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Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
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Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (��%&'()*%-. 
Op de volgende plaatsen ligt de koers: 
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
�������������
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��
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, .�����/��
��
�������0��
������
��1���
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC 
 
����
����
Het adres van onze internetpagina’s: !��2/334441��
������
��1���
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen 
naar: 4
$����
�0��
������
��1���
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Via mail naar �
	����
0��
������
��1�� of in de brievenbus bij 
d’Ouw School in de vorm van een diskette en een afdruk 
(i.v.m. leesbaarheid diskette). 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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(Let op! in 	��� 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) 
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marinella@boer10.com 

Atelierruimte: 
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www.boer10.com 

Postadres: 
��������
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Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143 

���������	
���������

�		������	����

����������	��	����	��

�	� �!"!#$!%!!�%�

�����
#�����	
�������

��������	�
������
 
Gevonden begin mei, hoek Clementinalaan/St. Janstraat, 
Headset zonder snoer. Voor informatie Bea de Jong, 
Clementinalaan 28, � 040- 2051447. 

———— 
�
�������������	���������������
 
�� blauwe kinderjas maat 134/140 met lichte streep op de 

mouwen. (Yours) 

�� geel t-shirt maat M 
  
af te halen bij: fam. Loijen 
 J.Hagelaarsstraat 13 
 Oerle 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die met 
bloemen, kaarten, felicitaties of op enigerlei wijze hebben 
bijgedragen aan ons 50-jarig huwelijksfeest. 
  
Speciale dank aan de harmonie voor hun prachtige serenade 
op zondagochtend. 
  
Gerard en Maria Lijten 

��������� 	
�����������

Langs deze weg, willen wij iedereen bedanken, die BIO 
gesteund heeft tijdens de jaarlijkse donateuractie. Hopelijk 
kunnen we ook volgend jaar weer op uw steun rekenen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
bestuur korfbalvereniging BIO 
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Op zondag 25 juni a.s. wordt voor de 36e keer de 
traditionele St. Jansmarkt gehouden op het Gèment in 
Zandoerle. Op dit markante plein staan een 80-tal kramen 
opgesteld met de meest uiteenlopende zaken.  
 
Tijdens de markt zullen er optredens plaats vinden van: 
 
12.00 uur gilde St. Jan Baptist 
12.45 uur jeugd-leerlingorkest en jeugddrumband van 

harmonie St. Cecilia 
13.30 uur volksdans door de Klumpkes 
14.00 uur drumband de trom van de Severinusstichting 
16.00 uur volksdans door de Klumpkes 
 
Op het middenterrein staat een prachtige tent waar u rustig 
kunt genieten van een drankje. �����������	�
����	�� 
De markt is open van 11.00 tot 17.00 uur. 
 
Inlichtingen Kitty Tholen, � 040-2051642 
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Onze winkels kunt u vinden in:
��������������������
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Maanden is er aan gebouwd, maar met Pinksteren werd de 
nieuwe strandspeeltuin bij het Papegaaienpark in 
Veldhoven eindelijk geopend. Een attractie zoals er geen 
tweede is op een zandstrand van maar liefst 600 vierkante 
meter. Deze speeltuin ligt net buiten het Papegaaienpark en 
is gratis toegankelijk voor ouders en kinderen vanaf 6 jaar. 
Voor een drankje en een hapje kun je terecht bij 
Horecaservice ‘Vogelbuiten’. Natuurlijk zijn er klimrekken 
en glijbanen, maar je moet geen hoogtevrees hebben.  
Door middel van spectaculaire touwbruggen kun je tot bijna 
9 meter omhoog klimmen. Om vervolgens via de glijbanen 
weer op het strand te komen. De touwbruggen zijn 
helemaal afgesloten zodat je er niet uit kunt vallen.  
Er zijn ook hangmatten om in te liggen en een oude tractor 
‘De Trekvogel’. En zoals dat bij een strand hoort kun je er 
surfen op echte surfplanken.  
De strandspeeltuin is iedere dag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
Papegaaienpark Veldhoven. Contactgegevens zie boven. 

������������
���

����

Papegaaienpark NOP 
Wintelresedijk 5 
5507 PP Veldhoven 
Tel.: 040-2052772 
Fax: 040-2052723 
http://www.papegaai.org 

In het nieuwe seizoen start Starr Planet Productions met 
Freestyle Streetdance in d’ Ouw School in Oers. Deze 
lessen zullen van start gaan vanaf woensdag 6 september 
2006. Kinderen en tieners vanaf de leeftijd van 4 jaar 
kunnen zich inschrijven voor een gratis proefles op 
woensdag 21 juni aanstaande.  

Gratis proeflessen zijn als volgt ingedeeld: 
KidsSwing:  14.00–15.00 uur leeftijden 4–8 jaar 
KidsDance:  15.00–16.00 uur leeftijden 9–12 jaar 
Freestyle Teens: 16.00–17.00 uur leeftijden 12–16 jaar 

Tevens geven wij Streetdance voor 16 jaar en ouder. Dus 
ook volwassenen! Het dansniveau en de muziekstijl wordt 
per groep aangepast. 
 
De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd 
of niveau. De Freestyle Streetdance lessen kenmerken zich 
door een persoonlijke en zeer professionele aanpak, waarbij 
wordt gewerkt met kleine groepen. Zo is er altijd een 
groepsles geschikt voor jou! 
 
Mocht er hiervoor interesse zijn kunt u zich aanmelden via 
onze site www.starrplanet.nl (klik op ‘inschrijven’ en 
vergeet niet in te vullen ‘interesse in’ gratis proefles) 
 
Meer informatie is te vinden op www.starrplanet.nl of 
telefonisch �040-2540748. 

�����
�������������
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Veel Oerlenaren hebben de gelegenheid genomen om deze 
primeur voor Veldhoven en omstreken mee te maken. 
Dit was voor ons als organisatie een geweldige stimulans. 
Ook het openingswoord van Dhr. Cox was erg opbouwend, 
zeker met het oog op de toekomst. 
Natuurlijk waren de weergoden ons goed gezind en dit 
bepaalde de sfeer positief. 
Het “Oers Blond” was dus ook erg in trek. 
  
Het bezoekersaantal lag rond de 400 personen. 
Blij dat we konden beschikken over een ruime 
parkeerplaats. Toppie voor de buurtjes. 
  
Naar het bleek, heeft er zich onder de bezoekers een 
huwelijksaanzoek plaats gevonden . 
Waar maak je dat nog mee? Natuurlijk geeft dit weer hoe 
goed de sfeer op de dag was en zien we uit naar het volgend 
jaar. 
 
Vriendelijke groet  
van de organisatie van het Literair Festival 
Anny Jenniskens 

����
��� ����
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In onze inloophuizen hebben we te maken met daklozen en 
dakhebbenden, ouderen en jongeren, Brabanders en 
Friezen, Somaliërs en Surinamers, christenen en moslims, 
toevallige en vaste bezoekers.  
Sommigen zijn kwetsbaar, beschadigd door oorlogsgeweld, 
verwaarlozing, ziekte, angst. Allen verlangen naar respect, 
erkenning, aandacht. Mensen, waardevol, met een eigen 
plaats in de samenleving, ieder heeft iets te vertellen.  
Onderwerpen die in de mode zijn passeren hier de revue. 
De Da Vinci code, het Judas-evangelie, de Polen en de 
weinige banen. De dodenherdenking. Is het niet tijd om die 
te vergeten en je meer op de toekomst te richten? Maar het 
heeft toch blijvend ons iets te leren? En er zijn nog zo velen 
met lidtekens.  
Als gastvrouw of gastheer ben je geen deskundige, geen 
psycholoog of medicus. Maar je kunt wel een betrokken, 
liefhebbend medemens zijn. Opgewekt, soms intuïtief bij 
spanningen voor ontspanning zorgend. Je kunt oprecht blij 
zijn met Anton, die na een schuldsanering een baan heeft 
gevonden en nu dus nog maar heel sporadisch kan komen. 
En met Roger praten, die vroeger misdienaar was en nu 
zwerft. Echt naar Machmet luisteren die de God van de 
christenen zo ingewikkeld vindt: drie-in-een. Proberen te 
begrijpen wat er omgaat in Eugène, die zo ingewikkeld 
praat.  
Je bent ook heel praktisch bezig als je helpt bij het invullen 
van een formulier, de weg naar de hulpverlening wijst, 
mensen op weg helpt naar een dokter, koffie schenkt, brood 
smeert, boterhammen meegeeft.  
Gerard van Gurp 
 
Wist u dat wij er nog graag een paar collega’s 
gastvrouwen/-heren bij zouden willen hebben? Kom eens 
kennismaken  

	$%�%���&�����
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Op 21 mei jongstleden werd alweer de derde Oerse 
motortoertocht gehouden, de “Witte Goud Rit”, genoemd 
naar de streek waarheen de tocht voerde ofwel “het asperge 
gedeelte van Limburg”. 
Heden ten dage groeien er echter meer asperges in Oerle 
dan in Limburg hetgeen meteen te zien was toen we, na een 
bakkie koffie, stukje vlaai en een demo van een valhelm 
met ingebouwde achteruitkijk spiegel, vertrokken vanuit 
Cambiance de Molenvelden. 
Met zo’n 55 motoren sommigen met duo passagier (wij 
begroeten hierbij Desirée v. Herk die fietsen nu niet meer 
zo spannend vindt) gingen we op pad met als eerste 
koffiestop in Liessel bij café ’t Gerucht waar net een groot 
gildefeest begon met de inzegening door de bisschop van 
Den Bosch. Via mooie binnenwegen door o.a. Griendsveen 
en Helenaveen was de lunchpauze bij Café Boemel met 
terras aan en uitzicht over de Maas.  
Het inwendige gevuld en via binnenwegen over Maarheeze, 
Achel e.d. naar de Molenvelden terug. De meeste 
deelnemers hebben toen snel hun motor naar huis gebracht 
en kwamen omgekleed en wel terug voor het 
avondprogramma: de jaarlijkse BBQ verzorgd door  

de Oerse familie met verstand van een goed stukske vlees 
(v/d Sande), met een goed glas bier in de zaal van de 
Molenvelden waar tevens de verkiezing motorrijder van het 
Jaar 2006 werd gekozen. Het is de eerste keer dat deze 
verkiezing werd gehouden en die met een door  
“’t Vessems Bekerhuis” gesponsorde beker werd beloond. 
De winnaar 2006 is Ivanka Deenen, een bijzonder sportieve 
motorrijdster die zo goed kan rijden en de route lezen dat er 
zich altijd een hele serie mannelijk motorrijders aan haar 
achterwiel kluisteren. Ivanka, gefeliciteerd, het is verdiend. 
Na nog wat te hebben gedronken was het tijd om de 
bijzonder geslaagde dag af te sluiten. Het was 
verwonderlijk dat uitgerekend die dag vrijwel geen druppel 
is gevallen terwijl de dagen ervoor en erna het water 
voortdurend met bakken uit de lucht kwam; weergoden 
bedankt!! Het enige schoonheidsfoutje was een ongelukje 
in Valkenswaard. De bestuurder kwam er gelukkig zéér 
goed vanaf en we hopen hem volgend jaar terug te zien met 
een nieuwe motor. De organisatoren bedanken bij deze alle 
deelnemers, de sponsor en vele anderen voor hun 
onmisbare bijdrage aan dit gezellige gebeuren.  
Sponsors: Cambiance Molenvelden, Multivlaai,  
De Meatman, M v/d Sande Vleesproducties, Prontophot, 
Sanders Graszoden, Teevu Valhelmen en  
Spuiterij Bleyenberg. 
 
