompoenen Niet 
verlicht Verlicht 

Kinderen
met 

familie 

Kinderen 
alleen Volw. Gezinnen 

Straat, 
Buurt of  

Vereniging 

De grootste pompoen               

De gekste pompoen               

De engste pompoen               

Meest originele pompoen               

Voor hen die niet aan de wedstrijd deelnemen 
Maar wel in de route opgenomen willen worden 

  

Inleveren vóór maandag 17 oktober 2005 

Wij wensen iedereen die zich 
inschrijft veel succes, 

 
Maar vooral heel veel plezier. 
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Wedstrijden Bio 1 
 
Veldcompetitie Hoofdklasse A 
 
4 sept. 13.00u de Peelkorf 1-Bio 1 
 Gem. sportpark den Hoek in Ijsselsteyn 
11 sept. 13.00u Bio 1-Corridor 1 
 Sportpark de Heikant in Oerle 
 Pupil v.d. week: Evie de Crom 
19 sept. 13.00u Bio 1-DSV 1 
 Sportpark de Heikant in Oerle 
 Pupil v.d. week: Marly Klomp 
25 sept. 13.00u de Horst 1-Bio 1 
 Sportpark Hoge Horst in Groesbeek 
2 okt. 13.00u Swift 2- Bio 1 
 de Vilgert/Theo Lommen sportpark in 

Velden 
9 okt. 13.00u Bio 1-de Merels 1 
 Sportpark de Heikant in Oerle 
 Pupil v.d. week: Maartje Verhoef 
16 okt. 13.00u Bio 1-Vessem 1 
 Sportpark de Heikant in Oerle 
23 okt. 13.00u Corridor 1- Bio 1 
 Sportpark Breugel in Breugel 

Veldcompetitie BIO 1 Koers cultuur 

Vanachter de donkere wolken 
gloort soms het licht. 
De zon verscholen 
toont voorzichtig 
haar gezicht. 
 
Een woord, een gebaar, 
een lach, een uitgestoken hand, 
zijn soms de zonnestralen  
voor hen die somber  
en verdrietig zijn.  
 
Vanachter de donkere wolken 
komt licht in de duisternis. 
 
Aanvaard die hand, die lach 
dat woord, dat gebaar. 
 
Neem die menselijke zonnewarmte 
in je op, zodat het je last zal verlichten. 
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25 Jaar Zonnebloem Oerle 

De Zonnebloem afdeling Oerle bestaat 25 jaar. 
 
In oktober 1980 is de afdeling Zonnebloem Oerle opgericht. 
 
In dit dorp bestond destijd een comité “Vrijwillige Hulp” 
Oerle, dat aandacht gaf aan zieken, eenzame ouderen en 
gehandicapten. Er werden een Kerst- en Paasviering 
georganiseerd, soms een bedevaart, gezellige middagen en 
één keer per jaar een uitstapje naar een bezienswaardigheid 
in de omgeving. 
 
Pastoor G. Vekemans, onze parochie-herder, en ook 
geestelijk adviseur van dit comité had al contact met de 
Nationale Vereniging de Zonnebloem. Hij was vele malen 
als pastor mee geweest op vakantieweken en bootreizen. 
Volgens hem gaf aansluiting bij de Zonnebloem meer 
mogelijkheden. Er kon worden deelgenomen aan regionale 
activiteiten, zoals vakantieweken, boottochten, 
ontspanningsmiddagen enz. 
Er werd een afspraak gemaakt met het districtshoofd van 
deze regio voor verdere informatie en in de huiskamer van 
de pastoor werd uiteindelijk het besluit genomen ons aan te 
sluiten bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem. 
 
1 oktober 1980 is de officiële oprichtingsdatum voor de 
afdeling Oerle. 
 
De landelijke Zonnebloem is een hele grote vrijwilligers-
organisatie. Ruim 37200 vrijwilligers vormen de basis van 
de Nationale Vereniging. Zij zijn georganiseerd in  
1322 plaatselijke afdelingen, die op hun beurt verenigd zijn 
in 153 regionale afdelingen. 12 Provinciale afdelingen 
overkoepelen de regionale afdelingen per provincie. Elke 
afdeling heeft een bestuur en vaardigt uit haar midden een 
kandidaat af naar een hogere afdeling. 
 

Ook de afdeling Oerle is aangesloten bij een regionale 
afdeling, n.l. Regio “de Kempen”. 
Deze bestaat uit 11 plaatselijke afdelingen; de omliggende 
dorpen en 6 afdelingen binnen Veldhoven.  
Regio “de Kempen” is aangesloten bij de Provinciale 
Zonnebloem afdeling Noord-Brabant. 
 
De afdeling Oerle is maar een kleine afdeling, maar toch 
proberen we de hoofddoelen: 
• het bezoeken van mensen thuis 
• mensen betrekken bij activiteiten 
te realiseren. 
 
Sommige activiteiten worden georganiseerd in 
samenwerking met de Stichting Nieuwe Levenskracht, die 
ons daarbij financieel steunt. Ook wordt de “handwerkclub 
van het Rode Kruis” bij bepaalde activiteiten betrokken. 
 
De laatste jaren gaan er wel eens mensen uit Oerle mee met 
de Regionale vakantieweek. Alle speciale voorzieningen en 
noodzakelijke aanpassingen zijn dan goed geregeld. De 
deskundige medische en verpleegkundige verzorging en de 
vele vrijwilligers laten de gasten genieten van een 
zorgeloze vakantie. En soms hebben de thuisblijvers dan 
ook een weekje vakantie. 
 
Voor de vrijwilligers zijn er mogelijkheden om deel te 
nemen aan bestuurs- en informatiecursussen en 
themabijeenkomsten. 
Om het werk van De Zonnebloem mogelijk te maken, kan 
iedereen ondersteunend lid worden van de Nationale 
Vereniging De Zonnebloem. Een Zonnebloem 
lidmaatschap kost € 12,00 per jaar, waarvan de eigen 
plaatselijke afdeling een gedeelte ontvangt. 
 
Om het 25-jarig bestaan van Zonnebloem afdeling Oerle te 
vieren organiseren wij voor onze gasten begin oktober een 
feestmiddag met een muzikaal optreden en tot slot een 
gezellig diner. Onze gasten worden persoonlijk 
uitgenodigd. 
 
De Zonnebloem afdeling Oerle hoopt nog vele jaren met 
aller steun en medewerking te kunnen voortbestaan. 
 
"AANDACHT IS EEN MENSENRECHT" 



6 

De parochie 

Weekendvieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekend van 17 - 18 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 
 
Weekend van 24 - 25 september: 
za 19.00 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders (The Unity) 
zo 10.15 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders  
 
Weekend van 1 - 2 oktober: 
za 19.00 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders 
zo 10.15 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders (St. Jan) 
 
Weekend van 8 – 9 oktober: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 
 
Weekend van 15 – 16 oktober: 
za 19.00 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders 
zo 10.15 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders (Convocamus) 

Wisseling van de wacht 
 
Afgelopen donderdag 25 augustus heeft het parochiebestuur 
van de bisschop schriftelijk de officiële bevestiging 
ontvangen van het eervol ontslag van Martin Claes als 
waarnemend pastoor van onze parochie.  
Pastoor Claes is benoemd als lid van het pastoraal team van 
de parochie de Hoeksteen in Wijchen. Tevens krijgt hij de 
gelegenheid om te promoveren aan de universiteit in 
Nijmegen en zal hij college blijven geven aan het  
St. Jans-centrum, de priesteropleiding van het bisdom  
’s - Hertogenbosch.  
Op 17 en 18 september zal pastoor Claes worden 
gepresenteerd aan zijn nieuwe parochie in Wijchen en 
enkele dagen later zal hij verhuizen vanuit de pastorie in 
Oerle. 
Het bestuur is pastoor Claes bijzonder erkentelijk voor de 
zeer plezierige wijze waarop hij hier zijn werk, als 
waarnemend pastoor, in onze parochie heeft gedaan.  
Samen met pastoraal werker Mardi Sanders vormde hij een 
prettig team. 

