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

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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3 26-02-2007  11 (14-03-2007) 

4 02-04-2007  16 (18-04-2007) 

5 30-04-2007  20 (16-05-2007) 

6 28-05-2007  24 (13-06-2007) 

7 30-07-2007  33 (15-08-2007) 

8 27-08-2007  37 (12-09-2007) 

9 01-10-2007  42 (17-10-2007) 

10 29-10-2007  46 (14-11-2007) 
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Het nieuw opgerichte St. Jan de Doperkoor kan nog altijd 
zangers en zangeressen gebruiken die bereid zijn om mee te 
zingen in een gelegenheidskoor (rouw/trouw/jubilea). 
De repetitietijden zijn gewijzigd, aangezien meerdere koren 
op donderdagavond actief zijn. In onderling overleg is nu 
besloten om wekelijks te 	�	�		��in d’ Ouw School in 
Oerle op ������������������������������.  
U bent van harte welkom! 
Informatie: Kees van Kampen (dirigent) � 040 - 205.52.30 
of Alexa Peijnenborgh: �040 - 205.22.81 


�����	������	

������	������������	�������		�����		��
Uit de enquête onder Oerlenaren in de Wijkatlas is 
gebleken dat de overlast door jongeren aanzienlijk is 
gestegen. Om hier adequaat iets tegen te kunnen 
ondernemen is het nodig dat er melding gemaakt wordt van 
vernielingen en andere vormen van overlast richting de 
gemeente. Wilt u aangifte doen, dan dient u de politie te 
benaderen. 
Het is belangrijk dat klachten keer op keer gemeld worden. 
Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de situatie en kan er 
gericht worden opgetreden. Samen houden we dan Oers een 
prettig dorp! 
 
�	�������� �	��!�"��	��	�		��	��
Telefonisch: 040-25 84 444 
Via internet:  
www.veldhoven.nl > wijkbeheer > klachtenmeldpunt 
 
#����$�	�!�"�������	�
Telefonisch: 0900-88 44 
Via internet:  
www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost > internetaangifte 

�����	��������	��	������	
1 april 
Voorjaarsconcert met m.m.v.Barbershopkoor uit Zaandam. 
Lokatie: Dorpscentrum d’ Ouw School in Oerle 
Aanvangstijd: 14.00 uur 
 
14 april 
Concert met harmonie uit Waalre. 
Lokatie: Het klooster in Waalre 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
 
16 juni 
Oerse kleinkunstavond. 
Bijzonderheden volgen nog. 
 
22 december 
Kerstconcert met harmonie (100 jaar) 

���������	����������	

(Advertentie) 

%	
�� �&�'�	�	�������	��	����(���
 
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer voor de 
deur. Ook de Koers van Oers is weer van de partij met 
boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens een aantal boeken 
heeft liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
liggen die u nooit meer beluistert, dan kunt u ze altijd 
komen brengen of we komen ze bij u ophalen.  
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog iets 
hebben wat voor ons interessant is. De redactie van de 
Koers van Oers is er blij mee. 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of cd’s;  
neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, � 040 – 205 32 38.  

)�*	��	+��� ���������	�,��	$����
Breng de lente in huis met een eigen creatie. 

Gezellige workshop waarbij u een Paas werkstuk maakt 
geschikt voor binnen of buiten. 

 
��������--�	��-�������-��.�

/���	�������0��.�������
Voor meer informatie of inschrijving: 

����1��%���
,	����)��2�-��������	2����&� ����3+����������
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Trekkingsuitslag �	��	������jubileumloterij  
Harmonie St. Cecilia 
 
Op .�"������-��.�zijn door notaris mr. L.C.A.M. Meijers 
de volgende winnende lotnummers getrokken in de 
jubileumloterij van Harmonie St. Cecilia: 
 
 
1e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1045 
 
2e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1718 
 
3e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1825 
 

¤¤¤¤ 
 
Trekkingsuitslag -	��	������jubileumloterij  
Harmonie St. Cecilia 
 
Op -��"������-��.�zijn door notaris mr. L.C.A.M. Meijers 
de volgende winnende lotnummers getrokken in de 
jubileumloterij van Harmonie St. Cecilia: 
 
 
1e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1305 
 
2e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1497 
 
3e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1013 

�����	�������	����	�����	

4�"�����$���5	�	�!��"��	�����	���������
Veel vragen tijdens informatieavond Starters- en 
Seniorenwoningen 
 
Wijkplatform Oerle blikt tevreden terug op de drukbezochte 
informatieavond over Starters- en Seniorenwoningen van 
31 januari jongstleden. Het Wijkplatform ziet zichzelf als 
een hulpraket om dit project op een goede wijze te lanceren. 
Het begin is nu gemaakt. 
 
6��������+	� ���	�	�����2+	� ���	�
Het Wijkplatform wil bij deze nogmaals wethouder Jack 
Tops bedanken, die een heldere en realistisch uiteenzetting 
gaf van de mogelijkheden in dit plan. En die bereid was om 
de vele vragen die er leefden direct te beantwoorden. Ook 
gaat onze dank uit naar adviseur Frits Pijnenburg die uitleg 
gaf over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 
Deze oud-wethouder van Bladel heeft enkele jaren geleden 
een soortgelijk project in Casteren tot een succes gemaakt. 
 
7����	�����+����
Tijdens de bijeenkomst werden veel vragen gesteld en 
beantwoord. De vragen waar niet direct een antwoord op 
gegeven kon worden zijn genoteerd en worden in een later 
stadium beantwoord. 
 
Als alles volgens plan verloopt, zal in 2009 een aanvang 
worden gemaakt met de bouw van de starters- en 
seniorenwoningen. De woningen, die tussen het voormalige 
KI-terrein en Zandoerle worden gebouwd, zullen mogelijk 
de eerste zijn van de in totaal 2.700 die in het 
uitbreidingsplan Veldhoven-West vóór 2030 moeten 
worden gerealiseerd. 
 
8�	�����	�	��
De inschrijftermijn is gesloten. In totaal zijn er 154 
aanmeldingen binnengekomen: 87 starters en 67 senioren. 
Het Wijkplatform gaat nu via een vervolgenquête 
inventariseren wie in aanmerking komt voor deelname aan 
het CPO. Middels een loting (notaris/gemeente) zal worden 
bepaald wie kan bouwen. In 2008 start het voorbereidende 
traject met onder meer gemeente en architect. In 2009 kan 
de bouw beginnen. In de volgende Koers leest u meer over 
de voortgang van dit project. 
 
9�$�����	�
Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op 
met:  Jos van Haren  �040-2052364 of e-mail  
  jos.vanharen@planet.nl 
 Henri Kox  �040-2055115 of e-mail  
  henri@henrikox.nl 
 
Met vriendelijke groet: Martin Tholen, Henri Kox,  
Wil van de Vorst en Jos van Haren van Wijkplatform Oerle, 
werkgroep Starters- en Seniorenwoningen Oerle.�
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Gezongen bij het 75 jarig bestaan van de Harmonie 
�������	

���������������
 
Het is een hele tijd geleën, 
we waren nog maar klein, 
dat mensen zeiden tot elkaar: 
Muziek dat moet er zijn. 
Men stak de koppen bij elkaar 
studeerde met veel vlijt 
en weldra was in ons dorpje feest. 
De fanfare was een feit. 
 
:	$	��: 
Als kleine kleuters 
zo van die peuters 
dansten we samen op onze dorpsmuziek. 
Maar ’t is vervlogen 
mooie dromen. 
Want heden horen we voortaan bij ’t antiek. 
 
De muzikanten enthousiast 
de mensen ook tevree. 
De repetitie hield men trouw 
bij Ciskes in ’t café. 
Processie of Oranjefeest 
ze waren steeds present. 
Bert Heijman sloeg daarbij de maat 
hij was den dirigent. :	$	��. 
 
De oorlog kwam en het werd stil 
de muziek ging onder zeil 
de instrumenten werden verstopt 
al op ’t halve mijl. 
Maar toen er de bevrijding kwam 
was ieder weer op de been. 
De muziek die speelde door de straat 
en wij dansten als voorheen. :	$	��. 
 
Ze gingen ook wel op concours 
want de muziek was goed 
alleen de kleren vond men raar 
’t was zo’n bonte stoet. 
Een aktie werd er toen gepland 
de opbrengst was enorm. 
Ze speelden daarna door de straat 
in een deftig uniform. :	$	��. 

Al is ons dorpje dan maar klein 
er was toch veel talent. 
Daarom kwamen er trommen bij 
’n pet en een boerenhemd. 
Ging men nu vragen om muziek 
dan zei ’t bestuur: Ja, wie? 
Fanfare, drumband of Oerse kapel 
we hebben keus uit drie. :	$	��. 
 
Veel wensen waren er vervuld 
maar alle toch nog nie. 
De mannen droomden ook allang 
van een echte harmonie. 
Een spelletje werd toen bedacht 
voor Nel, Drieka en Mien. 
Toen kregen we een harmonie 
want de mannen hadden kien! :	$	��. 
 
We hebben nu een harmonie 
die speelt hoog aan de top. 
Als oudjes staan we aan de kant 
ons leven zit er op. 
Straks als we in de hemel zijn 
en kijken naar benee 
speelt daar dan onze harmonie 
dan dansen wij toch mee. :	$	��. 

����	� 	����	��������	
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Sanne Kelders, Hoogeind 39 
Joran Denis, Oude Kerkstraat 38  
 
	�	
	�	�&�

† Anneke van den Berk, weduwe van Janus van Roij 
Paleisstraat 15 (85 jaar) 

† Wies Becx, 75 jaar, Severinusstichting  
† Maria van de Ven, weduwe van Jan Verblackt, 

voorheen wonend Nieuwe Kerkstraat (82 jaar) 
† Gerrit Moonen, echtgenoot van Toos Sanders,  

De Plank 2c (71 jaar) 
 
;����	��	��&�
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! 

!�	��������	

;�����	�	����	��>����?����	����	�
 
Weekend van 17– 18 februari    
za 19.00 uur: Eucharistieviering met Pastor J. Tonino. 
zo 10.15 uur: Woord en Communieviering met M. Sanders, 

pastoraal werker. (Convocamus) 
 
Weekend van 24 – 25 februari   
za 19.00 uur: Eucharistieviering met Pastoor W.Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met Pastoor W.Smulders. 

(Convocamus) 
 
Weekend van 3 – 4 maart 
za 9.00 uur: Woord en Communieviering met M. Sanders, 

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

pastoraal werker. 
 
Weekend van 10 – 11 maart: Jaar van de Diaconie; 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met Pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Woord- communieviering met M. Sanders, 

pastoraal werker. 
 
��"�

��	��	������
 
De parochie wil graag haar vrijwilligersbestand zo actueel 
mogelijk houden en u kunt ons daarbij helpen. Wil iedere 
1e verantwoordelijke van een werkgroep zijn komende  
en/of vertrekkende werkgroeplid doorgeven aan het 
parochiecentrum? � 040 - 253.22.26 
Bij voorbaat dank! 

?��������	��������	������&�@�	�������	��
��	���
�
Water, het meest levensnoodzakelijke wat er maar bestaat. 
Zonder water, geen leven. Je kunt weken in hongerstaking 
gaan om aandacht te vragen voor je zaak. Wanneer je dan 
niet zou drinken, dan zou het protest hooguit 5 dagen 
kunnen duren. Water betekent dus leven, daarom dopen we 
nieuwe christenen ook met water 
 
In oudtestamentische tijden zag je vaak dat er strijd 
ontstond tussen herders met hun kuddes, juist bij de 
waterputten. Een waterput op jouw grondgebied hebben, 
betekende in die dagen een goudmijn hebben. Daarnaast 
waren de waterputten in die tijd, de plek om de sociale 
banden weer aan te halen, want iedereen had iedere dag 
water nodig. De roddelpers van die tijd moest je zoeken bij 
de waterputten. Tot slot: het eerste wat een vermoeide 
reiziger, die bij jou aankwam voor verfrissing, moest 
krijgen was water, tegen de dorst en om voeten te wassen. 
 
In onze tijden is het belang van water wat minder duidelijk 
aanwezig. In iedere drank echter zit vooral water. Zeker in 
zeer warme periodes is het zeer verkwikkend om gewoon 
water te drinken. Enkele maanden geleden was het water 
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marinella@boer10.com 

Atelierruimte: 
�	�:��������

������A��	
����	��

www.boer10.com 

Postadres: 
�	��B��

���B��C��	
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Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143 

zeer in het nieuws op pakweg 78 miljoen kilometer hier 
vandaan. Er waren sporen gevonden op de planeet Mars die 
er wellicht op konden wijzen dat er ooit water is geweest op 
de rode planeet. Immers: waar water was, kon leven zijn 
ontstaan.  
In moderne oorlogen is water nog steeds van belang: vorig 
jaar hebben de Tamils op Sri Lanka enkele weken een 
waterbron bezet tegen het regeringsleger. Dat leger heeft de 
waterbron zo snel mogelijk terug proberen te veroveren. 
Twee jaar geleden was de Chinese rivier ‘Songhua’ vervuilt 
met benzeen. De 3,8 miljoen inwoners van de stad Harbin 
waren in paniek. Tenslotte is de watervoorziening ook één 
van de wapens van de Israëlieten tegen de Palestijnen.  
 
