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Redactie 
Lucy van der Aa, Ad Adriaans, Selma van Balen,  
Bart van den Boogaard, Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx, 
Carolien Sandkuijl - Kickken, Chris Sandkuijl,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 

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 

Elke Oerlenaar kan van de rubriek gebruik maken. Hij is bedoeld om op niet 
commerciële basis een oproep te doen. De redactie behoudt zich wel het 
recht voor om (zonder opgaaf van redenen) het stukje niet te plaatsen 

Vraag en aanbod 

Te koop: 
 
Een babybox (zo goed als nieuw), buggy,  
IKEA kinderstoel, fietsstoeltje, etc.  
Tegen elk aannemelijk bod. 
Fam. Van Vlerken, ( 040 - 205 32 38 

De redactie feliciteert 
De redactie van de Koers van Oers feliciteert  
 

Martien van Bree,  
Kees van Kampen en  
Fried van der Velden  

 
Met hun benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau 
 
Verder feliciteert de redactie het bruidspaar 

Adriaan van Doren en Leen van Doren-Jansen 
 

Met hun 50-jarig huwelijksfeest. 
 
Ook feliciteert de redactie het bruidspaar 

Cor Borgers en Maria Borgers-Arts 
 
Eveneens met hun 50-jarig huwelijksfeest. 

Schoonmaakster 
  
Een paar uurtjes per week over ?? 
Schoonmaakbedrijf Niels Vos - Oerle is op zoek 
naar een schoonmaakster voor een kantoorpand nabij de 
Boschdijk - Fransebaan in Eindhoven. 
Wekelijks ca 7 uur, te verdelen over 2 dagen.  
U kunt zelf de tijd indelen. 
  
Voor sollicitatie / informatie kunt U bellen met  
( 040-2051849,  ( 06.518.31.624  

Personeel gevraagd 

Op 28 mei a.s. zijn onze ouders: 
 

Adriaan van Doren & Leen van Doren - Jansen 
50 jaar Getrouwd 

 
Dit gouden huwelijksfeest vieren wij op donderdag 31 mei 
met een heilige mis in de parochiekerk van Oerle om  
14:00 uur. 
De receptie is van 19:00 uur - 20:00 uur in d’Ouw School. 
 
  Kinderen en kleinkinderen  
  Fam. van Doren 
  Nieuwe Kerkstraat 6 
  5508 LS  Veldhoven 

Aankondiging 

Freezer gezocht 
 
Het archief van de Guld is op zoek naar iemand die het logo 
van de Guld kan frezen in metaal voor het printen op het 
archief ( boekbinden). 
Vragen: Hans Wilgers ( 040 -  2051505      
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Zangers gezocht 

Open repetitie gospelkoor Messengers of Joy 
 
Had u altijd al graag willen zingen maar kwam het er nooit 
van? Kom dan nu kennismaken met het gospelkoor 
Messengers of Joy. Op dinsdag 22 mei 2007 hebben we een 
open repetitie, u kunt dan meezingen en proeven van de 
sfeer bij ons koor. 
Wij verzorgen regelmatig diensten in de H. Jozefkerk te 
Veldhoven. We zingen in huwelijksmissen en geven 
concerten. Ons repertoire bestaat uit Nederlandse en 
Engelse gospelliederen. Ook zingen we wel profane 
liederen. 
We repeteren iedere dinsdagavond van  
20.00 uur tot 22.15 uur. 
 
U bent van harte welkom op dinsdagavond 22 mei vanaf 
20.00 uur. 
Adres: H. Jozefkerk, Lange Kruisweg in Veldhoven. 
 
Ook zijn wij op zoek naar een nieuwe pianist(e). Speelt u 
piano, heeft u nog tijd en vind u het leuk om het beste uit 
een koor te halen door uw pianospel, dan nodigen wij u van 
harte uit om met ons te komen kennismaken. 
 
Inlichtingen bij C. Tholen-Jacobs, (040-2051642 of 
messengersofjoy@yahoo.com 

Veldhovens Spektoakel 

Wij als de organisatoren van het Veldhovens Spektoakel 
willen laten weten dat er opvallend veel oerse mensen 
aanwezig waren op het Veldhovensspektoakel. Dat deed 
ons erg goed, het was een groot feest met zeer veel 
bekenden van vroeger de stap tijd. 
Wij hebben heel veel leuke reaktie's gehad en ook wat 
kleine opmerkingen waar we volgend jaar zeker op zullen 
letten en aanpassen, dit noemen ze groeistuipen. 
Als je een impressie van het Veldhovens Spektoakel wilt 
krijgen er staan foto's op onze website. 
Bezoek hem maar eens.www.veldhovensspektoakel.nl 
De datum voor volgend jaar is ook alweer gepland en dat is  
15-03-2008, dus onthoud deze datum of noteer hem maar 
vast. 
Tot volgend jaar op het Veldhovens Spektoakel en alsnog 
bedankt. 
 
Victor de Kort  
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Uitslagen loterij 

Trekkingsuitslag 5e trekking jubileumloterij Harmonie 
St. Cecilia 
 
Op 3 april 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 1631 
 
2e prijs € 200,-  is gevallen op lotnummer 1995 
 
3e prijs € 100,-  is gevallen op lotnummer 1596 
 
 
De hier gepubliceerde uitslagen hebben uitsluitend een 
informatief karakter, hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
----------------------------------------------------------------------- 
Trekkingsuitslag 6e trekking jubileumloterij Harmonie 
St. Cecilia 
 
Op 14 april 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 1541 
 
2e prijs € 200,-  is gevallen op lotnummer 1672 
 
3e prijs € 100,-  is gevallen op lotnummer 1868 
 
 
De hier gepubliceerde uitslagen hebben uitsluitend een 
informatief karakter, hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
 

Koers cultuur 

De zon schijnt elke dag opnieuw 
steeds weer een nieuwe start. 
Somberheid blijft achter  
in de donkerte van de nacht. 
 
Wakker worden  
in een nieuw weten 
een nieuw beseffen 
van eigenheid. 
 
De zon gaat elke dag weer onder 
steeds weer een einde. 
De vreugde blijft achter 
in het verdwijnende licht. 
 
Slapen gaan 
in een nieuw weten 
een nieuw aanvaarden 
van straks weer een nieuwe dag. 
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Parochieberichten: 
Huwelijk 
Judith Hospel en Stefan de Hoog, 
Generaal Stedmanstraat 15 te Eindhoven. 
 
