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Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen ( 205.16.42). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 
Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd). 
 
Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 
Geen spoed, toch politie   0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven:  040 - 253.33.33 
 
Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meldt klachten op telefoonnummer:  040 - 258.44.44 

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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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Gildemis 
 
Op vrijdag 7 mei is er bij de kapel van Onze Lieve 
Vrouw in ’t Zandt weer de jaarlijkse gilde mis.  

Deze eucharistieviering is voorafgaand aan het 
verbroederingsfeest van de Gilde St. Jan Baptist uit 
Oerle, de Willibrordusgilde uit Wintelre en de Gilde 
van St. Monulphus en Gondulphus uit Knegsel. 
Voorganger is pastoor Wil Smulders. 
De viering begint om 19.30 uur. 

Oerse motortoertocht 

Beste motorrijders, 
 
hier wederom een bericht van de organisatie van de 
Oerse motortocht. De vorige toertocht (ter 
gelegenheid van het jubileum van de Rabobank) zal 
menigeen nog in het geheugen gegrift staan. Wat 
zou beginnen als een zeer mooie tocht met een 
grote groep deelnemers (> 100 door ook de 
medeorganisatie van de motorclub van Wintelre), 
veranderde als een donderslag bij heldere hemel in 
een waterballet. De meest stoere mannen startten, 
maar binnen zeer korte tijd kwam de regen pas echt 
goed los. Deze hoosbuien duurden de gehele dag, 
waardoor maar een enkeling de tocht uitgereden 
heeft. Heel jammer. 

Dit jaar wordt het anders, we hebben Erwin Krol en 
Piet Paulusma omgekocht. Zij hebben goed weer 
beloofd. Dus wij gaan voor een nieuwe poging om 
de fantastische tocht van vorig jaar nu te rijden en 
wel op zondag 13 juni. Het is echt een erg mooie 
tocht over de kleine wegen van onze zo mooie 
omgeving en als de weermannen zich aan hun 
woord houden kan er niks meer misgaan. 
We hopen heel motorrijdend Oers weer te mogen 
ontvangen! 
 
Groeten, 
De Oerse Motortoertochten  

Gildemis 

Dankbetuiging 
In moeilijke tijden is elke vorm van belangstelling 

een troost. Een hand op je schouder, een lief woord, 
bloemen, een kaart of even langskomen. 

 
Alle mensen die op wat voor wijze dan ook met ons 
hebben meegeleefd tijdens de ziekte en na het 
overlijden van 

Lucy 
BEDANKT! 
 
Wij zullen nog vaak aan al die warmte terugdenken 
en het zal ons troosten. 

Henk, Sanne en Rik van der Aa 
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Werken dicht bij huis, in Oerle 
  

Vacature 
  

Niels Vos, schoonmaakwerkzaamheden  
is voor een bedrijf in Oerle op zoek naar  
een medewerkster voor 2 dagen in de  

week 2 x 2½ uur. Bij voorkeur op  
dinsdag en vrijdag, werktijd in te vullen  

tussen 07.00 uur en 20.00 uur.  
Uitbreiding in tijd t.z.t. mogelijk. 

  
info: Niels Vos,  040-2051849 

mail:schoonmaakbedrijf.n.vos@onsbrabantnet.nl 

(advertentie) 

Koninginnenacht 

Wij willen iedereen uitnodigen om op donderdag  
29 april naar Koninginnenacht in d'Ouw School te 
komen. Met medewerking van Ferko Adamczyk en 
Stichting Jongleers.nl hebben we voor de kinderen 
van de basisschool het volgende programma 
samengesteld: 
 
18.30 uur: Hoedjesparade 
19.00 – 21.00 uur: Probeercircus  
20.00 uur: Prijsuitreiking Hoedjesparade 
21.00 – 21.45 uur: Jongleershow door  

Stichting Jongleers.nl  
vanaf 21.45 uur: Disco! 
 
Wil jij jongleren met 3 balletjes of 4 of 5, de truc 
van de Chinese draaibordjes onder de knie krijgen of 
de trapeze met je diabolo oefenen?  
Weten hoe het is om op een eenwielrijder te fietsen 
of op een rola rola te staan? 
Met deze en nog veel meer trucs kun je in het 
probeercircus van Stichting Jongleers.nl 
kennismaken. 
 
Later op de avond zal Stichting Jongleers.nl in een 
fantastische jongleershow een spetterend optreden 
verzorgen. 
 
Maar we beginnen met de Hoedjesparade, wie heeft 
dit jaar het mooiste en elegantste hoofddeksel in 
elkaar geknutseld? 
Er zijn leuke prijsjes te winnen voor de mooiste, de 
gekste, of de meest koninklijke hoed.  
Wie weet hebben we een nieuwe hoedenontwerper 
in ons midden. 
 
Natuurlijk nodigen we ook iedereen uit naar de disco 
te komen, lekker te swingen, een liedje te zingen en 
onder het genot van een hapje en een drankje er 
een gezellig avondje van te maken. 
 
Tot 29 april koninginnenacht 2010 in d'Ouw School! 
 
Oranje comité  

Chalet te huur 

Vakantie aan zee. 
 
Tussen Zoutelande en Westkapelle, op slechts 
300 meter van zee, staat mijn chalet te huur.  
Het chalet is het hele jaar te huur.  
In het hoogseizoen nog slechts een paar weken vrij. 
Oerlenaren 10 % korting.  
Geen groepen jeugdigen. 
 
Info/documentatie: Niels Vos,  040-2051849. 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Oerse Molenbakker 
 
In de krant van 18 januari stond de einduitslag van 
de goede doelenactie van het ED. Er waren  
5 winnaars. Maar liefst twee daarvan kwamen uit 
Oerle: Stichting Team King en Papegaaienpark 
Oerle. Bende dan een goei dorp of nie! 
 
Even verderop in diezelfde krant stond nog een leuk 
nieuwtje: ‘Oerse molen krijgt bakkerij’. Een leuk 
project waar ikzelf ook bij betrokken ben. Vorig jaar 
werd ik gebeld door “D’n Bakker”, zo wordt ie 
genoemd bij De Oerse Bikers. Gert-Jan Verhoeven, 
bakker in hart en nieren. We sporten twee keer per 
week met elkaar, dus waarom moest hij me bellen? 
Hij kon het toch ook gewoon op de fiets vragen? Ik 
vermoedde iets bijzonders. 
 
Gert-Jan had een idee, ‘ik kan er aan de telefoon 
nog niets over zeggen, we moeten een afspraak 
maken’, zei hij. ‘Dan kom ik morgenvroeg urste 
werk langs’, reageerde ik, want als “D’n Bakker” een 
idee heeft, word ik nieuwsgierig. Hij vroeg me of ik 
hem zou willen helpen om het idee te realiseren. Ik 
werd alleen maar nieuwsgieriger. 
 
De volgende dag reed ik ‘s ochtends naar Verhoeven 
Bakkerij. Een schitterend bedrijf waar maar liefst 
12.000 broodjes per uur worden gebakken(!). Ik 
denk dat heel Oers ze wel eens heeft gegeten. En 
niet te vergeten de wereldberoemde Brabantse 
worstenbroodjes. Om tien uur liep ik naar binnen; 
Gert-Jan zat achter zijn bureau met een grote 
bouwtekening voor zich. Hij brandde meteen los. 
 

Van graan tot brood 
‘Wil, ik wil een bakkerij beginnen in de Oerse molen. 
Geen gewone bakkerij, maar iets bijzonders. Het 
heeft niets te maken met de broodjesbakkerij hier, 
het is iets totaal anders. In de Oerse molen wil ik de 
mensen het hele ambachtelijke proces van graan tot 
brood laten zien. Ik wil zelf tarwe verbouwen en het 
malen in de molen. En het meel wil ik verwerken tot 
de lekkerste broden van Brabant. Pure kwaliteit in 
een eigentijdse molenbakkerij met winkel.’ 
 
Ik was meteen enthousiast. Wat een geweldig idee! 
Vanaf dat moment zijn we er volop mee aan de slag 
gegaan. Het wordt een educatieve bakkerij, maar 
mensen moeten het ook leuk vinden om op de fiets 
te stappen om er hun dagelijks brood te kopen. Dat 
kan alleen als er een heel lekker en bijzonder 
assortiment wordt geboden. 
 
John de Jong, de molenaar (toevallig familie en oud-
klasgenoot van me), is ook erg blij met het initiatief. 
Zijn prachtige molen krijgt nu een levendige 
bestemming. Komend jaar gaat er volop gebouwd 
worden. Eén ding hebben we al vastgelegd: de 
naam. En die had zowat iedereen in Oers kunnen 
bedenken:  
Oerse Molenbakker Gert-Jan Verhoeven.  
Ik houd jullie op de hoogte! 

De Oerse Molen krijgt een prachtige bestemming. 

Column Wil van de Vorst 

Wil van de Vorst schrijft maandelijks 
een column in de Koers.  
Over grote en kleine Oerse zaken. 
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Muesli. 
Ik ben de laatste tijd een echte muesli-liefhebber 
geworden en daarom staat er dan ook tegenwoordig 
altijd wel een pak van die door mij geliefde 
ontbijtvoeding in mijn voorraadkast.  
Nu liet mijn laatste pak me vorige week zijn bodem 
zien toen ik mijn gemakkelijk bij de hand zijnde 
uitscheppot aan het vullen was. En dus ging ik die 
dag bij het boodschappen doen meteen naar het rek 
waar ik de mueslipakken wist.  
Maar er stond niets!  
Nou ja er stond natuurlijk wel wat in die rekken, 
want tenslotte is het met onze economie nog niet zo 
slecht gesteld dat de winkels leeg raken.  
Maar de muesli van het merk dat ik gewend ben om 
te eten ... stond er dus niet! 
“Ach, voorjaar,” denk ik eerst nog. “Ook onze 
grootgrutter is aan de voorjaarsschoonmaak 
begonnen. Lekker ouderwets, 
doch nuttig op zijn tijd.” 
Maar … ik had er eerlijk gezegd 
niet zo’n lekker gevoel bij. 
 
Toen ik dan ook vanmorgen zo 
maar ineens ik een voorgevoel 
kreeg, dat ik naar de winkel 
moest om mijn bijna-op-
voorraad muesli aan te vullen ... ging ik terstond op 
pad.  
Ik had nog best wel voor een aantal ontbijten in 
mijn voorraadpot zitten, maar iets in mij zei dat ik 
stante pede naar de winkel moest om nieuw te 
halen.  
 
En laat ik nou, meteen naar de vaste muesliplek 
toelopend, op de plek waar mijn (glutenvrije) muesli 
altijd staat ... een heel ander soort ontdekken!!!  
Oei! Dat voorgevoel van mij verloochent zich dus 
niet. 
Navraag doen bij het personeel dan maar en … krijg 
ik te horen dat mijn muesli uit het sortiment is 
gehaald! 

Daar sta je dan met je goeie gedrag! 
 
”Met een beetje geluk liggen er nog een pak of twee 
in de bak met de afgeprijsde artikelen," vertelt de 
man, die mij het slechte nieuws liet horen.  
Ik snel naar de bak met afgeprijsde artikelen en ja 
hoor ... twee pakken van mijn muesli liggen me daar 
gestickerd aan te kijken.  
"Kom snel in mijn mandje, dan neem ik jullie heel 
vlug mee naar mijn eigen keukenkastje", fluister ik 
de pakken, onhoorbaar voor de andere winkelende 
mensen, toe.  
 
En de daad bij het woord voegend, verdwijnen de 
pakken allebei in mijn winkelwagentje.  
Voorzichtigheidshalve neem ik ook maar een pak 
van die nieuwe muesli mee om die eventueel te 
kunnen proeven. 
Thuisgekomen en die nieuwe muesli eens goed 
bekijkend, zie ik dat er kokos in zit!  
Bah … ik houd niet van kokos! Die muesli wil ik 
helemaal niet! 
 
