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Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 2051642). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers: 
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC 
 
Internet 
Het adres van onze internetpagina’s: http://www.koersvanoers.nl 
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen 
naar: webmaster@koersvanoers.nl 
 
Kopij aanleveren 
Via mail naar redactie@koersvanoers.nl 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. 

Colofon 

Inhoudsopgave 

(K)Oers met name(n) 1 
Bedankt! 1 
Aankondiging donateursactie 1 
Wedstrijdprogramma BIO 1 1 
Paaseieren zoeken 1 
Nieuwe Oerse Gids 2 
Ouw (k)oers 2 
Samenleving in het klein 3 
28 april: Koninginnenacht 3 
Laatste kans inschrijving 4 
De parochie 6 
Overpeinzingen 8 
Tafeltennisvereniging Veldhoven 9 
Nieuws van ‘t Wijkplatform 10 
Dropping T.C.O. 11 
Het interview 12 
Oerle vruuger (deel 7) 14 
Koken met de koers 15 
Literair festival in het groen 16 
Dodenherdenking 17 
Oranjemarkt Veldhoven 18 
Verslag bijeenkomst OWWO 22 
Samenvatting enquête 23 
Hokus Pokus 

Paasverhaaltje 24 
Puzzelen: Doolhof 25 
Knutselen: Eieren versieren 25 
Knutselen: Maak je eigen Paas-bakje 26 
Uitslag kleur-/knutselplaat van Februari 2006 27 
Boergondische kleur-/knutselplaat: Clown 28 

Verschijningsdata 2006 
Nr. Kopij Verschijningsweek 

5 01-05-2006  20 (17-05-2006) 

6 29-05-2006  24 (14-06-2006) 

(Let op! in juli géén Koers van Oers) 

7 31-07-2006  33 (16-08-2006) 

8 28-08-2006  37 (13-09-2006) 

9 25-09-2006  41 (11-10-2006) 

10 31-10-2006  46 (15-11-2006) 
11 27-11-2006  50 (13-12-2006) 

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
 
Koers nr. 5 Mei … 
Koers nr. 6 Juni Vaderdag / Vakantie / Zomer 
Koers nr. 7 Augustus … 
Koers nr. 8 September Dierendag 
Koers nr. 9 Oktober Herfst / Pompoenenfestijn? 
Koers nr. 10 November Sinterklaas 

mailto:secretariaat@koersvanoers.nl
http://www.koersvanoers.nl
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(K)Oers met name(n) 
Jubilarissen 
Tijdens de algemene jaarvergadering van korfbalvereniging 
BIO in Oerle zijn maandagavond 27 maart jl. 5 jubilarissen 
gehuldigd. Tilla Renders en Miet Verhoeven vanwege hun 
50 jarig lidmaatschap, Ine Loyen, Trees Bekers en  
Frans Loots omdat ze 40 jaar lid zijn. 

———— 
Felicitaties 
De redactie wil een mede redactielid,  
Ad Adriaans, nog feliciteren met zijn 50-ste 
verjaardag. Hiep hiep hoera! 

Een pluim voor het Dorpscentrum. 
 
Ik wil van deze kant het Dorpscentrum een pluim geven 
voor de gezellige carnaval die zij Oers bieden, een 
snoepkraam, een goed pilsje, nette toiletten, goede muziek, 
oppas voor de kinderen in de gang en bij de deur, een 
aantrekkelijke nette consumptieprijs en een mooie grote 
wisselbeker. 
Bedankt voor al het hierboven vernoemde. 
 
Victor de Kort 
mede organisator kinderoptocht. 

In de week van 8 t/m 13 mei a.s. komen leden van 
korfbalvereniging BIO weer langs de deur voor de 
jaarlijkse donateursactie. Hopelijk kunnen we ook dit jaar 
weer op uw steun rekenen. 
 
Namens het bestuur van BIO 

Aankondiging donateursactie 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O

Paaseieren zoeken 

1e Paasdag, zondag 16 april 
Paaseieren zoeken in het Oerse paasbos.  
 
Voor alle kinderen t/m groep 4 van de basisschool. 
 
Samen met de paashaas paaseieren zoeken en natuurlijk 
gaan we op zoek naar het gouden ei.  
Het is de bedoeling dat we om 13.00 uur verzamelen bij 
dorpscentrum d’Ouw School en dat we aansluitend 
gezamenlijk naar het paasbos wandelen. 
Tip: neem je eigen kannetje koffie/thee of ranja mee en 
vergeet je mandje niet om de eieren in te verzamelen. 
 
Wij rekenen weer op een grote 
opkomst. Tot dan!! 

Bedankt! 

Veldcompetitie BIO 1, Hoofdklasse A 
 
26 maart: de Peelkorf 1 – BIO 1 uitslag: 7-8 
2 april: DSV 1 – BIO 1 uitslag: 10 - 9 
9 april: BIO 1 – de Horst 1 

13.00u sportpark de Heikant Oerle 
pupil van de week: Linda v Beekum 

23 april: BIO 1 – de Peelkorf 1 
13.00u sportpark de Heikant Oerle 
pupil van de week: Sofie Roggeveen 

7 mei: Concordia 1 – BIO 1 
13.00u sportpark de Neul in St. Oedenrode 

14 mei: Bio1 – Swift 2 
13.00u sportpark de Heikant in Oerle 
pupil van de week: Iris vd Velden 

21 mei: de Merels 1 – BIO 1 
13.00u sportpark de Merel in Melderslo 

Wedstrijdprogramma BIO 1 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O
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Nieuwe Oerse Gids 

Nieuwe Oerse Gids komt er aan. 
 
OWWO heeft het initiatief genomen om te komen tot een 
nieuwe uitgave van de Oerse Gids. Zij heeft de navolgende 
mensen bereid gevonden om dit tot stand te brengen: 
Wim Luijkx en Jos van Haren, beiden van OWWO, 
ondersteund door de deskundige medewerking van  
Harry v.d. Zanden en Bart v.d. Boogaard. 
 
Zij zullen trachten een overzichtelijke en aantrekkelijke 
gids te maken, voorzien van alle relevante informatie over 
Oerle met al zijn verenigingen, activiteiten en 
wetenswaardigheden. 
 
Zij roepen daarom iedereen op zijn volle medewerking te 
geven en vragen de verenigingen zo spoedig mogelijk de 
gevraagde informatie te verstrekken. Iedere vereniging, 
stichting en comité heeft reeds een schrijven ontvangen. 
Mocht er iemand zijn, die denkt daar ook bij te horen, maar 
niets ontvangen heeft, kan dit via ons e-mailadres laten 
weten: oersegids@koersvanoers.nl of via een briefje  
in de bus van de Koers van Oers bij het Dorpscentrum 
d’Ouw School.(met vermelding Oerse Gids). 
 
Het ligt in de planning de gids in het najaar te laten 
verschijnen. Hij zal in heel Oerle huis aan huis bezorgd 
worden. Hopelijk zal deze gids ook een goed hulpmiddel 
zijn voor de vele te verwachten nieuwe inwoners van Oerle. 
 
O.W.W.O. 

(advertentie) 
 

Vrije tijd of Bijverdienste 
 
Schoonmaakbedrijf Niels Vos – Oerle 
is een nog jong en dynamisch schoonmaakbedrijf.  

 
Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit: 
− glasbewassing 
− schoonmaakwerkzaamheden (kantoren) 
− dakgootreiniging 
− reiniging van opritten en terrassen 
 
In de anderhalf jaar van haar bestaan is 
“Schoonmaakbedrijf Niels Vos” sterk gegroeid. 
Momenteel heeft het bedrijf drie personeelsleden. 
Wij zijn nu op zoek naar een glazenwasser of iemand 
die daarvoor opgeleid wil worden. 
 
Heeft U wat vrije tijd en belangstelling voor het vak, 
neem dan contact met mij op. Bij gebleken geschiktheid 
kunt U, indien gewenst, ook parttime in dienst te treden. 
 
Heeft U belangstelling voor deze baan neem dan  
contact op met:  

Niels Vos 
Smidsvuurke 7, 5507 NK Veldhoven. 
( 040-2051849 of ( 06-51 83 16 24 
E-mail: niels.vos@chello.nl. 

Bron: Koers van Oers  
Jaargang 1969 nummer 5 

 
De jeugd vertelt. 
Hieronder vinden jullie enkele opstelletjes van de eerste 
klas. We hebben de fouten maar laten staan, dan kunnen 
jullie zien wat voor een knapzakken het al zijn. 
Het volgende verhaaltje is van Nelleke Cattenstart.  
Het gaat over een varken, lees maar eens. 
Een dik vareke die ginge naar het noodewijte. Het dik 
vareke kon niet bij houde. Toen de vogen dag ging hij niet 
meer mee. Het kan niet meer want een teekening moet er 
nog bij. 
 
En dan een mooi verhaaltje van Jan van Aaken. Het gaat 
over een raaf. 
er was eens en raaf. die hat pijn in zijn maag. toen vloog hij 
uit het bos. toen kwam hij bij een huis.daar staat het raam 
oopen en daar ligt kaas. hij vloog naar binnen met kaas. 
stap stap daar is de boer. vleg vloog hij weg. een spannend 
verhaaltje he? 
 
Marleen van Alst heeft ook iets over een poesje. Het is zo. 
Ons poesje heet wieti. Die is heel lies. 
Hij speelt met een kniker en dan holt hij er naar toe. want 
ze is zoow lief. wij hebben er nog meer. 

Ouw (k)oers 

mailto:oersegids@koersvanoers.nl
mailto:niels.vos@chello.nl


3 

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

Doodgewoon 
Een inloophuis is een samenleving in het klein. 
Je wordt dus geconfronteerd met alle facetten 
van leven en dood. Soms ga je een bezoeker 
missen, als deze lang niet geweest is en vaak weet je niet 
wat er aan de hand is. Maar soms ken je de 
omstandigheden. Als we weten van iemands overlijden, 
proberen we naar de uitvaart te gaan. Er zijn mensen, 
daklozen bijvoorbeeld, die onvoldoende medische zorg 
krijgen, soms doordat ze er niet om vragen. Velen sterven 
te jong. 
Je maakt bezoekers maar een klein deel van hun leven mee, 
ook als zij al lange tijd gast zijn geweest. Bij de uitvaart 
hoor je dan meer over die persoon en je krijgt een beter 
beeld van iemand. Het wordt completer. Niet dat je 
bezoekers helemaal niet kent. Van de meeste weet je wel 
hoe ze over allerlei zaken denken en waar hun sympathie 
ligt. 
Soms krijgt iemand geen kerkelijke uitvaart hoewel het een 
gelovig mens was. De reden is dan soms dat er geen partner 
meer was en dat de kinderen, die geen kerkelijke binding 
hebben, het niet nodig vonden. Soms merk je bij een 
uitvaart pas hoe eenzaam iemand is geweest, geen contact 
meer had met familie en kinderen. 
Droevig? Ja, maar in deze Paastijd worden we eraan 
herinnerd dat de dood gelukkig niet het laatste woord heeft.  
 
Vrijwilligers gevraagd 
Wij willen niet suggereren dat een inloophuis belangrijker 
is dan ander goed werk. Maar we willen toch dat u weet dat 
we altijd behoefte hebben aan nieuwe vrijwilligers.  
Kom eens binnenlopen en/of vraag informatie. 
Voor het Diaconaal Centrum belt u: 
de coördinator van DCE, ( 040-2468785 
De contactpersoon voor het Open Huis is:  
Nel Verbeek, ( 040-2836457 

Samenleving in het klein 

Zuid Amerikaanse Koninginnenacht 
op vrijdagavond 28 april  

  
Wie Máxima tijdens de Olympische Spelen 
als supporter op de tribune heeft gezien 
weet wat Zuid Amerikaanse passie is!!! Deze koninklijke, 
Argentijnse passie gaan we tijdens Koninginnenacht in 
Oers evenaren. 
  
Op vrijdagavond 28 april is er vanaf 18.30 uur een Zuid-
Amerikaans dans en zangfestijn voor alle kinderen, groot en 
klein. Dus haal de sambaballen maar van zolder en zorg dat 
je erbij bent…. De avond zal vanaf 20.30 uur voortgezet 
worden voor jong en oud in hetzelfde Zuid-Amerikaanse 
temperament.  
De allerkleinste kinderen mogen dan van hun nachtrust 
gaan genieten. Ouders zorg dus dat je een babysit geregeld 
hebt!! 
 
Noteer 28 april in je agenda en kom in je oranje outfit 
mét sambaballen naar d’Ouw School. Het 
wordt weer een spetterend festijn 
vooral als jullie erbij zijn!! 
 
De entree is gratis, de consumpties 
zijn uiteraard tegen betaling. 
 
Het Oranjecomité 

28 april: Koninginnenacht 

http://www.bd-bouwbedrijf.nl
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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 

Laatste kans om je in te schrijven voor 
Boergondisch Oers! 
 
