
• Leger valt Zandoerle 
binnen. 
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• Barbecue cadeau. 
Mét brandverzekering? 

• RKVVO heeft er weer een 
kampioentje bij. 

Jaargang 39 
nummer 5, Mei 2006 



Redactie 
Lucy van der Aa, Ad Adriaans, Selma van Balen,  
Bart van den Boogaard, Herman Gras,  
Carolien Sandkuijl - Kickken, Ine Loijen, Wim Luijkx,  
Chris Sandkuijl, Kitty Tholen - Jacobs ( 2051642, 
Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 
 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 2051642). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers: 
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC 
 
Internet 
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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 

(K)Oers met name(n) 

Felicitaties voor Bart Donkers 

De Koers van Oers feliciteert Bart Donkers met de 
toekenning van een gouden vrijwilligersmedaille. 
Bart, proficiat! 

Bedankt 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de mooie 
avond, maar ook d’Ouw School voor de inzet die ze gedaan 
hebben voor de vrijwilligersmedaille. 
Niet alleen voor de medaille, maar vooral ook voor de 
mooie reis naar St. Maarten. 
Een mooier cadeau hadden ze niet kunnen geven. 
 
En dan ook nog de geweldige serenade van de Harmonie. 
Alles bij elkaar grandioos!!! 
 
Groetjes, 
Bart en Mien Donkers 

Onze ponyclub, de Hinnikers, is de laatste jaren weer flink 
gegroeid. Wij hebben nu ± 20 rijdende leden. Op dit 
moment hebben wij 2 enthousiaste commandanten. Maar 
wij zijn op zoek naar versterking.  
 
Wij zoeken iemand van 18 jaar of ouder, met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Iemand die het leuk vindt om 
met kinderen om te gaan en die zelf voldoende ervaring 
heeft met pony/paardrijden. 
 
Ben je geïnteresseerd?  
Neem dan contact op met Mieke Tops 
( 040 - 2053155 of E-mail: h.tops@chello.nl 

Vrijwilliger gezocht 

Dankbetuiging 

Op 6 maart 2006 stond de wereld voor ons stil. 
Toen overleed plotseling mijn lieve man, ons pap en opa 
 

Cor Das 
 
Velen met ons hebben het mooiste afscheid 
dat we konden bedenken mee mogen beleven. 
Door het medeleven dat we ontvingen 
en nog steeds mogen ontvangen 
is onze wereld gelukkig weer gaan draaien. 
 
Wij willen iedereen die heeft bijgedragen 
aan het afscheid of waarvan wij steun mochten 
en mogen ontvangen hartelijk danken. 
 
 
Tiny Das, kinderen en kleinkinderen. 

Bart Donkers maakte als vrijwilliger in  
Dorpscentrum d’Ouw School o.a. de bar. 

mailto:info@vankasteren.nl
http://www.vankasteren.nl
mailto:h.tops@chello.nl
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Vakantieprogramma 2006 

Doedemee? Dezzokee! 
Doedemee? Dezzokee! Oftewel: we zouden het fantastisch 
vinden als iedereen weer meedoet met het 
Vakantieprogramma 2006. Zoals altijd vindt dit plaats in de 
laatste twee weken van de vakantie, dit jaar van 30 juli t/m 
12 augustus. Alle kinderen die in het schooljaar 2005/2006 
in groep 2 t/m groep 8 van de basisschool zitten mogen 
meedoen. 
Schreftoeweigesnelleffunnin. Vul het inschrijfformulier in, 
scheur het uit en lever het vóór 24 mei in bij  
Kees Hulshorst of Jan Borgmans. 
 
Internationaal programma 
Wij wensen alle meisjes en jongens die meedoen aan het 
Vakantieprogramma 2006 alvast heel veel plezier. We 
hebben dit jaar een internationaal programma 
samengesteld: Olympische Spelen, 1001 nachten, 
kanokamp België, speeltuin Lommel, Bobbejaanland, BBQ, 
wandelen, fietsen, een reis rond de wereld in 80 minuten en 
nog veel meer. 
 
Ouders en oudere broers en zussen gevraagd! 
Het Vakantiecomité en de kinderen zouden het helemaal 
‘dezzo’ vinden als ze ook dit jaar weer kunnen rekenen op 
de steun van alle ouders en oudere broers en zussen. 
Daarom zeggen we met z’n allen: Doedemee? Dezzokee! 
Op het inschrijfformulier kun je aangeven waar je wil 
meehelpen. 
 
Buikdanseressen gevraagd! 
Wie kan er goed buikdansen of kent een goede 
buikdanseres? We gaan tijdens het Vakantieprogramma een 
workshop buikdansen geven en zoeken daarvoor één of 
meerdere buikdanseressen. Het is voor Bivak Oerle op 
dinsdag 1 augustus. Ben of ken je iemand die ons hiermee 
wil helpen? Neem dan contact op met Esther van de Vorst 
( 040-2300636 of Wil van de Vorst ( 040-2053265.  
(Inderdaad broer en zus, althans zo voelt ’t) 
 
Stof gevraagd! 
We hebben stof nodig. Geen stof tot nadenken en ook geen 
stof om te stofzuigen. Nee, rollen stof, gordijnen of 
vitrages: dat hebben we nodig! Lange stukken als het kan. 
Je mag het afgeven bij Marja Huijbers op Ruiske 7, Petro 
van Rooij op Zandoerleseweg 11 of Esther van de Vorst op 
Zandoerle 14. Alvast heel erg bedankt. 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! Tot 30 juli!!! 
 
Groetjes van Kees, Marja, Petro, Hannie, Toon, Ankie, 
Tinus & Tinus, Esther, Jan, Jacqueline en Wil 

2006 

Kleintjes 

Gevraagd, 

Aangeboden of 

Te koop 

Gevraagd 
Kleine glijbaan ongeveer 150 cm. hoog.  
A. v.d. Berk, ( 040-2557190 

———— 
Oppas gezocht 
Voor onze 2 jongens zijn we vanaf september 2006 op zoek 
naar een oppas voor 1 dag per week. Onze jongens zijn Tim 
van 7 jaar en Bas van 2 ½ jaar. Tim gaat naar de 
basisschool St. Jan Baptist en Bas naar de peuterspeelzaal 
in Oerle op dinsdag en vrijdag ochtend. Voor Tim gaat het 
om oppas na school en voor Bas de hele 
dag (behalve op dinsdag). De dag 
waarop we oppas nodig hebben kan in 
overleg, maar in ieder geval op maandag, 
dinsdag of donderdag. Heb je interesse 
in deze baan dan mag je contact 
opnemen. ( 040-2052703 
Familie van Buêl 

———— 
Verzorgpony gezocht 
Hallo wij zijn Moniek en Pip. Wij zijn op zoek naar een 
lieve verzorgpony. We hadden een verzorgpony maar die is 
door omstandigheden verkocht. Daarom zijn we weer 
opzoek naar een leuke, maar ook lieve verzorgpony. We 
zouden 2 à 3 keer in de week kunnen komen en rijden. 
 
Dit is wat we allemaal kunnen: 
-uitmesten 
-borstelen 
-in de wei zetten en er uithalen 
-wassen 
-longeren 
-wandelen 
-knuffelen 
-of nog wat andere dingen 
 
Moniek Henst:  
Is 12 jaar oud. 
Zit op de Groenschool in Eindhoven 
Ben super gek op paarden al heel mijn leven. 
Ben 1.55 meter en heb 6 jaar rijervaring 
 
Pip van de Sande: 
Is 10 jaar oud 
Zit op de Sint Jan Baptist in Oerle 
Houdt van dieren 
Is 1.40 groot en heb 4 jaar rijervaring. 
 
Als u iets weet mail dan naar pimoverzorg@hotmail.com 

mailto:pimoverzorg@hotmail.com
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INSCHRIJFFORMULIER VAKANTIE PROGRAMMA OERLE 

Graag zo volledig mogelijk invullen in verband met de aan te vragen formulieren voor het buitenlands reisje: 

Naam  Voornaam  Voorletters Geb. datum Groep 

1     

2     

3     

4     

Adres Tel. Nummer GSM nummer 

   

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            :  

Onderstaande tabel is voor ouders en/of broers of zussen die mee willen helpen. U kunt, één of  
meerdere voorkeuren invullen. Graag van broers en/of zussen de leeftijd invullen. 

Datum Activteit Vader Moeder Broer/zus 

30 juli Olympische dag    

1, 2 en 3 aug. Bivak België    

31 juli Helpen tenten opbouwen  (Bivak Oerle)    

1 augustus Helpen activiteiten 10.00-17.00 u.(Bivak Oerle)    

1 augustus Helpen avondprogramma (Bivak Oerle)    

2 augustus Helpen om tenten mee af te breken   
(ná bivak Oerle) 

   

4 augustus Speeltuin Lommel België 
Kinderen brengen en halen met de auto 

   

8 augustus Bobbejaanland    

10, 11 en 12 aug.  Wandeldriedaagse,  meelopen met een groep:  
¨ 5 km.             ¨  8 km.             ¨ 12 km. 

   

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

£ beide weken   
(1 kind € 37.—, 2 kinderen € 69.—, 3 kinderen € 96.—, 4 kinderen € 119.—) 

 

£ week van 7 t/m 14 augustus  ( € 23,— per kind)  

£   week van 14 t/m 20 augustus  ( € 23,— per kind)  

£ alleen wandelen op 18, 19, 20 augustus ( €  7,50 per kind)  
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Dahlia’s weer de grond in 

Aan onze donateurs en bloemenvrienden. 
 
Wij zijn er weer klaar voor om met het nieuwe seizoen te 
beginnen, de grond is weer bewerkt, en zodra er geen vorst 
meer voorspeld wordt kunnen de dahlia’s de grond in. 
Ook dit jaar hebben we weer nieuwe bloemen in vele 
variëteiten in vorm, kleur, en grootte. 
Zonder uw hulp is dit niet te verwezenlijken, dus doen we 
een beroep op alle mensen die ons een 
warm hart toedragen.  
 
Daarom zullen we onze jaarlijkse 
donateurs rondgang houden in week 
23 en 24, dit is tussen ma 5 juni en 
ma 19 juni. 
 
Onze leden zullen dan bij u aankomen 
voor een geheel vrijblijvende bijdrage. 
Hopende bent u allen dan thuis, mocht dit niet zo zijn, dan 
kunt u altijd aan een voor u bekend lid van onze vereniging 
uw donatie geven, maar u kunt ook op de eerste zaterdag, 
wanneer er weer een bloemetje voor de donateurs wordt 
gesneden, uw boeketje komen halen en dan tevens uw 
donatie voldoen. 
U ziet wel er is van alles mogelijk. 
Let er wel op dat u een bewijs van uw donatie ontvangt, 
want dit heeft u nodig voor het wekelijks ophalen van het 
boeketje dahlia’s. 
Op uw bewijs staat vermeld vanaf welke 
datum,  en hoe laat u zaterdags terecht kunt. 
Ook wordt dit in de Koers van Oers 
vermeld. 
 
Bij voorbaat dank,  namens bestuur en leden 
van Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 

Nieuwe Oerse Gids komt er aan. 
  
Aan alle ondernemers en kleine zelfstandigen in Oerle. 
In de laatste vergadering van de werkgroep OWWO is 
besloten om de ondernemers in Oerle niet lastig te gaan 
vallen met het verzoek om advertenties te plaatsen in de 
nieuwe oerse gids. Dankzij de medewerking van de Koers 
van Oers, ons eigen potje en één sponsor (Rabobank) hopen 
wij kans te zien de financiële kant van het geheel rond te 
krijgen. Mocht er toch iemand zijn, die spontaan dit 
initiatief wil ondersteunen, dan horen wij dit graag. 
  
Om aan iedereen in Oerle en wijde omgeving kenbaar te 
maken, hoe actief men hier is, willen we toch alle 
ondernemers en kleine zelfstandigen uit Oerle de 
gelegenheid geven om aan hun naamsbekendheid te 
werken. 
  
Wij roepen daarom alle ondernemers en kleine 
zelfstandigen in Oerle op, ons de navolgende gegevens 
beschikbaar te stellen : 
  
* Naam van het bedrijf 
* Naam van de eigenaar van het bedrijf 
* Adres en telefoonnummer 
* Soort bedrijf 
  
Deze gegevens zullen we in een overzichtelijke lijst in de 
gids opnemen. Hopelijk komt er een grote respons, zodat 
we een goede indruk krijgen van de activiteiten, die in ons 
dorp plaats vinden. Ook zal het handig zijn voor 
nieuwkomers in het dorp om te kunnen zien, waar ze 
eventueel terecht kunnen voor allerlei zaken. 
  
Uw informatie kunt u tot 15 juli a.s. doorgeven via ons  
e-mailadres: oersegids@koersvanoers.nl of via een briefje 
in de bus van de Koers van Oers bij d’Ouw School (met 
vermelding Oerse Gids). 
 
Het ligt in de planning de gids in het najaar te laten 
verschijnen. Hij zal in heel Oerle huis aan huis bezorgd 
worden. Hopelijk zal deze gids ook een goed hulpmiddel 
zijn voor de vele te verwachten nieuwe inwoners van Oerle. 
 

———— 
 
Herinnering: 
  
Aan alle verenigingen, stichtingen en comités in Oerle : 
  
Hebben jullie al de gevraagde informatie voor de nieuwe 
oerse gids doorgemaild, c.q. opgestuurd. Doe het anders 
deze week nog. 
  
O.W.W.O. 