Namens de organisatie van de Oerse Motortoertocht:  
Egbert Daal, Jo van Alst, Johan van Kessel, Leo Sanders en 
Bob van Soolingen. 
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Deze keer weer twee recepten in de Koers van Oers. 
  
���������������������������"��
Een pittige en kleurrijke salade met twee soorten lof, 
veldsla, hazelnoten en spekjes. 
Voor 4 personen. 
 
Bak 50 gram spekblokjes op middelhoog vuur in 1 eetlepel 
milde olijfolie in 6 minuten knapperig. Hak 50 gram 
hazelnoten grof. Klop een vinaigrette van 3 eetlepels 
olijfolie, 1 eetlepel rode wijnazijn en 1 theelepel mosterd en 
breng hem op smaak met versgemalen peper en zout en een 
snuf basterdsuiker. Verdeel 2 dikke stronkjes witlof en  
1 stronk roodlof (radicchio) in blaadjes.  
Schik de 2 soorten lof en 150 gram veldsla over 4 borden. 
Sprenkel de vinaigrette eroverheen en bestrooi met de 
spekjes en hazelnoten. 
 
 
���������������
����������#����	������
 
Klop een dressing van ½ eetlepel citroensap, 3 eetlepels 
extra vierge olijfolie, versgemalen zeezout en peper. 
Blancheer 100 gram haricots verts, laat ze uitlekken en 
spoel ze koud. Snijd ½ courgette in heel dunne plakken en 
vermeng met de haricots verts, 3 geroosterde paprika’s in 
repen, 4 gedroogde tomaten op olie in reepjes en een hand 
gemengde sla. Schep vlak voor het serveren om met de 
dressing. Verbrokkel er 50 gram zachte geitenkaas boven 
en garneer met verse kruiden uit de tuin. 
Tip: combineer de courgette ook met andere groenten die je 
nog hebt, b.v. groene asperges, snijbonen of venkel.  
 
EET SMAKELIJK................ 

(�����������������
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In verband met de vakantieperiode van de Koers van Oers 
(die in de maand juli niet verschijnt) volgt deze vroege 
oproep aan onze donateurs, om het wekelijks bosje dahlia’s 
te kunnen ophalen. 
 
Op vertoon van uw bewijs van 
inschrijving staan onze mensen vanaf 
zaterdag 5 augustus elke week tussen 
10.00 en 11.00 uur voor u klaar om de 
bloemen naar uw keuze te snijden. 
 
Graag tot ziens !!!!! 
 
 
�������������	������
�

 
Ook nodigen wij u uit op onze 
jaarlijkse dahliatentoonstelling, 
deze wordt dit jaar gehouden op  
zaterdag 26 augustus van 19.30 tot 
22.00 uur, en zondag 27 augustus 
van 10.00 tot 17.00 uur, de 
toegang is gratis.  
Noteert u deze datum alvast, het is 
beslist de moeite waard om eens 
een kijkje te komen nemen. 
 

 
Graag tot ziens 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 

���������(������
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)������(�Marit Tholen, Hoogeloonsedijk 42  �
�
*�����+�(�
26 mei: Henri Kelders & Ilona Peeters, Hoogeind 39 
9 juni:  Stan Dereumaux & Susanne Wouters, Ronddeel 3 
16 juni: Paul Hageman & Merel Wijlaars, Blauwven 59 
�
��	����	����(�
W.C.M. Smulders, pastoor. � 040 - 205.13.50 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. � 040 - 253.22.26 
 
���������������(�
Dorpsstraat 18, 5504 HH, � 040 - 253.22.26 
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl 
 
������
�����������+���,�������+�,�+�'��������-�"�
��	��������	(�
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
� 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een gesloten 
envelop worden doorgegeven (per intentie ����� 
����������	
���������������������������������� 
Martien van Nostrum: � 040 - 205.14.56 
 
������������������	�
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (� 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen door 
uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 

	���
���&���
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Weekend van 17 – 18 juni: 
za  19.00 uur: Gezinsviering: Woord- en Communiedienst 

met pastoraal werker M. Sanders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(Convocamus) 
 
Weekend van 24 – 25 juni: 
za    9.00 uur: Eucharistieviering met wijding van  

St. Janstrossen door pastoor W. Smulders 
met gilde St. Jan Baptist (St. Jankoor) 

za   19.00 uur: Eucharistieviering met wijding van  
St. Janstrossen door pastoor W. Smulders 
met gilde St. Jan Baptist  

zo  10.15 uur: Woord- en Communieviering met wijding 
van St Janstrossen met  
pastoraal werker M. Sanders (Convocamus) 

 
Weekend van 1 – 2 juli: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
 
Weekend van 8 – 9 juli: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekend van 15 – 16 juli: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekend van 22 – 23 juli: 
za  19.00 uur: Géén viering in St. Jan de Doperkerk,  

wel in H. Caeciliakerk 
zo  10.15 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders 
 

Weekend van 29 – 30 juli: 
za  19.00 uur: Géén viering in St. Jan de Doperkerk, wel in 

H. Caeciliakerk 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
�
Weekend van 5 – 6 augustus: 
za  19.00 uur: Géén viering in St. Jan de Doperkerk, wel in 

H. Caeciliakerk 
zo  10.15 uur: Woord- en Communieviering met  

pastoraal werker M. Sanders 
 
Weekend van 12 – 13 augustus: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  

(Convocamus) 
 
Weekend van 19 – 20 augustus: 
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

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

pastoraal werker M. Sanders (Convocamus) 
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Emeritus Pastor Harry Petit zal op 2 juli om 10.00 uur een 
laatste viering houden in de H. Caeciliakerk. Na de dienst 
kan men afscheid van hem nemen. Pastor Petit gaat 
verhuizen naar een appartement in Teteringen, waar 
meerdere paters van zijn orde wonen.  
Hij was missionaris in Indonesië en is na zijn terugkeer nog 
enkele jaren pastoor geweest in de H. Caeciliakerk. Deze 
omschakeling tussen de twee culturen viel hem moeilijk en 
met ingang van zijn 65e levensjaar ging hij met emeritaat. 
Nadien was hij wel steeds actief bij de Eucharistievieringen 
in zijn voormalige parochiekerk, maar de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid liet hij graag aan anderen over.  
De laatste jaren nam hij daar de vieringen van 2 weekenden 
per maand voor zijn rekening en ook op hoogtijdagen kon 
men op zijn assistentie rekenen. 
Hopelijk mag hij in goede gezondheid in Teteringen van 
alle rust genieten. 
Pastoor Paul Clement van de pastorale eenheid Christus 
Hovenier gaat eveneens Veldhoven verlaten om provinciaal 
overste te worden van de Orde van Augustijnen. Sinds 1998 
is pastoor Clement werkzaam in Veldhoven, aanvankelijk 
als pastoor van St. Maarten en sinds 2004 van het 
samenwerkingsverband tussen de parochies H. Jozef,  
St. Maarten, H. Willibrordus en de nieuwe parochie 
Meerhoven. De afscheidsdatum is nog onbekend. 
 
��������������
Tijdens de vakantieperiode van pastor Mardi Sanders en  
Jos Tonino zal er weer een vakantieregeling van kracht zijn, 
omdat pastoor Wil Smulders onmogelijk op vrijwel 
dezelfde tijden hier en/of in de Caeciliakerk kan voorgaan. 
Op de zaterdagen 22 en 29 juli en 5 augustus is er hier géén 
viering in de kerk, in de H. Caeciliakerk is er om 19.00 uur 
wel een dienst. 
 
Alexa 
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Pinksteren is het feest van de heilige Geest, die moed en 
kracht geeft om door te zetten in het leven, om enthousiast 
te worden voor dingen die je denkt niet (aan) te kunnen. 
Met Pinksteren krijgen de leerlingen van Jezus een flinke 
duw in de rug om er op uit te trekken, de wereld in. Zij 
mogen (moeten) de boodschap van Jezus wereldkundig 
maken. Sterker nog: niet alleen in woorden, maar ook in 
daden. In het evangelie van Johannes lazen we met 
Pinksteren: “Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! 
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 
Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang 
de heilige Geest.” De Geest ontvangen wij dus als kracht 
om uitgezonden te worden. Pinksteren is het feest waarbij 
de boodschap van Jezus ‘handen en voeten’ moet krijgen in 
de wereld. 
 
Een boodschap die gedaan moet worden noemen wij 
‘diaconie’: de dienst van de kerk aan de samenleving. Het 
komende jaar 2006/2007 willen wij daarom uitroepen tot 
jaar van de diaconie. Diaconie: het gezicht van de kerk naar 
buiten toe. Daartoe worden ook wij uitgenodigd vanuit het 
Pinksterfeest.  
 
Wat gaan we dan allemaal doen? Iedere maand staat één 
van de zeven werken van barmhartigheid centraal. In 
Mattheüs 25 lezen we dat wanneer we iets voor een 
medemens doen, dat we dat dan voor Jezus doen. Vanuit dit 
verhaal zijn die zeven werken van barmhartigheid ontstaan: 
de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, 
de naakten kleden, de doden begraven, de vreemdeling 
opnemen, de zieken en de gevangenen bezoeken. 
 
Iedere maand zal er tijdens de vieringen van het eerste 
weekeinde aandacht geschonken worden aan één van die 
zeven werken van barmhartigheid. Die vieringen moeten 
ook extra voorbereid worden. Voor iedere viering is er een 
bijeenkomst met de lectoren van dat weekeinde om deze 
vieringen te bespreken en de teksten verder uit te diepen. 
Deze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor andere 
parochianen, die een steentje bij willen dragen aan deze 
vieringen. Verder op in de maand zal er een informatie-/ 
katechese bijeenkomst zijn rond dit thema. Daartoe zullen 
we iemand uitnodigen vanuit de praktijk. Bij het bezoeken 
van gevangenen kun je dan denken aan bijvoorbeeld een 
pastor uit de gevangenis-praktijk.  
Houdt het parochieblad en de Koers in de gaten en ook het 
internet. We zijn bezig met een website voor de parochie: 
www.parochieheiligedrie-eenheid.com.  
 