Het Boergondisch Circus is onderweg naar Oerle!!! 
Kinderen en ouders opgelet. Narren, clowns, olifanten, 
leeuwen…… het is allemaal onderweg.  
Op zaterdagmiddag 13 mei is het zover. 
 
Kinderactiviteiten 
Voor de kinderen in Oerle zal er die 
middag een echte circus workshop zijn.  
De kinderen worden wegwijs gemaakt 
met allerlei circus capriolen en 
kunsten. Je kunt er diabolo leren, 
Chinese bordjes draaien, acrobatiek en 
nog veel meer.  
De kinderen worden om 13.00 uur verwacht dan start 
circusworkshop én het is dus de bedoeling dat je verkleed 
komt in circus stijl. Deze activiteiten zijn voor de kinderen 
van de basisschool. Er is geen programma voor de peuters 
maar die mogen natuurlijk naar hun oudere broertje, zusje 
of buurmeisje komen kijken! Aan het eind van de middag 
zullen de kinderen voor alle belangstellende ouders, het 
circus opvoeren in een echte circus piste! Komt dat zien! 
 

Volleybal 
We hebben al verschillende volleybal 
teams binnengekregen en het ziet er naar 
uit dat we weer een groot aantal 
volleyballers mogen begroeten. Meld je 
dus snel met je groepje aan via het 
inschrijfformulier in deze Koers en zorg 

dat je erbij bent want vol is vol.  
Let op tieners, er is ook een competitie voor tieners (er zijn 
al aanmeldingen) van de middelbare school als er 
voldoende inschrijvingen zijn.  
Trommel je maatjes dus op en schrijf je in! 
 

Kleurplaat 
In deze Koers is de kleurplaat een mooie circusclown die de 
kinderen kunnen kleuren om de circustent te versieren. 
Kinderen die al iets moois kunnen knutselen mogen dat ook 
doen om de zaak op te vrolijken. De mooiste inzendingen 
kunnen natuurlijk weer rekenen op een beloning!  
Lever ze vóór 10 mei in bij:  
− Mieke van Campen, J. Hagelaarsstraat 19,  
− Corry Verhoeven, Oude Kerkstraat 43a of  
− Adriënne van de Vorst, Stepke 1. 
 
Locatie 
Net als vorig jaar worden de circustent en de 
volleybalvelden opgebouwd naast de basisschool.  
Er zal een tent geplaatst worden met een bar en de 
verschillende horecabedrijven zullen daar hun gerechten 
serveren (Restaurant de Dorpsherberg, Cafetaria de Kers, 
Restaurant de Uitdaging, , Van Hooff Partyservice/catering, 
Ekkersplaza en v.d. Sande Vleesproducties). Zoals je ziet 
op het inschrijfformulier zijn de kosten net als vorig jaar  
5 euro per volwassene of tiener. Deelnemende kinderen van 
de basisschool krijgen gratis te eten. Het eten voor de 
volwassenen zal daarna plaatsvinden. 
 
Samengevat 
Noteer zaterdag 13 mei in je agenda!  
Circusspelletjes en eten voor de kinderen!  
Daarna start het volleybaltoernooi voor volwassenen en 
tieners en vanaf dat tijdstip kan er ook gegeten worden. 
Ook tieners kunnen zich uiteraard inschrijven voor het eten 
van de horecabedrijven à € 5,-. 
Einde van het volleybal toernooi…..  
Voor alle activiteiten geldt deelname op eigen risico!!. 
 
Schrijf je in en lever het formulier, vóór 13 april, bij een 
van de genoemde Boergondiërs af! Het ophalen van de 
etensbonnen is op dinsdag 25 april en donderdag 27 april 
tussen 19.00 en 20.00 uur in d’Ouw School.  
 
Met Clowneske groet, 
Stichting Boergondisch Oers 

Laatste kans inschrijving 

mailto:info@zandoerle.nl
http://www.zandoerle.nl
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Dit formulier kunt u inleveren bij: Corry Verhoeven (Oude Kerkstraat 43a), Adriënne v.d. Vorst (Stepke 1), of 

Mieke v. Campen, (J. Hagelaarsstraat 19) 

Inschrijfgedeelte voor volleybal: 

Inschrijfgedeelte voor het eten: 

Naam……………………………………………………………………………………………………… 
Adres……………………………………………………………………………………………………… 
Tel nr……………………………………………………………………………………………………… 
Inschrijfdatum …………………………………………………………………………………… 
Komen met ………………volwassenen 
 ………………kind(eren) 
Naam kind 1……………………………………………………leeftijd………………jaar 
Naam kind 2……………………………………………………leeftijd………………jaar 
Naam kind 3……………………………………………………leeftijd………………jaar 
Naam kind 4……………………………………………………leeftijd………………jaar 

Kosten: 
€ 5,— p.p. Contant te betalen 
bij het afhalen van de 
eetbonnen. Deelnemende 
kinderen t/m groep 8 gratis!! 
Afhalen eetbonnen: 
*Dinsdag 25 april of  
*Donderdag 27 april 
Bij Dorpscentrum d’Ouw School 
tussen 19.00 en 20.00 uur 

Ja, ik/wij doe(n) mee met het Boergondisch Circus op  
zaterdag 13 mei a.s.: 

Inschrijfgedeelte voor kinderactiviteiten: 

Voor welke kinderen: 
*kinderen van de basisschool 
 
Aanvang: 
13.00 uur en verkleed je als 
echte circusartiest(e)!! 
Verzamelen op het grasveld bij 
school. 
 
ä Deelname is op eigen risico!! 

Naam: Leeftijd: Groep 

1.   

2.   

3.   

4.   

Adres: 

?Mijn vader/moeder wil wel/niet mee helpen. 

Naam team:………………………………………………..tieners / volwassenen 
Namen deelnemers: 1……………………………………………………………………… 

 2……………………………………………………………………… 
 3……………………………………………………………………… 
 4……………………………………………………………………… 
 5……………………………………………………………………… 
 6……………………………………………………………………… 

Contactpersoon:………………………………………………………………………………… 
 Tel. nr:……………………………………………………………………………… 
 Adres:……………………………………………………………………………… 

Volleybal: 
Er is een poule voor volwassenen  
én een poule voor tieners  
(v.a. middelbare school). Een team 
bestaat uit minimaal 4 spelende 
personen. Leuk als elk team in 
circusstijl komt! 
DEELNAME OP EIGEN RISICO!! 
Aanvang volleybal: 
17.30 uur op het veld bij school. 

Inschrijven vóór:    13 april a.s. 

13 mei 2006 
 

Laatste mogelijkheid  
om in te schrijven!!! 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Anouk van Bree, Abtstraat 11 
Marit Verhoeven, de Verver 36 
 
Overleden: 
Jan van Selst, Orion 29, 80 jaar (gehuwd met Bets Sloots) 
 
Pastoresteam: 
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl 
  
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 € 8). 
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! 

De parochie 

Weekendvieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Week van 13 – 14 april: 
do 19.00 uur: Witte Donderdag:  Eucharistieviering met 

pastoor W. Smulders (Convocamus) 
vr 15.00 uur: Kruisweg met pastoor W. Smulders. 
vr 19.00 uur: Goede Vrijdagviering met  

pastoraal werker M. Sanders (Het Koraal) 
 
Weekend van 15 – 16 – 17 april: PASEN 
za 21.30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(St. Jankoor) 
ma 10.15 uur: Woord– en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders 
 
Weekend van 22 - 23 april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(The Unity) 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
 
Week van 29 april – 30 april: 
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) 
 
Weekend van 6 – 7 mei: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(Gelegenheidskoor Knegsel) 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(St. Jankoor) 
 
Weekend  van 13 – 14 mei: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Woord– en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders (Convocamus) 

Pasen en de Paastijd 
 
Hét grote feest binnen de kerk is het Paasfeest. Maar dit 
feest is niet door de christelijke kerk uitgevonden. Het 
bestaat al enkele millennia lang. Dat het een oud feest is zie 
je aan de datum. Het feest wordt vastgesteld aan de hand 
van de maanstand. In de christelijke kerk wordt het 
Paasfeest gevierd op de zondag na de eerste volle maan in 
de lente. 
 
Lentefeest 
Het Paasfeest is een feest dat zijn oorsprong vindt in de 
lente. Het feest geeft voor de nomaden het startsein om 
weer de zomerweiden op te gaan zoeken voor het vee. Het 
begin van het trekseizoen. Om dat seizoen in te gaan is het 
belangrijk om de goden gunstig te stemmen. Dit werd 
gedaan met het offer van een nieuwe boreling, een eerste 
lammetje. Wat later, toen de mensen in huizen kwamen te 
wonen en gewassen gingen verbouwen op de grond rond 
dat huis, werd het lentefeest het feest van de eerste vruchten 
van het land (in het Midden Oosten had men meerdere 
oogsten per jaar). Van oorsprong is Pasen dus een dankfeest 
en een (eerste) oogstfeest. Een feest van de sterker 
wordende vuurbol. Een feest van nieuw leven… 
 

mailto:kerk@parhdrie-eenheid.nl
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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 

Bevrijdingsfeest 
De Joodse mensen hadden iets te vieren! Zij voelden zich 
uit Egypte bevrijd door God zelf uit de klauwen van de 
Farao. Zij vertellen met Pasen het verhaal van de uittocht 
uit het land van de slavernij om te gaan naar het Beloofde 
Land. Ook hier weer een doorgang (de letterlijke vertaling 
van Pesach = ‘doorgang’) van geen leven naar nieuw leven. 
Het Paasfeest wordt gestart met een heel sobere maaltijd, 
een crisismaaltijd, want in grote haast moesten de Joden het 
land van de Farao verlaten, op weg naar de hindernis van 
het water. Joodse mensen zijn als de dood voor water, maar 
met Gods hulp konden ze door het water heen (door de 
dood heen) naar de overkant gaan. Water als teken van de 
dood werd zo tot een teken van leven! 
 
Verrijzenisfeest 
De christenen hadden iets te vieren! De doorgang van 
Jezus, dwars door de dood heen naar het leven. We 
vertellen het verhaal van het lege graf, de verbazing en het 
ongeloof van de leerlingen van Jezus, en in de paastijd de 
verschijningen van Jezus. De dood is geen einde, maar een 
doorgang naar een nieuw leven. Net als de natuur in de 
lente weer nieuw wordt, geldt dat ook voor de mens. Die is 
bestemd tot eeuwig leven. 
 
Paaswake 
We lezen in de Paasnacht ook deze verhalen: het verhaal 
van de lente in het Scheppingsverhaal; het verhaal van de 
doortocht van het Joodse volk én het verrijzenisverhaal. We 
gebruiken de symbolen uit de feesten: vuur, water en 
gebroken Brood dat gedeeld wordt. De Paasnacht is daarom 
een reis door de tijd, een nacht waarin alles samenkomt. 

Een nacht waarin een hele week van Jezus’ leven wordt 
samengebald: vreugde en koningschap van Palmpasen, de 
maaltijd van Witte Donderdag, het lijden en de dood van 
Goede Vrijdag dat uiteindelijk overwonnen wordt door 
nieuw leven. 
 
Paastijd 
Het Paasfeest is een opmaat voor vele activiteiten van het 
leven: geboorte (een nieuw begin van de natuur), trouwen 
(veel paren trouwen in de maand mei) en feesten van de 
groei (de eerste communie is vaak in de paastijd). Het is de 
tijd op weg naar het Pinksterfeest waarop de volheid van 
het leven en van de natuur wordt gevierd. 
 
Het Paasfeest is dus een multicultureel en een  
‘multi-symbolisch’ feest waar tegenstellingen bij elkaar 
kunnen komen. Water en vuur gaan niet samen, maar wel 
met Pasen. Dood en leven, offer en nieuw leven komen 
samen in dit feest. Het is dus niet voor niets het grootste 
feest van de Kerk over het grootste mysterie van God. Met 
Kerstmis vieren wij de grote verrassing van God die mens 
wordt in de wereld, maar met Pasen vieren we de grootste 
verrassing van God die leven brengt waar wij denken dat de 
dood gewonnen heeft. Dit feest is zo groots, dat we het een 
hele periode gaan vieren: de Paastijd.  
 
Daarom: een zalige Paastijd! Alleluia! (=prijs de Heer!) 
 
Mardi Sanders 

mailto:info@vankasteren.nl
http://www.vankasteren.nl
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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 

Tegen dat het Pasen werd, rook ook het hele huis naar 
schoon en zuiver. De vastentijd was tevens de tijd geweest 
van de grote schoonmaak en heel het huis blonk van 
helderheid. Al het koper was gepoetst, alle kleden geklopt 
en de kachel was verdwenen in het schoorsteengat. Nu hing 
er een fleurige doek waar eens de warmtebron 
stond en de kamer leek ineens stukken groter.  
 