Oerse Gids 

mailto:oersegids@koersvanoers.nl
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20 mei zingt Chant’Oers de H. Mis in Oerle 
 
Het komt niet zo vaak voor, maar een paar keer per jaar, dat 
Chant’Oers een H. Mis opluistert. Naast een heel breed 
algemeen repertoire heeft Chant’Oers ook enkele liederen 
die heel goed in een H. Mis passen. Denk bijvoorbeeld aan 
een mooie 5-stemmige Avé Maria, vooral in de meimaand 
actueel. Maar ook Venu Jesu en His Land sluiten hier prima 
bij aan. Een passend thema: Nieuwe Gezangen. Aan het 
koor zal het wat dat betreft niet liggen.  
Voorganger is Pastor Tonino. 

Chant’Oers is nog op zoek naar enkele tenoren. Melden bij 
Marja van der Wijst, (040-2051942 

Chant’Oers in H. Mis 

Koers van Oers, jaargang 1983, nr. 4 
 
Schoolzwemmen. 
 
Wij hebben om 9 uur altijd zwemmen. Op een woensdag. 
Nu zit ik in hte diepe. Daar vind ik het fijner dan in het 
pierenbad. Ik snapten eerst nog niet wat de schoolslag was. 
Maar nu wel. Wij moesten ook een keer een bikkel 
opduiken. Maar dat lukte niet. En de week daarna lag die er 
niet meer in. Dat was wel jammer. We hebben ook spelen. 
Dat vind ik leuk. Dan ga ik onder water zwemmen. Wij 
hebben ook een keer de gele mat gehad. Maar die hadden ze 
vlug afgepakt. Toen was het 5 voor tien. En toen riepen ze 
af voor het aankleden. Om tien uur was de bus er. En om 10 
voor half 11 waren we op school. Meteen konden we 
spelen.  Einde  Anne-marie van Beers. 
 
 
Mijn eerste communie, 
 
In de kerk mocht ik met Bart het tafelgebed doen. En ik 
vondt de voorbereiding best goed van ons. En het laatst 
zongen alle mensen lang zullen ze leven.En ik kreeg van 
Tant Gonnie en Ome Harrie een briefje van tien. Een een 
nieuwe fiets van Papa en Mama. En nog ze veel. Ik kan het 
haast niet opnoemen. En 's avonds bleef heel de famielie 
eten. En die dag vond ik zo fijn. 
 
Hanneke van de Mierden. 

Ouw (k)oers 
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Kanon komt terug 

17 juni intocht van het gerestaureerde kanon. 
 
Voorafgegaan door een imposante stoet oude 
legervoertuigen en geëscorteerd door de politie zal het 
gerestaureerde kanon van Zandoerle op zaterdagmiddag  
17 juni vanuit Bladel terugkeren naar het gemènt in 
Zandoerle. Vlak voor Zandoerle zullen enkele zware 
kanonschoten ervoor zorgen dat heel Oerle (en omstreken) 
op de hoogte is van de terugkeer van het PAK-40 kanon. 
 
Op 7 april is Harrie Kelders, voorzitter van buurtvereniging 
Zandoerle weer eens naar het kanon gaan kijken. Sinds de 
Bladelse firma Leebur op 9 september van het vorig jaar het 
kanon vanaf zijn standplaats in Zandoerle op een 
vrachtwagen takelde is het veel veranderd. Verscheidene 
onderdelen zijn compleet vervangen, andere zijn 
gerestaureerd. Het schiettuig is door technici van Leebur 
helemaal uit elkaar gehaald. “Op 7 april stond het kanon 
weer helemaal in elkaar. Er moest toen nog één laagje verf 
op, en dan is ie weer helemaal in orde en in de originele 
kleur”, vertelt Harrie. 
 
Inmiddels mag buurtvereniging Zandoerle zich ook de 
officiële eigenaar van het kanon noemen. “Het kanon staat 
nu geregistreerd bij het Ministerie van Defensie. We zijn nu 
in het bezit van een document waaruit blijkt dat het van ons 
is. We mogen het nu ook zoveel verplaatsen als we willen. 
Dat was voorheen namelijk niet toegestaan”, weet Harrie. 
 
Han Roelofs, directeur van de firma Leebur in Bladel heeft 
contact gezocht met de verenigingen Wheels en Keep them 
Rolling. Leden van beide verenigingen houden oude 
legervoertuigen vanaf 1940 in stand. Zo’n vijftig oude 
voertuigen zullen in Bladel vanaf 14.00 uur koers zetten 
richting Zandoerle. Medewerkers van Leebur kunnen voor 
zover mogelijk meerijden in een van de voertuigen.  

Maakte het kanon de heenreis nog boven op een 
vrachtwagen, de terugtocht vindt plaats achter een van de 
oude legervoertuigen. De route zal via Hapert, Eersel, 
Duizel en Knegsel naar Veldhoven gaan. Via het 
Citycentrum gaat het dan richting Oerle. “Bij de Kers wordt 
de stoet opgevangen door harmonie St. Cecilia en de 
Zandoerlese volksdansgroep de Klumpkes. Zij completeren 
de optocht die vervolgens vlak voor Zandoerle even zal 
stoppen. 
 
“Er rijdt een kanon uit Amsterdam in de stoet mee dat 
vanuit een weiland enkele schoten zal afvuren”, zegt 
secretaris Harrie van Beers. “Bij deze willen we 
omwonenden alvast waarschuwen hun (huis)dieren in de 
gaten te houden. Het kan zijn dat ze schrikken van de 
knallen.” In Zandoerle aangekomen wordt het kanon op zijn 
plaats gezet en meteen verankerd. De sleutel zal vervolgens 
worden overhandigd aan het bestuur van de 
buurtvereniging. Na enkele toespraken is er voor 
genodigden een bijeenkomst in de tent die dan op het 
gemènt zal staan. 
 
Parkeren. 
Om het gemènt zoveel mogelijk autovrij te houden zal de 
mogelijkheid worden geboden om vlak voor Zandoerle in 
een weiland te parkeren. De gemeente heeft inmiddels een 
begin gemaakt met het opknappen van het gemènt. Na het 
snoeien van de bomen wordt het pad naar de kapel opnieuw 
bestraat. Het pad voor de kapel wordt breder gemaakt. Er 
komen enkele fietsenblokken en op het plein worden 
nieuwe picknicktafels geplaatst. Op de plaats waar het 
kanon komt te staan wordt bestrating aangelegd voorzien 
van grondspots. Het kanon zal dan iedere avond verlicht 
zijn. 
 
Oproep. 
De buurtvereniging Zandoerle laat een cd-rom maken van 
de restauratie van het kanon. Hiervoor is men nog op zoek 
naar oude foto’s waar in ieder geval het kanon op staat. 
Deze wil men gebruiken om op de cd-rom te zetten. De 
eigenaren krijgen de foto’s weer terug. Mensen die een foto 
beschikbaar willen stellen kunnen deze in een envelop 
voorzien van hun naam en adres in de brievenbus stoppen 
bij Harrie Kelders, Zandoerleseweg 53 of via e-mail sturen 
naar els.kelders@wanadoo.nl De cdrom zal tegen kostprijs 
te koop worden aangeboden. 

mailto:els.kelders@wanadoo.nl
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marinella@boer10.com 

Atelierruimte: 
De Run 5404 

5504 DE Veldhoven 

www.boer10.com 

Postadres: 
Berg 82, 5508 AX 

Veldhoven 

Marinella Boer10 
Groendecoraties, Workshops en 

Creatief Atelier 
 

Voor leuke decoraties in huis en in de tuin 
 

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

040 - 2541087 / 06 - 51890143 

Knoerttoernooi 2006 

Ruim 18 jaar geleden besloot een vriendengroep uit Oerle 
om een voetbaltoernooi te organiseren voor 
vriendengroepen, caféteams en andere belangstellenden. 
Omdat het stamcafé van de jongens De Knoert was uit 
Oerle kreeg het toernooi de van zelfsprekende naam mee 
van het Knoerttoernooi. 
In de beginjaren hielden de Knoert Boys hun toernooi op de 
velden van RKVVO, na een vijftal jaren werd in goed 
onderling overleg met de voetbalvereniging DEES uit 
Wintelre besloten om het toernooi aldaar te laten 
plaatsvinden. In die jaren is het Knoerttoernooi in de regio 
uitgegroeid tot het gezelligste toernooi van De Kempen, 
waarbij naast veel voetbal ook de randactiviteiten een 
bijzondere plaats innemen. 
 
Dit jaar wordt alweer voor de 18de keer het toernooi 
georganiseerd. In 2005 hebben de “oude” Knoert Boys het 
toernooi overgedragen aan een nieuwe enthousiaste groep 
uit Wintelre. Zij hebben het evenement in zijn 
oorspronkelijke vorm voortgezet en de succesformule 
gehandhaafd. 
Het mooie weer, het grote terras, een springkussen, muziek 
van De Haantjes, de mega huifkar, sambaband She Boem 
en natuurlijke de overheerlijke BBQ met spek zijn de 
belangrijkste ingrediënten voor een gezellige en sportieve 
voetbaldag op sportpark “De Meren” in Wintelre. 

 
Dit jaar zullen op 20 mei maar liefst 15 damesteams en 45 
herenteams van start gaan. 
De eerste wedstrijden beginnen om 09.30 uur en de 
finalewedstrijden staan gepland om 17.00 uur. 
 
De prijsuitreiking  en de feestavond zal dit jaar plaatsvinden 
in café-dancing “’t Centrum” waar discjockey  
Hans Willems zal zorgdragen voor de muzikale omlijsting.   
 
Vrijdagavond 19 mei vindt  eveneens in “’t Centrum” vanaf 
21.00 uur de mondelinge aftrap plaats van het toernooi. 
Tijdens deze gezellige bijeenkomst zal het orkest “Magic”   
inspelen op de feestvreugde van de deelnemers. 
 
De deelnemers komen dit jaar voor het grootste gedeelte 
ook weer uit groot Veldhoven, maar daarnaast heeft de 
organisatie ook inschrijvingen ontvangen vanuit Engeland, 
Groningen, Den Haag, Santpoort en van diverse Kempische 
gezelligheidsteams. 
 
De entree voor beide dagen is voor iedereen gratis. 
 
Tot ziens op 19 en 20 mei bij de Knoert Boys in Wintelre. 

mailto:marinella@boer10.com
http://www.boer10.com
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Ledenvergadering Rabobank Oerle - Wintelre 
Onze leden zijn van harte welkom  

 
U bent lid van Rabobank Oerle - Wintelre. Als lid kunt u 
meepraten over het beleid. Daarom nodigen we u van harte 
uit voor onze algemene ledenvergadering op 12 juni 2006. 
U bent welkom vanaf 19:30 uur in onze accommodatie aan 
het Smidsvuurke in Oerle. 
 
Op de agenda staan onder meer de jaarrekening 2005 en de 
benoeming van leden van het bestuur en de raad van 
toezicht. De volledige agenda, de jaarrekening 2005, het 
jaarverslag 2005, de notulen van de vorige vergadering en 
de overige relevante stukken liggen voor leden ter inzage 
op ons kantoor aan de Zandoerleseweg 10 te Oerle en op 
ons kantoor aan de Willibrordusstraat 29 te Wintelre. We 
hopen u te mogen verwelkomen, want uw stem telt. 
 
Het bestuur 
 
Hieronder vindt u de verkorte agenda 
• Opening 
• Notulen vorige vergadering 
• Jaarrekening 2005 
• Decharge gevoerd bestuur en het toezicht daarop 
• Benoeming leden bestuur en raad van toezicht 
• Mededelingen en rondvraag 

Ledenvergadering 5e Avond vierdaagse 

1e lustrum, 5e avond vierdaagse 2006 
De 5e avond vierdaagse is in een nieuw jasje gestoken en is 
gepland op 6 - 7 - 8 - 9 juni 2006. 
 
Het startbureau en de routes zijn vernieuwd. 
 
Het startbureau is gevestigd op: 
 Mini S.V.R. Camping 't Denneke 
 Toterfout 22 
 Zandoerle 
 
Men kan voorinschrijven tot 5 juni 2006. 
Voorinschrijving is € 3,00 
Daarna  € 3,50 
 
Bij voorinschrijving kunt u terecht bij: 
 Jos Moers 
 Vossenberg 21 
 Tel.: 06 - 18421001 
 
We worden gesponsord door: 
Cambiance Molenvelden Park 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Overpeinzingen 

Moederdag heeft dit jaar voor mij wel een heel bijzondere 
betekenis gekregen, want ik werd moeder dit jaar. 
Ja heus, ik! Op mijn leeftijd ja! 
En niet zomaar moeder, nee … ik werd Boekenmoeder! 
 
Nooit van gehoord, zie ik mensen stiekem denken. 
En toch bestaat het echt.  Eind maart werd mijn aller, 
allereerste officiële boekenkind geboren. 
En als je dan van zoiets de moeder bent, dan ben je dus 
Boekenmoeder. 
 
Heel eerlijk gezegd moet ik er wel bij vertellen, dat je er 
nog veel, veel langer over doet dan gewoon moeder 
worden. Dat duurt gewoonlijk zo om en nabij de negen 
maanden. Maar bij boeken ligt dat anders, althans bij mijn 
boek. 
Dat had heel wat meer voeten in de aarde. 
 
Zoals kleine meisjes al vroeg dromen over moeder worden 
en kinderen krijgen, zo droomde ik al heel lang van een 
eigen boek 
Maar ja, er werkelijk aan gaan werken, daar is meer voor 
nodig. 
Af en toe maakte ik wat versjes en langzaamaan werden dat 
er voldoende om een verzameling van te maken. 
Toen vond ik het nog nodig om er ook tekeningen bij te 
maken en dat kostte eveneens de nodige tijd en energie. 
 
