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Druk & technische realisatie 

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

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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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 

Dankbetuiging 
                                   Dankbetuiging 
  
     Op 23 februari hebben wij afscheid genomen van 
  
                        Theo van der Sangen 
  
De overvolle kerk en de enorme belangstelling is voor ons 
een grote steun geweest, en zullen wij ons met 
dankbaarheid blijven herinneren. 
  
     Heel veel dank 
  
                         Diny kinderen en kleinkinderen 
  
     Oerle, Maart 2007-03-17 

Gevonden 

 
Gevonden bij de kerk van Oerle een bruinbeige 
knuffelbeertje met een blauw strikje. 
(040 2537359 

Gezocht 

Hier kun jij tussen staan! 
 
 
Houd je van zingen en lijkt zingen bij een koor je leuk? 
Zanggroep UC is op zoek naar zangers – vooral heren – om 
de koorklank te verbeteren. Met veel enthousiasme zingen 
we a capella of met pianobegeleiding. In onze map zitten 
pop- en musicalnummers, licht klassieke liederen en ook 
kerkelijk repertoire. Hoewel er op zijn tijd heel hard 
gerepeteerd wordt is het vooral ook een gezellig koor met 
veel verschillende mensen. 
Interesse?? 
Bel Iris Pas (040 – 2554769 of kijk op onze website  
http://ubi.dse.nl  

Felicitaties 

De redactie van de Koers van Oers feliciteert Groen en 
Keurig met het behalen van het predicaat Kern met Pit voor 
Oerle. 
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Uitslagen loterij Wijkplatformnieuws 

Trekkingsuitslag 4e trekking jubileumloterij Harmonie 
St. Cecilia 
 
Op 13 maart 2007 zijn door notaris mr. L.C.A.M. Meijers 
de volgende winnende lotnummers getrokken in de 
jubileumloterij van Harmonie St. Cecilia: 
 
 
1e prijs € 400,-  is gevallen op lotnummer 1574 
 
2e prijs € 200,-  is gevallen op lotnummer 1098 
 
3e prijs € 100,-  is gevallen op lotnummer 1114 
 
 
De hier gepubliceerde uitslagen hebben uitsluitend een 
informatief karakter, hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

Voortgang project starters- en seniorenwoningen. 
 
Het project starters- en seniorenwoningen Oerle is volop in 
beweging. Vooral op het gebied van de voorwaarden 
worden momenteel knopen doorgehakt. 
Na de informatieavond van 31 januari is er overleg geweest 
met de werkgroep starters- en seniorenwoningen Oerle, 
onze adviseur Frits Pijnenburg en de gemeente. Naar 
aanleiding van dit overleg is de gemeente volop bezig om 
de randvoorwaarden voor een Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap voor zowel de starterswoningen als de 
seniorenwoningen op een rijtje te zetten. Denk hierbij aan 
het vaststellen van bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen, inkomens- 
en vermogensgrenzen, maximale bouwkosten, wel of niet 
een koopgarantregeling, etc. Ook worden de voorwaarden 
voor een mogelijke starterslening geformuleerd. 
Wanneer al deze zaken op een rijtje staan, moeten deze 
achtereenvolgens in de vergaderingen van B&W, van de 
commissie SOOW en van de raad behandeld worden. Dit 
alles zal volgens de prognose in de maanden mei en juni 
van dit jaar plaatsvinden. 
 
Hopelijk kunnen wij dan direct na de vakantie aan de hand 
van genoemde randvoorwaarden alle mensen die zich 
aangemeld hebben benaderen om tot een definitieve 
lotingslijst te komen. Zodra er weer nieuws is wordt dit in 
de Koers van Oers gepubliceerd. Houd de Koers dus goed 
in de gaten, ook mensen buiten Oerle. 
 
Informatie CPO 
Veel, duidelijke en interessante informatie over Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap vindt u op de site van Frits 
Pijnenburg: www.fritspijnenburg.nl. 
 
Werkgroep Starters- en Seniorenwoningen Oerle van 
Wijkplatform Oerle. 
Martin Tholen, Henri Kox, Wil van de Vorst en Jos van 
Haren. 
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Koers cultuur 

Stilte 
even geen gepraat 
even niet denken 
totale stilte. 
 
Stilte 
even bezinnen 
en in jezelf keren 
totale stilte. 
 
Stilte 
even niks moeten 
even niks willen  
totale stilte. 

DJEN 

KAPSTERS EN EEN DJ-CONTEST???!!! 
 
4 meiden van de kappersopleiding van ROC in Eindhoven 
hebben ter verbetering van hun ondernemersvaardigheden 
de opdracht gekregen een evenement te organiseren. 
Zij noemen zichzelf DJEN, vernoemd naar de eerste letter 
van hun voornaam: Daisy, Jamie, Elly en Nicole. 
Je zou zeggen dat meiden van de kappersopleiding meer 
iets in de richting van uiterlijke verzorging zouden 
organiseren, maar zij hebben gekozen voor totaal iets 
anders, een Dj-contest. 
Een half jaar geleden zijn ze begonnen met het organiseren 
van het evenement. 
Alles wat er maar komt kijken bij het organiseren van een 
evenement is geheel door de deelnemers geregeld. Denk 
dus aan: opdrachtgever, sponsors, locatie, 
promotiemateriaal etc. 
Het evenement wordt op zondag 22 april in de Kers te 
Oerle gehouden. Het begint om 15.00 uur en om 23.15 uur 
zal de prijsuitreiking zijn. De entree is € 2,50. 
Voorverkoop kaarten verkrijgbaar bij: 
VVV  te Veldhoven Meiveld 1 
Dj’s krijgen op deze dag de unieke kans om hun talenten te 
tonen aan het publiek en aan de jury. Dit is hun kans om 
tijdens dit evenement ervaring op te doen in het draaien 
voor publiek. Een deskundige jury geeft feedback. 
Bent u benieuwd of zij erin slagen dit tot een groot succes 
te brengen? 
Kom dan zondag 22 april naar de Kers in Oerle! 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Bas Wouters, Kerktorenstraat 31 
 
Overleden: 

† Ans van Stekelenburg 62 jaar Severinus 
 
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 € 9). 
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 

Weekend van 21 – 22 april:   
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker 
zo  10.15 uur: Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus) 
zo  12.00 uur: Eerste Communieviering met pastoor  
 W. Smulders en M. Sanders, pastoraal werker 

(The Unity)  
 
Weekend van 28 - 29 april:   
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
 (The Unity) 
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 
 
Weekend van 5 - 6 mei: 
za  19.00 uur:  Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker 
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekend van 12 – 13 mei: 
za  19.00 uur:  Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker 
zo  10.15 uur:  Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus) 
do  10.15 uur:  HEMELVAARTSDAG:  Eucharistieviering 

met pastoor W. Smulders 
vr   14.30 uur:  Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders: 50–jarig huwelijksjubileum 

van Cor en Maria Borgers - Arts  

St. Pastoor Vekemans Fonds: 
Op  4 maart kwamen 2 zusters uit India tijdens de H. Mis 
de Oerse gemeenschap bedanken voor hun jarenlange 
financiële bijdrage aan de diverse projecten en de 
sponsoring van de kinderen van hun tehuizen. Zij hielden 
hun toespraak in het Engels, maar gelukkig konden men de 
vertaling in het misboekje meelezen. De collecte werd door 
de kerkgangers goed bedacht: € 520,-  en zo konden de 
zusters opgetogen weer met een aardig bedrag terug. Het 
'Onze Vader' werd door deze supersopranen in de eigen taal 
gezongen, die versie week wel wat af van de onze. Het was 
een bijzondere viering. 
 
Vormsel Oerle, 
 
Op vrijdag 23 maart hebben we ons vormsel gedaan. 
Het was een spannende dag. We waren goed voorbereid 
door Mardi en Marian. 
Ik zou samen met papa de voorbeden doen. 
Thuis lekker geoefend wie doet wat dus dat komt wel goed 
dacht ik. 
Maar wat doet papa op die vrijdagavond hij leest mijn tekst 
voor.  
Dus moest ik snel ingrijpen en heb ik papa zijn tekst 
gelezen. Het was wel even schrikken. 
Maar bijna niemand heeft het gemerkt. 
’s Avonds hebben we nog een gezellige avond gehad. 
 
Maarten de Kort. 
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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 
 

Mooie decoraties voor het voorjaar en Pasen 
 

Open dagen:  
zaterdag 10 maart van 16.00 tot 20.00 uur 
zondag 11 maart van 11.00 tot 17.00 uur 

Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143 

Gevormd: 
De volgende kinderen in onze kerk door vicaris J. Schröder 
gevormd: 
Bette van Beers, Wouter Boerekamps, Mark Borgers, 
Stefan Das, Ronny Fredriksz, Kevin Jansen,  
Martijn Koenen, Maarten de Kort, Bart van Rooij,  
Pip vd Sande, Ilse van der Sangen, Marlouk Schoonen,  
Rob Segers, Dries van Selst, Pien Stockfisch,  
Timo van der Velden, Jordi Verhoeven, Lynn vd Vorst, 
Michelle Wijnhoven. 
 

 Nieuws van DCE 

Loop eens binnen 
 
Net als op andere plaatsen in de samenleving, kom je in een 
inloophuis vaak bijzondere mensen tegen. Zo kan één van 
onze bezoekers Chinees lezen, terwijl hij een echte 
Brabander is. Een ander kan hiërogliefen ontcijferen. Johan 
weet veel over de Middeleeuwen, toen christenen, joden en 
moslims met elkaar overweg konden en van elkaars boeken 
en kunst kennis namen. Hij is een echte filosoof, maakt 
vergelijkingen met de huidige tijd. Philip weet van alles 
over filosofie, psychologie en theologie. De grote filosofen 
hebben geen geheimen voor hem, zo vertelde hij. Je kunt 
soms gratis college lopen bij ons. Daarnaast zijn er 
natuurlijk ook mensen die goed kunnen luisteren naar 
anderen en reageren op wat zij horen. Ja, er wordt veel 
gepraat bij ons. Gezelligheid kent geen tijd. 
Ter vermijding van misverstand: hoewel de kerk dicht is, is 
het Open Huis St Cathrien nog steeds open, de ingang is 
Begijnenhof 2. Het Diaconaal Centrum is te vinden op 
Hemelrijken 117. 
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Stichting Dodenherdenking nodigt u uit…. 
 
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven is opgericht om 
in Veldhoven de herdenking te organiseren van alle burgers 
en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door 
oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Speciale 
aandacht gaat uit naar de Veldhovense burgers en militairen 
die in het belang van het Koninkrijk of tijdens 
vredesmissies zijn gevallen. 
De stichting organiseert daarom ieder jaar op 4 mei een 
Dodenherdenking bij het Klokmonument aan de  
Kleine Dreef. Voorafgaand is er om 19.00 uur een 
Herdenkingsbijeenkomst in de Caeciliakerk aan de 
Dorpstraat en na afloop van de Dodenherdenking is er in 
datzelfde kerkgebouw een gratis Herdenkingsconcert. 
 
Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur 
Aan de Herdenkingsbijeenkomst in de Caeciliakerk wordt 
medewerking verleend door de Stichting Dodenherdenking 
Veldhoven, het Comité Indiëveteranen Veldhoven, 
Amnesty International, de Werkgroep IKV/Pax Christi,  
de Oecumenische Werkgroep Veldhoven en het koor 
Convocamus. Na afloop van deze bijeenkomst gaan de 
aanwezigen in optocht, voorafgegaan door het  
Veldhovens Muziekkorps en de gildebroeders, naar het 
nabij gelegen Klokmonument aan de Kleine Dreef. 
 
Kranslegging bij het Klokmonument om 20.00 uur 
Na het luiden van de klok wordt twee minuten stilte in acht 
genomen. Daarna speelt het Veldhovens Muziekkorps het 
Wilhelmus en houdt de burgemeester van Veldhoven een 
toespraak. De kranslegging door de verschillende 
organisaties die bij deze plechtigheid betrokken zijn, vormt 
een waardige afsluiting. Hierbij worden zij bijgestaan door 
leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka. 