Uiteraard heeft water ook zijn keerzijde, zeker in Joodse 
ogen: water kan vernietigen (tsunami, overstromingen) en 
zo beeld worden van het kwade. Ten diepste is dit ook de 
achtergrond van het verhaal dat Jezus loopt over het water. 
Wanneer je water ziet als ‘de dood’, dan hoop je toch dat de 
man van leven daar boven staat en er over heen kan lopen, 
als teken van overwinning. Jezus loopt zo over de dood 
heen… 
 
Alles bij elkaar genomen is water van levensbelang én het 
kan levensbedreigend zijn. Nu in de maand februari begint 
de vastenperiode. In veel vastenactieprojecten speelt de 
watervoorziening een belangrijke rol. In ons project in 
Veldhoven staat dit jaar Vietnam centraal en één van de 
speerpunten is: de watervoorziening voor de irrigatie van de 
akkers. Want zonder water geen leven, zonder water geen 
eten. 
 
Bovenaan dit stukje staat: ‘de dorstigen laven’; met opzet 
heb ik gekozen voor dit Oudnederlandse woord ‘laven’. Het 
betekent namelijk niet zomaar: ‘te drinken geven’, het 
betekent: ‘verkwikken’, maar ook: ‘troosten’ en 
‘bemoedigen’. Zo kunnen we op weg gaan naar Pasen : met 
nieuw en verfrissend water in de kerk, water dat verkwikt, 
water dat doet opstaan… 
 
Mardi Sanders 
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Al vele jaren gaan er een aantal bewoners van Severinus, 
die op de Berkt wonen, naar de Kerk in Oers. Dit gebeurt 
zowel op zaterdagavond als op zondagochtend. 
De bewoners worden door vrijwilligers, “kerkbegeleiding”, 
aan huis opgehaald, wandelen gezamenlijk naar de kerk, 
volgen de viering en gaan gezamenlijk terug. 
Voor de kerkgangers van Severinus is dit erg belangrijk; de 
viering meemaken en vooral ook het contact met de 
vrijwilligers en andere kerkbezoekers! 
 
Met name voor de zondagochtend zijn we op zoek naar 
vrijwilligers, die samen met bewoners naar de kerk willen 
gaan. 
Het gebeurt in rooster. Dit wil zeggen dat men niet elke 
week mee hoeft. Dit rooster wordt samen met de collega 
vrijwilligers per 4 maanden vooraf ingevuld. 
 
Interesse???!!!! 
Informeer bij Severinus, maar natuurlijk kunt u ook 
informeren bij de reeds actieve vrijwilligers die elke 
zaterdagavond of zondagochtend al meegaan! 
Zoals een van de vrijwilligers onlangs zei: 
“Het is heel gezellig en je mag gratis mee naar de viering!” 
 
Bedankt voor de aandacht en hopelijk tot ziens! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Erik van der Velden, 
Coördinator vrijwilligerswerk 
� 040-2586358 of 06-13060723, 
e-mail: erik.van.der.velden@severinus.nl 

"���#�������	����$�����	
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De braderie wordt georganiseerd door Tienercomité Oerle, 
de opbrengst komt geheel ten goede aan de leden. 
Het TCO wil door een gevarieerd activiteitenprogramma 
tieners in de leeftijd van twaalf tot en met zestien jaar 
bereiken en daarmee het verantwoordelijkheidsgevoel en de 
eigenwaarde van de tieners versterken.  
  
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tiener comité Oerle, werkgroep braderie 
Bart van den Broek �: 040-2053077 

Onze winkels kunt u vinden in:
������	���
��������	
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Volgens veel bezoekers: ’n aanrader, een van de leukste en 
gezelligste. 
 
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat, begint 
om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
 
'�
��	
�
���(����	
��	
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��)������
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De braderie bestaat uit meer dan 100 marktkramen waar je 
interessante, leuk geprijsde, zaken kunt kopen. Zoals 
gewoonlijk zullen wij deze dag met verrassende activiteiten 
extra aantrekkelijk maken. 
 
*�	�����

Dit jaar zal de landmacht onze gast zijn. Het leger zal voor 
spannende demonstraties zorgen en ook de jeugd kan actief 
deelnemen. We hebben de club “wheels” bereid gevonden 
om een grote show te verzorgen met militaire voertuigen 
welke in 1940-1945 gebruikt of gebouwd zijn. 
 
Verder zijn er leuke dingen zoals: 
�� Zéér grote snuffelmarkt  
�� Loterij met écht leuke prijzen 
�� Grote feesttent met supergezellige (live) muziek 
�� Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor de 

kinderen 
 
���$$	
�����
Hier willen we spullen verkopen die ons ter beschikking 
worden gesteld. Als u nog bruikbare spullen hebt, neem dan 
alstublieft snel contact op met: 
Ria Verbaant � 040-2052170 
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De K.B.O. Kring Veldhoven, waaronder ook de K.B.O. 
Afd. Oerle valt, organiseert op 16 maart 2007 een muzikale 
middag. 
 
Hiervoor is uitgenodigd het  
 

�	����� ��	���	��	�	���
E�
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Deze middag vindt plaats in de aula van het  
Sondervick College (LTS) aan de Sterrenlaan in Veldhoven 
Aanvang: 14.00 uur. 
  
De entree prijs hebben wij zeer laag kunnen houden en 
bedraagt ��������������������������������������������
thee of fris in de pauze. 
  
Gaarne nodigen wij U uit om aan deze middag deel te 
nemen. 
  
Kaarverkoop door Mevr. Stien Sandkuyl in  
dorpscentrum "d’ Ouw School" op: 
�� woensdag 28 februari van 13.30 tot 16.30 uur en 
�� woensdag 7 maart van 13.30 tot 16.30 uur. 
  
Wij hopen op een grote opkomst. 
  
KBO Afd. Oerle. 

6���������	�		�!
	�	�����
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Op 30 oktober 2006 heeft overleg plaatsgevonden met de 
bewoners van de Clementinalaan en de Nieuwe Kerkstraat. 
Besproken zijn de herinrichtingsplannen van beide straten. 
Met de bewoners van de Clementinalaan is tevens 
afgesproken dat er een tijdelijke afsluiting wordt 
gerealiseerd ter hoogte van het pleintje. Het doorgaande 
verkeer wordt dan ter hoogte van de huisnummers 7 en 9 
gestremd met uitzondering van brommers en fietsers. Om 
het pleintje heen rijden blijft overigens mogelijk. Ter 
voorkoming van schade aan het groen is hierom al een 
hekwerk geplaatst. 
Er zijn vooraf verkeerstellingen gehouden. 
Na ongeveer 2 maanden wordt de tijdelijke afsluiting met 
de bewoners van de Clementinalaan geëvalueerd. 
Gedurende deze twee maanden worden daarom 
verkeerstellingen gehouden. 
 
Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt met de 
volgende werkzaamheden vanaf 29 januari gestart: 
��Het plaatsen van waarschuwingsborden in de  

St. Janstraat, Clementinalaan en Nieuwe Kerkstraat 
��Het plaatsen van een tijdelijke afsluiting ter hoogte van 

het pleintje in de Clementinalaan. 

'���������	��&����		
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Afgelopen jaar werd de lustrumproductie van de 
Veldhovense Revue opgevoerd. De Rabobank was destijds 
de initiatiefnemer van dit Veldhovens culturele evenement 
wat om de twee jaar wordt georganiseerd: van, voor en door 
Veldhovenaren. We zitten rond de tafel met vijf Oerse 
deelnemers aan de Veldhovense Revue:  
�� Fried van Beers (professor Karel Kennis); 
�� Erik van der Velden (conciërge Dirk vd Boogaerdt en in 

1 scène Bisschop Bekkers);  
�� Marianne Verouden - Van de Oetelaar  

(Pastoor Van Welie);  
�� Rianne Coppens (naast zuster Liberta speelde zij de 

gymjuffrouw en de vrouw van de burgemeester); 
�� Tom Vinken (de jonge Dirk van de Boogaerdt en 

daarnaast actief in het dansensemble). 
Samen met hen blikken we terug op de afgelopen revue en 
kijken we vooruit naar de volgende editie.  

=�	��	�	����	�
De optredens zijn nog maar net achter de rug of de 
voorbereidingen van de volgende revue (2008) gaan alweer 
van start in februari of maart. Begin 2007 is het bestuur 
vooral bezig met de evaluatie van de revue van 2006. 
Daarin worden alle medewerkers zoveel mogelijk 
betrokken. En ze zijn al bezig met het ontwikkelen van het 
thema/de ideeën voor de volgende revue. Wanneer het ruwe 
idee voldoende vorm heeft, wordt de tekstschrijver erbij 
gehaald. Hij moet dan dat uitwerken tot een revue met een 
verhaal, personages, liedjes, dans, enz. Hiervoor worden 
zonodig ook gesprekken gevoerd met de Veldhovense 
bevolking. De afgelopen Revue was dat zeker het geval 
omdat het toen ging over het Veldhovens onderwijs van de 
afgelopen 50 jaar. Bij de auditieronde is het grootste deel 
van het verhaal klaar. In het begin is iedereen welkom om 
auditie te doen. De “ervaren” revue-mensen moeten ook 
gewoon weer opnieuw auditie doen. Het is dus niet 
vanzelfsprekend dat een ervaren kracht de volgende Revue 
automatisch mee kan/mag doen! Gedurende de audities en 
de eerste repetities bekijkt de regisseur (dezelfde persoon 
als de tekstschrijver) welke personen hij het beste kan 
koppelen aan de personages uit het verhaal. En dan begint 
het echte repeteren. 
 
7�����	�������������	��
Op het moment dat we met de nieuwe editie beginnen is de 
rode draad van het verhaal wel bekend, maar het verhaal 
zelf wordt nog voortdurend aangepast. Fried vertelt: “Als er 
iemand andere ideeën heeft betreffende de uitvoering dan 
staan de regisseur en de arrangeur daar altijd voor open.  

(��&��
����$�����
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Zo kunnen de hoofdrolspelers hun eigen draai aan de 
personages geven en dat is wel zo prettig. Zo worden ter 
plekke ook vaak de grappen bedacht. De totstandkoming 
van De Veldhovense Revue zoals het publiek het ziet is dus 
van het begin tot het eind eigenlijk een continue proces.” 
Rianne gaat verder: “Op een gegeven moment sprak een 
mevrouw mij aan na een van de eerste uitvoeringen. Ze gaf 
me eerst een complimentje en daarna zei ze meteen: “Mag 
ik u één tip geven. Zuster Liberta haalde het vroeger echt 
niet in haar hoofd om zelf de prullen op te rapen. Dat liet ze 
altijd door een leerling doen.” “Nou daar heb ik rekening 
mee gehouden tijdens de volgende voorstelling. Dan 
wenkte ik een van de leerlingen en liet hem de prul papier 
oprapen. Dan hoor je dat het publiek dat herkent want daar 
lachen ze om. Zo zie je maar dat er zelfs tijdens de 
uitvoering nog dingen bijgeschaafd worden”. 

7	��	�	���
Erik van der Velden: “In totaal hebben we  
14 voorstellingen gegeven met ongeveer 400 bezoekers per 
avond. Alles was uitverkocht dus in totaal hebben bijna 
6.000 mensen De Veldhovense Revue bezocht. Tot nu toe 
hebben we nog geen middagvoorstellingen gedraaid. Twee 
voorstellingen op een dag is te veel van het goede. Vanaf 
10 december zijn we elke avond in de Schalm paraat 
geweest. Dat begint met repetities en het doorlopen van de 
techniek en het decor. Op 14 december hebben we de  
try-out gehad en op de 15e de première. Vervolgens hebben 
we iedere avond aaneengesloten opgetreden tot en met de 
23e december. Met kerstmis zijn we vrij geweest en daarna 
hebben we nog van de 27e tot en met de 30e december 
opgetreden. Daarna ben je wel blij dat het afgelopen is, 
want je bent echt moe.” En omdat het zoveel van je lichaam 
en geest vraagt, worden er ook wel eens mensen ziek. 
Marianne: “Ik was dit jaar ook een dag echt ziek. Ik stond 
te rillen op m’n benen en dan moest ik als pastoor Van 
Welie ook nog op stelten lopen. Dan krijg je wel een 
paardenmiddel voorgeschreven van de dokter hoor, want je 
kunt gewoon niet ziek worden. We hebben werken niet met 
een stand-in”. Rianne: “Ik was op een gegeven moment van 
de trap afgeschoven en daardoor speelde een oude 
achillespeesblessure weer op. Ik kon gewoon bijna niet 
meer lopen. Maar in mijn rol als gymjuf moest ik rondjes 
lopen. Gelukkig kun je dat dan oplossen door de leerlingen 

te laten lopen maar fijn is het niet.” Marianne gaat verder: 
”Voor mensen met een gezin thuis is zo’n jaar extra 
intensief. Want het gewone gezinsleven is totaal van slag 
als vader of moeder een aantal weken meedoet met de 
Revue. Bovendien hebben veel spelers ook nog een baan. 
Velen nemen natuurlijk wel een aantal dagen vrij, maar dat 
kan niet iedereen. Dat maakt het echt heel zwaar. Daarom 
vind ik het prima dat de revue niet ieder jaar plaatsvindt, 
hoe gezellig ik het ook vind.” 
 