Waarschijnlijk kan ik het pak nog wel terugbrengen, 
want ik heb het bonnetje bewaard en dankzij mijn 
voorgevoel kan ik voorlopig nog even genieten van 
mijn eigen vertrouwde lekkere muesli.  
Maar intussen blijf ik wel zitten met de kwellende 
vraag waarom winkeliers in vredesnaam altijd hun 
assortiment veranderen wanneer ik net gewend ben 
aan een voor mij plezierig artikel.  
 
Thea.  

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

Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 3, nr. 6 
 
Enkele weken geleden hebben de kinderen van de 
eerste klas hun eerste H. Communie gedaan. Zij 
hebben hierover op school een klein verhaaltje 
geschreven. 
 
Feest. 
 
Na de kerk was het feest van onze eerste 
communie. Toen de kerk uit was, gingen we naar 
huis. Toen kregen we taart. Wij werden hoe langer 
hoe dikker! Toen het donker werd om tien uur kwam 
er nog iemand. En om twaalf uur was het afgelopen. 
En toen de afwas. Dat was een moeite! En toen ging 
ik te bed slapen. 
 
Marjan de Crom 
 

————— 
 
André Oomen vertelt: 
 
Gisteren heb ik mijn communie gedaan. Er waren 
veel mensen. En ik was blij en de juffrouw ook. En 
toen was de kerk uit. Toen gingen we naar huis. 
Toen gingen wij eten, en daarna spelen. We hebben 
met het poesje gespeeld. En we hebben nog 
gelopen, en toen ging ik naar bed. 
 

—————— 
 
John v.d. Sande wist dit te vertellen: 
 
Feest. Wij gaan naar de kerk. En de juffrouw zei dat 
wij de kerk in moesten. Toen gingen wij zingen in de 
kerk. En de juffrouw zei dat we moesten gaan zitten. 
En wij gingen ook zitten. En de juffrouw zei tegen 
Jeanneke dat wij gingen zingen van 
`vordeboemen`. En toen gingen wij zingen. En de 
pastoor zei dat het heel goed ging. 

Beste mensen uit Oerle, 
 
Via dit stukje wil ik jullie vertellen wat we hebben 
gedaan tijdens de lenteactiviteit met T.C.O. 
We gingen vrijdagavond 19 maart naar de film in 
Eurocinema Zien in Eindhoven. 
We hadden van tevoren via de mail ons opgegeven 
naar welke film we wilden gaan. 
We konden kiezen uit 4 verschillende films nl.: 
 Alice in Wonderland 
 Dear John 
 Chloe 
 Avatar 
 
Ik en mijn vrienden hadden 
gekozen voor de film 
Avatar. We moesten er zelf 
naar toe en een kwartier 
voordat de film begon 
aanwezig zijn. 
Wij waren met de bus 
gegaan en hadden eerst in 
Eindhoven in de stad nog 
gegeten. 
 
In de foyer bij de film stond een levend standbeeld, 
ik denk dat het Aad Vennix was. Hij was helemaal in 
het wit en las er een boekje. Oké. 
We kregen de entreekaartjes, popcorn en een 
consumptie van Ria. 
Ook al had ik de film Avatar al eens gezien, toch was 
hij de tweede keer nog leuk. 
Het is een fantasie film in driedimensionaal die je 
met zo’n brilletje moet bekijken. 
Nadat de film was afgelopen stonden de ouders 
klaar om ons per auto weer naar huis te brengen. 
Het was een leuke avond geworden.  
Bedankt T.C.O. 
 
Ronny Fredriksz 

Verslag lenteactiviteit TCO 

StichtingStichtingStichtingStichting



6 

Parochieberichten: 

Overleden: 
† Marietje van der Sangen, echtgenote van  

Frans Lommers, Hoogeind 29 (82 jaar) 
† Ad Hertroys, echtgenoot van Bets Kemps,  

Jupiter 16 ( 86 jaar) 
† Hendrik Schippers, echtgenoot van Mia Smets, 

Zandoerleseweg 16b (81 jaar) 
† Victor Dederen, weduwnaar van  

Trudy Dorenbosch, H. Gorterlaan 538 Eindhoven 
(voorheen ’t Look) (94 jaar) 

† Agnes v. Vucht, ‘t Laar 4,  
Severinusstichting (59 jaar) 

† Dora Bles, weduwe van Sjaak Beex,  
Berkt 19 (88 jaar) 

 
Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
 040 - 205.13.50 b.g.g.  040 - 253.22.26 
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH,  040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
 040 - 78.78.923 b.g.g.  040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
 040 - 205.32.66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, ( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekeinde van 17 – 18 april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met 

gebedsgroep (Convocamus) 
zo 12.00 uur: Eerste H. Communieviering voor 

de kinderen uit Oerle: 
Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

 
Viering van 23 april: 
vr 19.30 uur: H. Vormsel: Eucharistieviering met 

vormheer deken F. Verhoeven, pastoor  
W. Smulders en J. van Doorn (The Unity). 

 
Weekeinde van 24 – 25 april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn (Convocamus). 
zo 13.00 uur: Eerste H. Communie voor de 

kinderen van Zonderwijk/t Look: 
Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 

 
Weekeinde van 1 – 2 mei: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn (St. Janskoor). 
 
Weekeinde van 8 – 9 mei: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. Tonino. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. Tonino (Convocamus). 
 
Viering van 13 +14 mei 
do 10.15 uur: Hemelvaartsdag: Eucharistieviering 

met pastoor W. Smulders. 
vr 14.00 uur: Eucharistieviering ter gelegenheid 

van het 50 jaar huwelijk van Martien Groenen en 
Betsie van Gestel (Veldhovens Mannenkoor). 

 
Weekeinde van 15 – 16 mei:  
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders. 
zo 10.15. uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (Convocamus).  
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Ook in Oerle redt de AED bij 
hartstilstand!  
Een AED is een gebruiksvriendelijk apparaat dat 
omstanders kunnen gebruiken als iemand, 
bijvoorbeeld op straat, een hartstilstand krijgt. Door 
inzet van een AED neemt de overlevingskans van 
het slachtoffer toe. Snelle reanimatie is van 
levensbelang tijdens de eerste zes minuten van een 
hartstilstand. Iedereen in Nederland kan en mag een 
AED gebruiken.  
 
Waar vind je een AED in Oerle? 
Verspreid over Oerle hangen er verschillende:  
 Wintelresedijk 51, Papegaaienpark  
 Zandoerle 11, Buurtvereniging Zandoerle  
 Smidsvuurke 3, Tennisvereniging de Korrel  
 Platanenlaan 28, Severinusstichting 
Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar.  
Bij tennisvereniging de Korrel moet je, om bij de 
AED te komen, op de bel drukken en de deur 
openen. De AED bij de Korrel is al twee keer ingezet 
bij het redden van een mensenleven. 
 
Ook op de volgende 2 adressen hangt een AED, 
maar die zijn alleen tijdens openingstijden 
bereikbaar: 
 Oude Kerkstraat 18, d’Ouw School 
 Zandoerleseweg 10, Rabobank Oerle/Wintelre 
Als je wilt weten waar de overige AED’s in 
Veldhoven hangen, kijk dan op de website van de 
Gemeente Veldhoven. 
De aanwezigheid van een AED wordt aangegeven 
met onderstaand bord. 

 

AED bij hartstilstand! 

Wat doe je als iemand een hartstilstand heeft? 
Blijf niet staan kijken, maar bel zo snel mogelijk 112 
en vraag om een ambulance. Begin direct daarna 
met hartmassage en beademing. Gebruik de AED 
om het hart een of meerdere stroomstoten te geven. 
Het apparaat geeft zelf aan hoe het werkt. Als het 
ambulancepersoneel arriveert, nemen zij het van je 
over. 
 
AED-Alert zorgt voor vrijwilligers die snel ter 
plekke zijn! 
Natuurlijk rukt er na een 112-melding meteen een 
ambulance uit. Tegelijkertijd worden per SMS ook 
mensen in de buurt opgeroepen om te komen 
reanimeren. Soms met de melding om eerst een 
AED op te halen als die niet aanwezig is. Deze 
vrijwilligers zijn meestal sneller ter plekke dan de 
ambulance, waardoor de kans op redding van het 
slachtoffer groter wordt.  
Het systeem dat dit mogelijk maakt heet AED-Alert.  
Als u zo’n vrijwilliger wilt worden kijk dan eens op 
www.aed-alert.nl.  
U kunt van levensbelang zijn!  
 
Informeer ook eens in uw buurt of straat wie er kan 
en wil reanimeren. In geval van nood is het goed om 
dat te weten. Maar hij of zij zou zich ook kunnen 
aanmelden bij AED-Alert. 
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Het interview 

‘Muziek kleurt het leven’  
 
Onlangs werden Bea en Kees de Jong 
onderscheiden met de gemeentelijke 
vrijwilligersmedaille in zilver. Als er in huize 
De Jong geen muziek aan staat, wordt er wel 
muziek gemaakt. En wel letterlijk gemaakt. 
Kees (80) won eerste prijzen met door hem 
geschreven carnavalsschlagers. Hij schreef 
nummers en arrangementen voor 
blaaskapellen, harmonie St. Cecilia, het koor 
Chant’Oers, enkele Barbershop kwartetten en 
buurtorkest Crazy Koppel. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Op de schoorsteen van hun huis in de 
Clementinalaan is een opvallende notenbalk 
geschilderd. “Dat is een deuntje dat ik als 
schooljongen iemand op een piano hoorde spelen. 
Het was mijn droom om dat later ook te doen”, zegt 
Kees, die als reclamespecialist voor Philips heeft 
gewerkt. Ook een bezoek, lang geleden, met de 
toenmalige Oerlese carnavalsclub De Vilders aan een 
carnavalsbal op het Eurostrand in Westerhoven zette 
hem op het muzikale spoor. “Daar hoorde ik Koos 
van Beurden met zijn orkest spelen. Toen dacht ik: 
dat wil ik ook.” Inmiddels kan Kees uit de voeten op 
verschillende toetsinstrumenten (orgel, piano, 
keyboard), blokfluit en drie verschillende saxofoons. 
 

Autodidact 
Op 35-jarige leeftijd begon Kees als organist bij het 
kerkkoor in Oerle. Iedere zondag Gregoriaans. 
Vervolgens werd hij gevraagd om saxofoon te gaan 
spelen bij de toenmalige fanfare in Oerle. “Ze 
hadden toen nog geen saxofonist. Ik heb er geen les 
in gehad. Binnen drie weken speelde ik mee.” Ook 
was hij begeleider en opleider van beginnende 
muzikanten op vooral de saxofoon. In die tijd zong 
Kees ook bij het Veldhovens Mannenkoor. “Na 
enkele jaren ben ik daarmee gestopt. Ik maakte 
liever herrie met een instrument, daarmee kon ik 
meer presteren”, lacht hij. Kees is volledig 
autodidact. Ook de theorie heeft hij zichzelf 
aangeleerd. “Het Gregoriaans en gewoon 
notenschrift hebben geen geheimen voor me. 
Partituren lees ik vertikaal, de noten onder elkaar 
bepalen het akkoord. Ik ben weg van akkoorden, zie 
ze eerder dan de melodielijnen. En ik hou ook van 
de bas. Dat is het fundament, daarop staat het huis. 
Tekst zie en onthoud ik niet.” 
 