Overleden: 

† Jan van der Velden, weduwnaar van Anna van de 
Gevel, Kleine Vliet 3  (93 jaar) 

† Miet Verhoeven – Hoeben, gehuwd geweest met  
 Wout Verhoeven †, A.P. de Bontstraat 6 (86 jaar) 
 
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 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
 
do 17 mei:      Hemelvaartsdag:  
10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
vr  18 mei   
14.30 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

t.g.v. 50-jarig huwelijksjubileum van  
 Cor en Maria Borgers – Arts 
 
Weekend van 19 – 20  mei: 
za 19.00 uur Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(Convocamus) 
 
Weekend van 26 – 27 – 28 mei:  Pinksteren   
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(The Unity) 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(collecte: Week v NL Missionarissen) 
ma 10.15 uur: Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker  
 
do  31 mei:       
14.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 t.g.v. 50-jarig huwelijk van  
 Adriaan en Leen van Doren – Jansen. 
vr  1 juni: 
12.00 uur: Eucharistieviering t.g.v.huwelijksinzegening 
 van Rob Verspaandonk en Heike van Zon 
15.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 t.g.v. Huwelijksinzegening van  
 Jeroen van Laarhoven en Cynthia Louwers 
 

Weekend  van  2 – 3 juni: 
Sluiting van het Jaar van de Diaconie 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
 (samenzang) 
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
 (samenzang) 
 
Weekend van  9 – 10 juni: Sacramentsdag. 
za  19.00 uur: Gezinsviering:  Woord- en 
 Communieviering met M. Sanders,  
 pastoraal werker 
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino  
 (Convocamus) 
 
Weekend van 16 – 17 juni: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
zo  10.00 uur: Openluchtmis op plein tegenover de kerk 
 t.g.v. 100 – jarig bestaan harmonie                      
                        St. Cecilia met pastoor W. Smulders  
 
Lintjesregen: 
Op vrijdag 27 april werden er in vele huishoudens in 
Nederland weer de nodige smoezen verzonnen om de a.s. 
gedecoreerden in vol ornaat en op tijd voor een bepaalde 
klus in het gemeentehuis te krijgen. Ook vanuit Oerle en 
vanuit het andere deel van onze parochie waren er 
vrijwilligers die de eer te beurt viel om door Hare Majesteit 
te worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Vrijwilligers zijn vaak op meerdere terreinen actief maar zij 
worden door de parochie niet voor een koninklijke 
onderscheiding voorgedragen, wél wordt de voordracht 
door een andere vereniging of instantie ondersteund. De 
parochie steunt in belangrijke mate op haar vrijwilligers en 
zij wil hierin geen onderscheid maken, aangezien alle taken 
van belang zijn. 
Dit jaar kwam in Oerle de eer toe aan Martien van Bree, 
Fried van der Velden en Kees van Kampen, de andere –
eveneens voor de parochie actieve- vrijwilligers zijn Anton 
Leijgraaf, Jos Storimans en Rinus van Bourgondiën. 
Beheerscommissie en parochiebestuur zijn blij met deze 
actieve gedecoreerden! 
 
 Jaar van de Diaconie, de gevangenen bezoeken… 
 
Waarom zou iemand gevangenen bezoeken? Vier maanden 
hield Okke Wisse, protestants geestelijk verzorger in een 
huis van bewaring, een dagboek bij. Fragmenten uit de 
bajes. 
 
Johannes vindt dat hij de tbs-behandeling nodig heeft. 
Hoewel hij in zijn leven al heel wat geweld gepleegd heeft 
is hij deze keer erg geschrokken van de onbeteugelde 
woede die in hem opkwam. ,”Alle andere keren wist ik 
waarom ze moesten boeten. Dat waren klootzakken, maar 
deze jongen kon er niets aan doen. Ik vind het vreselijk wat 
ik gedaan heb, maar niemand wil me geloven,” 
Ik zeg niets. 
”Nou ja, u natuurlijk wel. Maar de rest niet. Ik snap hun 
gevoel ook wel, maar…” 
“Het blijft eenzaam.” 
”Ja.” 
In de gesprekken met Johannes is er van zijn woeste 
waanzin weinig te merken. Hij denkt na, toont schuldbesef, 
betrokkenheid en interesse en roept vooral sympathie op. 
Zelfs de slangenkoppen op zijn armen lijken me na een paar 
minuten praten onschuldig aan te kijken. Is het wel goed 
wat ik doe? Ben ik geen schijnwereld met hem aan het 
opbouwen? Is het niet naïef en ondeskundig om een zo 
normaal contact te hebben met iemand die zo ernstig 
gestoord is? 
Eerst even geïnformeerd wat er precies bekend is over de 
broer van Hans. Hij blijkt inderdaad door suïcide om het 
leven gekomen. Ik tref Hans in tranen op zijn celbed aan. 
Verdriet, onmacht, schuldgevoel. Hans is zwaar verslaafd, 
zijn broer was dat ook. De familierelaties zijn bepaald door 

drugs en alcohol. 
Hans hoopt dat hij voor de begrafenis een paar dagen naar 
buiten mag. Hij is niet gewelddadig, is in vorige detenties 
altijd op tijd teruggekomen van verlof, ik ga ervan uit dat 
het wel zal worden toegestaan. 
Toen het gisteren bekend werd van de suïcide van Hans' 
broer heeft niemand eraan gedacht er een geestelijk 
verzorger bij te halen. Niemand begrijpt blijkbaar dat dit nu 
juist tot diens terrein behoort. In feite staat in zo'n 
crisismoment een ander belang voorop: voorkomen dat 
Hans te heftig, lees: suïcidaal, reageert. 
De advocaat belt: het verlof kan niet. De raadkamer kan pas 
volgende week beslissen. 
,”Maar de begrafenis is vrijdag!,” sputter ik tegen. ,”Nou ja, 
heel soms kan de officier een uitzondering maken, 
misschien kunt u hem bellen.“ 
(...) Het briefje van mijn collega dat ik op mijn bureau vind 
brengt me in één klap terug bij de vorige week. ,”Beste 
Okke, het afscheid van zijn broer was goed en emotioneel, 
maar daarna heeft onze Hans de benen genomen.” Ik moet 
het twee keer lezen voor ik het scheldwoord hardop 
uitspreek. Wat een ontzettende... Of ben ik dat? Heb ik me 
laten misbruiken. Ze hebben weer eens gelijk. Met 
verslaafden kun je geen afspraken maken. 
Wie voor daders van soms zeer ernstige delicten iets wil 
betekenen moet gepassioneerd zijn. Voor sommige 
buitenstaanders is die passie voor boeven een raadsel. 
“Vind je het niet weerzinwekkend om met zulke mensen 
om te gaan?” Het antwoord is: nee, integendeel bijna. Ik 
kick niet op wat anderen weerzinwekkend vinden, maar de 
weerzin wordt ingedamd door iets anders, een openheid en 
een kwetsbaarheid die ik elders zelden tegenkom. 
Mijn 'passie voor boeven' deel ik met collega-geestelijk 
verzorgers, maar ook met bewakers, maatschappelijke 
werkers, directeuren. Wat mij betreft mag deze passie wel 
eens wat meer in het openbaar getoond worden. Kan de 
publieke opinie omtrent het strafrecht en de betekenis van 
reïntegratie-inspanningen ten goede komen en 
personeelstekort in het gevangeniswezen helpen 
voorkomen. 
“Ik wist helemaal niet dat u bestond,” zegt Kees, “anders 
had ik wel eerder contact met u opgenomen.” 
De bewuste behoefte aan geestelijke verzorging wordt in 
belangrijke mate bepaald door het aanbod. Hierin ligt een 
belangrijk verschil met de fysieke verzorging. Ze 
verhouden zich als dorst en honger. Het laatste is goed 
ontwikkeld net als pijn in je lijf, maar je dorstgevoel 
functioneert slecht of zelfs te laat. Zo is het ook met de 
behoefte aan geestelijke verzorging. Je hebt er vaak meer 
van nodig dan je denkt. Als mensen in gevangenschap 
minder om geestelijke zorg gaan vragen dan heeft de 
afstomping een verontrustend hoog niveau bereikt. 
 