6	����������	�
De totale organisatie bestaat uit 160 mensen die actief zijn 
achter de schermen (decor, geluid, catering, bestuur, etc), 
18 mensen maken deel uit van het orkest en de cast bestaat 
uit 54 mensen. Een hele organisatie. Een deel van de 
organisatie wordt gedragen door de professionals en het 
grootste deel wordt ingevuld door vrijwilligers. Met de 
professionals bedoelen we: de regisseur, arrangeur, 
choreograaf, directie en de mensen van het licht, geluid, 
decor en niet te vergeten de floormanager en de 
productieleider. De productieleider is de spil tussen de 
professionals en het bestuur enerzijds en de cast anderzijds. 
Achter de schermen is het een drukte van jewelste en wordt 
er goed voor iedereen gezorgd. Er lopen voortdurend dames 
rond die voor de catering zorgen. Er is altijd een hapje of 
een drankje te krijgen en voor de grotere honger zijn er 
broodjes of iets warms te eten. Tijdens de Revue staat er 
altijd een grote tent op het Meiveld omdat we niet met z’n 
allen achter de coulissen kunnen verblijven.  

)�����
������*�
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Met het decor zijn ongeveer tien mensen bezig, met de 
kleding worden we geholpen door acht dames, er lopen vijf 
officiële gastvrouwen rond. Bij de techniek werken vier 
mensen, bij de grime ongeveer vijftien mensen en er zijn 
acht mensen die de kapsels verzorgen. En nogmaals, het 
zijn bijna allemaal vrijwilligers! De kostuums worden 
meestal door de spelers zelf bij elkaar gezocht in 
kringloopwinkels en de Jacobushoeve. De speciale 
attributen zoals kale koppen, stelten etc. worden door de 
stichting Veldhovense Revue gekocht en blijven hun 
eigendom. De jongste deelnemer was dit jaar Lotte Flos 
(15) en de oudste deelnemer was Ton Wouters (70). Maar 
in een eerdere productie hebben ook jongere kinderen 
meegedaan in het koor. 
 
7		��"���		��
Tom Vinken is een van de vele jongere deelnemers. Hij 
speelde de jonge Dirk van den Boogaerdt en hij deed mee 
in het dansensemble. Tom is razend enthousiast en vindt het 
verschrikkelijk dat het nu allemaal voorbij is. De afgelopen 
tijd heeft hij er een grote familie bij gekregen die hij nu 
weer zal gaan missen. “Maar ook de sfeer en het leventje 
eromheen. Na een optreden komen alle spelers nog gezellig 
naar de foyer om wat te drinken en wat na te praten. Om 
een uur of één ’s nachts houden de meeste het wel voor 
gezien, maar de jongere spelers spreken daarna meestal nog 
af om bij iemand thuis wat te drinken. Het wordt dan vaak 
wel een uur of vier voordat ik in bed lig, maar het is wel 
gezellig. Ik ben 29 december jarig en na het optreden komt 
de hele cast bij mij thuis mijn verjaardag vieren. Wel druk, 
maar heel leuk. Het begint al een soort traditie te worden!” 
Rian gaat verder: “De groep jongeren was nu ook veel 
groter dan de jaren daarvoor. De sfeer was afgelopen jaar 
ook uitzonderlijk goed in de groep. Misschien komt het wel 
door de jongeren. Een ding is zeker. We zullen elkaar de 
eerste weken wel missen.” Er wordt veelvuldig ge-SMSt en 
gebeld.  
En de reünie voor dit jaar is alweer gepland. Daarna hebben 
we nog een keer een barbecue en dan kunnen we alweer 
uitkijken naar het volgend jaar want in 2008 staat de 
volgende Veldhovense Revue alweer in onze agenda! 

Twee horeca-ondernemers één uit Oerle,Victor de Kort en 
de andere uit Wintelre, Mies van Loon organiseren op  
31-03-2007 het Veldhovensspektoakel, dit groot feest staat 
in teken van gezelligheid en herkenbare muziek uit de jaren 
60-70-80-90 jaren. 
De avond zal het karakter hebben van een reünie van 
mensen die elkaar vroeger bij het uitgaan ook 
tegenkwamen, we mikken op een publiek vanaf 25 jaar en 
we willen het laagdrempelig houden met een lage entree. 
De avond wordt gepresenteerd door zanger/entertainer  
Rob Ronalds en de liveband Boulevard speelt drie sessies 
van herkenbare muziek oa. Abba, Queen en anderen. 
Ook treedt de beste look-a-like Andre Hazes van Nederland 
op dit is Frans Duijts en de Veldhovense Idols komen ook 
nog. 
Dit grootse feest wordt gehouden in sportcomplex de 
Heiberg in Veldhoven. De entree bedraagt 10.00 euro per 
persoon. 
We hopen ook veel mensen uit Oerle te zien op 31-03-2007 
in sportcomplex de Heiberg, kaartverkoop gaat via onze 
voorverkoopadressen.  
Zie onze website: www.veldhovensspektoakel.nl 
 
Op zondagmiddag 01-04-2007 treden Nick en Simon op en 
als hoofdact komt Jan Smit. Voor kaarten van deze middag 
kunt u terecht bij een van de organisatoren. De is zaal open 
om 14.30 uur. 

"���������	����������	
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Barbecues 
 

Voordelig en goed 
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Het Vakantiecomité heeft zondag 14 januari jongstleden de 
Rabo Verenigingsprijs gewonnen. Hieperdepiep voor het 
Vakantiecomité: van harte gefeliciteerd! Deze prijs is door 
Rabobank Oerle-Wintelre in het leven geroepen om een 
blijk van waardering te geven aan de talloze vrijwilligers 
die zich, via verenigingen en stichtingen, inzetten om de 
leefbaarheid binnen de lokale gemeenschap te vergroten. 
Dit jaar waren er de volgende drie genomineerden: 

�� Groen en Keurig 
�� Boergondisch Oers 
�� Vakantiecomité 

 
Met een nipt verschil van 10 stemmen (op een totaal 150 
stemmen) won het Vakantiecomité het van Groen en 
Keurig (Pompoenen). 
 
H	��������	�
Tiny Renders, algemeen directeur Rabobank Oerle-
Wintelre verwoordde zijn felicitatie als volgt: 
‘Dit jaar zet uw stichting zich reeds voor de 45e keer in om 
de jeugd in Oerle twee onvergetelijke vakantieweken te 
bezorgen. Een hele organisatie, die vooral veel tijd kost. 
Tijd die u en de andere organisatoren geheel belangeloos 
investeren. Dat dit op prijs gesteld wordt door de inwoners 
van Oerle blijkt uit het feit dat deze zelfde inwoners uw 
stichting genomineerd en uiteindelijk uitgeroepen hebben 
tot winnaar van de Rabobank Verenigingsprijs. Hartelijk 
dank voor uw inzet en veel succes en plezier gewenst bij 
het organiseren van het vakantieprogramma voor dit jaar.’ 
 
�	�������
Het Vakantiecomité was zeer vereerd: ‘We zullen het 
bedrag van �������- dat bij deze prijs hoort op een goede 
manier voor de jeugd besteden. En we hopen dat Groen en 
Keurig en Boergondisch Oers in de komende jaren ook 
deze prijs zullen winnen, want dat zijn ook prachtige 
initiatieven die ons dorp heel veel kleur geven. 
Bij deze willen we alle ouders en sponsoren bedanken die 
ons ieder jaar helpen het vakantieprogramma tot een feest te 
maken. Het is de jeugd die Oers verenigt, ons jong houdt en 
gelukkig maakt. Wat is er mooier dan daar de eerste Rabo 
Verenigingsprijs aan te geven.’ 

*����	+,�����	
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Naar aanleiding van het succes van 2006, zijn ook in 2007 
weer een aantal routes vernieuwd. Er kan gekozen worden 
uit fietsroutes van 30, 45 en 60 km. 
 
Leg nu reeds de datum in uw agenda vast! 
 
Informatie is te verkrijgen bij:  
Fiets-4-Daagse Kempenland,  
Dreef 20,  
5504 LC Veldhoven 
06 51490108 
E-mail: info@fiets4daagsekempenland.nl 
Website: www.fiets4daagsekempenland.nl 
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In 2006 mochten wij wederom vele bijdragen ontvangen 
voor steun aan projecten, welke ten doel hebben het 
onderwijs en de ontwikkeling van kansarme kinderen in 
India te bevorderen. 
Elk jaar vragen wij ons weer af hoe we het geld bijeen 
kunnen krijgen om aan al de aanvragen, welke wij 
regelmatig ontvangen te kunnen voldoen. Uit de 
aangevraagde projecten moeten daarom de meest urgente 
worden uitgezocht. 
De kledingactie zorgt voor een zeker constant bedrag aan 
inkomsten en ook ontvingen wij schenkingen van een 
aantal trouwe sponsors, inclusief enkele charitatieve 
instellingen en MOV-acties. 
Evenals in 2005 waren er donaties bij gelegenheid van 
verjaardagen, huwelijksjubilea en afscheidsrecepties. Ook 
konden we weer rekenen op de sponsorouders, die de 
kosten van levensonderhoud en opleiding voor een of 
meerdere kinderen voor hun rekening namen. Alle gelden 
welke wij ontvangen komen zonder aftrek van kosten ten 
goede van de kinderen en de projecten. De Projectgroep 
Ontwikkelingssamenwerking (POS) neemt een aantal van 
onze onvermijdelijke kosten voor haar rekening en steunt 
ook onze projecten, daartoe in staat gesteld door de 
Gemeente Veldhoven. 
 
In ons werkgebied in het arme noordoosten van India is 
onderwijs een belangrijk middel om de lokale bevolking te 
ondersteunen en de kinderen een kans te geven op een 
goede toekomst. De scholen, welke veelal geleid worden 
door de zusters van de orde van de Ursulinen zijn niet 
gebonden aan een specifieke godsdienst. De kinderen 
komen uit allerlei gemeenschappen en godsdiensten. 

Zoals al in de Nieuwsbrief van 2006 werd verteld, waren er 
aanvragen uit India voor de uitbetaling van salarissen van 
leerkrachten van diverse scholen. Deze verzoeken konden 
in 2006 worden gehonoreerd, evenals de tweede termijn 
van de 20 klassige Engelse school. Aan onze toezegging 
om ook de derde termijn te betalen hopen we in 2007 te 
kunnen voldoen. Door onze stichting is in 2006 ook een 
tractor met trailer gefinancierd, waardoor men in 
Chhattisgarh het land kan bewerken en daardoor voor de 
diverse hostels rijst, groente e.d. beschikbaar komen. 
Zoals op het overzicht van de uitgevoerde projecten is te 
zien heeft onze stichting in totaal in 2006 ����������������
India overgemaakt. Naast de eerder vermelde projecten ziet 
u ook de betaling voor een generator te Bundu, waar in 
2004 met onze hulp al een jongenshostel en lerarenverblijf 
werden gebouwd. Ook zijn enkele waterprojecten 
uitgevoerd, welke zeer belangrijk zijn voor onder meer de 
gezondheid van de kinderen. 
Wij hopen ook voor 2007 op voldoende middelen om de 
kansarme kinderen verder te kunnen helpen. 
Helpt U hieraan mee? Onze bankrekening is 1385 08 852 
bij de Rabobank Oerle-Wintelre 
 
Bestuur Pastoor Vekemans Fonds 

Januari 2007. 
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Ons bestuurslid Thea de Lepper heeft te kennen gegeven 
zich niet voor herbenoeming voor een volgende termijn 
beschikbaar te stellen. Zij was bestuurslid vanaf 15 februari 
1995 en woont sinds enige tijd buiten Oerle. 
Wij willen Thea hierbij van harte bedanken voor alles wat 
zij gedurende die tijd voor onze Stichting en voor de 
kinderen in India heeft betekend. 
 
Door de Raad van Toezicht is in de vergadering van 28 
november 2006 de heer Ton van Hagen uit Oirschot 
benoemd tot bestuurslid. Ton heeft in het verleden al veel 
contacten gehad met India en zal zich binnen het bestuur 
onder meer bezig gaan houden met het benaderen van 
instellingen voor het verkrijgen van ontwikkelingsbijdragen 
voor onze projecten in India. 
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Stichting Pastoor Vekemans Fonds heeft in 2006 wederom 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor de opvoeding 
en ontwikkeling van kansarme kinderen in het noordoosten 
van India. De onderstaande projecten hebben wij met Uw 
steun gefinancierd. 
 
1. Medicijnen en instrumenten voor  

kraamkliniek Dumka  ������������� 
2. Waterput voor Manpur village ������� ���� 
3. Bouw 20 klassige Engelse school, kantoor 

etc. te Dharamjargarh  ������ !��� 
4. Voor Ambedakar School te Varanas ������������ 
5. Opleiding Primila en Kevin ������������ 
6. Tractor met trailer te Chhattisgarh  �����	������ 
7. Generator voorschool, hostel, lerarenverblijf 

en watervoorziening te Bundu  ������������ 
8. Solar light voor hostel Pratappur ��������� ��� 
9. Waterpomp voor studenten Pratappur �������� ��� 
10. Waterput voor hostel Ambikapur ������ ����� 
11. 2e hands jeep voor vervoer schoolkinderen 

in Kekherukhand in Assam �������	���� 
12. Ophogen schoolterrein St.Ursula, 

Kekherukhand  ������������ 
13. Jaarsalaris 8 leerkrachten te Dharamjargarh �����!��!��� 
14. Jaarsalaris 8 leerkrachten te Kodaura �����! ����� 
15. Jaarsalaris 8 leerkrachten te Bagra ������������ 
16. Jaarsalaris 4 leerkrachten te Bahora ������	 !��� 
17. Jaarsalaris 4 leerkrachten te Ordih ������	 !��� 
18. USCI-sponsorkinderen (diverse locaties) ������ ����� 
19. Sponsoring 50 kinderen  

(vnl. diocees Dumka)  ������������ 
 
Totaal bestedingen in 2006  ����������� 
 
Voor de Engelse school in Dharamjargarh heeft onze 
Stichting de financiering van de gehele bouwkosten op zich 
genomen in totaal ���	��������"���#������$�%����������� 
1/3 gedeelte als in 2006 1/3 gedeelte betaald. Er is een 
krediet van de aannemer, welke is gebaseerd op onze 
toezegging om het resterende 1/3 gedeelte in 2007 te 
betalen. 
 