Er gingen dus een paar jaar overheen voor het kind zover 
was om geboren te worden. 
Al met al leek het dus meer op een Olifantendracht. 
En aangezien Olifanten ook een belangrijke invulling 
zouden gaan geven aan dit boekje, heb ik het meteen maar 
naar deze dieren genoemd. 
 
“Van Olifanten en Andere Zaken” heet mijn boekenkind 
vanaf de officiële geboorte. 

Natuurlijk gaat het niet alleen over Olifanten, maar ook 
over Andere Zaken en dat zijn zowel dieren als dingen die 
een belangrijke rol spelen in de ongeveer dertig korte 
verhaaltjes die in dit boek staan. 
Het heet een Kinderboek te zijn, maar volgens zeggen, 
genieten ook tieners en zelfs volwassenen van de 
belevenissen die erin beschreven staan. 
 
In elk geval ben ik er de moeder van en wie er meer van wil 
weten of op kraamvisite (ja, de kraamtijd duurt ook extra 
lang bij een boekenkind) wil komen, moet dat maar even 
aangeven. 
Het kind woont natuurlijk bij mij en is op afspraak te 
bezichtigen. 
Voor een afspraak bellen naar telefoon (040-2051407. 
 

Een trotse Boekenmoeder, 
Thea. 



10 

Parochieberichten: 
Overleden: 
Jan Gepkens, echtgenoot van Marie Castelijns,  
Welle 14  (75 jaar)  
 
Huwelijken: 
26 mei:  Henri Kelders x Ilona Peeters, Hoogeind 39 
  9 juni:  Stan Dereumaux x Susanne Wouters, Rondeel 3 
16 juni:  Paul Hageman x Merel Wijlaars, Blauwven 59 
 
Gouden Jubileum: 
 8 mei:  Gerard en Maria Lijten – Coppelmans, Welle 26 
 
Pastoresteam: 
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl 
  
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum en/of 
misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een gesloten 
envelop worden doorgegeven (per intentie € 8). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen door 
uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 

De parochie 

Weekendvieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekend van 20 - 21 mei: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(Chant’ Oers) 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(Convocamus) 
 
Hemelvaart: 25 mei: 
do  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(Convocamus) 
do  12.00 uur: Eerste H. Communieviering van kinderen uit 

Oerle met pastoor W. Smulders en  
pastoraal werker M. Sanders  (The Unity) 

 
vr   13.00 uur: Inzegening van het huwelijk van  

Henri Kelders en Ilona Peeters door  
pastoor W. Smulders 

 
Weekend van 27- 28 mei: 
za  19.00 uur: Woord- en Communiedienst met  

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

pastoraal werker M. Sanders  
 
Weekend van 3 - 4 -5 juni: Pinksteren. 
za  19.00 uur: Woord- en Communiedienst met  

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

(St. Jan)  
ma 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
 
vr  14.00 uur: Inzegening van het huwelijk van  

Stan Dereumaux en Susanne Wouters door 
pastoor W. Smulders. 

 

Weekend  van 10 - 11 juni: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Woord- en Communiedienst met pastoraal 

werker M. Sanders (Convocamus) 
zo  12.00 uur: Eerste H. Communieviering van kinderen  

uit ’t Look/ Zonderwijk met  
pastoor W. Smulders en  
pastoraal werker M. Sanders 

 
vr  14.00 uur: Inzegening van het huwelijk van  

Paul Hageman en Merel Wijlaars door 
pastoor W. Smulders. 

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

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

(Convocamus) 

mailto:kerk@parhdrie-eenheid.nl
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken wijze, volgens uw 
wensen en met extra aandachtvoor nazorg. 
Een bewuste keuze voor een persoonlijk afscheid. 
Voor verzekerden en niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

Slikdijk 16 Wintelre

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

Heilig Vormsel 
 
Op 7 april werden 18 kinderen uit Oerle gevormd door  
oud-deken J.A.J. Schepers in de St. Jan de Doperkerk. 
Hun namen zijn: Marleen Timmers, Giel Roggeveen,  
Iris Bosch, Charlotte van den Boomen, Joost van Dooren, 
Rick Das, Niek van Campen, Roy van  Krieken,  
Vera van Beers, Ido Okkerse, Astrid Borgers,  
Mike Beerens, Willeke Hospel, Jeroen Spijker,  
Joep Verouden, Sander Antonis, Frank Jacobs en  
Laura van der Velden. 
 
Voorafgaand aan het Vormsel hebben we  
5 voorbereidingsbijeenkomsten gehad met de vormelingen 
samen + een kennismakingsavond met de vormheer  
J. Schepers. 
Op 4 februari hebben de kinderen zich als vormeling 
voorgesteld in dezelfde kerk, waarbij zij muziek en 
lezingen verzorgden.  
 
Uit de gesprekken, die wij hadden op de evaluatieavond, 
mochten we opmaken dat wij een fijne vormselviering 
hebben gehad, waarbij de een meer van de teksten genoot 
en de ander van de muziek. Ik denk dat we allemaal als we 
een windmolentje zien, als we weer aan “ons vormsel” 
denken.  
Wij willen graag het koor “The Unity “ bedanken voor het 
opluisteren van de viering en alle kinderen succes wensen 
met hun overstap naar de nieuwe school. 
 
Groeten van de vormselwerkgroep. 
 
 
Eerste Heilige Communie 
 
Momenteel worden veel kinderen in onze parochie 
voorbereid voor de Eerste H. Communie. Er wordt op 
diverse locaties ijverig gewerkt door kinderen, ouders en 
werkgroepleden en natuurlijk ook door pastoraal werker 
Mardi Sanders. 
 
Op zondag 21 mei om 10.30 uur gaan 34 communicanten 
uit Veldhoven-Dorp in de Caeciliakerk van start.  
Op 25 mei om 12.00 uur zijn de volgende communicanten 
uit Oerle in de St. Jan de Doperkerk aan de beurt:  
Emma Boerenkamps, Ruben Bosch, Kim Das, Niels Flesch, 
Emile Heezen, Ella Jacobs, Maikel de Lepper,  
Laureen Okkerse, Kaylan Peys, Olympia Piotrowska,  
Bart Sanders, Niels van der Sangen, Amber Schippers,  
Luc Segers, Jan van Selst, Marijn Spijker,  
Jessie van der Velden en Faye van der Vorst. 
Op zondag 11 juni om 12.00 uur nog 13 communicanten uit 
Zonderwijk/’t Look en Jan Ligthartschool eveneens in de 
St. Jan de Doperkerk. 
 
Alle communicanten, ouders en voorbereiders  
een fijne dag toegewenst! 

22jr inzet en enthousiasme 

 
 
Bedankt Piet, 
 
voor 22 jaar inzet en 
enthousiasme als 
bestuurslid van Stichting 
Jeugdbelangen Oerle. 

http://www.eclips-uitvaart.nl
http://www.bd-bouwbedrijf.nl
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Het interview 

"Duiken, laat je niet zien want de hele buurt staat jullie 
voor het huis op te wachten met potten en pannen. Ik rijd 
wel naar ons huis dan kunnen jullie daar blijven slapen." 
"Dat was wel een goed idee", zegt Maria. "Maar ik had er 
niet aan gedacht dat ik de volgende ochtend helemaal geen 
andere kleren bij me had. Toen we 's ochtends naar huis 
wilden gaan, moest ik dus opnieuw mijn trouwjurk 
aantrekken. 's Avonds stonden de buren weer voor de deur 
met een hoop kabaal. Ze wilden graag dat Grard iets met 
hun mee ging drinken in het café. Hij heeft ze toen maar 
wat geld meegegeven en toen konden wij pas onze eerste 
huwelijksnacht samen doorbrengen." 

 
Naar Oers 
Maria gaat verder: "Ons eerste huis was een boerderij in 
Nuenen die we samen met een vrijgezelle broer (Cor) van 
Grard hebben gekocht. We hadden toen gezamenlijk 10 of 
11 koeien, wat kippen, 1 of 2 varkens en we deden aan 
akkerbouw." "Die boerderij was eerst van een oudere broer 
van mij geweest", vertelt Grard. "Mijn oudere broer kocht 
een andere boerderij en zodoende kon ik samen met mijn 
broer het huis van hem kopen. Op een gegeven moment 
kreeg mijn jongere broer Cor ook verkering. Toen hij ging 
trouwen wilde hij graag in Nuenen blijven wonen. Daarom 
hebben wij in Oers op Zittard een boerderij gekocht." "Voor 
mij was dat wel fijn", vertelt Maria. "Want ik woonde weer 
vlakbij mijn familie (Zeelst). We hebben samen met Cor 
alle spullen en het vee verdeeld en we konden met 10 tot 12 
koeien en wat kleinvee beginnen. Samen met onze vier 
kinderen zijn we in 1962 naar Oerle verhuisd. De boerderij 
die we gekocht hadden was van Bernard Hospel geweest. 
Hij had zeven dochters en geen opvolger die het bedrijf 
wilde overnemen en daarom konden wij het kopen.  

Een paar van goud! 
Gerard en Maria Lijten  

50 jaar getrouwd 
 
Gerard en Maria Lijten - Coppelmans hebben op 8 mei 
hun vijftig jarige bruiloft mogen vieren, samen met hun 
6 kinderen zestien kleinkinderen, verdere familie, 
vrienden en bekenden. Het was een dag om nooit te 
vergeten. Maar wij blikken nog even samen met hen 
terug naar vroeger en hoe het allemaal is begonnen.  
(Door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken) 
 
In 1950 is het eigenlijk allemaal begonnen. Toen leerde 
Gerard Lijten (Grard) zijn Maria kennen op de bruiloft van 
broer Harry. Maar het duurde nog even voor ze echt 
verkering kregen. Harry, de broer van Gerard, trouwde met 
een achternichtje van Maria Coppelmans die daar ook in de 
buurt woonde. En zo kwam het dat Grard en Maria elkaar 
in het begin een paar keer per jaar zagen. Ook ontmoetten 
ze elkaar op de Sportdagen van de Jonge Boerenstand en de 
Boerinnenbond (dat is nu de KPJ). Pas in 1952 kregen ze 
echt verkering, maar toen zagen ze elkaar nog niet veel 
want Grard moest voor twee jaar in dienst. 
 
Het huwelijk 
“Op 1 mei 1956 zijn we voor de gemeente getrouwd. Dat 
stelde destijds niet zoveel voor”, vertelt Grard. “Mijn 
ouders waren daar niet eens bij, die waren toen ook al rond 
de 70 en vervoer was er nauwelijks. Maar de Kerkelijke 
Inzegening op 8 mei was wel heel belangrijk. Dat is onze 
eigenlijke trouwdatum. Toen waren mijn ouders er gelukkig 

wel bij. We zijn tegelijk 
getrouwd met mijn zus. Dat 
kwam toen wel vaker voor. 
Het feest werd uitgebreid 
gevierd bij ons in de schuur. 
Die was mooi versierd als 
feestzaal en daar hebben we 
ook met de familie 
gedineerd." "Onze eerst 
huwelijksnacht kunnen we 
ons nog goed herinneren", 
gaat Maria verder. "Want 
toen het feest eenmaal 
afgelopen was, bracht een 
neef ons naar huis. Vlak 
voordat we thuis 
aankwamen zei hij: 
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We moesten de boerderij eerst 
grondig verbouwen want alle 
dochters van Bernard sliepen 
beneden dus het huis bestond 
uit heel veel kleine kamertjes 
en boven stond het helemaal 
leeg. Wij hebben toen boven 
de slaapkamers gemaakt en 
beneden een grotere 
huiskamer, keuken en 
bijkeuken. we hadden 13 ha. 
grond bij de boerderij en alles 
bij elkaar was het een heel 
bedrijf. Om mij een beetje in 
het huishouden te ontlasten 
kwam er één dochter van 
Hospel bij ons poetsen en een andere dochter kwam de was 
doen. We hadden toen nog geen wasmachine en moesten 
alles nog met de hand doen in van die grote ketels." "Een 
echte wc hadden we ook nog niet." gaat Grard verder. "We 
hadden vroeger alleen zo'n grote kist met een gat erin en 
een houten deksel erop. Daarbij lag een krant als 
toiletpapier."  
 
Een nieuw huis 
"De boerderij was inmiddels aardig gegroeid." vertelt Grard 
verder. "Zelf hadden we inmiddels 6 kinderen (Gerard, 
Carien, Els, José, Frans en Nico).  

We verkochten eieren aan de supermarkt en we hadden op 
een gegeven moment 600 jonge kippen.  
In 1970 hebben we een koeienstal gebouwd met een 
ligboxenstal en hebben we de overstap gemaakt naar 
rundvee.  

Op een gegeven moment bleek dat onze zoon Gerard er wel 
interesse in had om de boerderij over te nemen. Daarom 
hebben we in 1982 naast de boerderij een nieuw huis 
gebouwd. Onze Gerard bleef dus in de boerderij wonen en 
ons Carien was inmiddels getrouwd. We verhuisden dus 
met 4 kinderen naar het nieuwe huis. Ik heb nog een aantal 
jaren samen met onze Gerard op de boerderij gewerkt. Het 
was hard werken, maar ik vond dat niet erg. Vroeger 
bestond het hele dorp voornamelijk uit boeren, maar nu is 
er bijna geen boer meer over. Dat is wel jammer. Onze 
Gerard heeft momenteel nog zo'n honderd kalveren, verder 
kweekt hij bomen en is hij met een minicamping begonnen, 
dat is ook heel leuk." 
 