121 dagen onvoorwaardelijk; geestelijke verzorging in een 
huis van bewaring; uitg. Elsevier, €15. 
 
Het thema voor juni: de vreemdeling opnemen… 
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Heilige Communie 
 
Op 22 april 2007 hebben onder prachtige 
weersomstandigheden 16 kinderen hun eerste Heilige 
Communie ontvangen. 
 De kinderen deden het thema "Ook jij bent een ster" eer 
aan, want ze straalden allemaal. 
Als voorbereiding heeft de communiewerkgroep de 
kinderen brieven gestuurd uit naam van "Peter Pen". 
In deze brieven waren opdrachten verwerkt die de kinderen 
thuis met hun ouders konden doorwerken. 
Ook zijn er een aantal bijeenkomsten op school geweest, 
was er een rondleiding door de kerk en is er een bezoek 
gebracht aan het bakkerij museum in Luyksgestel waar de 
kinderen brood hebben gebakken. In het project hebben de 
kinderen ook gespaard voor een kind uit Polen. Natalie en 
haar zusje zijn blind en Natalie kan ook niet lopen. Er is 
gewerkt en gespaard voor een braille typemachine. 
Ook de ouders hebben twee bijeenkomsten gehad en ze 
hebben samen met de kinderen een broodmaaltijd gehad. 
Een mooie tijd van voorbereiding met een fijne sfeervolle 
viering in een prachtig versierde kerk als afsluiting want nu 
zijn de  kinderen zoals Mardi Sanders steeds benadrukte 
geen Eerste communiekanten meer. De viering werd 
opgeluisterd door de Unity maar ook de communicanten 
zelf speelden op klokkenspellen en zongen liedjes. Nu 
komen er nog een paar brieven van Peter Pen bij de 
kinderen binnen vallen en volgt er nog een evaluatie avond. 
Zoals U merkt is er veel werk verzet en bij deze bedanken 
we : 
Mardi, Sonja, Jolanda, Patricia, Gerry, Marinka, Jolanda en 
Wilma voor hun inzet voor ons en onze kinderen. 
Hun namen zijn: Roos Huybers, Esmee Jansen,  
Pebbles Winthagen, Eline Witmer, Martine van den 
Boomen, Sten Gijbels, Dorus Kuypers, Daan Janssen,  
Geert Smits, Bart van Vlerken, Dennis van der Velden, 
Stan van Nuenen, Bas van Rooy, Stef Silkens, 
Kevin van Krieken en Coen van Herk. 
  
Hieronder volgen enkele reacties van de kinderen: 
Ik vond het leuk in de kerk, we hebben klokkespel 
gespeeld. 
We kregen voor het eerst een hosti, thuis hebben we feest 
gevierd. 
Dag van Daan. 
  
We hebben gezellig samen voor onze communie gewerkt, 
het broodbakken vond ik erg leuk en lekker 
De hosti was ook heel lekkeren het was fijn in de kerk, ik 
was wel een  beetje zenuwachtig toen ik voor moest lezen. 
Ik ben blij dat we voor Natalie 215 euro en 57 cent hebben 
gespaard. 
Misschien heeft zij nu ook een beetje feest  want dat hebben 
wij ook allemaal gehad. 
Thuis hebben we een fijne dag gehad. 
groetjes van Martine  
 
 

VTK 2007 

Veldhovens Tenniskampioenschap (16 t/m 24 juni)  
 
Na een feestelijk jaar, waarin onze Oerse Tennisvereniging 
TV de Korrel haar 25 jarig bestaan heeft gevierd, is het dit 
jaar raak voor het Veldhovense Tenniskampioenschappen 
toernooi (VTK toernooi). Het VTK toernooi wordt namelijk 
voor de 20e keer georganiseerd en dit feit willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben we er een 
heuse “feestcommissie” op gezet, welke bestaat uit mensen 
van onze commissie en die van de barcommissie. Het zal 
erop neer komen dat wij er, d.m.v. diverse thema-avonden, 
elke avond een feest van proberen te maken.  
 
Hierbij wil ik de mensen die lid zijn van een Veldhovense 
tennisvereniging oproepen je in te schrijven voor ons 
toernooi. Let wel op dat er voor veel catergorieën een 
leeftijdsgrens geldt (nl. men moet 25 jaar of ouder zijn). 
Het toernooi vindt plaats in week 25 (16 t/m 24 juni) en 
inschrijven kunt u tussen 20 april en 20 mei op website van 
TV de Korrel (www.tvdekorrel.nl), waar u tevens verdere 
informatie over ons toernooi kunt vinden.  
 
 
Vriendelijke Groet 
 
Mark Daniels 
Voorzitter van VTK-sporthuis Olympia Toernooi 
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Pinksterfietstocht 

PINKSTERFIETSTOCHT 1E PINKSTERDAG  
 
Zin in een leuke fietstocht samen met de hele familie, doe 
dan mee op zondag 27 mei a.s. want dan staat de jaarlijkse 
Pinksterfietstocht weer op het programma. Het is een 
oriëntatietocht van ± 22 km door de bossen van Oerle en 
omliggende dorpen. 
De tocht is geschikt 
voor jong en oud en er 
zijn leuke prijzen te 
winnen. 
 
Inschrijven en starten 
kan tussen  
13.00 uur en 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 27 mei dus in je agenda want 
we rekenen op een grote opkomst. 
 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 
 
 

De vierde ,,Oerse Motortoertocht’’ 
 
Op 24 juni gaat de Oerse Motortoertocht alweer voor de 
vierde keer van start, de gezellige Oerse toerrit voor 
motoren. 
Deze rit is uitgezet door Rinus Hazenberg, “de man die 
overal de weg weet”. 
Daarom kunnen de motorrijders ook deze keer weer 
rekenen op een mooie tocht met daarin veel leuke plekjes 
en fijne wegen waarop het top genieten is op de motor. 
We hebben weer een “aardigheidje” te bezoeken onderweg 
en na afloop is er weer de traditionele familie-BBQ waar 
ook de niet-gemotoriseerde familieleden aan deelnemen, 
een gezellig onderonsje met de verkiezing van de Oerse 
Motorrijd(st)er van het Jaar.  
Is het weer Ivanka Deenen of slaagt een mannelijke biker er 
dit jaar in deze titel te behalen?’s Avonds op 24 juni zullen 

we het weten… 
 
Rijd je motor, 
heb je ‘iets’ met 
Oers? Geef je 
dan op en rijd 
mee op 24 juni! 
We hebben 
goed weer 
besteld dus het 
kan niet mis 
gaan, rijd dus 

mee met de  “Rinus Rit”.  We starten vanaf   
9.00 uur op Cambiance de Molenvelden. 
Inschrijving en betaling graag minimaal 1 week voor de rit 
inleveren/voldoen dit i.v.m. het aantal te bestellen zaken. 
De kosten: 
 Deelname kosten per motor:  € 5,- 
 Wat krijg je hiervoor?  O.a. ontvangst met koffie en 
 gebak van de sponsors,  
 herinneringsplaatje en een foto van motor met berijder. 
 BBQ per persoon;  
 vanaf 12 jaar: €10,- 
 kinderen  t/m 12 jaar: € 6,- 
 De drank is voor eigen rekening. 
 