Kees en Bea de Jong onderscheiden met een 
zilveren vrijwilligersmedaille. 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Kerkorganist 
Kees behoort nog tot een van de weinige 
kerkorganisten die Veldhoven rijk is. Al 25 jaar is hij 
vaste organist bij het Merefeltkoor en daarbij al 
weer vele jaren bij het St. Janskoor en het 
dameskoor van de Lambertuskerk. Daarnaast valt 
hij in bij alle kerken in Veldhoven en verscheidene 
Kempengemeenten. “Het leuke is dat het allemaal 
verschillende orgels zijn. Het mooiste orgel waarop 
ik gespeeld heb is een antiek exemplaar in de 
kathedraal catacombe van het Franse Tours. Om in 
een toon hoger of lager te spelen moest je het 
complete toetsenbord oppakken en een stukje naar 
links of rechts verplaatsen. Zo transponeer je bij dat 
orgel.” Kees is helemaal gefixeerd op muziek, maar 
wat vindt hij nou het leukst? “Het arrangeren, en 
daarna constateren hoe een koor of kwartet dat 
neerzet. Als dat is zoals ik het bedoeld heb, geeft 
dat veel voldoening.” 
 
Kinderkoren 
Zijn vrouw Bea was gedurende 25 jaar dirigente van 
diverse kinderkoren in Veldhoven en wijde 
omgeving. De laatste tien jaar was Bea dirigente en 
muzikaal leidster van Chant’Oers. “Iedereen kan 
zingen, jong en oud”, weet ze. “Je stem is eigenlijk 
het mooiste instrument. Je kunt het trainen en je 
hebt het altijd bij je. Je kunt er constant aan 
bouwen om het mooier te maken.” Dat haar stelling 
klopt, heeft ze wel bewezen. 32 echtgenotes van 
leden van het Veldhovens Mannenkoor verrasten het 
koor onlangs door drie nummers uit het hoofd te 
zingen. “In het diepste geheim begonnen we in 
september 2009 met repeteren. Op 9 januari was 
het optreden tijdens de bindingsavond van het koor. 
Jij krijgt iedereen aan het zingen”, kreeg ik als 
compliment. 
 
Harmonie 
Net als van Kees heeft harmonie St. Cecilia ook veel 
plezier gehad van Bea. Ze was bestuurslid van het 
korps en is secretaris van de Vriendenclub van  
St. Cecilia. Binnen het bestuur van de harmonie was 
Bea speciaal belast met de jeugdopleidingen. Zij 
heeft veel betekend in de kwaliteitsverbetering van 
vooral de jeugdige muzikanten. 
 

Klassiek 
Ook samen weet het echtpaar velen muzikaal te 
boeien. Al meer dan vijftien jaar verzorgen ze gratis 
optredens voor de KBO, Stichting de Zonnebloem, 
verzorgingshuis De Merefelt en SWOVE. Kees: 
“Muziek kleurt het leven. We kunnen ons geen leven 
voorstellen zonder muziek.” Wat voor muziek staat 
er thuis meestal op? Bea: “Thuis klinkt altijd 
klassieke muziek. Behalve als de hulp er is. Dan 
staat er muziek uit de zestiger jaren op, want zij 
houdt niet van klassiek.” “Ik luister vaak naar 
koormuziek en Middeleeuwse muziek. Barok uit de 
15e en 16e eeuw vooral. Google maar eens naar 
‘Una Stravaganza’, kippenvel die slotakkoorden!” 
 
Hoogtepunt 
Het jaar 2009 was voor beiden een hoogtepunt. 
Kees: “Toen ben ik 80 geworden. Alle kinderen en 
kleinkinderen, waarvan er enkele in Canada en 
Nieuw Zeeland wonen, zijn toen drie weken hier 
geweest. Dat was een sociaal hoogtepunt. Muzikaal 
hoogtepunt dat jaar was de jubileumreis met 
Chant’Oers naar Berlijn, en ons concert in  
De Schalm.” Het tienjarig jubileum was voor Bea en 
Kees een mooi moment om afscheid te nemen van 
Chant’Oers. Ook harmonie St. Cecilia moet het 
inmiddels zonder de muzikale inbreng van saxofonist 
Kees stellen. “Ik wil alleen nog iets op projectbasis 
oppakken”, zegt Bea. Kees kan het nog niet laten. 
“Ik heb de drie kerkkoren nog. En op saxofoon ben 
ik coach en muzikaal leider van de band Kwekse 
Herrie. En één keer per jaar spelen met ons 
buurtorkest Crazy Koppel tijdens de feestavond.”  
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Activiteitenprogramma KBO 

KBO Activiteitenprogramma 2010. 
 
1. Elke maandagmorgen gymnastiekoefeningen 

vanaf 10.00uur in “d’Ouw School” in het kader 
van Bewegen voor Ouderen, onder deskundige 
leiding. Kom gerust een keertje kijken. Na afloop 
drinken we gezellig een kopje koffie. Einde 
ongeveer 11.30 uur. 

2. Elke dinsdagmiddag fietsen. Jan van Oort zet de 
routes uit en ook Bert Huijbers is weer van de 
partij. 

3. Elke woensdagmorgen wandelen onder de 
leiding van Grada van Selst. Vertrek om  
9.30 uur. De routes zijn niet te lang en er wordt 
regelmatig gerust. 

4. Elke woensdagmiddag kaarten, biljarten en 
sjoelen. Nieuwe spelers zijn nog steeds welkom 

5. Elke donderdagmorgen koersballen in  
“d‘Ouw School”, onder de deskundige leiding van 
Grada van Selst. Nieuwe leden zijn ook hier van 
harte welkom. 

6. Elke donderdagmiddag in “d’Ouw School” 
handwerken in het kader van Wellfare voor het 
Rode Kruis. Heeft u interesse, neem even 
contact op met Dat Binnendijk. 

7. Op vrijdag 23 april 2010 koersbaltoernooi van 
de Kring Veldhoven in De Ligt. 

8. Op 27 april 2010 gaan we kijken bij de 
Severinusstichting hier in Oerle. 

9. De Muzikale Middag, verzorgt door de Kring 
Veldhoven, is dit jaar verschoven naar de maand 
oktober. Nadere informatie hierover volgt. 

10. Op woensdag 5 mei vieren wij onze 
Koninginnedag. Over het programma wordt u 
tijdig ingelicht. 

11. In mei gaan we ook weer op bedevaart naar 
Meerveldhoven. Op 6 mei zullen ook alle KBO 
afdelingen uit de Kempen aanwezig zijn. 

12. De Culturele Dag, georganiseerd door de Kring 
Veldhoven, wordt dit jaar gehouden op  
18 augustus in Koningshof. Nadere informatie 
hierover volgt. 

13. Op 25 augustus herdenken wij de onthoofding 
van onze patroonheilige St. Jan de Doper. 

14. In september gaan we weer een dagje met de 
bus op stap. Het reisdoel is nog niet bekend. 
Informatie hierover volgt. 

15. In oktober gaan we weer op bedevaart naar de 
Weebosch. Na afloop van de H.Mis drinken we 
met zijn allen een kopje koffie met vlaai in café 
“Het Heuveltje” 

16. In december krijgen we ook weer de bekende 
Kerstviering. De datum wordt bepaald na 
overleg met de “Zonnebloem”. 

Wedstrijdprogramma BIO 1 

Veldcompetitie Overgangsklasse A 
 
18 april 13.00 uur BIO 1 – SVOC 1 
 Sportpark de Heikant 
 
25 april 13.00 uur de Wilma’s 1 – BIO 1 
 Vv de Willy’s/Wilbertoord 
 
9 mei 13.00 uur ODIO 1 – BIO 1 
 Sportpark de Hove 
 Millingen a/d Rijn 
 
16 mei 13.00 uur BIO 1 – NDZW 1 
 Sportpark de Heikant 
 
24 mei 13.00 uur BIO 1 – Concordia 1 
 Sportpark de Heikant 
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Clup Hasta la Pasta 

Activiteiten bij de buitenschoolse 
opvang in Oerle 
 
Met ingang van 1 april a.s. wordt in basisschool Sint 
Jan Baptist buitenschoolse opvang Clup Hasta la 
Pasta geopend. Deze buitenschoolse opvang wordt 
verzorgd door kinderopvang Nummereen. 
 
Nummereen huurt een ruimte in de Oerlese 
basisschool welke geheel is ingericht voor de 
buitenschoolse opvang ( bso). Het is een gezellige 
en huiselijke ruimte, waar de kinderen na schooltijd 
tot rust kunnen komen, maar ook heerlijk kunnen 
spelen met elkaar. Om de kinderen en hun ouders 
gelegenheid te geven om kennis te maken met Clup 
Hasta la Pasta organiseert Nummereen twee 
workshops. Kinderen van de Sint Jan Baptist kunnen 
hieraan vrijblijvend en kosteloos deelnemen. Op 
deze manier krijgen ze een idee en gevoel bij de 
naschoolse opvang. Bij het ophalen kunnen ook de 
ouders sfeer proeven. 
 
Op donderdag 22 april a.s. is er de workshop 
schminken. Jongens en meisjes krijgen de 
basistechnieken van schminken aangeleerd. 
Vervolgens mogen ze zelf aan de slag onder 
begeleiding van een pedagogisch medewerker met 
veel ervaring en een schminkopleiding. Van alles is 
mogelijk; zelfs het schminken van een tatoeage! 
Aan het eind van de dag woorden de resultaten op 
beeld vastgelegd en krijgen alle kinderen een 
aandenken mee naar huis. 
 
Op dinsdag 27 april wordt de workshop 
tekenexpressie gegeven. Een ervaren tekendocente 
gaat met de kinderen aan de slag. Onder 
begeleiding van muziek en met speciale materialen 
worden de meest aparte en mooie creaties gemaakt. 
Ook hiervoor geldt dat de deelnemende kinderen 
aan het eind van de dag hun gemaakte werk + 
aandenken mee mogen nemen. 
 
Aanmelden 
Kinderen van de Sint Jan Baptist kunnen zich 
aanmelden voor de workshops via een mail naar 
communicatie@nummereen.com. De aangemelde 
kinderen worden op de betreffende dagen direct na 
schooltijd door medewerkers van Nummereen 
verwelkomd op de Clup. Na afloop kunnen de 
kinderen weer worden opgehaald door hun ouders.  

Ringstaartmaki geboren 

Voor het eerst ringstaartmaki geboren 
in Papegaaienpark Veldhoven 
 
In het Papegaaienpark Veldhoven is voor het eerst 
in haar geschiedenis een ringstaartmaki geboren. 
Het halfaapje kwam afgelopen woensdag 31 maart 
ter wereld. Alle dierenverzorgers van het park zijn er 
bijzonder mee 
verheugd dat 
alles goed is 
gegaan. Hoofd 
dierenverzorging 
Erico Goedhart: 
'we hebben zo'n 
geboorte hier bij 
ons dus nog nooit 
meegemaakt. 
Sowieso is iedere geboorte toch altijd weer 
spannend. Bovendien hebben we bij dit diertje en de 
moeder ook nog eens extra zorg moeten besteden 
aan het goed warm houden in de lange strenge 
winter en uiteraard de goede voeding.  
Op dit moment is heel af en toe het kleintje al te 
bewonderen, als het met de moeder even naar 
buiten gaat in het verblijf. 
  
Net als de meeste andere halfapen komen 
ringstaartmaki's alleen op het eiland Madagaskar 
voor. Dit eiland werd nooit door de echte apen 
bereikt en zo hadden de halfapen geen last van 
concurrentie door hun slimmere neefjes. Er zijn 
enkele soorten halfapen die buiten Madagaskar 
leven. Deze zijn allemaal 's nachts actief. 
Ringstaartmaki's leven in bomen én op de grond van 
het regenwoud. Van alle halfapensoorten van 
Madagaskar komen zij het meest op de grond. 
Ringstaartmaki's komen echter niet alleen in bossen 
maar ook in de drogere gebieden zoals savannen 
voor. 

Papegaaienpark NOP 
Wintelresedijk 51 
5507 PP Veldhoven 
Tel.: 040-2052772 
Fax: 040-2052723 
http://www.papegaaienpark.nl 

Kleding voor ouderen en voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of 

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 
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Boergondisch Oers op de camping  
Schrijf je nu in! 