Verhuizing 
"In 1998 zijn wij verhuisd naar de Welle", vertelt Maria. 
"Dat was wel even wennen voor ons. Vooral de ruimte 
rondom het huis heen was heel anders. Maar we hebben het 
hier wel heel goed samen. We hebben het nog steeds druk 
met allerlei dingen. Vrijdags gaan we altijd naar onze Cis 
(= zoon Frans). Die is altijd aan het klussen. Hij heeft een 
aantal jaren geleden een oud herenhuis gekocht in Bergeijk 
en dat is hij samen met Grard aan het opknappen. Ik pas 
dan op de 3 kleinkinderen en Grard kan dan samen met Cis 
aan het werk. Omdat we vroeger op de boerderij ook alles 
zelf deden, kan Grard eigenlijk heel veel zelf; grondwerk, 
metselen, elektriciteit, loodgieterswerk, noem maar op. 
Zaterdags gaan we onze zoon Nico helpen, die is een heel 
nieuw huis aan het bouwen op de plaats waar eerst een oude 
boerderij heeft gestaan. Hij woont momenteel met zijn 
gezin (ook 3 kinderen) in de schuur. De ruwbouw van het 
huis is klaar, maar daar moet ook nog veel gebeuren. 
Voorlopig zijn we dus nog wel even bezig." 
 
Hobby's 
Naast hard werken hebben Grard en Maria ook nog tijd 
voor hobby's, hoewel die er tegenwoordig wel vaak bij 
inschieten. Grard mag graag houten speelgoed maken en 
andere leuke dingen zoals kerststalletjes, wijnhouders, 
voetenbankjes, kapstokjes en een houten kruiwagen om een 
bloembak op te zetten. Hij gebruikt vaak afval hout en 
Maria schilderde het mooi op als het klaar was. Het houten 
kinderspeelgoed ziet er dan heel vrolijk en gezellig uit, 
maar het is heel precies werk. "Tegenwoordig zie ik het 
jammer genoeg niet meer zo goed", zegt Maria. "Dat is wel 
jammer want ik vond het heel leuk om te doen. Grard knapt 
ook dingen op in de kerk. Zo heeft hij bijvoorbeeld een 
leesplank gemaakt voor op het altaar, hij heeft een tafeltje 
gemaakt voor bij de gedenkstenen en hij heeft de 
adventskrans gemaakt." 
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Tenniskampioenschap 

19e Editie Veldhovense Tenniskampioenschappen 
op de Jubilerende T.V. De Korrel 
 
Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar zal het Veldhovense 
Tenniskampioenschap gespeeld worden op Tennispark  
De Korrel in Oerle. Ook dit jaar mogen diegene die lid zijn 
van een Veldhovense tennisvereniging deelnemen. Door de 
jaren heen bleek dit evenement, met een gemiddelde van 
zo’n 400 deelnemers, een groot succes.  
Om deel te mogen nemen aan het toernooi moest men 
vroeger minimaal van 25 jaar oud  zijn. Vooral bij de wat 
oudere deelnemers, was er de behoefte om een leuk 
toernooi te spelen, zonder er meteen in de eerste ronden uit 
te vliegen tegen een “Jong Menneke”. Maar sinds 3 jaar 
hebben we dit gedeeltelijk omgegooid. Om onze eigen 
jeugd, maar ook andere jeugd uit Veldhoven, een 
mogelijkheid te geven om deel te nemen, hebben we  
2 leeftijdscategorieën ingesteld, namelijk 17+ en 35+.  
Ook zijn er nieuwe categorieën bijgekomen, nl:  
de 4e categorie (het vroegere B2 niveau) en de 3e categorie 
(vroegere B1 niveau). Deze hogere categorieën staan garant 
voor nodige spektakel.  
Dit jaar belooft het VTK overigens extra speciaal te 
worden. Dit doordat we een nieuw clubhuis in gebruik gaan 
nemen en we het 25 jarige bestaan van onze 
tennisvereniging zullen vieren. 
 
Traditioneel wordt, voor zowel de Dames als Heren, de 
officiële Veldhovense Kampioen diegene die in de hoogste 
categorie 1e wordt. Deze krijgen naast een bescheiden 
geldbedrag (in de vorm van tegoedbonnen) ook een 
wisselbeker.  
Afgelopen jaar was er het unieke feit dat Stijn Simons voor 
het 3e jaar achtereen de wisselbeker in ontvangst mocht 
nemen en deze ook mocht houden. 
Verder staat het toernooi garant voor de nodige 
gezelligheid. Dit mede door het feit dat men geregeld tegen 
bekende van andere clubs moet spelen, waardoor er vaak na 
een partij een “3e dan wel 4e set gespeeld wordt” (te 
vergelijken met de 3e helft bij het voetballen). 
 
Voor de mensen die dit stukje lezen en besluiten om zich 
alsnog in te schrijven, wil ik oproepen dit zo snel mogelijk 
te doen. De officiële sluiting van de inschrijvingen is 
namelijk 21 mei. Mocht deze datum net verstreken zijn, dan 
kan men nog altijd de methode “niet geschoten is altijd 
mis” proberen, maar dit is dan geen garantie dat u nog mag 
deelnemen. Inschrijven kan uitsluitend op de website van 
De Korrel (www.tvdekorrel.nl). Overigens het VTK begint 
op 17 juni en de finale zal plaatsvinden op 25 juni. 
 
Verder wil ik iedereen, die niet deelneemt aan het toernooi, 
uitnodigen om toch een middagje/avondje te komen 
supporteren (in veel gevallen synoniem voor een pilske 
pakken), want bij een geslaagd toernooi horen ook 
supporters. 

"Iedere maandag ga ik met een aantal mannen werken in de 
tuin van de pastoor en we houden ook het kerkhof bij", 
vertelt Grard. "In de kerk heb ik samen met Martien van 
Bree het plafond en de muren van de sacristie getext. Dat 
was best gevaarlijk want we stonden op zo'n vier meter 
hoogte te werken." Maria vult hem aan: "Tja, ik had het er 
niet zo op. De volgende keer moet hij dat maar aan de 
jongere mannen overlaten!" 
"Af en toe hebben we ook nog tijd voor vakantie, hoor!" 
vertelt Maria. "Elk jaar gaan we met Els en Harrie een lang 
weekend nar Oostenrijk en ook gaan we jaarlijks een 
weekendje weg met alle kinderen. Op dinsdag komen ons 
Carien en José hier poetsen. Dat is altijd heel gezellig. We 
buurten lekker bij en als we klaar zijn gaan we soms nog 
even naar de markt. Woensdags ga ik altijd handwerken 
met drie dames (Marietje van Alst, Cor de Crom en 
Marietje Cattenstart). Ik heb al heel wat babykleertjes 
gemaakt en tafellakens geborduurd. Ik ben ook al vanaf 
mijn vijftiende lid van de KVO. Ik ben begonnen in Zeelst 
en toen ik ging trouwen ben ik lid geworden in Nuenen en 
daarna pas in Oers. In Oers ben ik momenteel 44 jaar lid.  
Je ziet, we hebben heel wat te vieren dit jaar en wij zijn 
allebei heel blij dat we dat nog samen kunnen meemaken." 

http://www.tvdekorrel.nl)
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Koken met de koers 

Marilyn's cake:  
Snel chic gebak, laagjestaartje met 

sinaasappelmascarpone 
 
Ingrediënten: 
1 zakje amandelschaafsel 
1 sinaasappel 
1 bakje mascarpone 
suiker 
1 cake 
  
Rooster 1 zakje amandelschaafsel in een droge koekenpan 
in ong. 3 min. goudbruin en snijd het fijn. Rasp de schil van 
1 sinaasappel (liefst biologisch). Meng het 
amandelschaafsel en sinaasappelrasp met 1 bakje 
mascarpone en breng op smaak met suiker. Snijd 1 kant en 
klare cake in dunne plakjes en snijd de plakjes langs de 
randen bij tot je mooie vierkantjes hebt. Bestrijk 1 plakje 
dun met de sinaasappelmascarpone, leg er een plakje 
bovenop, herhaal dit nog een keer en eindig met een laagje 
mascarpone. Maak glazuur volgens het recept hieronder, 
maar gebruik sinaasappelsap in plaats van water. Schep wat 
glazuur over ieder taartje en decoreer met gesuikerde 
bloemetjes. (recept hiernaast) 
 
Glazuur: 
Zeef 200 gram poedersuiker boven een kom. Roer er  
1 eiwit en 2-3 theelepels water doorheen tot je een dik, 
vloeibaar glazuur hebt. Schenk of schep het glazuur over 
taartjes, cakejes of fruit. Je kunt het glazuur simpel een 
andere smaak en kleur geven door in plaats van water 
vruchtensap te gebruiken, zoals sinaasappelsap, citroensap, 
appelsap of ( met water verdunde) kersen of 
aardbeiensiroop. 

Gesuikerde viooltjes: Eetbare decoratie. 
 
Voor ongeveer 20 stuks. 
 
Ingrediënten: 
20 kleine of wilde viooltjes (onbespoten) 
1 eiwit 
fijne kristalsuiker 
extra nodig : vetvrij bakpapier, dun verfkwastje met zachte 
haren. 
 
Als je de viooltjes zelf plukt, doe dat dan in de ochtend. 
Dan zijn ze op hun best. Pluk bloemetjes die net zijn 
uitgekomen (oudere bloemen verleppen snel). Klop het 
eiwit in een kommetje  met een paar slagen los, het mag 
niet schuimen. Bestrijk het viooltje voorzichtig overal met 
eiwit en bestrooi met suiker. Leg de viooltjes op het 
bakpapier en laat ze op een droge plaats ong. 48 uur drogen.
(in een oven van 40-50 graden kan ook, dan duurt het  
ong. 4 uur). Het eiwit en de suiker moeten goed ingedroogd 
zijn. Bewaar de viooltjes afgesloten op een donkere plaats. 
Ook onbespoten rozen of kamillebloemetjes kun je op deze 
manier suikeren. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Weer 1 jaar SNL 
gebracht naar het beeld van Maria, geven telkens weer een 
speciale sfeer. Na deze dienst werd met alle mensen uit 
Oerle nog gezellig genoten van een kopje koffie met een 
stukje gebak. 
Elk jaar in september zijn we nauw betrokken bij de 
organisatie van de Nationale Ziekendag viering in de 
Springplank. Afgelopen jaar waren hierbij 15 mensen uit 
Oerle op uitnodiging aanwezig. 
Ook aan de jaarlijkse kerstviering in het Dorpscentrum, 
georganiseerd in samenwerking met de KBO en 
Zonnebloem draagt SNL haar financiële steentje bij en 
werden 55 personen verblijdt met een kerstattentie. 
Als u nog nooit werd uitgenodigd voor één van 
bovenstaande activiteiten en u denkt hiervoor wel in 
aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met  
Henk Senders, Oude Kerkstraat 57, ( 040-205 20 39 of 
met een van de andere bestuursleden. 
 
Op de vergadering van 2 februari j.l. zijn vijf vrijwilligers 
van SNL-Oerle gehuldigd en in de bloemen gezet. 
Wim Peters ontving een bronzen speld voor 12,5 jaar 
vrijwilligers werk. Toos Senders, Sjef Gijbels evenals  
Joke en André van den Boogaard ontvingen een zilveren 
onderscheiding in de vorm van een broche (dames) of speld 
(heren), voor 25 jaar vrijwilligerswerk bij Stichting  
Nieuwe Levenskracht Oerle. 
 
Meer informatie over SNL kunt u ook vinden op onze 
website: www.nieuwelevenskracht.nl 
 
Met vriendelijke groet, het bestuur van SNL-Oerle 

De activiteiten van het afgelopen jaar op rij! 
 
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle is een plaatselijk 
afdelingscomité, onderhouden door een aantal vrijwilligers, 
welke al meer dan 55 jaar aandacht besteedt aan de 
plaatselijke zieken, gehandicapten, arbeidsongeschikten, 
ouderen en/of eenzame mensen. 
Met uw financiële steun hebben we afgelopen jaar weer 
diverse activiteiten voor deze doelgroepen uit kunnen 
voeren. Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
De vrijwilligers van SNL-Oerle hebben afgelopen jaar  
142 mensen thuis of in het ziekenhuis bezocht met een 
attentie in de vorm van een fruitschaal, boeketje bloemen of 
eventueel een stukje speelgoed voor een kind. 
Verder brachten zij 11 ouderen die afgelopen jaar, 80 of 85 
of 90 enz. jaar werden, een felicitatie met overhandiging 
van een fruitschaal. 
Ook zijn er 8 nabestaanden bezocht die afgelopen jaar een 
dierbare naaste hebben verloren. 
Op 14 februari Valentijnsdag, hebben we 55 personen die 
regelmatig hulp verlenen aan een aantal langdurig zieken, 
WAO-ers, alleenstaanden of gehandicapten, een bloeiend 
kamerplantje bezorgd als blijk van waardering 
Eén langdurig zieke hebben we financiële kunnen steunen, 
zodat zij in mei een meerdaagse bedevaartreis naar 
Beauraing heeft kunnen maken. 
 
SNL Oerle werkt al vele jaren goed samen met de 
Zonnebloem afdeling Oerle, die ook voor dezelfde 
doelgroep werkt. Samen vullen we elkaar aan als het gaat 
om financiële steun, het organiseren van een activiteit of 
het leveren van vrijwilligers. 
In mei is voor 40 personen uit Oerle, gezamenlijk met de 
Zonnebloem en een aantal andere groepen uit Veldhoven, 
een speciale viering in de bedevaart kerk van 
Meerveldhoven georganiseerd. De processie met rode rozen 

http://www.nieuwelevenskracht.nl
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Koninginnenach(t) 2006 

Swingende koninginnenacht in Oers 
 
Nadat we op maandagavond met veel plezier een tocht door 
Oers hadden gemaakt met het Oranjecomité met bakfiets én 
megafoon was het voor veel Oerlenaren wel duidelijk dat er 
die week een feest aan zat te komen.  
Op vrijdagavond 28 april werd in d’Ouw School de 
Koninginnenacht gevierd in Zuid Amerikaanse stijl. Vele 
ouders met jonge kinderen wisten vroeg in de avond de weg 
te vinden naar het feestgedruis in d’Ouw School.  