Pinksteren: je bent groter dan je denkt dat je bent, je kunt 
meer dan je ooit hoopte, de kerk is groter dan alleen het 
gebouw aan de Dorpstraat en aan de Oude Kerkstraat. Ga 
de wereld in! Daar moet Gods wereld vorm krijgen. Op 
bescheiden wijze gaan wij dat ook doen vanuit onze 
parochie. Wie weet wat er allemaal van komt.... 
 
Mardi Sanders 
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Jan werd op 19 mei 1921 op het Hoogeind geboren. Het 
boerengezin Renders telde drie meisjes en twee jongens. 
Hij was de eerste die in Groot-Veldhoven werd geboren, 
maar werd nog in Oerle ingeschreven. Door een foutje van 
de een of ander staat hij op de officiële geboortelijst als 
tweede. “Ik had geen zin in school”, steekt Jan, net 85 jaar 
geworden, van wal. “Op school mocht ik doen wat ik wilde 
want ik luisterde toch niet. Ik tekende graag landschappen, 
dus dat deed ik iedere dag. Ik was een echte stoeier, vroeger 
heb ik veel ‘d’n beer gereden’ met mijn broer. Ik durfde 
veel meer dan hij. Als vroeger een kip broeds was werd 
deze met het achterwerk in een teil water gehouden, dan 
ging het wel over. Zo heb ik eens een Barnevelder van vier 
pond verzopen. Mijn broer Janus, die drie jaar ouder was 
dan ik, is vorig jaar overleden. Ik mis hem nog steeds.” 
 
6�����	�������
Op veertienjarige leeftijd ging Jan als boerenknecht werken 
bij Nard van Moorsel. “Dat was op de boerderij waar 
vroeger Jan van den Oetelaar woonde. Met de hand melken 
deed ik niet graag, maar ik moest het wel. Liever werkte ik 

met het paard. Omdat de boer zelf erg benauwd was kon hij 
bijna niets, ik moest alle voorkomende werkzaamheden 
doen. Toen ik zestien was ging ik als losse arbeider bij 
diverse boeren werken. Twee jaar voor ik trouwde werkte 
ik weer bij Van Moorsel.” 
 

6��	+��
Op 29 juli 1945 ontmoette Jan zijn vrouw Lies. “Samen met 
een vriend ging ik naar het priesterfeest in Vessem. Mijn 
maat zei: daar zal wel vrouwvolk zijn, daar gaan we heen. 
’s Avonds om 21.45 uur kwamen er twee meisjes 
aangefietst. We spraken af dat mijn maat de eerste zou 
aanhouden, en dat de tweede voor mij was. Maar hij liet de 
eerste doorrijden. Ik liet de tweede wel stoppen, het  was 
Lies die uit Middelbeers kwam. We praatten even en 
onderweg naar huis praatten we op een bankje bij het 
voetbalveld nog even verder. Ik zei tegen Lies: ik wil één 
ding, als het goed gaat trouwen we binnen het jaar. In tien 
maanden ben ik zo’n vijftig keer naar Middelbeers gefietst. 
We hadden toen slechte fietsen, in plaats van een luchtband 
lag er een slang om het wiel. Dat trapte erg zwaar, dus op 
woensdag ging ik meestal niet naar de Beerzen.” 
 
�
��������
Het was net na de oorlog en het waren angstige tijden. Als 
boerenknecht moest hij soms ’s nachts hals over kop het 
bed uit om het bos in te vluchten als er weer eens een razzia 
werd aangekondigd. “We waren blij dat we bij de 
bevrijding Engelsen zagen en een Engelse sigaret konden 
roken. We teelden zelf ook tabak in die jaren. De planten 
waren meer dan manshoog. De zolder hing vol met 
bladeren die daar moesten drogen. Een Valkenswaardse 
thuiswerker maakte er vervolgens sigaren van. Ze smaakten 
wel niet zo lekker, maar je had niets beters.” 
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Ook Lies komt uit een boerengezin. Zij is geboren in 
Oostelbeers op 3 oktober 1920 en is dus iets ouder dan Jan. 
“Toen ik drie jaar was verhuisden we naar Middelbeers. Ik 
kon goed leren, ik ben tot de zevende klas naar school 
gegaan. Daarna heb ik een jaar bij een boer in Wintelre 
gewerkt. Toen ik negen jaar was stierf mijn vader. De 
boerderij is toen zes jaar verhuurd geweest. Mijn moeder is 
altijd weduwe gebleven. Op 94-jarige leeftijd is ze 
gestorven. Vanaf mijn vijftiende heb ik weer thuis op de 
boerderij meegewerkt, de koeien melken, aardappels 
oogsten enzovoorts. Mijn jongere broer is boer gebleven op 
de boerderij.” 
 
De twee ontmoetten elkaar in de tijd met de meeste 
armoede. Jan: “We hebben geen honger geleden, maar je 
kon niets kopen. Alles was surrogaat, het brood was van 
aardappelen gemaakt. Gelukkig hadden we groente in den 
hof, tarwe op het veld en vlees in de stal.” 
 
Toen het paar trouwde in 1946 zat de boerderij aan de 
Kuikseindseweg in Middelbeers met zo’n tachtig gasten 
helemaal vol. “We waren niets meer gewend, dus we 
hebben toch een goede bruiloft gehad”, weet Jan nog. “Ik 
had enkele zakken haver geruild tegen een paar flessen 
jonge klare en een fles cognac. Dat was voor de oude 
mannen. Het trouwpak leende ik van mijn buurman, het 
was misschien al vijfentwintig jaar oud. Lies kocht stof en 
liet er een zwarte jurk van maken. ’s Morgens om 08.30 uur 
gingen we naar het gemeentehuis en om 09.00 uur zaten we 
in de kerk in Middelbeers. Het was op 18 juni dat jaar heel 
erg slecht weer, koud, regen en het heeft zelfs even 
gehageld. Een dag eerder had ik de generale biecht gehad, 
maar ik had niets op mijn kerfstok.” 
 
6�	��	�
In 1948 kocht het paar nieuw bestek. Jan: “Een lepel kostte 
toen hfl. 1,83. Kort daarna is er per abuis een in de kachel 
verdwenen. Roodgloeiend heb ik die er nog uit kunnen 
vissen. Nu, 58 jaar later, gebruiken we dit bestek nog 
steeds.”  
En om de kwaliteit ervan te onderstrepen wordt de lepel die 
indertijd zo’n benauwd moment in een heetgestookte kachel 
meemaakte even uit de keukenla gehaald. 
 
Na het trouwen woonde het stel anderhalf jaar voor twee 
gulden per week in bij een boer. “Er was toen niet aan een 
huis te komen”, zegt Jan. “Later heb ik nog als bosarbeider 

gewerkt en bij de steenovens in Veldhoven. Ik deed van 
alles om aan de kost te komen. Tot mijn 61ste jaar heb ik 
gewerkt. Ik heb ook vaak in het ziekenhuis gelegen voor 
mijn rug en mijn knieën. In 1947 werd onze dochter 
Antoinette geboren. We hebben toen even in de Oude 
Kerkstraat gewoond maar al snel trokken we naar 
Zandoerle waar we vlak bij het kapelletje woonden. Weer 
later kochten we verderop een stukje grond waar we een 
huis op hebben laten zetten. Zo’n twintig jaar geleden 
hebben we een stukje aan het huis laten zetten en daar 
wonen we nu.” 
 
7�����+����
Het echtpaar Renders kreeg negen kinderen. De twee 
meisjes en zeven jongens wonen allemaal in de buurt. Een 
dochter woont in het ouderlijk huis. Autorijden doet Jan 
niet meer. “In december 2004 heb ik drie kwartier in 
Veldhoven rondgereden en ik wist niet meer waar ik was. 
Ik ben blij dat ik nog zonder kleerscheuren ben 
thuisgekomen. Sindsdien rijd ik geen auto meer hoewel ik 
daarna nog wel ben goedgekeurd. Nu ga ik bijna elke dag 
een stukje wandelen.” 
 
“Vroeger heb ik veel aan haken en breien gedaan voor de 
kinderen”, vertelt Lies. “En puzzelen doe ik ook nu nog 
veel. Onlangs kreeg ik een nieuw puzzelboekje met Sudoku 
puzzels, maar dat gaat nog niet zo best.” 
“En ik heb vroeger gruwelijk veel gekaart, rikken, katten en 
bonaken”, vervolgt Jan. “Ik heb het al mijn jongens geleerd. 
Het is altijd een grote hobby van me geweest. Toen ik 
vroeger bij de boer werkte kaartten we ook elke avond, ik 
verloor bijna nooit”, geniet hij nog na. “Ik kan er niet tegen 



10 

���������	
��	��

�

�����

�

�����������������

�

����������������

als ik er langs speel. Toen dat een keer gebeurde ben ik er 
mee gestopt.” 
Ook heeft hij vroeger veel gejaagd. “Ik had een vergunning 
voor hier in de omtrek. Als ik schoot was het bijna altijd 
dodelijk. Wat hebben we veel hazen en konijnen gegeten.” 
 
Tegenwoordig kijken ze nog veel tv. “Maar als het 
programma niets is val ik er bij in slaap. Voetbal kijk ik niet 
veel meer. Het is me veel te grof, het is geen voetbal meer 
voor mij”, zegt Jan. In huis doen ze nog alles zelf. De 
winkelwagen komt aan huis. Jan eet graag spek, maar eet 
niet zo veel meer. 
 
8��	��
En op zondag 18 juni is het feest. Lies: “De kinderen 
hebben het feest geregeld. Ik denk dat we niets hoeven te 
doen als betalen”, lacht ze. Met zo’n zeventig familieleden 
gaat het diamanten paar naar de Biesbosch. Van 14.00 tot 
19.00 uur zitten ze op de boot waar eten en drinken in 
overvloed is. Samen met hun negen kinderen en acht 
kleinkinderen (waarvan er één in verwachting is) en verdere 
familie zal het een onvergetelijke dag worden.  
Om 12.00 uur staat de dubbeldekker voor de deur. “Maar ik 
ga niet bovenin zitten”, besluit Jan met een lach. 