Wij weten dat veel parochianen hem, in de korte periode 
dat hij hier functioneerde, een warm hart toedroegen. Dat is 
in feite bewonderenswaardig voor iemand die pas  
5 maanden geleden zijn intrede deed. Wij wensen hem van 
harte een zeer goede toekomst toe in zijn nieuwe werkkring 
en hopen dat hij zich ook daar snel thuis zal voelen. 
Het parochiebestuur zal in haar vergadering van  
8 september afscheid van pastoor Claes nemen.  
Op 10 en 11 september zal hij voor het laatst voorgaan in 
de St. Jan de Doperkerk. 
 
Gelijktijdig ontving het parochiebestuur van de bisschop 
schriftelijk de officiële bevestiging van de benoeming van 
de heer Wil Smulders als pastoor van onze parochie.  
Deze benoeming gaat in per 1 oktober.  
Pastoor Smulders zal zich echter niet direct in Veldhoven 
vestigen, aangezien de pastorie na al die jaren toch wel aan 
een grondige opknapbeurt toe is. Deze klus zal echter eind 
oktober pas volledig afgerond zijn en daarna zal hij 
definitief zijn intrek in de pastorie nemen.  
De officiële installatie van pastoor Smulders door de 
bisschop zal plaatsvinden op zondag 30 oktober om  
2 uur ’s middags in de H. Caeciliakerk.  
Dit -voor ons misschien vreemde- tijdstip heeft te maken 
met de volle agenda van de bisschop en de uitnodiging van 
collega priesters uit Vught en Veldhoven en zijn 
priestervrienden bij deze installatieplechtigheid. 
 
Natuurlijk hopen wij op een goede samenwerking met 
Mardi Sanders, de emeriti, de parochievergadering, het 
parochiebestuur en de grote groep vrijwilligers die in onze 
parochie actief is.  
Met belangstelling zien wij de komst van de nieuwe pastoor 
tegemoet. 
 
Het parochiebestuur  
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Parochieberichten: 
50-Jarig huwelijksjubileum: 
Bert en Betsie Huijbers – van Gestel: 26 augustus 
 
Pastoresteam: 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 230.06.44  
M. Claes, pastoor ( 040 – 253.22.26 en/of 205.13.50  
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum en/of 
misintenties: 
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 € 7). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56 
 
Nieuwe parochianen: 
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! 

Vijf maanden Drie-Eenheid 
 
Intussen is bekend gemaakt in de kerken van onze parochie: 
half september is voor mij de tijd weer gekomen. Tijd om te 
verhuizen naar een volgende parochie: parochie de 
Hoeksteen in Wijchen. Van begin af aan was duidelijk dat 
mijn benoeming in Veldhoven een tijdelijke zou zijn om na 
de zomer plaats te maken voor een opvolger voor langere 
tijd: pastor Wil Smulders.  
Hoe het mij vergaan is? Het is een veel opzichten een goede 
en aangename tijd geweest, mede door de goede 
samenwerking met pastor Mardi Sanders, het 
parochiebestuur en de vrijwilligers. 
Een nadeel van een zo kortstondige benoeming is dat je 
wanneer je enige wederzijdse vertrouwdheid begint te 
ontwikkelen je alweer afscheid moet nemen. Dat nadeel is 
voelbaar. Ik heb de parochie H. Drie-eenheid leren kennen 
als een prettige parochie, waar in het verleden veel werk is 
verzet – denk aan de vorming van de parochiële eenheid – 
en waar ook nog veel werk ligt voor de toekomst: het 
gereedmaken van de parochie voor de vragen van de  
21e eeuw. Een taak voor zowel pastores als vrijwilligers.  
Dank voor de boeiende en hartelijke ontmoetingen! 
 
Martin Claes 

Polygoonnieuws 

Polygoonnieuws 
Voor de 55-plussers in Veldhoven. 
 
SWOVE organiseert de komende 
maanden weer regelmatig 
voorstellingen van het 
“Polygoonnieuws” in de zaal van 
ontmoetingscentrum De Ligt. Deze filmavonden beginnen 
steeds om 19.30 uur en duren tot +/- 21.30 uur. 
De toegang is gratis en tijdens de pauze kunt u genieten van 
een kopje koffie. 
Hier alvast de data en de te verwachten films; 
 
21 september de jaren 1965 – 1970  
5 oktober de jaren 1970 – 1975 
26 oktober de jaren 1975 – 1980 
2 november de jaren 1980 – 1985 
23 november de jaren 1985 – 1990 
7 december de jaren 1990 
 
U bent van harte welkom! 
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KBO-Ouderenadviseurs 

Ouderenadviseurs: 
Zijn geschoolde vrijwilligers van de Katholieke Bond van 
Ouderen die 55-plussers wegwijs maken in het aanbod van 
vele voorzieningen. 
 
Ouderenadviseurs: 
• Zijn vrijwilligers 
• Zijn vertrouwenspersonen 
• Zijn makkelijk aanspreekbaar 
• Werken in Uw omgeving 
• Werken samen met SWOVE 
 
De KBO-Ouderenadviseurs geven: 
Informatie over voorzieningen op het gebied van zorg, 
wonen, financiële regelingen en andere diensten zoals het 
invullen van belastingformulieren. 
Begeleiding naar diverse instanties 
Advies over mogelijkheden. 
 
Kosten: 
Alle ouderen in de gemeente Veldhoven en hun 
mantelzorgers (veelal partners, familie, kennissen, buren) 
kunnen gebruik maken van de diensten van de 
ouderenadviseurs. 
Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 
Met welke vragen kunt U bij de ouderenadviseur 
terecht: 
• Hoe vraag ik huursubsidie aan? 
• Krijg ik taxikostenvergoeding en waar vraag ik dat aan? 
• Kan ik in aanmerking komen voor kwijtschelding van de 

gemeentelijke belasting? 
• Kan ik een tegemoetkoming krijgen in de verhuiskosten 

en waar vraag ik dat aan? 
• Wie kan mij helpen met de verzorging van mijn partner? 
• Hoe moet ik bepaalde formulieren invullen? 
• Hoe krijg ik thuiszorg? 
• Als ik me eenzaam voel, waar kan ik dan voor contacten 

terecht? 
• Hulp bij het aanvragen van aanpassingen e.d./(WVG) 
 
Vragen? 
Bel uw ouderenadviseur ! 
Voor Oerle is dat: 
Pieter van de Ven 
Platanenlaan 22 
5507 MD Veldhoven 
Tel: 040-2556771. 
  
Bestuur KBO Afd. Oerle. 

Najaarsconcert ‘VOICE’ 
 
Het koor 'Voice', dat staat voor VOcaal In CaEcilia, heeft 
zoals de naam al zegt haar thuisbasis in de Caeciliakerk te 
Veldhoven-dorp, alwaar er vrijdags van 20.00-22.00 uur 
gerepeteerd wordt en gemiddeld eens per zes weken op 
zaterdagavond een dienst wordt opgeluisterd. 
'Voice' is in januari 2004 opgericht, heeft nu 24 leden en 
staat onder muzikale leiding van dirigente José de Laat en 
pianiste Annemiek Sanders. 
Het repertoire bestaat uit zowel kerkelijke als profane 
liederen. Behalve tijdens een zaterdagavondviering zingt 
het koor ook wel eens elders, zoals bij huwelijksdiensten, in 
een verzorgingstehuis, instelling voor verstandelijk 
gehandicapten , tuincentrum en tijdens culturele 
activiteiten .  
'Voice' organiseert een gevarieerd najaarsconcert op zondag 
2 oktober in de Caeciliakerk, Dorpstraat 18. Zij bestaat nu 
bijna 2 jaar en wil haar stem (‘Voice’) aan een breder 
publiek laten horen. Er wordt ook medewerking verleend 
door 2 gastkoren; gospelkoor 'Messengers of Joy' uit 
Veldhoven en vocal group 'Perfect Sound' uit 
Valkenswaard.  
De aanvang is 14.00 uur en de entree is gratis. 
 