 
In deze Koers staat nu het inschrijfformulier voor 
deelname aan Boergondisch Oers op de camping. 
Schrijf je in om mee te doen met de dorpsbarbecue 
die we dit jaar organiseren voor 
het symbolische bedrag van € 2,- 
dankzij het winnen van de Rabo 
vrijwilligersprijs! We zullen vanaf 
16.30 een feestelijke barbecue 
houden, mét een live artiest én 
ballonnenwedstrijd. De barbecue 
eindigt om 18.00 uur. We nodigen 
voor dit feest op zaterdag 5 juni jong en oud uit! 
Uiteraard willen we ook de kinderen van de 
basisschool weer vragen zich tijdig aan te melden, 
we hebben superleuke kinderactiviteiten die zijn 
onderverdeeld in onder- en bovenbouw.  
 
Zorg dat je weer een team samenstelt voor het 
gezellige volleybaltoernooi en presenteer je team in 
‘campingstijl’!!! Ook is er weer een tienercompetitie. 
Zoals ieder jaar is er na de prijsuitreiking van het 
volleybaltoernooi nog volop gezelligheid in de tent! 
 
Voor de feestavond voor vrijdagavond 4 juni hoef 
je niet in te schrijven, de inloop is gratis maar als je 
nog een leuke act voor ons in gedachten hebt laat 
het dan even weten bij een van de leden van 
Boergondisch Oers. Ook hopen we dit jaar weer op 
veel vrijwilligers. Op het inschrijfformulier kun je 
aangeven wat je zou willen en kunnen doen! 
 
Het inschrijfformulier staat op de pagina’s hierna, 
maar ook op de site van Boergondisch Oers. 
www.boergondischoers.nl 
 
Doen, ‘t wordt keileuk! 
 
Stichting Boergondisch Oers 

Boergondisch Oers nieuws 

NS-wandeltocht 
Vallende bladeren of ontluikende bloemen. Sneeuw 
of zon. Elk jaargetijde heeft zijn eigen charme. 
Lente, zomer, herfst of winter, ze zijn allemaal 
geschikt om de natuur in te trekken. 
De Nederlandse Spoorwegen hebben, in 
samenwerking met het Wandelplatform-LAW 
(Lange-Afstand-Wandelpad) 38 dagwandelingen en 
8 tweedaagse wandeltochten uitgezet. 
Per route vindt u informatie over de stations die 
begin- en eindpunt zijn, over het soort landschap, 
de lengte van de route en eventueel aanvullend 
vervoer. 
 
Vughtse Lunetten NS-wandeltocht 
Een korte wandeling, met veel militaire 
geschiedenis. 
Geschikt voor kinderen en goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. 

Beschrijving 
Vanaf station Den Bosch loop je eerst door de oude 
binnenstad. Je komt over de Markt en langs de  
Sint Janskathedraal. Al snel sta je op de historische 
stadswallen met een bijzonder uitzicht over de 
Dommel en het Bossche Broek. Het is echter ook 
mogelijk om sneller naar buiten te lopen; dan volg 
je de Dommel. De route passeert voormalig  
Fort Isabella en loopt over een graspad langs het 
Drongelens Kanaal. De voormalige Lunetten in 
Vught vertellen het verhaal van de 
verdedigingswerken rondom de vestingstad  
Den Bosch. Via een leuke aftakroute loop je naar 
station Vught. 
 
Praktische informatie 
Lengte:9 km 
Beginstation: Den Bosch 
Eindstation: Vught 
Je kunt de routebeschrijving downloaden en 
uitprinten via de website van www.ns.nl, onder de 
knop ‘alles over uw reis’. De routebeschrijving is 
eveneens verkrijgbaar op station 's-Hertogenbosch. 

De wandeling 



13 

Inschrijfformulier Boergondisch Oers op de camping 

 
Programma vrijdag 4 juni 
  
20.00 uur 

  
Aanvang feestelijke avond met  
medewerking van Oerse artiesten 
Iedereen is van harte welkom 
Entree gratis 

01.00 uur Sluiting 

    

Programma zaterdag 5 juni 
  
13.00 uur 

  
Start kinderactiviteiten (groep 1 t/m 8 basisschool) 

16.30 uur –  
18.00 uur 

Boergondische Dorpsbarbecue (inschrijven met onderstaand strookje) 
Tijdens barbecue optreden van live artiest. 
Kosten barbecue: € 2,00 per persoon 
Dit bedrag dient u contant te betalen bij het afhalen van de eetbonnen 

18.30 uur Presentatie volleybalteams in camping-/vakantie outfit 

19.00 uur Start volleybaltoernooi 

22.30 uur Prijsuitreiking volleybaltoernooi 

01.00 uur Sluiting 

    

U kunt de bonnen voor de barbecue (contant) betalen en afhalen bij dorpscentrum d’Ouw School 

Dinsdag 25 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 

Donderdag 27 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 

  

 

Inschrijfformulier voor de Boergondische Dorpsbarbecue op zaterdag 5 juni 
  
Inschrijven vóór 9 mei 2010 
  
Naam   

Adres   

Telefoon   Mobiel 06 

E-mail   

Aantal personen   
    

  Corry Verhoeven Oude Kerkstraat 43a 

  Adriënne van de Vorst Stepke 1 

  Mieke van Campen Janus Hagelaarsstraat 19 

  of aanmelden via                  www.boergondischoers.nl 

Inleveren bij: 

 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Boergondisch 
Oers op de 
camping 
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Inleveren bij: * Corry Verhoeven, Oude Kerkstraat 43a 

* Adriënne van de Vorst, Stepke 1 
* Mieke van Campen, Janus Hagelaarsstraat 19 
* of aanmelden via: www.boergondischoers.nl 

Inschrijfformulier voor de kinderactiviteiten en/of volleyen 

Kinderactiviteiten: 

 De kinderactiviteiten zijn bedoeld voor kinderen (groep 1 t/m 8) van de basisschool 

 Verkleed je in camping-/vakantie outfit 

 13.00 uur 
Start kinderactiviteiten/workshops 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent op het grasveld naast de basisschool 
Kinderen die zich aanmelden via onderstaand formulier, eten gratis frietjes mee 

 16.30 uur Einde kinderactiviteiten 

    
Volleyen: 

 Wegens groot succes van voorgaande jaren, zal er dit jaar wederom een aparte poule gemaakt 
worden voor tieners (vanaf middelbare school) 

 Een team bestaat uit minimaal 4 spelende deelnemers 

 18.30 uur Presentatie volleybalteams in camping-/vakantie outfit 

 19.00 uur Start eerste wedstrijd 

 Deelname is op eigen risico 

Inschrijven vóór 9 mei 2010 

Vrijwilligers 

Omdat wij veel vrijwilligers nodig hebben, stellen wij het zeer op prijs, als u zich opgeeft voor 
één of meerdere onderdelen: 

Datum Hulp X Naam: 

Di. 1 juni Hulp bij opbouw tent 19.00 uur     

Za. 5 juni Groepje begeleiden of bij activiteit   E-mail: 

Za. 5 juni Scheidsrechter volleyen     

Zo. 6 juni Hulp bij afbreken tent (10.00 uur)   Tel. nr: 

Kinderactiviteiten      (voor kinderen van groep 1 t/m 8) 

Naam kind 1   Groep   

Naam kind 2   Groep   

Naam kind 3   Groep   

Adres   Tel. nr   

E-mail   

Volleyen                     (Deelname op eigen risico) 

Naam team   

Competitie 
Volwassenen 
Tieners (vanaf middelbare school) 

Namen deelnemers 1   4   

  2   5   

  3   6   

Contact persoon   

Adres   

Telefoonnummer   Mobiel 06 

E-mail   
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Advertentie in de spotlight 

In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 

Kolbouw: Vakkundig en betrouwbaar bouwen 
Al meer dan 20 jaar bouwt, verbouwt, renoveert of 
onderhoudt Kolbouw huizen en bedrijfspanden in de 
regio. Kolbouw richt zich op nieuwbouw, verbouw, 
onderhoud en renovatie. Toon van Kollenburg is 
dagelijks op pad om een nieuw huis te realiseren, 
een serre aan te bouwen, een garage te metselen of 
kozijnen te vernieuwen. Werk genoeg dus en dat 
heeft alles te maken met het feit dat bij Kolbouw 
kwaliteit hoog in het vaandel staat en de prijs zeer 
concurrerend is. Kwaliteit, omdat zowel de 
theoretische als de praktische kennis in huis is. 

Toon van Kollenburg: ’Ik ben in het bezit van alle 
benodigde diploma’s om mijn vak goed te kunnen 
uitoefenen en die technische kennis heb ik nu al 
bijna 35 jaar in de praktijk gebracht; de eerste  
15 jaar bij diverse aannemers en de laatste 20 jaar 
binnen mijn eigen bedrijf. Kolbouw is in prijs 
concurrerend dankzij het heel efficiënte gebruik van 
de benodigde materialen waardoor verspilling zoveel 
mogelijk wordt voorkomen én door het ontbreken 
van hoge overheadkosten.’ 
 
Kwaliteit 
‘Ook nu het economisch tij even tegen zit, heb ik 
voldoende werk onderhanden en in portefeuille. 
Mond-op-mond reclame werkt het best. De mensen 
zien dat je goed werk levert en dat praat zich dan 
door. Zo werkt het voor mij al jaren en dat bewijst 
dat de kwaliteit van het geleverde werk in orde is. Ik 
werk ook bijna altijd met vaste onderaannemers 
waarvan ik weet dat ook zij de juiste mentaliteit en 
kennis hebben om de kwaliteit te leveren die ik 
nastreef. (Ver)bouwen is een vak!  
Verbouwingen vinden bijna altijd plaats in een 
bestaande situatie waar gewoond en/of gewerkt 
wordt. De daarmee gepaard gaande overlast kunnen 
we tot een minimum beperken door snel, efficiënt en 
met respect voor de gebruikers en bewoners te 
werken. Uiteraard staan wij voor een goed nazorg 
garant. 
 
Toekomst  
Ook aan de toekomst van Kolbouw wordt gewerkt. 
Zoon Christian volgt een opleiding in de bouw en zal 
over enkele jaren in de voetsporen van zijn vader 
stappen. ‘Gelukkig ben ik nu nog goed gezond, maar 
ook voor mij komt er een tijdstip waarop ik wat hulp 
nodig zal hebben. Christian is nu bezig het vak te 
leren en ervaring op te doen bij andere 
bouwbedrijven. Over een paar jaar kunnen we dan 
samenwerken om onze klanten nog beter van dienst 
te kunnen zijn.’ 
 
(Ver)bouwplannen? 
Heeft u bouw-, of verbouwplannen of zou u kleinere 
werkzaamheden c.q. wijzigingen aan uw woning 
willen doorvoeren, dan kunt u bij Kolbouw gerust 
een vrijblijvende offerte aanvragen. Een telefoontje 
is voldoende en ik kom graag bij u langs om uw 
plannen te bespreken. Als u dat wilt verzorgen wij 
ook de bijbehorende bouwtekeningen, 
constructieberekeningen en de bouwaanvraag naar 
de gemeente. Kortom het gehele pakket. Kolbouw 
geeft u een juist en passend advies met betrekking 
tot al uw bouwplannen. De te verrichten 
werkzaamheden worden duidelijk beschreven en de 
kosten gespecificeerd. Vervelende of onverwachte 
problemen worden daarmee voorkomen.  
 
U vindt aannemersbedrijf Kolbouw aan de  
Oude Kerkstraat 2, tel. 040-2053266 of  
mobiel 0651386882 of via e-mail info@kolbouw.nl 
Meer info vindt u op de website www.kolbouw.nl 

Aan het werk bij een nieuwbouw woning. 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

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

Graag tot ziens bij 

Dodenherdenking 4 mei 

Stichting Dodenherdenking nodigt u uit…. 
 