Aanmelden bij:  
Egbert Daal, Welle 8   ( 040 2053543 
Johan van Kessel, Zittard 61  ( 040 2051330 
Jo van Alst, Oude Kerkstraat 15  ( 040 2051928 
Bob van Soolingen, Boonberg 11 ( 040 2052213 
 
Let op: in verband met de feestelijke activiteiten van de 
Harmonie Cecilia is de geplande datum van de toer verzet 
van 17 juni naar 24 juni!! 

Oerse Motortocht 2007 
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Het interview 

Het gouden paar Van Doren 
Op 28 mei 1957 gaven Adriaan van Doren en Leen 
Jansen elkaar het jawoord. Op 31 mei viert de 
voormalige melkventer samen met zijn vrouw en familie 
het gouden huwelijksfeest. 
(Door Ad Adriaans.) 
 
Adriaan kwam ter wereld op 23 mei 1932 als oudste van 
een kinderrijk gezin. Zijn wieg stond aan de Berkt in Oerle. 
Na drie jaar verhuisde het gezin Van Doren naar de Nieuwe 
Kerkstraat. “We hadden in die tijd nog geen waterleiding. 
Er was wel een put, maar die stond in de zomer vaak droog. 
We haalden dan met een kan water uit een kraan op de 
Berkt die eigenlijk voor de brandweer bedoeld was. We 
woonden zo’n honderd meter van de straat. In 1953 kwam 
er waterleiding. De sleuf van de weg naar de boerderij 
moesten we zelf graven.” 
 
Oorlogsjaren 
 
“In de oorlogsjaren moesten we tientallen keren de kelder 
in. Mijn broer Paul was nog geen dag oud en hij moest al 
mee de kelder in. We hoorden de granaten overfluiten. Er 
zaten vaak blindgangers bij, je hoorde zo overkomen maar 
er volgde geen knal.” 
Het gezin bestond inmiddels uit dertien kinderen, acht 
meisjes en vijf jongens. Adriaan doorliep de lagere school 

tot en met de 
zevende klas. In de 
laatste klas moesten 
de leerlingen van 
de Duitsers 
verplicht Duits 
leren. 
 
Op zaterdag kregen 
de kinderen een 
wasbeurt. Niet in 
een luxe badkamer, 
maar in een zinken 
teil op de voorstal. 
“We hadden een 
fornuisketel waarin 
op maandag de was 
werd gekookt. De 
ketel werd met 
mutserds gestookt. 
Op zaterdag werd 

er water in verwarmd waarmee de zinken teil werd gevuld. 
Nadat twee tot drie kinderen in hetzelfde water werden 
gewassen werd het water ververst. Zo ging dat in die tijd.” 
 
Na de lagere school werkte Adriaan een tijdje op de veiling 
in Eindhoven. “Mijn vader was intussen melkboer 
geworden. Ik heb hem ook enkele jaren meegeholpen. Tot 
ik in dienst moest, dat was net na de watersnoodramp in 
1953. Mijn diensttijd duurde bijna twee jaar. Ik heb de 
vierdaagse van Nijmegen in die tijd nog gelopen. Je kreeg 
twee dagen extra verlof als je dat deed”, weet Adriaan nog. 
 
Leen 
 
Leen Jansen werd op 22 februari 1934 in Zonderwijk 
geboren. Het gezin telde tien kinderen, vijf van elke soort. 
Leen was zes jaar toen de oorlog begon. “We woonden in 
een oude boerderij met een dak van stro. Ik plukte 
meibloempjes achter de boerderij en zette ze in een vaasje 
bij het Mariabeeld. Zet ze daar maar neer, zei ons moeder, 
want het is oorlog geworden. En bid er ook maar wat bij. 
Mijn moeder huilde en dat vond ik maar akelig op mijn 
leeftijd. Op een keer stond er tijdens de mis een 
vrachtwagen met Duitsers voor de kerk. Die kwamen de 
jongemannen ophalen. Er stonden ook enkele jongelui 
achter in de kerk en die hadden dat in de gaten. Er liep er 
een naar voor en vertelde dit tegen de kapelaan die op de 
preekstoel stond. Deze gaf de jongens het advies om via de 
sacristie en het kerkhof te vluchten. Ze gingen meteen.” 
 
WC 
 
Het badritueel in huize Jansen was hetzelfde als bij de Van 
Dorens. De wc was op de stal. “Het was er nooit koud”, 
weet Leen nog goed. Wel was ze wel eens bang. “Als je 
naar boven keek zag je wel eens een rat op een schuine balk 
lopen. Ik dacht dan: als die maar niet naar beneden valt.” 
 
Leen doorliep zeven klassen van de meisjesschool in 
Veldhoven. “Ik heb ook nog een jaar naailes gehad. Toen 
was ik veertien en moest ik gaan werken. Twee jaar heb ik 
als stikster op een schoenfabriek gewerkt en drie jaar bij 
mulder De Kort aan de Zandoerleseweg in het huishouden. 
Toen ging een zus van mij trouwen en moest ik thuis mee 
het huishouden doen.” 
 



9 

Kermis 
 
Toevallig was zowel Adriaan als Leen bevriend met een lid 
van het gezin Van de Oetelaar. “Daar hebben we elkaar 
leren kennen”, zegt Adriaan. “We gingen toen naar de 
kermis in Oerle, samen schommelen.” Na ruim vier jaar 
verkering trouwde het stel op 28 mei 1957 en nam het zijn 
intrek in de tot woning verbouwde stal van de boerderij van 
de familie Van Doren. Adriaan had inmiddels het 
melkventen overgenomen van zijn vader. Na vijftien jaar 
verhuisden Adriaan en Leen met hun zes kinderen naar het 
huis aan de Nieuwe Kerkstraat waar ze nu nog steeds 

wonen. 
 
Venten 
 
In 1955 startte Adriaan met het venten van melk voor 
Campina. Hij begon in die tijd met paard en wagen. “Die 
hitten waren rotzakken. Ik had een keer een nieuw pak van 
Campina aan en toen beet het paard in mijn arm. Het dier 
werd vals gemaakt door schoolgaande jeugd. In het 
voorbijgaan gaven die het paard wel eens een por tussen de 
ribben.” Adriaan heeft drie tot vier paarden van Campina 
gehad. “Eentje kreeg van een klant in de Clementinalaan 
altijd een suikerklontje. En zolang hij dat niet gehad had op 
dat adres verzette hij geen stap.” 
Leen had het niet op de paarden, ze was er bang van. Leen: 
“Op een hete zondagmiddag was Adriaan eens naar het 
voetballen. Ik hoorde voetstappen, het paard kwam binnen. 
Ik riep: eruit, eruit! Ik liet een emmer vol water lopen en 
zette die bij het paard. Die dronk de emmer leeg en het 
paard liep weer terug naar de wei.” 
 