Op Paasmorgen zelf werden eindelijk de 
nieuwe kleren voor de dag gehaald.  
Toen was het nog de gewoonte dat wij 
kinderen tweemaal per jaar nieuwe kleren kregen en nieuwe 
schoenen. En de eerste keer was … met Pasen.  
Weken van de voren waren we al met moe de stad in 
geweest om zo voordelig mogelijk nieuwe zomerkleren te 
kopen en nu mochten ze eindelijk uit de kast en konden ze 
geshowd worden.  
Warm of koud weer, het maakte niet uit. De nieuwe 
zomerkleren werden aangetrokken, al zagen we blauw van 
de kou. De winterjas werd opgeborgen en de sandalen 
kwamen tevoorschijn.  
In onze nieuwe kleren gingen we naar de Hoogmis, zodat 
veel mensen konden zien hoe prachtig wij er dit keer 
uitzagen.  
 
Het ontbijt was ook al zo feestelijk. 
Paaseieren eten! Dat betekende dat 
je misschien wel twee eieren kreeg 
(en heel soms hadden wij kinderen 
de eieren van te voren mogen verven, dat maakte ze extra 
bijzonder). Wel moest je snel eten om aan twee eieren te 

Ja, wanneer deze Koers in de bus valt is het alweer bijna 
Pasen. Pasen, het grote lentefeest!  
Wat keken we als kind zijnde altijd uit naar die feestdag.  
Eerst natuurlijk naar Palmpasen, 
wanneer je met een palmtakje en 
helemaal gezegend uit de kerk kwam en 
met je palmpasenstok mocht rondgaan. 
Dan kwam de Goede Week, met allerlei 
bijzondere dagen en bijzondere 
kerkdiensten, waarbij je natuurlijk met 
de hele school naar toeging. Prachtig vond ik al die 
entourage rondom deze dagen en al die mooie gezangen. 

 
En dan kwam Paaszaterdag, waarop 
precies om twaalf uur de 
vastentrommeltjes geopend en leeggegeten 
mochten worden. Zes weken lang werden 
zoveel mogelijk boodschappen en kleine 
diensten door ons gedaan, om daarmee 

snoepgoed voor onze vastentrommels te verdienen en 
vandaag mocht dat snoepgoed er eindelijk uit.  
De bakker had altijd onze voorkeur, want daar kreeg je 
iedere dag het bekende Huskoekje.  
Dat datzelfde koekje nu slap en taai in je trommeltje zat, 
mocht de pret niet drukken, het zorgde wel voor voldoende 
vulling.  
Eerst werd er natuurlijk vergeleken wie het meeste in zijn 
trommeltje had en er werd  geruild, want lang niet al het 
snoepgoed werd door iedereen even lekker gevonden.  
En dan snoepen! 
Tegen dat het werkelijk Pasen was, waren we half misselijk 
van het gesnoep. Onze snoepontwende magen konden al die 
zoetigheid ineens niet verdragen, maar ja de trommel moest 
leeg, want moe had hem weer nodig voor de 
versnaperingen voor de visite die met Pasen verwacht werd. 
 

Overpeinzingen 

http://www.folkersbv.nl
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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 
 

Voor leuke decoraties in huis en in de tuin 
 

Voor actuele informatie en open dagen, 
kijk op de website of bel me even. 

040 - 2541087 / 06 - 51890143 

komen, want de grote broers lustten de eitjes ook en waren 
vaak veel sneller. Maar dan waren er nog altijd de 
chocolade of fondanteitjes bij de koffie.  
Voor pa was er altijd een roomboterpaashaasje en met een 
beetje geluk kregen wij kinderen daar dan een lik van op 
onze boterham. Roomboter was voor ons de lekkerste 
broodbelegging die bestond en kwam alleen bij hoogtij 
dagen in kleine hoeveelheid op tafel.  
 
Met Pasen kregen we gewoonlijk ook wel een paar centen 
meer zakgeld om dat onmiddellijk om te zetten in duimdrop 
in het snoepwinkeltje om de hoek. Tja, dat was een 
Jodenwinkeltje en dus op zondag open. 
Bij de warme maaltijd kwam dan 
na de soep het paaskonijn op 
tafel. Eén konijn voor elf 
personen, maar dat mocht de pret 
niet drukken, ook een klein 
stukje konijn was paaskonijn.  
’s Middags zaten pa en moe met 
de visite in de goeie kamer en 
mochten wij wandelen in onze 
nieuwe kleren. 
  
Ja Pasen was een feest om naar uit te kijken, een feest van 
beloftes aan een nieuwe tijd van warmte en vrolijkheid.  
 

Thea. 

 

Tafeltennisvereniging Veldhoven,  
is officieel opgericht op 13 november 1975. 
 
Sinds 31 mei 1986 is onze thuishaven de accommodatie aan 
de Burgemeester van Hoofflaan 147a te Veldhoven. We 
zijn de enige tafeltennisvereniging van Veldhoven. Er is 
binnen onze vereniging plaats voor recreatieve spelers en 
voor prestatiegerichte spelers. 
Ons “tafeltennispaleis” is door de leden in samenwerking 
met de Gemeente Veldhoven gerealiseerd. 
De tafeltennishal omvat een speelruimte van 30 bij 12 m. 
Bij onze vereniging is er, voor de ouderen onder ons, 
gelegenheid om op dinsdag- en donderdagochtend van  
9.30 tot 11.00 uur te tafeltennissen. Deze groep bestaat uit 
mensen die overdag thuis zijn en graag een balletje willen 
slaan. De leeftijd varieert van midden veertig tot ??.  
De leeftijd mag niemand er van weerhouden om eens op 
een dinsdag of donderdagochtend een kijkje te komen 
nemen. U kunt tevens meedoen en bekijken of het u ook 
iets lijkt. Bewegen is voor iedereen goed ook voor U!!! 
Tevens worden er binnen onze vereniging jeugdtrainingen 
verzorgd. Op de woensdagmiddag voor de kleinsten vanaf 
(ongeveer) 7 jaar tot aan de middelbare school. Voor 
jeugdspelers t/m 18 jaar is het afhankelijk van het niveau 
mogelijk één of meerdere keren per week trainingen te 
volgen. De trainingen voor de senioren zijn momenteel op 
de dinsdag- en woensdagavonden, afhankelijk van de 
trainingsgroep waar je in geplaatst wordt. 
U bent ongeacht de leeftijd welkom om bij onze vereniging 
een kijkje te komen nemen en in de gelegenheid om een 
balletje te slaan. 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
www.ttvv.nl. U kunt ook voor nadere informatie contact 
opnemen met de secretaris via mail secretaris@ttvv.nl of 
met het telefoonnummer van de zaal ( 040-2538977 
 
We zien u graag een keer binnenlopen en hopen u ook 
sportief bezig te zien. 
 
Namens Tafeltennisvereniging Veldhoven 
Trudy Suijs, secretaris.  

Tafeltennisvereniging Veldhoven 

mailto:marinella@boer10.com
http://www.boer10.com
http://www.ttvv.nl
mailto:secretaris@ttvv.nl
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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 

Nieuws van ‘t Wijkplatform 

Wijkplatform Oerle 
 
Klachten en melding van klachten. 
In de vergaderingen van Wijkplatform Oerle en van 
OWWO is al enkele malen gesproken over het melden van 
klachten bij de Gemeente en de Politie. Hierbij komen 
opmerkingen naar voren als van: “ze doen er niets mee”, 
“we horen nooit iets meer”, “ze doen er niets aan”, etc. 
Binnen bovengenoemde organisaties zijn we er nog niet uit 
kunnen komen, wat wij er aan kunnen veranderen, anders 
dan regelmatig bij de betreffende instanties deze 
opmerkingen door te geven. 
 
Voor alle duidelijkheid willen we hieronder nogmaals de 
mogelijkheden op een rijtjes zetten, die er zijn om uw 
klachten te melden. 
 
Klachten voor de Gemeente 
 
Telefonische melding: 040-25 84 444 
Het klachtennummer is 24 uur per dag beschikbaar. In de 
avonduren en in de weekends worden de klachten 
geregistreerd. Deze worden op de eerstvolgende werkdag 
meteen in behandeling genomen. 
 
Schriftelijke melding: 
Deze kunt u gewoon naar B en W, gemeente Veldhoven 
sturen. Hier wordt gezorgd, dat de klacht op de juiste plaats 
terecht komt. 
Adres: Gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA 
Veldhoven.  
 
Melding via internet: 
zie hiervoor de site www.veldhoven.nl  Klik op het 
onderwerp Dienstverlening > Digitaal Loket. 
Zie dan onder punt 3: Melding, klachten & bezwaren, kies 
dan het onderwerp, dat voor u van belang is en ga verder 
door de vragenlijst tot u bij het klachtenformulier komt. 

Klachten of meldingen voor de Poltie: 
 
Telefonische melding: 
Het nummer ( landelijk) van de Politie is 09 00 – 88 44. 
Hier kunt u met al uw vragen terecht. Voor het maken van 
een proces verbaal dient u zich persoonlijk te melden op het 
politiebureau. 
 
Schriftelijke melding: 
Dit kunt u altijd doen, er wordt dan echter geen proces 
verbaal van opgemaakt.  Het adres is:  
Politie Veldhoven, Postbus 13, 5500 AA Veldhoven. 
 
Melding via internet: 
In onderstaande gevallen kunt u mogelijk aangifte doen via 
het internet 
** Diefstal van een fiets of brommer 
** Diefstal vanaf /uit een auto, of vernieling 
** Winkeldiefstal (als u de dader niet kent) 
** Vernieling van openbaar vervoer 
** vernieling van een openbaar gebouw. 
zie hiervoor www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost/aangifte/ en 
volg de aanwijzingen. 
 
 
N.B. Voor dringende hulp, waarbij onmiddellijk politie, 
brandweer of ambulance nodig is, belt u (gratis) 
natuurlijk het alarmnummer 1-1-2. Daar redt u 
levens mee. 
 
Nog enkele aanvullende tips: 
In de Gemeentegids, die elk jaar opnieuw wordt 
uitgebracht, staat nog uitgebreidere informatie over 
afhandeling van klachten en bezwaren. 
Maak van telefonische meldingen voor uzelf een 
aantekening, van wat u doorgegeven hebt, aan wie en 
wanneer. Dan kunt u later hierop altijd terugvallen. 
Bewaar een kopie van uw schriftelijke klacht of klacht via 
internet. 
Ook het aanschieten (figuurlijk) van een lid van B&W of de 
gemeenteraad wil ook wel eens helpen. 
Hebt u een klacht, die niet in behandeling is of wordt 
genomen, of waar u ontevreden over bent, kunt u eventueel 
de hulp inroepen van Wijkplatform Oerle. Deze kan samen 
met u nogmaals bekijken, wat er eventueel nog aan te doen 
is.  

http://www.veldhoven.nl
http://www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost/aangifte/
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Dropping T.C.O. 

Dropping T.C.O. 
 
Op vrijdag 10 maart hadden we met het T.C.O. een 
dropping. We verzamelden ons in de bossen bij het 
hondenterrein op Zittard. We werden in groepjes van 
ongeveer tien tieners en twee volwassenen weggestuurd. 
We kregen de opdracht een bepaalde richting op te lopen en 
wanneer we er echt niet meer uitkwamen konden we 
enveloppen open maken met aanwijzingen. Hoe duidelijker 
de aanwijzingen waren, hoe meer strafpunten het wel zou 
kosten. 
Het was de kunst de post te vinden zonder aanwijzingen 
open te maken. Dat was zelfs één groep gelukt. 
Het was erg drassig die avond, zodat iemand een 
sportschoen was verloren in de modder. Gelukkig konden 
we die er weer uitrekken en weer aantrekken. Het was een 
flinke wandeling omdat we niet de kortste weg hadden 
gekozen, helaas! 
Bij de post aangekomen, die was in de buurt van de 
grafheuvels, kreeg iedereen wat te drinken; warme 
chocomel of iets fris en als je wilde ook een broodje 
knakworst. De laatste groep arriveerde om ongeveer 
21.15u. 

StichtingStichtingStichtingStichting

Na even rusten op de bankjes in de bossen, kregen we de 
opdracht om een toeter te zoeken in de bossen tegenover 
camping De Molenvelden. Het was moeilijk de toeter te 
vinden, het geluid leek zich wel te verplaatsen. Hij zat 
midden in de bossen verstopt en dus moesten we de paden 
verlaten en het diepe 
bos in. Hij zat ook nog 
eens verstopt tussen 
takken en bladeren. 
Daarna moesten we een 
trommel zoeken, die 
ook weer diep in het bos 
verstopt zat en pas weer 
keihard begon te 
trommelen, wanneer je 
bijna over hem heen 
viel. Dat was schrikken! 
Weer terug bij de start 
kregen we soep; erwten- 
of tomatensoep. De 
broodjes knakworst 
werden ook opgemaakt. 
De winnaars werden bekend gemaakt en kregen heerlijke 
chocoladesnoepjes als prijs. 

Alle tieners werden met 
auto's naar huis gebracht. 
Ondanks het regenachtige 
weer was het wederom 
een gezellige avond. 
 