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven is 
opgericht om in Veldhoven de herdenking te 
organiseren van alle burgers en militairen die, sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar 
ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur 
zijn omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar de 
Veldhovense burgers en militairen die in het belang 
van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn 
gevallen. 
De stichting organiseert daarom ieder jaar op 4 mei 
een Dodenherdenking bij het Klokmonument aan de 
Kleine Dreef. Voorafgaand is er om 19.00 uur een 
Herdenkingsbijeenkomst in de Caeciliakerk aan de 
Dorpstraat en na afloop van de Dodenherdenking is 
er in datzelfde kerkgebouw een gratis 
Herdenkingsconcert. 
 
Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur 
Aan de Herdenkingsbijeenkomst in de Caeciliakerk 
wordt medewerking verleend door de Stichting 
Dodenherdenking Veldhoven, het Comité 
Indiërveteranen Veldhoven (m.m.v. basisschool  
Op Dreef), Amnesty International, de Werkgroep 
IKV/Pax Christi en de gezamenlijke Kerken. 
Na afloop van deze bijeenkomst gaan de aanwezigen 
in optocht, voorafgegaan door het Veldhovens 
Muziekkorps en de gildebroeders van het  
Gilde St. Caecilia, naar het nabij gelegen 
Klokmonument aan de Kleine Dreef. 
 

Kranslegging bij het Klokmonument  
om 20.00 uur 
Na het luiden van de klok wordt twee minuten stilte 
in acht genomen. Daarna speelt het Veldhovens 
Muziekkorps het Wilhelmus en houdt burgemeester 
J. Mikkers een toespraak. Hierna volgt de 
kranslegging door verschillende organisaties, die 
hierbij worden bijgestaan door leden van de 
Scouting St. Stanislaus Kostka. 
 
Herdenkingsconcert in de Caeciliakerk om 
21.00 uur 
Na afloop van de Dodenherdenking is er om  
21.00 uur een gratis toegankelijk 
Herdenkingsconcert door het Kempenkoor. 
Uitgevoerd wordt ‘The Armed Man - A Mass For 
Peace’ van Karl Jenkins. 
 
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven nodigt u 
uit de Herdenkingsbijeenkomst,  
de Dodenherdenking bij het Klokmonument en het 
Herdenkingsconcert bij te wonen. 
U bent van harte welkom! 
 
Komt u ook?  
4 Mei dodenherdenking bij het Klokmonument 
 
Relevante informatie over de Dodenherdenking in 
Veldhoven treft u aan op onze website  
http://www.dodenherdenkingveldhoven.dse.nl. 
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 ACTIVITEIT 

 Olympische dag 

GROEP 

Groep 2 t/m 8 

DATUM 

zondag 22 augustus 

 Bivak Oerle dinsdag 24 en woensdag 25 augustus Groep 2 t/m 5 

 Bivak Valkenswaard dinsdag 24 t/m donderdag 26 augustus Groep 6 t/m 8 

 Speelboerderij De Hooiberg vrijdag 27 augustus Groep 2 t/m 5 

 GPS Avonturentocht zaterdag 28 augustus Groep 2 t/m 8 

 Bobbejaanland dinsdag 31 augustus Groep 2 t/m 8 

 Wandel-3-daagse woensdag 1 t/m vrijdag 3 september Groep 2 t/m 8 

 Afsluitavond vrijdag 3 september Groep 2 t/m 8 

Ook dit jaar is het vakantiecomité in de weer om een fantastisch vakantieprogramma  
voor jullie in elkaar te draaien. Het programma is bedoeld voor kinderen van  
groepen 2 t/m 8 van het schooljaar 2009/2010 en ziet er als volgt uit: 

DEELNEMEN 

 De deelnemersbijdragen zijn als volgt: 
 -   1 kind per gezin            €  40 
 -   2 kinderen per gezin      €  75 
 -   3 kinderen per gezin      € 105 
 -   4 kinderen per gezin      € 130 
 Het is ook mogelijk om voor één week in te schrijven.  
 De kosten voor inschrijving zijn dan € 25 per kind, ongeacht het aantal kinderen per gezin. 
 De eerste week loopt van zondag 22 augustus tot en met zaterdag 28 augustus 2010.  
 De tweede week loopt van zaterdag 28 augustus tot en met vrijdag 3 september 2010. 
 Alléén inschrijven voor het wandelen is ook mogelijk.  
 De kosten hiervan zijn € 10 per kind, ongeacht het aantal kinderen per gezin. 

INSCHRIJVEN 

 Inschrijven voor het vakantieprogramma kan door het inschrijfformulier op de volgende 
 bladzijde zo volledig mogelijk in te vullen en in te leveren vóór vrijdag 23 april bij  
 Thera van Rooij, Berthastraat 6. Het programmaboekje krijgt u later thuisbezorgd. 
 Het formulier is ook te downloaden via onze website:  
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ACHTERNAAM VOORNAAM  VOORLETTERS GEB.DATUM GROEP 

1     

2     

3     

ADRES TELEFOONNUMMER GSM-NUMMER 

 040 - 06 -  

E-mailadres:  

Hebt u een doorlopende reisverzekering?        Ja    /    Nee     

Automatische incasso: Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan stichting Vakantiecomité 
Oerle om het inschrijfgeld automatisch van zijn/haar bank-/gironummer af te schrijven. 

Naam rekeninghouder:                                               Bank-/gironummer:  

Handtekening            :                                                

De inschrijving is bestemd voor (svp hokje zwart maken):  Af  te schrijven bedrag: 

  beide weken        (1 kind € 40, 2 kinderen € 75, 3 kinderen € 105, 4 kinderen € 130)  

  week van 22 t/m 28 augustus 2010                      (€ 25 per kind)  

  week van 28 t/m 3 september 2010                     (€ 25 per kind)  

  alleen wandelen op 1,2 en 3 september 2010        (€ 10 per kind)  

Onderstaande tabel is voor ouders en/of broers of zussen die willen meehelpen. U kunt één of meerdere  
voorkeuren invullen. Graag naam invullen en van broers en/of zussen ook de leeftijd. 
DATUM ACTIVITEIT VADER MOEDER BROER/ZUS 

zo 22 augustus Olympische dag: begeleiden groepen/spellen    

zo 22 augustus Olympische dag: helpen afbreken na afloop    

ma 23 augustus Bivak V’waard: helpen opbouwen (overdag)    

di 24 t/m do 26 aug. Bivak V’waard: 3 dagen begeleiden    

di 24 augustus Bivak V’waard: kinderen brengen met auto + kanoën    

do 26 augustus Bivak V’waard: kinderen ophalen met auto    

ma 23 augustus Bivak Oerle: helpen opbouwen (overdag)    

di 24 augustus Bivak Oerle: helpen met activiteiten 10.00-17.00 u    

di 24 augustus Bivak Oerle: helpen avondprogramma     

wo 25 augustus Bivak Oerle: helpen afbreken (middag)    

vr 27 augustus Speeltuin: kinderen brengen en halen met de auto    

di 31 augustus Bobbejaanland: begeleiden kinderen groep 2 t/m 5    

wo 1 t/m vr 3 sept. Wandeldriedaagse:  meelopen met een groep 
      5 km.               8 km.             12 km. 

   

vr 3 september Afsluitavond: suppoost bij ingang (15-30 minuten)    

za 28 augustus GPS Avonturentocht: begeleiden groepen/spellen    

zo 22 augustus Olympische dag: helpen opbouw (ochtend)    

Graag inleveren VÓÓR VRIJDAG 23 APRIL 2010 bij THERA VAN ROOIJ, BERTHASTRAAT 6 
Voor meer info + download inschrijfformulier : www.vakantieprogramma-oerle.nl 
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Oersmakelijk 

Deze keer het recept van Ingrid van der Velden 
woonachtend op de A.P. de Bontstraat 27. 
 
Het recept voor: Kipgeschnetzeltes 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
450 g kipfilet 
40 g boter of olie (croma voor kip) 
250 g kleine champignons (1 bakje) 
2 sjalotten 
2 eetlepels bloem 
1 dl droge witte wijn 
1,5 dl bouillon (van een tablet) 
0,5 dl slagroom 
1 eetlepel fijngehakte peterselie 
Peper en zout 
 
Bereidingswijze: 
Snijd de kipfilets in reepjes en bestrooi ze met peper 
en zout. 
Veeg de champignons schoon en halveer ze. 
Pel en snipper de sjalotten. 
Bak de kipreepjes lichtbruin, voeg de sjalotten erbij 
bak ze 2 minuten. Voeg nu de champignons erbij 
bak deze ook 2 minuten. 
Zet het vuur laag en strooi de bloem eroverheen en 
bak deze 1 minuut zachtjes mee. Voeg de witte wijn 
toe,breng deze aan de kook en roer de saus nu pas 
glad. Voeg nu de bouillon toe,breng dit weer aan de 
kook en roer de saus weer glad. Roer de room 
erdoorheen en laat alles nog 2 minuten zachtjes 
koken. Strooi als laatste de peterselie erover. 
Lekker met rijst en gemengde sla met croutons en 
pijnboonpitjes. 
 
EET SMAKELIJK ! 

Waarom heb je voor dit recept gekozen? 
Toen Carolien mij mailde of ik de pollepel wilde, zei 
ik meteen “Ja leuk!”. Ze was benieuwd welk recept 
ik kookte voor een grote groep. 
Nou dat zijn er veel, maar ik mag er maar één 
doen, dus heb ik deze gekozen. Dit gerecht is 
zo gemaakt. 
Als je iets moet koken voor een grote groep kun 
je het beste een gerecht maken dat niet zo 
moeilijk is en toch heel lekker. Ik heb dit 
gerecht gemaakt voor oud op nieuw voor onze 
vriendengroep. 
 
Aan wie wil jij de pollepel doorgeven? 
Ik wil de pollepel doorgeven aan Wilma van 
Beers, omdat ik weet dat Wilma het ook heel 
leuk vindt om te koken en dat ook goed 
kan. Dus Wilma laat je fantasie de vrije 
loop en leef je uit in de volgende koers. 

Belangstelling voor de 
Veldhovense politiek?

Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl
Secretariaat: Biezenkuilen 90, 5502 PG Veldhoven, 

 040-2539663, fractie@cda-veldhoven.nl
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Sneeuwuitje TCO 

Een dagje sneeuw met TCO 
 
Dit jaar is het eerste jaar dat ik lid ben van het 
tiener comité. Het was dus ook de allereerste keer 
dat ik meeging met het sneeuwuitje. 

We vertrokken om 7.00 uur ’s ochtends met de bus 
naar Altassenberg. Gelukkig was dit keer iedereen 
op tijd. Altassenberg ligt in de buurt van Winterberg. 
Het was 4 uur rijden. Er werden onderweg voor de 
gezelligheid enkele films gedraaid en sommige 
hadden kaarten meegenomen. Er waren een paar 
mensen (en ik zal geen namen noemen) die hun 
kater mee hadden genomen omdat ze de avond 
ervoor op stap waren geweest. 
Toen we aankwamen was alles wit. De nacht ervoor 
had het ongeveer 40 cm gesneeuwd, dus ideaal om 
te skiën. In de bus hadden we al gegeten, zodat we 
direct konden beginnen. 

Eerst moesten we naar de skiverhuur. Je kon er ook 
snowboarden of sleeën. Binnen een half uur had 
iedereen zijn spullen en konden we gaan. 
Op naar de oefenwei. Dit was best ver lopen met die 
zware schoenen en latten. Op de oefenwei moesten 
we laten zien wat we konden. 
De kinderen die nog nooit hadden geskied of 
gesnowboard moesten op les. De snowboarders 
kregen les van Michelle Kox en Rik Das. De 
beginners hadden moeite met de ski lift maar 
gelukkig werd dit opgelost door de leiding en soms 
namen andere kinderen hen mee naar boven. Het 
was best grappig om te zien. 
De meer ervaren skiërs gingen met de leiding het 
gebied verkennen. Er waren blauwe, rode en enkele 
zwarte pistes. De zwarte hellingen zijn het 
moeilijkste. 
Om ongeveer 16.30 uur moesten we stoppen en de 
skispullen inleveren. Daarna gingen we op weg naar 
huis. Om ongeveer 21.00 uur waren we weer thuis. 
Ik vond het een superleuke dag, de sfeer was goed 
en volgend jaar ga ik zeker weer mee. 