Herdenkingsconcert in de Caeciliakerk om 21.00 uur 
Na afloop van de Dodenherdenking is er om 21.00 uur een 
gratis toegankelijk Herdenkingsconcert door het 
Kempenkoor in de Caeciliakerk. Uitgevoerd wordt het 
Requiem van Mozart. 
 
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven nodigt u uit de 
Herdenkingsbijeenkomst, de Dodenherdenking bij het 
Klokmonument en het Herdenkingsconcert bij te wonen. 
U bent van harte welkom! 
 
Komt u ook? 4 mei Dodenherdenking bij het 
Klokmonument 
 
Relevante informatie over de Dodenherdenking in 
Veldhoven treft u aan op onze website http://
www.dodenherdenkingveldhoven.dse.nl. 

Dodenherdenking 
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Het interview 

Nederlands Kampioen 
 
Heeft u in de Clementinalaan rond de kerstdagen ook 
een verlicht tennisracket voor het raam zien hangen met 
een grote 1 erop? Daar woont Brechje Widlak. Onlangs 
hebben we haar nog gefeliciteerd in de Koers en ook de 
krant heeft ze al gehaald want sinds kort is Oerle weer 
een Nederlands Kampioen rijker: Brechje Widlak. 
(Door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken) 
 
Sinds een jaar woont Brechje samen met haar vader, 
moeder en twee zusjes (Marieke en Rosanne) in de 
Clementinalaan. Voorheen heeft ze altijd in het Look 
gewoond. Brechje is 15 jaar oud en zit op het  
Van Maerlantlyceum in Eindhoven. Vroeger heeft Brechje 
altijd veel gekorfbald en ze is ook bij tennis geweest. Niks 
bijzonders, zou je zo zeggen. Maar afgelopen winter is 
Brechje Nederlands Kampioen geworden bij de 
rolstoeltennisers. Ze heeft in de B-klasse de single en de 
dubbel gewonnen. 
 
Blessure 
Brechje heeft niet altijd in een rolstoel gezeten. Vroeger 
kon ze gewoon lopen en sporten. Maar tijdens een 
korfbalwedstrijd heeft ze een blessure opgelopen. Haar 
enkel raakte zwaar gekneusd en is nooit meer beter 
geworden. Het ging steeds slechter met haar en uiteindelijk 
kon ze helemaal niet meer lopen. Na talloze onderzoeken in 
ziekenhuizen bleek dat ze posttraumatische dystrofie had. 
Daardoor raakten allebei haar benen verlamd. Allerlei 
doctoren en zelfs alternatieve genezers heeft ze 
geraadpleegd, maar niets heeft geholpen tot nu toe. 

Tennis 
Nog steeds is Brechje bezig met een revalidatieprogramma 
waarin vooral veel aandacht wordt besteed aan sport en 
spel. “Tijdens het revalideren deden we verschillende 
sporten in een rolstoel en dat vond ik erg leuk. Daardoor 
werd ik gemotiveerd om weer te gaan tennissen”, vertelt 
Brechje. Een vriendin van een familielid zit ook in een 
rolstoel en tennist bij een vereniging in St. Michielsgestel. 
Dat is bij ons in de buurt de vereniging met de meeste 
‘rollers’ (= rolstoeltennisers). Ik ben op een gegeven 
moment met haar mee gegaan en ben daar lid geworden. Ik 
ga twee keer in de week naar St. Michielsgestel om te 
trainen en 1 keer per week krijg ik echt les. Een 
rolstoelspeler heeft hetzelfde racket als gewone spelers, 
alleen de grip is kleiner. Omdat ze de rolstoel moeten 
kunnen bewegen met het racket in de hand. Normaal zou ik 
grip 3 hebben en nu heb ik grip 1. Serveren doe ik gewoon 
bovenhands en de ballen stop ik altijd tussen mijn spaken. 
Ik kan dus veel meer ballen bij me dragen dan lopende 
spelers.” Brechje zit helemaal vastgeriemd in haar rolstoel 
zodat ze extra veel kracht kan zetten met de service 
bijvoorbeeld. En geloof maar dat daar power in zit. Want 
van een rolstoel voortbewegen krijg je natuurlijk hele sterke 
armen. “Ik tennis nu veel beter dan toen ik nog kon lopen, 
dat zegt iedereen. Hoe het komt weet ik niet. Misschien ben 
ik nu veel gemotiveerder”, zegt Brechje. 
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Toernooien 
Haar goede prestaties bleven ook bij de Nederlandse 
Tennisbond niet onopgemerkt. Momenteel moet ze iedere 
zaterdag naar Renkum (bij Arnhem) waar ze bondstraining 
krijgt. “Voor rolstoeltennisers bestaat er geen competitie. 
Maar jaarlijks worden er ongeveer 15 toernooien 
georganiseerd door heel Nederland en daar doe ik zoveel 
mogelijk aan mee. Dat is wel duur want je betaalt 
inschrijfgeld en je moet meestal ergens overnachten omdat 
het ver van huis is. Maar het is wel heel gezellig. Want van 
mijn club uit St. Michielsgestel doen de meesten wel mee, 
zodat we vaak met dezelfde mensen op pad zijn. De meeste 
mensen hebben al een rijbewijs dus dan kan ik met ze 
meerijden. Wel fijn, want mijn vader en moeder kunnen 
niet altijd met mij mee. Ik heb immers ook nog twee zusjes 
die in het weekend moeten sporten!” 
 
School 
“In nederland noemen we de hoogste klasse in het tennis 
ook wel Main Draw, daarna komt de Second Draw en dan 
volgt de klasse B, C en D. Ik  zit nu in de Seccond Draw, 
maar dat gaat dan over de toernooien. 
Bij de KNLTB training zijn er 2 groepen voor de jeugd 
selectie: A en B. En daar zit ik in de B. Als ik in de A kom 
bij de KNLTB dan mag ik mee internationaal gaan spelen. 
Maar voorlopig wil ik daar nog niet te veel mee bezig zijn 
want ik moet nu ook meer tijd aan school besteden. 
Vanwege mijn ziekte heb ik namelijk anderhalf jaar op 
school gemist en ik wil niet nog meer achterlopen. Op dit 
moment ga ik nog naar school met een taxi maar vanaf mei 
wil ik  met de handbike. Dat is een soort fiets die ik met 
m’n armen kan voortbewegen en die ik zo aan mijn rolstoel 
kan klikken. Maar daarvoor moet ik nog heel wat oefenen, 
want het Van Maerlant ligt midden in de stad dus dat zijn 
nogal wat kilometers om met mijn armen af te leggen. Op 
school gaat het verder prima, het enige nadeel is dat we nog 
steeds geen lift hebben en het gebouw heeft 3 verdiepingen. 
Ik heb zoveel mogelijk les op de begane grond, maar soms 
ga ik gewoon op mijn billen de trap op. Laatst vroeg een 
leraar of hij mij naar boven moest dragen, maar dat vond ik 
niet echt nodig. Klasgenoten vragen ook wel eens of ze me 
moeten dragen want er zijn nog al wat op- en afstapjes bij 

ons op school. Dat is wel fijn. Op een gegeven moment heb 
ik gevraagd of ze tijdens de pauzes bij mij in de hal konden 
komen staan zodat ik al die obstakels dan niet hoef te 
nemen. Daar hebben zij natuurlijk nooit over nagedacht. 
Maar ze vonden het helemaal niet erg dat ik het vroeg en nu 
zit ik in de pauzes tenminste niet in mij eentje.” 
 
Sponsors gezocht 
Brechje vraagt of ze nog een oproep mag doen. Ze zoekt 
namelijk nog sponsors die willen bijdragen aan de 
reiskosten, kosten voor verblijf en materialen. “Laatst stond 
ik op de baan met een shirtje aan waarop vrij groot ‘Adidas’ 
vermeld stond. Maar dat kon niet, dat was te groot. Ze zijn 
heel streng. Ik werd van de baan afgestuurd en moest een 
ander shirt aantrekken. Mijn vriendin werkt in een kroeg en 
had een shirt aan met de naam van de kroeg erop en een 
petje tegen de zon met daarop Bavaria en dat mocht ook 
niet. Reclame met drank en sigaretten zijn dus helemaal uit 
den boze.” Voor wat betreft haar toekomstplannen is zij 
heel duidelijk. “Natuurlijk wil ik graag blijven tennissen. 
Maar ik wil ook school afmaken. Ik hoop dat ik met het 
tennis ook internationaal mag gaan spelen want dan kun je 
zoveel mooie ervaringen opdoen, dat lijkt me heel gaaf!” 
Tot slot een oproep aan onze plaatselijke ondernemers: 
“Wilt u Brechje sponsoren, bel dan 040-2530831” 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Merefelt kwaliteit 

Zorgcentrum Merefelt en kwaliteit 
 
In 2005 heeft de Regionale Stichting Zorgcentra de 
Kempen (RSZK) per locatie zilveren en bronzen 
keurmerken ontvangen. Het zorgkantoor en de stichting 
Cliënt en Kwaliteit hebben destijds intensief en 
onafhankelijk onderzoek verricht naar hoe wij de zorg aan 
onze cliënten leveren. 
 
Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder en heeft een 
vervolgonderzoek plaatsgevonden. In het late najaar van 
2006 zijn met name op de afdelingen 3 en 5 (waar 
somatische cliënten verblijven met voornamelijk 
lichamelijke klachten die behoefte hebben aan intensievere 
verpleeghuiszorg) en op de afdelingen 6 en 7 
(psychogeriatrie) opnieuw door Cliënt en Kwaliteit 
onderzocht. Respectievelijk cliënten en mantelzorgers/
contactpersonen van deze cliënten zijn geïnterviewd of 
gevraagd een vragenlijst in te vullen. 
 
In januari 2007 ontvingen wij de rapporten en vervolgens 
vond de presentatie van de resultaten plaats voor 
leidinggevenden en cliëntenraad. Mevrouw I. Omvlee van 
Cliënt en Kwaliteit presenteerde de gegevens die waren 
verzameld. 
In dergelijk onderzoek komt naar voren welke dienst- en 
zorgverlening goed en minder goed beoordeeld wordt. Als 
aanbeveling hebben we vernomen dat cliënten/
mantelzorgers niet altijd op de hoogte zijn over 
ontwikkelingen die gaande zijn. In onze 
informatievoorziening en benadering naar mensen toe, 
zullen we daar nog alerter op zijn. 
Wat positief opvalt, is hoe de bewoners hun woonomgeving 
ervaren. Cliënten zijn tevreden over hoe het binnenklimaat 
in Zorgcentrum Merefelt ervaren wordt; van behaaglijk 

warm tot heerlijk schoon. Ook de verzorging van de was is 
goed, de basisverzorging (denk hierbij aan uiterlijke 
verzorging, gebruik van tilliften en bv. 
toiletgangbegeleiding), de begeleiding bij ziekte en de 
geestelijke verzorging worden als deskundig en prettig 
ervaren. Waar bij cliënten de meningen over verdeeld zijn, 
is de activiteitenbegeleiding. Blijkt dat de verwachtingen 
per individu anders liggen. Hier zullen we 
vervolgonderzoek naar doen. 
 
De bevindingen van de contactpersonen van de afdeling 
psychogeriatie zijn dat de maaltijden er verzorgd uitzien  en 
daar worden de activiteiten als gezellig ervaren. Wat betreft 
de zorg wordt aangegeven dat de medewerkers goed met 
bewoners om kunnen gaan en ook hier de leef- en 
werkruimtes goed onderhouden worden. Families vinden 
het belangrijk om te weten bij wie ze terecht kunnen met 
vragen. De lijntjes tussen de verzorging en de 
mantelzorgers zijn heel kort en dat wordt met name 
wanneer een cliënt ziek is (of stervende) belangrijk. Hier 
wordt op de afdeling goed mee omgegaan. 
 