 
Veldhoven, 1 januari 2007. 

/�����������������	
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Carnaval. Het tonpraotersdebuut was een groot succes. Het 
was geweldig wat er allemaal uit de ton kwam. We vonden 
het daarom wel de moeite waard om het nog eens helemaal 
op papier te zetten, zodat iedereen het nog eens op zijn 
gemak kan doorlezen. 
 
MARIELLE SCHIPPERS. 
 
Toen het zo wa half februari war kregen we te hurre dat er 
met de school Carnaval geviert werdt. Dan mogde plee-
bekken, dur doe ik nie an mee. Ik goi thuis wel op de plee 
zitten. Dur hoefde nie vur nur de school te gon. De mister 
zee: ge macht ok ton proaten. Ik wis nie wa de was. Ik zee 
tegen ons Vader: moete dan in een vol ton bier gon ston? 
Die zee: dur kunde gerust in gon ston meidje, want die 
drinken Jos Casteleyns en Tienus urst wel leeg. Zodoende 
de ik toch mer ene spierts in mekaar gedraaid heb. Ik wil 
efkes zeggen wie ik ben: ik ben Marieke van de Kleine 
Schipper, en ik woon krek vur het vliegveld. Beste 
schoolvrienden en vriendinnen. Hierbij hurre ok de misters, 
de juffrouws en Tienus, in elk geval vur vandaog. Het 
mister of juffrouw zijn is een moeilijk beroep. Ze moeten 
veul nadenken hoe ze iets moeten vraogen. Ze weten zelf 
niks. Ze hopen dan mer, de wij het antwoord weten. Anders 
wordt den onderwijzer nie wijzer.Ik vind Marie-ke Kelders 
een goei juffrouw-ke. Ge komt dur als kiendje van de 
kleuterschool, die kennen nog hillemol niks, en na een par 
daog kende al, aap-boom-roos-mies. Noot nie, want die 
kende ik al. Bij ons sti dan ok ne noteboom achter het huis. 
De enigste klas dur ge iet leert, de is bij Marie-ke Kelders. 
In de ander klassen moet de juf of mister steeds wa 
vraogen. En..... hoe hoger de klas, hoe minder de de juf of 
de mister wit. Ze vraogen dan ok steeds meer. Chris 
Pennings is ne goeie mister. Die let zo goed op ons achter 
op de speelplaats...... hij kos beter een bietje vur de school 
kijken....neffe de weg, misschien hon ze dan z,n nieuwe 
superfiets nie weggehold. ’t Was ok wir nie zu hul erg, 
want hij hoi nog een reserve fiets. Ik vraog me af hoeveul 
reserve-fietsen hij nog hi.Toen kwamen wij bij Rene 
Berkers. Het is wel sunt dat er niet meer kindjes in Oers 

waren. Dan was ie wel in Oers gebleven. De was ne goeie 
vent. Nou zit ik in de 4e bij Hans Manders. De is de grote 
mins van de school. De is tot heden ne goeie mister, mer ik 
denk dat het nou erger zal worden, as ge ziet det er 
tegenover de school een nieuw huis moet komme ston, nou 
ben ik bang dat ie mee zijn gedachten vort meer an den 
andere kant van de weg zal zen inplats van be ons in de 
klas, het is goed de wij an de zijkant zitten anders zou ie 
dun hille dag dur het raom ston te kijken. We zullen er het 
beste mer van hopen. Nou zou ik na de grote vakantie nor 
de 5e klas moeten, mer ik denk de ik die mer oversloi, dur 
zit nou eigenlijk al, want dur zit een stuk van de 5e klas bij 
ons. En de hurre wij gelijk wa die allemol te vertellen 
hebben. Als ik nou na die grote vakantie nur de 6e klas goi, 
dan hur ik ok nog wel een bietje van de 5e klas, want Jos 
Casteleyns hi ok nog een stuk 5e klas, dur hur ik dan ’t men 
ok wel weer, tenminste wa ik geer hur.Bij Jos Casteleyns 
dur zal ’t gebeuren. Ja, ja. Dur worde gevormd. En krijg je 
sexuele voorlichting. Dur werkt mister Casteleyns een hul 
jaor an. Hierbij kregt ie de wijze hulp van Tienus. Tienus is 
de moter van de school. Die vent kan alles. En wa ok fijn is, 
hij houd nog wel van een grapje. Dan moet ik het nog efkes 
hebben over een ster, een televisie-ster, wel te verston. Ja 
natuurlijk..........Eefje de Vries. Of as ge wilt, juffrouw de 
Cok. En witte wa ik gehurd heb? Zal ik ’t is vertellen? 
Iemand die zo af en toe in de school kumt vallen, hi pas een 
geweldig groot fist gegeven. Ze is nou 50 jaor geworre. Nie 
de zer zo oud uit zie, nee ze lekt veul jonger. Ze zou nog 
ongeveer vur Tineke van de televisie dur kunne gon. Nou ik 
schei er mer ut allemol. Veul leut en lol me de 
Carnaval......... 
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Een van de ‘makkelijkste’ geldgevers zijn fondsen. Deze 
zijn immers in het leven geroepen om geld weg te geven. 
Maar fondsen zijn niet voor alles en iedereen. Ze stellen 
wel hun eisen. Het fondsenboek kan daarbij helpen én niet 
onbelangrijk: in Oerle zijn 2 inwoners die verenigingen en 
stichtingen mee helpen zoeken naar ‘inkomstenbronnen’. 
Deze twee zijn: 
- Jan van den Oetelaar, Oude Kerkstraat 33,  

5507 LA  Veldhoven, � 040 - 2051548 
en 
- Martien van der Wijst, Oude Kerkstraat 30a,  

5507 LC  Veldhoven, � 040 - 2051942 
  
De Vereniging van Fondsen in Nederland (afgekort FIN) is 
een belangenvereniging van vermogensfondsen. De uitgave 
van het Fondsenboek en de FondsenDisk, waarin de 
gegevens van zo’n 650 fondsen in Nederland zijn 
opgenomen, is de bekendste activiteit van de FIN.  
Verder ondersteunt de FIN haar leden, stimuleert onderling 
contact en samenwerking en biedt hulp bij het voeren van 
een verantwoord bestuur, vermogensbeheer en giftenbeleid. 
De FIN onderhoudt contacten met de overheid, 
maatschappelijke organisaties en de media. Ook stimuleert 
de FIN wetenschappelijk onderzoek naar fondsen en 
verzamelt documentatie en informatie over fondsen. 
FIN bevordert het oprichten van nieuwe fondsen. FIN-leden 
zijn in Nederland gevestigde vermogensfondsen die een 
aanzienlijk deel van de opbrengst van hun vermogen 
onverplicht aan meerdere personen of organisaties ter 
beschikking stellen. FIN-leden richten zich op welzijn, 
cultuur en liefdadigheid. 
 

H����	�!�	��	��H����	�6�����
Voor iedereen die wel eens op zoek is naar een fonds, om 
financiële steun bij aan te vragen, is het Fondsenboek of de 
FondsenDisk (de CD-rom versie) een onmisbaar 
hulpmiddel. Met ruim 650 fondsen zijn het complete en 
actuele naslagwerken, in een zeer gebruikersvriendelijke 
uitvoering! Allebei worden ze uitgegeven door de 
Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), in 
samenwerking met Walburg Pers.  
Wat vindt u in het Fondsenboek?  
Het Fondsenboek is een hulpmiddel bij het verkrijgen van 
financiële steun van particuliere fondsen voor allerlei 
verschillende projecten en levenssituaties. Of het nu gaat 
om een studiebeurs, een culturele manifestatie, een 
maatschappelijk project of een persoonlijke situatie, met 
behulp van het Fondsenboek is in vele gevallen een fonds te 
vinden dat mogelijk een financiële bijdrage wil leveren. 
Lees ook de aanvraagtips! De fondsen in Fondsenboek en 
FondsenDisk zijn actief op de terreinen: 
��Maatschappelijk werk  
��Gezondheidszorg  
��Internationale hulp  
��Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming  
��Onderwijs en onderzoek  
��Kunst en cultuur  
��Sport en recreatie  
��Kerk en levensbeschouwing  

 
Heb je vragen, neem dan contact op met  
Jan van de Oetelaar of met Martien van der Wijst. Ze 
helpen je graag verder. Zij zijn ook in het bezit van het 
Fondsenboek en Fondsendisk. 
 
Werkgroep OWWO 
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Zo’n twintig belangstellenden hadden op vrijdagavond  
26 januari de moeite genomen om naar de evaluatieavond 
van het pompoenenplezier met Halloween te komen. Naast 
enkele gratis consumpties van bloemenvereniging Groen en 
Keurig genoten zij in dorpscentrum d’ Ouw School ook van 
een zeer verzorgde presentatie op dvd over de editie van 
2006. 
 
Enkele maanden geleden heeft de organiserende 
bloemenvereniging van de wijkagent te horen gekregen dat 
hun evenement in de problemen gaat komen als het op deze 
voet doorgaat. Dan kan het niet meer, gaf hij hen te 
verstaan. Doordat er op enkele plaatsen 
verkeersopstoppingen ontstonden leidde dit tot gevaarlijke 
situaties. 
 
De wijkagent was ook uitgenodigd voor de evaluatieavond, 
maar was helaas verhinderd. Wel deed hij de toezegging 
om binnenkort contact op te nemen met Groen en Keurig 
om een afspraak te maken. 
 
Omdat het naderend onheil voor de editie 2007 al in het 
Eindhovens Dagblad heeft gestaan hadden de aanwezigen 
hun huiswerk goed gedaan. Terwijl het buiten droog was 
regende het binnen… oplossingen. 
 
Laat bezoekers op een centrale plaats in Oerle parkeren om 
vervolgens al wandelend de creaties in het centrum te 
bekijken. Communiceer dit ook via de media. 
Laat buurten/verenigingen die een show geven door enkele 
bewoners het verkeer in goede banen leiden. 
Regel via de gemeente dat alle straten tijdens het 
pompoenenplezier eenrichtingswegen zijn, dit bied tevens 
de mogelijkheid om één kant van de straat te gebruiken om 
te parkeren. 

Bekijk de mogelijkheid om een treintje of huifkarren met 
bezoekers rond te laten rijden. 
Deel routebeschrijvingen uit op alle invalswegen. 
Stel een parkeerverbod in voor één kant van de weg. 
Leid het doorgaand verkeer buitenom, net als tijdens de 
kermisdagen. 
 
De algemene conclusie was dat het verkeer het enige aspect 
is dat verbetering behoeft. 
 
Enkele andere gehoorde opmerkingen waren: 
In 2006 zijn er in de nacht van zaterdag op zondag op 
diverse plaatsen creaties vernield door uitgaanspubliek. Kan 
het pompoenenplezier niet beginnen op zondag? De 
organisatie wil graag een weekend tijdens de 
openingsdagen. 
Is het niet handiger om een plattegrond van de route 
beschikbaar te stellen? Dit blijkt niet zo te zijn, de route 
was in 2006 zo uitgebreid dat de plattegrond niet te lezen 
zou zijn. Tevens loop je het risico dat bezoekers dan hun 
eigen route gaan uitstippelen. 
De bewegwijzering werd ook nog niet als ideaal ervaren. 
Vermoedelijk zullen de aanwijzers in 2007 voorzien 
worden van reflecterende pijlen. 
Op plaatsen waar een voorstelling werd gegeven bleek het 
aanvangstijdstip van 18.00 uur te vroeg. Liever begonnen 
zij om 19.00 uur. 
Deelname van creaties in het buitengebied. Het voordeel is 
dat zij ‘lucht’ geven in het centrum. Nadeel is dat het 
buitengebied enkel via slecht tot niet verlichtte wegen te 
bereiken is en ook dat veel bezoekers niet de moeite namen 
om hier te gaan kijken. 
 
En dan nog enkele tips/mededelingen. 
Zorg dat bij de deelnemende creaties het volgnummer komt 
te staan zoals dat ook op de routebeschrijving staat.  
Groen en Keurig gaat dit vermoedelijk regelen. 
Een pompoen met een kaarsje erin gaat ten gevolge van de 
grote hitte snel rotten. Door het gebruik van bijvoorbeeld 
kerstverlichting blijft de pompoen langer goed. 
De editie 2007 wordt gehouden van zaterdag 27 oktober tot 
en met woensdag 31 oktober. 
Er worden nog ideeën gevraagd voor een ‘ludieke’ opening 
op 27 oktober. 
 