.���
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Op 31 januari was het 35 jaar geleden dat zwemclub het 
Zeepaardje van start is gegaan. Dit was toen een club voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Begonnen werd 
er in het zwembad van het voormalige Honk. Later toen er 
gediplomeerden bij kwamen weken deze uit naar zwembad 
de Wedert in Valkenswaard. 
Sinds zwembad den Ekkerman in Veldhoven is gebouwd is 
dat ons thuis. 
Van een vereniging van mensen met een verstandelijke 
beperkingen zijn we gegroeid tot een vereniging waar 
iedereen die niet kan of mag deelnemen aan het gewone 
recreatiezwemmen welkom is. Tevens bieden wij de 
gelegenheid aan broertjes en zusjes om mee te zwemmen. 
Wij zwemmen iedere zaterdag van 10.50 uur tot 11.40 uur. 
U bent altijd van harte welkom om een keer vrijblijvend te 
komen kijken en mee te doen. Informatie kunt u opvragen 
bij Kitty Tholen, � 040-2051642 
 
De mijlpaal van 35 jaar wilden wij niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Dit werd gevierd op zaterdag 10 juni. Voor de 
deelnemers en de vrijwilligers was er na het zwemmen een 
lunch. ’s Middags was er een toneelvoorstelling door de 
toneelgroep Drommels die het stuk: Heksen en fleksen 
zullen laten zien. 
Het zeepaardje kan zich verheugen met trouwe deelnemers 
en trouwe vrijwilligers. Er zijn een aantal leden en 
vrijwilligers die al langer dan 25 jaar actief zijn. Er zijn 
zelfs enkele mensen die vanaf het begin betrokken zijn bij 
de zwemvereniging. 
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Kleine kinderen spreken de waarheid zeggen ze wel eens. 
Zoonlief vertelde dat al in zijn allereerste zelfgeschreven 
Vaderdaggedicht. 
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Dat is een waarheid als een koe en er is geen woord van 
gelogen 
 
Tja, kleine kinderen zeggen de waarheid, niet waar! 
Maar niemand vertelt erbij hoe hard die waarheid soms aan 
kan komen. Zoals ik laatst maar weer eens heb ervaren. 
 
Henk en ik zijn bij Eric en Saskia op bezoek en mij valt de 
eer te beurt om de kleintjes naar bed te helpen. 
 
Eerst in bad en oma op haar knieën op de grond voor het 
bad. Ik hang nog een heel verhaal op over mijn horloge dat 
geen zwemdiploma heeft en dus niet in het water mag. 
Jort luistert met open mond en vol bewondering, maar Sven 
kijkt me aan met een gezicht van: daar heb je haar weer met 
haar verhalen. 
 
“Horloges hebben nooit een zwemdiploma, oma, want 
horloges kunnen niet zwemmen!” verklaart hij gedecideerd. 
“Oh, maar die van mij wil wel heel graag leren zwemmen, 
net als die van jouw die daar in het water ligt,” zeg ik. 
“Ja maar oma, dat is een speelgoedhorloge,” legt Sven 
geduldig uit, terwijl ik mijn uurwerk voorzichtigheidshalve 
hoog boven het bad wegleg. 
Dat jong is toch al heel wijs hoor voor bijna vijf jaar! 
 
Het is een geplens en gesop van jewelste en mijn kleding 
begint al aardig de sporen van een badceremonie op te 
lopen. 
“Zal oma soms bij jullie in bad komen?” vraag ik de 
jongens, in de hoop het plezier daarmee te verhogen. 
Nou, Jort lijkt dat wel  iets en hij reikt al naar mij omhoog 
om dan maar meteen in bad op schoot te kunnen zitten. 
Sven niet, die kijkt me bedenkelijk aan en zegt dan met een 
streng uiterlijk; “Oude mensen kunnen niet in bad!” 
 
Oeps, dat komt hard aan! 
Ik dacht altijd dat mijn leeftijd mij niet was aan te zien, 
maar zelfs een klein kind heeft al door dat ik geen achttien 
meer ben. 

“Hoe moet dat dan met oude mensen?” vraag ik mijn 
alleswetende kleinzoon, terwijl ik in gedachte allemaal 
vieze en vervuilde oude mannetjes en vrouwtjes voorbij zie 
schuifelen. 
“Oude mensen moeten zich toch zeker ook wel wassen?” 
 
Sven denkt na en komt dan met een geniale oplossing. 
“Oude mensen moeten onder de douche, dan kunnen ze 
blijven staan! Of zitten op een stoel,”  voegt hij er nog 
achteraan. 
Die kleine Sven is nog verstandig ook. 
Heeft hij misschien van zijn  ouders gehoord dat oma al een 
paar keer gevallen is of zo? 
 
Oma heeft geen weerwoord en bedenkt met spijt dat ze 
inderdaad niet meer bij de jongste behoort. 
 
En ook opa’s eerste vaderdag ligt al ver in het verleden. 
 
Maar het eerste Vaderdaggedicht hebben we nog en dat 
brengt weer even het trotse gevoel van toen naar boven. 
 

Thea. 



12 

����������	���
Deel 9 

 
������	�����	��
In deel 7 en 8 kwam steeds naar voren de ontginning in de 
gemeente !������Maar waaruit bestond deze ontginning in 
weze, en waar vond deze plaats. 
 
Tot in het begin van het jaar 1900 bestond de gemeente 
!���� uit ruim duizend hectare woeste grond, die bestond 
uit �����en�������. Ongeveer 224 hectaren lagen buiten de 
gemeentegrenzen in de aangrenzende gemeente �������  
Deze ontginningen vonden plaats tussen, laten we zeggen 
"����	�#��en het $���������% even als tussen &���������en 
'�������en de gronden rondom de ������ Dus alles wat nu 
bos is in die gebieden was toen kale grond. Ja het is bijna 
niet voor te stellen dat je vanaf !���� zo naar '�������en 
(�������kon kijken en naar het gehucht $���������� Toch 
was dat zo, rond 1900. 
 
Maar toen burgemeester ��)�$��$�#���zijn ambt in 1905 hier 
aanvaardde, heeft hij er voor geijverd om de woeste 
gronden door ontginning productief te maken. In 1906 werd 
door de “*�����������$�+���+), een onderzoek 
ingesteld naar de mogelijkheden hiertoe, maar tot enig 
resultaat, in welke vorm dan ook, heeft die poging niet 
geleid. Daarna is, nog in dat zelfde jaar dit plan besproken 
met de -+���� ��#������������.��� ������������������, en 
werd tevens aan de -(���������*����������, een renteloos 
voorschot aangevraagd voor deze ontginningen door 
bebossing. Intussen maakte genoemde inspecteur de nodige 
ontginningsplannen gereed. 
 
����������
Naar de mening van Staatsbosbeheer waren ook enkele 
terreinen geschikt om te worden ontgonnen tot grasland. 
Een daarvan was het zgn. ��#�������� gelegen bij de wegen 
/�����������en '�����������. Het complex besloeg een 
oppervlakte van 8.34 hectaren. Daarvan zouden  
7.77 hectaren tot grasland kunnen worden ontgonnen. 

��������������

���������������
Blijkbaar had de gemeenteraad van !�����niet veel 
vertrouwen in het plan tot ontginning van woeste gronden 
tot grasland. Mogelijk dat ook het kostenaspect een rol 
speelde; voor deze ontginning was er van staatszijde geen 
financiële medewerking mogelijk, men was dus geheel 
aangewezen op eigen middelen. “D����������������,�
stelden aanvankelijk slechts gelden beschikbaar voor het 
nemen van een proef op kleine schaal, dit kwam neer op het 
ontginnen van slechts een hectare grond tot grasland van 
het ��#��������� 
 
In oktober 1907 begon ������.��.���� daarmee. De 
werkzaamheden bestonden uit ����	��		��������	����
�	���������en �� �������Per hectare rekende men voor de 
bemesting !"##�$����$��$��!##�$�������$$�� ����en  
!##�$����$��������Om de bodem �� �����$�� te maken 
werden eerst ������� verbouwd. Hiervoor was nodig dat de 
grond %	�&��' werd. Dat wil zeggen dat over het terrein per 
hectare acht tot tien karren grond werden uitgestrooid 
waarop al goede ������� gegroeid hadden. Volgens het 
ontginningsplan beliep de begrote kosten per hectare het 
%	�	��������' bedrag van f.230,- (prijspeil 1906). Het 
kosten plaatje zag er als volgt uit. 
 
algemenen kosten f. 12,- 
ploegen f. 22,- 
mos opruimen f.   2,- 
egaliseren f. 26,- 
greppels graven f. 10,- 
bemesting; aankoop f. 55,- 
bemesting; transport f.   9,- 
bemesting; uitstrooien f.   3,- 
aanvoer entaarde en uitstrooien f.   4,- 
lupinen; aankoop zaad (130 kilo) f. 12,- 
lupinen; zaaien en ondereggen f.   8,- 
haver; aankoop (120 kilo) f. 11,- 
haver; zaaien en in eggen f.   8,- 
gras- en klaverzaad aankoop (42,5 kilo) f. 28,- 
gras- en klaverzaad; uitzaaien f.   1,- 
onvoorziene uitgaven f.   4,- 
 
Totaal f. 230,- 
 
Volgens de plannen van ������.��.���� zou de %(������
�����	����' met gebruikmaking van de door de staat te 
verstrekken renteloze voorschotten tot bos worden 
ontgonnen. 
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Het aangeboden en door de gemeenteraad van !���� op  
15 mei 1907 met algemene stemmen in uitvoering gegeven 
tienjarenplan gold aanvankelijk voor de jaren 1908-1918, 
maar de ontginningswerkzaamheden liepen enkele jaren uit. 
Na de vorming van de gemeente -/�������������, zijn 
de te ontginnen oppervlakten uitgebreid, zodat de werken 
voortduurden tot ver in de jaren twintig (in de jaren tussen 
1920 en 1930). 
 
*������
Aan het ontginningsplan ontlenen we vervolgens dat de 
gemeente -!����,�jaarlijks f.500,- beschikbaar stelde voor 
de werkzaamheden. Bovendien stelde de staat jaarlijks een 
renteloos voorschot van 80 procent beschikbaar. Per jaar 
had men dus f.2500,- te besteden. Men raamde de kosten op 
f.130,- per hectare, wat neerkomt op een -����# ���, van 
ongeveer -����������� ��������������,� 
Het was tevens bedoeld als bijdrage tot verbetering van de 
economische toestand van de streek door werkverschaffing 
aan de -0������.�����,. 
 