Groetjes van enkele 
tieners. 
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Het interview 

Een halve eeuw korfbal 
Vroeger thuis op de boerderij spande ze het paard voor 
de eg om het land te bewerken, zaaide ze haver en rogge 
en plukte ze groenknollen. Later boorde en laste ze in 
het constructiebedrijf dat ze samen met haar man 
runde. Rode draad in haar leven is misschien wel 
dameskorfbalclub BIO. Maar liefst dertig jaar speelde 
ze in het eerste team. Als bestuurslid houdt ze zich bezig 
met huishoudelijke zaken en de coördinatie van ad-hoc 
acties. Dit jaar viert Tilla Renders haar gouden 
jubileum bij BIO. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Als Tilla Bierings kwam ze in 1943 ter wereld aan de  
Oude Kerkstraat 61. Ze groeide op in een gezin met drie 
meisjes en vier jongens. “We hadden thuis een 
boerenbedrijf en een loonbedrijf. Er was altijd veel werk te 
doen. De meisjes werkten op het land. We egden, zaaiden 
en plukten groenknollen. Ook melkte ik de koeien en 
voerde de varkens. We moesten hard werken. In 1956 werd 
ik lid van BIO. Als boerin hoorde je in die tijd eigenlijk lid 
te worden van de reidansclub, maar ik ging liever 
korfballen. Er was in die tijd maar één team. Samen met 
mijn vriendin  
Riek Bullens meldde ik me aan. Ze zaten krap in de leden, 
dus ze waren erg blij met ons. We waren wel de jongsten in 
het team. Maar ik kon hard lopen, zonder op te scheppen 
kan ik zeggen dat ik altijd won. Ik ben altijd heel fanatiek 
geweest.” 

Eén bal. 
“Het veld lag in die tijd in Zandoerle, op het zelfde veld 
voetbalde toen ook voetbalvereniging RKVVO. Het was 
meer zand dan gras. De eerste korfbalbal hebben we 
geschonken gekregen van RKVVO. Zij hebben BIO aan de 
gang geholpen en tot op de dag van vandaag is de 
onderlinge relatie zeer goed. In het toenmalige café van 
Gepkens lagen de palen, manden en de bal. Voor de 
wedstrijd moesten we die altijd ophalen en naar het veld 
brengen. Dat lag achter het huis van Van de Loo (waar nu 
de fam. Jenniskens woont). Na de wedstrijd werd alles weer 
teruggebracht. We waren toen een arme club. Er waren 
maar dertien shirtjes, als er iemand gewisseld werd moest 
die zijn shirt aan haar plaatsvervangster geven. Een 
kleedlokaal was er ook niet. Na de wedstrijd trok je een 
lange broek aan onder je rok en je fietste naar huis. Ook 
naar de wedstrijden gingen we per fiets. Naar Reusel, 
Hapert, Vessem, het waren altijd gezellige fietstochten.” 
 
Kampioen. 
“Er is in al die jaren wel het een en ander veranderd in de 
korfbalwereld. Zo is het veld van drie- naar tweevaks 
gegaan. Vroeger was er een aanvalsvak, middenvak en een 
verdedigingsvak. Als je een sterk middenvak had was de 
wedstrijd al bijna gewonnen. Maar het middenvak is 
afgeschaft. Het spel is er sneller door geworden, een 
wedstrijd is voor het publiek aantrekkelijker geworden. 
In 1987 werden we kampioen en promoveerden we naar de 
hoofdklasse. Dat was toen het hoogste niveau in het 
dameskorfbal. Heel bijzonder was dat ik samen met mijn 
dochter Mariëlle in hetzelfde team speelde.  
Inmiddels had ik aangegeven om voortaan in het derde 
team te gaan spelen. Ik vond dat het eerste team verjongd 
moest worden. De trainer had echter liever dat ik in het 
tweede team ging spelen. Maar dat is nou net de aanvulling 
voor het eerste team. En het derde team stond toen op 
degraderen. Dus ik verzamelde enkele oud-speelsters om 
me heen waarmee we het derde konden versterken. Het 
gevolg was dat we drie jaar op rij kampioen werden. Het 
kwam zelfs zover dat we promotie afdwongen naar 
dezelfde klasse als waarin ons tweede toen speelde. Die 
promotie hebben we niet door laten gaan want dat kon 
eigenlijk niet. Maar we speelden toen sterker dan het 
tweede van BIO.” 
 

BIO team uit ± 1960, links op de voorgrond Tilla Renders. 
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Scooter. 
“De jaarlijkse donateurronde was vroeger de belangrijkste 
bron van inkomsten. Er was nog geen sprake van sponsors. 
Op twaalfjarige leeftijd ging ik al mee rond in Oerle, en ik 
fietste zelfs naar Wintelre om rond te gaan. De ouderen 
dachten: laat die jongeren maar fietsen, zij zijn wel zo 
fanatiek om het te doen. Toen ik zeventien was ging ik 
samen met onze trainer Jan Kok (bekend als ome Jan) naar 
allerlei dorpen in de omgeving. Na een dag hard werken op 
de boerderij sprong ik dan bij hem achter op de scooter om 
de omliggende dorpen enthousiast te maken voor het 
korfbal. Ik deed dan voor hoe het spel gespeeld moest 
worden. Zo hebben we zeventien korfbalclubs mee helpen 
oprichten, ondermeer in Wintelre, Weebosch, Duizel en 
Steensel. Het lukte prima, maar er was dan ook weinig 
vertier voor de jeugd in die tijd.” 
 

Hoogtepunt. 
“We trainden twee keer per week, en op zondag speelden 
we de wedstrijd. Ook heb ik ruim acht jaar in het 
districtsteam Zuid-Oost Brabant gespeeld. Dat was een 
ontzettend sterk team. In Brabant en Limburg waren zes 
districtsteams waar we tegen speelden. De meeste 
wedstrijden wonnen we. Mijn moeder, die zelf ook sportief 
was, was trots op haar dochter die het zo ver geschopt had. 
Een hoogtepunt voor mij was de uitreiking van de 
sportmedaille van de gemeente Veldhoven. Die kreeg ik in 
1986 van de toenmalige wethouder Driek van de 
Vondervoort. Verscheidene jaren ben ik ook nog 
scheidsrechter geweest.” 
 
“In 1967 ben ik getrouwd met Ries. We zijn ingetrouwd bij 
mijn ouders. We kregen een dochter (Mariëlle) en een zoon 
(Harrie). Op zondagmiddag ging Ries vaak met de kinderen 
naar het korfbalveld. Gelukkig heb ik altijd door kunnen 
spelen. Ook mijn ouders hebben me altijd de kans gegeven. 
Intussen zit ik ook al weer zeker vijfentwintig jaar in het 
bestuur van BIO. Ik ben plaatsvervangend voorzitster, draai 
mee in de kantinedienst en coördineer ad-hoc acties. Ik kan 
nou eenmaal niet makkelijk nee zeggen. Na 44 jaar 
wedstrijden spelen ben ik er zes jaar geleden mee gestopt. 
Ik begon wat last te krijgen van mijn knie. Maar blessures 
heb ik in die 44 jaar nooit gehad. Bij mijn veertigjarig 
jubileum ben ik erelid geworden van BIO. En onlangs ben 
ik lid geworden van de Vrienden van BIO. Zij schenken 
jaarlijks een bedrag aan de korfbalclub. Op 27 maart jl. 
kreeg ik een mooie speld ter ere van mijn vijftigjarig 
jubileum. Voorlopig blijf ik nog lid, ik kan het nog niet 
missen. Maar vervelen doe ik me niet. Momenteel draai ik 
wekelijks enkele dagen en nachten mee in de verzorging 
van mijn schoonmoeder. Ook heb ik nog steeds hart voor 
het constructiebedrijf, dat inmiddels van onze Harrie is. Op 
zaterdag ga ik er schoonmaken en ik spring af en toe bij in 
het huishouden.” 

Tilla samen met haar dochter Mariëlle. 

Met de platte kar door Oers tijdens het 12½ jarig bestaan 
van BIO met Tilla op de voorgrond. 
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“OERLE VRUUGER” (deel 7) 
 
Hier dan het vervolg van deel 6 over het bestuurlijk 
gedeelte van “OERLE”. 
Opgeschreven door Baron “VAN VOORST TOT VOORST”. 
  
Den 2e juli 1903 kwam ik weer in Oerle; vooraf had ik 
Waalre bezocht. Ik reed over den zandweg van Waalre naar 
Mereveldhoven, en van daar weer naar Zeelst. 
Over de zedelijkheid van de bevolking van Oerle valt niet te 
klagen; het is goed en braaf boerenvolk; geen onwettige 
gebooden, geen gesloten gemeenschappelijke huwelijken, 
geen openbaren dronkenschap, geen overtredingen van het 
politie uur. 
De periodiek aftredende raadsleden zijn juist bij 
candidaadstelling herkozen.  Er is dus wat meer eenheid 
gekomen na alle vroegere verdeeldheid; dat blijk ook daar 
uit, dat men twee roomboterfabrieken heeft op gericht, een 
te Oerle en eene te Zand Oerle.  Er zullen 200 koeien in de 
gemeente zijn; daarvan leveren er 10 % de melk voor de 
fabriek te Oerle; en 6 % voor die te Zand Oerle. De 
eigenaars van de andere koeien maken zelve nog boter. 
Zeer aangeraden om een staat van gemeente bezittingen te 
laten opmaken; daarin moet nauwkeurig worden 
aangetekend wat er tot verbetering gebeurt, wanneer, hoe, 
het gedaan wordt, hoeveel het kost enz.  B. en W. 
beweerden daarvan het nut in te zien, en een staat te zullen 
laten maken, men kon nu op geen 25 H.A. na zeggen 
hoeveel denneboschen men rijk was! 
B. en W. geraden het onderhoud van de waterleidingen 
voor rekening van de gemeente te nemen; de heeren 
schenen er niet veel ooren naar te hebben. 
Men klaagt over de grote onderhoudskosten van den 
klinkerweg Zeelst – Oerle – Wintelre; die weg is in 1880 
gemaakt en geheel versleten; men koopt steeds keien, om 
den klinkerbestrating gaandeweg door eene keienstrating te 
vervangen; de keibestrating kost ± f 10. – per strekkende 
meter. 

Oerle vruuger 

Voor vaccinatie krijgt Dr. Bakhuizen v. d. Brink uit Eersel  
f 20. - per jaar; voor doodschouw  f 6.-  per lijk. Er op 
aangedrongen, dat men toch vooral zou zorgen, dat er 
behoorlijk gevaccineerd wordt; dat scheen niet regelmatig 
te geschieden. 
In het belang van hunne eigen veiligheid houden de boeren 
des winters, ieder op hun beurt, des nachts de wacht; 
bekend onder den grootschen naam burgernachtwacht; 
sinds jaren is dat volgens B. en W. niet meer noodig. 
Herhalingsonderwijs werd niet gevraagd en mits dien al 
niet gegeven. Volgens B. en W. zou de zusterschool te Oerle 
geen aanspraak maken op rijkssubsidie. 
Armoede is in Oerle onbekend; algemeen armbestuur kan 
niet zijn fondsen rijk uit. 
Gedwongen winkelnering bestond eertijd, door dat de 
boeren gedwongen waren hunne inkoopen te doen in de 
winkel, waar ze hunne boter brachten. Dit heeft nu geheel 
opgehouden sinds de boterfabrieken zijn opgericht. 
De burgemeester is 80 jaar oud, dat hij over 2 jr. aftreedt, 
ik weet zelf niet of ik hem zoo lang zal kunnen 
continueeren.- 
Auditie verleend aan den kapelaan, en aan den rector 
Goosens; deze laatste was vroeger kapelaan in Leende en 
vertelde mij, dat de burgemeester mat alle winden meewoei, 
en dat er van hem heel geen kracht uitging, toen er bij een 
brand voor enkele jaren 20 woningen met stroodaken 
verbranden, kwam er eene verordening, dat de huizen in de 
kom met pannen moesten gedekt worden; de eerste die een 
nieuwe schop bouwde, was een van de wethouders; en deze 
dekte weer,  niettegenstaande de verordening,  met stro. 
  
Den 6e maart 1907 kwam ik weer in Oerle; van uit Best 
bezocht ik eerst Oostelbeers; vervolgens Oerle; waarna ik 
via Eindhoven naar Den Bosch terugkeerde.- 
Op het raadhuis vond ik den burgemeester met de 
wethouder de Bont; de wethouder van de Ven had 
influenza.  
Het eerste dat men mij liet zien, waren de plannen van een 
nieuw Raadhuis; een eenvoudig net gebouwtje, dat f.3000.- 
zou kosten. Wethouder de Bont vreesde, dat het hem zijn 
lidmaatschap van den Raad zou kosten; de boeren waren er 
nl. tegen, omdat zij vreesde dat zij daarvoor meer belasting 
zouden moeten betalen. 
Burgemeester van der Heuij was druk bezig met het 
staatboschbeheer om plannen te ontwerpen voor de 
ontginning van een gedeelte van de woeste gronden van 
Oerle; wanneer ik hem goed heb begrepen, dan wil hij 
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Koken met de koers 

Deze keer in koken met koers  
twee vis voorgerechten. 
 