Ze werden geschminkt, kregen een welkomstcocktail en 
een sambabal en het feest kon beginnen. Er was een 
kindercocktail en eentje met alcohol gemixt én 
‘geschonken’ door bartender Gidi! Tineke van Kemenade 
wist weer alle kinderen te boeien en begon met een 
jeugdige salsa voor de kinderen. Iedereen was trouwens 
weer helemaal in oranje uitgedost, dus dat zag er weer 

prachtig uit! Daarna werd een dansworkshop salsa gegeven 
door dansschool Salsapati. Ondertussen trad de Braziliaanse 
band Os Malandros op. Dit spetterende optreden is door 
niemand gemist. Samen met de trommelaars traden dames 
op met veren en een klein maar pittig oranje setje. Later die 
avond werd er nog meer gedanst en was er zelfs een kleine 
wedstrijd die gewonnen werd door Ingrid Liebregts met 
haar danspartner Wil van de Vorst! Rond 23.00 uur werd 
een heerlijke Zuid Amerikaanse wrap geserveerd die 
klaargemaakt was door Restaurant de Uitdaging. Kortom 
een gezellige start van de koninginnemarkt waar menigeen 
de volgende dag weer te vinden was.  

 
Deze gezellige avond kunnen we natuurlijk niet alleen 
organiseren… daarom danken we heel hartelijk, Rabobank 
Oerle-Wintelre, Restaurant de Uitdaging, het team van 
dorpscentrum d’Ouw School, Cocunut geluidsverzorging, 
fam. v.d. Boomen voor de bakfiets en de deurwippers voor 
het toezicht bij de buitendeur (Johan, Ad, Kees ók vur de 
lempkes en Rob). DJ Ger, Tineke van Kemenade. De 
vrijwilligers voor het schminken, Anja, Myrthe, Anouk en 
alle andere vrijwilligers die we vergeten zijn.  
 
Met koninklijke groet, Oranjecomité Oerle 
Hans Strieder, Desirée van Herk, Tinus Silkens,  
Heidi van der Mierden, Adriënne van de Vorst 
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Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

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

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

Open dag 21 mei 

OPEN DAG BASISSCHOOL ST. JAN BAPTIST  
21 MEI 2006 

 
10.00u – 12.00u 
groep 1 t/m 8 

 
Behalve ouders en kinderen zijn natuurlijk ook opa’s, 
oma’s en alle andere belangstellenden welkom. 
 
Programma: 

− presentaties door en met kinderen i.h.k.v. ‘anders’ 
leren in de klas; 

− ‘ronde tafel’ – gesprekken met leerkrachten in het 
overblijflokaal; waarbij koffie en thee wordt 
geserveerd; 

− presentatie van projectmateriaal van 
Kunstwerkproject: grafische technieken; 

− optreden van PIMBA (muziek) groep 5; 
− presentatie van videomateriaal; 
− (onder voorbehoud presentatie van DVD ‘anders’ 

leren op St. Jan Baptist); 
 
Bij het laatste punt (dvd) nog een vraag voor technici in ons 
voedingsgebied. Wij willen namelijk de dvd beschikbaar 
stellen voor alle ouders en zoeken dus mogelijkheden om te 
kopiëren. Zijn er bezitters van apparatuur die ons willen 
helpen bij het kopiëren. Als er een aantal zijn kunnen we de 
‘last’ verdelen. 
U zou ons een enorm plezier doen en kunt zich op school 
melden als we u daarvoor mogen benaderen.  
(Hans Manders( 040-2051303 of (040-2051239) 

Pinksterfietstocht 

PINKSTERFIETSTOCHT  
1E PINKSTERDAG 4 JUNI 
 
1e Pinksterdag, zondag 4 juni staat 
de jaarlijkse Pinksterfietstocht weer 
op het programma. Hopelijk zijn de 

weergoden ons dit jaar beter gezind en wordt het een 
mooie, zonnige dag.  De Pinksterfietstocht is een leuke 
oriëntatietocht van ongeveer 22 km en is geschikt voor jong 
en oud. De tocht voert ons door Oerle en de omliggende 
dorpen en bossen. 
Inschrijven en starten kun je tussen 13.00-14.00 uur bij 
Dorpscentrum d’Ouw School. Het inschrijfgeld bedraagt  
€ 1,50. Kinderen tot 6 jaar kunnen gratis deelnemen en 
kinderen tot 12 jaar betalen € 1,--. De fietstocht eindigt ook 
weer bij d’Ouw School waarna aansluitend de 
prijsuitreiking zal plaatsvinden. Noteer zondag 4 juni dus in 
je agenda want we rekenen op een grote 
opkomst. 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

 

St. Jan Baptist basisschool 
Oude Kerkstraat 27 
5507 LA VELDHOVEN 
tel.:040-2051303 
e-mail: janbaptist@hetnet.nl  

mailto:info@zandoerle.nl
http://www.zandoerle.nl
mailto:janbaptist@hetnet.nl
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Fietstocht (je) ?? 

De fietsgroep uit Wintelre aangevuld met fietsers uit 
Boekel, Oerle, Veldhoven en Waalre, gaan op woensdag  
24 mei vertrekken voor een 5-daagse fietstocht. 
 
In het verleden maakte deze fietsgroep sponsortochten van 
ca. 2 weken met het doel om geld in te zamelen voor een 
goed doel. Denk hierbij b.v. aan Wintelre- Lourdes-
Wintelre met als doel de plaatselijke Zonnebloem te 
steunen en de tocht van Rome-Oerle voor het  
Pastoor Vekemans fonds. 
 
Daar we de laatste jaren merkten dat het voor ons 
moeilijker werd om 2 weken achtereen te fietsen (de leeftijd 
speelt hierin waarschijnlijk een grote rol) hebben we de 
laatste jaren gekozen voor een kortere tocht van 4 a 5 
dagen. 
 
De tocht gaat op woensdag 24 mei van Wintelre naar  
St. Medard (Belgie) ca. 230 km. Op donderdag 25 mei 
fietsen we via Verdun, Pierrefitte-s-Aire naar Saint Mihiel, 
(Frankrijk) ca. 160 km. Vervolgens gaan we op vrijdag  
26 mei van Saint Mihiel dwars door Noord Frankrijk naar 
Saint Michel (omgeving Hirson), een afstand van ca.  
200 km. Daarna gaan we op zaterdag 27 mei met een 
omweg voort naar Geraardsbergen, ca. 200 km. 
Op zondag 28 mei fietsen we de laatste etappe van 
Geraardsbergen maar Wintelre, ca. 160 km.  
Bij elkaar opgeteld ca. 950 km in 5 dagen. 
 
Het doel van deze fietstocht ligt in Pierrefitte-s-Aire. 
In deze plaats heeft het echtpaar Guus en Riek Wouters, 
wonende op de Kerkheide in Wintelre, een huisje. 
Guus doet in zijn vrije tijd beeldhouwen en Riek houdt van 
schilderen. 
Beide hebben besloten om in hun Galerie St. Remy in 
Frankrijk een expositie van hun beide hobby’s te 
organiseren. 

Deze expositie is van donderdag 25 mei 
(Hemelvaart) t/m zaterdag 27 mei. 
 
De expositie zal op donderdag 25 mei om 
14.00 uur door de plaatselijke burgemeester 
worden geopend. 
 
Om deze opening een Nederlands tintje te geven zullen wij 
daar als fietsgroep uit Nederland in Rabobank tenue 
aanwezig zijn. 
 
Ook zal een volgauto, beschikbaar gesteld door Toyota 
Straver uit Bladel, de fietsers op hun reis vergezellen. 
Deze auto wordt op dinsdagavond 23 mei in de werkplaats 
van aannemers bedrijf de Wit van Loon door de deelnemers 
ingericht. In de auto wordt een koelkast geplaatst en wat 
rekken gemaakt om de benodigde spullen zoals tafels en 
stoelen, kooktoestel en keukengerei te kunnen plaatsen. 
Dit is nodig om tijdens de pauzes langs de weg even te 
kunnen rusten en een bakje koffie, thee of soep te kunnen 
gebruiken. 
Verder gaat er nog een centrifuge mee waarmee we onze 
Rabobankkleding, die we iedere dag uitwassen kunnen 
centrifugeren zodat deze de dag daarop weer schoon 
kunnen aantrekken. 
Daarnaast moet er ook nog een opbergruimte zijn voor de 
persoonlijke tassen van de deelnemers. 
 
Graag had oud Oerlenaar Driek vd Vondervoort de tocht 
meegemaakt maar door omstandigheden is het voor hem 
niet mogelijk dat te doen. 
Wel heeft hij d.m.v. 2 deelnemers uit Boekel gezorgd dat er 
toch een Boekels tintje aan de tocht wordt gegeven. 
 
De fietsers en verzorgers worden op woensdag 24 mei om 
08.00 uur vanaf de Rabobank in Wintelre “weg geschoten” 
en zij zullen na het begroeten van de Rabobank in Oerle 
richting Belgie/Frankrijk vertrekken. 
We zouden het leuk vinden als u ons komt uitzwaaien. 
 
Fietsers: Huub Senders, Will van Loon, Henri Swaanen, 
Jeroen van Ham, Henk vd Heijden uit Wintelre,  
Ad van Diessen uit Oerle, Piet Teunissen uit Waalre,  
Henny de Haas uit Veldhoven , Frans van Dongen en 
Harrie Opsteen uit Boekel. 
 
Verzorgers: Jo vd Biggelaar en Frans vd Velden uit 
Wintelre 
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De Run 4346 Veldhoven 
Tel. 040-2532150 

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

Compleet verhuurprogramma op 

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

“OERLE VRUUGER” 
Deel 8. 

 
Vervolg van deel 7 het verslag van Baron van VOORST 
TOT VOORST dat hij maakte bij zijn bezoeken aan de 
Gemeente Oerle. 
 
Den 8 mei 1911bezocht ik van uit Eindhoven de gemeente 
Strijp, Zeelst en Oerle.  
Er zijn veel moeilijkheden in verband met een subsidie voor 
den bouw van eene nieuwe kerk, en den afstand van den 
toren met de klokken aan den pastoor. Ik heb allerlei 
stukken uit Den Bosch mede gebracht, om de menschen in 
te lichten over wat ze moesten doen; toen ik vernam dat de 
raadsbesluiten reeds genomen waren en naar Den Bosch 
verzonden, heb ik deze hele zaak verder laten rusten. 
Wethouder de Bont had er een schriftuur over opgesteld, en 
bood mij dat aan. Met B. en W. ben ik toen de ontginningen 
in oogenschouw gaan nemen alles en alles te samen een 
kleine honderd H.A. waarvan 8½ H.A. weiland. Dit laatste 
koste aan ontginning ± f.250. de H.A.; jaarlijks heeft men 
per H.A. ±f.30. meer noodig; men verkocht het eerste jaar 
voor f.400. haver, het volgende jaar voor f.500, hooi; en 
had nu  het derde voor f.340. ingeschaard; er liepen 22 
beesten. Er liggen nog 30 H.A. geschikt om tot weide te 
ontginnen; jammer dat het zoveel geld kost, en men dat 
voorlopig niet heeft. 
Met opzichter Moorman liepen we de jonge aanplant van 
de mast eens rond; men was druk bezig de planten in te 
boeten, die door opvriezen verloren waren gegaan. Alles 
zag er, dunkt mij heel goed uit. 
Het contract van Oerle met den staat loopt nog zeven jaar 
in die tijd kunnen echter onmogelijk alle gronden 
ontgonnen zijn. 
Men klaagt zeer over den toestand der waterleidingen 
onder Zeelst, doordat Zeelst er niets aandoet, kan het water 
uit Oerle niet weg. 
Er is een nieuw Raadhuis gebouwd dat, naar het mij 
voorkomt, heel goed is ingericht, er is voldoende berging 
aangebracht voor archief, alles in groote kasten tegen 
binnenmuren. 