'Voice' kan nog steeds nieuwe leden (20 -50jr.) gebruiken. 
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op onze repetitie, 
vrijdags van 20.00-22.00 uur in bovengenoemde kerk.  
Loop gerust eens binnen! of kijk op onze website: 
www.voice.dse.nl 

Najaarsconcert ‘VOICE’ 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

De Run 4346 Veldhoven 
Tel. 040-2532150 

Verhuur van: - Schoonmaakmachines 
 - Elektrisch gereedschap 
 - Bouwmachines 
 - Aanhangers 

Compleet verhuurprogramma op 

www.folkersbv.nl 
Elke maand aanbiedingen, ook op de site 

Verlichting hypotheeklasten 

WOZ waarde omhoog, hypotheeklasten naar beneden 
 
Rabobank biedt klanten renteverlaging aan 
 
De gestegen WOZ waarde van een woning kan soms leiden 
tot een verlaging van de maandelijkse hypotheeklasten. Dat 
klinkt misschien vreemd, maar de Rabobank verwacht voor 
zeker 25.000 van haar klanten een verlichting van de 
hypotheeklasten te kunnen bewerkstelligen.  
 
De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) heeft voor 
flink wat opschudding gezorgd. De gemeenten stelden 
begin 2005 de waarde van alle woningen opnieuw vast en 
volgden daarbij de prijsstijging op de huizenmarkt. De 
WOZ waarde viel voor 90% van de huizen hoger uit, met 
een gemiddeld stijgingspercentage van maar liefst 37%. Al 
die woningbezitters met een aanzienlijk hogere WOZ 
waarde moeten voortaan meer belasting gaan betalen. Maar 
sommige huiseigenaren, die hun hypotheek bij de 
Rabobank hebben lopen, kunnen juist profiteren van hun 
hogere WOZ waarde. De Rabobank heeft hiervoor een 
unieke actie ontwikkeld. 
 
Lagere hypotheeklasten door hogere WOZ waarde 
 
In sommige gevallen kan die hogere WOZ waarde leiden 
tot lagere woonlasten. Er zijn namelijk mensen die bij het 
afsluiten van de hypotheek een opslag kregen op hun 
hypotheekrente, omdat ze toen meer leenden dan 75% van 
de executiewaarde van hun woning. Door de gestegen 
WOZ waarde is de nieuwe executiewaarde in veel gevallen 
hoger geworden. Daardoor kan de opslag vervallen, en 
daalt dus het rentepercentage. 
 

Het belang van de klant voorop 
 
Uit een inventarisatie blijkt dat zeker 25.000 
hypotheekklanten van de Rabobank in aanmerking komen 
voor het vervallen van de opslag op hun hypotheekrente. 
De Rabobank informeert deze klanten actief over de 
mogelijkheid tot lastenverlichting. Omdat het hier gaat over 
een mogelijke verlaging van de rentelasten, dient deze actie 
vooral het belang van de klanten.  
Deze WOZ actie is een mooi voorbeeld van hoe de 
Rabobank werkt. Niet afwachten, maar klanten actief 
benaderen als er iets gebeurt. De bank belt ook regelmatig 
klanten met de vraag of er nog wensen zijn, en of de 
dienstverlening nog helemaal aansluit bij de huidige 
situatie.  
 
Lizan van den Heuvel 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Het interview 

Peter Gijbels gaat ‘last battle’ 
van Engelse veteraan voltooien 
Peter Gijbels (38) werkt aan een boek over de 
lotgevallen van de leden van de Engelse 21e Independent 
Parachute Company ten tijde van de Slag om Arnhem. 
Deze eenheid had de bijnaam ‘pathfinders’ omdat zij als 
eerste parachutisten gedropt werden om landingszones 
te markeren. Zij vochten in september 1944 negen 
dagen lang vergeefs om de Rijnbrug bij Arnhem te 
veroveren op de Duitsers. Van de 186 leden sneuvelden 
er 21. Nu zijn er nog ongeveer 45 in leven. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Hij was een jaar of zeven toen hij voor het eerst een 
oorlogsboekje over de Slag om Arnhem las. “Vanaf toen 
vroeg ik voor mijn verjaardagen en met Sinterklaas meer 
boeken over dat onderwerp. Gaandeweg steeg mijn 
interesse voor de militairen die daar toen gestreden hebben. 
Toen ik op de middelbare school zat ging ik voor het eerst 
naar de jaarlijkse herdenking van de slag in Oosterbeek. 
Sinds die tijd bezoek ik die elk jaar. En als je dan met een 
veteraan praat op een plaats waar iets gebeurd is ontstaat de 
interesse pas echt.” 
 
Twintig van de 186 parachutisten waren naar Engeland 
gevluchte Duitse joden. “Zij hadden alle reden om mee te 
vechten tegen de Duitsers. Om die reden waren ze ook 
gekozen in de eenheid. Anderen werden vanuit de 
hoofdmacht gekozen omat ze bijvoorbeeld veel eigen 
initiatief toonden. Alle parachutisten waren vrijwilligers. 
Omdat zestien eerdere operaties om allerlei redenen niet 
door gingen wilden ze graag aan de operatie Market Garden 
deelnemen.” 

De taak van de ‘pathfinders’ was om landingszones voor de 
hoofdmacht te markeren. “Zij werden een half uur voor de 
hoofdmacht aankwam gedropt op zestien kilometer van de 
brug. Dichterbij kon niet. Het moest een plek zijn met 
weinig obstakels zodat de zweefvliegtuigen met de soldaten 
er konden landen. Met nylondoeken werd de letter ‘T’ 
uitgelegd die voor de piloten de windrichting aangaf. Er 
landden vijfduizend strijders met zweefvliegtuigen, en er 
kwamen er nog eens vijfduizend aan een parachute naar 
beneden. Na negen dagen vechten kwam het bevel tot 
terugtrekken. Terwijl de overlevenden aan de oever van de 
Rijn op bootjes lagen te wachten werden ze nog beschoten. 
Slechts 2.293 soldaten lukte het om naar Engeland terug te 
keren. Van de 186 pathfinders zijn er 21 gesneuveld. Zes 
van hen hebben geen graf in Oosterbeek omdat het lichaam 
niet is teruggevonden.” 

Airborne herdenking 
Peter is inmiddels kind aan huis in het Airborne museum in 
Oosterbeek. “Sinds tien jaar ben ik lid van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum. Ik bezoek het museum 
verscheidene keren per jaar om het archief te raadplegen.” 
De Airborne herdenkingen welke jaarlijks in de maand 
september in Oosterbeek worden gehouden slaat Peter nooit 
over. Daar is het ook waar hij jaren geleden kennis heeft 
gemaakt met de veteranen. “Degenen die nog kunnen 
komen zie ik daar ieder jaar. Zij worden in huis genomen 
door inwoners van Oosterbeek. De oud-strijders worden 
altijd warm onthaald, ondanks dat ze in 1944 hebben 
moeten vluchten. Sommigen kunnen nog steeds niet praten 
over dingen die toen gebeurd zijn. Het blijft een herdenking 

Peter Gijbels (rechts) met één van de ‘pathfinders’. 
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met veel emotionele momenten. Ieder jaar wordt op elk van 
de 1.600 graven van gesneuvelden door een schoolkind een 
bloem gelegd. Het is een emotioneel moment voor een 
veteraan als hij dit ziet gebeuren op het graf van zijn 
kameraad die hier in 1944 het leven heeft gelaten.” 

Newark 
Inmiddels heeft de Oerlenaar met de nog in leven zijnde 
parachutisten een goede band opgebouwd. “Deze mannen 
zijn inmiddels de tachtig gepasseerd. Ze zijn niet allemaal 
meer in staat om naar hier te komen. Wel ontmoet ik de 
meesten op hun jaarlijkse bijeenkomst in het Engelse 
Newark. Daar hebben ze vroeger hun opleiding genoten, 
het is hun thuisbasis waar ze nog ieder jaar een keer 
samenkomen. Sinds vijf jaar ben ik erelid van hun club. 
Samen met de adjunct-directeur van het Airborne museum 
ben ik de enige Nederlander in hun midden. 
Laatstgenoemde komt echter nooit in Newark.” 
 