Zalm a la Carpaccio voor 4 personen. 
 
Ingrediënten: 
300 gram gerookte zalm 
5 eetlepels olijfolie 
2 eetlepels balsamico azijn 
2 theelepels honing 
2 theelepels mosterd 
zout en peper 
verse bieslook 
kappertjes 
eventueel een beetje sla voor garnering 
 
Bereiding: 
Halveer de plakjes zalm en rangschik ze op een bord. Maak 
van de olie, azijn, honing en de mosterd een dressing ( naar 
smaak peper en zout toevoegen). Doe de dressing over de 
zalm en knip er vervolgens bieslook over. Strooi er 
vervolgens een theelepel kappertjes over. Garneer met een 
beetje sla. Serveer het geheel met warme toast en 
roomboter. Afgarneren met een partje citroen. 
 
Lauw warme scampi’s op een bedje van sla  
voor 4 personen 
 
Ingrediënten: 
300 gram scampi’s in knoflookmarinade 
ijsbergsla 
pijnboompitten 
citroen 
peterselie 
 
Bereiding: 
Verwarm de scampi’s in een wok. Snijd de sla fijn. Doe er 
vervolgens de scampi’s over en garneer af met een partje 
citroen en een plukje peterselie en wat gebrande 
pijnboompitten. Tip: Gebruik eventueel 2 à 3 soorten sla. 
Dressing van Zalm a la carpaccio erover doen. 
 

SMAKELIJK ETEN. 

beginnen met een pr. vennen leeg te laten lopen; hij kreeg 
dan met weinig kosten eene groote hoeveelheid (± 50 H. A.) 
hooiland, daarmede hoopte hij zoveel geld te verdienen, dat 
hij de kosten van de bebosching der heide kon betalen. – 
Een opzichter van het staatsboschbeheer, Moorman, was 
zeer geruimen tijd (± 6 weken) bezig geweest met het 
terrein in kaart te brengen en plannen voor de ontginning 
te maken, die plannen, enz, kwamen voor rekening van het 
staatsboschbeheer, zoo dat de gemeente daaraan niet 
behoefde te betalen.- 
Men is zeer tevreden, dat men nu geneeskundige hulp heeft; 
Dr. Raaijmakers uit Helmond vestigde zich te Veldhoven 
tegen een salaris van f,1200; daarvan betaald ’t rijk en de 
Provincie ieder f.300; Veldhoven f.300; Zeelst f.200 en 
Oerle f.100; - men had thans geen vroedvrouw meer nodig. 
Tegen het onderhoud van de waterleiding, zoals dat bij het 
nieuwe reglement werd opgelegd zag men nog al op men 
dacht vooreerst geene groote kosten te maken, omdat, te 
samen de ontginningsplannen tot uitvoering, men een 
geheel nieuwstel ruime waterleidingen zou moeten graven. 
Over de gemeente veldwachter, een zoon van den vroegere 
jubilaris,  was men zeer tevreden. Den burgernachtwacht 
waarover in het gemeenteverslag gesproken wordt, bestaat 
al sinds vele jaren niet meer. 
Herhalingsonderwijs werd deze winter niet gegeven, omdat 
zich daarvoor niemand had aangemeld; in 1905 was het 
door twee leerlingen gevolgd. 
Wethouder de Bont vertelde mij nog, dat men hem vroeger 
ook al eens uit den Raad had willen gooien, omdat op zijn 
voorstel de schaapsboeren in het vervolg f.0.20 per schaap 
moesten betalen, tegen vroeger f.0.10; - hij was toen echter 
met 1 stem meerderheid herkozen. 
Burgemeester v. d. Heuij heeft zich midden in het dorp eene 
zeer nette burgerwoning gebouwd. 
  
Het Raadhuis dat men toen wilde bouwen staat nu nog 
steeds in Oerle, het is lang in gebruik geweest als winkel en 
bakkerij. Eerst door de Familie v.d. Biezen daarna door de 
Familie Lijten en als laatste door de Familie Ras, die daar 
nog steeds woont. 
  
De burgerwoning van oud Burgemeester Heuij staat heden 
ten dagen nog in Oerle en wel aan de Oude kerkstraat 15 en 
wordt nu bewoond door de Familie van Alst. 
  
Frans Loots 
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Literair festival in het groen 

Literair festival in het groen 
 
Op zondag 7 mei wordt er in de Dwaaltuin 't Oerse Zand 
een literair festival georganiseerd. Burgemeester  
G.J.M. Cox zal om 11.00 uur het festival officieel openen. 
Tot 17.00 uur kunt u genieten van kunst, literatuur en 
muziek in het groen. Locatie is: Dwaaltuin 't Oerse Zand, 
Zandoerleseweg 78, 5507 NV Veldhoven.  
Kaartjes kosten € 5,- en zijn te koop bij VVV Veldhoven en 
Openbare Bibliotheek Veldhoven, en op 7 mei bij de entree 
van de Dwaaltuin 't Oerse Zand. 
 
Het decor voor dit festival is een wijds groen uitzicht. 
Bomen, heesters en diverse waterpartijen vormen het 
klankbord voor de poëzie, de muziek en de verhalen. Een 
wandeling door tuinkamers en bos zorgt voor de 
afwisseling. Deze dag zullen er elk uur rondleidingen 
gegeven worden. Dit wordt gedaan door Joke Verhallen en 
Agnes Kok van IVN Veldhoven/Vessem (ze weten veel van 
dieren en planten in border en bos) en door  
Dorelies Bijlsma (Groei en Bloei afd. Eindhoven e.o), die 
vertelt over de diversiteit van de planten in de aangelegde 
tuin. In de tuin treft u diverse optredens aan van de 
volgende artiesten: 
 
Lien Smets 
Kunstenares en dichteres uit Veldhoven. 
 
Hella Hertogs 
Hella Hertogs leest voor uit eigen werk en laat u 
kennismaken met haar bijzondere klankpoëzie. Ze doet dit 
samen met twee muzikanten: Nynke Visser, basblokfluit en 
accordeon en Lotte van Lieshout, cello. 
 
Willem Adelaar en Erik Engelen 
De poëzie dichter bij de muziek en de muziek dichter bij de 
poëzie. Poëzie laten klinken als muziek en muziek laten 
klinken als poëzie. Dat is het uitgangspunt van zowel de 
musicus Erik Engelen als de dichter Willem Adelaar. 

Anna Kersten en The Watchman 
Een combinatieoptreden: Anna Kersten leest voor uit eigen 
werk, aangevuld en afgewisseld met de meer poëtische 
songs van The Watchman. 
 
Ina Sipkes de Smit 
Ina Sipkes is getrouwd, moeder van drie kinderen en oma 
van vier kleinkinderen. Vanuit deze ervaring en 
belevingswereld schrijft ze haar gedichten. 
 
VerVe 
Vertelclub Veldhoven, kortweg VerVe, bestaat sinds 
februari 2005. De leden hebben lessen gevolgd en 
technieken geleerd om verhalen beeldend en sprankelend te 
kunnen vertellen. Ze vertellen verhalen aan elkaar, maar 
ook aan publiek tijdens besloten dan wel open 
evenementen. 
 
Klara Haagsma 
Zelfgeschreven gedichten met als grote inspiratiebron de 
tuin met alles wat er groeit en bloeit: dat is de 
festivalbijdrage van de in Best woonachtige Klara 
Haagsma. 
 
Underköver 
Els Köhler en Lia Verheijen, oftewel 
Underköver, spelen al geruime tijd 
met veel plezier samen 
trekharmonica. Zij vullen elkaar 
muzikaal prima aan in een 
harmonieus eigentijds spel. 
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Dodenherdenking  

Stichting Dodenherdenking nodigt u uit.... 
 
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven organiseert ieder 
jaar op 4 mei de herdenking van alle burgers en militairen 
die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar 
ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur zijn 
omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar de 
Veldhovense burgers en militairen die in het belang van het 
Koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn gevallen. 
 
Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur 
Voorafgaand aan de Dodenherdenking wordt in de 
Caeciliakerk een herdenkingsbijeenkomst gehouden 
waaraan medewerking wordt verleend door de  
St. Dodenherdenking Veldhoven, Amnesty International, 
het Comité Indiëveteranen Veldhoven, de Werkgroep IKV/
Pax Christi, de Oecumenische Werkgroep Veldhoven en 
het koor Voice. Na afloop van deze bijeenkomst gaan de 
aanwezigen in optocht, voorafgegaan door het Veldhovens 
Muziekkorps en het Gilde St. Caecilia, naar het 
Klokmonument aan de Kleine Dreef. 
 
Kranslegging bij het Klokmonument om 20.00 uur 
Na het luiden van de klok wordt twee minuten stilte in acht 
genomen. Daarna speelt het Veldhovens Muziekkorps het 
Wilhelmus en houdt burgemeester Cox een toespraak. 
Hierna volgt de kranslegging door verschillende 
organisaties. Zij worden hierbij bijgestaan door de Scouting 
St. Stanislaus Kostka. 
 
Herdenkingsconcert in de Caeciliakerk om 21.00 uur 
Na afloop van de Dodenherdenking is er om 21.00 uur een 
gratis toegankelijk Herdenkingsconcert door het 
Kempenkoor in de Caeciliakerk. Uitgevoerd wordt het 
Requiem van Mozart. 
 
Informatie over de Dodenherdenking in Veldhoven treft u 
aan op de website: 
http://www.dodenherdenkingveldhoven.dse.nl. 

Cees Pullens 
poezie is voor Cees Pullens een uitdrukkingsvorm om eigen 
ervaringen en gedachten te verwoorden. Hij schrijft met 
name graag voor speciale gelegenheden of na ontmoetingen 
die hem raken. 
 
Inge de Bresser 
Zij schrijft in haar vrije tijd gedichten en verhalen.?Al drie 
keer is een gedicht van Inge in de Hadjegedicht!? bundel 
opgenomen en in 2005 won ze de persprijs. In datzelfde 
jaar behaalde ze de eerste prijs bij de Jonge Schrijversprijs. 
 
Mal Evans Memorial Band 
In de Dwaaltuin komen de Beatles weer tot leven door de 
Mal Evans Memorial Band. Deze band is een groep 
enthousiaste en gelouterde muzikanten uit Tilburg en 
Utrecht en bestaat uit Huig Bergsma, Martin Jansen, 
Janneke van Heeswijk en Marcel Hermans. 
 
Piet Reijnders 
Schilderen is Piet Reijnders zijn lust en zijn leven, zoals 
wel blijkt uit zijn tentoongestelde schilderijen die tijdens 
het Literair Festival te zien zijn. 
 
Een uitgebreid programma en aanvangstijden van de 
optredens vindt u terug op:  
www.bibliotheekveldhoven.nl en www.vvv-veldhoven.nl.  
 
Het programma maakt onderdeel uit van Ostinato Festivals, 
en wordt georganiseerd door de Openbare Bibliotheek 
Veldhoven en Dwaaltuin 't Oerse Zand. 

http://www.dodenherdenkingveldhoven.dse.nl
http://www.bibliotheekveldhoven.nl
http://www.vvv-veldhoven.nl
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Oranjemarkt Veldhoven 

De grootste Oranjemarkt van Veldhoven  
presenteert in vogelvlucht: 

 
VELDHOVEN IN BEWEGING 

 
De oranjemarkt doet graag mee aan de trend van meer 
bewegen is gezond  Daarom zullen er dit jaar een groot 
aantal sportverenigingen te vinden zijn op de markt. Zij 
staan in de startblokken om u actief te laten meedoen. Er is 
niet alleen een sportief programma samengesteld waar u 
actief aan kunt deelnemen, ook kunt u uw cholesterol, 
gewicht, bloeddruk en bloedsuiker laten controleren bij 
Zuidzorg.  
Kortom, dit jaar moet u in sportieve kledij naar de markt 
komen en u laten meeslepen in dit sportieve gebeuren. 
 
Het Intersport van de Broek/Intersport van de 
Biggelaar Brinkpodium 
Dit podium vindt u op het grasveld aan het eind van de 
Nieuwe Kerkstraat. Om 11.00 uur zal hier de Oranjemarkt 
worden geopend  door burgemeester S. Cox en de harmonie 
St. Cecilia. Op dit podium zal tevens de prijsuitreiking van 
de kinderoptocht gaan plaatsvinden. Dit podium zal tot 
17.30 uur knallen. 
 
Het Meeús Parkpodium 
Dit podium is gelegen aan de Platanenlaan bij het 
hoofdgebouw van de Severinus. De opening vindt plaats 
om 11.00 uur. Zoals ieder jaar staat De Trom paraat om op 
dit podium de aftrap te geven voor een spetterende dag. 
 
Het PLUS podium 
Het Laanpodium kunt u vinden bij het Severinus-restaurant 
aan de Nieuwe Kerkstraat. Vanaf 11.00 uur starten hier de 
optredens. 