Waarom doen we als Zorgcentrum Merefelt mee aan deze 
onderzoeken? 
Onze medewerkers hebben regelmatig met cliënten en 
mantelzorgers contact over tevredenheid van de verleende 
zorg en zaken als voeding en was. Toch blijkt dat we met 
dergelijke onafhankelijke onderzoeken een aanvullend 
beeld krijgen op onze eigen bevindingen. 
Wij leveren onze zorg en diensten voor de zorgbehoevende 
ouderen en we willen proberen deze steeds weer te 
verbeteren. 
 
Dianne Engels 
directeur zorgcentrum Merefelt 

Merefelt
Zorgcentrum
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

200 jaar kapel van Onze Lieve Vrouw van ’t Zand 
 
Het houten kerkje dat in de 12e/13e eeuw op Zandoerle 
stond maakte plaats voor de eerste stenen kerk in Romaanse 
bouwstijl. Toen in kerkoerle op de plaats waar nu nog 
steeds de kerk staat een nieuwe kerk gebouwd werd, werd 
de bestaande kerk op Zandoerle gesloopt. De inwoners van 
Zandoerle betreurden dit zeer en zij richtten zelf een 
kapelletje op. Dit gebeurde omstreeks 1250. Omstreeks 
1670 is de kapel ingericht als schuurkerk, hier werden de 
RK diensten gehouden. De schuurkerk is in gebruik 
geweest van 1672 tot 1798. Men mocht geen klokken 
luiden om de gelovigen op te roepen naar de kerk te komen. 
Dit gebeurde door het blazen op een hoorn. 
Omstreeks 1807 is de huidige kapel gebouwd. In 1817 
kreeg men toestemming om in de kapel van mei tot oktober 
de rozenkrans te bidden. Dit is iets wat tot op heden nog 
gebeurd op maandag en donderdag. 
Omstreeks 1960 is de kapel door de buurt grondig 
gerestaureerd. 
Bij overlijden van een van de buurtbewoners werd er door 
de buurt in de kapel het rozenhoedje gebeden. Dit gebeurt 
nu nog af en toe. 
 
Nu in 2007 bestaat de huidige kapel dus 200 jaar. Ze is 
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van ’t Zand.  
Het 200 jarig bestaan wordt gevierd met een 
Eucharistieviering op vrijdag 11 mei om 19.30 uur. Dit is 
ook de verbroederingsdienst van de gildes. De Gilde St Jan 
Baptist uit Oerle, de Gilde Monulphus en Gondulphus uit 
Knegsel en de Gilde St Willibrordus uit Wintelre hebben 
jaarlijks een verbroederingsfeest wat begint met een dienst 
bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van ’t Zand. 

Ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de kapel is er 
een mis met 3 Heren. Te weten: Pastoor Wil Smulders uit 
Oerle, Pastoor Verschuren uit Wintelre en Diaken van 
Olmen uit Reusel. 
 
Op 11 mei, aanvang 19.30 uur Eucharistieviering in de tent 
op Zandoerle. 

200-jarige dame 
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Brabantse middag 

De Boei organiseert een Brabantse middag 
 
De Boei Veldhoven organiseert op woensdagmiddag a.s. 25 
april een heuse Brabantse middag in gemeenschapshuis de 
Ligt ( de Ligt 157), te Veldhoven. Aanvang 14.00 uur. 
 
Tijdens deze middag treden voor u op : Johan Verschuuren 
( weerman van Omroep Brabant), het Veldhovense koor: 
“Zingen houdt je Jong”,  Brabants bekendste accordeonist 
“Toon de Migra” en de bekende Brabantse dialectzanger 
Nico van de Wetering uit Sint-Oedenrode. 
 
De entreeprijs bedraagt slechts € 5,- , en daarbij krijgt u 
gratis een kopje koffie,  ook het sneetje krentenbrood zal 
niet ontbreken. 
De middag is mede mogelijk gemaakt door een gift van het 
bedrijf Aert-Swaens. 
Kaartjes kunnen, á contant, gekocht worden bij de Ligt. 
Voorverkoop vanaf heden. 
 
Het bijzondere van de middag is dat deze georganiseerd 
wordt door de deelnemers van de Boei. De deelnemers 
willen m.n. voor de senioren in Veldhoven, een leuke 
middag regelen. 
De Boei is gevestigd in de Jaspersstraat in Veldhoven. Het 
betreft een inloophuis voor mensen met een psychiatrische 
achtergrond. Deze kunnen, vrijblijvend, gebruik maken van 
deze inloop. Het kan gezien worden als een soort van 
dagbesteding.  
 
 Langs deze weg nodigt de organisatie van de Boei mensen 
uit Veldhoven, met een psychiatrische achtergrond, dan ook 
vriendelijk uit, om eens een kijkje te komen nemen in de 
Jaspersstraat 1a. Familieleden, kennissen of buren van 
mensen met een psychiatrische achtergrond, zouden hen op 
deze mogelijkheid kunnen wijzen.  
 
Tevens is bij de Boei in Veldhoven gevestigd de zgn. 
runbus. Dit vervoersbedrijfje vervoert mensen met een 
psychiatrische achtergrond vanuit hun thuissituatie naar de 
diverse zorgboerderijen in de Kempen. De chauffeurs zijn 
allen vrijwilligers. De Boei is steeds op zoek naar zulke 
vrijwilligers, mensen die dus die busjes willen rijden.     
                                                                                                                                             
Bellen voor info over de inloop,de runbus, of over de 
Brabantse middag, vraag even naar Nico, (040 2953261 

Weer winkel in Oers 

Oerle heeft weer een winkel 
 
Sinds enkele weken heeft Kadoers in Oerle haar deuren 
voor het publiek geopend. Oirschottenaar Tommie van der 
Burg (23) verkoopt aan de Oude Kerkstraat 16 van alles op 
het gebied van woon- en tuindecoratie en sieraden. 
 
Hoe ben je op de naam Kadoers gekomen? 
 
Van der Burg: De naam is bedacht door iemand uit de 
straat. Vlak voor ik officieel open ging  kwam er een dame 
in de winkel voor een cadeaubon. Toen stonden we voor de 
vraag: wat moet er op komen staan? Enkele dagen later 
kwam de klant terug en opperde de naam Kadoers. Dat 
vond ik wel een passende naam. 
 
Waarom ben je een eigen zaak begonnen? 
 
Voorheen werkte ik voor een autoschadebedrijf. Ik wilde 
liever eigen baas zijn. Dit is wel heel iets anders, maar ik 
heb er alle vertrouwen in. De afgelopen week heb ik al 
goed gedraaid. 
 
Waarom in Oerle? 
 
Hier zat nog helemaal niets, het is nu de enige winkel in het 
dorp. Daarnaast is het lekker in de buurt voor mij. Ik hoop 
wat leven in Oerle te brengen. 
 
Op wat voor klanten richt Kadoers zich? 
 
Een specifieke doelgroep heb ik niet. Iedereen die op zoek 
is naar een betaalbaar cadeautje of zijn huis of tuin wil 
verfraaien kan hier slagen. De prijzen lopen uiteen van 0,50 
euro voor een decoratie-ei tot 132,50 euro voor een mooie 
ring met steen. 
 
Wat vind je zelf het leukst in je winkel? 
 
Ik vind de sieraden het leukst. Die zijn het mooist om te 
zien en betaalbaar. 
 
Op 15 april is de jaarlijkse Oerse Braderie. Ben je dan ook 
open? 
Jazeker. We hebben een kraam en de winkel is die zondag 
ook open. 
 
Kadoers is gevestigd aan de Oude Kerkstraat 16. 
Openingstijden zijn: maandag van 13.00 tot 18.00 uur. 
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Uitmarkt 

Uitmarkt zorgcentrum Merefelt 
 
Op zaterdag 21 april a.s. organiseert Zorgcentrum Merefelt 
voor de bewoners van Veldhoven een uitmarkt waarin de 
diverse activiteiten en verenigingen die door het 
zorgcentrum worden georganiseerd aan een breed publiek 
worden gepresenteerd. 
 
Zorgcentrum Merefelt organiseert sinds een aantal jaren 
wekelijks diverse activiteiten binnen het eigen zorgcentrum, 
woonzorgcentrum Sele en zorgcentrum Rundgraafpark,  
maar ook binnen de buurthuizen in de diverse Veldhovense 
wijken. Uitgangspunt hierbij is het verhogen van het 
levensgenot van onze eigen cliënten en de vitale ouderen uit 
Veldhoven zelf  Niet alleen nemen dus onze eigen cliënten 
aan diverse activiteiten deel. Ook de bewoners van 50 jaar 
en ouder uit Veldhoven kunnen deelnemen aan al onze 
verenigingen en activiteiten. U kunt hierbij denken aan het 
Meer Bewegen Voor Ouderen, Tai-Chi lessen, 
Wandelclubs, De heemkundekring, Koersballen, Het 
verhalenkabinet en nog vele anderen. 
 
Op zaterdag 21 april kunt u van 11.00 uur tot 16.00 uur 
vrijblijvend kennis maken met deze diverse activiteiten. 
Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om op deze dag 
het zorgcentrum te bezoeken en te ervaren welke leuke 
vereniging wellicht voor u 
Interessant is. 
 
Waar: Zorgcentrum Merefelt 
Parklaan 2, 5504 GB  VELDHOVEN 
 
Wanneer: Zaterdag 21 april 2007 
Tijd: 11.00 uur-16.00 uur 
 
Entree gratis 

Merefelt
Zorgcentrum

Maatjes gezocht 

Maatjes gezocht! 
 
De Praktische Thuishulp is onderdeel van MEE Zuidoost 
Brabant, locatie Eindhoven en de Kempen en biedt 
ondersteuning aan mensen met een beperking in de 
thuissituatie. Dit doen wij middels het inzetten van 
vrijwilligers. Heb je enkele uurtjes per week of per maand 
de tijd? Dan is dit misschien iets voor jou! 
 
Veldhoven 
Samenwonend stel, beide met een lichte verstandelijke 
beperking, zou het gezellig vinden als ze een maatje 
hadden. Een vrouw (25-35 jaar) die het leuk vindt om 
spelletjes te doen, naar de stad, film kijken en gezellig 
koffie drinken. Vrijdagavond of in het weekend,  
1 x per 2 weken. 
 
Spontane meid van 18 jaar met een lichamelijke beperking 
zoekt een dansmaatje om samen mee te rolstoeldansen 
(jongen 17-30 jaar). Wekelijks op zaterdag van 10.00 tot 
11.00 uur. Enige ervaring met stijldansen gewenst. 
 
 
Omgeving Veldhoven 
22-jarige jongen met een lichte verstandelijke beperking 
zoekt een maatje ( 20-35 jaar,m) met wie hij regelmatig iets 
kan gaan ondernemen. Zoals: steden of festivals bezoeken, 
wandelen, fietsen, historische gebouwen bezoeken en 
gezellig praten. 
 
Heb je belangstelling of wil je meer weten over een van 
deze oproepen?  
Neem dan contact op met de Praktische Thuishulp  
( 040-2140373, pth@meezuidoostbrabant.nl.  
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Ouw (k)oers 

Koers van toen   Bron koers van Oers jaargang 1986 nr. 4 
  
Over mijn Communie. 
Toen ik wakker wert, moest ik in mijn pieama  eten wand 
anders werden mijn kleren vies. na het eten ging ik mijn 
ijge aan kleden. toen kwamen oma en opa en de rest en om 
10 uur gingen we naar de kerk. daar moest iedereen die zijn 
comunie deet een gebetje lezen. en toen we onze communie 
haden gedaan gingen we eten. toen we geeten haden kwam 
mijn vriend uit bels. dat was de eenige jongen, die op mijn 
feest kwam van bijna iedereen dat ik gelt gekregen.    
Francois. 
  