Het boek 
Een van hen, Fred Weatherley (83), was begonnen met het 
beschrijven van de belevenissen van de 21e Pathfinder 
Company. “Het beschrijven van de slag noemde hij zijn 
‘last battle’. Hij is gekomen tot Oosterbeek. De ziekte van 
Alzheimer dwong hem te stoppen. Ik heb nu de taak op mij 
genomen zijn levenswerk af te maken. In het Airborne 
museum heb ik een uitgever ontmoet die al meer boeken 
heeft uitgebracht over de Slag om Arnhem. Samen met hem 
is begin dit jaar besloten een boek over de eenheid uit te 
brengen. In mei ben ik naar Newark gegaan om de 
veteranen toestemming te vragen.” 

Peter gaat de gebeurtenissen bij Oosterbeek en Arnhem nu 
beschrijven. Ook worden alle ‘personal files’ in het boek 
opgenomen. “Die kunnen we opnemen omdat het een 
kleine groep is. Weatherley had al veel foto’s en informatie 
van de parachutisten verzameld. Een probleem was dat 
nergens in Engeland geregistreerd staat wie er toen hier 
gevochten hebben. Het heeft me ruim drie jaar gekost om 
de informatie te completeren. Door deze 
persoonsbeschrijvingen met foto aan het boek toe te 
voegen, geven we de strijders die in het verhaal voorkomen 
een gezicht.” 

 
De planning is om het boek, dat in het Engels wordt 
geschreven, eind 2006 uit te brengen. Naast Peter, die voor 
het tekstuele deel zorgt, is er nog iemand die de foto’s voor 
zijn rekening neemt en iemand die zorgt voor de kaarten. 
“Het boek moet er komen, ook al zal er na die tijd nog 
nieuwe informatie beschikbaar komen. Je weet nu al dat er 
tegen die tijd weer minder veteranen zullen zijn. Het moet 
een eerbetoon worden aan de mannen die voor ons hun 
leven geriskeerd hebben en die toen veel kameraden hebben 
verloren.” 
 
De Slag om Arnhem, onderdeel van de operatie Market 
Garden, mislukte. Het was, zoals ook de film heet die er 
over gemaakt is, een brug te ver. Veel soldaten zijn er 
gesneuveld. Familieleden weten daardoor weinig tot niets 
over hen. “Regelmatig krijg ik email van familieleden van 
gesneuvelde soldaten. Zij vragen mij dan: kun jij uitzoeken 
wat mijn vader heeft gedaan tijdens de operatie Market 
Garden? Als ik ze dan iets kan vertellen vind ik dat 
geweldig”, besluit Peter. 

‘Pathfinders’ in Oosterbeek (1944). 

Peter temidden van een groep oud-strijders. 
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Merefelt actief 

Merefelt actief in de Beweegweek ! 
Voor de meeste mensen zit de vakantie erop. De scholen 
starten weer met hun programma’s en voor Zorgcentrum 
Merefelt breekt een drukke periode aan. 
Activiteitenplannen worden geschreven en begrotingen 
opgesteld voor het jaar 2006. 
Ook op ontspanningsgebied is van alles te verwachten. De 
voorbereidingen voor de beweegweek (vindt plaats in de 
eerste week van oktober) zijn in volle gang. 
 
Fitheid, plezier, ontspanning en gezellig samenzijn staan 
centraal tijdens deze beweegweek die voor het vierde jaar 
wordt georganiseerd binnen Merefelt. Deze keer wordt de 
beweegweek op een speciale wijze geopend:  
zaterdag 1 oktober participeert Merefelt in de provinciale 
wandelcampagne gericht op ouderen die in de gemeente 
Veldhoven wordt georganiseerd. Er worden verschillende 
routes uitgezet (2 tot 10 kilometer). 
Ook u kunt hieraan deelnemen. Indien u begeleiding nodig 
heeft dient u hier zelf voor te zorgen. 
 
Het deelnemen aan beweegactiviteiten is niet alleen 1 week 
belangrijk: als je ouder wordt heb je veel baat bij een leven 
vol beweging. Bewegen heeft een positieve invloed op het 
fysieke en geestelijk welzijn. Voor mensen met 
gezondheidsklachten zijn er veel beweegmogelijkheden die 
bijdragen aan een versterking van de weerstand en een 
goede conditie. Vandaar dat er binnen Merefelt diverse 
beweegactiviteiten worden aangeboden waar ook mensen 
uit de wijk aan deel kunnen nemen waaronder Tai Chi, 
koersbal en bewegingsgroepen (Meer bewegen voor 
Ouderen). 
 
Voor meer informatie over de beweegweek en 
beweegactiviteiten kunt u terecht bij de manager 
activiteiten en welzijn van Zorgcentrum Merefelt (mevrouw 
Jeannette van den Bogaart), te bereiken op het 
telefoonnummer 040 253 50 40. 
 
G.H.G. aan den Boom, 
directeur Zorgcentrum Merefelt  

Merefelt
Zorgcentrum

Koers van Toen 
Bron: Koers van Oers Mei 1969 
 
De wedstrijd tegen Winty....... 
Deze wedstrijd is gespeeld in Wintelre op zaterdagmiddag 
22 maart. Het was wel een fijne wedstrijd. Maar om een 
meisje heb ik zo moeten lachen. Dat was een heeeel dik 
meisje, en ze deed zó lomp. Winty had de bal, en ze 
gooiden naar elkaar over. En zo ook weer een keer, maar 
toen liep er eentje van BIO tussen, en die kwam aan één 
van dat meisje haar staarten, en toen zei ze : “blijf van mijn 
mooie staart af.” En zo ook weer een keer had BIO de bal, 
maar toen kreeg Winty de bal weer. Winty gooide naar het 
vak van de aanval. Het dikke meisje wilde de bal opvangen, 
maar een ander meisje van Winty was haar voor en wat 
gebeurde er toen? Ze viel met haar neus op de grond !!! 
Tegen het eind van de wedstrijd had Winty een doelpunt 
gezet, maar het telde niet, want hij was verdedigd. En toen 
werd dat dikke meisje zó kwaad, dat ze de bal keihard naar 
Bep Luykx gooide. Bep zei: “als je nog één keer zó wild 
doet, stuur ik je van het veld”. Toen werd ze nog bozer. De 
laatste 5 minuten gooide een meisje van Winty de bal naar 
dat meisje, ze ving hem op, maar ze liet hem weer uit haar 
handen glijden en de bal kwam op haar voet terecht. Bep 
floot, ze zei dat het voetbal was en als de bal tegen de voet 
aankomt en hij springt dan weg, dan is het voetbal.  
De 5 minuten waren verstreken, en Bep floot.  
We fietsten naar huis, maar onderweg kwamen we het 
dikke meisje tegen. En raadt eens wat ze zei: “Ut is hulemol 
vals gespuld” (ik schrijf het zoals het meisje het gezegd 
heeft hoor.) En wij moesten maar lachen. De verdere tocht 
liep zonder ongelukken af.  
De wedstrijd is geëindigd met 0-0.   
 
Tonnie Verblackt. 