Het dagloon bedroeg in de zomer 	�1%12 tot 	�1%32�en in de 
winter 	�2%42�tot 	�1%22. Door de boswachter werd op het 
eind van elk jaar een verslag op gemaakt van de 
werkzaamheden. Ten aanzien van de personele bezetting 
ontlenen we daaraan, dat tot en met mei 1912 steeds 
voldoende mensen beschikbaar waren, maar vanaf 1913 
begon de steeds groter wordende vraag naar 
arbeidskrachten in het nabije -��������, voelbaar te 
worden. De lonen bewogen zich daar, volgens het 
jaarverslag, in opwaartse richting. Tot 1913 bedroeg het 
uurloon 	�2%13���
 
Maar de boswachter schreef in zijn jaarverslag over 1913; 
-!�����������0����������	���0����.����������0#�����
.�� �00�����������������������������
�����������������
����	�2%13����.����������	�2%15��	�	�2%16�����##���/�.�#���
��������%�����.��������������������������0����������
�������������������������������� �0�������������
.����#
.������.�����������������
��0��,�
 
 
Frans Loots 

��*�2�3�����

������'���������!���%�)��������7%�1483%��#�����6�
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Vrijdag 2 juni gingen we op kamp. We vertrokken om 
ongeveer 6 uur per fiets naar Weebosch. Rond half 8 
kwamen we daaraan. ’s avonds deden we nog een fijne 
kwis. We gingen pas om een uur of half 11 naar bed. Maar 
eer we sliepen??????? De leidsters “sliepen” beneden en wij 
boven. Op zolder. De volgende dag hadden we een 
speurtocht en later gingen we nog naar een speeltuin. Deze 
lag aan de Belgische grens. ’s Avonds mochten we uit.  
Bio A en B gingen uit en de aspiranten bleven thuis met 
Alie, Sjan en Truus. De meisjes die thuis bleven hadden 
gekleid en geverfd. Daarna werd er friet gehaald. Degenen, 
die uitgingen, gingen eerst naar Dennelucht en daarna naar 
de “kaasboerin”, maar daar waren ze niet binnen geweest. 
Toen we thuis kwamen, hadden de aspiranten friet, toen die 
op was, zijn we naar bed gegaan. Zondags gingen we naar 
de kerk. ’s Middags gingen we weer naar de speeltuin en 
toen naar huis. Het was een onvergetelijk weekend 
geweest! 
  
Marloes de Jong en Anneke Raaymakers 



14 

�����������&�$������

����	��������-������	������������
 
Het was weer een dag om nooit te vergeten!  
Het Boergondische circus op een zonovergoten veld met 
een gezellige tent. Op zaterdag 13 mei hebben maar liefst 
165 oerse kinderen deelgenomen aan het Circus. Ze kregen 
allerlei circustrucs aangeleerd, zoals over ballen lopen, 
koorddansen, hoelahoepen, goochelen en nog veel meer. 
Onder deskundige leiding van Margriet Houpperichs van 
Klein Circus Hoeps werden de verschillende acts 
aangeleerd, natuurlijk ondersteund door vele ouders en 
vrijwilligers. Het slotoptreden van de kinderen was prachtig 
en hartverwarmend. Het was een zonnig landelijk circusje. 
Peter van de Ven was een clowneske circusdirecteur, met 
rode sokken én flaporen, en had een geweldig contact met 
de kinderen. Freek Stockfisch was de mooist verklede 
jongen als olifantenwasser en Anne Kelders was het mooist 
verklede meisje. Laureen Okkerse had de mooiste 
kleurplaat ingeleverd die de tent prachtig versierde. De 
mooiste circusact was van groep 8 met het onderdeel 
acrobatiek (bouwen van een piramide). 
Daarna kregen de kinderen frietjes te eten! Maar dat ging 
zoals gebruikelijk voor sommige niet snel genoeg want 
honger is een lelijk ding! Wij willen friet, wij willen friet!! 
 
Vervolgens startte het eten voor de volwassenen. Het was 
weer heerlijk wat de verschillende horeca bedrijven hebben 
neergezet! Er is volop gegeten. En gelaafd en wel kon het 
volleybal toernooi beginnen. 36 volwassen teams en  
9 tienerteams werden door Wil Smeets (Wil van de Vorst) 
aangekondigd als deelnemers aan het toernooi. Er waren dit 
jaar ook 10 tienerteams die allemaal genoten hebben van de 
sport en de sfeer. De finale was een kopie van vorig jaar en 
ook dit jaar moest het B-team zijn meerdere erkennen in 
Wepke 7, nummer 3 was de Berkt mag volleyen en de 
Heidebloempjes. “We are the champions” schalde en de 
champagne knalde! Daarna is er nog laat doorgefeest in de 
tent, zijn er nog mensen in de paal van de tent geklommen 
en zijn er nog andere circustrucs uitgevoerd…….. 

Uitslag tieners:  
(1) Balloos  
(2) de Koppeltjes  
(3) Polifinario's en Acrobaten 
 
Hoeveel geluk kun je hebben met het weer tijdens het 
Boergondische Circus? En hoeveel geluk kun je hebben 
met al die enthousiaste kinderen en ouders. Hoeveel geluk 
kun je hebben met zoveel deelnemende volleyballers? En 
hoeveel geluk kun je hebben met zoveel vrijwilligers en 
sponsors die zorgen dat alles vlekkeloos verloopt?  
We hebben heel veel geluk in Oers!  
Bedankt, Rabobank Oerle-Wintelre, Ekkersplaza, 
Partycatering van Hooff, Van de Sande Vleesproducties, 
Restaurant de Dorpsherberg, Restaurant de Uitdaging, 
Bakkerij Verhoeven, Kolbouw, Bouwbedrijf van Doren, 
Cafetaria de Kers, Coconut, Wijkplatform, Intertoys, 
Dorpscentrum d'Ouw School, Verhoef Zeefdruk, 
Cambiance de Molenvelden, Frans de Crom,  
Willem Binnendijk, Peter van de Ven, Kees Hulshorst, 
Pieter Geurts, supervrijwilliger Jeroen en Wouter…………. 
én alle vrijwillige hulpouders, vrijwilligers bij de spelletjes, 
scheidsrechters en alle andere die we vergeten zijn. 
 
Tot slot willen we van de gelegenheid gebruik te maken om 
Volleybalvereniging Nuvoc te bedanken voor de 
ondersteuning. Deze enthousiaste, actieve Veldhovense 
vereniging is nog op zoek naar nieuwe leden met name 
voor enkele recreanten teams. De dames trainen op 
maandagavond van 19.30 – 21.00, de heren van  
21.00 - 22.30. Verder zijn er ook nog teams die trainen op 
donderdagochtend van 9.30 tot 11.00. Heb je interesse? 
Neem dan contact op met volleybal vereniging Nuvoc, 
Goorstraat in Veldhoven, �040 253 5550, of kijk op 
www.nuvoc.nl 
 
Tot volgend jaar op zaterdag 2 juni 2007! 
Stichting Boergondisch Oers. 
 
 
$������������	���������������	���9��
�������������0������������������
���������� �:��#���!�����
�.�����
�������'���������!����������������
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Eindelijk is het zover. De plannen voor het Aangelag 
worden eindelijk werkelijkheid. We hebben er lang naar 
uitgezien, vertellen Marion Hendriks en Roy Rouw, die 
samen gaan wonen in een appartement in het Aangelag. 
 
Marion: Roy komt samen met mij te wonen. We krijgen 
samen een appartement. We horen bij elkaar. We hebben 
het allebei voor het zeggen, vertelt Roy. Niet iemand is de 
baas. Met z'n tweeën moeten we er uit komen. Eindelijk is 
het zover. We hebben samen een grote huiskamer. Beneden 
eten we met enkele anderen samen. We hebben zelf ook een 
keukentje voor het ontbijt, het middageten en de koffie en 
thee. Dat kunnen we allemaal in ons appartement, zegt 
Marion. Boven wonen we. Beneden wonen anderen en er is 
ook leiding. Roy: het heeft allemaal wel lang geduurd. Ik 
wil het ook graag. Toen ging het wel door en dan weer niet. 
En zo ging het maar door, omdat de buurt erop tegen was. 
Maar gelukkig komt het er nu dan toch van. Ik vind het echt 
leuk. Gewoon wij samen met z’n twee. Wij zijn de eerste 
van Severinus. Dat maak je niet vaak mee. Mijn familie 
vindt het heel leuk. 
Ik heb het mijn mama verteld, zegt Marion. En die vond het 
heel leuk. Wij zijn de eerste van Severinus die gaan 
samenwonen en dat is heel bijzonder. Het is me opgevallen 
dat iedereen het aan ons vraagt, gaat Roy verder. Iedereen 
weet het blijkbaar en vraagt ernaar. Ik vind het wel lachen. 
Dit was mijn echte wens en zeker nu ik Marion zo lang ken. 
Wij zijn nu bijna 5 jaar bij elkaar, aldus Marion. 
 
Voordat je gaat samenwonen, heb je in 't begin verkering, 
legt Roy uit. Nu is het echte vriendschap en ben je vriend 
en vriendin. Het gaat erom dat we het samen goed kunnen 
hebben. Ik ben ook al een keer met Marion op vakantie 
geweest. En dat was ook heel tof. En zeker als je alles voor 
de eerste keer meemaakt is dat een hele beleving. Het 
beviel me heel goed. We hadden samen al eerder dat we 
wilden gaan samenwonen en nu alles zo goed gaat, vind ik 
het wel prima. 

Ik heb niet meegekregen dat iemand het niet leuk zou 
vinden voor ons. Ooit hoor je anderen vertellen dat ze dat 
ook willen. Wij zijn gewoon geluksvogels. We kennen 
elkaar al zolang en het vertrouwen in elkaar merk ik wel. 
Marion: we zijn gewoon een verliefd koppel. Een keer heeft 
Roy een afspraak vergeten. Dat klopt, vertelt Roy, ik was 
ook vergeten de taxi te bellen. Een paar minuten later ging 
de telefoon en zegt Marion "waar blijf je"? Ik was het 
vergeten en ze werd heel boos. Ik heb een hekel aan hard 
roepen. Daar schrik ik van. Ik hoor meer dan anderen, 
omdat ik slechtziend ben en die horen meer en beter dan 
anderen. En van de andere kant was er eigenlijk niks aan de 
hand. Ik was er wel erg van geschrokken en mijn avond 
was een beetje bedorven. En toen heb ik maar een reep 
gekocht om het goed te maken. Ooit ben ik ook wel eens 
boos op Marion. Niet alles lukt altijd even goed. Dan wil je 
dit of dat en dan word je kriebelig. 
Dat wil ik dan wel weer rechttrekken en dan heb ik zoiets 
van "Marion, nu niet". Uiteindelijk komt ze er toch wel 
weer achter, waardoor ik aan haar gevoelens tegemoet kan 
komen. 
 