Oerle vruuger 

 
Den 24 juni 1916 bezocht ik per auto van uit Eindhoven de 
gemeente Oerle en Gestel. 
Niettegenstaande dat van Heuij’s in Oerle geen 
burgemeester meer zijn, bestaat er nog tweedracht in den 
gemeente. De burgemeester meent, de verhouding eerst 
weer goed zullen komen, wanneer er een andere pastoor 
komt. 
Bij de laatste raadsverkiezing is Wethouder de Bont 
uitgeworpen, zoo dat thans geen enkele de Bont meer in het 
bestuur van de gemeente zit!  
Van de exploitatie der gemeente-ontginningen werd de 
beschrijving niet bijgehouden. Een extrack uit het 
kadastrale plan is niet aanwezig. Burgermeester zal voor 
een en ander zorgen. Hij is gelukkig een grote voorstander 
van ontginnen; 
Tot nu toe werden 20 H.A. aangelegd tot natuurweide; 
financieele resultaten gunstig; in 1916 is alles verpacht 
voor f.3500; de kunstmest kost echter f.1400. – 
Staatsboschbeheer beboschte tot 165 H.A.; moest in 1918 
256 H.A. beboscht hebben; komt daarmede niet klaar; het 
zal wel 1920 worden. Dan zal men weer onderhandelen 
over een nieuw contract.    
De waterleidingen voeren meer water af, dan waarop door 
staatboschbeheer gerekend was; er wordt veel 
waterbezwaar ondervonden. Met eene noodzakelijke 
verruiming in het aanst. najaar zijn licht een pr. duizend 
gulden gemoeid. 
De kunstweg is 3¾ versleten en eischst veel onderhoud, in 
1915 daarvoor nog f.2500. geleend. Er zal nog veel meer 
aan ten kosten moeten worden. 
Landbouwonderwijs wordt gegeven en sticht veel nut; ook 
het herhalingsonderwijs wordt voldoende gevolgd. 
Te Oerle is een stoomzuivelfabriek in aanbouw voor Oerle, 
Wintelre, Veldhoven en Zeelst. Omdat de burgemeester in 
Oerle is gaan wonen, wil een gedeelte van Zeelst niet mee 
doen. 
Op de Boerenleenbank wordt gelukkig ook geld gehaald. 
Wethouder van de Ven was wegens ziekte niet gekomen. De 
verhouding tusschen burgemeester en wethouder van den 
Oetelaar was nu zeer goed. 
Terwijl ik op het Raadhuis zat, trok een oude gilde rond 
(het was St. Jan); de menschen kwamen mij ter eere voor 
het Raadhuis vendelen. 
  

http://www.folkersbv.nl
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

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

Graag tot ziens bij 

Den 17 augustus 1920 kwam ik weer in Oerle. De 
verkiezingen brachten in 1919 in dit rustige boerendorp 
twee nieuwe raadsleden, en ander wethouder. Toch bestaan 
er geen partijschappen meer, er schijnt het onder de leiding 
van burgemeester van Hooff in Oerle heel goed te gaan. 
De vraag of Oerle met Veldhoven en Zeelst tot ééne 
gemeente zal worden vereenigd, is op het oogenblik sterk 
op de voorgrond getreden, de raad van Oerle was er 
unaniem voor; gisteren werd de dubbele raad gekozen; 
naar het schijnt, zal die er unaniem tegen zijn. Naar ik te 
Oerle begreep zijn de pastoors van Oerle, Zeelst en 
Veldhoven tegen vereeniging, en moet daaruit de 
veranderde stemming verklaard worden. Burgemeester 
Baken zou ook hier agiteeren tegen vereeniging; dat zou 
maar ontevreden uithoeken maken! 
Gemeente heeft alle weiland (25 H. A.) oplangen termijn 
verhuurd voor f.2600. – (zeer duur), - Burgemeester betaalt 
f.450. woninghuur aan de gemeente. 
Staatsboschbeheer zal nog 6 á 7 jr. werken aan het 
gedeelte, waarvoor gecontracteerd werd. Als dat hele stuk 
klaar is, heeft de gemeente nog 5 á 600 H.A. heide welk 
ontgonnen moet worden! 
Dr. Raijmakers te Meerveldhoven is dokter van Veldhoven, 
Zeelst en Oerle. En diens salaris (f.2500.) betaald Oerle 
f.380. waarvan Rijk en Provincie weer f.100. – betalen. 
De harde weg Zeelst-Oerle-Wintelre wordt onder Oerle 
thans in orde gebracht; dat zal ±  f.11.500 kosten.  
  
Dit was het laatste verslag van baron van VOORST TOT 
VOORST een jaar later werden de gemeenten Oerle-
Meerveldhoven-Zeelst en Veldhoven samen gevoegd tot 
een gemeente, de eerste burgemeester van de gemeente 
Veldhoven werd toen de oud burgemeester van Oerle 
namelijk burgemeester van HOOFF. De woning die 
burgemeester van HOOFF huurde van de gemeente Oerle 
is in de laatste 50 jaren nog al verbouwd, het was de 
woning die staat in de Oude Kerkstraat nr. 16. Jaren 
geleden was hier gevestigd de firma Wouters parket en daar 
voor was hier in gevestigd de winkel van de familie van 
Kasteren. Deze woning werd in 1918 verbouwd tot 
burgemeesterswoning, dit gebeurde onderleiding van de 
architect W. Breukel, hij was ook de architect van de  
Ouwe School, die in 1912 werd gebouwd. 
  
Frans Loots 

25 jaar TV De Korrel 

Feestweekend de Korrel op 10 en 11 juni 
 
Uit een enquête van de belangengroep Oerle in 1980 bleek 
dat er behoefte was aan een tennisvereniging in Oerle. Een 
groep enthousiaste tennissers is in 1981 onder de 
voorlopige naam T.I.O. (Tennissen in Oerle) op twee 
particuliere banen achter de loodsen van Jos Bierings 
gestart. De naam van de vereniging werd al snel omgedoopt 
in "de Korrel". In het weekend van 10 en 11 juni 2006 
wordt het 25-jarig jubileum gevierd.  
 
Het programma van dit weekend ziet er als volgt uit: 
Op zaterdag 10 juni aan het einde van de middag zal er een 
receptie voor leden en genodigden plaatsvinden. Zoals het 
er nu naar uitziet zal ook het herbouwde paviljoen worden 
geopend. 's Avonds is er voor de leden in de feesttent een 
groots feest gepland. 
Op zondag 11 juni beginnen de leden met een gezamenlijk 
ontbijt. Op deze dag zal Paul Haarhuis aanwezig zijn en 
voor de mini's en maxi's van de Korrel een tennis-clinic 
(les) verzorgen. Iedereen is van harte welkom om de 
verrichtingen en wedstrijden op de tennisbanen te komen 
volgen. ' s Middags zal de wedstrijd van het Nederlands 
elftal op het WK live worden uitgezonden op 
grootbeeldscherm in de feesttent, waarna het feestweekend 
wordt afgesloten. 
 
namens de jubileum commissie van de Korrel, 
Ben Kumeling 
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Culturele dag KBO 

VOORAANKONDIGING Culturele dag. 
De Culturele dag van de KBO wordt dit jaar al gehouden op 
donderdag 10 augustus en wel in Koningshof. 
 
  
 
Noteer dit alvast in uw agenda of op de keukenkalender, 
want het belooft weer een bijzondere dag te worden.  
 
Commissie Culturele Dag KBO. 

BBQ bij hypotheek 

Rabobanken geven barbecue cadeau 
 
Van 1 mei tot en met 30 juni voeren elf lokale Rabobanken 
uit de regio actie: bij een hypotheekofferte ontvangt de 
klant een Amerikaanse gasbarbecue ter waarde van € 230. 
 
Lokale banken gaan steeds meer samenwerken als het om 
marktbewerkingsacties gaat. Vooral in de hypothekenmarkt 
worden de krachten gebundeld om de strijd tegen de 
concurrentie aan te gaan. De coöperatieve bank wil de klant 
graag aan tafel krijgen zodat deze, naast een mooie 
gasbarbecue, ook met een gedegen hypotheek naar huis 
gaat. 
 
Vanwege het grote succes van de barbecue-actie bij 
Rabobank Helmond vorig jaar, is deze nu op herhaling bij 
een groter aantal banken. Rabobanken die aan deze 
regionale actie deelnemen zijn: Eindhoven, Geldrop en 
Heeze-Leende, Gemert-Bakel, Helmond, De Kempen-
West, Laarbeek, Nuenen-Son&Breugel, Oerle-Wintelre, 
Peelland Zuid, Valkenswaard en Waalre, Veldhoven. Iedere 
bank hanteert zijn eigen actievoorwaarden. 

Peuterleidster 
Stichting peuterspeelzaal “De Tamboerijn” is op zoek naar 
een  leidster die op een enthousiaste manier op dinsdag en 
vrijdag ochtend ons team wil komen versterken. 
Een gerichte opleiding of ervaring in peuterspeelzaal werk 
is vereist. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
(040-2055005 
Of stuur je sollicitatie naar: peuterspeelzaal : 
“De Tamboerijn” p.a. Welle 19 5507 NX Veldhoven. 
Of  e-mail: de.tamboerijn@chello.nl 

Personeel gevraagd 

Peuterspeelzaal 
“De Tamboerijn”  

mailto:de.tamboerijn@chello.nl
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Rommelmarkt buurtvereniging “de Arck”  
Zondag 28 mei 2006 
 
Zondag 28 mei a.s. tussen 10.00 en ± 16.00 uur houdt 
buurtvereniging “de Arck” wederom een rommelmarkt 
rond garageboxen /pleintje aan Arcturus (Zonderwijk 
Veldhoven) Er zijn nog steeds kramen en garageboxen te 
huur voor het zelf aanbieden van gebruikte spullen. 
Reserveer tijdig! Zaterdag 27 mei willen wij bij u thuis nog 
bruikbare spullen op komen halen (Géén witgoed/meubels) 
Laat ons even weten wat en afstemmen wanneer u thuis 
bent. 
Verder willen wij iedereen natuurlijk uitnodigen om op  
28 mei a.s. onze gezellige rommelmarkt te bezoeken. 
Toegang is gratis. Voor de kinderen is er een springkussen. 
 
Voor verdere info / kraamhuur:  
Johan Couwenberg, Kometenlaan 29  5505PN Veldhoven 
(040-2538010  

Rommelmarkt 28 mei 

Nieuwbouwplannen Zorgcentrum Merefelt 
Ik wil u graag nader informeren over de nieuwbouwplannen 
van Zorgcentrum Merefelt. Merefelt is druk in gesprek met 
Gemeente Veldhoven over de bouwprocedures die gevolgd 
dienen te worden. 
Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor tijdelijke 
huisvesting op het terrein van Merefelt want hier is nog 
geen goedkeuring voor verleend vanuit het College Bouw 
Zorginstellingen. Door dit college is eerder wel 
goedkeuring verleend voor het schetsontwerp van de 
nieuwbouw van Zorgcentrum Merefelt. Het schetsontwerp 
dat is ingediend en goedgekeurd bevat: 
− een nieuwe verpleeghuisvoorziening voor 86 plaatsen 

somatiek en 1 extra kamer. In totaal worden  
11 groepswoningen voor 7 cliënten gerealiseerd en  
2 groepswoningen voor 5 cliënten; 

− een dagcentrum met 15 plaatsen dagbehandeling en  
12 plaatsen groepsverzorging voor thuiswonende 
ouderen;  

− kamers voor tijdelijke opname (kortdurend verblijf); 
− diverse functies waaronder een atrium met restaurant, 

een internetcafé, een binnentuin, een stiltecentrum, een 
satellietkeuken, opslagruimtes, kapsalon; 

− diverse kantoren en oefenruimtes voor o.a. fysiotherapie 
en ergotherapie; 

− een complex bestaande uit 103 appartementen voor 
thuiswonende ouderen. Hiervan worden  
67 appartementen gerealiseerd op de plek waar nu de 
hoogbouw is gerealiseerd, 18 appartementen boven de 
kleinschalige groepswoningen van de nieuwbouw 
somatiek en 18 appartementen in een apart bouwblok op 
het terrein, de zogenaamde Urban Villa.  
Het woonzorgcomplex wordt gebouwd door 
Woningstichting de Kempen. Medewerkers van Merefelt 
kunnen hier zorg en diensten in de thuissituatie verlenen. 

 

Tijdelijke huisvesting 
Zoals eerder beschreven is nog geen goedkeuring verleend 
voor het plan voor tijdelijke huisvesting. In het tijdelijke 
huisvestingsplan is opgenomen dat een gedeelte  
(etage 1 t/m 5) van de hoogbouw wordt omgebouwd om er 
cliënten van de laagbouw (afdelingen 3 en 5) tijdelijk te 
huisvesten. Ook is in het plan een interim-voorziening 
(tijdelijk) opgenomen voor kantoorfuncties, recreatiezaal 
e.d. Deze interim-voorziening zal gerealiseerd worden op 
de huidige parkeerplaats van het zorgcentrum. Met name 
voor deze interim- voorziening dienen oplossingen te 
worden bedacht en Merefelt kijkt samen met 
Bouwmanagement Gezondheidszorg van Aarle de Laat 
naar de mogelijkheden. 
 
In mei wordt een speciale inloopmiddag- en avond 
georganiseerd voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers, 
omwonenden en andere belangstellenden.  De exacte datum 
is nog niet bekend maar mocht u meer informatie wensen: 
in de Ahrenberger zal de Gemeente Veldhoven hierover 
berichten. Tijdens de inloopactiviteit worden de 
nieuwbouwplannen gepresenteerd door de architect en 
komt de Gemeente Veldhoven uitleg geven over de te 
volgen procedure. U ziet het… achter de schermen wordt 
hard gewerkt aan de nieuwbouw van Zorgcentrum 
Merefelt. Ik houd u op de hoogte! 
 
Mevrouw drs. Dianne Engels 
directeur Zorgcentrum Merefelt 

Nieuwbouw Merefelt. 

Bouwplannen Merefelt 

Merefelt
Zorgcentrum
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Onderzoek GGD 

Onderzoek GGD: een op de tien achtjarigen heeft 
alcohol gedronken 
 
Met de meeste Brabantse kinderen gaat het goed: ze hebben 
een goede gezondheid en weinig problemen. Dit blijkt uit 
een grootschalig onderzoek onder ouders van 0- t/m  
11-jarige kinderen door de GGD’en Hart voor Brabant en 
Zuidoost-Brabant. Toch zijn er zaken die extra aandacht 
vragen of zelfs verontrustend zijn. Belangrijk hierbij zijn 
overgewicht, alcoholgebruik, voedingspatroon, 
medicijngebruik, buurtvoorzieningen en opvoeding. 
Kinderen in gezinnen met een laag inkomen blijken extra 
kwetsbaar.  
 
Overgewicht 
Een op de acht kinderen in Brabant heeft overgewicht. Een 
ongezond voedings- en bewegingspatroon zijn belangrijke 
oorzaken hiervan. Overgewicht komt minder vaak voor bij 
kinderen die borstvoeding hebben gehad. Kinderen met 
overgewicht hebben vaker psychosociale problemen. 
 