Me eerste kumienie. 
,s morgens vroeg stond ik om 8 uur op. Mijn mama en papa 
stonden om half 8  op want ze moesten de slingers op 
hangen want ,s avonds komen de mensen. Toen ik me aan 
had gekleed ging ik naar beneden. Papa en mama gaven me 
een groot kado. Ik kreeg een koffer en toen gingen wij taart 
eten. Papa en mama dronken koffie. Toen ging papa alvast 
oma en opa en oma naar de kerk brengen. Mama en ike 
gingen wat later. Toen ik in de kerk kwam toen zij de 
pastoor Gij weet je plaats wel he. Toen ging ik op de plaats. 
Toen het af was gelopen gingen opa en oma en oma en 
papa en mama . ,s avonds kreeg ik 21 kado,s en geld. Er 
was heel veel famielie 
Roland  Das 

Oerse skivereniging 

Oerse Skivereniging ‘Oerski Boerski’ bedwingt 
Hintertux 
 
De Oerse Skivereniging ‘Oerski Boerski’ heeft weer een 
prachtige skivakantie achter de rug. Tien onversaagde 
mannen: Ger, Leo, Jacques, Jacques, René, Peter, Martin, 
Hans, Piet en Wil gingen eind maart wederom in stijl de 
Hintertuxer pistes af. Technisch volmaakt en zonder vrees. 
 
Het waren vijf zeer intensieve dagen, waarbij alle aandacht 
natuurlijk uitging naar het skiën. De omstandigheden waren 
ideaal: veel zon, veel sneeuw en weinig drukte. Voor après-
ski was nauwelijks tijd, want de volgende dag moesten we 
weer topfit op de gletsjer staan. Misschien dat we volgend 
jaar iets meer aandacht aan het avondprogramma kunnen 
besteden… 
 
We kijken in ieder geval met veel genoegen terug op een 
fantastische trip. Zelfs de skischoenen pasten beter dan 
vorig jaar. Oerski Boerski kan er weer een tijdje tegen. Met 
dank aan onze zorgzame, Oostenrijkse hospita’s (nicht mit 
die Schuhen nach oben, wie oft muss ich das noch sagen!). 
Ze zien ons ieder jaar weer graag terug (bis bald!). 
 
Groet, 
Oerski Boerski 
 
Ps. Oerski Boerski is een Russisch gezegde dat zoveel wil 
zeggen als: De oermens is in ons, laat hem van tijd tot tijd 
los! 
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Knoerttoernooi 2007 

Knoerttoernooi 2007. 
 
Ruim 19 jaar geleden besloot een  vriendengroep uit Oerle 
om een voetbaltoernooi te organiseren voor 
vriendengroepen, caféteams en andere belangstellenden. 
Het café van waaruit alles werd georganiseerd was de 
stamcafé van de jongens “De Knoert” uit Oerle  en daarom 
kreeg het toernooi de  van zelfsprekende naam mee van het 
Knoerttoernooi. 
In de beginjaren hielden de KnoertBoys 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 plaatsen. 
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  op 2 juni alweer voor de 19de keer het 
toernooi georganiseerd. In 2005 hebben de “oude” 
KnoertBoys het organisatie-stokje 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, de muzikale omlijsting 
en natuurlijke de overheerlijke BBQ met spek zijn de 
belangrijkste ingrediënten voor een gezellige en sportieve 
voetbaldag op sportpark “De Meren” in Wintelre. 
 

De inschrijvingen verlopen weer als vanouds. Toch zijn er 
bij de dames (maximaal 15 teams) en de heren (maximaal 
50 teams) nog plaatsen vrij. De KnoertBoys nodigen teams 
die belangstelling hebben van harte uit om in te schrijven 
voor 25 april zo dat men verzekerd is dat men kan 
deelnemen aan de loting van de poule-indelingen die eind 
april zal plaatsvinden.  
Teams kunnen zich aanmelden door het aanvragen van een 
inschrijfformulier via het emailadres cor.tholen@planet.nl 
of even een telefoonberichtje naar (040-2052587. 
 
I.v.m. de brand in dancing “’t Centrum” is het op dit 
moment nog onduidelijk waar de prijsuitreiking  en de 
feestavond zal  jaar plaatsvinden. Wel zullen beide avonden 
weer worden opgeluisterd door een regionale bekende 
discjockey.   
 
 
Zorg dat je erbij bent bij het 19de Knoerttoernooi van de 
KnoertBoys. 
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29 april Koninginnenacht 
Oud Hollandse spelen, het volkslied en een oranje-entourage, een hapje en een life 
entertainment zijn de ingrediënten voor een oer(s) gezellige avond. Wij hebben een 
programma dat voor iedereen iets geweldigs biedt. 
. 
Hier volgt een voorlopig programma van de oer(s)gezellige avond. 
 
Zondagavond 29 april 
18.30 uur Feestelijke ontvangst in d’Ouwe School 
19.00 uur Oud Hollandse spelen voor kinderen t/m groep 8  
20.00 uur Einde spelen  
20.15 uur Prijsuitreiking  
20.30 uur Kookworkshop voor de tieners 12 t/m 16 jaar verzorgd door Giovanni di Baptista. 
 Aanmelden graag voor 19 april via een e-mailtje naar jan-willem-heidi@planet.nl 
 Of de aanmeldingsstrook inleveren bij Stepke 8 
21.00 uur Djembé workshop verzorgd door Djembé-aGoGo 
Hapjes en muziek 
Einde ???? 
 
Er is een schmink- en een kleurhoek voor de kinderen. 
 
Tieners: 
Onder vakkundige begeleiding van het oerse culinaire kookgenootschap kunnen jullie je creativiteit kwijt in het bereiden van 
diverse hapjes. 
.  
Djembé aGoGo verzorgt een verrassend, ontspannend en inspirerende workshop,  
dmv opzwepende ritmes en combinaties! www.djembe-agogo.nl  
 
Kom 29 april (in het oranje) naar d’ouwe school.  
Het beloofd een gezellige avond te worden vooral als jullie erbij zijn!! 
 
De entree is gratis, de consumpties zijn uiteraard tegen betaling. 
 
Het Oranjecomité  
Tinus Silkens, Desirée van Herk, Heidi van der Mierden, Hans Strieder, Nicolle Nabben 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmeldingstrook workshops voor tieners van 12 t/m 16 jaar vol=vol 
 
Naam: ______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer_______________________________________________ 
 
Kookworkshop      JA/NEE 
 
Djembé workshop  JA/NEE 
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Koken met de koers 

Selderijcremesoep met zalm voor 4 personen 
  
Ingredienten: 
1 appel 
2 eetlepels citroensap 
4 stengels bleekselderij 
1 aardappel ( afkokend ) 
1 teentje knoflook 
2 eetlepels olijfolie 
6 dl. visbouillon of groentebouillon ( van tablet ) 
125 ml schenkbare creme fraiche 
versgemalen peper 
150 gram gerookte zalm 
1 eetlepel gehakte dille ( vers of diepvreis ) 
  
Bereiding: 
  
Schil de appel en rasp deze grof. Sprenkel er citroensap 
over. Snijd de bleekselderij in smalle boogjes. Schil de 
aardappel en rasp deze ook grof. Roerbak de appel, 
bleekselderij, aardappel en geperste knoflook 3 minuten in 
de hete olie in een soeppan. Giet de bouillon erbij en kook 
zachtjes 15 minuten. Pureer de soep met een staafmixer of 
in de keukenmachine. Roer de creme fraiche en 
versgemalen peper door de soep. Snijd de zalm in smalle 
reepjes en voeg ze toe. Warm goed door zonder te koken. 
Serveer de soep bestrooid met dille. Lekker met geroosterd 
brood. 
Verdun de soep als deze te dik is met witte wijn. 
  
SMAKELIJK ETEN !!! 

Belangstelling voor de 
Veldhovense politiek?

Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl

Secretariaat: Biezenkuilen 90, 5502 PG Veldhoven, 
( 040-2539663, fractie@cda-veldhoven.nl

Literair festival 

Zondag 6 mei vindt voor de tweede keer het Literair 
Festival in het Groen plaats. Dit festival is georganiseerd 
door de Openbare Bibliotheek Veldhoven i.s.m. Dwaaltuin 
’t Oerse Zand.  
De Dwaaltuin te Zandoerle is deze dag het podium voor 
poëzie, verhalen en veel muziek uit Brabant.  
 
Het festival vindt plaats tussen 11.00 en 17.00 uur in 
Dwaaltuin 't Oerse Zand aan de Zandoerleseweg 78 te 
Veldhoven. Een prachtige locatie waar bomen, heesters en 
diverse waterpartijen het klankbord vormen voor de poëzie, 
de muziek en de verhalen. Kijk ook op 
www.dwaaltuin.com. Kaartjes kosten € 5,- en zijn te koop 
bij de Openbare Bibliotheek Veldhoven, en op 6 mei bij de 
entree van de Dwaaltuin.  
 
De volgende deelnemers zijn op verschillende plekken in 
de Dwaaltuin te bewonderen:  
 

BJ Baartmans 
Pieter Mols 
Pierre Maréchal 
Lichte Dichter 
Aart van Zutphen 
Y. Né 
Lya de Haas en Hennie Korsten 
Rolf Bennik 
Spoor 
Barbershop Harmony Quartet 'No Shirts Required' 
Anna Kersten en The Watchman 
Kunstenaars en dichters Atelier Severinus 
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De Run 4405 Veldhoven 
Tel. 040 - 253 21 50 

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

Compleet verhuurprogramma op 

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

Oerle ontvangt predikaat Kern met Pit 
 
Door Ad Adriaans 
 
‘Groen en Keurig Kern met Pit’. Nog voor de bus met 
Groen en Keurig terug was uit Den Bosch stond het door de 
bloemenvereniging behaalde predikaat voor Oerle al in 
grote letters op de publicatieborden bij de ingang van het 
dorp. Een groot gejuich ging op toen de bus vrijdagavond 
30 maart om 19.00 uur de borden passeerde. 
 
In de tiende editie van de door de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij (KNHM) gehouden 
leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit viel de 
bloemenvereniging in de prijzen met het door hen 
georganiseerde Pompoenenplezier met Halloween. De 
KNHM is een ideeële organisatie met als doelstelling: het 
leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de 
leefomgeving. Toen de jury vorig jaar november het dorp 
bezocht maakte het een zeer feestelijke indruk. Er was een 
gezellige drukte, want van ver in de omtrek kwamen 
mensen kijken. De hoofdjury vindt het bijzondere van dit 
project dat het aanstekelijk werkte op nagenoeg alle 
inwoners van Oerle wat de sfeer in het dorp ten goede 
komt. Nog maandenlang sprak men er met elkaar over en 
men maakte al weer nieuwe plannen. Zonder aarzelen 
kende de hoofdjury dit feestelijke project het predikaat 
Kern met Pit toe. 
 
Per bus ging een aantal leden van Groen en Keurig 
vrijdagmiddag 30 maart vergezeld van veertien ‘heksen’ 
van de KVO naar Den Bosch. De KVO-leden vervullen in 
de rol van heks jaarlijks een rol tijdens de opening van het 
pompoenenplezier. De sfeer zit er al meteen goed in. Als de 
bus de Scherpenering op draait zetten de heksen al het ‘we 
zijn er bijna’ uit volle borst in. Als even later  
Wim Heijmans in de bus begint te filmen klinkt het ‘Mien, 
waar is mijn feestneus’. Wanneer de luidruchtige groep het 
Provinciehuis binnengaat krijgt ze al snel de vraag 
voorgelegd: toch geen demonstratie zeker? Met hun bezem 
zitten de verklede KVO-sterren menig bezoeker achter de 

Oerle Kern met Pit 

broek. De heksen zijn echt een dagje uit en al snel vult de 
enorme ontvangsthal zich met hun schelle heksenlach. Wat 
zij op dat moment niet weten is dat vlak boven hun hoofd 
Provinciale Staten in een belangrijke vergadering zit. Zodra 
de dames aan de koffie zitten krijgen ze dan ook een verbod 
opgelegd om nog langer te gillen en bezoekers luidruchtig 
met hun bezemstelen te belagen. 
 