David van de Wal. 

StichtingStichtingStichtingStichting

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel:  040-2535264 

Oranjemarkt ‘De Berkt’ 

Het aftellen is begonnen! 
Vrijdag 30 april is het dan echt zover. We gaan er 
vanuit dat de duizenden bezoekers de weg naar het 
marktterrein weten te vinden. En dat we er 
wederom een gezellig dag van weten te maken. De 
organisatie heeft er in ieder geval alles aan gedaan 
om een feestelijk programma samen te stellen. En 
een groot aantal vrijwilligers staat klaar om deze 
dag in goede banen te leiden.  
 
10.00 – 17.00 Vrijmarkt 
10.15  Kinderoptocht 
11.00 – 18.00 Brinkpodium 
11.00 – 17.45 Parkpodium 
11.00 – 16.15 Kinderplein 
10.00 – 18.00 Terrassen open   

De vrijmarkt vormt een stevige basis van het 
festijn. Met zo´n 180 marktkramen en honderden 
grondplaatsen. Er is nog een aantal marktkramen 
beschikbaar. Voor een hele marktkraam vragen wij 
een vergoeding van € 24. Een halve kraam  
kost € 13. Grondplaatsen zijn gratis voor kinderen. 
Volwassenen (18 jaar of ouder) betalen € 5 voor een 
grondplaats. Heeft u interesse, neem dan contact op 
met Pieter de Meijer (040-253 68 42) of  
Toon Steenbergen (040-8447265).  
En wacht niet te lang! 

Brinkpodium  
Presentatie René Maas 
 
De officiële opening van de Oranjemarkt vindt plaats 
om 11.00 uur door burgemeester Mikkers en 
harmonie St. Cecilia op het veld aan de  
Nieuwe Kerkstraat. Hier zal ook de prijsuitreiking 
van de kinderoptocht plaatsvinden. ´s Middags 
verzorgt After Eight een Sing-a-Long, waarbij 
iedereen naar hartenlust kan meezingen en 
swingen. Coverband Déjà Vu sluit op dit podiumplein 
af met een spetterend optreden.  
 
11.00 Opening met burgemeester J. Mikkers en 

gedecoreerden  
en aankomst Kinderoptocht onder 
begeleiding van Harmonie St. Cecilia 

11.15 Out of the Basement Band 
12.00 Ira’s Dance Studio Dans  
12.30 Out of the Basement Band    
13.15 After Eight Sing-a-Long 
13.45 John Hospel Zanger 
14.15 Banda Nobra Sambaband 
14.45 Le Haen Zumba Workshop 
15.30 John de Wit Zanger 
16.00 Déjà vu Band 
16.45 Verrekes Blaos Dweilorkest 
17.15 Déjà vu Band 
18.00 Sluiting 
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Parkpodium  
Presentatie Gerard en Guido van de Ven 
 
De aftrap op dit podium wordt gedaan door de band 
Eigenwijs die bestaat uit zes Severinusbewoners. Ze 
worden begeleid door een pianist, bassist, 
saxofonist, drummer en zangeres en brengen een 
´Eigenwijs´ repertoire ten gehore, uiteenlopend van 
kinderliedjes, Nederlandstalige liedjes en 
luisterliedjes tot popmuziek, rock en blues!  
Het afwisselend programma op dit podiumplein 
duurt tot 17.45 uur.   
 
11.00 Eigenwijs Band   
11.45 The Beast Band   
12.30 Cardo Dance Department Dans  
13.00 The Beast Band 
13.45 Le Haen Zumba Workshop 
14.15 Kate Mirron Zangeres 
14.45 Dansschool Friends Dans 
15.15 Las Regaderas Sambaband 
15.45 My Favorite Mistake Band 
16.30 After Eight Sing-a-Long 
17.00 My Favorite Mistake Band 
17.45 Sluiting 
 

 
Op het marktterrein kunt u ook tegen 
komen: 
Magic Mike - Just 4 Fun -  
Twee meter Peter  - Kwekske Herrie - 
Verrekes Blaos - Pipo Chris – VLTC - 
Plastic Hero, … 

Kinderplein  
Presentatie Albert Leo 
 
De kinderoptocht start, net als 
vorig jaar, vanaf het Kinderplein. 
Dit plein ligt aan de straten Laar 
en Hulst. Alle kinderen kunnen 
hun fiets, step of ander 
vervoermiddel versieren en mee 
rijden in de optocht. Na de 
optocht gaat het los op dit plein 
en is er van alles te beleven. Dit 
jaar is zelfs het Papegaaienpark uit 
Oerle op het Kinderplein aanwezig met 
een kraam vol informatie en bekijks.  
En misschien is zelfs de Kinderdirectie 
van het Park present. De kleurplaten van de 
kleurwedstrijd die de Oranjemarkt samen met het 
Papegaaiencentrum heeft uitgeschreven zijn te 
vinden op de website 
www.oranjemarktveldhoven.nl. Deze kleurplaten 
kunnen op het Kinderplein ingeleverd worden bij het 
kraampje van het papegaaienpark. 
Natuurlijk geen Koninginnedag zonder Koning of 
Koningin! We nodigen alle kinderen daarom uit om 
verkleed naar het plein te komen. Er staat een 
fotograaf klaar die een Koninklijke foto van iedereen 
maakt.  
 
10.00 Kinderoptocht muzikaal begeleidt door 

Harmonie St. Cecilia   
11.00 Cardo Dance Department kinderdans   
11.30 Clown Hermano voorstelling  
12.00 Os Vadios jeugdsambaband    
12.15 Kate Mirron zangeres  
12.45 DéDé Danceballet kinderdans 
13.15 Clown Hermano voorstelling  
13.45 Os Vadios jeugdsambaband    
14.00 DéDé Danceballet kinderdans  
14.30 Eindhoveniers Dweilorkest 
15.00 Clown Hermano voorstelling 
15.30 Os Vadios jeugdsambaband    
15.45 Banda Nobra sambaband    
16.15 Styleplay jeugdpopband 
16.30 Sluiting 
 
Op het Kinderplein 
zijn naast dit 
kleurrijke 
programma 
aanwezig: 
Schminkqueen 
Yvonne, Ron Ballon, 
Twee meter Peter.  

En niet te vergeten de 
klimtoren en speleobox. 
 
De komende weken plaatsen 
wij nieuwe 
wetenswaardigheden en 
informatie over de markt op 
onze website. Kijk daarom 
regelmatig op: 
www.oranjemarktveldhoven.nl! 
 
Tot vrijdag …. 30 april! 
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Peildatum herverkaveling 

Bekendmaking peildatum 
herverkaveling 
 
De bestuurscommissie Wintelre-Oerle maakt bekend 
dat de peildatum voor het opstellen van het ruilplan 
is vastgesteld op 1 oktober 2010. 
 
Toelichting ruilplan 
Het ruilplan bevat de nieuwe kavelindeling voor het 
herverkavelingsgebied. De terinzagelegging van het 
ontwerp-ruilplan is gepland in juni 2011. 
Wettelijk kunnen grondtransacties, zoals koop, 
verkoop en ruilen van grond, gedurende de gehele 
herverkavelingsprocedure normaal doorgang vinden. 
Het ruilplan wordt echter opgemaakt volgens de 
rechtstoestand op een bepaalde datum, de 
peildatum. 
 
Grondtransacties 
Grondtransacties die na die peildatum plaatsvinden, 
kunnen niet meer in het ruilplan verwerkt worden. 
Dat betekent dat als na de peildatum een stuk grond 
in de herverkaveling verkocht wordt, de koper het 
uiteindelijke eigendom zal krijgen op de plaats die 
door de verkoper wordt vastgesteld. En dat kan een 
heel andere plaats zijn dan de koper zich 
voorgesteld heeft. 
Ter voorkoming van moeilijkheden wordt iedereen 
aangeraden over eventuele grondtransacties na de 
peildatum contact op te nemen met de 
Bestuurscommissie Wintelre-Oerle, postbus 1180, 
5004 BD Tilburg, of tel. 013-5950400. 
 
Nadere informatie 
In de komende nieuwsbrief wordt nadere informatie 
verstekt over de peildatum van de herverkaveling. 
Deze nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle 
eigenaren in het herverkavelingsgebied. De uitgave 
is gepland voor juli 2010. 

Pachtregistratie herverkaveling 

Bekendmaking sluiting 
pachtregistratie herverkaveling 
 
Op 17 december 2009 heeft de bestuurscommissie 
Wintelre-Oerle de opening van de pachtregistratie 
bekend gemaakt. Pachters en verpachters werden 
uitgenodigd om de bestaande pachtovereenkomsten 
vóór 30 januari 2010 bij de bestuurscommissie te 
registreren. Daarnaast nodigde de 
bestuurscommissie de pachters en verpachters uit 
nieuwe pachtovereenkomsten bij de 
bestuurscommissie te registreren. 
 
Pachtovereenkomsten 
Nieuwe pachtovereenkomsten zijn overeenkomsten, 
die ná 29 januari 2010 zijn aangegaan of verlengd. 
Deze overeenkomsten dienen binnen 4 weken na 
het aangaan te worden ingezonden, maar uiterlijk 
tot een nog nader door de bestuurscommissie te 
bepalen tijdstip. 
Thans maakt de bestuurscommissie Wintelre-Oerle 
bekend dat het tijdstip waarop uiterlijk de nieuwe 
pachtovereenkomsten ter registratie kunnen worden 
ingezonden, is vastgesteld op 1 oktober 2010. 
 
Registreren 
Volgens artikel 53 van de Wet inrichting landelijk 
gebied, heeft iedere pachter, die gronden pacht 
gelegen binnen het herverkavelingsblok, aanspraak 
op het in pacht verkrijgen van oppervlakte in kavels. 
Het bevat dezelfde maatstaven waarmee de 
toedeling van de kavels aan eigenaren plaatsvindt. 
Daartoe is het noodzakelijk de 
pachtovereenkomsten te registreren. Met 
pachtovereenkomsten die na 1 oktober 2010 worden 
afgesloten, wordt bij het opmaken van het ruilplan 
geen rekening gehouden. Dat betekent dat als na 
deze datum een nieuwe pachtovereenkomst 
afgesloten wordt in de herverkaveling, de pachter de 
uiteindelijke pacht zal krijgen op de plaats die door 
de verpachter wordt vastgesteld. Dat kan een heel 
andere plaats zijn dan de pachter zich voorgesteld 
heeft. 
 
Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland 
Wintelre-Oerle maakt onderdeel uit van de 
herinrichting van het platteland, ook wel 
reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen 
nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de 
ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw 
zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen 
dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en 
schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. 
Aan de uitvoering werken overheden, 
maatschappelijke organisaties en particulieren, 
onder regie van provincie Noord-Brabant. In deze 
regio zijn zij verenigd in de 
reconstructiecommissie Boven-Dommel en 
Streekhuis Kempenland. 

Inrichtingsplan Wintelre-Oerle Inrichtingsplan Wintelre-Oerle 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

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

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Foto herkenning 

STICHTING HISTORISCH OERLE  
 
Onderstaande foto is ons toe gezonden maar wij 
weten niet van welk jaar deze foto is. Vermoedelijk 
is dit een klas uit kleuterschool rond het jaar 1950 of 
ouder.  
Als er mensen zijn die zich herkennen op deze foto 
en weten wie er nog meer op deze foto staan dan 
zouden wij dit graag weten, dus kijk goed. 
Wie helpt ons? Bel me even op telefoonnummer  
 2051387, dan kom ik even langs om van u te 
horen over de details van deze foto. U kunt ook 
mailen naar fhaloots@onsbrabantnet.nl om zo de 
namen aan ons door geven.  
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 
F. Loots namens SHO 
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Ook bij de volgende foto vragen wij de medewerking 
van de mensen uit Oerle. Dit was de 
misdienaargroep van pastoor Bless, onze vraag is 
wie staan er allemaal op deze foto, enkele zijn er 
bekend, wanneer is deze foto genomen en/of bij 
welke gelegenheid?  
Mail het mij even of bel het me door. 
Mijn mailadres is fhaloots@onsbrabantnet.nl en mijn 
telefoonnummer is  2051387.  
Bij voorbaat bedankt voor jullie medewerking. 
 