Namens Groen en Keurig, Ad Adriaans. 
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Een nieuw en laatste verslag vanuit 
Polen. Mijn vorige bericht was 
afkomstig van mijn website, en week 
daarom lichtelijk af van de andere 
berichten, maar vanwege de drukke 
periode waarin ik mij toen bevond 
had ik geen tijd een ander verhaal te 
schrijven. Dit is nu wel het geval. 
De algemene stemming in de dorms 
hier is allerminst vrolijk, daar het grootste deel van de 
Erasmus mensen deze week vertrekt. Verscheidene 
studenten zijn al reeds met de nodige tranen vertrokken, en 
aankomende dinsdag is voor mij ook het moment 
aangebroken gedag te zeggen. Mijn buitenlandse avontuur 
wordt ietwat verlengt daar ik mijn vier Erasmus vrienden 
nog een aantal dagen in Berlijn ga bezoeken op de 
terugweg, maar daarna is het echt afgelopen. Het afscheid 
zal niet makkelijk zijn. Zoals een Franse vriend van mij 
tijdens zijn afscheid zei; hij had verwacht vrienden te 
maken, maar nooit gedacht nieuwe familie te vinden. Zo 
sterk is de binding hier.  
De afgelopen weken zijn zeer zeker weken geweest om 
nooit te vergeten. De terugkomst van alle studenten na de 
Christmas-break was geweldig, en we hebben er nog een 
supermooie tijd van gemaakt. De examens vonden plaats in 
de derde week van januari, welke ik met nauwelijks 
studeren allemaal positief heb afgesloten. Het niveau is hier 
niet te vergelijken met dat in Tilburg. Activiteiten die er de 

laatste weken zijn uitgesprongen zijn de twee tripjes om te 
gaan snowboarden, de goodbye party en elke keer weer het 
afscheid van mensen waarmee je een hechte vriendschap 
hebt opgebouwd.  
Iets waar we het allemaal over eens zijn is dat afscheid 
nemen niet het einde is, maar het begin van iets nieuws, 
omdat we elkaar zeker nog gaan zien. Plannen zijn reeds in 
de maak om de studenten die hier een 2e semester blijven 
op te zoeken in juni, in de zomer zal ik in Frankrijk zeer 
zeker mijn Franse vrienden opzoeken en in oktober ga ik 
naar Spanje.  
De tijd voor inpakken is gekomen, enkele dagen geleden 
heb ik een extra tas gekocht aangezien ik letterlijk twee 
keer zoveel bagage heb als toen ik vier maanden geleden 
hier aankwam. Het lijkt veel en veel langer terug. Het zal 
geweldig zijn iedereen in Nederland weer terug te zien, 
maar nu ik nog hier ben wil ik niet weg. Helaas is dit 
onvermijdbaar en zal ik moeten gaan beginnen met pakken.  
Erasmus was de beste tijd van mijn leven, en ik kan 
iedereen die de mogelijkheid heeft dit mee te maken 
aanraden dit zeker te doen.  
Tot snel in Oerle.�
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Zondag aanstaande is het zover. Dan zal een enorme stoet 
Oerse mensen de optocht van Veldhoven opvrolijken. 
Iedereen die van Oers houdt loopt mee. Het wordt een mooi 
gebaar aan onze jarige harmonie. De teller staat al op meer 
dan 300 deelnemers. De animo is enorm en groeit nog 
iedere dag. Het is nog tot zondagochtend mogelijk om 
jezelf aan te melden voor deze unieke happening. 
 
Vanwege de Koninklijke Erepenning die de Harmonie heeft 
gekregen is de stoet geheel in rood, wit en blauw gehuld. 
De kleding, de attributen, honderden ballonnen, de 
tekstborden: alles is rood, wit, blauw. 
 
8�	�
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De Oerse stoet is verdeeld in vier delen en een 
vooruitgeschoven groep. Deze vooruitgeschoven groep 
loopt enkele wagens voor ons uit en deelt duizenden flyers 
en ansichtkaarten van Oers uit. Tekst op de flyers: ‘Oers 
houdt van Veldhoven en Veldhoven houdt van Oers. 
Waarom komt de optocht dan nooit naar Oers. Waarom?’ 
 
Deel 1 t/m 4 vormt één lange stoet. Aan de voorzijde van de 
stoet loopt deel 1 met een groot bord: Als de optocht niet 
naar Oers komt, komt Oers wel naar de optocht. Mensen in 
dit deel dragen ook kleinere borden met teksten als: 
‘Waarom?’, ‘Wij houden van jullie’,  
‘Wij horen er graag bij’, ‘Wij zijn ook Veldhoven’. 
 
Deel 2 heeft als thema: Optocht laat Oers links liggen. We 
zoeken nog 18 vrijwilligers die om de paar minuten steeds 
3 seconden op hun linkerzijde gaan liggen, op het teken van 
de omroeper. Hiervoor nemen we 25 lichtgewicht 
tweepersoonsbedjes mee (totaal dus 50 ‘linksliggers’). 
Deel 3 heeft als thema: Kom met ons mee, wij witte de weg 
naar Oers. Een onderdeel met veel witkalk, rollers, borstels, 
stoepkrijt en tekst: ‘Ik wit niks’, ‘Ik wit een hoop’, ‘Tis wit 
tussen ons’, etc. 
 
Deel 4 draagt heel veel Nederlandse vlaggen. En het 
afsluitende bord: Oers al 100 jaar in Koninklijke Harmonie 
met elkaar. 
 

Tijdens de optocht zullen we uit volle borst pakkende 
meezingliedjes zingen over Oers. Met meer dan 300 man 
sterk gaat dit een indrukwekkend geluid geven. 
 
5	��
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Alle deelnemers worden met de bus vanuit Oers naar de 
start in Veldhoven gebracht. Ná de optocht wordt iedereen 
met de bus vanuit Zeelst weer terug naar Oers gebracht. 
Daarna is er een erg gezellig feest in d’Ouw School. 
 
��	�	��		��	�	����	������
Neem zelf een lunchpakketje mee 
Kleed jezelf in rood, wit of blauw. Of een combinatie van 
deze kleuren. Voor de overige aankleding en attributen 
wordt gezorgd. 
Ben je in het bezit van een Nederlandse vlag met stok, 
neem die dan mee. Plak er je naam op. We hebben heel veel 
vlaggen nodig! 
Geef bij de werkgroep aan als je een actieve rol wilt 
vervullen in de optocht 
Inschrijving is mogelijk t/m zondagochtend 18 februari! 
 
Oers wordt beveiligd door Aroundio friendly security 
We hebben ook gedacht aan de beveiliging van ons ‘lege’ 
dorp tijdens de optocht. Oerle wordt op 18 februari tussen 
11.00 en 19.00 uur gratis bewaakt door een 
surveillanceteam van Aroundio friendly security. Meer 
informatie hierover kunt u krijgen via 
michiel.schumm@aroundio.nl of 06-46194342. Een mooi 
gebaar van dit professionele beveiligingsbedrijf. Ook de 
politie is ingelicht en houdt extra surveillances. Bij deze 
vragen we ook de achterblijvers om een oogje in het zeil te 
houden. 
 
#��	�	�	���$�����	�
Datum optocht: zondag 18 februari. Aanwezig in  
d’Ouw School voor uitleg en omkleden: 11.00 uur.  
Vertrek bus naar Veldhoven: 12.00 uur. Opstellen vanaf 
12.30 uur op de Dreef – Locht – Dorpstraat.  
(Eigen) lunch 13.00 uur. Start optocht om 13.30 uur.  
Einde ca. 15.30 uur. Vertrek bus naar Oers: 16.00 uur. 
 
Schrijf jezelf in via onderstaand inschrijfformulier.  
Nu kan het nog! 
 
Groetjes van de Werkgroep  
‘Oers in de Veldhovense Carnavalsoptocht’:  

Frans, Marian, Johan en Wil 
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O Ja, wij zijn trots op Oers en onze harmonie: natuurlijk doen we mee aanstaande zondag! 
 
Naam:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Adres:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Aantal personen: _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Lever dit formulier in vóór 18 februari 2007 bij Frans Loijen: Janus Hagelaarstraat 13, Johan van Kuijk: AP de Bontstraat 25, 
Marian van den Boomen: Paleisstraat 8 of Wil van de Vorst: Stepke 1 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 
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Ingrediënten: 
 
�� 250 gram spaghetti 
�� 2 eetlepels olijfolie 
�� 20 en 25 gram margarine 
�� 2 uien 
�� peterselie 
�� 250 gram champignons 
�� 2 ansjovisfilets  
�� 1 blikje tomatenpuree ( 70 cc ) 
�� 1 blikje tonijn 
�� 1 eetlepel kappertjes 
�� 1 eetlepel citroensap 
�� mespunt oregano 
�� peper, zout 
�� 50 gram Parmezaanse kaas 
�� 2 eetlepels paneermeel. 
 
Werkwijze : 
 
Verwarm de grill tijdig voor. Beboter de ovenschaal. Breng 
ongeveer 2 liter water met zout aan de kook. Schil de uien 
en snijd ze klein. Hak of knip de peterselie fijn. Veeg de 
champignons schoon en halveer ze. Snijd de ansjovisfilets 
fijn. Laat het blikje tonijn uitlekken en prak de tonijn fijn. 
Zet de spaghetti rechtop in het kokende water en druk 
wanneer de onderkant zacht wordt, de spaghetti in het 
geheel in het water. Kook de spaghetti gaar. Verhit de 
olijfolie met de 25 gram margarine. Voeg de ui en de 
peterselie toe en fruit dit al roerend tot de ui goudgeel ziet. 
Voeg de champignons toe, bak deze 5 min. en roer  de 
tomatenpuree en de ansjovisfilets er door. Laat de saus met 
de deksel op de pan 10 min. zachtjes pruttelen en roer er 
tenslotte tonijn, kappertjes, citroensap en oregano door. 
Breng op smaak met peper en zout.  

Vermeng de spaghetti met de saus en doe deze in de 
schotel. Strijk de bovenkant glad. Meng het paneermeel 
door de kaas en bestrooi hiermee de spaghetti. Verdeel de 
boter in klontjes eroverheen. Maak de rand van de schotel 
met een stukje keukenpapier schoon en zet de schotel boven 
het midden van de oven( gasoven ) onder de grill. Laat de 
kaas in ongeveer 8 min. smelten en kleuren. Schakel de 
grill uit. 
 
SMAKELIJK ETEN !!!!!!!! 
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Meer dan honderd jaar heeft het pensionaat “O. L. Vrouw 
van Lourdes”  het straatbeeld in Oerle bepaald. Vele 
mensen kende het pensionaat alleen van de buiten maar wat 
er zich binnen de muren afspeelde wist men doorgaans niet. 
Daar mijn interesse naar deze vorm van school-zijn me 
bezig hield heb ik contact gezocht met diverse oud 
pensionaires. Dit heeft mij zoveel stof op geleverd dat ik in 
staat zou zijn om hier alleen al een boek over te kunnen 
schrijven. Voor die mensen die later in Oerle zijn komen 
wonen en het pensionaat alleen van horen zeggen kennen, 
het pensionaat stond, tot de afbraak in het jaar 1972, naast 
de basisschool aan de Oude Kerkstraat. 
  
Maar even een stukje geschiedenis vooraf over het ontstaan 
van “De Congregatie van Zusters van Liefde” uit Tilburg.  
  
“De Congregatie van Zusters van Liefde van Onze Lieve 
Vrouw moeder van Barmhartigheid (scmm)  werd op  
23 november 1832 door pastoor Johannes Zwijsen gesticht. 
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De stichter van deze Congregatie werd geboren op  
28 augustus 1794 en kwam uit een molenaars gezin dat 
woonde in Kerkdriel, Gelderland.  
Hij werd op 20 december 1817 tot priester gewijd. 
  
Van 1832 tot 1842 was Zwijsen pastoor van de  
Parochie ’t Heike in Tilburg. De grote meerderheid van zijn 
parochianen bestond uit textielarbeiders en dagloners. 
Pastoor Zwijsen was geraakt door de concrete noden van 
zijn parochianen, daarom stichtte in 1832 hij de 
congregatie: ‘de zusters van liefde’ te Tilburg. Het doel van 
de congregatie was om zich in Tilburg in te zetten op het 
gebied van onderwijs ten behoeve van de arme en 
achtergestelde kinderen.  
  
Hij begon de Congregatie met drie begijnen uit het 
Belgische plaatsje Hoogstraten. Zij begonnen met dit werk 
in een kleine woning aan de huidige Piuslaan in Tilburg. 
Het tweede huis waarvan de voorgevel nog steeds bestaat, 
wordt “het huis met de 13 celletjes” genoemd. 
  
Pastoor Zwijsen is op latere leeftijd tot Bisschop gewijd. En 
werd benoemd tot bisschop te ’s Hertogenbosch. 
22 jaar nadat de Congregatie was op gericht werd besloten 
om in de gemeente Oerle ook een tehuis te openen, dat was 
dus in het jaar 1854. 
  

In diverse boeken geschreven over de meisjesschool te 
Oerle bestaat nog onenigheid. Volgens de meeste 
geschriften zouden de “zusters van Liefde” uit Tilburg de 
eerste zijn die, toen zij zich hier in 1854 vestigde, begonnen 
zijn met het onderricht aan de meisjes. Doch uit andere 
geschriften blijkt dat de Zusters hier, vermoedelijk, een 
“Liefdeshuis” gesticht hebben. 
  