Adriaan bestelde de melk per telefoon. “Ik moest dan gaan 

bellen bij Toon van de Velden aan de Nieuwe Kerkstraat. 
Hij was een van de weinigen die telefoon had. De melk 
werd ’s nachts gebracht in melkkannen. Mijn werkdag 
startte om 05.30 uur met het voeren van het paard. Om 
07.00 uur was ik bij de eerste klant. Bij de klant tapte ik de 
gevraagde hoeveelheid vanuit een kan met een kraantje in 
een handkan. Met de handkan ging ik achterom naar de 
klant. Het totale assortiment in die tijd bestond uit melk, 
gortepap en karnemelk. Later kwam er ook gesteriliseerde 
melk bij. Het klooster was een grote klant. Er waren nogal 
wat pensionaires. Zes dagen per week moest ik er leveren, 
ze namen zo’n vierhonderd tot vijfhonderd liter melk af per 
week.” 
 
Citroën 
 
In 1970 behaalde Adriaan zijn rijbewijs. “Toen kreeg ik de 
beschikking over een Citroën met aanhanger van Campina. 
We hadden een koeling aan huis en het assortiment was 
inmiddels uitgebreid met yoghurt, vla en diverse soorten 
boter. Eén keer heb ik een ongelukje meegemaakt. Toen ik 
langs de Oude Kerkstraat stond is er eens een wielrenner 
achter tegen de aanhanger gereden.” Op vijftigjarige leeftijd 
kreeg Adriaan werk in de Campinafabriek in Eindhoven. 
Negen jaar later mocht hij er vervoegd uit. 
 
Groen en Keurig 
 
Begin jaren zestig stond Adriaan mede aan de wieg van 
dahliavereniging Groen en Keurig. “Dat was toen in, bijna 
elk dorp had wel een bloemenvereniging. Het is een fijne 
club. We hebben het gezellig onder elkaar en het is een 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Merefelt de boer op  

Merefelt
Zorgcentrum

uitdaging om de mooiste bloem te kweken.” 
Ook is hij al veel jaren lid van de schoffelploeg. “Toen 
pastoor Vekemans nog leefde luidde hij altijd het kleinste 
klokje van de toren als het koffietijd was”, lacht Adriaan. 
“We zijn er altijd op maandagmiddag. Gemiddeld zijn we 
met acht mensen aan het schoffelen, we buurten veel. Of er 
werk is of niet, we komen.” Bij de wedstrijden van 
RKVVO is hij ook regelmatig een geïnteresseerd 
toeschouwer. 
 
Leen heeft het maken van kaarten als hobby. Jarigen in haar 
omgeving kunnen rekenen op een door haar gemaakte 
kaart. “Ik ben ook lid van de KVB. In het verleden heb ik in 
het bestuur gezeten en ik ben een tijd voorzitster geweest. 
Ook heb ik bij de KVB aan toneel gedaan tijdens het 
kerstspel. Verder heb ik enkele gedichtenbundels waaruit ik 
gedichten van buiten leer. Dat heb ik altijd graag gedaan.” 
 
Op 31 mei wordt het gouden feest gevierd. Om 14.00 uur is 
er een H. Mis in de kerk waarna later die dag dorpscentrum 
d’Ouw School de feestlocatie is. 

Zorgcentrum Merefelt ‘de boer op’! 
 
In de ouderenzorg worden typische begrippen gebruikt. De 
taal van de beleidsmakers is niet altijd de taal van de 
mensen van de dagelijkse praktijk. 
Tegenwoordig zijn ‘intramurale zorg’ en ‘extramurale zorg’ 
heel gangbare begrippen. Maar wat betekent dit nu? 
 
Intramurale zorg; u herkent het woordje intra ofwel binnen 
en het woordje muraal ofwel muren. 
De letterlijke vertaling is dus zorg die binnen de muren 
geleverd wordt. Zorg, die aan onze cliënten die bij ons 
verblijven gegeven wordt, noemen we intramurale zorg.  
Extramurale zorg; u herkent het woordje extra ofwel buiten 
en het woordje muraal. Met deze term bedoelen we in ons 
vak de zorg die ‘buiten de deur van zorgcentrum Merefelt’ 
geleverd wordt. 
 
Zorgcentrum Merefelt levert beide soorten zorg; zorg 
binnen haar eigen muren, en zorg bij u thuis. We trekken er 
met ons zorgteam op uit, we gaan bij wijze van spreken, de 
boer op. 
Inmiddels beschikken we een heel team, dat extramuraal 
werkt. Medio april 2007 hebben zij hun nieuwe uitvalsbasis 
gevestigd in woonzorgcentrum Sele.  
Maar zij kunnen zorg leveren in heel Veldhoven. 
 
Ogen druppelen, huishoudelijke ondersteuning, medische 
verzorging, … het Centraal Indicatieorgaan Zorg is in 
eerste aanleg uw gesprekspartner. Zij verstrekken indicaties 
waarmee u vervolgens kunt kiezen wie bij u de zorg levert. 
Te allen tijde kunt u beroep doen op onze zorg wanneer u 
hiervoor geïndiceerd bent. Neem gerust contact op met het 
transferbureau van Regionale Zorgcentra de Kempen 
(0497-331763) en zij zorgen dat u de juiste kwaliteit en 
hoeveelheid zorg ontvangt. 
 
Tegenwoordig hebben we binnen zorgcentrum Merefelt dus 
ook intramurale en extramurale medewerkers. Het beroep 
van de klassieke bejaardenverzorg(st)er is door de jaren 
heen flink veranderd. Met name de zorgverlener die de wijk 
in gaat, komt in diverse situaties terecht. Van Oerle tot in 
Meerveldhoven, van in de flat op het City Centrum tot in de 
boerderij in Veldhoven West. Bij wisselende en vaste 
cliënten met telkens andere zorgvragen. Dat maakt het vak 
bijzonder boeiend. Het meeleven met de cliënt en zijn 
situatie, het aanvoelen van waar diens behoefte ligt en het 
middelen ten behoeve van de beste en de meest efficiënte 
werkwijze en planning… soms een hele puzzel. Wij doen 
ons uiterste best om u ten dienste te zijn, en horen graag 
van u.  
 
Dianne Engels 
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BIO Gezelligheidstoernooi 

Beste sportievelingen, 
 
Op 10 juni a.s. organiseren wij weer het BIO- 
gezelligheidstoernooi !!! 
Bij dezen nodigen wij jullie allen uit om een team samen te 
stellen en gezellig met ons mee te doen. 
Je kunt je opgeven dmv het invullen van onderstaand 
formulier. Nadere informatie ontvang je 2 weken voor 
aanvang van het toernooi. 

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJFFORMULIER GEZELLIGHEIDSTOERNOOI 
 
De volgende personen schrijven zich in voor het gezelligheidstoernooi van 10 juni 2007. 
 
   DAMES                        HEREN 
 
1..................    1. ................. 
2. ..................      2. ................. 
3. ..................   3. ................. 
4. ..................   4. ................. 
5. ..................   5. ................. 
6. ..................   6. ................. 
 
CONTACTADRES:   naam:  ........................ 
   adres: ........................ 
   tel.: ........................ 
   e-mail:  ........................ 
 