Ouw (k)oers 
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken wijze, volgens uw 
wensen en met extra aandachtvoor nazorg. 
Een bewuste keuze voor een persoonlijk afscheid. 
Voor verzekerden en niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

040-212 8 212  www.eclips-uitvaart.nl

Slikdijk 16 Wintelre

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Hoofdgerecht voor 4 personen.  
Bereidingstijd: ca. 20 minuten 
  
GEGRATINEERDE GARNALEN 
  
Ingrediënten: 
 
Boter om in te vetten 
1 teentje knoflook 
250 gram champignons 
3 eetlepels olijfolie traditioneel 
400 gram soepgroenten 
400 gram cocktailgarnalen of gamba’s 
peper en zout 
3 dl. room culinair 
3 eierdooiers 
150 gram gratineerkaas 
1 eetlepel fijngeknipte bieslook 
 
Bereiden: 
 
Verwarm de oven voor tot 200 graden. Vet 4 ovenschaaltjes 
in met boter. Pel de knoflook. Maak de champignons 
schoon en snijd ze in vieren. Verhit de olie in een wok en 
bak de groenten met de uitgeperste knoflook en de 
champignons al omscheppend 1 minuut op een hoog vuur. 
Neem de wok van het vuur en roer er de garnalen en peper 
en zout naar smaak door. Verdeel het garnalenmengsel over 
de schaaltjes. Klop de room culinair met de dooiers over het 
garnalenmengsel en verdeel de kaas erover.  
Laat de kaas ca. 15 minuten in de voorverwarmde oven 
gratineren. Neem de schaaltjes uit de oven en bestrooi met 
het bieslook. Direct serveren. 

 
SMAKELIJK ETEN. 

Unicef-Wereldwinkel heeft olifanten  
in de aanbieding. 
 
Kracht, wijsheid en geluk. Iedereen heeft hier wel wat mee. 
Olifanten staan er om bekend, dat zij geluk brengen en 
kracht en wijsheid uitstralen. Iemand verrassen met zo’n 
cadeau, doet het zeker goed.  
In september van dit jaar geeft Unicef Wereldwinkel aan de 
Burgemeester van Hoofflaan 78 op haar hele collectie - en 
die mag er zijn - 15% korting. Ze worden in Kenia van 
zeepsteen gemaakt en de Indiërs gebruiken er hout voor. 
Maar mooi zijn ze uit beide landen. Komt u eens langs en 
bekijk ze. En mocht u toch wat anders zoeken, de Unicef 
Wereldwinkel verkoopt tientallen cadeauartikelen, die 
zowel u als kinderen en kleine producenten in de Derde 
Wereld geluk brengen. 
De Unicef Wereldwinkel is iedere dag, incl. de zaterdag 
open van 10 tot 17 uur. Behalve op maandag dan wordt om 
13 uur begonnen, maar daartegenover is de winkel ook op 
vrijdagavond van 17 tot 21 uur geopend. 

Koken met de koers Unicef Wereldwinkel 
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Overpeinzingen 

Aan dit verhaal, dat ik jaren geleden eens tijdens een van 
onze vakanties hoorde, moest ik plotseling denken toen ik 
net even van mijn stukje vlees zat te genieten. 
 
DE ARME JULIEN. 
In de middelste middeleeuwen woonden er in Frankrijk een 
man en een vrouw met hun zoon die ze Julien noemden. Ze 
leefden arm, maar gelukkig en hielden veel van elkaar.  
Toen Julien groter werd, ging hij regelmatig op jacht en 
zorgde zo voor het nodige vlees op tafel. Zijn ouders waren 
blij met hun zoon en genoten van de hazen en konijnen die 
hij voor hen meebracht. 
Op zekere dag, toen Julien weer ter jacht was gegaan, 
kwam hem plotseling vanuit het struikgewas een bok 
tegemoet. Julien wilde aanleggen om te schieten, maar de 
bok was sneller dan hij en stond ineens vlak voor zijn neus. 
“Leg neer dat geweer”, zei de bok “en waag het niet om 
nog eenmaal te gaan jagen. Doe je het toch, dan zul je je 
ouders op een kwade dag nog doodschieten.” Julien schrok, 
trok zijn geweer terug en liep op een holletje naar het huis 
van zijn ouders.  
Die dag was er geen vlees op tafel en toen zijn moeder hem 
de volgende dag vroeg om een konijntje te verschalken, 
schoot hem de schrik in de benen. Hij wist maar een ding te 
doen. Uit angst dat hij ooit zijn bloedeigen ouders neer zou 
knallen, vluchtte hij weg van huis, vestigde zich aan de 
andere kant van het land en kwam nooit meer thuis. 
 
Hij ontmoette de vrouw van zijn leven, Germaine, een rijke 
vrome edelvrouwe en trouwde met haar. Samen woonden 
zij op een prachtig kasteel en het ging hen voorspoedig. 
Op zekere nacht toen heer Julien de slaap niet kon vatten en 
alsmaar schaapjes lag te tellen, dacht hij terug aan vroeger 
en aan de tijd dat hij zo vaak ging jagen. Wat zou hij dat 
toch nog graag eens gaan doen. Hij dacht aan wat de bok 
had gezegd, maar ja zijn ouders woonden ver weg en wisten 
echt niet waar hij uithing, dus hoe zou nu kunnen gebeuren 
wat die bok verteld had? En als hij nu maar een keertje zou 
gaan jagen, zou toch niemand dat merken.  

Hij zou het echt niet vertellen! Hij lag te woelen in zijn bed 
en kreeg steeds meer zin om nog eens lekker het bos in te 
duiken. Hij wierp een blik op zijn eega en zag dat zij in 
diepe rust verzonken lag, dus haar kon het niets deren. Oké 
dus, voor deze ene keer zou hij het doen en wie weet hoe 
blij ze zou zijn wanneer hij met een heerlijk haasje naar het 
kasteel terug kwam. 
Hij glipte voorzichtig uit bed, gooide zijn slaapmuts in de 
kast, greep zijn jachtgeweer - dat hij op zijn laatste 
verjaardag van Germaine cadeau had gekregen - en rende 
over de binnenplaats naar de stal. Zijn trouwe Reinhilde 
stond gezadeld en wel klaar (wie zou dat toch gedaan 
hebben?) Hij sprong op zijn zwarte ros en galoppeerde over 
de kasteelbrug het bos in. 
Wat had hij een plezier! De hazen en konijnen, die niet 
gewend waren dat er gejaagd werd, dartelden om hem heen. 
En Julien schoot en schoot en had al heel snel zijn weitas 
goed gevuld. Tevreden en voldaan ging hij terug naar het 
kasteel. Hij wilde zijn vrouw verrassen en bracht de 
jachtbuit naar de keuken en gaf de kok opdracht om te 
slachten en te laten bereiden. Toen ging hij snel terug naar 
de slaapkamer om Germaine wakker te kussen. Helaas, de 
slaapkamer was leeg en zijn vrouw was in geen velden of 
wegen te bekennen.  
 
Germaine was, terwijl Julien aan het jagen getogen was, 
wakker geworden, vond haar man niet in bed en ging op 
zoek. Natuurlijk vond zij hem nergens en de vrome 
Germaine ging alvast naar het plaatselijke kerkje voor het 
ochtendgebed. Onderweg daarheen kwam zij twee oude 
zwervers tegen, die haar vertelden, dat zij op zoek waren 
naar hun zoon Julien, die jaren geleden verdwenen was. 
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Getroffen door hun verdriet vertelde Germaine van haar 
Julien, die beslist hun zoon moet zijn en nodigde de oudjes 
uit op hun kasteel.  
Daar aangekomen, hoorden ze de keukenmeid gillend naar 
buiten lopen. “Moord, moord!” gilde de meid en verschrikt 
snelde Germaine met de twee zwervers in haar kielzog 
richting keuken, zag daar een grote plas bloed en de kok 
met het slagersmes in zijn handen. Germaine dacht dat 
Julien het slachtoffer was geworden en viel, als een echte 
dame, in katzwijm en de twee zwervers (de ouders van 
Julien dus) bogen zich geschrokken over haar heen. 
 
Op dat moment kwam Julien de keuken binnen, zag zijn 
vrouw daar liggen midden in het bloed en twee vreemde 
snuiters bij haar. Natuurlijk dacht hij, dat die haar vermoord 
hadden, trok zijn geweer en schoot de twee zwervers dood.  
Door het geknal van die schoten kwam Germaine weer bij 
haar positieven, stond op en keek verbaasd van Julien naar 
de twee zwervers. “Maar Julien”, zei ze ontsteld “die 
mensen waren je ouders, die al jaren naar je op zoek waren. 
Ga weg, je bent een moordenaar!” 
Julien dacht plotseling aan de voorspelling van de bok en 
trok zich van schaamte en verdriet de haren uit zijn hoofd. 
Hij durfde zijn vrouw en niemand meer onder ogen te 
komen, pakte zijn biezen en vertrok van het kasteel. 
 