Uit diverse aktes heb ik zomaar wat voorbeelden genomen. 
“In november 1854 wendt zich enen Maria Johanna van der 
Vaart,  houderes van een acte tot toelating tot het geven van 
onderwijs, zij was woonachtig te Tilburg, tot de 
gemeenteraad van OERLE met een verzoekschrift. 
“Daarbij te kennen gevende, dat zij voornemen heeft 
opgevat van een bijzondere school der tweede klasse 
binnen deze gemeente op te richten, bestemd tot het geven 
van onderwijs alleen aan meisjes in de Nederduitsche 
taal.”  (Nederlandse taal). 
  
Op 23 november van dat jaar besluit de gemeenteraad: 
  
“In aanmerking nemende, dat het oprigten eener dergelijk 
school voor de gemeente als zeer wenselijk te beschouwen 
is, - Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 mei 1831- aan 
Maria Johanna van der Vaart, voornoemd, authorisatie te 
verleenen, bestemd tot het geven van onderwijs aan meisjes 
in de Nederduische taal.” 
  
Op 28 april 1855 besluit de gemeente 
 
“Gelet op het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der 
Provincie Noord Brabant, in dato de 6 februari jl (1855) 
waarbij ons (=den Gemeenteraad) de mededeling is gedaan 
van een missive van de minister van Binnenlandsche zaken 
van 31 januari jl (1855) waarbij krachtens het Koninklijk 
Besluit van den 31 augustus 1831, machtiging werd 
verleend tot benoeming van Maria Johanna van der Vaart 
als onderwijzeres in de onlangs binnen deze gemeente 
opgerigte bijzonder school.” 
“Hebbende goedgevonden en verstaan:  
Uit krachte van voorschreven magtiging aan te stellen tot 
onderwijzeres in genoemde school Juffrouw  
M. J. van der Vaart voornoemd en zal afschrift dezer aan 
M. J. van der Vaart meergenoemd worden uitgereikt om 
haar te strekken tot acte van aanstelling.”  
  



21 

 

Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

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

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 
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De boven genoemde Maria Johanna van der Vaart heeft op 
heden in handen van Burgemeester en wethouder afgelegd 
de belofte van geene kinderen op hare school te zullen 
ontvangen dan die de koepokinentingen ondergaan of de 
kinderziekte gehad hebben. 
  
Daarna vindt men nog een mededeling van de 
Burgemeester waarin het volgende staat vermeld. 
“Op 31 oktober 1855 deelt de Burgemeester aan de 
schoolopziener in het 5e district mede, dat de onderwijzeres 
aan de school – M. J. van der Vaart – in het liefdehuis twee 
kweekelingen heeft met name Elisabeth Maria Eijken en 
Wilhelmina Teurlings.” 
  
En op 30 mei 1856 bericht hij aan de schoolopziener, dat te 
Oerle “bestaat een geestelijke vereeniging van vrouwen 
bekend onder de naam van Liefdezusters en bestaat uit vijf 
leden, van wie zich twee wijden aan het geven van 
onderwijs.” 
  
Uit deze aktes maak ik dan weer op dat de eerste lerares van 
de meisjesschool niet de zusters waren maar Maria Johanna 
van der Vaart. 
  
Maria Johanna van der Vaart is overleden op 1 januari 1875 
te Moergestel 
  
Elisabeth Maria Eijken werd geboren op 16 maart 1826 te 
Geldrop. Zij vestigde zich in Oerle op 27 december 1854 en 
ontving de namen Zuster Maria Jacoba. 
Zij kwam te overlijden op 1 januari 1905 te Diessen. 
  
Wilhelmina Teurlings werd geboren op dinsdag  
20 november 1832 te Tilburg. Ook zij vestigde zich te 
Oerle in december 1854. 
  
Vermoedelijk is de eerste meisjesschool gestart in het 
liefdehuis van de zusters en nadien, door de intrede van de 
twee kwekelingen, over gegaan naar de zusters van Liefde. 
  
 
Frans Loots 

3����	�&��&&�	

Ik zet een masker op 
om mezelf achter te verschuilen. 
Niemand die ziet wie ik ben, 
niemand die me herkent. 
  
Ik zet een masker op 
om mijn eigen ik te verbergen. 
Mijn lach en mijn traan 
worden nu door niemand gezien. 
  

Ik zet een masker op 
om even een ander te zijn. 
Even vergeten, even niet denken 
gewoon even iemand anders zijn. 
  
Ik zet een masker op 
om onder te gaan in de massa 
naamloos, onbekend 
vluchtend voor mezelf. 
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Het is gezellig in het restaurantje dat Diny en ik tenslotte 
gevonden hebben. Het ruikt fris, er is een leeg tafeltje en de 
chocolademelk met slagroom is verrukkelijk en niet al te 
prijzig. Weliswaar in een kartonnen bekertje maar dat mag 
de pret niet drukken. 
We zitten na te praten en uit te rusten van een tocht over de 
kerstmarkt hier. 
Plotseling staat ze bij ons tafeltje … een frêle oud dametje 
van zeker over de tachtig met een prachtige bos blauwgrijs 
haar. 
“Mag ik de dames even storen!? Ik zit zo te genieten van 
dat gezellige gepraat van jullie in het Nederlands, dat ik het 
niet kon laten om u even gezelschap te houden”, horen we 
haar zeggen in het sappig Vlaams dat ik helaas niet spreek 
en dus niet op die manier kan schrijven. 
“Ja weet u, hier in Brussel meent iedereen maar dat hij 
Frans moet spreken – dat staat zo deftig – zeggen ze dan. 
Nou aan m’n hoela, ze kunnen zich niet eens verstaanbaar 
maken in het Vlaams. 
Neem nou die jongemannen hier. 
Er is er, geloof ik, maar eentje die een beetje Vlaams 
spreekt (laat ik die nu juist getroffen hebben bij het 
bestellen van onze chocolademelk, denk ik stilletjes), maar 
de rest … Ho maar! En dat voor in zo’n zaak als dit, waar 
toch vele buitenlanders komen. 

Zelf heb ik ook een zaak gehad vroeger, maar ik kon mijn 
klanten tenminste verstaan als ze kwamen en zo hoort het 
ook. 
Maar goed ik laat u verder weer alleen want ik weet 
wanneer ik mond moet houden.” 
 
Ze draait zich vriendelijk glimlachend om naar de plek 
waar haar jas hangt, terwijl een van de aanwezige klanten 
een nog niet geheel leeggegeten bord in de afvalbak werpt. 
Abrupt komt ze terug naar ons tafeltje. 
“Kijk dat bedoel ik nou! 
Daar gaat dan weer eten zo de afvalbak in. 
Ik schep nooit meer op dan ik nodig heb en eet mijn bord 
altijd leeg. Eeuwig zonde toch dat weggooien van eten! 
Vorige week nog – want ja ik kom hier bijna elke dag – liet 
iemand een kom soep staan waar maar één hap van 
genomen was. Ik heb die kom toen opgepakt, om een lepel 
daarbij gevraagd en ik ben er mee naar buiten gegaan. 
Een eindje verderop staat altijd zo’n beetje donkere man in 
sjofele kleding muziek te maken en daar heb ik de soep 
naar toe gebracht. Mijn dokter heeft mezelf verteld, dat 
zulke mensen daar beslist niet ziek van worden, omdat ze 
immuun geworden zijn door de manier waarop ze leven. 
En weet je … toen ik na een kwartiertje weer voorbij die 
man kwam, herkende hij me meteen. Merci madame, zei hij 
als blijk dat hij het op prijs had gesteld.” 
 
Triomfantelijk kijkt het dametje ons aan en wij knikken 
haar, bewonderend om haar initiatief, vriendelijk toe. 
“Nou ik ga maar weer eens verder, want ik moet nog 
boodschappen doen. En bovendien weet ik wanneer ik 
zwijgen moet.” 
Ze draait zich wederom richting jas, bedenkt zich en … 
komt opnieuw naar ons tafeltje. 
 
“Ja weet u, ik woon net buiten Brussel in een klein plaatsje, 
maar met een half uurtje ben ik in de stad en het is zo 
gezellig hier, dus ik kom hier bijna elke dag. 
Thuis zit ik ook maar alleen en ik praat zo graag met 
mensen hè. 
Mijn moeder zei vroeger altijd …. 
Ach ja, mijn moeder  … dat goeie mens. 
We hadden het niet slecht hoor, maar overdaad was er 
beslist niet met een stel kinderen en alleen vader die de kost 
verdiende, dus verspild werd er niets. 
Kijk tegenwoordig heb ik geld om naar een goede kapper te 
gaan en mijn haardos goed te laten verzorgen, (wij kijken 
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*Zaterdagmiddag 17 februari.  

���		��������
start 13.00 uur 

Met aansluitend prijsuitreiking en 
confettibal 

 
*Zondagmiddag 18 februari. 
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na de Veldhovense optocht 

 
*Maandagmiddag 19 februari m.m.v. 

  Goochel en ballonen clown 
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dan ook met bewondering naar haar keurig verzorgde 
kapsel) maar vroeger … toen had ik haren zo glad, gelijk 
dit tafelblad hier. 
Lang haar, want dat was de mode toen, en stug lijk 
ijzerdraad. Echt waar!” 
Ze knikt nog eens extra bevestigend, wanneer ze onze 
verbaasde blikken richting haar nu prachtige haardos ziet. 
“Er viel niks mee te doen vond ik zelf en ik wilde kort haar, 
want elke keer die krullen maken met die papillotjes die 
moeder dan indraaide … dat vond ik maar niks. Kent u dat 
dames, die reepjes stof, die gescheurd werden om in je 
haren te draaien???” 
Wij knikken instemmend, want ja onze haren werden 
vroeger ook nog zo bewerkt. 
 
“Zo dames en nu laat ik u echt alleen, want ik moet verder 
en ik weet trouwens wanneer ik zwijgen moet. 
Ik wens u een fijne dag verder en een goede thuisreis. Waar 
komt u trouwens vandaan en hoe bent u hier?” 
En ik leg uit waar we vandaan komen en dat we binnen niet 
al te lange tijd terug moeten zijn bij onze bus, die zeker op 
tijd zal willen vertrekken. 
Een blik op mijn horloge vertelt mij, dat het bewuste 
tijdstip met rasse schreden nadert. 
 
Ik weet niet of het dametje mijn blik op mijn uurwerk 
gezien heeft, maar ditmaal gaat ze na nog een laatste maal 
gegroet te hebben inderdaad naar haar jas toe. 
Trekt hem aan, neemt paraplu en boodschappentasje en 
stapt zelfbewust de al donkerwordende avond in. 
 

Thea. 
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You Jane, me Tarzan! Dit jaar is het thema van 
Boergondisch Oers ‘Jungle’. We gaan zoals ieder jaar weer 
allerlei leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen 
organiseren dit keer in een Jungle sfeertje. Oers in the 
Bush!  
 
Er zal ook dit jaar weer op het terrein naast de basisschool 
een tent verschijnen op zaterdag 2 juni 2007 waar we  
’s-middags starten met activiteiten voor de kinderen van de 
basisschool. Alles geheel in Jungle sfeer! Met de hulp van 
vele vrijwilligers en ouders is dat ieder jaar opnieuw weer 
een heel gezellig festijn.  
 
De deelnemende kinderen krijgen als eerste met hun 
groepje te eten en daarna krijgen de ouders, die 
ingeschreven hebben, een geweldige maaltijd 
voorgeschoteld verzorgd door de Oerse 
horecagelegenheden. Natuurlijk houden we ook dit jaar het 
volleybal toernooi erin. Het toernooi start na het eten en 
duurt tot …… 

 
Kortom, het begint alweer te ‘borrelen’ in Oers. We hebben 
als team van Boergondisch Oers alweer veel inspiratie om 
dit leuke thema aan te kleden. We hebben er zin in! Het 
inschrijfformulier voor kinderen, ouders en volleybalteams 
volgt over een tijdje.  
 
We houden jullie via de komende uitgaven van de Koers 
van Oers op de hoogte en binnenkort ook via onze eigen 
site die op dit moment nog in de steigers staat. 
www.boergondischoers.nl 
 
Ahoeaaaaaaaaaa 
Stichting Boergondisch Oers 
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De Oranjemarkt gaat in 2007 wederom plaatsvinden bij 
woonwijk “De Berkt” in Veldhoven. Zo’n aankondiging, 
voor maandag 30 april 2007, zal zeker geen verrassing zijn 
voor de lezers van dit blad.  
  
De Oranjemarkt is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
van de grotere Veldhovense evenementen. Geen entree, een 
mooie locatie en de gekozen formule lijken aan te spreken 
bij onze bezoekers. Ook dit jaar proberen wij u een 
gevarieerd programma aan te bieden. De opzet en de 
doelgroep van de Oranjemarkt blijven daarbij ongewijzigd. 
Een bruisende vrijmarkt gaat ook dit jaar zeker weer zorgen 
voor de oranje draad in ons programma. 
 
Maar er gaat nog meer gebeuren! Het is onze 15e editie en 
die zal deze keer extra groot worden opgezet.  
 
Zoals altijd, willen wij ook dit jaar onze bezoekers weer de 
ruimte bieden om elkaar in een prettige en ontspannen sfeer 
te ontmoeten. Als koper, verkoper, artiest op of als 
toeschouwer voor de podia of zomaar als bezoeker 
wandelend of zittend op één van de gezellige terrassen. 
 
De Oranjemarkt staat dit keer in het teken van water en 
ontwikkelingssamenwerking met allerlei lokale 
Veldhovense initiatieven. 
 