NAAM TEAM:  .................................... 
 
DIT INSCHRIJFFORMULIER GRAAG VOOR 28 MEI 2007 A.S.  INLEVEREN BIJ IEMAND VAN DE 
TOERNOOICOMMISSIE. 
 
Lenny Basten 
Frans Loots  Oude Kerkstraat 36, Oerle of e-mail: f.loots@chello.nl 
Sandra Verkuijlen De Steenzager 7, Veldhoven 
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Vakantieprogramma 2007 

Het programma 
Ook dit jaar zijn er weer een aantal mensen in de weer 
geweest om een fantastisch vakantieprogramma voor jullie 
in elkaar te draaien. 
Het programma is bedoeld voor kinderen van groep 2 t/m 8 
van het schooljaar 2006/2007 en ziet er als volgt uit: 
 
Zondag 29 juli: Olympische dag 
Hieraan kunnen alle groepen deelnemen. Deze activiteit 
vindt plaats op het grasveld naast de basisschool. Iedereen 
is welkom om de kinderen te komen aanmoedigen. 
 
Dinsdag 31 juli en woensdag 1 augustus: Bivak Oerle 
Deze bivak is voor de groepen 2 t/m 5. Dit jaar is het 
thema: “De Boerderij”. Compleet met spannende 
overnachting in blokhut “d’n Bosbender”… 
 
Dinsdag 31 juli t/m donderdag 2 augustus: Bivak België 
Voor de groepen 6 t/m 8 staat wederom het zeer populaire 
kanokamp op het vakantiemenu.  
Deze 3-daagse bivak in het schone Belgische land mag niet 
worden gemist! 
 
Vrijdag 3 augustus: Speeltuin Lommel (België) 
Bij droog weer gaan de kinderen van de groepen 2 t/m 5 
naar de populaire speeltuin  
in Lommel. 
 
Zondag 5 augustus: Fietstocht 
Een mooie fietstocht voor het hele gezin door de prachtige 
omgeving van Oerle. Na afloop is het mogelijk om een 
hapje van de barbecue te bestellen. 
 
Dinsdag 7 augustus: Bobbejaanland 
Ook dit jaar staat het spannende Bobbejaanland weer op het 
programma. De enige vereiste is een goed humeur! 
 
Donderdag 9 t/m zaterdag 11 augustus: Wandeldriedaagse 
Voor alle groepen wandelen door de mooie OERSE 
omgeving. De laatste dag natuurlijk een geweldig onthaal 
door de ouders met muzikale ondersteuning van Harmonie 
SINT CECILIA!! 
 
Zaterdag 11 augustus: Afsluitingsavond 
Op deze avond: “Musical Night”. 
Natuurlijk nodigen wij ook de ouders uit! 

Deelnemen 
Alle kinderen die in het schooljaar 2006/2007 in  
groep 2 t/m 8 van de basisschool zaten, mogen aan het 
fantastische vakantieprogramma meedoen. 
De deelnemersbijdragen zijn als volgt: 
Voor 1 kind per gezin    €  40,— 
2 kinderen per gezin      €  75,— 
3 kinderen per gezin      € 105,— 
4 kinderen per gezin      € 130,— 
Het is ook mogelijk, om voor één week in te schrijven. De 
kosten voor inschrijving zijn dan €  25,— per kind, 
ongeacht het aantal kinderen per gezin. 
De eerste week loopt van zondag 29 juli tot en met zondag 
6 augustus.  
De tweede week loopt van zondag 6 augustus tot en met 
zaterdag 11 augustus. 
Alléén inschrijven voor het wandelen is ook mogelijk.  
De kosten hiervan zijn  €  10.- per kind, ongeacht het aantal 
kinderen per gezin. 
 
Inschrijven 
Inschrijven voor het vakantieprogramma kan door middel 
van het inschrijfformulier op de volgende bladzijde. Het 
programmaboekje wordt daarna thuisbezorgd. 
Vul het formulier in en lever het vóór 16 mei in bij  
Thera van Rooij of Ankie Schippers.   
Na 16 mei: helaas pindakaas!  
 
Leden van het vakantiecomité 
 
Voorzitter: 
Ankie Schippers Zandoerleseweg 18 ( 2052842 
 
Penningmeester: 
Jan Borgmans Welle 18 ( 2051113 
 
Secretaris: 
Marja Huijbers Ruiske 7 ( 2052656 
 
Overige leden: 
Jacqueline Borgers Paleisstraat 6 ( 2051910 
Eric-Jan van Buêl Zittardsestraat 19 ( 2052703 
Tinus van Campen Janus Hagelaarsstraat 19 ( 2052721 
Wilma Flesch Welle 24 ( 2053233 
Hannie Jacobs Sint Janstraat 15 ( 2052949 
Toon Luykx Janus Hagelaarsstraat 17 ( 2052852 
Petro van Rooij Zandoerleseweg 11 ( 2052664 
Thera van Rooij Berthastraat 6 ( 2053206 
Tinus Silkens Janus Hagelaarsstraat 15 ( 2052833 
Esther v.d. Vorst Zandoerle 14 ( 2300636 
Wil van de Vorst Stepke 1 ( 2053265 
 
 
 
Zoals ieder jaar willen wij ook nu weer een beroep doen op 
ouders en/of broers en zussen om ons te helpen tijdens de 
activiteiten. Vraag even of ze het inschrijfformulier ook 
invullen!!!   
 

??Vergeet niet in te schrijven  
vóór 16 mei a.s.!!! 
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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 

   

Heeft 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 

29 juli Olympische dag    

31 juli, 1 en 2 aug. Bivak België    

30 juli Helpen tenten opbouwen (Bivak Oerle)    

31 juli Helpen activiteiten 10.00-17.00 u.(Bivak Oerle)    

31 juli Helpen avondprogramma (Bivak Oerle)    

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

   

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

   

7 augustus Bobbejaanland    

9, 10 en 11 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 € 40.—, 2 kinderen € 75.—, 3 kinderen € 105.—, 4 kinderen € 130.—) 

 

£ week van 29 juli t/m 5 augustus ( € 25,- per kind)  

£ week van 5 t/m 11 augustus  ( € 25,- per kind)  

£ alleen wandelen op 9, 10 en 11 augustus ( € 10,- per kind)  
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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 
 

Iedere woensdagmorgen  
(m.u.v. de schoolvakanties) 

 

Inloopochtend van 9.00 tot 12.00 uur 

Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

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

Verhalen vertellen 

Op eerste pinksterdag in Dwaaltuin ’t Oerse Zand en bij 
’t Geitenboerke 
VerVe trakteert op verhalen 
 