Welkom op de Oranjemarkt 
Op 29 april heten wij u welkom op de Oranjemarkt.  

• Gedraag u als een gast. Wij mogen genieten van de 
entourage die de woonwijk de Berkt aan u als bezoeker 
en ons als organisatie biedt. Laten we dat zo houden en 
koesteren. 

• De Oranjemarkt wordt zonder winstoogmerk, 
georganiseerd door vrijwilligers. Tijdens de dag zijn er 
meer dan honderd voor u in touw. Ook straks, als u weer 
naar huis bent, moet de hele wijk weer worden 
opgeruimd door dezelfde vrijwilligers. Daar zijn wij 
zuinig op en hopelijk u ook. 

• Ieder jaar wordt er erg veel afval achtergelaten. Het gaat 
daarbij dan met name om spulletjes die niet verkocht 
konden worden. Neemt u a.u.b. uw eigen afval/ restanten 
weer terug mee naar huis. Ook wij moeten deze 
afvalbergen tegen hoge kosten laten storten. 

• Het evenemententerrein is het best bereikbaar te voet of 
met de fiets. Moet het toch de auto zijn, dan vindt u op 
de Heerbaan en aan het begin van de Nieuwe Kerkstraat 
grote parkeerterreinen. 

• De EHBO vindt u op de Nieuwe Kerkstraat bij het 
secretariaat 

 
Wij wensen u een hele fijne dag! 
 
Op de volgende pagina’s vind u meer 
informatie? Wilt u meer informatie?  
Kijk dan op 
www.oranjemarktveldhoven.nl 

http://www.oranjemarktveldhoven.nl
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Alle 180 marktkramen zijn verhuurd!! 
 
Grondplaatsen zijn voldoende beschikbaar langs de 
Platanenlaan en de Nieuwe Kerkstraat en kunnen bezet 
worden door zowel kinderen als volwassenen. 
Grondplaatsen hoeven vooraf niet gereserveerd te worden. 
Maar kom op tijd, want weg = weg. Het terrein gaat rond 
8.00 uur open. De markt begint officieel om 10.00 uur. 
 
• De grondplaatsen voor kinderen (jonger dan 18j.) gratis 
• Grondplaats voor volwassenen € 4 
De vergoeding wordt in de loop van de dag geïncasseerd. 
 
Iedereen, van particulieren, hobbyisten, niet-commerciële 
organisaties, enzovoort is welkom op de markt. 
Commerciële handel is niet toegestaan. Dit jaar wordt 
daar extra scherp op gelet. Ook controle van de 
Economische Controledienst is mogelijk. Wilt u op grote 
schaal etenswaren gaan verkopen, dan kan dit alleen in 
overleg met de organisatie. 
 
Voor het inrichten van de marktkramen en grondplaatsen 
mogen auto’s ‘s morgens vroeg tot 9.00 uur op het 
marktterrein. Het marktterrein is alleen via twee specifieke 
aanrijroutes bereikbaar. Dit wordt de kraamhuurders van 
tevoren schriftelijk uitgelegd. Kom dus op tijd! 
 
Deelnemers aan de vrijmarkt worden verzocht om niet 
verkochte artikelen mee terug te nemen. Dit gezien de hoge 
afvoerkosten. Anders kan de markt in deze opzet met deze 
lage huurprijzen niet gehandhaafd blijven. 
 
 
Kinderoptocht  
Na het succes van vorig jaar, zal er dit 
jaar weer een kinderoptocht worden 
gehouden. Alle kinderen kunnen 
wederom hun fiets/ step of ander 
vervoermiddel versieren en mee 
rijden in de optocht. Ieder kind dat 
meedoet, krijgt een snoepzak! Een 
jury beoordeeld de versieringen. 
 
De optocht start om 10.00 uur bij de ingang van de 
Platanenlaan/ rotonde Heerbaan. De kinderen fietsen onder 
begeleiding van Harmonie St. Cecilia naar het 
Brinkpodium. Daar worden de kinderen opgewacht door de 
Burgemeester van Veldhoven, die de prijzen zal uitreiken.  
 
Wil je meedoen? Kom dan om 9.45 uur naar de rotonde 
Heerbaan/ begin Platanenlaan 
 
 
Aveto 
Deze Veldhovense Toneelvereniging verstaat de kunst om 
naast de jaarlijkse productie in de Schalm ook tijd en 
energie vrij te maken voor straattheater. 
AVETO verzorgd al enkele jaren straattheater op de 
Oranjemarkt en ook in 2006 zijn ze weer present. Het 
thema Veldhoven in Beweging geeft ruime mogelijkheden 
dus als er een beweeglijk en/of sportief figuur voorbij komt 
zou dat wel eens een acteur van AVETO kunnen zijn!  

Programma 
 
Het Intersport van de Broek/Intersport van de 

Biggelaar Brinkpodium 
Presentatie: René Maas 
 
11.00 Opening door burgemeester van Veldhoven;  

Dhr. S. Cox en harmonie St. Cecilia 
11.15 Deja Vu 
12.00 Effe d'r Neffe 
12.30 Gerrit Vos 
13.00 Deja Vu 
13.45 Dik d'r Neffe 
14.15 Ira’s Dance Studio 
14.45 Route 66 
15.30 Las Regaderas  
16.00 Route 66  
16.45 Effe d'r Neffe  
17.30 sluiting 
 
 
Het Meeús Parkpodium 
Presentatie: Gerard van de Ven 
 
11.00 Opening De Trom 
11.15 Skibo Castle 
12.00 Dik d'r Neffe  
12.30 Skibo Castle  
13.15 Las Regaderas  
13.45 Gerrit Vos  
14.15 Didi`s dance studio  
14.45 Effe d'r effe  
15.15 Smash 
16.00 Gerrit Vos 
16.30 Smash  
17.30 sluiting 
 
Het PLUS Laanpodium 
Presentatie: (Appie) Albert Leo 
 
11.00 Dé Dé Dance 
11.30 Cardo Gym & Dance 
12.00 Las Regaderas  
12.30 Le Haen Dansen en Feesten  
13.00 N-Joy Dance Company 
13.30 After Eight showkoor 
14.00 Star Planet 
14.30 Balletstudio Valentijn 
15.00 De Vrolijke Noten  
15.30 Dik d'r Neffe 
16.00 Star Planet 
16.30 De Vrolijke Noten  
17.00 Sluiting  
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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

Oranjemarkt in beweging 
 
Nabij Brinkpodium: 
 
GVAC 
Bij deze Veldhovense atletiekvereniging kunt u proberen 
om zo hoog mogelijk te springen. Ook maken zij reclame 
voor de Roparun, een sponsorloop voor patiënten met 
kanker.  
 
RKVVO 
De voetbalclub verzorgt een competitie levend tafelvoetbal. 
Ook staat hier de draailadder. Probeer boven te komen en 
pak een consumptiebon! 
 
Nabij parkpodium: 
 
Dutch Tennis Veldhoven 
Op een van de 2 tennisvelden kunt u een balletje slaan 
onder leiding van professionals.  
 
Duikvereniging Mureana 
In een grote duiktank ca. 2.5 meter breed en 4,5 meter lang 
kunt u met perslucht onder water Dus breng zwemkleding 
mee en ga met Muraena duikers onder water. 
 
Tafeltennis Vereniging Veldhoven  
Er worden demonstraties verzorgd  waarbij iedereen wordt 
uitgedaagd om tegen echte profs te spelen 
 
Voorwaarts 
De turnvereniging bestaat 75 jaar en zal volop 
demonstraties geven op de mat. 
 
Handbalvereniging Achilles 
Zij hebben een veld uitgezet voor een handbal-
behendigheidscompetitie. Ook verzorgen zij samen met 
duikvereniging Mureana een touwtjesspringspel. 
 
Shizen Hontai 
Zij verzorgen een judodemonstratie. Ook kunt u hier 
meedoen aan de ‘ bungeerun’, die samen met Voorwaarts 
verzorgd wordt. 
 

Nabij Laanpodium: 
 
Basko 
Hockeyclub Veldhoven nodigen u uit de obstakelbaan te 
nemen.  
 
Aikido-Ando 
Aikid/ando een Oosterse zelfverdedigingskunst gericht op 
een betere harmonie tussen geest en lichaam .Een 
samenspel tussen denken en doen.  
 
Sjoel vereniging de Kemphanen 
Hier kunt u actief wedstrijdsjoelen 
 
Platanenlaan: 
 
Bikepark Veldhoven  
Op crossfietsen kun u een parcours afleggen 
 
Zuidzorg 
Health Check-Up: Check uw gewicht, bloedsuiker en 
cholesterol. Hoe gezond bent u eigenlijk? 
 
Dans en Muziek 
 
Dance company N-Joy 
N-Joy is een unieke vorm van dansen voor jong en oud in 
combinatie met plezier en een basisvorming van ballet.  
 
Dansschool Le Haen 
Dansen, dansen en nog eens dansen. Je bent nooit te jong of 
te oud om het sprankelende gevoel van dansen te 
ondergaan.  
 
Drumband De Trom 
De drumband bestaat uit 25 mensen met een verstandelijke 
handicap en bestaat al meer dan 25 jaar.  
 
Liederentafel: De vrolijke noten. 
Met als thuishonk het St.- Joris café in Zeelst zingt de 
liederentafel een repertoire dat bestaat uit smartlappen en 
meezingers voor jong en oud. Haak in en zing mee! 
 
Cardo gym & dance  
Jong of oud, ervaren of onervaren en man of vrouw, 
iedereen kan streetdance leren. 
 

http://www.eclips-uitvaart.nl
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Ira’s dance studio 
Ira’s dansers geven showdance op de nieuwste muziek.  
 
DiDi’s Dancestudio 
Veel dans en muziek  
 
After Eight 
Showkoor uit Veldhoven 
 
Starr Planet  
Star Planet is een jonge, frisse organisatie die een 
professioneel verband aanbrengt tussen entertainment en 
streetdance.  
 
Dansschool Valantijn 
de balletschool heeft leerlingen in de leeftijd van 3½ t/m 75 
jaar. Zij verzorgen een prachtig optreden. 

BMV-megatrail: 
Het begin van deze trail is simpel, via een klimnet omhoog 
naar het plateau in de eerste toren. Vanaf hier dient de 
eerste 10 meter overbrugd te worden via een originele 
junglebrug. Na een touwbrug kunt u van de 30 meter hoge  
kabelbaan naar beneden. 
 
Dik d’r Neffe 
Dit dweilorkest dat de Oranjemarkt vol zal toeteren gaat 
toehoorders uitnodigen om een dansje te wagen, al is het de 
polonaise! 
 
Déjà Vu 
DéJà Vu is een spetterende, dynamisch, zingende 
meidengroep, die jullie laat verbazen met de muziek uit 
vroegere tijden.  
 
Effe d’r Neffe 
Een Veldhovense dweilband met veel muziek en veel 
plezier!  

Gerrit Vos 
Deze Nederlandstalige zanger brengt het hele veld in 
beweging. 
 
Dédé Dance 
Deze balletgroep zal optredens verzorgen met onder andere 
de prachtige namen: Superhero, 1001 Arabian Nights en 
Lose my breath!  
 
Las Regaderas 
Sambaband Las Regaderas brengen vol enthousiasme en op 
hun eigen wijze de traditionele sambaklanken ten gehore.  
 
Skibo Castle 
Het repertoire laat zich kenschetsen als "vette nummers" en 
heeft in het repertoire werk van o.a. Rolling Stones, Van 
Dik Hout. 
 
Smash 
Smash speelt covers van de jaren 60 tot nu. De 5 bandleden 
hebben jarenlange podiumervaring en spelen met veel 
plezier!  
 
Route 66 
Deze 6-koppige band neemt je mee over de 
"highway" van de classic-rock muziek. Alle 
bekende en nog bekendere classicrock hits uit de platenkast 
van de 60’s & 70’s worden nogmaals met veel energie en 
enthousiasme live op het podium gespeeld. 
 
Coconut, Rombouts en AVR Bazelmans 
Zij zorgen er ieder jaar voor dat de technische zaken 
rondom de diverse podia op rolletjes verloopt. Zij 
verzorgen het geluid, de introductie van de optredende 
artiesten en het invullen van de intermezzo’s tussen de 
verschillende optredens.  
 
Verkeer 
 
KOM MET DE FIETS! Dit jaar is het terrein bij de 
Kinderboerderij niet beschikbaar. Ook de Heerbaan is niet 
beschikbaar. Er zijn parkeervelden tussen de Heikant en de 
Berkt en aan de St. Janstraat. Volg de P-borden. 
 
Eenrichtingsverkeer tijdens op- en afbouw 
evenemententerrein 
• Vanuit rotonde Heerbaan over Platanenlaan richting 

Oerle; rechts afslaan naar Nieuwe Kerkstraat is niet 
toegestaan 

• Vanuit Heikant over de Nieuwe Kerkstraat richting 
Oerle; links afslaan naar Platanenlaan is niet toegestaan 

• Vanuit Oerle GEEN toegang tot evenemententerrein 
voor auto’s 

 
Afsluitingen na opbouw evenemententerrein 
- Platanenlaan 
- Nieuwe Kerkstraat 
 
Fietsparkeerplaatsen zijn beschikbaar bij 
de ingangen van de markt.  
 