Dit jaar hebben we als thema: “��������	
����
����”. 
 
We gaan dit jaar een drietal pleinen, inclusief de 
bijbehorende podia en terrassen, volledig inrichten in de 
sfeer van een land uit een van de drie grotere werelddelen. 
Water (hopelijk niet van boven) wordt daarbij het 
verbindende element. 
 
Op elk plein wordt een Veldhovens derde wereldproject 
gepromoot. Daarbij wordt tevens extra aandacht besteed 
aan en informatie verstrekt over de speciale water-projecten 
die door de Oranjemarkt en haar sponsoren zijn omarmd. 
 
Deze pleinen worden verder aangekleed met specifieke 
catering, muziek, dans en kraampjes met producten in de 
sfeer van het specifieke land. Voor de kinderen zullen we 
ook specifiek activiteiten aanbieden die een relatie hebben 
met ons thema. 
 
De Oranjemarkt heeft de volgende organisaties cq projecten 
uitgekozen: 
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Deze, in onze contreien, zeer bekende organisatie heeft ten 
doel de opvang, opvoeding, studie en opleiding van 
kinderen in de Indiase staat Jharkhand en omgeving te 
verzorgen.Daar behoren ook waterprojecten bij van groot 
belang voor het welzijn en de gezondheid van de bevolking. 
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Dit eveneens Veldhovense initiatief ondersteunt sinds 2000 
de bewoners van het geboortedorp Abokyikrom van de 
Veldhovenaar George Osei en de streek Kwahu met de 
bouw van een school, een gezondheidskliniek en 
ontwikkelen van landbouw. Ook hier vormt water een 
eerste levensbehoefte waar altijd gebrek aan is. 
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Hiervoor heeft de Oranjemarkt Veldhoven de Veldhovense 
missionaris Gerard Groenen naar voren geschoven. Hij 
werkt in de deelstaat Bahia, een streek in noordoost Brazilië 
met extreme droogte, afgewisseld met 3 maanden extreme 
regenval. Miljoenen mensen hebben daar gebrek aan 
schoon water, en als gevolg daarvan is er veel ziekte en een 
hoge kindersterfte. Een waterputtenproject moet daar een 
halt aan toeroepen. Het realiseren van die putten is zijn en 
ook ons doel. 
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De uitbreidingen binnen woonwijk de Berkt bieden voor de 
Oranjemarkt organisatie nieuwe mogelijkheden om een 
betere spreiding en doorstroming van onze bezoekers over 
het evenemententerrein te realiseren.  
 
In 2007 zullen we de opstelling van de marktkramen, podia 
en terrassen daarom gaan aanpassen. De straten Feit en 
Laar worden gedeeltelijk bij het evenemententerrein 
getrokken. Het geheel komt hierdoor meer in een logische 
rechthoek te staan. Wij denken, dat dit de circulatie op het 
terrein duidelijk zal gaan verbeteren.  
 
Kortom, de Oranjemarkt organisatie is druk bezig met de 
voorbereidingen om u op 30 april weer een fantastische 
Oranjemarkt aan te bieden. Volop muziek, vermaak, vertier 
en verteer temidden van de talloze kramen met snuisterijen 
en materialen van de hobbyzolders, grondplaatsen voor de 
jeugd en met een cultureel muziek- en dansprogramma van 
hoge vooral locale kwaliteit. Wij hopen dat de 
waterprojecten hiervan op deze dag volop mee kunnen 
profiteren. Zij kunnen onze sympathie en ondersteuning 
goed gebruiken. 
 
Noteer het alvast in uw agenda, maandag 30 APRIL 
Oranjemarkt. Ook voor u. 
 
Verhuuradressen marktkramen: 
Pieter de Meijer Middelhei 10 � 040 - 253 68 42 
Eric van de Spijker Feit 37 � 040 - 255 38 29 
Toon Steenbergen De Twijnder 24 � 040 - 844 72 65 
 
Voor nadere informatie: www.oranjemarktveldhoven.nl 
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Zondag 18 februari 2007 heeft de Nederlandse 
Kattenfokkers Vereniging een grote internationale 
kattententoonstelling in Sportcomplex de Heikant hal 
Atalanta De Dom 9 te Veldhoven 
 
De show is voor publiek geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Entreeprijzen: ����-- voor volwassenen en ����-- voor 
kinderen tot 12 jaar, invaliden en 65+.   
 
De Kat-Expo’s van de N.K.F.V. zijn een begrip in binnen 
en buitenland. Door de goede naam die deze 
tentoonstellingen hebben en omdat er op deze show 
dubbele punten te behalen zijn voor de Topkat-competitie, 
schrijven topfokkers uit heel Europa graag in voor een 
show van de N.K.F.V. Zij nemen dan hun beste dieren mee 
om elkaar in een eerlijke strijd te beconcurreren.  
Ook deze keer zullen er honderden raskatten en enkele 
huiskatten te bewonderen zijn. 
 
Een overzicht van een showdag: 
Voordat de katten tot de tentoonstellingsruimte toegelaten 
worden krijgen zij een veterinaire keuring. Alleen gezonde 
dieren mogen aan de show deelnemen, dit om 
besmettingsgevaar tot een minimum te beperken. Zijn de 
katten door de dierenarts goedgekeurd dan kan de exposant 
beginnen met het aankleden van de voor hem gereserveerde 
kooi(en). Er worden gordijntjes in de kooi gehangen, zodat 
de vreemde katten elkaar niet zien. Er komt een kleedje in 
de kooi en daarna kan de kat plaatsnemen in zijn 
verblijfsruimte voor die dag. 
Als het kooitje klaar is, is het de beurt aan de kat. Korthaar 
en Halflanghaar katten worden in model geaaid, soms licht 
geborsteld of opgewreven met een doek. De procedure om 
een Langhaarkat in model te brengen is uitgebreider.  

De oogjes worden schoongemaakt. De vacht wordt hier en 
daar gepoederd en luchtig geborsteld. Als finishing touch 
wordt de kat voorzichtig opgeschud zodat de vacht als een 
wolkje uitstaat. De meeste katten ondergaan deze 
behandeling gelaten. 
Vanaf 10.00 uur is de zaal geopend voor publiek. Rond die 
tijd begint ook de keuring. Een steward waarschuwt de 
exposant dat de kat aan de beurt is om gekeurd te worden. 
De kat krijgt nog een laatste controle en dan draagt de 
exposant het dier naar de keurruimte. Een team van 
internationale keurmeesters beoordeelt de katten op 
schoonheid en verzorging. Zij vergelijken de katten hiertoe 
met internationaal aanvaarde standaards. De keurmeester 
maakt uit welke kat per variëteit het mooiste is. Gedurende 
de hele dag zullen deze katten op het podium gepresenteerd 
worden. In de loop van de middag bepalen de keurmeesters 
gezamenlijk welke 
katten er in aanmerking 
komen voor de Best In 
Show’s. De katten die 
deze grote eer te beurt 
vallen zullen uiteraard 
ook weer op het podium 
aan het publiek getoond 
worden. 
Voor het publiek valt er 
veel te zien. Vrijwel alle 
kattenrassen zullen 
vertegenwoordigd zijn. Er zijn Perzisch Langharen in de 
klassieke kleuren (rood, zwart, wit, blauw etc.), bicolours 
en met tabby patroon. Verder zijn er Exotic’s (=korthaar 
Perzen), Oosters Kortharen in allerlei kleuren, Siamezen, 
Brits Kortharen, Sphynxen (naaktkatten), Singapura's (= de 
kleinste kat ter wereld), Abessijnen, Somalies, Noorse 
Boskatten, Maine Coons, Ragdolls, Turkse Angora's, 
Heilige Birmanen etc., etc. Het hele showgebeuren is 
zichtbaar voor het publiek. Er zijn diverse informatiestands 
waar men terecht kan met vragen over verschillende rassen, 
hun kenmerken en verzorging. En er zijn stands waar een 
grote verscheidenheid aan kattenbenodigdheden wordt 
verkocht.  
 
Meer informatie vindt u op onze website: www.nkfv.nl 
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In samenwerking met Gemeente, Stichting Welzijn 
Ouderen Veldhoven en het Vrijwilligersburo is binnen de 
gemeente Veldhoven het buro Goed voor elkaar opgericht. 
Doelstelling van het project is het bieden van hulp door 
vrijwilligers aan mensen die deze hulp nodig hebben en die 
in hun onmiddellijke omgeving niemand hebben die deze 
hulp kan bieden. Het betreft die hulp waarop bij 
professionele instanties geen beroep kan worden gedaan. 
Het meedoen aan de samenleving is niet voor iedereen een 
vanzelfsprekendheid. Er kunnen zich allerlei 
omstandigheden voordoen waardoor de zelfredzaamheid in 
gevaar komt en waardoor men zelfs in een sociaal 
isolement terecht kan komen. (vereenzaming) Als 
mogelijke oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld genoemd 
worden, het ouder worden, het overkomen van een 
langdurige of chronische ziekte, het verlies van een partner 
of maatje, het overkomen van een handicap etc. Wanneer 
men dreigt in bovenstaande situatie te geraken kan het 
bureau "Goed voor Elkaar" wellicht iets betekenen door 
daar waar mogelijk de helpende hand te bieden. Gedacht 
hierbij mag worden dat hulp geboden kan worden in de 
vorm van het aanbieden van een maatje. Als maatje wordt 
bedoeld iemand die als vrijwilliger (ster) eens een 
luisterend oor kan bieden en waarbij men zijn of haar 
verhaal kwijt kan en die genegen is zo nu en dan eens 
dingen met de hulpvrager te ondernemen welke anders door 
hem of haar onmogelijk zijn. Zaken zoals bijvoorbeeld 
samen eens een keertje winkelen, koffie drinken, boodschap 
doen, een keer naar theater of bios, wandelen, fietsen etc. 
Bij al deze zaken is het echter van groot belang dat zowel 
de hulpvrager als de vrijwilliger die de steun verleent, er 
beiden een goed gevoel bij hebben. 
Naast het bieden van bovenstaande hulp is het buro Goed 
voor Elkaar er tevens op gericht hulp te bieden in de vorm 
van het laten uitvoeren van kleine klussen bij mensen die in 
omstandigheden zijn komen te verkeren waardoor zij niet 
meer in staat zijn deze zelf uit te voeren en waarbij hulp 
door familie, buren of vrienden niet voorhanden is. Met 
kleine klussen worden bedoeld zaken zoals bijvoorbeeld het 
vervangen van een kraanleertje bij een lekkende kraan, het 
maken of verwisselen van sloten, verwisselen van een 

lamp, het maken van een wandcontactdoos, het repareren 
van een deurbel etc. Al dit soort diensten wordt gratis 
aangeboden met uitzondering van de eventueel te gebruiken 
materialen. Hoewel de aanvraag voor deze diensten loopt 
via het buro Goed voor Elkaar, worden ze uitgevoerd door 
vrijwilligers van het vrijwilligersburo. 
 
Voor bovenstaande hulpvraag kan men zich richten tot: 
Buro: Goed voor Elkaar. Het buro is geopend iedere 
maandagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Met vragen kan men echter dagelijks ook terecht op buro 
Informele zorg. 
 
Geer 100  
5501 LB Veldhoven 
� 040-3686280 of 
� 040-2534230 
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In Kabouterland is het een drukte van jewelste. Alle 
Kabouters zijn hun huisjes aan het dichtspijkeren en er 
worden schuilplaatsen gezocht voor de dieren uit het bos. 
Er wordt een zware storm verwacht. Zo zwaar dat 
misschien wel de daken van de paddenstoelenhuisjes er af 
zullen waaien. Een konijnenbaby loopt een beetje bang 
rond. Hij is zijn mama en papa kwijt. Kabouter Grootvoet 
ziet de kleine baby en neemt hem mee naar zijn huisje. 
“Blijf jij maar lekker hier schuilen hoor”, zei hij. “Als de 
storm over is zoeken wij je ouders wel.” Kabouter 
Grootvoet heeft met dikke touwen het dak van zijn huisje 
vastgebonden, het kan er zeker niet afwaaien. Hij legt wat 
worteltjes neer voor het konijntje en gaat aan de slag bij de 
andere huisjes. Als alle daken goed vast zitten komt er een 
klein Kaboutertje aanrennen. “De boom”,roept hij, “De 
grote oude eik!”  “Wat is daarmee?”, vragen de andere 
Kabouters . “Als die omvalt, dan valt hij precies op onze 
huisjes!” Inderdaad staan er een heleboel huisjes in de buurt 
van de grote oude eik. Maar ja….zo’n grote boom, die kun 
je niet zomaar even tegen houden in een grote storm. Ze 
besluiten dat iedereen weg moet uit het dorpje. Ook de 
dieren moeten mee. Het babykonijntje gaat met kabouter 
Grootvoet en de andere kabouters en dieren mee naar de 
grote grot vlak bij het dorp. De storm wordt alsmaar 
sterker. Overal horen ze de wind loeien en zien ze takken 
rondvliegen. “Wat gevaarlijk!,”zegt Kabouter Stoer, ”Nu 
durf ik zelfs niet naar buiten.” De hertjes zitten bij elkaar in 
een hoekje van de grot te bibberen, de uil is gaan slapen en 
de muisjes doen een spelletje tikkertje. Een van de bevertjes 
heeft hout gehaald. De kaboutertjes gaan er een vuurtje van 
maken om het lekker warm te krijgen en ze maken lekkere 
warme chocolademelk. Kabouter Dikbuik, de bakker van 
het dorp, heeft zelfs taartjes meegenomen. Allemaal 
smullen ze van de lekkernijen. Als de storm een beetje is 
gaan liggen, slapen de kaboutertjes en dieren allemaal. 
Kabouter Dikbuik is als eerste wakker want zijn buikje 