Sinds die tijd zwerft hij kreunend en steunend als dakloze 
op deze aardbol rond, leidt een armoedig bestaan en leeft 
van de giften van anderen. Nooit meer raakt hij een geweer 
aan en hij weigert zelfs om vlees te eten, omdat zijn zucht 
naar jagen hem zijn ouders deed vermoorden.  
Iedereen die hem per ongeluk ziet of hoort, heeft 
medelijden met hem en noemt hem “DE ARME JULIEN”.  
 

Thea. 

Muzikale Middag met het  
Senioren Orkest Midden Brabant. 
 
De KBO Veldhoven wil graag het winterseizoen van de vijf 
KBO afdelingen gezamenlijk met een Muzikale Middag 
van start gaan. 
 
Wij hebben als datum gekozen vrijdagmiddag 23 september 
a.s. en hebben daar bij uitgenodigd het Senioren Orkest 
Midden Brabant. 
Dit grote orkest (60 personen) treedt ca. 12 x per jaar op bij 
diverse evenementen, o.a. kerstconcert op Koningshof,  
De Muzeval Eersel, KBO evenement in het Provinciehuis, 
elk jaar 2 middagen in de schouwburg van Tilburg, 
Senioren Expo, etc. 
Zij spelen voor elk wat wils, van stevige swing, licht 
klassiek, kleurrijke folklore en populaire evergreens. 
 
Deze middag vindt plaats in de Aula van het Sondervick 
College (LTS) aan de Sterrenlaan in Veldhoven dorp. 
 

Aanvang: 14.00 uur. 
 
De entreeprijs hebben wij zeer laag kunnen houden en 
bedraagt €5,00 pp. inclusief programmaboekje, koffie of 
thee of fris in de pauze. 
 
Graag nodigen wij de leden van de KBO Oerle uit om aan 
deze muzikale middag deel te nemen. 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:  
• Adriaan Jacobs, A.P. de Bontstraat 48 en 
• Maria Sanders, Weierseweg 2. 
Tevens elke woensdagmiddag in  
Dorpscentrum d’Ouw School tussen 13.30 en 16.30 uur. 
 
Wij verwachten een grote opkomst, koopt dus tijdig uw 
kaarten. 
 
Bestuur KBO Oerle. 

Muzikale Middag 
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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 

TCO OudsteTieneractiviteiten 

De oudste tieneractiviteit van het TCO 
 
De voorbereidingen voor de activiteit begonnen al heel 
vroeg. Ongeveer 3 maanden voor de dag zelf zijn we al 
begonnen. Elke week kwamen we een keer bij elkaar. Ieder 
had zijn eigen gedeelte om te organiseren. Dit ging heel 
goed. We waren uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat 
we geen overnachting wilden zoals bij de voorgaande jaren. 
We wilden nog wel steeds gebruik maken van de volmolen 
en dus gingen we daar spelletjes doen. Zo’n dag brengt toch 
meer voorbereidingen en problemen met zich mee dan dat 
je van te voren zou denken. Na wat overleg kwamen we tot 
het idee van de hele dag: we begonnen met spelletjes op  
‘de Volmolen’, daarna een bonte avond en als laatste een 
spannende spooktocht. Om half 3 verzamelde iedereen zich 
op het kerkplein en fietsten we gezamenlijk naar  
‘de Volmolen’. (Wij waren natuurlijk al veel eerder op  
‘de Volmolen’ om alles klaar te zetten). Toen alle kinderen 
aankwamen waren de spelletjes al allemaal opgezet. Toen 
bleek dat iemand de papieren van de groepjes vergeten was, 
maar de groepjes waren zo weer gemaakt.  

De spelletjes waren heel leuk. Vooral de rodeostier en de 
stormbaan vielen in de smaak. Rond 6 uur had iedereen 
honger gekregen dus gingen we met z’n allen barbecuen. 
Dat was heel gezellig. Toen fietsten we met z’n allen terug 
naar het gemeenschapshuis voor de bonte avond. De bonte 
avond was zeer geslaagd. Er was karaoke in wedstrijdvorm. 
De uiteindelijke winnaars werden Crit van de Weerden en 
Tom van Sambeek met ‘Rollin’. Toen werd er nog een 
stukje van de film Meet the Fockers gekeken. Daarna begon 
de spannende en enge spooktocht. De kinderen gingen in 
verschillende groepjes van ongeveer 8 man het bos in. Door 
heel het bos waren hele enge dingen zoals een tunnel en 
iemand met een kettingzaag. Rond een uur of 1 liep de 
avond ten einde. Het was een zeer geslaagde activiteit! 
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marinella@boer10.com 
 

Atelierruimte: 
De Run 5404 

5504 DE Veldhoven 

www.boer10.com 
 

Postadres: 
Berg 82, 5508 AX 

Veldhoven 

Marinella Boer10 
Groendecoraties, Workshops en 

Creatief Atelier 
 
 

Is verhuisd per 1 juli 2005. 
 
 

040 - 2541087 / 06 - 51890143 

Bivak TCO 

Hallo koers lezers...  
 
We zijn op kamp geweest met het TCO. We moesten 
donderdag onze spullen inleveren. Vrijdag vertrokken we 
op de fiets naar België. We moesten 45 km fietsen. Het was 
een heel eind. We kwamen daar rond 1 uur aan. We werden 
in groepen verdeeld met een 
eigen kleur. Er waren twee 
verschillende onderdelen. De 
ene helft ging survivallen en 
de andere helft ging een 
touwenparcours afleggen. 
Toen hebben we de tenten 
opgezet. Daarna hebben we 
gebarbecued. Later deze 
avond moesten we een 
spellenparcours afleggen. 
Toen dat afgelopen was 
gingen we film kijken of bij 
het kampvuur zitten. De 
volgende dag gingen de 
mensen die het 
touwenparcours hadden afgelegd survivallen en andersom. 
’s Middags gingen we met de bus naar de kano’s toe. 
Iedereen was natuurlijk nat. Toen we klaar waren gingen 
we met de bus weer terug naar ons kamp. ’s Avonds aten 
we friet met een snack. Daarna was er een spannende 
spooktocht. Toen iedereen weer terug was, was er een 
kampvuur. De volgende ochtend toen iedereen de tent op 
had geruimd, gingen we een schilderij maken over wat je 
het leukste vond aan het kamp. Daarna hebben we het hele 
eind weer terug gefietst en in Postel een heerlijk ijsje 
gegeten. Het was een heel leuk kamp! 
 
Groetjes Maureen en Marri 

 
Meer foto’s zijn te vinden op www.tcoerle.nl 
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Vakantieprogramma 

Vakantieprogramma: vooral genieten van elkaar! 
 
Het heeft iets weg van een reünie, de Olympische dag van 
het vakantieprogramma. De kids die meedoen zien elkaar 
weer nadat ze uitgewaaierd zijn geweest over Europa (of 
sommigen nog verder). Als je lekker op vakantie bent 
geweest is het fijn om je vriendjes en vriendinnetjes in Oers 
weer te zien. En dat is eigenlijk de kwintessens van het 
vakantieprogramma: genieten van elkaar! 
 
Het leuke is dat je dat dit jaar op je gemak kan terugzien op 
de DVD, waarop een filmimpressie en meer dan 700 foto’s 
te zien zijn. Je ziet onder andere de traditionele regenbui 
tijdens de prijsuitreiking, huiveringwekkend uitgedoste 
piraten, natte kanotaferelen, een lege speeltuin, een ATB-
tocht voor het hele gezin, ruige rollercoasters in 
Bobbejaanland, potjepotjepotjepotje vehehet en naar jezelf 
kijken en meedansen op de afsluitavond. 
 