LET OP!!! Er is een parkeerverbod in de wijk en 

rondom de markt.  
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Verslag bijeenkomst OWWO 

Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep 
“Oerle wordt weer Oers” met de verenigingen op 
10 november 2005 
 
Aanwezig:  
 BIO, Bloemenvereniging Groen en Keurig, BV de Berkt, 

BV ’t Koppel, BV Zandoerle, Boergondisch Oerle,  
Gilde St Jan Baptist, Harmonie St Cecilia, KVB, KVO, 
Koers van Oers, parochieel-koor, Sint Nicolaas comité, 
Wijkplatform, Stichting Dorpscentrum Oerle, Stichting 
Jeugdbelangen Oerle, Stichting Nieuwe Levenskracht, 
Stichting Pastoor Vekemansfonds, Tienercomité, 
Vakantiecomité, Volksdansgroep de Klumpkes,  
Welfare afd. Oerle, Ponyclub de Hinnikers, Zonnebloem.  

 
Voor OWWO: 
 Tiny Renders, Frans Loyen, Wim Luijkx, Marjorie Peters, 

Jos van Haren en Henriëtte Schoonen. 
 
Afwezig met bericht van verhindering:  
 Chant’Oers, KBO, KOO, Oranje comité, Jagers ver. 

Hubertus, St. Jan Baptistschool, Parochie H. Drie-eenheid. 
 
Opening 
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet allen van harte 
welkom, in het bijzonder Annemieke Kamoschinski van het 
onderzoeksproject PON. 
 
Mededelingen 
De voorzitter meldt, dat de organisatie van 
“Pompoenenplezier met Halloween” door 
Bloemenvereniging Groen en Keurig goed en geweldig 
verlopen is. 
 
Notulen 11 november 2004 
Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen vastgesteld. 
 
Evaluatie OWWO 
Frans Loijen neemt de geschiedenis van werkgroep 
OWWO door. Het verslag hiervan zal in de Koers van Oers 
gepubliceerd worden. 
Naar aanleiding van dit verslag de volgende opmerking: 
Wil de Kort zegt, veel negatieve reacties gekregen te 
hebben, en de vraag, waarom de harmonie de kermis niet 
geopend heeft. De voorzitter licht toe, dat de 
kermisexploitanten Boergondisch Oers niet aanwezig wil 
hebben op de kermis, zij trekken het publiek teveel bij hen 
weg. 
Op de vraag, of Nieuwe Levenskracht dit niet wil 
organiseren, stellen zij het te druk te hebben met het 
opzetten en bemannen van de kraam. 
Boergondisch Oers wil graag de kermis openen. Mart de 
Graaf stelt voor; uit enkele verenigingen mensen ballonnen 
te laten blazen . OWWO probeert mensen bij elkaar te 
brengen. 

Voortgang wijkplatform Oerle 
Jos van Haren geeft een toelichting. Er zijn nog diverse 
aandachtspunten oa.: uitbreidingsplan Veldhoven West, 
waaronder ook het gedeelte van Oerle valt, de bouw van 
senioren en starterswoningen, Westelijke omleiding om 
Oerle, ’t Stoom, herinrichting Nieuwe Kerkstraat en 
Clementinalaan, verkeersveiligheid Oude Kerkstraat/
Biemeren , bestemmingsplan Habraken.. 
Chris Raijmakers vraagt of er ’n meldpunt voor klachten bij 
wijkplatform is of ’n wijkagent als aanspreekpunt. Als hij 
zich bij politie meldt voor het vernielen van zijn hekwerk, 
(dat regelmatig is gebeurd) zegt de politie dat ze er niets 
mee kunnen. Dus hij belt niet meer. Ook Gidi van Riet 
krijgt geen goede reacties, zij worden ontmoedigd. OWWO 
doet een brief naar gemeente, waarom er zo weinig klachten 
door gegeven worden. Voorstel is om te bezien of er een 
meldpunt o.i.d. gemaakt kan worden. 
 
Toekomst van OWWO  
Annemieke Kamoschinski stelt zich voor en verteld in het 
kort wat PON is, n.l. een Instituut voor advies, onderzoek 
en ontwikkeling in Noord-Brabant. 
Annemieke licht toe, dat er n.a.v. de problemen over 
klachtmeldingen, er in veel plaatsen een coördinator is voor 
klachten.  
Zij legt verder uit, wat er na de pauze gaat gebeuren. De 
aanwezigen worden in groepjes verdeeld en gaan 
individueel de gestelde vragen beantwoorden. Daarna gaan 
zij in groepsverband hierover discussiëren. In deze groepjes 
wordt nagedacht over de sterktes en zwaktes van eigen 
vereniging, samenwerking tussen verenigingen en wat 
OWWO voor hen betekent en kan betekenen. 
 
Discussie in gespreksgroepen 
Een verslag hiervan zal afzonderlijk worden gemaakt en 
aan deze notulen worden toegevoegd. 
 
Rondvraag 
Chris Raijmakers vraagt , wat de stand van zaken is 
betreffende 5XO. 
Wim Luijkx legt uit dat 5XO niks van zich laat horen. We 
wachten nog even op een reactie, anders is wat ons betreft, 
5xO een afgedane zaak. 
Fried v. Beers informeert of het meenemen van een cadeau 
of een enveloppe met inhoud naar een receptie van een 
bevriende vereniging niet afgeschaft kan worden. De 
vergadering is daar niet mee eens. Een feestvierende 
vereniging is altijd blij met een presentje of een geldelijke 
bijdrage in de extra gemaakte kosten. 
 
Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en bedankt 
allen voor hun inzet en aanwezigheid. 
 
Noteer vast:  
 Woensdag 8 november 2006 om  

20.00 uur jaarvergadering in d’Ouw School 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Samenvatting enquête 

Samenvatting van de enquête en gespreksgroepen, zoals die 
gehouden is op de jaarvergadering van OWWO nov. 2005 
 
 
Wat zijn de sterktes/zwaktes van onze/mijn eigen 
vereniging? 
 
Sterktes: 
• Goede contacten onderling. 
• Goede samenwerking  en samenhorigheid. 
• Grote betrokkenheid. 
• Hechte clubs ( soms te hecht). 
 
Zwaktes: 
• Ledenaanwas. 
• Vergrijzing. 
• Tekort bestuursleden. 
• Het zich beschikbaar stellen van de eigen leden voor 

organisatie van activiteiten. 
 
 
Vinden wij meer samenwerking tussen de verenigingen, 
meer gezamenlijke belangenbehartiging zoals OWWO 
kan bieden, van belang? En zo ja, op welke manier? 
 
Ja, dat vinden we belangrijk. 
• Opstellen jaaragenda en 

publiceren in Koers van Oers. 
• Samenwerking en coördinatie 

tussen de verenigingen, etc. 
• Mogelijkheden scheppen om 

gebruik te maken van elkaars 
mogelijkheden en kennis. 

• N.B. Overkoepeling OWWO moet blijven. 
 
 
Welke onderwerpen/punten lenen zich voor een 
gezamenlijke belangenbehartiging? 
 
• Verzekeringsperikelen. 
• Subsidiemogelijkheden. 
• Publicaties en communicatie. 
• Opzetten dorpsactiviteiten, zoals: 

Boergondisch Oers, Kermis, 
Pompoenplezier, etc. 

• Vergunningen 
• Materieel en opslag 
• Afstemming data. 
• Inspelen op ontwikkelingen in het dorp zoals: 

uitbreiding, steunpunt ouderen etc. 
 

Welk soort ondersteuning zou je vanuit OWWO als 
individuele vereniging zelf willen krijgen? 
 
• Publicaties 
• Verbindingen leggen tussen 

verenigingen etc. 
• Informatievoorziening. 
• Meedenken met verenigingen 

over oplossingen. 
 
Welke taken zie je weggelegd voor OWWO? 
 
• Coördinatie / verbinding tussen verenigingen 
• Kartrekker. 
• Kijken naar de toekomst 
• Nieuwe initiatieven initiëren. 
 
Conclusies: 
 
• Op termijn ( korte en lange) komen diverse organisaties 

en verenigingen in de problemen door een te kort aan 
leden, bestuursleden en vrijwilligers. 

 
• De te hechte band tussen de leden c.q. gesloten karakter 

van een vereniging kan soms een belemmering zijn voor 
potentiële  nieuwe leden om zich aan te sluiten of lid te 
worden. 

 
• Diverse verenigingen informeren OWWO te weinig 

over de mogelijke problemen, die binnen hun vereniging 
spelen.  
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Paasverhaaltje 
 

Dit is een Paas verhaal geschikt voor de kleuters. 
 
Het mooiste paasei van de wereld 
 
Er was eens een haasje, een heel lief haasje, met lange oren 
en een klein wit pluizig staartje. Dit haasje was niet zomaar 
een haasje, maar een paashaasje! 
Op een dag vlak voor Pasen kreeg het paashaasje een 
bijzondere opdracht van de grote paashaas. “Paashaasje”, 
zei grote paashaas, “jij moet dit jaar het mooiste paasei van 
de wereld naar de koning brengen.” Het paashaasje kreeg er 
een beetje de kriebeltjes van in zijn buikje. Hij moest het 
allermooiste paasei van de wereld naar de 
koning brengen? “Maar waarom wil de koning 
dat mooie paasei hebben grote paashaas?”, 
vroeg het paashaasje. “Nou”, zei de grote 
paashaas, “omdat de koning een paasfeest geeft 
voor alle koningen en koninginnen van de hele 
wereld en dan wil hij dat mooie paasei laten 
zien.” Het paashaasje werd een beetje 
zenuwachtig. “O jeetje, nu moet ik met zo’n 
prachtig paasei op reis naar de koning, straks 
gebeurt er iets mee!” 
De volgende ochtend stond het paashaasje heel 
vroeg op. Hij at nog snel wat en ging toen naar 
de grote paashaas toe. “Ik ben er helemaal klaar 
voor”, zei het paashaasje met een piepstemmetje 
tegen de grote paashaas. Het paashaasje was 
eigenlijk een beetje bang, hij was nog nooit ver 
van huis geweest, maar hij deed alsof hij heel stoer en niet 
bang was. 
De grote paashaas gaf het paashaasje een mand, in de mand 
lag het ei. Het was een prachtig ei, er zaten allemaal 
versiersels op en het glitterde in het licht. Het paashaasje 
had nog nooit zoiets moois gezien. “Ga nu maar snel”, zei 
de grote paashaas, “de koning wacht op je. Maar pas op! Er 
zijn veel boeven die dit ei ook heel graag willen hebben!” 
En zo ging het paashaasje op weg naar het paleis van de 
koning. Het mandje zat op zijn rug. 
Hij liep over bergen, langs rivieren, door weilanden en door 
het bos. En daar in het bos gebeurde het! Het paashaasje 
liep over een klein kronkelig paadje door het bos. Het was 
heel stil in het bos, het paashaasje hoorde alleen zijn eigen 
pootjes die op blaadjes en takjes stapte. Maar toen… 
Toen hoorde het paashaasje ook ergens anders takjes 
kraken. 

Krak, klonk het in de verte. Het paashaasje ging stilstaan en 
spitste zijn oren. Hij hoorde niets. Hij begon weer verder te 
lopen, maar hij hoorde weer wat. SSSSHHHH, klonk het in 
de verte, het geritsel van bladeren! Het paashaasje stond 
weer stil. Hij hoorde nu weer niets. Hij werd een beetje 
bang. Krak, krak, krak, krak, het kwam dichterbij. Opeens 
stonden er twee mannen op het bospad. Vlak voor het 
paashaasje. Ze zagen er een beetje viezig uit.  
Het paashaasje werd een beetje bang. “Hallo”, zei het 
paashaasje, “wie zijn jullie?” “Wij zijn Joris en Boris en wij 
willen het allermooiste paasei van de wereld hebben.” Ojee! 
Het paashaasje begon te trillen van zijn oren tot zijn kleine 
staartje. “Uhhm, paasei? Nou ik weet van niets”, zei het 
paashaasje. Maar Joris was in een grote stap bij het kleine 

haasje en nam het paasei uit de mand. “Jij weet 
van niets”, lachte Boris. Het haasje wist niet wat 
hij moest doen. Die twee boeven waren veel 
sterker. De boeven liepen nu snel weg. Ze hadden 
het ei! Wat moest het haasje nu aan de koning 
geven? 
Die avond zat het paashaasje alleen in het bos. Hij 
was het paasei kwijt en wist niet wat hij moest 
doen. Hij zat heel hard na te denken. Toen had hij 
het! Hij ging de boeven zoeken, die liggen hier 
vast in de buurt te slapen, dan pak ik het ei en ren 
snel naar het paleis, dacht het haasje. Het haasje 
stond op en ging zachtjes op zoek naar de boeven. 
Na een tijdje zag het paashaasje een vuurtje 
branden in de verte. Daar zijn ze, dacht het haasje. 
Langzaam sloop hij dichterbij. De boeven lagen te 
snurken. Het paasei lag op de buik van Boris. Hij 

hield het vast met een hand. Het paashaasje sloop heel 
langzaam dichterbij. Hij pakte heel voorzichtig het ei van 
de buik. Heel langzaam sloop hij weg bij de boeven, die 
gewoon door bleven slapen. Toen hij een eindje uit de buurt 
was begon hij te rennen. 
Het paashaasje bleef de hele nacht door rennen. En toen  
’s ochtends de zon op kwam zag hij in de verte de torens 
van het paleis. Oh wat was het haasje blij! 
In het paleis aangekomen gaf hij het allermooiste paasei 
van de wereld aan de koning. 
De koning was er zo blij mee! “Lief haasje, blijf jij 
vanavond bij ons logeren? 
Dan mag je morgen ook op 
het paasfeest komen”, zei de 
koning. Het haasje trilde met 
zijn oren, zo blij was hij. 
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Puzzelen: Doolhof 
Het kippetje is zijn ei kwijt, kun jij hem vertellen hoe 

hij bij het eitje kan komen... 