knort. Hij maakt de andere kaboutertjes wakker. Samen met 
de dieren gaan ze terug naar het dorp. Wat een schrik!… 
De oude eik is omgevallen . Boven op vijf huisjes.  
De kaboutertjes die in die huisjes woonden beginnen te 
huilen. Nu hebben ze geen huisje meer. Dan heeft kabouter 
Slimpie een heel slim idee. “Laten we de bevers vragen om 
de boom uit te hollen en er deurtjes in te maken, dan 
hebben de kabouters weer een huisje”. En zo gebeurde het. 
De bevers gingen aan het werk en aan het einde van de 
middag waren er vijf hele mooie huisjes in de boom 
geknaagd. De knutselkabouters hebben trapjes en deurtjes 
gemaakt en ook nog nieuwe meubeltjes. De kaboutertjes 
waren heel erg trots op hun nieuwe huisjes en nodigden 
iedereen uit voor een groot feest. Maar voor het feest ging 
kabouter Grootvoet eerst nog zoeken naar de ouders van het 
babykonijntje. Hun holletje was helemaal volgewaaid met 
zand en ze konden er niet meer in. “Kom maar mee naar het 
kabouterdorp,” zei kabouter Grootvoet. We zullen voor 
jullie een mooi nieuw holletje graven onder de oude eik. 
Die is omgevallen dus daar zitten jullie lekker veilig. De 
konijntjes kwamen mee naar het dorp en na dat het holletje 
gegraven was kon het feest beginnen. Het werd een heel 
lang feest. Let maar eens op als je in het bos loopt en daar 
een omgevallen eik ziet liggen. Luister dan maar eens heel 
erg goed. Hoor je de kaboutertjes feesten? 
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Wat heb je nodig: 
�� Stevig gekleurd papier 
�� Schaar 
�� Lijm 
�� Touw 
�� Eventueel een perforator 
 
Knip uit het stuk karton een 
strook van 28 x 11 cm 
en rol hiervan een koker (1 cm lijmrand). 
Knip een cirkel van 8,5 cm doorsnede, plus een plakrand 
van 1 cm (in totaal dus een doorsnede van 9,5 cm). 
Knip de plakrand op een regelmatige afstand in tot aan de 
cirkelrand. 
Vouw de ingeknipte plakrand om, zet de cirkel als een 
deksel op de koker en lijm de plakrand op de buitenkant 
van de koker vast. 
Knip 2 sierranden van 30 cm voor de boven en onderkant 
van de trommel (zie afbeelding). 
Maak er gaatjes in met een perforator. 
Als je de 2de rand er op plakt denk er dan aan dat je gaatjes 
niet recht tegen over elkaar zitten anders lukt het rijgen niet. 
Neem nu een lint of leuk touw en rijg dat van boven naar 
beneden en knoop het vast.  
Knip een ster of iets anders en plak dat op de bovenkant. 
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Wat heb je nodig: 
�� Aluminium flessendoppen (bierflesjes) 
�� Stevig draad 
�� Papierenbordje 
�� Priem 
�� Schaar 
�� Potloden of viltstiften 
 
 
Kleur het papierenbordje mooi in met potloden of 
viltstiften. 
Maak aan de rand van het bordje gaatjes waar het 
draad door heen kan. 
Vraag aan een volwassene om in de flessendoppen gaatjes 
te maken met de priem. 
Rijg nu een dop aan het papierenbord met het draad en 
maak er een knoop in.  
Je kunt zoveel doppen aan het papierenbord maken als je 
wilt, maar zorg er in ieder geval voor dat de doppen goed 
kunnen bewegen. 
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Weet je wat ik graag zou willen zijn 
Een bloemetjes gordijn, een bloemetjes gordijn 
Van het plafond tot aan het raamkozijn 
Een bloe,bloe,bloe,bloe, bloemetjesgordijn 
Zie me lekker hangen, in ’t zonnelicht 
Met zon op mijn bloemetjes, en zon op m’n gezicht 
Weet je wat ik graag zou willen zijn 
Een bloe,bloe,bloe,bloe, bloemetjesgordijn 
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Wat heb je nodig: 
�� Ballon 
�� Papier-maché 
�� Rijst, erwten of bonen 
�� Plakkaatverf of vingerverf 
�� Stokje 
�� Verf 
 
 
Stop in de ballon de rijst, erwten of bonen. 
Blaas de ballon een beetje op. 
Beplak de ballon met papier-maché. 
Laat de ballon met de papier-maché goed drogen. 
Als de ballon droog is verf je deze in mooie kleuren met 
plakkaatverf of vingerverf. 
Laat de verf drogen en bevestigd het stokje aan de 
onderkant van de ballon. 
Je sambabal is klaar  
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Wat is een Belg op een vuilniswagen? 
 
 Prins Carnaval!!! 
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op. Beertje Brom is haar lievelingsknuffel. Hij is grijs en hij 
heeft een losse snor en is gewoon de liefste beer van de hele 
wereld. Bibi doet ook heel veel aan sport. Ze doet aan 
gemengd korfbal en Sport en Spel bij SDO. Melissa zit bij 
haar op korfbal. Zwemmen kan Bibi ook al heel goed want 
ze mag bijna op voor haar A-diploma! Verder vindt ze 
schaatsen en skeeleren erg leuk en dat kan ze ook heel 
goed. Op Tv kijkt Bibi het liefste naar Spongebob, Winkx 
en Totally Spies. Ik vroeg ook aan Bibi wie er thuis altijd 
kookt. “Soms mama en soms papa”, zei ze, “maar papa 
kookt het lekkerst”. (Mama, dit heb jij even niet gelezen 

he?) Het liefst eet Bibi frietjes en 
pannenkoeken met poedersuiker 
en als toetje lust ze graag ijsjes. 
Mama bakt de pannenkoeken het 
lekkerste. Niet zo erg lekker 
vindt Bibi spinazie, erwtjes en 
spruitjes. Carnaval is iets waar 
Bibi wel zin in heeft. Ze weet 
nog niet wat ze aan gaat trekken 
maar ik denk dat mama achter de 
naaimachine mag. Samen met 
Nine en Melissa gaat Bibi 
playbacken met het 
carnavalsfeest van school.  
Ze doen een heel mooi liedje van 
Chips. Daarna is het carnaval in 

d’ Ouw School en daar gaat ze natuurlijk ook naar toe.  
Bibi hoopt dat het nog lekker gaat sneeuwen want dat kan 
ze lekker sneeuwballen gaan gooien en een mooie 
sneeuwpop maken. Nou, ik vond het nu al kou genoeg hoor 
want ik moest mijn muts opzetten en mijn handschoenen 
aan doen toen ik na een lekker glaasje cola weer naar huis 
liep. Brrrr, wat koud. Bibi, dank je wel voor het gezellige 
interview en tot ziens op school. En voor iedereen die dit 
verhaaltje gelezen heeft, insturen hoor, die kleurplaten van 
jullie, misschien ben JIJ wel de volgende winnaar! 
 
Houdoe en tot de volgende keer. 
 
Selma 

Hallo allemaal. 
 
Vandaag mocht ik weer een keer op bezoek bij een winnaar 
van de kleurplatenwedstrijd. Ik mocht op bezoek bij  
 �>�
��	�. Ik vond Bibi in het restaurant van haar papa en 
mama, De Uitdaging. Daar zat ze lekker te eten met mama, 
opa, oma en haar zusjes want papa was jarig! Nog 
gefeliciteerd papa! Papa zelf was aan het koken want als je 
een restaurant hebt moet je zelfs op je verjaardag gewoon 
werken. Maar dat vond papa niet erg. Bibi wist helemaal 
niet waarvoor ik kwam dus het was een echte verrassing dat 
ik vertelde dat ze gewonnen had 
met de kleurwedstrijd. Ze kwam 
lekker bij me zitten en toen heb 
ik wel twee kantjes vol 
geschreven, zo veel had Bibi te 
vertellen. 7 Jaar is Bibi en  
19 juli wordt ze al 8 jaar!  
Bibi woont samen met papa en 
mama en haar zusjes Nine en 
Pipe tegenover de school. Dat is 
gemakkelijk zeg, nooit te laat op 
school. Ze zit in groep 3 bij 
juffrouw Lineke en juffrouw 
Ingrid. Hartstikke leuk vindt 
Bibi de school en het leukste is 
aan het werkplan werken. Dan 
krijgen ze blaadjes met werkjes erop en als ze die af hebben 
dan mogen ze het afvinken. Zijn ze dan helemaal klaar dan 
mogen ze extra werk gaan doen. Ook zit ze op school 
achter de computer en daar moet je eerst een pasje voor 
gebruiken anders doet hij het niet. Dan gaat ze wel eens op 
het internet en bij Pluspunt doet ze spelletjes. Gymmen is 
ook erg leuk. Ze doen dan spelletjes of doen tikkertje. Op 
het schoolplein is een rode lijn. Aan de ene kant spelen de 
kleuters en aan de andere kant zitten de grote kinderen en 
dus ook Bibi. Anne en Martine zijn haar beste vriendinnen 
op school en Bibi heeft ook  nog een vriendje, Onne, maar 
die is verhuisd naar Drenthe dus die ziet ze nog maar af en 
toe. Maar dat is wel haar beste vriend hoor. Hij heeft ook 
hier op school gezeten. Bibi houdt heel erg van knutselen. 
Ze kan heel goed krulletjes maken en die plakt ze dan weer 
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Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze �II�
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in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 
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Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
 
Koers nr. 3 Maart Pasen / Lente 
Koers nr. 4 April Moederdag / Koninginnedag 
Koers nr. 5 Mei Boergondisch Oers 
Koers nr. 6 Juni Vaderdag / Harmonie jubileum 
Koers nr. 7 Augustus Koers jubileum / Vakantie 
Koers nr. 8 September Kermis / Herfst 
Koers nr. 9 Oktober Halloween / Pompoenenplezier 
Koers nr 10 November Sinterklaas 
Koers nr. 11 December Kerst 
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13 BIO: Verkoop Valentijnsharten 
15 KBO: Eten bij de Oude Garage 
17 t/m 20 Carnaval 
17 Harmonie: deelname carnavalsoptocht Oerle 
18 Harmonie: deelname carnavalsoptocht 

Veldhoven 
24 Oud papier ophalen 
24 of 25 TCO: Bezoek aan een stad 
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26 BIO: Jaarvergadering 
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13 KBO: eten bij de WOK 
23 KBO: Jaarvergadering 
24 Oud papier ophalen 
31 Veldhovens spektakel 
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7 BIO/SDO: schoolkorfbaltoernooi 
8 St. Jeugdbelangen: paaseieren zoeken 
14 Ophalen KCA: 8.30 - 10.15 uur op kerkplein 
14 Harmonie: Optreden met Gé Reinders in de 

Schalm 
15 TCO: braderie in Oerle 
19 KBO: eten bij de Molenvelden 
21 TCO: Feestavond/Jaarvergadering 
22 1e H.Communie 
25 Bio: pupillendag D-E-F-jeugd 
28 Oud papier ophalen 
29 Oranjecomité: Koninginnenacht 
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6 Harmonie: dauwtrappen 
7 BIO; inloopvergadering voor de ouders vd 

jeugdleden 
15 KBO: eten bij de Uitdaging 
26 Oud papier ophalen 
27 St. Jeugdbelangen: pinksterfietstocht 
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28 Harmonie: pinksterconcert 
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2 Boergondisch Oers 
3 BIO: Knegseltoernooi 
8 Harmonie: goede doel actie in PSV stadion 
10 BIO: gezelligheidstoernooi 
14 KBO: eten bij Creme de la Creme 
14 t/m 17 Harmonie: jubileumfeest- 4-daagse met diverse 

activiteiten: 
14 Muziekavond mmv Veldhovense Korpsen in de 

feesthal 
15 Band-night voor iedereen in de feesthal 
16 ’s middags:  Reünie in d'Ouw School :  

 Oerse avond in de feesthal 
17 ’s morgens:  Eucharistieviering 

’s middags:  Parade Oerse verenigingen en nazit 
in de feesthal 

17 Oerse Motortoertocht 
20 Voorbereidingsavond van de 2e Kersttocht in 

Oerle in dorpscentrum d’Ouw School 
23 TCO: Activiteit oudste tieners 
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5 KBO: eten bij Merlijn 
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10 t/m 12 TCO: Bivak 
18 TCO: Afsluitingsavond 
25 Koers van Oers: 40-jarig jubileumfeest in 

dorpscentrum d’Ouw School 

� �
$����%���� �

15 t/m 18  Kermis 
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20 Harmonie: concert van de eeuw in de feesthal 
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22 Harmonie: kerstconcert met Chant’Oers in de 
kerk en nazit in d'Ouw School 
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23 Oud papier ophalen 

28 Oud papier ophalen 

9 KBO: Culturele dag 

25 Oud papier ophalen 

22 Oud papier ophalen 

15 Ophalen KCA: op het kerkplein 

27 Oud papier ophalen 

24 Oud papier ophalen 

22 Oud papier ophalen 