Wij vinden het ieder jaar weer een hele eer om het 
vakantieprogramma te mogen organiseren. Mama’s 
bedankt, papa’s bedankt, helpende tieners bedankt, 
sponsors bedankt, supporters bedankt, zon bedankt en 
natuurlijk kids bedankt voor de fijne dagen! En niet te 
vergeten Annie en Johan: we missen jullie nu al… 

 
Hannie, Toon, Ankie, Tinus & Tinus, Jacqueline,  

Johan, Annie, Jan, Marja, Kees en Wil 

2005 

Hier nog even een impressie van het vakantieprogramma. 
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Mantelzorgdag 2005 
Zorgt u voor iemand uit uw naaste omgeving, bijvoorbeeld 
een zieke (schoon) ouder, een partner die lijdt aan 
dementie, een gehandicapt kind of een buurvrouw die 
zichzelf niet meer zo goed kan redden?  
Dan bent u mantelzorger. 
 
Wij zijn erg blij u te kunnen melden dat wij (Steunpunt 
Mantelzorg Veldhoven en Puntextra) voor de 4e keer een 
Mantelzorgdag organiseren. 
Deze dag staat gepland op donderdag 10 november in 
ontmoetingscentrum de Ligt. 
Ook dit jaar staat de mantelzorgdag in het teken van 
ontspanning, ontmoeting en informatie. De deelname aan 
deze dag is gratis. 
 
Het programma van de dag is als volgt: 
De zaal gaat open om 9.30 uur 
  9.30 uur ontvangst met koffie en thee 
10.00 uur opening  
10.30 uur activiteiten 
12.00 uur lunch 
13.30 uur activiteiten 
15.30 uur afsluiting 
16.00 uur einde mantelzorgdag 
 
De activiteiten bestaan uit: schoonheidsspecialiste, 
huidverzorging, ontspanningsmassage, het hoe en wat 
rondom kaas, zelfverdediging, zang, Tiffany/glas in lood, 
Tai Chi, gespreksgroep, intuïtief schilderen, creatief bezig 
zijn, creatief schrijven en Unicef Wereldwinkel. 
Voor de activiteiten moet u zich inschrijven.  
U kunt aan 2 verschillende activiteiten deelnemen:  
1 's ochtends en 1 's middags.  
 
Heeft u op deze dag opvang nodig voor degene voor wie u 
zorgt of heeft u zelf vervoersmoeilijkheden dan kunt u dit 
aangeven bij uw aanmelding. Er wordt dan contact met u 
opgenomen. 
 
Verdere informatie en aanmelding: 
Voor meer informatie rondom de mantelzorgdag kunt u 
terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Veldhoven. 
Op het aanmeldingsformulier vindt u het programma van de 
dag en kunt u aangeven aan welke activiteiten u wenst deel 
te nemen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven 
Geer 100 
5501 LB  Veldhoven 
040 - 253 42 30 ma t/m vr. 9.00 - 12.00 uur 
Inschrijven is mogelijk tot en met 20 oktober.  

Mantelzorgdag 2005 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 

Moppen (van de dag) 

Nieuwe autonavigatiesystemen voor speciale groepen: 
 
Een navigatiesysteem voor twijfelaars: 
"Hier rechtsaf, maar je kan natuurlijk ook rechtdoor en over 
50 meter rechts af, of je gaat daar links." 
 
Een navigatiesysteem voor ratelband aanhangers: 
"Je kan het! En je gaat rechts af. En je doet het want je kan 
het. Je gaat er voor en je neemt die afslag." 
 
Een navigatiesysteem voor wegpiraten/carrièremakers: 
"Snij die auto's aan de linkerkant af, ga er rechts omheen. 
Ga rechtdoor en geef vol gas. Pas op dat je niet op een 
zijspoor komt " 
 
Een navigatiesysteem voor zelfmoordterroristen: 
"Hier linksaf, en dan rechtdoor, recht op dat gebouw af, 
recht op dat gebouw." 
 
Een navigatiesysteem van vrouwen voor vrouwen: 
"En hier moet je links, of nee wacht het is rechts. Het hangt 
ervan af hoe je de kaart houdt. Misschien is het toch beter 
de volgende afslag te nemen." 
 
Een navigatiesysteem voor wijze gelovigen: 
"Zoek een heldere ster aan de hemel. Volg deze zo lang je 
kan." 
 
Een navigatiesysteem voor paard en wagen: 
"Hinnik, hinnik links, hinnik, hinnik, hinnik rechts.." 
 
Een navigatiesysteem voor gescheiden mannen die hun 
vrouw toch wel missen: 
"Sukkel, je hebt je afslag gemist. Je had daar links 
gemoeten. Nu moeten we omrijden. Zo komen we nooit op 
tijd. Waarom zeg je nu niets? Is er wat?" 

GEBED VAN EEN SECRETARESSE 
 
Geef mij het geheugen van een olifant 
en laat dit tenminste drie jaren kunnen omvatten! 
Laat mij als door een wonder 
meerdere dingen tegelijk kunnen doen, 
zoals 4 telefoons beantwoorden 
op hetzelfde ogenblik dat ik een brief tik 
die vandaag weg moet 
hoewel ik weet dat hij toch pas morgen getekend wordt! 
 
Laat mij mijn geduld niet verliezen 
als ik uren heb lopen zoeken naar stukken 
die uiteindelijk gevonden worden 
Door mijn baas…. 
Op zijn bureau….. 
Thuis! 
 
Geef mij, met mijn eenvoudige opleiding 
de kennis van een hoogleraar 
zodat ik precies en direct weet hoe alles werkt, 
wanneer ik de computer van mijn baas moet repareren 
omdat hij er niet mee kan omgaan 
 
Help mij te weten, 
zonder dat het mij verteld wordt, 
waar mijn baas is, 
wat hij daar doet, 
en hoe laat hij terug zal zijn! 
 
En als ik aan het eind van het jaar 
opdracht krijg om papieren te vernietigen. 
Geef mij dan een vooruitziende blik 
om te weten welke ik tóch moet bewaren 
omdat er over enkele dagen naar gevraagd zal worden! 
 
Amen. 
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Dieren: De kruisspin in de tuin 
 

In de herfst zie je in de tuin allerlei webben. Ze zijn 
gemaakt door spinnen. De kruisspin maakt een groot web 
dat op een wiel lijkt. 
 
Een spin kan spinnen. 
De naam spin komt van spinnen. Want de spin kan draden 
maken. Ze trekt die uit haar achterlijf. 
 
Zie je een kruis? 
Op het achterlijf van sommige spinnen zitten witte vlekken. 
Vaak maken die vlekken samen een kruis. 
Vandaar de naam kruisspin 

 
Als een vangnet. 
De kruisspin gebruikt haar web om vliegen en andere 
insecten te vangen. Aan de beweging van het web weet ze 
of er een prooi is. Ze rent er dan heen en bijt erin. Zo wordt 
de prooi verlamd. Daarna wikkelt ze de smakelijke prooi in 
kleefdraad. Nu kan ze rustig eten. 
 
Als in een doosje. 
Het vrouwtje legt haar eitjes in een hoopje, beschermd met 
geel spinsel. Beide ouders gaan in de herfst dood. Het 
volgende voorjaar komen de jonge spinnen uit hun eitje. 
 
Hallo, mag ik bij je komen? 
Het mannetje zoekt in de herfst een vrouwtje. Hij maakt 
zijn web draden vast aan haar web. Hij trekt aan zo’n draad 
om te zeggen: “mag ik bij je komen?” Hij moet wel 
oppassen, anders eet het vrouwtje hem op. Zij is namelijk 
groter en sterker dan het mannetje. 

Puzzelen 
 

Rekenvierkant 

Probeer om de ontbrekende getallen in te vullen. 
Gebruik de nummers 1 t/m 9 om de berekeningen kloppend 
te maken. Elk nummer wordt maar 1 keer gebruikt. 
 
Hou er wel rekening mee dat vermenigvuldigen en delen 
eerst uitgevoerd worden voor optellen en aftrekken! 
 