Marion: hij heeft het toen goed gemaakt met een groot stuk 
chocolade. Ik ben ook nog steeds verliefd op Roy.  
Roy: sommigen zijn het er niet mee eens en soms zelfs 
vinden ze het stom dat Marion mij menneke noemt. Ik vind 
dat nu juist heel lief. 
Ik noem Roy mijn menneke, zeg Marion, het is een 
troetelnaam. Ik noem haar lieverd, zegt Roy. Gelukkig gaat 
er nu veel veranderen. Het is ook heel normaal dat we gaan 
samenwonen. Niet iedereen kan dat. Het lukt niet bij 
iedereen, dat merk ik wel. Bij ons is dat wel gekomen, vult 
Marion aan. Ik merk ook wel dat Marion heel zelfstandig is, 
zegt Roy. Ze gaat overal zelfstandig met de fiets naartoe, ze 
kletst goed en weet overal veel van. 
Als de bouw start gaan we natuurlijk kijken, aldus Marion. 
Als ze beginnen, vieren we dat feestelijk met champagne. 
Roy: mijn grootste wens is dat het zover is en dat we erin 
kunnen trekken. Ik denk dat ik het dan heel relaxed zal 
hebben en dat we heel gelukkig met elkaar zullen zijn. Ik 
hoop ook dat het een plek is waar ik lang kan blijven. Ik 
ben er heel lang naar toegegroeid. 

>�?�>�#
�����������$�����0��
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Hallo beste mensen. 
Het is weer de hoogste tijd dat de zaden 
van de pompoenen gezet worden, wil men 
op tijd goede en mooie vruchten hebben. 
 
Ook dit jaar hebben we op de basisschool 
de zaden weer uitgedeeld, en het is een 
plezierige bezigheid als je ziet met wat 
voor een enthousiasme zowel door de 
school als door de kinderen er aan meegewerkt wordt, en 
we moeten het uiteindelijk van de jeugd hebben. 
 
De inschrijving voor het pompoenenplezier willen we dit 
jaar anders doen, met een eenvoudiger formulier. 
Wel blijven de categorieën: de mooiste, de grootste, de 
gekste, de leukste, wel of niet uitgesneden verlicht of 
onverlicht, voor kinderen en volwassenen, bestaan. 
Hierover meer in de volgende koers. 
 
Omdat we dit samen laten vallen met 
Halloween proberen we er één geheel 
van te maken. Vandaar de aanhef: 
.� ���������/���� ��������(�����
Als men de nadruk wil leggen op Halloween dan geldt wel 
de regel dat er ook pompoenen in de creatie verwerkt 
moeten zijn. 
We willen jullie ook vragen om de creaties te laten staan 
vanaf zaterdag 28 oktober t/m woensdag 1 november, zodat 
er zoveel mogelijk mensen uw kunststukken kunnen 
bewonderen, en het de moeite loont voor de tijd en het werk 
dat men er in geïnvesteerd heeft. We gaan uit van de 
volgende data: opbouwen tot en met zaterdag 28 oktober, 
zodat er zaterdag 28 en zondag 29 oktober gejureerd kan 
worden.  
Dit gebeurt zowel overdag als ’s avonds i.v.m. de verlichte 
en onverlichte creaties. 

Voor hen die er een show bij willen geven, dit 
tijdig bij ons aan te geven i.v.m. de jurering.  
Dit jaar zal er ook weer door een publieksjury 
gejureerd worden. 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag  
5 november in Dorpscentrum d’Ouw School. 
Over de juiste tijd wordt u nog op de hoogte 
gebracht in een later stadium. 
Noteer de data die genoemd zijn alvast in uw 
agenda, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 
 
Nogmaals doen we een oproep aan iedereen, jong en oud, 
elke club of vereniging, school of bond, straat of instelling, 
want we hebben ieders medewerking nodig om er iets 
moois van te maken. 
 
Met jullie goede ideeën of goede raad kun je terecht bij de 
volgende adressen: 
 
Harrie van Beers Martien van Bree 
Zandoerleseweg 41 A.P. de Bontstraat 34 
5507 NH Oerle 5507 NT Oerle 
Tel. 040-2051247 Tel. 040-2052480 
 
Wim Heijmans Henk Senders 
Feit 11 Oude Kerkstraat 57 
5507 MC Oerle 5507 LB Oerle 
Tel. 040-2557058 Tel. 040-2052239 
 
Tot de volgende koers! 
Groetjes “Groen en Keurig” 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 
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Na het succes van vorig jaar hebben wij weer gekozen voor 
het 3�	�
�����4���
����������2������������������
5�����	�
������2�������6����� 
Zij hebben weer een mooi programma met o.a. de nummers 
�����#��.��#��������#������%�'�����
�����%�)��#��:�����
(#����(���%�$�����?�������@� ��en nog vele andere. 
 
Uiteraard ontbreekt natuurlijk niet de Radetzky-Mars. 
Het belooft weer ’n leuke middag te worden met het 
optreden van dit 60 man sterke orkest op 24 november a.s. 
in de aula van het Sondervick College aan de Sterrenlaan. 
Wij zullen U tijdig laten weten, waar en wanneer de 
toegangskaarten voor deze muzikale middag verkrijgbaar 
zijn. 
Noteer in Uw agenda:  
������		����	��"��
��	����7�	�/������	����	��
  
K.B.O. Afd. Oerle. 
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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 

De Run 4346 Veldhoven 
��������	
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���

������������ - Schoonmaakmachines 

 - Elektrisch gereedschap 

 - Bouwmachines 

 - Aanhangers 

Compleet verhuurprogramma op 
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Indien u met uw bedrijf of onderneming  in de nieuwe 
Oerse Gids 2006 opgenomen wilt worden, dan is dit voor u 
de laatste kans. Wij roepen daarom alle ondernemers en 
kleine zelfstandigen in Oerle, die ons nog niets hebben 
laten horen, nogmaals op, ons de navolgende gegevens 
beschikbaar te stellen : 
  
Naam van het bedrijf 
Naam van de eigenaar van het bedrijf 
Adres en telefoonnummer 
Soort bedrijf 
 
Deze gegevens zullen we in een overzichtelijke lijst in de 
gids opnemen. Hopelijk komt er een grote respons, zodat 
we een goede indruk krijgen van de activiteiten, die in ons 
dorp plaatsvinden.  
 

���������	
��	�������
 

9�������������������������������
��������;�����������

 
Nog steeds zijn er een aantal verenigingen, stichtingen en 
comités, die zich niet gemeld hebben voor de nieuwe  
Oerse Gids 2006, daarom ons laatste verzoek,  

��������������	�����������
�
 
Uw informatie kunt u tot 10 juli a.s. doorgeven via ons  
e-mailadres: ���������<������������
��  
of via een briefje in de bus van de Koers van Oers bij 
Dorpscentrum d’Ouw School (met vermelding Oerse Gids).  
Mocht u om welke reden dan ook hierbij hulp nodig 
hebben, dan kunt u contact opnemen met  
Jos van Haren, � 040 - 205 23 64. 
 
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. 
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Omdat de huizen aan de Keggestraat werden gesloopt 
waren ze gedwongen te verhuizen. Het gezellige huis waar 
de familie jarenlang gewoond had, was er niet meer. 
Ze hadden een tijdje in de Hof van Heden gebivakkeerd, 
maar daar werd het nu echt te koud voor. Vader was al 
eerder op onderzoek uitgeweest en wist 
waar ze naar toe gingen. Het was 
schemerdonker en ze gingen op weg. 
Moeder had gezegd dat ze dicht bij elkaar 
moesten blijven anders zou er misschien 
iemand verdwalen.  
Opeens was Snuffelgraag verdwenen en 
Moeder riep in paniek, "waar is 
Snuffelgraag"? Muizelientje schrok. maar 
zij had hele scherpe ogen en een heel goed 
gehoor. Ze keek om zich heen en verdraaid 
daar zag ze nog net een staartje onder een 
poort van de Max Havelaarstraat uitsteken 
en ze rende er naar toe.  
"Sufferd", riep ze, "blijf dicht bij ons, wil 
je door een kat opgegeten worden?" Gelukkig ze konden 
weer verder. Het was inmiddels nacht geworden en op de 
Schimmelweg was hun nieuwe woonadres. Ze waren via 
het kattenluik naar binnengekomen en aangezien de 
keukenkastdeur had opengestaan waren ze daar snel naar 
binnengegaan. 
Achter in de kast zat een gat en daar waren ze gaan wonen, 
het was daar lekker warm. Als de mensen sliepen kwamen 
ze tevoorschijn want in die kast, daar was van alles te eten; 
lekker brood en zoete dingen maar ook kaas. Moeder muis 
had haar kinderen gewaarschuwd uit te kijken want achter 
in de kast stond een muizenval! Snuffelgraag had niet goed 
opgelet en was er met zijn staartje ingekomen. Oh, jongens 

wat deed dat pijn! Gelukkig konden ze hem eruit trekken en 
nu lag hij met een verbonden staartje op zijn bed.  
De andere muizen kwamen hem steeds lekkere hapjes 
brengen net zolang tot zijn staartje genezen was. Op een 
nacht zaten ze net lekker te snoepen in de kast toen ze 
plotseling een vreemd geluid hoorden. De deur kierde met 
een akelig geluid open en ineens was daar een enorme 

zwarte kat die met zijn poot sloeg naar 
Muizelientje, die nog net het muizengat in 
kon vluchten. Wat waren ze geschrokken! 
Nu durfden ze nooit meer de kast in. 
Knagelijntje was heel slim en ze had gezegd; 
"We kunnen beter een goed plan bedenken 
om die enge kat zo erg te laten schrikken dat 
hij nooit meer in de kast durft te komen". 
Jaspertje zei; "Ik heb gezien dat die kat van 
de kaas zat te eten, hij is echt dol op kaas." 
"Dat is vreemd," zei Grijssnuitje, een kat die 
kaas eet!" "Weet je wat we doen?" Zei 
Moeder, "we schuiven de muizenval voorin 
de kast en als hij dan probeert de kaas te 
pakken zit zijn poot klemvast in de val!" In 

de nacht schoven ze met vereende kracht de muizenval naar 
voren. Dat was nog niet zo makkelijk want ze moesten heel 
goed opletten dat ze er zelf niet in vast zouden komen te 
zitten. Ziezo, eindelijk stond de val op zijn plaats en met 
trillende pootjes van inspanning , verscholen ze zich achter 
een hoge stapel borden en wachtten af. 
Daar ging de deur open en ineens hoorden ze een droge 
knal en een akelige schreeuw! 
De poot van de kat zat muurvast. De kat schoot uit de kast 
en ging op de grond met veel misbaar aan het miauwen. 
Wat waren de muizen opgelucht; die kat zagen ze voorlopig 
niet terug; die was zich gek geschrokken! 
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Als je op vakantie gaat en je 
wandelt langs het strand zoek dan 
eens mooie schelpen. Je kan er dan 
bijvoorbeeld een ketting van maken 
of een doosje mee versieren. Voor 
een ketting zoek je schelpen met een 
gaatje erin. Dat is makkelijker dan 
wanneer je gaatjes in de schelpen 
moet maken want meestal breken ze 
dan gauw. Voor de rest heb je stevig 
draad nodig en een naald. En dan 
maar lekker rijgen. Voor het maken 
van een doosje moet je hobbylijm hebben. Nadat de 
schelpen zijn gewassen en goed zijn drooggemaakt plak je 
ze op de deksel en laat je het een dag goed drogen. Zo heb 
je een leuk aandenken van je vakantie. 
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Wat heb je nodig: 
�� lege lucifersdoosjes 
�� postkaarten / reisfolders / foto’s 
�� transparante folie 
�� zand 
�� schaar 
�� lijm 
�� souvenirs, zoals schelpen, steentjes, etc. 
 