Eens per jaar trakteert Vertelclub Veldhoven, kortweg 
VerVe, liefhebbers op mooie, spannende, humoristische en 
ontroerende verhalen. Dat gebeurt op één van de Nationale 
Verteldagen, dit keer – toevallig - op eerste pinksterdag, 
zondag 27 mei. 
Tegelijkertijd de Dag van het Park, zodat VerVe te 
beluisteren is in Dwaaltuin ’t Oerse Zand, Zandoerleseweg 
78 in Zandoerle. In deze parkachtige tuin staan van 
11.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur 
meerdere vertellers gereed om het gevarieerde repertoire te 
delen met jong en oud. Volgens de oude vertelkunst, dus uit 
het blote hoofd, brengt VerVe het één na het andere relaas 
tot leven. 
Wat tussen 15.00 uur en 17.00 uur ook nog gebeurt bij ’t 
Geitenboerke op de Toterfout 13. Waarom? De twee 
locaties zijn respectievelijk start- en eindpunt van de 
zogenoemde Coers te Zandoers. Als wandelroute van twee 
tot drie kilometer heel goed te lopen en als fietsroute van 

zo’n tien kilometer uitermate geschikt voor jong en oud. En 
laat 27 mei nu de laatste zondag zijn van de Brabantse 
Fietsmaand. 
Een uitgelezen dag om er in dat kader nog eventjes op uit te 
trekken aan de hand van een routebeschrijving. Die is 
tussen 10.00 uur en 14.00 uur verkrijgbaar bij de 
Dwaaltuin. Waar ieder zich, net als bij ’t Geitenboerke, op 
de vastgestelde tijden altijd kan laten verrassen door de 
korte, theatrale voordrachten van VerVe. Ook bij héél 
slecht weer, want op beide plaatsen gaan de vertellers dan 
binnen aan de slag. 
En natuurlijk mag het publiek tot sluitingstijd om 17.00 uur 
op het gemak door de tuin struinen en een kijkje nemen bij 
of knuffelen met de lammetjes van ’t Geitenboerke. Waar 
bezoekers ook een kopje koffie of thee krijgen en kaas 
mogen proeven als ze kiezen voor het ‘Coers te Zandoers 
met VerVe’ arrangement. Dus ga met de hele familie of 
vriendenclub wandelen of fietsen en kom op verhaal. 
 
Kosten: 
Arrangement ‘Coers te Zandoers met VerVe’, inclusief 
fiets- of wandelroute Coers te Zandoers, toegang tot 
Dwaaltuin ’t Oerse Zand en ’t Geitenboerke, waar koffie of 
thee en kaas proeven, plus op beide plaatsen luisteren naar 
verhalen: € 6 (volw), kindprijs € 2,50 
(vanaf 13 jr.). Per arrangement gaat  
€ 0,50 naar het goede doel: het 
Jeugdsportfonds Brabant. 
Beide locaties zijn ook los, zonder 
arrangement, te bezoeken. 
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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

Ouw (k)oers 

Koers van Toen.  Bron Koers van Oers jaar 1986 nr. 4 
  
Hoi, ik ben Louis v.d. Oetelaar en zit in groep 8. Na de 
lagere school ga ik naar het Anton v. Duinkerken College. 
Ik hou van voetballen en tennissen. Nou, ik ben uitgeluld. 
Houdoe. 
  
Hallo ik ben Perry Geerts, ik zit in groep 8 van St. jan 
Baptist basisschool. Ik ga naar de Mavo Koningshof. En 
daarna naar de landbouwschool. Ik hoop later boer te 
worden. 
  
Ik ben Arie Schippers, ik zit in groep acht, ik ben 12 jaar. Ik 
ga naar de Mavo. Als ik daar af ben ga ik een 
vertegenwoordigerscursus volgen en dan g aik een 
middenstands cursus volgen en als ik klaar ben wil ik bij 
ons pap gaan werken. Einde. 
  
Hallo mijn naam is Lisette Klaasen. Ik zit in klas 6 en ga 
naar Mavo Koningshof in Veldhoven. Ik heb het hier 6 jaar 
leuk gevonden en vind het jammer dat ik van deze school af 
ga. Ik bedank alle meesters en juffrouws die mij in de klas 
gehad hebben.. Daaaaag. 
  
Hallo ik ben Cristian en ik zit in groep 8 van de St. Jan 
Batist school als ik van deze school af ga ga ik naar 
Veldhof ( LTS ) En als ik van de LTS af ben word ik 
loonwerker. 
  
Ik ben Marielle Schippers, Ik ben 12 jaar en zit in  
groep 8 ( klas 6 ). Na deze groep ga ik naar ,t Anton van 
Duinkerkencollege. Mijn hobby,s zijn: paardrijden, lezen en 
zingen. Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Misschien 
ga ik op een kantoor werken. Daar kan ik dan brieven 
schrijven en typen. Als dat niet lukt ga ik doorstuderen.  
 

2 maal in de finale 

Ik vond het wel leuk om dit ook even aan jou te laten lezen. 
leuk stukje trouwens in de koers van oers 
Dit toernooi was de eerste keer dat ik in de Second Draw 
speelde. Mijn eerste singel wedstrijd moest ik zaterdag om 
9:30.uur. De eerste set verloor ik met 6-2. Dat was dus niet 
zo goed, maar dat kwam vooral omdat ik niet zo goed 
geslapen had en natuurlijk laat naar bed ging. Het moet ook 
feest blijven. Maar goed toen dacht kom op even er 
tegenaan. De tweede set won ik met 6-4 en de derde set met 
6-2. Had ik dus toch nog gewonnen! 
Toen moest ik 's middags om 16:30 uur een dubbel spelen 
met mijn maatje Rachel. Ook daar gaven we de eerste set 
weg met 6-4. De tweede set stonden we achter met 5-1, 
maar zijn we toch noch terug gekomen met 7-5. Die hadden 
we dus gewonnen en toen de derde set wonnen we met 6-2.  
Zondag moest ik de finale singel en dubbel spelen. Eerst 
een singel om 9:30 uur en die won ik moet 6-4 en 6-2. YES 
toen was ik eerste met de singel! 'S middags moest ik om 
13:00 uur  de finale dubbel. Helaas verloren we die met 6-3 
en 6-4. 
Verder was het een super leuk toernooi. 
Groetjes Brechje 
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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

Succesvolle boekenmarkt 

Op 15 april jl was de Oerse Braderie van het tienercomité. 
Ook de Koers van Oers was hier vertegenwoordigd met de 
boeken- en platenmarkt. We hebben veel mensen blij 
kunnen maken met een boek. Dit hadden wij niet zonder uw 
hulp kunnen doen. Wij danken u hartelijk voor  de boeken 
die u ons geschonken hebt. Ook danken we alle mensen die 
boeken bij ons gekocht hebben.  
Wij hopen als redactie volgend jaar weer van de partij te 
zijn. Hebt u boeken die u niet meer leest, platen of cd’s die 
u niet meer beluisterd neem even contact op met de Koers 
van Oers.  
 

Tweede leven kopieerder 

Kopieerapparaat voor Pastoor Vekemansfonds 
 
De Stichting Pastoor Vekemansfonds is onlangs verblijd 
met een kopieerapparaat. Omdat Rabobank Oerle-Wintelre 
haar printerpark heeft vervangen werd ondermeer een 
kopieerapparaat overbodig. De stichting, die de Rabobank 
als huisbankier heeft, kan het apparaat goed gebruiken. Zij 
gaat het inzetten voor haar administratie en het maken van 
nieuwsbrieven die periodiek aan donateurs en sponsors 
worden verstuurd. De stichting heeft in de Kempen zo’n 
dertig kledingcontainers staan. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding, donaties en giften van sponsors komt 
ten goede aan de opvang, opvoeding en opleiding van 
kansarme kinderen in de Indase staat Jharkand en 
omgeving. Maar de stichting doet meer. Naast 
waterprojecten die van groot belang zijn voor de 
gezondheid van de plaatselijke bevolking ondersteunt de 
stichting momenteel de bouw van een middelbare school. 
De kinderen krijgen er les in het Engels zodat ze later 
makkelijker aan een baan kunnen komen. De stichting 
betaalt ook een deel van het salaris van de leerkrachten. De 
ouders van de leerlingen kunnen doorgaans weinig 
bijdragen. 
 