Alcohol 
Alcohol is voor kinderen in de groei extra schadelijk. Toch 
begint het drinken van alcohol al op jonge leeftijd: 10% van 
de achtjarigen en 20% van de elfjarigen heeft volgens de 
ouders wel eens alcohol gedronken.  
 
Voedingspatroon 
Het voedingspatroon van kinderen laat te wensen over: 
meer dan de helft van de kinderen eet niet dagelijks 
groenten en fruit. Ook gaat 4% van de kinderen wel eens 
zonder ontbijt naar school terwijl niet ontbijten kan leiden 
tot concentratieproblemen en overgewicht.   

Medicijngebruik 
Het medicijngebruik door kinderen is hoog: ruim de helft 
van de kinderen heeft recent medicijnen gebruikt. Bij 21% 
betrof het medicijnen op recept van een arts, 40% gebruikte 
medicijnen zonder recept.  
 
Buurtvoorzieningen 
Buitenspelen levert een belangrijke bijdrage aan de 
hoeveelheid lichaams-beweging. Een op de vijf ouders mist 
in de buurt mogelijkheden voor kinderen om buiten te 
spelen zoals een veilige speelplek of een speeltuintje. 
 
Opvoeding 
Opvoeden blijkt niet altijd gemakkelijk: 5% van de ouders 
ervaart zeer veel stress bij de opvoeding en 6% van de 
ouders heeft behoefte aan opvoedingsondersteuning. Dit is 
met name het geval bij eenoudergezinnen.  
 
Gezinnen met een laag inkomen 
Speciale aandacht verdienen kinderen die opgroeien in een 
gezin met een laag inkomen. Deze kinderen hebben een 
slechtere gezondheid, een slechtere leefstijl en een lagere 
maatschappelijke participatie (zoals lidmaatschap van 
verenigingen, bioscoopbezoek en bijwonen van 
sportwedstrijden). Dit is ook het geval bij kinderen van 
ouders die, ondanks hun hogere inkomen, aangeven moeite 
te hebben met rondkomen.   
  
Deze gegevens komen uit een grootschalig jeugdonderzoek 
van de GGD Hart voor Brabant en de GGD Zuidoost-
Brabant, dat in 2005 is uitgevoerd. Ruim 29.000 ouders 
(een respons van 75%) vulden een vragenlijst in, hetzij via 
internet, hetzij schriftelijk. Het onderzoek is onderdeel van 
de Brabantse Jeugdmonitor, een samenwerking tussen 
gemeenten, provincie, consultatiebureaus en GGD’en in 
Brabant. Het onderzoek geeft inzicht in de gezondheid en 
het welzijn van kinderen en in aspecten als leefgewoonten, 
opvoeding en voorzieningen. Dit inzicht ondersteunt de 
gemeenten en de Provincie Noord-Brabant bij het (verder) 
ontwikkelen en uitvoeren van het jeugd(-zorg)beleid en het 
gezondheidsbeleid.  
De resultaten van het onderzoek zijn ook terug te vinden op 
www.ggdgezondheidsatlas.nl. 

http://www.ggdgezondheidsatlas.nl
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INSCHRIJFFORMULIER GEZELLIGHEIDSTOERNOOI  
De volgende personen schrijven zich in voor het gezelligheidstoernooi van 18 juni 2006. 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 
 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 

CONTACTPERSOON: Naam: ______________________________________________ 

 Adres: ______________________________________________ 

 Woonplaats: _________________________________________ 

 Telefoonnr: __________________________________________ 

 E-mailadres: _________________________________________ 

DIT INSCHRIJFFORMULIER GRAAG VOOR 1 JUNI 2006 A.S. INLEVEREN BIJ IEMAND VAN DE COMMISSIE. 
Lenny Basten, 
Frans Loots, Oude Kerkstraat 36, Oerle   of e-mail: gezelligheidstoernooi@biokorfbal.nl  
Sandra Verkuijlen, Steenzager 7, Veldhoven  

DAMES:  HEREN: 

 

NAAM TEAM: _____________________________________________________________ 

Gezelligheidstoernooi BIO 

BIO-gezelligheidstoernooi 
 
Beste sportieveling; 
Op 18 juni a.s. organiseren wij weer het  
BIO-gezelligheidstoernooi bestemd voor volwassenen. 
Bij deze nodigen wij jullie allen uit om een team samen te 
stellen en gezellig met ons mee te doen.  
 
De teams moeten bestaan uit minimaal 5 dames en 5 heren. 
Per team behoeft maar 1 inschrijfformulier ingeleverd te 
worden. Dit inschrijfformulier zouden wij graag  
voor 1 juni 2006 a.s. in ons bezit hebben.  
 
Verzin al vast een leuke naam voor je team en we zullen de 
contactpersoon ongeveer 2 weken voor aanvang van het 
toernooi informeren. 
 
Het toernooi zal overdag worden gehouden. 
We rekenen op een grote opkomst, dus DOE MEE !! 
 
De toernooicommissie. 
 
Lenny Basten, Dorian Geerts, Saskia van Asten,  
Frans Loots (Oude Kerkstraat 26 te Oerle), 
Sandra Verkuijlen (Steenzager 7 te Veldhoven) 
 
Je kunt het inschrijfformulier ook vinden op onze website, 
te weten www.biokorfbal.nl 
Zolang je het maar voor 1 juni a.s. inlevert bij iemand van 
de toernooicommissie. 

Pinksteren 
 
Het was beloofd, 
het zou komen 
voor hen die achterbleven. 

Het was beloofd, 
een helper, 
een trooster, 
voor hen die achterbleven. 

Het was beloofd, 
toen door Hem, 
aan hen die achterbleven. 

Maar niet alleen aan hen beloofd. 
Beloofd aan alle mensen, 
beloofd aan ons. 

Wij blijven zoeken, 
wachten, hopen, 
vertrouwen, 
dat eens de helper, 
de trooster op onze weg komt. 

Hij komt niet zoals we verwachten, 
niet zoals toen. 
Hij is er nu al, 
in onze medemens 
zit de helper 
de trooster. 
Die zit verborgen 
in ieder van ons. 

Koers cultuur 

mailto:gezelligheidstoernooi@biokorfbal.nl
http://www.biokorfbal.nl
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Vakantiewerk Veldhoven 

Programma Stichting Vakantiewerk Veldhoven  
 
Het mooie weer is weer begonnen, een voorbode voor een 
goede zomervakantie. Dit betekent dat de voorbereidingen 
van de activiteiten van Stichting Vakantiewerk Veldhoven 
reeds vergevorderd zijn. Dit jaar is er gelukkig ook weer 
een Huttenweek. Daarnaast zijn er de reeds jarenlang 
bekende, vertrouwde activiteiten. Jeugdland bestaat dit jaar 
zelfs al 40 jaar! 
 
Het programma, dat begint op 3 juli en eindigt op  
12 augustus, ziet er als volgt uit: 

 
 
De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 
5 t/m 12 jaar. De deelnemers worden naar leeftijd gesplitst 
in 2 groepen:  
Groep A: Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar 
Groep B: Kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar 
 
Verkoop deelnemerskaarten:  
Tijdens de voorverkoop kunnen de zgn. vaste kaarten 
(geldig voor alle activiteiten van Stichting Vakantiewerk 
Veldhoven) tegen het gereduceerde tarief van € 20,00 
gekocht worden. Tijdens de voorverkoop kunnen ook de 
weekkaarten voor Jeugdland en de Huttenweek gekocht 
worden. Deze voorverkoop vindt plaats op donderdag  
22 juni en op woensdag 28 juni tussen 19.00 en 20.00 uur 
in Dorpshuis D’n Bond, Rapportstraat 29 te Veldhoven.  
De dagkaarten (en ook de weekkaarten) kunnen gekocht 
worden op de dag dat de activiteit plaatsvindt.  
 
Vakantiewerk Veldhoven is nog dringend op zoek naar 
helpende handen. Heeft u zin om mee te helpen? Neemt u 
dan s.v.p. contact op met Elly Peters, ( 040-2531637 of 
via vakantiewerk@dse.nl. Voor meer informatie kunt u ook 
terecht op de internetsite www.vakantiewerk.dse.nl 

Datum Groep Activiteit 

3 t/m 7 juli A en B Jeugdland 

17 juli A en B Bustocht 

20 juli A en B Olympiade 

25 t/m 28 juli A en B Huttenweek 

31 juli A Speelboerderij  
“De Hooiberg” 

31 juli B Kanovaren 

3 augustus A en B Speur- en Zwemfestijn 

10 t/m 12 aug. A en B Jeugd Wandel-3-Daagse 

F11 Kampioen!! 

F11 RKVVO Kampioen ! 

Op de foto staand van links naar rechts: 
Henri Verbeek, Bryan der Kinderen, Victor van der Meer, 
Steven Megens, Max Rooijakkers, Daan Tissink en 
Ton Verbeek. 
Zittend: Tiebe van Lieshout, Myron Elflander,  
Ruud Verbeek en Bart van Vlerken 
 
Jongens, proficiat!! 

mailto:vakantiewerk@dse.nl
http://www.vakantiewerk.dse.nl
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Feestje TC Oerle 15 april 2006 
 
Zaterdag 15 april was weer het jaarlijkse feestje van het 
TCO om de braderie te bespreken en om alle sponsors (die 
ook uitgenodigd waren) nog een keer te bedanken. 
De avond begon met een evaluatie van de braderie. Alles 
werd doorgenomen, de financiën, de opkomst, de sponsors 
enz.  
We zagen al dat 3 vrouwtjes aan het rondkijken waren. 
Na de evaluatie gingen zij allemaal vertellen over onze 
houding en allemaal hoe pubers zich zouden moeten 
gedragen tegenover hun ouders. Ze gingen een rollenspel 
houden met mij (Jurre), Bart en nog 2 ouders om te kijken 
of ouders en kinderen elkaar zouden begrijpen, ook was er 
een lijstje voor de ouders met allemaal dingen en als je dat 
had of deed, 
bijvoorbeeld 
Winnie the Pooh 
sokken droeg, 
goede tijden 
slechte tijden keek 
of sandalen met 
sokken droeg 
moest je naar 
voren gaan. Toen 
die vrouwen 
weggingen begon 
de feestavond. Er kwam een band, met oude mannen die 
rock speelden. Een paar (dronken) ouders gingen helemaal 
los op de muziek, allemaal met een aparte ‘dans’stijl…  
Wouter van de Wiel was dj, maar hij had eigenlijk niet 
zoveel muziek gedraaid want de band speelde de hele tijd. 
We vonden de feestavond heel erg gezellig ook al waren er 
niet zo (heel) veel mensen gekomen.  
 
Dus al met al was het een heel leuk en gezellig feest,  
 
groetjes Jurre en Bob. 

Verslag jaarlijkse TCO feest  

StichtingStichtingStichtingStichting

Enkele Brabantse spreuken 

 
Hee oober, schùpt hier nog ‘s op! 
Ober, doe ze hier nog eens vol! 
 
Daor lupt gin hen in de weg. 
Daar loopt geen kip in de weg. (gezegd van een heel 
afgelegen gebied) 
 
Nat vurjaor, goeie zommer. 
Nat voorjaar, goede zomer. 
 
Unne pronker kan nie zo veul verpronke ès unne verslonzer 
kan verslonze. 
Een praalhans kan niet zoveel besteden aan zijn ijdelheid 
dan een smeerlap kan verwaarlozen. 
 
D’t kùmt volk; de kachel raost. 
Er komt visite; de kachel gaat te keer. (Oud bijgeloof). 
 
Sjankerboel de smoel de gabberdee de wee de pèèrdeknol 
de korte kuul de pèrdjes 
(Nonsensrijm tegen kinderen gezegd) 
 
Och, die vuul ’t alt’ zó wijd ònkomme! 
Ach die voet het altijd zo ver aankomen! (gezegd van 
iemand die erg kleinzerig is.) 
 
Al wè leeft, hì licht nóddig. 
Al wat leeft, heeft licht nodig. (spottend gezegd tegen 
iemand die zijn gulp open heeft staan.) 
 
Nog nie bekant! 
Absoluut niet! 
 
Rustig mèr we zen ammal tegelèèk òn Pàsse. 
Rustig maar, we zijn allemaal tegelijk aan Pasen. 
 
‘t Kan beeter van de ak ès van de d’n bééndel. 
Bij een rijke is meer te halen dan bij een arme. 
 
Wè zedde toch ’n potstuk! 
Wat ben je toch een naar mens! 
 
Ammal slaoi en inde-èier. 
Allemaal sla en eenden eieren. Alles wil bij dit weer 
groeien! (Vooral gezegd bij vochtig warm weer.) 
 
Waor veul gelaache wordt, kom ’t geluk gère binnen. 
Waar veel gelachen wordt, komt het geluk graag binnen. 
 
Goei of kwaoi weer; ge krijgt wè ge verdient. 
Goed of slecht weer; je krijgt wat je verdient. 
 
’t Is unne goeie mins, mar hij moes hoi luse…, dan kos ie 
vur pèrd durgaon. 
Het is een goede kerel, maar hij moest hooi lusten.., dan 
kon hij voor paard doorgaan. 
 