F. Loots namens SHO 

Misdienaargroep pastoor Bless 

Misdienaargroep van pastoor Bless 
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Dwaalfestival 

Dwaalfestival in Dwaaltuin ‘t Oerse Zand 
 
Zondag 2 mei 2010 vind het enige echte 
DwaalFestival plaats, voor heel het gezin, in 
Dwaaltuin ’t Oerse Zand. Het eerste lustrum van 
Dwaalfestival Brabantse Gezelligheid. De afgelopen 
jaren heeft het DwaalFestival zijn bestaansrecht echt 
bewezen. Er zijn veel vaste bezoekers. Mensen die 
rustig naar een verhaal willen luisteren. Of alleen 
genieten van de muzikale klanken temidden van de 
natuur. Anderen komen weer omdat er altijd een 
enorm gevarieerd aanbod van artiesten en muziek 
kunstenaars zijn. De Dwaaltuin blijft een unieke plek 
in Veldhoven om dit Dwaalfestival te laten plaats 
vinden. Het Dwaalfestival staat voor optredens met 
kwaliteit en een goede organisatie. Gemoedelijkheid, 
kleinschaligheid en gezelligheid staan als vanouds 
voorop. 
Voor elk wat wils in een Brabants sfeerjasje.  
Bekende en minder bekende artiesten, vooral uit de 
regio, brengen hun werk op een eigentijdse 
Brabantse wijze. Het DwaalFestival is de moeite 
waard om te zien, maar vooral om het te beleven!  
Het is niet meer weg te denken uit de festival 
agenda van de gemeenten Veldhoven. 
 
Optredende artiesten zijn; 
 
Mariechristien; solo zangeres met Brabantse 
inslag 
MarieChristien 
zingt al jaren en 
past zich 
gemakkelijk aan 
plaats, tijd en 
omstandigheid 
aan. Haar 
basisrepertoire 
bestaat uit 
zelfgeschreven 
liedjes. Ze 
beschikt over 
lekker in het 
gehoor liggend 
materiaal. Ze nodigt het publiek ook graag uit om 
mee te zingen. MarieChristien is niet op haar mondje 
gevallen en dat laat ze met de nodige humor tussen 
de nummers door dan ook duidelijk blijken. Met haar 
innemende voorkomen, sprekende teksten en 
sprankelende uitstraling speelt ze gemakkelijk en 
flexibel in op het publiek. Dankzij haar 
laagdrempelige, herkenbare liedjes van hoge 
kwaliteit weet deze sportieve podiumvrouw 
uiteenlopende gezelschappen direct te boeien. 
 

Groep Mallemoer met middeleeuwse muziek. 
De Volksmuziekgroep Mallemoer bestaat uit  
6 personen. Tot het instrumentarium behoren viool, 
gitaar, bas, diverse fluiten, doedelzak, rietpijp, 
accordeon, trekharmonica en slaginstrumenten. 
Het repertoire bestaat uit volksmuziek afkomstig uit 
Vlaanderen, Nederland, Frankrijk, Ierland en 
Engeland. Tevens behoren enkele zelfgemaakte 
liederen tot het repertoire.  
Plezier in muziek maken staat bij dit gezelschap 
voorop. 
De ervaring leert dat de muziek van Mallemoer in 
goede aarde valt! 
 
Boerengilde en de Heerensociëteit 
Liederentafel anno ‘90 
Deze liederentafel werd opgericht in 1990. 
Op elke 2e Woensdag van de maand komen de 
heren van de Heerensociëteit (14 in getal) bij elkaar. 
Zij zingen op een ontspannen manier liedjes en 
praten daarna onder het genot van een glaasje nog 
wat na. Zij willen op deze manier een beetje 
gezelligheid en saamhorigheid creëren, een beetje 
nostalgie oproepen en zich een beetje afzetten tegen 
de gebruikelijke populaire muziek. Zij willen liedjes 
zingen die ons bevallen en die we allen kennen. In 
deze tijd van internationalisering, globalisering en 
euro’s willen zij onze wortels niet vergeten. Liedjes 
die de meeste van ons nog kennen van de Lagere 
School . 
 
 
Groep Vooks met historische Engelse 
luistermuziek 
De twee oprichters van folkgroep Vooks®, Caroline 
Dijkman en Steven Schoevaart zingen en spelen 
Engelse folktraditionals en begeleiden zichzelf op de 
mountain dulcimer en de akoestische basgitaar. 
Steven vertelt tussen de gezongen muziek door de 
muzikale verhalen in het Nederlands. Vooks speelt 
en zingt Engelse folktraditionals. Vooks kiest voor 
traditionals die weinig of zelfs nog nooit door andere 
artiesten zijn uitgevoerd. Het bronnenmateriaal 
bestaat uit verzamelwerken met verhalen op oude 
melodieën.  
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Grensmuzikanten met sfeer muziek 
De uit Reusel afkomstige Grensmuzikanten is een 
muziekgroep die ontstaan is uit muzikanten die zich 
in hun jeugdjaren veel met de muziek bezig hielden 
en zich weer aangetrokken voelde tot het vormen 
van een bandje met accordeon, zang, gitaar, banjo 
en drums.Hoofdzakelijk spelen wij Nederlandstalige 
muziek en meezingers, ook word dansmuziek 
gespeeld, de optredens zijn daardoor variabel van 
aard. Wij spelen voor vele soorten doelgroepen 
zowel in België als in Nederland. 

Tom van Popering dichter 
Noemt zich een ‘Stand-up Dichter’. Dat wil zeggen 
dat hij op het podium gedichten brengt en van zijn 
voordracht een performance maakt. Tom schrijft 
over de boodschappenblues, kredietcrisissen, slechte 
muziek, goede muziek, lelijke woonwijken, kleine 
meisjes die de wereld rond willen zeilen en ex-
vriendinnen. Een hele mond vol en dat allemaal uit 
het hoofd. Tom is regelmatig te vinden in het ‘Poetry 
Slam cirquit’; het dichten in een wedstrijd. Maar ook 
staat hij op festivals. Zo dichtte hij enkele avonden 
op theaterfestival de Parade in Utrecht, trad hij op in 
Poptempel 013 te Tilburg, en stond hij in de 
Westergasfabriek in Amsterdam. Eén van de 
gedichten die hij op dit moment zelf het mooist 
vindt, heeft hij op een muur van station Breda 
geschilderd. 

VerVe vertelgroep 
Wederom is vertelclub Veldhoven, kortweg VerVe, 
present op het 5e Dwaalfestival in de Dwaaltuin  
't Oerse Zand. De vertellers van VerVe zijn 
verhalenkunstenaars. Zij vertellen verhalen uit het 
blote hoofd, passend bij het thema: 'Feest, lustrum'. 
Voor groot en klein, voor oud en jong, gewoon: voor 
eenieder die van verhalen houdt! 
 

Dubbelkwartet Intermezzo. 
Dubbelkwartet Intermezzo uit Veldhoven is een  
a-capella groep van 4 mannen en 4 vrouwen met 
verschillende muzikale achtergrond, allemaal 
voortkomend uit andere koren in Veldhoven. Ze 
willen vooral gezellig met elkaar musiceren en 
daarnaast hebben zij de ambitie om een kwalitatief 
goede uitvoering te geven van populaire tot licht-
klassieke muziek. Die willen ze graag tonen in een 
klein aantal optredens per jaar.  
 
Take 5 
Het repertoire van Take 5 is zeer gevarieerd: van 
Rennaissance-muziek tot eigentijdse dixie en blues. 
Het klassieke repertoire is veelal speciaal 
gearrangeerd voor de bezetting van het kwintet, 
waarbij zoveel mogelijk werd uitgegaan van de 
oorspronkelijke muziek. Het eigentijdse repertoire 
van Take 5 bevat naast blues en dixie ook 
bewerkingen van o.a. Beatles-songs en andere 
populaire muziek. 
 
Jo Hoogendoorn troubadour 
‘De sympathieke Goirlese troubadour Jo 
Hoogendoorn heeft het Brabantse hart op de juiste 
plaats. Hij verwierf landelijke bekendheid met zijn 
schitterende uitvoering van "Daar komt munne 
witpen aon". Maar Jo heeft véél meer muzikale pijlen 
op zijn boog, want hij schakelt tijdens zijn optredens 
moeiteloos over op 
een vrolijke potpourri, 
oer-Brabantse 
volksliedjes (bij 
sommige zichzelf 
begeleidend op zijn 
gitaar) of zelfs de 
allerbeste 
Nederlandstalige 
liedjes. Maar altijd vól 
overtuiging en met 
een enthousiasme dat 
uiterst aanstekelijk 
werkt. 
Kortom een optreden 
van Jo Hoogendoorn is 
altijd een grandioze 
belevenis‘ 
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Qukske dur bai komisch duo 
Qukske dur bai is een duo bestaande uit  
Conrad Willemsen en Wim Schoofs. 
Een duo dat in deze samenstelling al weer enkele 
jaren meedraait in het amusement wereldje. Zij 
maken leuke vrolijke liedjes, zowel tekst als zang 
over alle dagelijkse onderwerpen en af en toe wordt 
er een andere leuke tekst gemaakt op een 
bestaande melodie.  
Dit alles begeleiden zij zelf met diverse akoestische 
instrumenten zoals gitaar, contrabas, snare trom, 
ukelele enz. en dit allemaal overgoten met een 
vrolijke dosis Brabantse humor. Kortom het is 
nieuw, het is fris, het is iets wat je nog nooit 
gehoord hebt en het blijft in je hoofd hangen, de 
hele dag... "Pluk de dag". 
 
Expositie Fotowerk "Monumentale bomen". 
Vincent Mauritz (24) is amateur-fotograaf en van 
jongs af aan geïnteresseerd in bijzondere bomen.  
Hierover houdt hij o.a. een inmiddels 150 
verschillende bomen tellende informatiebron op 
Google Earth bij, met aanvullende informatie over 
bekende, maar ook veel minder bekende 
exemplaren.  
(zie http://www.panoramio.com/user/1187438) 
Bomen kunnen bijzonder zijn door hun soort, 
leeftijd, afmetingen, maar ook door de verhalen die 
aan vele verbonden lijken te zijn. 
Als bomen eens konden spreken…! 
Gelukkig lijkt er de laatste decennia internationaal 
sprake te zijn van een herwaardering van 
monumentale bomen. 
Op het Dwaalfestival zal hij een greep uit zijn 
omvangrijke collectie bomenfoto’s tonen. 

Hij zal hierbij de nadruk leggen op monumentale 
bomen in Nederland, alsook binnen de brede 
grensstrook van België en Duitsland. Tevens zal hij 
u graag vertellen over zijn zoektocht naar deze 
levende wonderen der natuur, welke hem reeds in 
de mooiste omgevingen met afgelegen dorpjes en 
pittoreske landweggetjes gebracht heeft!  
 
Het wordt weer een gezellige dag waar de bezoekers 
nog lang over na kunnen praten. 
Er niet bij zijn is een gemiste kans! 
Alle werkzaamheden worden door (ca 40)
vrijwilligers verricht.  
 
De Dwaaltuin stelt de tuin gratis ter beschikking.  

Een eventueel positief saldo wordt overgemaakt aan 
het Pastoor Vekemansfonds in Oerle.  
www.pastoorvekemansfonds. 
 