Er zijn 27 Brabantse projecten genomineerd voor het 
predikaat welke allemaal middels een korte toelichting 
bekendgemaakt worden. Sommige projecten valt een 
aanmoedigingsprijs van vijfhonderd euro ten deel.  
Groen en Keurig sleept echter het predikaat Kern met Pit in 
de wacht en de penningmeester kan een bedrag van duizend 
euro op de rekening tegemoet zien. Als dat bekend wordt 
laten de heksen zich weer even van hun beste kant horen. 
Vervolgens mogen de ‘dames die er niet uit zien’ volgens 
directeur Joosse van de KNHM, voor alle aanwezigen een 
heksendans opvoeren. Tientallen aanwezigen leggen deze 
leuke onderbreking met een camera vast. Eerder was er als 
intermezzo een optreden van tonproater Harry Hens. 
 
Na afloop willen de heksen de ‘dikke deur’ waarachter de 
vergaderingen van Provinciale Staten plaatsvinden wel eens 
zien. Ze willen op de foto met de deur waaraan naar men 
zegt elke Brabander een dubbeltje heeft meebetaald. 
Voorzitter Harry van Beers is dik tevreden. “Ik ben er van 
overtuigd dat we met ons project een bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid. We hebben de prijs gewonnen dankzij de 
medewerking van de Oerlenaren. Samen hebben we het 
predikaat behaald.” Ook de heksen zijn content. Heks 
Sjaan: “we hebben ontzettend genoten als heksen en we 
waren zeer vereerd dat we mee mochten.” Hierna zetten de 
heksen het ‘lang zullen ze leven’ in voor de winnende 
bloemenvereniging. Oerlenaren die belangstelling hebben 
om lid van Groen en Keurig te worden kunnen zich 
aanmelden via een van de leden. 
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Oranjemarkt 2007 Heksen in Den Bosch. 

Dat gaat naar Den Bosch toe 
   
30 maart jl.werd de werkgroep van halloween uitgenodigd 
om naar het provinciehuis in s’Hertogenbosch 
te komen want daar stond hen iets leuks te wachten. Er 
werd ook aan hen gevraagd om een presentatie van 
halloween te geven dus toen werd er aan de heksen van de 
K V O gevraagd om daar een heksendans op te voeren.  
De heksen hoefde daar niet lang over na te denken om mee 
te gaan, met heel veel plezier zelfs. Zo vertrokken we 
samen met de werkgroep vrijdagmiddag naar het 
provinciehuis. Daar dachten ze meteen aan een 
demonstratiegroep 
Het was zo uit de doeken gedaan wat we kwamen doen en 
we werden toen met veel plezier ontvangen. Het gelach en 
gegil was in heel het Provinciehuis te horen. Er werd al snel 
aan de heksen gevraagd om het geluid een beetje te 
beperken omdat er boven een vergadering aan de gang was.  
Om 14 uur begon het officiële gedeelte en werden er steeds 
vijf deelnemers naar voren geroepen door de directeur van 
de Heidemaatschappij en werd hen een prijs toegekend. 
Toen Oerle aan de beurt was om hun prijs op te halen 
gingen de heksen even goed te keer want die prijs was de 
moeite waard. Het prachtige predikaat KERN MET PIT is 
een hele eer voor heel Oerle en de mooie geldprijs komt 
voor de organisatie ook goed van pas. De heksen hebben 
onder grote belangstelling gedanst er was veel applaus, na 
het officiële gedeelte was er nog een gezellig samen zijn 
met een hapje en een drankje. Om 18:30 uur vertrok de bus 
weer naar Oerle. Frans Loots er al voor gezorgd dat er op 
de borden stond “GROEN EN KEURIG KERN MET PIT” 
dat was echt prachtig. De heksen van de K V O willen de 
werkgroep van Halloween heel hartelijk danken dat ze mee 
mochten naar het Provinciehuis, we hadden samen een 
geweldige middag !!!!!!! 
Bedankt en heel veel sucses met de volgende halloween   
 
De K V O Heksen 

De grootste Oranjemarkt van Veldhoven presenteert: 
 
VELDHOVEN VOOR WATER 
De Oranjemarkt bestaat 15 jaar en dat wordt gevierd! We 
gaan dit jaar een drietal pleinen, inclusief de bijbehorende 
podia en terrassen, volledig inrichten in de sfeer van een 
land uit een van de drie grotere werelddelen. Water 
(hopelijk niet van boven) wordt daarbij het verbindende 
element. 
 
Op elk plein wordt een Veldhovens derde wereldproject 
gepromoot. Daarbij wordt tevens extra  aandacht besteed 
aan en informatie verstrekt over de speciale water-projecten 
die door de Oranjemarkt en haar sponsoren zijn omarmd. 
 
Deze pleinen worden verder aangekleed met catering, 
muziek, dans en kraampjes met producten in de sfeer van 
het desbetreffenende land. Voor de kinderen zullen we ook 
specifieke activiteiten aanbieden die een relatie hebben met 
ons thema. 
 
Het Plus Brinkpodium 
Dit podium vindt u op het grasveld aan het eind van de 
Nieuwe Kerkstraat.  
Hier zal om 11.00 uur de opening van de Oranjemarkt 
plaatsvinden door de Harmonie st. Cecilia. Tevens zal hier 
de prijsuitreiking van de kinderoptocht plaatsvinden. Dit 
podium zal tot 17.30 uur knallen en is geheel in Latijns-
Amerikaanse stijl ingericht. Hier kunt u genieten van 
Braziliaanse hapjes en cocktails. De Veldhovense 
missionaris Gerard Groenen zal op dit plein 
vertegenwoordigd zijn als goed doel. 
 
Het Rabobank buurtplein 
Het plein is dit jaar nieuw en kunt u vinden op de Hulst / 
Laar. Dit plein is geheel in Indiastijl ingericht. Hier vindt u 
tevens het pastoor Vekemansfonds,  
 
Het Meeùs Parkpodium 
Dit podium is gelegen aan de Platanenlaan bij het 
hoofdgebouw van de Severinus. De opening vindt plaats 
om 11.00 uur. Zoals ieder jaar staat De Trom paraat om op 
dit podium de aftrap te geven voor een spetterende dag. 
Hier vindt u alles in het thema Afrika, waarbij stichting 
Kwahu Ghana het goede doel vertegenwoordigd. 
 
Het Laanterras 
Het Laanterras kunt u vinden aan de Nieuwe Kerkstraat bij 
de entree van de markt, komende vanaf de Heikant. Vanaf 
11.00 uur starten hier de optredens en is de bar open. 
 
Voor het volledige programma kan u op de website terecht: 
www.oranjemarktveldhoven.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 

Oerle vruuger 

“OERLE VRUUGER”. 
  

Deel 17. 
Het Pensionaat 
  
Eerst even iets recht zetten. In het vorige deel vermelde ik 
dat de zusters in de oorlogstijd niet uit het pensionaat zijn 
weg geweest. Dit klopt niet helemaal daar de lessen wel 
gewoon doorgingen en de zusters ook voor het eten zorgden 
voor zowel de pensionaires als voor de bezetters, woonden 
de zusters in bij de familie Rooymans die woonden aan de 
Oude Kerkstraat 14. 
  
Deel drie. 
  
Als men de oude foto’s nog eens bekijkt dan ziet men ook 
dat het speelterrein aan de achterzijde zo in de jaren 1920-
1930 met hoge hekken was afgezet. Toen er meerdere 
pensionaires kwamen zo’n 10 jaar later werden ook aan de 
voor zijde hekken geplaatst, hier uit kon je dus wel op 
maken dat de pensionaires zich meer in een gevangenis 
waandden dan op een school. Het was ook niet altijd 
gemakkelijk om onder het juk van de zusters uit te komen 
Liep je weg dan kwam je er ook niet meer in, weg was weg, 
dat was de strenge regel die men hanteerde. Diverse 
pensionaires zijn ook van deze school weggelopen, maar 
terug komen was er dan niet meer bij. 
  
Het was niet zo dat de pensionaires echt onder de knoet 
gehouden werden maar regels waren regels en daar had 
men zich aan te houden. 
Op foto’s van ongeveer 1920 zie je ook dat de pensionaires 
uniformen droegen, op andere foto’s is ook te zien dat deze 
uniformen ook regelmatig veranderden. Eerst was het een 
uniform dat bestond uit een zwarte jurk met een witte bef, 
toen was het een zwarte jurk met een vierkante bef. Daarna 
kwam het uniform dat het model had van een matrozenpak, 
ook met die kraag met een witte bies er op. Naar gelang de 
tijd werd het uniform aangepast aan de moderne tijd. 
Uit 1948 heb ik nog een voorbeeld hoe het uniform er uit 
moest zien ik zal proberen het te beschrijven. 
  
Uniform pensionaat oerle1948. 
  
In de zomer droeg men een witte blouse, met korte mouwen 
en een witte stropdas, liefst geen katoen maar matting of 
yeans. Een zwarte plooirok, los van de blouse, plooien van 
de rok moesten allen dezelfde kant op lopen en op 
heuphoogte 4 cm breed zijn. 
In de winter droeg men een zwarte blouse met lange 
mouwen met een klein boordje. Het kraagje van witte stof, 
half openstaand, met drukkertjes bevestigd. Van voren een 
zwarte stropdas. De sluiting van de blouse moest onder de 

stropdas lopen en vanonder naar boven voorzien zijn van 
drukkertjes. De band van de blouse moest op de taillewijdte 
goed sluiten. De lengte van de rok was net iets onder de 
knie.  
  
In de vorige uitgaven heb ik u laten lezen wat het 
schoolgeld bedroeg in de beginjaren van 1900 maar de 
school ging met zijn tijd mee en alles werd duurder. Zo ook 
de lessen. Ook werd niet alles meer door de school 
aangeleverd, men moest zelf meer spullen en kleding van 
thuis mee brengen, de ouders kregen hier de volgende 
prospectus over thuis gestuurd, en daar stond het volgende 
in vermeld; 
 
Prospectus.  
  
In ons pensionaat bestaat er gelegenheid tot het volgen van 
de twee hoogste klassen v. d. lagerschool en de ULO-
school. 
 
Het pensionaatgeld. 
Bedraagt f. 1500.00 per jaar, de was inbegrepen; te voldoen 
aan het begin van ieder trimester. 
Balletlessen kunnen de kinderen volgen á f. ----- per les. 
Verder is er gelegenheid tot het volgen van piano-, 
blokfluit-, arcordeon- en gitaarles. 
Pensiongeld word alleen bij langdurige ziekte terugbetaald. 
 
Een vrij weekend is er om de twee weken, van zaterdag 1 
uur tot maandagmorgen  
(7 uur).(zondagavond) 
 
De kinderen moeten meebrengen; 
2 dekens, 6 slopen, 6 lakens, 4 pyjama’s, 1 peignoir,  
12 hemden, 12 directoires, 6 paar sokjes of nylons,  
6 badhanddoeken, 6 washandjes, 4 servetten, 20 zakdoeken,  
3 paar schoenen en ’n paar pantoffels, ook een genummerde 
servetring. 
 
Verder hebben zij nodig; 
Toilettasje met inhoud, schoenpoets, naaigereedschap, 
kruisbeeldje en enige schilderijtjes of d. g. voor hun kamer. 
 
Alle gebruiksvoorwerpen moeten goed genummerd zijn, 
ook koffers en weekendtassen. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor verlies of slijtage van de voorwerpen. 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

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

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

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

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Wij verzoeken u mede te brengen;  
Het laatste rapport, ’t bewijs van tbc-keuring v.h. 
consultatiebureau en de verhuiskaart. De koffer, met de 
sleutel ervan, behoren enige tijd vóór de begindatum op het 
pensionaat aanwezig te zijn. 
De kinderen kunnen hier zondags en ’s woensdags snoep 
kopen, daarom is meebrengen van snoep niet toegestaan. 
De briefwisseling met de Ouders is geheel vrij; ook andere 
post wordt, mits hiervoor geen reden bestaat, ongeopend 
doorgegeven. 
  