De stront zit te kort bè z’n hart. 
Hij is te heetgebakerd. 
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Enkele foto’s van de brandweer tijdens de Oerse braderie 
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Vinder van het gouden paasei 
 

 
Op 1e paasdag gingen zoals ieder jaar paaseieren zoeken 
het verzamelen was bij d’Ouw School. 
We wandelde met z’n alle naar het paasbos waar de 
paashaas al stond te wachten. 
Eerst moesten we kalkeieren zoeken als je er 4 had 
gevonden mocht je deze inleveren en kreeg je er chocolade 
eieren voor terug. 
Toen alle kalkeieren gevonden waren moesten we aan de 
andere kant van het bos op zoek naar de gekleurde eieren en 
natuurlijk het gouden ei. 
Ik had het gouden ei heel snel gevonden het lag in het 
holletje van een konijn. 
Ik kreeg een mooi mandje met allemaal grote chocolade 
eieren en een haas. 
Toen de gekleurde eieren ook allemaal gevonden waren 
zijn we als afsluiting met de paashaas op de foto geweest. 
Daarna zijn we allemaal naar huis gegaan. 
Volgend jaar mag ik nog een keer mee doen, tot dan. 
 
Groetjes, Bas van Rooy 

Verhaaltje: Help, er is een krokodil in de stad 
 

Vanmorgen werd Koos Krokodil wakker met een zere kies. 
Oei, wat deed dat pijn zeg. Moet je je voorstellen dat je zelf 
wakker wordt met kiespijn. Dat is niet prettig. En Koos 
heeft ook zo'n pijn. Tummie Tum-Tum, het aapje dat wel 
eens ondeugende streken uithaalt zegt: “Ga eens naar de 
tandarts in de stad, dan ben je van die kiespijn verlost”. Dat 
vond Koos het leukste wat er bestond, verlost van die 
kiespijn. Hoe eerder hij van die kies afkomt, des te beter.  

Dus hij stapt naar de stad. Maar als hij in de stad komt, ziet 
hij verschillende mensen bang wegrennen. Ze roepen: “Een 
monster, een heel groot monster!” Koos begrijpt er niets 
van. Een monster in de stad, dat kan niet eens. Trouwens, 
wat moet een monster dan hier doen? Nieuwe kleren 
kopen? Of een kopje koffie drinken? Het zou allemaal 
kunnen. En Koos begint met zijn speurtocht naar het 
monster. Maar hij kan hem niet vinden. Opeens ruikt hij de 
geur van verse broodjes. Hij steekt zomaar zijn grote 
groene kop een bakkerszaak binnen. Gillend rennen de 
klanten naar achteren. De dienstmeisjes gillen zo hard dat 
de ruiten breken en de bakkers zijn zo bang dat ze zonder er 
bij na te denken in de brandende oven springen. Koos 
begrijpt er niets van. De kleermaker is zelfs zo bang dat hij 
op het dak verder gaat werken. Gelukkig kan Koos terecht 
bij de tandarts en die wipt zo de kies eruit. Koos haalt 
opgelucht adem en verlaat de stad. En het monster heeft hij 
niet gevonden.  
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Knutselen: Circuskwartet 
 

Wat heb je nodig: 
- Stevig wit papier of niet al te dik wit karton 
- Schaar 
- kleurpotloden of stiften 
- lijm 
- printer 
- afbeeldingen; zie http://www.koersvanoers.nl/kleurplaten 
 
Hoe ga je te werk: 
Download de afbeeldingen van de site en druk de 
afbeeldingen op wit karton of papier af op de printer. 
Vergroot eventueel de afbeeldingen op de grootte die je zelf 
graag hebt. Kleur de Clowns heel mooi in. Dit is wel even 
een klus, want je moet er wel 10 inkleuren. Wanneer je het 
eerst op papier hebt afgedrukt, plak de kaarten dan op een 
stevig stuk karton. Knip de kaarten daarna voorzichtig uit. 
 
Circuskwartet het spel 
 
Spelmateriaal: 40 speelkaarten. (die je zelf gemaakt hebt:-) 
 
Voorbereiding: 
Alle kaartjes worden onder de spelers verdeeld, plus 1 extra 
stapeltje dit is de pot. Het kan zijn dat sommige spelers 
meer kaarten hebben dan andere spelers.  
De kaarten neem je in je hand en laat ze niet aan de andere 
spelers zien. Soms kun je met de kaarten die je hebt 
gekregen al een kwartet maken. Leg dit kwartet dan open 
voor je op tafel. De speler met de meeste kwartetten mag 
beginnen. Of wanneer er geen kwartetten gemaakt kunnen 
worden, begint de jongste speler. 
 
Wanneer heb je een kwartet. 
 
Een spelbeurt: Als je begint, vraag je aan één van de andere 
spelers een kaart die je niet hebt. Dit moet dan wel een 
kaart zijn van een kwartet waarvan jezelf minimaal 1 kaart 
in je hand hebt. 
Noem de naam van het kwartet en vraag naar de kaart uit 
dit kwartet die je wilt hebben.  
 
Bijvoorbeeld: je hebt zelf al het hoofd van clown Adriaan, 
dan kun je vragen naar het bovenlichaam, onderlichaam of 
de benen van clown-Adriaan. Je vraagt aan je medespeler 
b.v. de benen van clown-Adriaan. Als de speler aan wie je 
de kaart hebt gevraagd de kaart heeft, dan moet hij deze aan 
je afgeven en mag je doorgaan met kaarten vragen. Dit 
hoeft overigens niet aan dezelfde speler. Als je een setje 
van 4 kaarten hebt, roep je 'Kwartet!' en leg je de vier bij 
elkaar horende kaarten voor je neer op tafel. Heeft de speler 
de gevraagde kaart echter niet, dan is je beurt voorbij en 
mag de speler aan wie je het laatst een kaart vroeg de 
volgende speler die aan de beurt is. En pak je een kaartje 
van de pot (als er een pot is). 
 
Het einde van het spel is wanneer alle spelers hun kaarten 
kwijt zijn. De speler met de meeste kwartetten heeft 
gewonnen. 
 
Veel speel plezier. 

Hierboven zie je voorbeelden van de kwartetkaarten die je 
van de site kunt downloaden. 
Volg het menu Kleurplaten op http://www.koersvanoers.nl 

http://www.koersvanoers.nl/kleurplaten
http://www.koersvanoers.nl


31 

Uitslag kleur/knutselplaat van Maart 2006;  
“Picknick tafel” 

binnen is zit ze achter de computer, en dan op spelen.nl. Je 
kan leuke spelletjes spelen op die site. Als ze buiten speelt 
dan is het in de zandbak of een spelletje badminton of 
eigenlijk speelt ze het liefst voetbal. Ze zit ook op 
voetballen. Bij, hoe kan het ook anders, RKVVO. Kayleigh 
speelt in het team F10, en is middenvelder. Ze traint 1 x per 
week op vrijdag en op zaterdag speelt ze een wedstrijd. En 

sinds vorige week hoeft ze ook 
niet meer naar de zwemles, 
want ze heeft al haar 
zwemdiploma’s al. A, B en C, 
knap hoor! Ze kan dus 
zwemmen als een vis. In de 
meivakantie gaan ze een weekje 
naar Duitsland toe. Haar vader 
werkt dan een week in Zuid 
Duitsland en dan gaat Kayleigh, 
samen met haar moeder en haar 
broertje ook een week in de 
buurt van haar vaders werk 
logeren. In die buurt kun je 
prachtige fossielen vinden. Die 
fossielen heeft ze vorig jaar in 
de herfstvakantie ook gevonden 
en ze heeft er dit schooljaar een 
spreekbeurt over gehouden in 
de klas. Dus iedereen in groep 
3 /4 a weet nu wat een fossiel is 
en hoe die eruit ziet. Kayleigh 
heeft niet alleen een spreekbeurt 
in de klas gehouden, ze heeft 

ook al een boekbespreking gedaan. Het boek heette:  
“Een ridder op blote voeten.” Lijkt me toch wel raar, een 
ridder in een harnas en een helm op, met een steek wapen 
en dan op blote voeten. Ik denk dat ik dat boek ook maar 
eens ga lezen. 
Verder willen jullie natuurlijk nog even weten wat 
Kayleigh lekker vindt om te eten. Nou dat zijn beslist 
GEEN spruitjes, maar pannenkoeken, frietjes en ijsjes.  
Ja, welk kind lust dat nou niet?! 
Kayleigh, het was leuk om met jou te babbelen, en veel 
plezier met het cadeau wat je gaat kopen. 
 
Houdoe allemaal en tot de volgende keer. 
 
En niet vergeten de kleurplaat in te 
leveren in de gele brievenbus.  

Hallo allemaal, 
 
Vorige keer toen ik op mijn fiets naar Martine v.d. Boomen 
reed (de winnares van de vorige kleurplaat wedstrijd), 
schreef ik dat het al bijna lente werd. Ik zag onder weg de 
krokussen opkomen en de narcissen stonden in bloei. Maar 
nu is de lente dan toch in aantocht, want ik fiets lekker met 
mijn jas open en de bomen 
staan mooi in bloei. Prachtige 
witte en roze kleuren hebben 
de bomen. Jammer dat ze maar 
even in bloei staan. Maar 
daarvoor in de plaats krijgen 
we weer tot de herfst mooi 
groen gekleurde bomen. 
Hopelijk wordt het nu echt 
warmer weer. Dan kunnen we 
lekker fietstochten maken en 
onder weg picknicken. Zoals 
de afbeelding op de kleurplaat. 
Een vader en een moeder met 
twee kinderen die een 
fietstocht hebben gemaakt en 
lekker aan het strand gaan 
picknicken. Deze keer was de 
kleurplaat super mooi 
ingekleurd. Bovendien was hij 
nog eens uitgeknipt en op een 
geel stuk papier geplakt, en de 
rand eromheen was voorzien 
van hele mooie stickers van 
onder andere een hond, andere dieren en hartjes. Echt heel 
mooi gedaan KAYLEIGH VAN DOOREN. Kayleigh 
heeft deze keer de kleurwedstrijd gewonnen. Ze woont 
samen met haar vader en moeder en haar broertje Rhoan 
aan de Heikantsebaan in Oerle. En als je daar aankomt, 
word je er al hartlelijk verwelkomd door Flappy. Nu denk 
je natuurlijk: Flappy? Wie is dat nu weer. Maar zoals de 
naam het al een beetje zegt, Flappy is het hangoor konijn 
van de familie van Dooren. En hij staat bij de voordeur in 
zijn kooi. Zo kan hij de boel mooi in de gaten houden en 
ziet hij iedereen voorbij komen. Eenmaal binnen vertelt 
Kayleigh, dat ze in groep 3 / 4 a zit bij juf Lineke en juf 
Birgit. Kayleigh zit in groep 3. Ze vindt het leuk op school. 
Haar werkplan heeft ze al heel snel af. En lezen kan ze heel 
goed. Begin dit schooljaar heeft ze leren lezen en ze mag nu 
al in AVI 9 lezen, zo leuk vindt ze het.  
Haar vriendinnen in de klas zijn o.a. Esmee, Martine, 
Emma, Ellen en Jessie. Spelen doet ze ook graag, als het 
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 29 mei 2006 
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 Mei 2006’ en druk de pagina af. 

http://www.koersvanoers.nl


Volgende kopijdatum is 
29 mei 2006 

September  
6 KVO: Begin gymmen 

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

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

18 KVO: Koken voor moeder en dochter (BGV) 

19 KVB: Excursie Mariciënne 
25 KVO: Kienen 

31 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
November  

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

28 Pompoenenplezier (t/m 1 november) 

5 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 
1 Laatste dag Pompoenenplezier met Halloween 

Agenda 2006 

Mei  
16 KVB: Reisje 
17 BIO: Pupillendag 

21 Oerse Motortoertocht 
24 KVB: Bedevaart Meerveldhoven 
25 Viering 1e Communie Oerle om 12.00 uur 
27 Oud papier ophalen 
29 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
Juni  
4 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 
5 Harmonie: 29ste Pinksterconcert 

10 Bedevaart naar O.L. Vrouw van Scherpenheuvel 
11 BIO: Knegseltoernooi 
12 Rabobank Oerle-Wintelre: 

Algemene Ledenvergadering  
17 Terugkeer van ‘t Kanon in Zandoerle 
18 BIO: Gezelligheidstoernooi Jeugd + Senioren 
19 KVB: Thee Party 
24 Oud papier ophalen 
24 KVB: Afsluiting 
24 + 25 Tiener Comité: Activiteiten oudste tieners 
25 St. Jansmarkt 
27 Harmonie: Buitenconcert (afsluiting seizoen) 
  
Juli  
11 t/m 14 25e Fiets-4-daagse Kempenland 
22 Oud papier ophalen 
30 Start Vakantieprogramma: Olympische Dag 
31 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
Augustus  
1 + 2 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 
1, 2 en 3 Vakantieprogramma: Bivak België 
4 Vakantieprogramma: Speeltuin Lommel (B) 
6 Vakantieprogramma: Fietstocht + Barbecue 
8 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 

10, 11 + 12 Vakantieprogramma: Wandeldriedaagse 
12 Harmonie: inhalen Jeugdwandel 3-daagse Oerle + 

Aansluitend afsluitingsavond vakantieprogramma 
11 t/m 13 Tiener Comité: Bivak 
19 Tiener Comité: Afsluitingsavond 
26 Oud papier ophalen 
27 + 28 Groen en Keurig: Bloemententoonstelling 
28 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 

21 St. Jan Baptistschool: Opendag van 10 - 12 uur 

10 + 11 TV de Korrel: 25-jarig jubileum 

10 KBO: Culturele Dag in Koningshof 

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
 
Koers nr. 6 Juni Vaderdag / Vakantie / Zomer 
Koers nr. 7 Augustus … 
Koers nr. 8 September Dierendag 
Koers nr. 9 Oktober Herfst / Pompoenenfestijn? 
Koers nr. 10 November Sinterklaas 
Koers nr. 11 December Kerst 