Gevallen letters 
 
Hieronder zie je een puzzel waarbij de letters in 
willekeurige volgorde uit de bakjes gevallen zijn.  
Kun jij de puzzel oplossen? 
De letters staan onder de kolom waar ze horen te staan.  
Uiteindelijk ontstaat er een zin. 
Tip: Zoek eerst de korte woordjes, zoals ‘is’, ‘in’, ’de’, 

‘het’ of ‘een’. 
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Knutselen: Dieren broches 
 

Wat heb je nodig: 
100 gram bloem 
50 gram zout 
80 ml water 
1 theelepel olie/glycerine 
veiligheidsspelden 
stevige tape of lijm 
verf en kwasten 
vernis 
bakplaat en bakpapier 
 
Hoe ga je te werk: 
Meng het zout, de bloem en de olie/glycerine door elkaar in 
een kom. Voeg beetje bij beetje het water toe. Kneed tot er 
een stevige deegbal ontstaat.  
 
Rol het deeg uit tot een lap van ½ cm dik. Snij diervormen 
uit het deeg. Of gebruik uitsteek vormen. Maak met kleine 
stukjes deeg de ogen, neus, mond etc. Om de stukjes goed 

te laten plakken bestrijk je ze eerst 
met een beetje water en plak dan 
de ogen, neus etc op het dier.  
 
Leg de dieren op een bakplaat met 
bakpapier. Vraag aan een 

volwassene om de dieren in een voorverwarmde oven op 
120°C te zetten en ze 2-3 uur te bakken tot ze hard zijn. 
Laat de figuren goed afkoelen. 
 
Beschilder de dieren in mooie kleuren en 
laat de verf drogen. Breng met een 
andere kleur verf of viltstift de details 
aan op de dieren en laat het drogen. Lak 
de dieren af met een laag vernis. Plak 
met goede lijm een veiligheidsspeld 
achter op je dier. Je kunt nu het figuur 
als broche dragen. 
 
Als je meerdere dieren gemaakt hebt, 
kun je ze allemaal onder elkaar op een 
strook vilt bijvoorbeeld vast zetten en 
aan de muur hangen. 

Vindt jij de weg door dit doolhof? 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Juni 2005;  
“In de hangmat” 

Ja dan is het te hopen dat je je vraag goed kan onthouden, 
want je mag dan niets aan de juf vragen. Dat kan weer als 
het licht op groen staat. (Misschien voer ik dit thuis ook wel 
in.) Als Olympia niet naar school gaat, speelt ze met haar 
vriendinnen of gewoon thuis. Ze speelt graag met Barbies. 
En ze heeft niet één, twee, drie of wel vier van die poppen. 
Nee, het zijn er wel een stuk of dertig!! Een hele doos vol. 
Ze krijgt ze voor haar verjaardag of koopt ze zelf van haar 
gespaarde geld. Dus de gewonnen cadeaubon komt goed 
van pas. Sportief is Olympia ook. Ze heeft haar 
zwemdiploma’s al. En met het schoolzwemmen gaat ze 
verder om haar zwemvaardigheidsdiploma’s te halen. 

Verder houdt ze van 
schaatsen, skeeleren, 
op het fietspad langs 
de Welle. Al moet je 
wel uitkijken dat je 
niet valt. Want dat 
gebeurt wel eens. Op 
het Kerkplein is 
Olympia wel eens 
gevallen toen ze over 
een heuveltje wilde 
rijden. Op ballet zit 
Olympia ook, bij juf 
Floor. Dat is een stuk 
veiliger dan skeeleren. 
Fietsen doet ze ook 
graag. Van de zomer 
nog, toen ze op 
vakantie in Polen 

waren. Toen is ze van de camping waar ze stonden naar 
haar oma, 20 km verderop gefietst. En toen natuurlijk weer 
terug naar de camping. Gelukkig spreekt Olympia Pools. 
Kan ze lekker met haar neefjes en nichtjes praten en met de 
andere familieleden. Maar toen ze weer terug was in 
Nederland en een boodschap deed, was ze even vergeten 
dat ze hier weer Nederlands moest praten en niet meer in 
het Pools. Want de meeste mensen hier in Nederland 
verstaan het Pools niet. Een spelletje spelen doet ze ook 
graag, zoals Memory, dansen om de schat en Bingo. En 
puzzels maakt ze ook graag. 
Olympia, het was gezellig bij jullie thuis, en doe de groeten 
van mij aan jullie hangoor konijn Pluisje, die zijn oren heel 
raar omhoog heeft staan, in plaats van ze te laten hangen. 

Olympia,  
 Dowidzenia (= tot ziens) 

Hallo jongens en meisjes, 
 
Als jullie deze Koers van Oers lezen is helaas de vakantie 
alweer voorbij en is de school weer begonnen. En niet de 
school is weer begonnen, de regen is ook weer volop 
aanwezig. Terwijl ik met dit stukje bezig ben, heb ik de zon 
nog niet gezien. Alleen maar regen. Maar gelukkig zit ik 
lekker droog achter de computer en heb ik allemaal mooi 
gekleurde kleurplaten voor me liggen. De kleurplaat waar 
twee mensen lekker in een hangmat liggen en genieten van 
een zo te zien heerlijk drankje. En die ene kleurplaat van 
diegene die gewonnen heeft, heeft nog iets bijzonders. Hij 
is niet alleen heel 
mooi gekleurd, met 
een prachtige blauwe 
zee, en een vrolijk 
gekleurde zon. 
Hij ruikt ook nog 
eens heerlijk. De 
kleurplaat is namelijk 
gekleurd met 
geurpotloden. Je 
denkt meteen weer 
terug aan de 
zomervakantie. Alsof 
je zelf in die hangmat 
aan het strand ligt. 
Hmmm heerlijk! 
Gisteren op een 
prachtige zonnige 
dag ben ik naar de 
prijswinnaar gegaan. Het is een meisje en woont in de  
A.P. de Bontstraat. En dit meisje heeft een moeilijke maar 
wel een hele mooie naam.  
Het is OLYMPIA PIOTROWSKA. 
Olympia woont dus in de A.P. de Bontstraat en is 7 jaar 
oud. Zij zit in de combinatie klas 3-4 A, van de 
St. Jan Baptist. In de klas van juf Lineke en juf Birgit. 
Olympia gaat graag naar school. Samen met haar 
vriendinnen Laureen, Emma, Esmee, en nog veel meer. 
Sinds kort is er in het lokaal iets nieuws. Een verkeerslicht. 
Je zou haast denken dat je op straat loopt, maar je bent toch 
echt in een klaslokaal. Als het licht op groen staat mag je 
wat aan de juf vragen. Staat het licht op oranje en je hebt 
een vraag, dan moet je het eerst aan je buurman of 
buurvrouw vragen. Kom je er dan nog niet uit en is het een 
heel dringende vraag, dan mag je het aan de juf vragen. 
Staat het licht op rood.  
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 26 september 2005 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat September 2005’ en druk de pagina af. 



Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 
 
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 

September  
12 KVB: Avond over Brabant 
17 t/m 20 Kermis 
24 Oud papier ophalen 
26 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
 KVB: Lange fietstocht 
  
Oktober  
 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 6 november) 

31 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
November  
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 
28 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
December  
1 Sinterklaas bezoek op school + peuterspeelzaal 
19 KVB: Kerstviering 
24 Oud papier ophalen 

9 Tiener Comité: Six Flags 

30 14.00 uur: Installatie pastoor W. Smulders in 
Heilige Ceciliakerk 

Volgende kopijdatum is 
26 september 2005 

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
Koers nr.  9 Oktober Pompoenenfestijn 
Koers nr. 10 November Sinterklaas 
Koers nr. 11 December Kerstmis 

Januari  
9 KVB: Jaarvergadering 
  
Februari  
25 t/m 28 Carnaval 
  
Mei  
13 Boergondisch Oers 
21 Oerse Motortoertocht 
  
Juni  
4 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 
5 Harmonie: Pinksterconcert 
10 BIO: Gezelligheidstoernooi voor de jeugd 
11 BIO: Gezelligheidstoernooi voor de senioren 
25 St. Jansmarkt 

Agenda 2005 Agenda 2006 