 Wij rekenen op Uw volle medewerking 
   
 Moeder Overste 
  
Wat dit laatste betreft, de briefwisseling, vertelde mij de 
oud pensionaires, dat de post met een ander adres dan het 
huis adres, veelal werd geopend. Hetgeen niet naar buiten 
mocht worden gebracht het zij over de schoo,l het zij over 
de medeleerlingen werd met een zwarte viltstift 
doorgehaald zodat het onleesbaar werd, en daardoor ook het 
verband uit de brief werd gehaald. Enkele van deze brieven 
heb ik doof mogen kijken en lezen. Een brief was er bij 
waarin, zo vertelde mij de pensionaires, werd vermeld dat 
het eten niet zo goed was en dat vooral op de zaterdag dan 
was het hutspotdag. Dit gedeelte was in zijn geheel 
doorgestreept. Met daarbij wel een paraaf van de Moeder 
Overste. En de mededeling dat de brief was geopend. 
Zo kregen de ouders ook regelmatig berichten van hun 
dochters of dringende oproepen in een brief aan de ouders 
gedateerd 21 juli 1951 lezen wij het volgende: 

Geachte Ouders 
  
Bij het begin de grote vacantie wensen we U een paar 
prettige weken toe en hopen dat U in deze tijd veel plezier 
van U dochter zult hebben. Op dinsdag 4 september, voor  
7 uur wordt ze hier weer terug verwacht. 
Om voor beide zijden onaangenaamheden te voorkomen, 
verzoeken we U dringend U tijdens het nieuwe schooljaar 
aan de in het prospectus opgegeven bezoekdagen te houden. 
Deze zijn de eerste zondagmiddag van de maand en bij 
gelegenheid van de verjaardag der kinderen op de 
voorafgaande of volgende woensdag of zaterdagmiddag. 
Ook doen wij een dringend beroep op Uw medewerking om 
de kinderen toch geen of zeer weinig snoep mee te geven. 
Voor versnapering wordt hier gezorgd; maar als de 
kinderen dan ook nog van thuis volop meekrijgen, bereiken 
we juist het tegendeel van hetgeen wij beoogden met onze 
maatregel n.l. de verregaande snoeplust tegen te gaan. 
Wij vertrouwen dat U hierin met ons zult willen 
meewerken. 
  
 Met de meeste hoogachting; 
 Moeder Xaverina, 
 Overste. 
  
U ziet ook de ouders werden opgeroepen mede te werken 
aan de opvoeding van hun kinderen. 
  
 

Frans Loots 
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Zorgcentrum Merefelt
uw seniorenpartner 
voor zorg, welzijn en 

wonen !
Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl

Overpeinzingen 

Mijn klok doet raar de laatste tijd.  
Nee ...  ik bedoel niet mijn inwendige klok, maar de 
Comtoise die bij mij in de kamer de tijd hoort aan te geven. 
En daar beging ik me toch echt langzamerhand zorgen over 
te maken. 
  
Nou is het dan wel een Comtoise van meer dan honderd 
jaar en waarschijnlijk zal zij zo langzamerhand haar beste 
jaartjes wel gehad hebben. 
Maar toch … 
  
Natuurlijk ze is allang niet meer zo als ze was in de jaren 
van haar jeugd. 
De tand des tijd heeft ook aan haar gevreten. 
  
De gewichten waarmee zij op ritme blijft … zijn al jaaaaren 
geleden vervangen door soortgenoten van een ander 
materiaal. 
Haar touwtje, waarmee vroeger - wanneer er aan getrokken 
werd - vanuit de bedstee beluistert kon worden hoe laat het 
was … is al vele malen vervangen geweest. 
Tja, ook onze kinderen en kleinkinderen vonden het 
prachtig om de klok op zo’n manier nog eens opnieuw te 
laten slaan. 
De slinger, waarmee ze elegant van links naar rechts en 
andersom zwaait, is ook beslist niet het eerste exemplaar 
dat mijn Comtoise siert en de sleutel om haar op te winden 
heeft een heel nieuw uiterlijk gekregen. 
  
Maar ja  … dat zijn zaken … die storen mij niet, zolang 
mijn klok maar slaat zoals het hoort. 
  
En daar mankeert het de laatste tijd aan! 
  
Het begon een poosje geleden al. 
Wanneer het één uur was … sloeg zij doodleuk twee. 
En wanneer het twee uur was … dan sloeg mijn klok … 
juist drie! 
  

Daarna deed ze gewoon zoals het hoorde en klopte de tijd 
met wat zij sloeg. 
Dus ik dacht in het begin … ach ze loopt haar tijd gewoon 
vooruit, de dag (of de nacht natuurlijk, want ook dan was 
zij om die tijd van slag) gaat haar te langzaam. Ze wil 
gewoon vooruit mijn ouwe trouwe klok. 
En dat vond ik eigenlijk wel bewonderenswaardig van 
zo'n hoogbejaarde dame. 
  
Maar vanmorgen was het ineens helemaal fout. 
Zes uur was het.  
Ik wist het zeker, want mijn digitale wekker, die op een 
paar meter van mijn bed vandaan staat, gaf die tijd aan. En 
digitale tijd … die klopt altijd hè. Althans dat hebben ze mij 
wijsgemaakt. 
  
Maar … wat laat mijn in de huiskamer hangende Comtoise 
horen??? 
TWEE! 
Nou vraag ik je! Dat zijn toch duidelijk een paar slagen te 
weinig. 
  
En dat is toch zeker iets om je zorgen over te maken? 
Wanneer je nu zelfs van je klok niet meer op aan kunt. 
Waar blijven we dan! 
  
Vol spanning wacht ik op het moment dat het zeven uur is 
en mijn klok opnieuw haar geluid zal laten horen. 
  
Gelukkig … ze slaat gewoon zeven … zoals het hoort! 
  

  Thea.                    
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Beste inwoners van Oerle,  
 
Veiligheid in de wijk  
“Dat er een bijdrage wordt geleverd om de woonomgeving in Veldhoven veiliger te maken of te houden kan ik alleen 
maar van harte toejuichen. Elke goede samenwerking tussen een particulier beveiligingsbedrijf en de publieke 
dienstverlening draagt bij aan een veilig gevoel voor de burger”, aldus Jack Tops, wethouder Volkshuisvesting 
Veldhoven.  
 
Beveiligingsbedrijven die op industrieterreinen patrouilleren, is reeds een bekend fenomeen, maar door de toenemende 
gevoelens van onveiligheid is er ook behoefte aan patrouille in de woonwijk.  
Sinds de Carnaval is Michiel Schumm actief “in de wijk”. Samen met andere toezichthouders van Aroundio -Securitas Direct 
geeft hij tips en adviezen omtrent woonhuisveiligheid en inbraakpreventie. Het gaat hierbij om tips op het gebied van passieve 
beveiliging: sloten, ramen en licht, daarnaast om organisatorische maatregelen en als laatste actieve beveiliging.  
De huidige maatregelen om een woonhuis te beveiligen zijn vaak te duur voor particulieren of niet compleet. Zo heeft 
bijvoorbeeld een alarm dat niet verbonden is aan een meldkamer weinig zin, omdat er geen opvolging plaats vindt, waardoor 
de indringer ongestoord zijn gang kan blijven gaan. Aroundio -Securitas Direct heeft in zijn assortiment een erg 
gebruiksvriendelijk, betaalbaar en draadloos alarmeringssysteem, welke is aangesloten op een centrale meldkamer. Bij 
inbraak of brand wordt direct contact gelegd met deze meldkamer en binnen enkele ogenblikken zal er navolging plaatsvinden 
door Aroundio -Securitas surveillanten, politie, brandweer of door een ambulance. Tevens wordt automatisch een door u van 
tevoren opgegeven persoon ingelicht over de situatie ter plekke. Deze services in één pakket is nieuw in Nederland. Aroundio 
-Securitas Direct werkt met vriendelijke en professionele partners die niet alleen adviseren over veiligheid maar dus ook 
alarmopvolging geven, in de buurt patrouilleren en er voor zorgen dat na inbraak of calamiteiten de woning weer beveiligd en 
afgesloten achterblijft als de eigenaar er niet is. Zeker als u met vakantie bent is dit wel zo’n veilig gevoel, aldus Michiel 
Schumm.  
“Ik vind het belangrijk dat mensen ook ‘een gezicht en een naam’ kennen, zeker als het om beveiliging gaat. Dat er 
surveillancewagens in de wijk rondrijden, heeft naar mijn idee een preventieve werking. We kennen niet alleen de wijk, maar 
ook de mensen en dat is belangrijk. We leveren maatwerk, bouwen een relatie op met de mensen en als mensen onzeker zijn 
over veiligheid kunnen ze me van 08.00 tot 22.00 uur bellen. Ik ben dan in de wijk”!  
Voor meer informatie of een vrijblijvend veiligheidsadvies kunt u contact opnemen met Michiel Schumm, 06 -46 19 43 42. 
Hij zal u graag en deskundig informeren over uw persoonlijke mogelijkheden.  
 
 
 
 
 
 

   (advertentie) 
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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

2 juni Bourgondisch Oers 

Lekker eten in de Boergondische Jungle. Schrijf je vóór 
1 mei in! 
 
De tijd vliegt. Dus ook in deze Koers staat het 
inschrijfformulier van Boergondisch Oers om jullie op te 
roepen je tijdig in te schrijven voor de Boergondische 
Jungle op 2 juni a.s.   
 
‘Blijven hangen in de tent’ 
Ook voor het volley kun je jezelf en je team aanmelden met 
dit inschrijfformulier. Doe dus mee met je vrienden, familie 
of je buurt en trek ten strijde tegen de gedoodverfde 
winnaars uit het Wepke!! We verwachten weer veel 
deelnemende teams dit jaar. Maak deze keer een vaandel in 
jungle stijl voor de presentatie. Verder is er nog een andere, 
kleine, competitie onder de volleybal teams; ‘wie kan het 
langste in de tent hangen’ Ieder team moet ter plaatste 
iemand van het team voor deze competitie aanwijzen. Het 
wordt een soort ‘touwhangen’, de winnaar is natuurlijk 
degene die het langst in de tent blijft hangen! 
 
Parade, spelletjes en attracties 
Dit jaar zullen we voor de kinderen weer de parade houden 
waar ze hun jungle creatie kunnen showen. Natuurlijk zijn 
er prijzen voor de mooiste Jane en Tarzan. Daarna starten 
de spelletjes die zijn onderverdeeld in onder- en 
bovenbouw. Voor de bovenbouw zijn we op zoek naar 

enkele spectaculaire attracties. Dus klimaapjes opgelet! 
Ook voor de kinderen zullen we de ‘blijven hangen’ 
competitie houden.  
Dit jaar zullen de kinderen rond 16.30 uur gaan eten, zodat 
ouders die hun kroost nog bij een oppas willen 
onderbrengen hier de tijd voor krijgen. 
 
Jungle maaltijd! 
De Oerse horecabedrijven zullen ook dit jaar weer een 
heerlijke maaltijd verzorgen. Er zal een soep, tussengerecht, 
hoofdgerecht en dessert worden aangeboden tussen. Verder 
zal er later op de avond rond 22.00 uur nog een 
zogenaamde ‘late night snack’ worden aangeboden, een 
klein hapje voor de lekkere trek. En dit alles voor slechts 5 
euro per volwassene! De deelnemende horecabedrijven 
zijn; Van de Sande Vleesproducties, Van Hooff 
partyservice, Restaurant De Dorpsherberg, Ekkersplaza en 
Restaurant de Uitdaging.Cafetaria de Kers verzorgt de 
frietjes voor de kinderen. Alvast super bedankt voor jullie 
toezegging Oers een Boergondische maaltijd te bezorgen! 
 
Schrijf in! 
Dus als je het leuk vind om erbij te zijn om te eten, te 
volleyen, te spelen, te kijken of te drinken, vul dan het 
inschrijfformulier in en lever het in bij een van de 
genoemde boergondiërs.  
 
Scheidsrechters gezocht!!!!!! 
Tenslotte willen we nog een oproep doen om 
scheidsrechters te zoeken voor bij het volleybal toernooi. 
Dus als je wil fluiten of iemand kent die dat kan meld je 
dan aan bij Frans Loijen.  
 