Neem het binnenste van een luciferdoosje en plak er een 
mooi plaatje in van een oud tijdschrift, postkaart of iets 
dergelijks. Neem een paar souvenirs bijvoorbeeld kleine 
schelpen en plak deze in het doosje op het plaatje. Voor een 
doosje met zand neem je weer het binnenste gedeelte van 
een luciferdoosje. Doe een laagje lijm op de bodem. Plak 
wat schelpen op de bodem. Strooi over het open gebleven 
gedeelte een klein laagje zand. Om het zand niet uit het 
doosje te laten vallen plak je een klein stukje transparante 
folie over het doosje. Als je geen zand gebruikt kun je een 
collage maken. Neem een stuk stevig karton en knip daar 
een rechthoek uit. Verf de voorkant in je lievelingskleur en 
laat het karton goed drogen. Maak meerdere doosjes met 
souvenirs. Plak de doosjes boven of naast elkaar op het 
karton. Plak fotohaakjes aan de achterkant en hang je 
collage aan de muur. Zo heb je het hele jaar vakantie in je 
kamer. 
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Wat heb je nodig: 
�� raffiatouw 
�� een stok of een stuk bamboe 
�� naald 
�� visdraad of nylondraad 
 
Schelpjes, slakkenhuisjes, steentjes met gaatjes, stukjes 
hout en alles wat je op het strand kan vinden. Het moet 
alleen niet te groot zijn. 
Boor gaatjes in de schelpen, slakkenhuisjes, kurk etc. Rijg 
alles op een stuk raffia touw en maak elk gedeelte vast met 
een knoopje, anders glijden de stukjes naar beneden. Knoop 
de slingers niet te ver uit elkaar aan een stok. Maak een stuk 
visdraad vast aan de uiteinden van de stok en hang de 
strandmobile op. 
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Wat heb je nodig: 
�� geel karton  

eventueel oranje karton 
�� schaar 
�� lijm 
�� kwastje 
�� potlood 
 
Teken op het gele karton een grote oranje cirkel (m.b.v. een 
bord kun je een mooi rondje maken) en knip deze uit. Van 
de rest van het karton kun je de zonnestralen knippen of 
scheuren. Je krijgt ook een mooi effect als je gele en oranje 
zonnestralen knipt of scheurt. Plak de zonnestralen op de 
ronde cirkel. Teken eventueel een gezichtje op je zon. Hang 
het op voor het raam en je hebt altijd een zonnetje in huis! 
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1. Zwemt in een aquarium - 6. Verlichting van een auto - 11. In je band zit een vent… -  12. Spreken door 
de te...oon - 13. Hij.. groot - 15. Je moet el….helpen - 17. Niet breed - 19. Drie komt .. Twee -  
20. W… woord is dat? - 22. Gedroogde druiven - 24. Schieten met een ka… - 25. Recepten in een ….boek 
- 27. Grote stenen - 28. Gedroogd gras - 29. In je schoenen zitten v….. - 31. Met een … schrijven -  
32. Spreken ze in Noorwegen - 33. Een ….oen is een grote vogel - 35. Een huisdier - 36. Wat is jouw 
achter….? - 37. Ik vind het ….gewoon - 39. Van de stoep af….pen - 41. Zij is erg verd….ig - 44. Geen 
rijken - 46. Hier zit je op - 48. Deel van een trap - 50. Ik heb er …. zin in - 51. Iemand die teelt -  
53. Ik …. snoep uit - 54. Tanden en kiezen zijn je ge… - 55. Vanzelf met een ……. omhoog gaan -  
57. Geen ja - 58. Naar de bi..scoop gaan - 59. Ik …. de straat met een bezem - 60. Hier gaat je bloed door 
- 62. Een auto in de gara.. - 63. Juf geeft … - 64. Ik … het neer - 66. Een trein……. kopen -  
67. Een Russische man woont in ……. 
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1. In Griekenland wonen ……. - 2. Ond..delijk - 3. Op een pan ligt een ...sel - 4. De opper….te - 5. Een lijn - 
6. Spelen op flipper…… - 7. Een ….tenspuit - 8. Deel van je oor - 9. Ik ga de trap .. - 10. Iemand die piano 
speelt - 14. De deur gaat op …. - 16. Een auto p...keren - 18. Een bloe...vaas - 19. Iemand uit Noorwegen. 
- 21. Een gebakken pannen - 23. Eten kopen bij de kruide…. - 24. Leren is ….zakelijk - 26. In ……. staat 
het nieuws - 28. Tien keer tien - 30. De motor wil maar niet aan…. - 32. Ik heb het er nog gezien -  
34. Rood..pje uit een sprookje - 35. Pa heeft zijn baard gesc...en - 38. Ik schrijf elke dag in mijn ……. -  
39. Een be….telijke ziekte - 40. Schrijven met een ….stift - 42. Deel van je voet - 43. Die Jongen is 
erg…….- 45. We gaan op school…. - 46. Land in Europa - 47. Staat voor de klas - 49. Brood wordt 
gemaakt van …. - 51. Ben je helemaal be...terd? 52. Naar de ...io luisteren - 55. Wat overblijft -  
56. Ap...ap drinken - 59. Niet dichtbij - 61. Hij is een grote ke… - 63. Do,re,mi,fa,sol,.. - 65. Ik .. naar huis 
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Hup Holland Hup 
Laat de leeuw niet in zijn hempie staan 
Hup Holland hup 
Trek het beestje geen pantoffels aan 
Hup Holland hup 
Laat je uit het veld niet slaan 
Als ons Oranje-team zich meet met ’t een of ander land 
dan vult het legioen het stadion tot aan de rand 
Dan wegen wij de kansen af en gokken met elkaar 
en geven wijs of eigen wijs ons voetbalcommentaar 
Zo wachten wij gespannen af tot dat de fluiter fluit 
en rolt de bal, dan zingen wij met donderend geluid 
 
��	����� 
Hup Holland hup 
Laat de leeuw niet in z’n hempie staan 
Hup Holland hup 
Trek het beestje geen pantoffels aan 
Hup Holland hup 
Laat je uit ’t veld niet slaan 
Want de leeuw op voetbalschoenen 
Durft de hele wereld aan 
 
Maar niet alleen bij voetbal klinkt ’t oude "holland hup" 
Bij elke sport zingt iedereen dit liedje voor zijn club 
Geestdriftig voor prestaties van ’t allerhoogst niveau 
zegt Wim tot Piet:: "we zitten goed, het gaat vandaag weer 
zo" 
Als Holland weer voorop gaat en de tegenstander sneeft 
Dan zingt weer Jan Publiek zolang hij lucht en adem heeft 
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Maar hebben wij de nederlaag kordaat geïncasseerd 
dan is er wel een vader die zijn zoon dit liedje leert 
Want strakjes gaan wij allen weer van nieuwe moed bezield 
en zingen wij weer net zo lang totdat de vijand knielt 
Want goed beschouwd is zingen op zichzelf een mooie 
sport 
Komaan, wij doen 't nog een keer en niemand komt te kort 
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Een man staat naar een voetbalwedstrijd te kijken en heeft 
voortdurend luidruchtig kritiek op de scheidsrechter.  
De scheidsrechter wordt het uiteindelijk zat en vraagt de 
man: "Wie fluit deze wedstrijd nu eigenlijk, u of ik ?!" 
"Kijk" zegt de toeschouwer, "Als u dat al niet eens weet is 
het geen wonder dat u er niks van bakt!"  

———— 
Op het arbeidsbureau : "Hoeveel betrekkingen had u het 
laatste jaar?" "Veertien" zegt de werkzoekende. "U werkt 
zeker af en toe?" "Nee ik ben voetbaltrainer" 

———— 
Een erg domme voetballer staat na de wedstrijd onder de 
douche met een paraplu. "Waarom doe je dat?" vraagt een 
teamgenoot. Antwoordt deze "ik ben mijn handdoek 
vergeten."  

De keeper van een ploeg die zwaar in de degradatiezone 
staat vond zijn tien medespelers zo slecht dat op het 
moment dat hij de bal kreeg zelf op avontuur ging en zo 
goed speelde dat hij regelmatig bij het doel van de 
tegenstander kwam. Maar als dit gebeurde, schoot hij de bal 
hoog over, soms zelfs het stadion uit. Na de tiende of elfde 
keer vroeg de trainer aan zijn pupil waarom hij dat 
deed :"Och zij de keeper,dan heb ik rustig de tijd om terug 
te lopen naar mijn eigen doel". 

———— 
Op een dag zit de duivel zich te vervelen. Dan komt hij op 
het idee om de hemel uit te dagen voor een partijtje voetbal. 
Dus hij belt Petrus op en vertelt zijn plan. Petrus vind het 
goed en zegt "Och, de hemel wint toch wel. Alle goeie 
voetballers zijn heilig en gaan toch naar de hemel dus die 
zet ik in." Zegt de duivel "Ha! Mispoes! De hel gaat 
winnen. Vergeet niet dat wij altijd alle scheidsrechters 
hebben!" 

———— 
Na een voetbalwedstrijd, loopt de voetballer naar de scheids 
en vraagt "Heb je even 5 seconden"? Scheids "5 seconden 
wel ja". Voetballer "Vertel me nu maar alles wat je van 
voetbal weet"! 

———— 
Er komt en man bij de kassa en zegt: ik wil een kaartje voor 
de wedstrijd Nederland - Duitsland. 
Zegt de kassajuf  “����	
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ben maar supporter voor één ploeg.” 

———— 
Een voetbalploeg moet uit spelen tegen Feyenoord. De 
spelersbus rijdt al uren door Rotterdam maar ze kunnen de 
Kuip niet vinden. Uiteindelijk stapt een van de spelers uit 
en vraagt aan een voorbijganger "Hoe komen wij bij 
Feyenoord?" Waarop de man antwoordt "Trainen jongen, 
heel hard trainen!" 