Knutselen: Eieren versieren. 

Het versieren van eieren is een leuke bezigheid voor Pasen. 
Je kan gekookte eieren versieren en later opeten, maar als je 
de eieren eerst leeg blaast dan kan je er erg lang plezier van 
hebben. En omdat ze niet zwaar zijn kan er ook erg veel 
mee gemaakt worden.  
 
Eieren uitblazen:  
Hiervoor moet je een rauw ei gebruiken. Steek met een 
dikke naald een gaatje aan beide zijden van het ei. Maak 
één van de gaatjes iets groter. Blaas boven een schaal door 
het kleine gaatje waardoor de inhoud via het grotere gaatje 
in de schaal terecht komt. Was de eieren goed schoon door 
er water doorheen te blazen. Laat ze goed uitlekken zodat je 
straks bij versieren geen last van het water hebt.  

Het bewerken van een ei:  
Het vasthouden van eieren bij het bewerken kan lastig zijn. 
Je kan hem op een eierdopje zetten, maar het kan ook 
handig zijn een stokje erdoor te doen. Neem een satéstokje 
en steek dat door de gaatjes. Met een stukje klei kan je 
zorgen dat het stokje niet kan verschuiven. Zo kan je 
makkelijk verven!  
 
Ophangen van eieren:  
Dit kan op twee manieren.  
1. Haal een lint door de beide gaatjes. 

Maak onderin een strik en het ei blijft 
hieraan hangen.  
 
 

2. Haal een draad door de beide gaatjes. 
Knoop een luciferhoutje aan het 
draad. Trek het draad dan aan en duw 
de lucifer naar binnen. Aan de 
binnenkant gaat de lucifer dan recht 
hangen en het ei blijft mooi hangen. 
Breng de lucifer bij het grote gat naar 
binnen!  
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Knutselen: Maak je eigen Paas-bakje 
 

Hieronder zie je een tekening wat, eenmaal in elkaar gezet, een leuk bakje wordt speciaal voor Pasen. Kleur hem leuk in en 
knip hem uit. TIP: Als je deze pagina kopieert kun je meerdere bakjes maken! 

Je kunt het Paas-bakje ook downloaden via http://www.koersvanoers.nl/kleurplaten/knutselplaat_pasen.gif 

http://www.koersvanoers.nl/kleurplaten/knutselplaat_pasen.gif
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Uitslag kleur/knutselplaat van Februari 2006;  
“Carnavalsoptocht” 

Maar nu weer terug naar Martine. Ze woont samen met haar 
pappa en mamma en zussen Charlotte en Elise in de 
Paleisstraat. Verder wonen er in dat huis ook nog een 
konijn, genaamd Okki en nog maar 1 goudvis: Pietje, de 
andere goudvis is doodgegaan.  
Martine zit in groep 3-4 a van de Sint Jan Baptist, bij juf 
Lineke en juf Birgit. Rekenen vindt ze een leuk vak en ze 
leest al op AVI 2/3 niveau. En vol trots laat ze haar “ik” 

boekje zien, Haar vriendinnetjes zijn 
onder andere: Roos, Elle en Emma. En 
samen met Coen, Daan en Esmee heeft 
ze meegedaan aan de playback show van 
school met het liedje: “Hé, jij!” 
Je moet je eerst opgeven bij de juf en 
daarna zijn er voorrondes, en als je die 
allemaal bent doorgekomen, mag je met 
de finale meedoen. Het optreden was op 
vrijdag voor carnaval, in d’Ouw School. 
Het is daar altijd reuze gezellig en 
spannend, want wie zal er dit jaar de 
playback show winnen? 
Sportief is Martine ook, ze heeft 
zwemdiploma’s, en heeft proeflessen 
gevolgd bij BIO (korfbal, voor diegenen 
die dat niet weten) Maar dat was toch 
niet wat ze erg leuk vond. Ze wilde 
eigenlijk op schermen, zo’n mooi wit pak 
aan met een masker voor je gezicht en 
dan met een degen in de hand schermen. 
Omdat mamma haar daar eigenlijk een 
beetje te jong voor vond, hebben ze 

afgesproken dat ze dat gaat doen als ze 12 jaar oud is. 
Martine doet nu een andere sport. Ze voetbalt bij RKVVO 
in het F12 team bij Mylan en Tim. Door de week train je 
een keer en op zaterdag speel je een wedstrijd. Op de open 
avond van de Harmonie leek het haar ook wel leuk om te 
gaan drummen. Dus wie weet wordt ze nog een muzikale, 
drummende voetbal-ster. Binnen speelt ze ook wel eens,  
Dr. Bibber, of Volgende patiënt en achter de computer:  
Pipi Langkous. Maar het liefst speelt ze toch buiten.  
Ze hebben een mooie hut gebouwd, met vrienden en 
vriendinnen en dat is ook erg leuk om te doen. Wat eten 
betreft gaan frietjes met mayonaise en frikadel er wel in, 
maar erwten en erwtensoep laat ze liever aan haar voorbij 
gaan. Nou, Martine het was leuk en gezellig om met jou te 
babbelen. Koop maar een leuk cadeau.  
Mamma Marianne, bedankt voor 
de koffie en de rest. 
 
Houdoe! 
Tot de volgende keer.  

Hallo allemaal, 
 
Gelukkig, de lente zit alweer in de lucht. Als ik op mijn 
fiets naar de prijswinnares rijd, dan zie ik overal om mij 
heen de sneeuwklokjes boven de grond uitkomen. En de 
krokussen, paarse, witte en gele heb ik gezien. Leuk hoor al 
die kleuren weer in de tuinen. De lente loopt volgens de 
deskundige een paar weken achter, maar nog even en dan 
zijn de bomen weer mooi groen en de 
planten in de tuin gaan weer groeien en 
bloeien. We kunnen onze dikke 
winterjassen weer uittrekken en de 
zomerse kleren weer aantrekken en gaan 
genieten van de lekkere zon. Die heb ik 
wel gemist. Zo ik ben er bijna, als ik 
achterom rijd dan zie ik me toch een rij 
fietsen. Even dacht ik dat ik niet op het 
juiste adres was. Ik dacht dat het een 
gezin met drie kinderen was, maar aan 
de fietsen te zien konden het er wel tien 
zijn. Als ik naar binnen ga dan zie ik dat 
het wel klopt. Ik word hartelijk 
verwelkomt, door de prijs winnares en 
haar vriendinnetje en mamma Marianne. 
Er is al heerlijke koffie gezet en er is 
wat lekkers bij de koffie. We gaan 
gezellig rond de keuken tafel zitten. Ik 
feliciteer MARTINE V.D. BOOMEN 
en geef haar de cadeaubon. Martine is er 
blij mee want nu heeft ze er al drie en 
kan ze een mooi cadeau kopen. Martine 
is pas jarig geweest, al zeven jaar geworden en heeft toen 
een cadeaubon gekregen. En met carnaval heeft ze ook een 
cadeau bon gewonnen, ze waren tweede geworden met de 
Kameleon. De uitslag heeft ook in de krant gestaan. Het zag 
er ook prachtig uit. En de derde bon, die zij krijgt is van de 
Koers van Oers. Dus kinderen, ga die kleurplaat in de 
Koers van Oers ook kleuren en lever hem in, in de gele 
brievenbus bij d’Ouw school en misschien ben jij de 
volgende keer de gelukkige winnaar of winnares. Echter 
deze keer zul je een Koers moeten wachten, want de 
kleurplaat is deze keer bestemd voor Boergondisch Oers. 
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Kleur deze kleurplaat om de Boergondische Circustent op te vrolijken op 13 mei. De mooiste inzendingen kunnen 
natuurlijk op een beloning rekenen. Kinderen die het leuk vinden om iets moois te knutselen om in de tent te hangen mogen 

dat natuurlijk ook doen. Lever je bijdrage vóór 10 mei in bij Mieke van Campen, Corry Verhoeven of Adrienne van de Vorst 
(de adressen vind je onder het inschrijfformulier van Boergondisch Oers). 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat April 2006’ en druk de pagina af. 

http://www.koersvanoers.nl


Volgende kopijdatum is 
1 mei 2006 

Augustus  
1 + 2 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 
1, 2 en 3 Vakantieprogramma: Bivak België 
4 Vakantieprogramma: Speeltuin Lommel (B) 
6 Vakantieprogramma: Fietstocht + Barbecue 
8 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 
10, 11 + 12 Vakantieprogramma: Wandeldriedaagse 

12 Harmonie: inhalen Jeugdwandel 3-daagse Oerle + 
Aansluitend afsluitingsavond vakantieprogramma 

11 t/m 13 Tiener Comité: Bivak 
19 Tiener Comité: Afsluitingsavond 
26 Oud papier ophalen 
27 + 28 Groen en Keuring: Bloemententoonstelling 
28 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
September  
6 KVO: Begin gymmen 

9 Inzamelen Klein Chemisch Afval: 
op het kerkplein van 8.30 uur tot 10.15 uur 

12 KVB: Avond over Brabant 
13 KVO: Openingsavond 
16 t/m 19 Oers Kermis 
18 KVB: Binnenhuisarchitect Mevr. Ferink 
20 KVO: Kaarten en rummikubben 
23 Oud papier ophalen 
25 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
Oktober  
8 Harmonie: 3e Veldhovense beginnersorkestendag 
11 KVO: Moederdagviering 

16 KVB: Doe-avond 

18 KVO: Koken voor moeder en dochter (BGV) 

19 KVB: Excursie Mariciënne 
25 KVO: Kienen 
31 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
November  
8 OWWO: Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur  
13 Avond KVB - KVO 
25 Oud papier ophalen 
27 KVB: Sinterklaasviering 
27 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
29 KVO: Sinterklaasavond 
  
December  
18 KVB: Kerstviering 
20 KVO: Kerstviering 
23 Oud papier ophalen 

Agenda 2006 

April  
12 KVO: Paasstukjes maken 
15 BIO: Schoolkorfbaltoernooi i.s.m. SDO 
16 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 

21 BIO: Casinospel gehele jeugd, aanvang: 18.30uur 
22 Oud papier ophalen 

26 KVO: Afsluitingsavond 
28 Koninginnenacht in Dorpscentrum d’Ouw School 
29 Oranjemarkt bij De Berkt 
  
Mei  
1 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
7 Harmonie: Dauwtrappen 
10 KVO: Kringbedevaart in Meerveldhoven 
13 Boergondisch Oers 

17 BIO: Pupillendag 
21 Oerse Motortoertocht 

25 Viering 1e Communie Oerle om 12.00 uur 
27 Oud papier ophalen 
29 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
Juni  
4 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 
5 Harmonie: 29ste Pinksterconcert 
10 Bedevaart naar O.L. Vrouw van Scherpenheuvel 
11 BIO: Knegseltoernooi 
12 Rabobank Oerle-Wintelre: 

Algemene Ledenvergadering  
17 Terugkeer van ‘t Kanon in Zandoerle 
18 BIO: Gezelligheidstoernooi Jeugd + Senioren 

24 Oud papier ophalen 

24 + 25 Tiener Comité: Activiteiten oudste tieners 
25 St. Jansmarkt 
27 Harmonie: Buitenconcert (afsluiting seizoen) 
  
Juli  
11 t/m 14 25e Fiets-4-daagse Kempenland 
22 Oud papier ophalen 
30 Start Vakantieprogramma: Olympische Dag 
31 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 

20 KBO: Eten bij de Molenvelden 
21 KVB: Excursie naar ‘t Geitenboerke 

23 De Kers: Open veld darttoernooi 

15 KVB: Moederdagviering 
16 KVB: Reisje 

24 KVB: Bedevaart Meerveldhoven 

19 KVB: The Party 

24 KVB: Afsluiting 