Ahoeaaaaaaaaaa 
Stichting Boergondisch Oers 

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

Zoals u wellicht weet viert Harmonie St. Cecilia uit Oerle 
in 2007 haar 100-jarig bestaan. We willen dit niet 
ongemerkt voorbij laten gaan en daarom zijn er het hele 
jaar door diverse activiteiten gepland. Een van de 
hoogtepunten zal zeker de zogenaamde Feest4Daagse zijn 
die gehouden wordt van 14 t/m 17 juni 2007: 
 do 14 juni (av) Muziekavond met de Veldhovense 
  harmonieën en koren 
 vr 15 juni (av) Bandnight met oa Pater Moeskroen, 
  Clear Out 
 za 16 juni (mi) Reünie 
 za 16 juni (av) Oerse Avond 
 zo 17 juni (mo) Eucharistieviering op het kerkplein 
 zo 17 juni (mi) Parade Oerse verenigingen met  
  muzikale begeleiding 
 
Alle activiteiten behalve de Bandnight zijn gratis 
toegankelijk en vinden plaats in de Jubileumhal aan de 
Zandoerleseweg (voormalige hal van Peelen). Meer 
informatie is te vinden op de website: 
www.sintceciliaoerle.nl  
Om organisatorische redenen wordt de Reünie voor (oud)-
Oerlenaren en (oud)-muzikanten gehouden in 
Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18 te Oerle. 
Aansluitend vindt de Oerse Avond plaats in de Jubileumhal. 
 
Het programma van de Reünie ziet er als volgt uit: 

14.30 uur Ontvangst met koffie/thee  
15.00 uur Openingswoord door de voorzitter Wil de 

 Kort 
15.05 uur Oud/Nieuw Oerle: een fotovertelling van de 

 veranderingen gedurende de laatste 50 jaar 
 door Frans Loots. Aan de hand van oude 
 ansichtkaarten en recente foto’s worden de 
 aanwezigen door Oerle geleid. 

15.35 uur Presentatie van de DVD “Oerle, ons dorp 
 1960”  
15.40 uur Tentoonstelling van het archief Harmonie St 
 Cecilia en een deel van de Frans Loots 
 fotocollectie. 
 Doorlopende presentatie van delen van de 
 DVD “Oerle, ons dorp 1960” 
16.45 uur Optreden door het Jubileumorkest Harmonie 
 St Cecilia olv Toine van Gompel  
18.00 uur Aanvang koud-warme buffet  
 (kosten € 15,00/pp) 
18.30 uur Optreden van de Barbershopgroep  
 “No Shirts Required” 
19.30 uur Einde programma 
20.00 uur Aanvang van de Oerse Avond 

 
Dit is de gelegenheid voor (oud)-Oerlenaren en (oud)-
muzikanten om elkaar weer eens te zien en er is volop 
gelegenheid om te buurten. Tevens is de unieke DVD 
“Oerle, ons dorp 1960” te koop voor € 10,00. 
 
Na afloop is een bezoek aan de befaamde Oerse Avond met 
diverse blokken “Oerse Kleinkunst” natuurlijk ook een 
“must”.  
 
Inschrijven kan door middel van het bijgevoegde formulier 
dat tot 1 mei a.s. ingeleverd kan worden bij Ria Klaasen, 
Clementinalaan 7, 5507 NE Oerle. Aanmelden kan ook via 
e-mail reunie@sintceciliaoerle.nl .  
De kosten van het koud-warme buffet zijn € 15,00 pp en 
kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 
13.85.27.776 ten name van Harmonie St. Cecilia.  
Graag het aantal deelnemers en het contact adres op de 
overschrijving vermelden. 
 
We hopen velen van jullie te kunnen ontmoeten op deze 
bijzondere Oerse dag. 
 
Wil de Kort 
Voorzitter Harmonie St Cecilia 

Inschrijfformulier Reünie 16 juni 2007 
 
Inleveren voor 1 mei a.s. bij Ria Klaasen, Clementinalaan 7, 5507 NE Oerle 
 
Naam: …………………………………………………………………………………. 
Adres:  ………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………. 
Telefoon:  ………………………………………………………………………….. 
 
E-mail adres …………………………………………………………………….. 
 
komt met …….. perso(o)n(en) naar de Reünie 
Kosten van het buffet zijn overgemaakt naar reknr 13.85.27.776 ten name van Harmonie St. Cecilia. 
 
Datum  …………………………. 2007    Handtekening  
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Een dagje Den Bosch 

Een dagje Den Bosch 
 
We vetrokken om 9 uur vanaf het kerkplein met auto's naar 
een parkeerterrein in den Bosch. 
Vanaf daar gingen we met bussen naar het centrum. Je kon 
de dag besteden aan een wandeltocht en aan een bezoek aan 
het carnavals museum, Of je kon heel  de dag winkelen. 
We kregen een bon voor een Bossche bol bij jan de groot, 
de meeste mensen hadden zijn winkel niet gevonden dat 
was jammer. Ook kregen we een bon van 2 euro bij de  
Mc Donalds. 
Sommige tieners kwamen Aaron nog tegen, en zijn met 
hem op de foto geweest. 
Het weer was die dag minder het regende nogal. Verder 
was het een erg leuke en gezellige dag. 
 
                    Groetjes Carina & Marieke 

Drie Jubilarissen in D' Ouw School. 
  
Dat dit jaar voor Oerle een groot feestjaar is dat weten we 
al, maar dat er in D'Ouw School drie jubilarissen zijn dat is 
voor de meesten onder ons een leuk nieuwtje. Onze 
voorzitter Gidi van Riet en onze secretaris Andre v.d 
Boogaard zitten 12,5 jaar in het bestuur en Kees van Doren 
zelfs nog iets langer. Zij kregen tijdens de afgelopen 
bestuursvergadering uit naam van het hele bestuur een 
mooie bos bloemen en een leuk presentje uitgerijkt. 12,5 
Jaar! Ik vind het heel wat. Nogmaals heel hartelijk 
gefeliciteerd en ik hoop dat we nog lang van jullie inbreng 
mogen genieten. 
  
Namens het hele bestuur... Selma 

3 Jubilarissen 
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Een keer in het jaar mogen moeders niks doen .... 
's Morgens al heel vroeg zit Wouter bij Mieke op het 

bed. Ze oefenen samen het versje dat Mieke op school heeft 
geleerd. Het is een versje voor moederdag. Als mamma 
straks wakker wordt, gaan ze het opzeggen. 
 
     'Een keer in het jaar mogen moeders niks doen, 
     een keer in het jaar zijn alle moeders blij. 
     Een keer in het jaar krijgen ze de allerdikste zoen,  
     een keer in het jaar zijn alle moeders vrij.' 
 
Wouter vindt het wel moeilijk, maar hij doet heel erg zijn 
best. 'Waarom zijn de moeders vrij?' vraagt hij. 'De 
moeders moeten altijd poetsen,' antwoordt Mieke, 'en 
afwassen en stofzuigen en strijken. Maar vandaag niet. 
Vandaag doen de vaders en de kinderen alles. 'Maar pappa 
poets ook,' zegt Wouter. 'En hij wast de borden en de 
ramen.' Vooral de ramen vindt Wouter altijd heel leuk want 
dan mag hij meehelpen met de tuinslang. 'Dat is waar,' zegt 
Mieke, 'maar mamma doet het allermeeste. En strijken kan 
pappa niet. Hij strijkt alles scheef, zegt mamma.' 'Zullen wij 
ook poetsen?' stelt Wouter voor. 'Dat is een goed idee,' zegt 
Mieke. 'Dan is het echt moederdag. We gaan eerst poetsen 
en daarna maken we ontbijt en dan roepen we mamma en 
pappa.' Ze gaan heel zachtjes naar beneden, want pappa en 
mamma mogen niks merken. In de keuken zetten ze eerst 
twee stoelen voor het aanrecht. Mieke klimt er bovenop. Ze 
wijst naar de hoek van de keuken en zegt: 'Wouter, geef die 
grote emmer eens aan.' Wouter sleept de emmer naar de 
stoelen. Mieke tilt hem in de gootsteen en draait de kraan 
open. Wouter klautert ook op de stoelen. Ze laten de emmer 
vollopen en doen er afwasmiddel in. Heel veel, zodat het 
lekker schuimt. 'Wat gaan we eerst poetsen? vraagt Wouter. 
'De keuken,' antwoordt Mieke en ze springt op de grond. 
Uit het gootsteenkastje pakt ze een grote borstel en een 
vaatdoek. Ze geeft de vaatdoek aan Wouter. Zelf maakt ze 
de borstel flink nat en wrijft ermee over de tafel. 'Wat moet 
ik poetsen?' vraagt Wouter. 'Ik ga eerst borstelen,' zegt 
Mieke, 'en dan doe jij het met je doekje na.' Wouter 
dompelt de vaatdoek in de emmer en springt ook van de 
stoelen. Er valt een grote plens water op de grond. 'Ik ga 
eerst de vloer poesen,' zegt hij. Wouter gaat op zijn knie‰n 
zitten en begint over de vloer te vegen. 'Weet je wat,' zegt 
Mieke, 'we zetten de emmer op de grond. Dan kunnen we 
nog beter poetsen. Kom Wouter, je moet me helpen.' Samen 
gaan ze weer op de stoelen staan en beginnen de emmer op 
te tillen. 'Die is zwaar,' zegt Wouter. Ze moeten flink tillen, 
maar het lukt. Zet zetten de emmer eerst voorzichtig op de 
rand van het aanrecht. 'Nou moet de emmer op de stoelen,' 
zegt Mieke. Ze pakken de emmer weer vast, maar hij is veel 
te zwaar en gaat helemaal en gaat helemaal scheef. 'Niet 
doen!' roept Mieke. Wouter laat van schrik los. Mieke kan 

de emmer niet meer houden en met een enorme klap valt hij 
op de grond. Al het water stroomt door de keuken. De 
kinderen kijken met grote ogen naar de vloer die ineens 
onder het schuim zit. Dan horen ze iemand de trap af 
stampen. 'Oei!' fluistert Wouter. Met een ruk trekt pappa de 
keukendeur open en blijft met open mond op de drempel 
staan. 'Wat gebeurt hier?' roept hij. We poesen,' zegt 
Wouter. 'Voor moederdag.' 'Zijn jullie nou helemaal gek 
geworden!' Mieke begint te huilen en roept: 'Alle moeders 
zijn vrij. Daarom poetsen wij.' 'O nee,' kreunt pappa. 'We 
ruimen alles op,' snikt Mieke. 'Vooruit, naar de kamer!' 
schreeuwt pappa boos. De kinderen rennen door het schuim 
de keuken uit. 'En maak je voeten droog,' roept pappa, 
'anders kan ik zo nog een keer beginnen.' In de kamer gaan 
Wouter en Mieke heel stil op de bank zitten. Na een tijdje 
komt pappa. 'Ik heb de hele keuken wel drie keer moeten 
dweilen,' moppert hij. 'Waarom doen jullie zo raar?' 'Voor 
de moeders,' zegt Wouter. Pappa snapt het, maar hij is nog 
steeds boos. 'Ja ja,' roept hij, 'en daarom maken jullie er 
zo'n puinhoop van. Dan kunnen de moeders het opruimen.' 
'Maar de vader heeft het toch opgeruimd,' zegt Wouter. 
Pappa zucht. 'Dat is waar. Laten we nou maar een lekker 
ontbijt maken voor mamma.' Even later gaan ze in optocht 
naar boeven. Pappa draagt een blad met thee en broodjes. 
Mieke mag de suikerpot vasthouden en Wouter het ei. 'Dat 
is een verrassing!' roept mamma. 'Maar wat was dat toch 
allemaal voor kabaal?' Pappa kijkt even naar Wouter en 
Mieke. 'We hebben de keuken een sopje gegeven,' zegt hij. 
'Ja,' roept Wouter stralend. 'We hebben gepoetst.' 'Omdat 
het moederdag is,' roept Mieke en samen met Wouter zegt 
ze het versje op. Dan vertelt pappa wat de kinderen in de 
keuken hebben uitgespookt. Mamma moet heel erg lachen 
en vraagt: 'En wat doen jullie met vaderdag?' 'Heb je dat 
ook?' vraagt Wouter. 'Nou en of,' zegt pappa. 'Over een paar 
weken. Dan zijn alle vaders vrij en moet mamma de keuken 
dweilen. 'O nee,' zegt mamma, 'want ik sluit jullie van 
tevoren op in je kamer.' 'Echt waar?' vraagt Wouter met een 
benauwd gezicht. 'Nou en of,' zegt pappa. 'We stoppen 
jullie in een grote kooi met een emmer met sop. Dan mag je 
je kooi schoonmaken.' Wouters lip begint te trillen, maar 
Mieke begint te giechelen. 'Ik wil niet een kooi met sop,' 
zegt Wouter. 'Gekkie,' zegt Mieke, 'pappa maakt een 
grapje.' 'Zo is dat,' zegt pappa, 'maar ik wil wel net zo'n 
versje als jullie voor mamma hebben opgezegd.' Wouter 
begint meteen. 
 