———— 
Voetballer Jan gaat naar zijn club en wil, zoals altijd, zijn 
fiets tegen de paal zetten. Maar deze keer roept de 
suppoost: "Hallo daar! Dat kan niet hoor!" Verbaasd kijkt 
Jan op. "Waarom kan dat niet?" "Nou," legt de suppoost uit, 
"er komt hoog bezoek vanmiddag! Premier Balkenende en 
minister Terpstra komen kijken." Waarop Jan zijn 
schouders ophaalt en zegt: "Nou en? Ik zet hem toch op 
slot?" 

———— 
Waarom hebben ze alle stoeltjes uit de Arena moeten 
slopen? Het waren kuipstoeltjes. 

———— 
Wat is het toppunt van domheid? Antwoord: Een doelpunt 
in de herhaling missen!! 

———— 
Wat een geweldige wedstrijd zegt een supporter tegen de 
scheidsrechter. Alleen jammer dat u niet gekeken heeft! 

———— 
Wat is het verschil tussen een Hollander die een penalty 
trapt en een heerlijk Belgisch pintje? 
Een pintje gaat er altijd in… 

———— 
Een vrouw voelt zich verwaarloost door z´n man. De vrouw 
zegt: "Jij denkt ook alleen nog maar aan voetbal! Je weet 
bijvoorbeeld onze trouwdag niet eens meer!" "Wel", zegt de 
man." Dat was op de dag dat Nederland van Duitsland 
won!"  
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�andacht - Met vaderdag krijgt vader alle aandacht die hij 
verdienen. 
 
�elgië - In België valt vaderdag op de tweede zondag van 
juni (11 juni) en in Nederland op de derde zondag (18 juni). 
Moederdag valt in beide landen gelijk. 
 
-alvin Johnson - In juni 1910 wordt de melding gemaakt 
van een viering van vaderdag in Spokane Washington. Op 
dat zelfde moment begonnen steeds meer mensen vaderdag 
te vieren in verschillende delen van het land. In 1924 
ondersteunde president Calvin Johnson het idee (d.m.v. het 
ondertekenen van een presidentiele verklaring) om de derde 
zondag van juni (België tweede zondag) tot nationale 
vaderdag uit te roepen.  
 
�rank - Misschien lust jou vader wel een lekker drankje en 
is het een idee om daar een mooi glas voor te kopen en 
vervolgens daar met glasverf een mooie tekst op te 
schrijven.  
 
=lektrische apparaten - Met vaderdag worden er ook 
elektrische apparaten cadeau gedaan.  
Zoals: Boormachines, scheerapparaten, pc apparatuur enz.  
 
>ilms - De meeste vaders zijn gek op een goeie film, huur 
er één of stel voor om met de hele familie naar de bioscoop 
te gaan.  
 
�eschiedenis - De geschiedenis van vaderdag vermeld ook 
het volgende: Mevrouw Sonora Dodd had het in 1909 het 
idee om alle vaders te eren op een nationale feestdag. Dit 
idee kwam tot bloei doordat ze haar eigen vader wilde eren; 
William Smart. Haar moeder stierf al vroeg (bij de geboorte 
van haar zesde kind) en hierdoor kwam haar vader alleen te 
staan met 6 kinderen. Op volwassen leeftijd besefte Sonora 
haar hoe zwaar dit voor haar vader moest zijn geweest, om 
alle kinderen alleen op te voeden. De geschiedenis verteld 
echter ook dat toen moederdag ingevoerd werd, vaderdag 
niet langer meer kon uitblijven.  
 
�eilige Jozef - In Spanje wordt vaderdag weer anders 
gevierd namelijk op 19 maart, de sterfdag van de heilige 
Jozef, die de vader was van Jezus. Op deze dag krijgen de 
vaders in Spanje dus cadeautjes.  
 
+nternet - Op het internet, daar zit je nu ook op, kan je veel 
tips vinden hoe je, jou vader kunt verwennen op deze dag.  
 
6us d'orange - Lekker voor bij het ontbijtje wat je voor je 
vader die dag gaat klaar maken.  
 
�nutselen - Het leukste is om voor je vader zelf wat in 
elkaar te knutselen als cadeautje.  
 
*iedje - Er zijn in het verleden verschillende liedjes 
gemaakt over speciale vaders. Enkele moeders kennen het 
liedje van Stef Bos nog wel dat heet ‘Papa’.  Nu zijn er ook 
veel liedjes die geschikt zijn om op vaderdag voor je vader 
te zingen. 
 

�anchetknopen - Vroeger werden er vaak met vaderdag 
manchetknopen gegeven. Tegenwoordig hebben mannen 
geen manchetknopengaten meer in hun overhemd en 
worden er dus niet zo vaak manchetknopen gegeven.  
 
�atekenen - Je kunt proberen een foto van je vader na te 
tekenen, wij weten zeker dat die daar heel blij mee zou zijn.  
 
�pa - Vaderdag is niet alleen een dag geworden om je 
vader te eren, maar voor alle personen die zich als een 
vader figuur voor jou zijn : stiefvaders, pleegvaders, ooms, 
opa’s e.d.  
 
�apa - Ook voor vaders zijn verschillende benamingen de 
een noemt zijn vader gewoon vader en de andere pap, maar 
wij hebben er nog veel meer gehoord: Daddy, father, dad 
(engelse benamingen voor vader) paps, pa, pappie.  
 
?uadriljoen - Quadriljoen is een 1 met 24 nullen misschien 
wil jij je vader wel zoveel kusjes geven.  
 
3uikertje - Er zijn verschillende lekkere luchtjes te koop 
voor vaders, maar misschien is het ook een keer een leuk 
idee om een lekker ruikende gezichtscrème te geven.  
 
4topdas - De stropdas is het meest gemaakte en gegeven 
cadeau voor vaderdag. Denk er wel aan draagt jou vader 
wel een stropdas, want anders moet je toch echt een ander 
cadeau verzinnen.  
 
5ijdschrift - Denk ook eens aan een abonnement op een 
leuk tijdschrift voor je vader. Niet stiekem er een uitzoeken 
zoals de "Donald Duck" of "Break Out", omdat je er zelf 
dan ook wat aan hebt. 
 
)itspraak - Er is een uitspraak die zegt: Iedere man kan 
vader zijn, maar alleen een speciaal iemand wordt Papa 
genoemd.  
 
�ader - Het woordenboek geeft letterlijk aan: 
Vader: man die een of meer kinderen verwekt heeft, 
grondlegger, echtgenoot, huisvader. 
 
,erken - Er zijn ook vaders die op vaderdag moeten 
werken, denk aan vaders die werken in de gezondheidszorg 
of bijvoorbeeld als treinmachinist.  
Voor deze vaders moet je wat anders verzinnen, misschien 
is je vader de zaterdag voor vaderdag vrij en kan je het dan 
vieren of je viert het een week eerder of later.  
    
@L - XL is een kledingmaat die vaker voorkomt bij vaders 
dan bij moeders. Wil je dus een cadeautje kopen in de vorm 
van kleding zorg dan dat je eerst de maat van je vader weet 
(vraag na bij moeder of spiek in de label van een trui van je 
vader).  
 
Aoghurt - Bij het ontbijtje voor je vader kan je ook voor de 
verandering een yoghurtje doen, lekker gewoon met suiker 
of als ze er al zijn verse aardbeien. Wat zal hij smullen.  
 
Bonnetje - Vaderdag is de dag bij uitstek om je vader eens 
in het zonnetje te zetten!  
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Kleur onderstaande plaat mooi in (tip: kopieer de pagina eerst), knip de lijst uit en plak hem op karton of wat dikker 

papier. Zoek een mooie foto van jezelf en plak de foto in de lijst. Wedden dat papa dit het mooiste cadeau vindt. 
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Hieronder vindt je een plaatje welke je kunt gebruiken als 
sleutelhanger. Kleur de plaatjes mooi in en knip hem uit. 
Vouw de sleutelhanger dubbel en plak hem aan elkaar. 
Maak een gaatje op de aangegeven plaats. Hang er een ring 
aan, zodat papa zijn sleutels eraan vast kan maken. 
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Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze 
EE��F!�	�����##��
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 
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19 KVB: Excursie Mariciënne 

25 KVO: Kienen 

28 Pompoenenplezier (t/m 1 november) 
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1 Laatste dag Pompoenenplezier met Halloween 

5 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 

8 OWWO: Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur  

13 Avond KVB - KVO 

25 Oud papier ophalen 

27 KVB: Sinterklaasviering 
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29 KVO: Sinterklaasavond 
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18 KVB: Kerstviering 

20 KVO: Kerstviering 

23 Oud papier ophalen 

18 KVO: Koken voor moeder en dochter (BGV) 

16 KVB: Doe-avond 

24 KBO: Muzikale middag 

11 KVO: Moederdagviering 

8 Harmonie: 3e Veldhovense beginnersorkestendag ������������
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17 Terugkeer van ‘t Kanon in Zandoerle 

18 BIO: Gezelligheidstoernooi Jeugd + Senioren 

19 KVB: Thee Party 

24 Oud papier ophalen 

24 KVB: Afsluiting 

24 + 25 Tiener Comité: Activiteiten oudste tieners 

25 St. Jansmarkt 

27 Harmonie: Buitenconcert (afsluiting seizoen) 
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2 Rijvereniging. St. Jan: Spring wedstrijd 

8 + 9 Rijvereniging St. Jan: Dressuur wedstrijd 

11 t/m 14 25e Fiets-4-daagse Kempenland 

22 Oud papier ophalen 

30 Start Vakantieprogramma: Olympische Dag 
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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 KBO: Culturele Dag in Koningshof 

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 

22 KBO: Eten bij de WOK in Zeelst op de Heuvel 

26 Oud papier ophalen 

27 + 28 Groen en Keurig: Bloemententoonstelling 
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30 KBO: Herdenking patroonheilige 
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4 KBO: Busreis naar Luttelgeest 

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 
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7 Harmonie:Openingsconcert in de Schalm 
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17 Harmonie: Deelname carnavalsoptocht Oerle 
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14 Harmonie: Optreden met Gé Reinders in de Schalm 
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6 Harmonie: Dauwtrappen 

28 Harmonie: Pinksterconcert  
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17 t/m 23 
Harmonie: Jubileumfeestweek met diverse 
activiteiten 
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eind Harmonie: Concert van de eeuw  
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18 Harmonie: Deelname carnavalsoptocht Veldhoven 

22 Harmonie: Kerstconcert 

2 Boergondisch Oers 
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