Het Dwaalfestival op 2 mei 2010  
Van 11.00 tot 17.30 uur. 
Entree bedraagt € 5,00 p.p. 
Kinderen tot en met 10 jaar gratis. 
 
Kaartenverkoop op de dag zelf bij de kassa in de 
Dwaaltuin. 
 
Plaats van handeling: 
Dwaaltuin ’t Oerse Zand 
Zandoerleseweg 78 
5507 NV Veldhoven 
Voor meer informatie:  
E-mail: info@dwaaltuin.com of 
Internet: www.dwaaltuin.com 
Telefonisch: 06 262 949 52 
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Puzzelen 
 

Vind de antwoorden op de vragen en vul de 
antwoorden in. In de dikgedrukte band moet dan 
een woord komen te staan. 

1. Zo heet de mama van mama…. 
2. Dit breng je mama op bed…. 
3. In welk seizoen is Moederdag?  
4. Een ander woord voor ‘mama’ is…. 
5. In mei legt ieder vogeltje een …. 
6. Deze man gaat met de tractor het land op…. 
7. Moederdag is altijd dezelfde dag van de week. 

Welke dag is dit? 
8. Op school maak je voor mama een…. 
9. In de tuin gaan in de lente alle planten en 

bloemen weer…. 
 
Het woord is: ____________________________ 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

 

Moederdag koekjes 
 

Ingrediënten: 
250 gram bloem 
1 pakje vanillesuiker 
100 gram suiker 
125 gram roomboter 
1 ei 
 
 
Bereidingswijze  
Meng de bloem, suiker, vanillesuiker, ei en de boter 
in een kom en roer/kneed alles goed tot een deeg. 
Rol het deeg uit tot een dikte van 1 centimeter (het 
is raadzaam om eerst los bloem op het werkblad aan 
te brengen zodat de zandkoekjes goed los kunnen 
komen van het blad). Hierna kan je het deeg 
uitsnijden in hartjes met een vormpje.  
Vet een bakplaat in en leg de zandkoekjes er op. 
Bak de zandkoekjes 15 minuten in een oven van 
200 graden C. 
 
Als ze dan afgekoeld zijn, kun je ze versieren met 
glazuur, dat kan je maken met poedersuiker en 
water of een druppeltje siroop om het een kleurtje 
te geven. 

Voor de aller-aller- 

aller-allerliefste  

mama 

van: ___________ 
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Hieronder een impressie van het blad “Miss Lovely”: 
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Uitslag kleur/knutselplaat van februari 2010;  
“De polonaise van clowns” 

Deze avond nog, gaan Pieter en Marc bij oma 
logeren, en hij weet toevallig dat oma nog precies 
twee ijsjes heet liggen. 
 
Buiten spelen is natuurlijk ook altijd erg leuk, vind 
Pieter. Hij gaat dan graag voetballen op een veldje 

met twee goals, maar de bal is dan 
vaak slap. Dan komen er vaak 
jongens en die nemen dan een 
goede bal mee, wat fijner is.  
 
Pieter heeft pas zijn spreekbeurt 
gehouden op school, en het ging 
over haaien. Hij weet te vertellen 
dat je de meeste kans hebt door 
een haai gebeten te worden als je 
nat bent.  
 
Wat de twee broertjes ook wel eens 
doen is op de zolder slapen. Ze 
doen dan alsof ze in een hotel zijn, 
en vertellen elkaar nog stiekem 
moppen als ze moeten gaan slapen. 
Als we vragen wat Pieter mee gaat 
nemen op vakantie heeft hij maar 
één ding te zeggen: motorboot! Als 
Marc zijn A-diploma heeft, gaan ze 
een motorbootje kopen die dan dus 
ook mee gaat op vakantie! 
 
Van sinterklaas hebben ze ook al 

een sterrenkijker gekregen, waarmee ze naar de 
sterren kunnen kijken, en de bulten op de maan 
kunnen zien. (kraters)  
Zijn lievelingseten is spaghetti met olijven in 
kaassaus, met spekjes en tomaten. En als voorafje 
komkommer in citroensap.  
Wat hij niet lekker vindt is rode kool. 
 
Dingen die Pieter leuk vind om te doen als hij gaat 
buiten spelen zijn: voetballen, fietsen en een 
sneeuwpop maken.  
Maar Pieter is ook wel eens ondeugend, net zoals 
Marc, met stuiterballen in de supermarkt om maar 
iets te noemen. 
 
Met carnaval was Pieter een cowboy zonder hoed, 
waar hij wel om moet lachen. 
 
Zijn favoriete tekenfilms zijn die van Tom & Jerry en 
de Sprookjesboom. Die zijn ook wel erg leuk. 
 
Pieter vind het leuk naar de dierentuin te gaan en 
om te kleuren. Dat zagen we wel aan de kleurplaat, 
want die was echt heel erg mooi ingekleurd!!  
 
Hij is ook al eens met papa gaan golven, met 
kindergolfclubs, en één keer heeft hij zelfs de bal tot 
100 meter weg geslagen 
 
Pieter, we wensen je nog veel plezier met je prijs en 
tot ziens!  

De winnaar van de kleurplaat van februari is  
Pieter Beckers. Als we bij hem thuis komen voor 
het interview, zegt zijn vader dat hij niet met zijn 
schoenen op de bank mag. Pieter vraagt of dat 
zonder schoenen wel mag, waarop zijn vader ‘ja’ 
zegt. Hij mag niet met zijn schoenen op de bank 
omdat ze de bank van oma krijgen 
als zij een nieuwe heeft. 
 
Behalve Pieter, waren ook zijn 
broertje Marc en zijn papa en 
mama thuis. Ze hebben verder 
niet echt huisdieren, maar wel 
vissen in de vijver. Dat zijn er wel 
een stuk of dertig. Het is een 
beetje moeilijk tellen hoeveel het 
er precies zijn, omdat ze steeds zo 
door elkaar zwemmen.  
Pieter zit nu in groep 4, bij 
meester Henk en hij vind het op 
school heel erg leuk.  
Pieter is aan het leren gitaar te 
spelen, hij krijgt  nu les van zijn 
tante, en hij staat op de wachtlijst 
voor gitaarlessen bij de 
muziekschool. Ik weet zeker dat 
hij over een paar jaar ‘die jongen 
met de gitaar’ is waar alle meiden 
het over hebben, 
Pieter doet ook al aan voetbal, wat 
hij erg leuk vind. Hij is er ook 
goed in. Al gaat het de ene keer natuurlijk beter dan 
de andere keer. 
Pieter heeft zijn B-diploma gehaald bij het zwemmen 
en daar is hij best wel trots op.  
Hij vertelde ook dat hij lezen leuk vind, maar hij 
heeft niet een favoriete boek. Pieter heeft wel een 
wereldbol bij zijn bed staan, die geeft licht. Hij heeft 
hem van sinterklaas gekregen en papa 
verteld er iedere dag iets over. 
 
Verder speelt Pieter graag met 
playmobil of de voetbaltafel die 
midden in de kamer staat. En ook het 
computerspel van Spiderman, die hij 
ook van sinterklaas heeft gekregen, 
speelt hij graag. Vooral samen met 
zijn broertje Marc. Je kan dan door dingen te doen 
levels halen, en dat is leuk. Ze zijn al best ver in de 
levels, en het wordt steeds spannender. 
Twee weken na dit interview, gaan Pieter, Marc en 
hun ouders naar Engeland, met de auto! Dat zal wel 
even wennen zijn, daar moet je namelijk links 
rijden. 
 
In de meivakantie gaan ze met de hele familie,  
14 mensen, naar Turkije, waar ze al eens eerder zijn 
geweest.  
En in de zomervakantie gaan ze naar Frankrijk waar 
ze een tijdje blijven, dan gaan ze door naar Spanje, 
waar ze ook even blijven, dan gaan ze weer terug 
naar Frankrijk, en daarna weer terug naar huis. 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 26 april 2010 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat April 2010’ en druk de pagina af. 



April  
14 KVO: avond met Aloé Vera badproducten  
16 BIO: Bonte Avond voor de  

D-, E - en de F jeugd  
17 Chemokar; 8.30 - 10.00 uur op Kerkplein 
18 Communieviering 12.00 uur 
19 KVB: Pimpalot (het versieren van een doos of 

schaal)  
21 KVO: kaarten en rummikubben  
23 Vormselviering 19.30 uur 
24 Oud papier ophalen 
28 KVO: volksdans instuif in de Enck te Oirschot  
29 Koninginnenacht in d’Ouw School 
29 Ophalen plastic afval 
  
Mei  
2 Dwaaltuin: Dwaalfestival 
7 Gilde St. Jan: Gildemis 
10 KVB: Moederdag viering  
11 KVO: Kringbedevaart in de Heilige Eik te 

Meerveldhoven  
18 KBO: Eten bij Hof van Holland, 

Meerveldhoven 
19 KVO: Excursie naar zorgboerderij de 

Molenvelden in Knegsel  
19 Vergadering Wijkplatform Oerle 
22 Oud papier ophalen 
23 St. Jeugdbelangen: 1e Pinksterdag: Fietstocht 
25 KVO: Uitstapje samen met de K.V.B.  
26 KVO: Gezellige afsluitingsavond met een high 

tea  
27 Ophalen plastic afval 
29 TCO: 10 jarig jubileum 

  
Juni   
1 KVO: Fietsen 
4 en 5 Boergondisch Oers: Thema Camping 
9 KVO: Fietsen 
12 Harmonie: Proms Concert 
13 OMTT: Oerse Motortoertocht 
13 BIO: Gezelligheidstoernooi 
15 KVO: Fietsen 
15 KBO: Eten bij Heel Gewoon,  

Dorpsstraat 17 in Veldhoven 
20 BIO: Knegseltoernooi 
23 KVO: Fietsen samen met de KVB 
24 Ophalen plastic afval 
26 Oud papier ophalen 
28 KVB: Teaparty  
30 Rabobank Oerle/Wintelré: jaarvergadering 

Juli  
10 + 11 BIO: Kamp jongste jeugd 
10 + 11 TCO: Tieners4Tieners Weekend 
13 KBO: Eten bij De Oude Garage Zeelst 
24 Oud papier ophalen 
29 Ophalen plastic afval 
  
Augustus  
22 aug. t/m 
3 sept. 

Vakantieprogramma activiteiten 

26 Ophalen plastic afval 
27 t/m 29 TCO: Bivak 
28 Oud papier ophalen 
  
September  
 KVB: Kookworkshop Hoogeloon  
4 + 5 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 
4 TCO: Afsluitingsavond 
7 KVB: Lange fietstocht  
8 KVO: Gymmen van 9.00-10.00 uur door 

Wendy  
15 KVO: Openingsavond met een opfris 

cursus verkeer  
15 Vergadering Wijkplatform Oerle 
18 Chemokar; 8.30 - 10.00 uur op Kerkplein 
18 t/m 21 Kermis in Oerle 
25 Oud papier ophalen 
27 KVO: Volksdansen 
29 KVO: Kienen 
30 Ophalen plastic afval 

  
Oktober  
6 KVO: bowlen in Veldhoven  
11 KVB: Doeavond herfst  
15 t/m 17 BIO: Kamp oudste jeugd 
18 KVB: Bakkerij Verhoeven  
20 KVO: Moederdag viering  
23 Oud papier ophalen 
27 Vergadering Wijkplatform Oerle 
28 Ophalen plastic afval 
29 KVO: Halloween tot en met 3 november  
30 t/m  
3 nov 

Groen en Keurig:  
Pompoenenplezier met Halloween 

  
November  
7 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 
8 of 15 KVO: Gezellige avond met de KVB 
 KVB: Margrietreis  
24 KVO: Sinterklaas avond 
25 Ophalen plastic afval 
27 Oud papier ophalen 
29 KVB: Sinterklaasviering  

De volgende kopijdatum is 
26 april 2010 

Agenda 2010 