     'Een keer in het jaar mogen vaders niks doen, 
      een keer in het jaar zijn alle vaders blij ...' 
 
Maar verder weet hij het niet meer. Hij rent gauw naar 
pappa, slaat twee armen om zijn nek en roept: 'Een dikke 
zoen!' 
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  Knutselen met de koers 
 

Hallo allemaal. 
Het is weer bijna moederdag. 
Gaan jullie mama ook verwennen met een ontbijtje op bed? 
Of maken jullie een mooie verrassing voor haar? 
Hier hebben jullie een paar leuke ideetjes om  voor jullie 
mama te maken. 
Veel plezier met maken en maak er een gezellige dag van. 
 
MEDAILLE NUMMER 1 
Wat heb je nodig: 

− Bierviltje. 
− Aluminium folie. 
− Lijm. 
− Pen. 
− Papier. 
− Schaar. 
− Touw. 

Pak de onderzetter en wikkel het aluminiumfolie er 
omheen. (Het moet er strak om heen zitten). Plak het dan 
aan de onderzetter vast. Neem dan een papiertje en teken er 
een grote 1 op. Knip deze netjes uit en plak hem midden op 
de ronde schijf.  
Maak bovenin 2 gaatjes en doe daar het touwtje doorheen 
en knoop het touw vast in een lus. De lus moet wel om het 
hoofd van je moeder passen. :-)  
Nu heb je een prachtige medaille voor je moeder gemaakt, 
waarmee je laat zien dat zij nummer 1 is op de hele wereld!  
 
Tip: 
Als je goudkleurig folie hebt dan wordt de medaille 
misschien nog wel mooier. 

FOTOHOUDER 
Wat heb je nodig: 

− Een steen. 
− Stuk ijzerdraad. 
− Kraaltjes. 
− Pen. 

Als eerste pak je de steen. Deze moet een platte onderkant 
hebben. Daar draai je het ijzerdraad omheen. Een paar keer. 
Zorg ervoor dat je in het midden bovenop terugkomt en dat 
er nog zo'n 20 cm over is. Je zet het ijzerdraad recht 
omhoog en rijgt de kraaltjes eraan. Dan heb je nog 
ongeveer zo'n 5 cm over. Je draait het ijzerdraad wat over is 
2 keer om de pen (of iets anders dat rond is) dicht tegen 
elkaar aan. Dan buig je het in een leuke vorm en dan heb je 
een eigen gemaakt fotolijstje. Je kan namelijk tussen de 2 
rondjes die je om de pen hebt gedraaid een foto zetten.  
 
Tip: 
Misschien is het wel een idee om twee of meer 
ijzerdraadjes te gebruiken dan kunnen er meer foto's in. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Februari 2007;  
“Carnaval” 

Hallo allemaal, 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat de carnavalskleurplaat 
in de koers van oers stond, maar vandaag ben ik daarvoor 
op pad gegaan. Het adres waar ik moet zijn is Hulst. Het 
huis staat op de Berkt, waar ook de woningen staan van de 
Severinus, een leefgemeenschap voor verstandelijk 
gehandicapten. Wel een gezellige buurt, want ik word 
uitbundig begroet als ik op mijn 
fiets voorbij rijd, op we naar 
Hulst. 
De kleurplaat van de winnaar/
winnares was prachtig gekleurd. 
Prins carnaval had een oranje 
cape om en zijn steek was ook 
oranje met een groene veer 
erop. En de wagen waarop prins 
carnaval op zat was ook al zo 
mooi. Heel leuk gedaan. Maar 
nu vraag je je natuurlijk af, wie 
is diegene dan die aan de Hulst 
woont. En is het een jongen of 
een meisje. Nou wie weet ken je 
hem. Het is een jongen van 7 
jaar. En woont er samen met 
zijn papa en mama en een 3 
jarig zusje. Zij heet: Ann-Britt. 
En de winnaar heet: THOM 
SCHRASSER. Hij zit niet op de 
Sint Jan Baptist. Maar op de 
Berckacker. Dit is een school in 
de Heikant. Thom zit in groep 
4B, bij juf Karin en jus Jenny. 
Het is heel gezellig in de klas. 
Thom heeft veel vriendjes en 
vriendinnetjes. Om er een paar 
te noemen: Joost, Sander, 
Remy, Eva en Anna. Rekenen 
en vrije keuze zijn Thom’s favoriete vakken op school. En 
spelling vindt hij ook leuk. Thom tekent ook graag. En dat 
is een goede combinatie, want hij maakt zelf boekjes. Hij 
tekent een strip, kleurt deze ook in en schrijft er ook een 
verhaaltje bij. Dan maakt hij er een boekje van. Knap hè? 
Hij kan ook heel goed Donald Duck en Bassie en Adriaan 
natekenen. Misschien kan hij wel eens iets voor de Koers 
van Oers maken. Sportief is Thom ook. Hij wil graag op 

voetballen. Want bijna alle jongens van  zijn klas zitten op 
voetballen. En zelfs een meisje uit zijn groep. Hij wil bij 
een bepaalde voetbal club, je kent die vast wel. Namelijk: 
RKVVO. Maar voordat hij op voetballen mag, moet hij nog 
even zijn C diploma van zwemmen halen.  Thom zwemt 2 
x in de week in d`n Ekkerman, dus dat schiet wel op. Thom 
krijgt het anders veel te druk. Hij zou dan 5 keer in de week 
iets hebben. Namelijk 2 x per week zwemles, voetballen 

(trainen en een wedstrijd spelen), 
dat is dan al 4 x en dan ook nog 
eens AMV lessen volgen. AMV wil 
zeggen Algemene muzikale 
vorming. Als je AMV1 en AMV2 
hebt kan je eventueel een 
instrument gaan bespelen. 
Hij krijgt AMV lessen van Juf 
Karin van de muziekschool. 
Gelukkig heeft hij les op zijn eigen 
school. Dat is lekker makkelijk. 
Hoef je niet helemaal naar de 
muziekschool. En het is natuurlijk 
ook fijn om buiten te kunnen spelen 
na een drukke dag op school. 
Lekker buiten op het veldje 
voetballen, met zijn vriendjes uit de 
buurt. Ze zitten ook op de school 
van Thom. Als het geen weer is om 
te voetballen, dan speelt Thom 
graag een spelletje op de computer. 
Zo’n super snel auto spel. Lekker 
racen. Als ik Thom vraag wat hij 
lekker vindt om te eten dan zegt hij 
niet zoals de meeste kinderen 
meteen: friet. Nee Thom vindt 
spaghetti met geraspte kaas lekker. 
En spruitjes, zoals mama die klaar 
maakt. De spruitjes komen uit de 
oven en er zitten spekjes doorheen. 

Klinkt wel erg lekker. Ik ben helaas vergeten het recept te 
vragen. Wat hij minder lekker vindt is witlof. Kan ik me 
wel iets bij voorstellen. 
Thom het was leuk om je gesproken te hebben, de kinderen 
in Oers weten nu een beetje wie je bent. Koop maar iets 
leuks van je cadeau bon. Dat zal vast wel lukken denk ik. 
 
Groetjes en tot ziens. 
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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 30 april 2007 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat April 2007’ en druk de pagina af. 



Volgende kopijdatum is 
30 april 2007 

Agenda 2007 
April  
19 KBO: eten bij de Molenvelden 
21 TCO: Feestavond/Jaarvergadering 
22 1e H.Communie 
22 ‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur 
23 KVB: Grand Canyon (dansgroep) 
25 KVO: Volksdansinstuif te Oirschot 
25 Bio: pupillendag D-E-F-jeugd 
28 Oud papier ophalen 
29 Oranjecomité: Koninginnenacht 
29 ‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur 
30 Oranjemarkt 
30 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
Mei  
2 KVO: Afsluitingsavond 
6 ‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur 
6 Harmonie: dauwtrappen 
6 Dwaaltuin Literair festival 
7 KVB: Moederdagviering 
7 BIO; inloopvergadering voor de ouders vd 

jeugdleden 
8 KVO: Kringbedevaart in Meerveldhoven 
13 ‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur 
15 KBO: eten bij de Uitdaging 
26 Oud papier ophalen 
27 St. Jeugdbelangen: pinksterfietstocht 
28 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
28 Harmonie: pinksterconcert 
30 KVB: Bedevaart Meerveldhoven 
  
Juni  
2 Boergondisch Oers 
3 BIO: Knegseltoernooi 
10 BIO: gezelligheidstoernooi 
14 KBO: eten bij Creme de la Creme 
14 t/m 
17 

Harmonie: jubileumfeest- 4-daagse met diverse 
activiteiten: 

14 Muziekavond mmv Veldhovense Korpsen in de 
feesthal 

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

 Oerse avond in de feesthal 
17 ’s morgens:  Eucharistieviering 

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

17 Oerse Motortoertocht 
20 Voorbereidingsavond van de 2e Kersttocht in Oerle 

in dorpscentrum d’Ouw School 
22 t/m 
24 

BIO: Kamp jongste jeugd 

23 TCO: Activiteit oudste tieners 
23 Oud papier ophalen 
24 St. Jansmarkt 
25 KVB: Tea-party / afsluiting v.h. seizoen 

16 Bedevaart Beerse Processie OLV Scherpenheuvel 

Juli  
5 KBO: eten bij Merlijn 
10 t/m 13 Fietst-4-daagse Kempenland 
28 Oud papier ophalen 
30 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
Augustus  
9 KBO: Culturele dag 
10 t/m 12 TCO: Bivak 
18 TCO: Afsluitingsavond 
25 Koers van Oers: 40-jarig jubileumfeest in 

dorpscentrum d’Ouw School 
25 Oud papier ophalen 
27 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
September  
5 KVO: Begin gymen 

12 KVO: Openingsavond 
15 Ophalen KCA: op het kerkplein 
15 t/m 18  Kermis 
22 Oud papier ophalen 
24 KVB: Doe-avond Herfst 
26 KVO: Kaarten en rummikubben 
  
Oktober  
1 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
10 KVO: Moederdagviering 
15 KVB: Natuurfilm door Dhr. v. Hout  uit Oirschot 
17 KVO: Bowlen 
20 Harmonie: concert van de eeuw in de feesthal 
24 KVO: Kienen 
27 Oud papier ophalen 
27 t/m 31 Pompoenenplezier 
29 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
November  

7 KVO/KVB: Gezamelijke avond 
24 Oud papier ophalen 
26 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
26 KVB: Sinterklaasviering 
28 KVO: Sinterklaasavond 
  
December  
10 KVB: Doe-avond Kerst 
12 KVO: Kerststukjes maken 
17 KVB: Kerstviering 
19 KVO: Kerstviering 
22 Oud papier ophalen 
22 Harmonie: kerstconcert met Chant’Oers in de 

kerk en nazit in d'Ouw School 

8 t/m 9 Dahlia tentoonstelling Groen en Keurig 

4 Prijsuitreiking pompoenenplezier met Halloween 