Om nog meer kinderen te kunnen laten studeren is de 
stichting nog op zoek naar sponsorouders. Ondersteunen 
van een kansarm kind kan al vanaf € 80,00 per jaar. 
Informatie hierover verkrijgen en aanmelden kan bij Mieke 
van Gompel, telefoonnummer 040 – 2540632 of via e-mail: 
info@stpvf.demon.nl 
 
Op de foto bij hun nieuwe aanwinst: v.l.n.r. penningmeester 
Chris Raijmakers, Mieke van Gompel (secretariaat) en 
voorzitter Bernard Vekemans. 
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Koken met de koers 

Belangstelling voor de 
Veldhovense politiek?

Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl

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

Roerei met gerookte zalm en asperges voor 4 personen 
  
Ingredienten: 

6 eieren 
4 asperges, gekookt, in stukjes ( goed uit laten lekken ) 
100 gram gerookte zalm, in reepjes 
1 eetlepel koksroom 
boter 
2 eetlepels peterselie, fijngehakt 
geroosterd brood 
zout en peper 

  
Bereiding: klop de eieren met de room en wat zout en peper 
los. Roerbak de eieren in een pan met een beetje boter tot ze 
bijna gestold zijn. Doe er de asperges en zalm bij en bak 
nog even mee. Verdeel over 4 borden en garneer met 
peterselie. Serveer met geroosterd brood. 
  
Asperge roomsoep met kervel 
  
Ingredienten: 

1 kg asperges 
9 dl groentebouillon 
125 ml creme fraiche 
2 hardgekookte eieren in stukjes 
3 eetlepels fijngesneden kervel 
1 eetlepel fijngesneden peterselie 
zout en peper 

  
Bereiding: 
Schil de asperges, snijd ze in stukken en voeg de bouillon 
toe. Laat de asperges in 20 minuten gaar worden. Pureer de 
asperges, met het vocht, met een staafmixer. Meng er de 
creme fraiche met de kervel en peterselie door. Voeg naar 
smaak zout en peper toe. Serveer de soep in borden en 
garneer met de stukjes ei en een takje kervel. 
 

Tip: garneer de soep met, in een droge koekenpan 
geroosterd, amandelschaafsel. 
  
Aspergesalade met krab 
  
Ingredienten: 

1 pond asperges 
150 gram surimi ( krabstukjes ) 
2 eetlepels fijngesneden dille 
125 ml zure room 
2 eetlepels mayonaise 
enkele druppels tabasco 
zout en peper 

  
Bereiding: 
  
Schil de asperges en kook ze in 10 minuten. Giet ze HEEL 
GOED af en laat ze afkoelen. Snijd de krab in kleine 
stukjes. Snijd de asperges in schuine stukjes van ongeveer 2 
cm. Meng de zure room met de mayonaise en breng het 
sausje op smaak met tabasco, zout en peper. Schep er de 
asperges, krab en dille door. Lekker op een toastjes, 
stokbrood of een komkommerschijfje. 
  
SMAKELIJK ETEN. 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Nieuwe outfit  

Rabobank Oerle–Wintelre steekt de fietsgroep uit 
Wintelre in het nieuw.  
 
De fietsgroep uit Wintelre, die bestaat uit tourfietsers uit 
Wintelre, Oerle, Veldhoven en Waalre, is 20 jaar actief. Dit 
was voor Rabobank Oerle–Wintelre reden om hen voor een 
4-daagse fietstocht, rondje Benelux, welke tijdens het 
Pinksterweekend wordt gereden, in het nieuw te steken. 
Door enkele inwoners van Wintelre werden ook voor 1987 
enkele korte fietstochten van 1 of 2 dagen georganiseerd, 
maar het echte grote werk begon in 1987. 
In dat jaar werd een sponsortocht in 2 weken heen en weer 
van Wintelre naar Lourdes gefietst. Een tocht van ca. 2800 
km. in 2 x 7 dagen fietsen.  De groep bestond toen uit  
6 personen: Huub Senders, Gerrit Wilting, Henk van der 
Heijden (allen uit Wintelre) 
Piet Teunissen (Waalre), Henny de Haas (Veldhoven) en de 
(oud) Oerlenaar Driek van de Vondervoort. Hiervan zijn 
Huub, Henk, Henny en Piet nog actief bij de club in 
Wintelre en Driek uiteraard in Boekel. Op dit moment is de 
groep uitgebreid met uit Wintelre: Will van Loon, Jeroen 
van Ham, Henri Swaanen en Harrie Bartels. Oerle  wordt 
vertegenwoordigd door Ad van Diessen. 
 
De vaste kern van de groep heeft in het verleden veel 
sponsortochten georganiseerd. 
Denk hierbij aan Rome – Oerle in 1990. 1700 km fietsen in 
9 dagen voor het Pastoor Vekemans fonds. Later in 1992 
Santiago de Compostela – Wintelre  2200 km, in 1994 
Wintelre – Czestochowa – Jarocin – Czempin –  Wintelre 
2800 km. Tijdens deze tocht is ook de jumelage van 
Veldhoven met Jarocin bekrachtigd. In 1996 Wintelre – 
Praag –  Wintelre en in 1998 Wintelre – Wenen – Wintelre. 
Tijdens deze rit is Driek  na de 2e etappe opgehaald om 
tijdens het weekend als burgemeester van Boekel 
geïnstalleerd te worden. 
De laatste 2 etappes heeft Driek weer meegefietst. Dus wij 

zeiden dan ook: “Hij is vertrokken als wethouder van de 
gemeente Veldhoven en hij komt terug als burgemeester 
van Boekel.” 
In 2000 werd een mini rondje Frankrijk (2000km) gedaan. 
In 2002 een trip van Fatima via Lourdes naar Wintelre. Dit 
was de laatste grote sponsortocht die door de groep werd 
gedaan. De tochten daarna duurden 4 tot 5 dagen en werden 
ook wat dichter bij huis gereden. 
Zo werden achtereenvolgens de Vlaanderen fietsroute, 
Rondje Nederland en de opening van de galerie van Riek 
Wouters in het  Franse Pierrefitte-s-Air gedaan. 
 
Voor de jongere lezers is het misschien niet voor te stellen, 
maar in een tijd waarin geen GSM en internet bestond, was 
het een heel avontuur om voor 2 weken van huis te zijn. Het 
was in die tijd niet mogelijk om vanuit de volgauto met de 
fietsers te bellen of om via internet overnachtingen te 
reserveren. Overnachtingen werden via brieven geregeld en 
het contact met elkaar kon alleen maar via het centrale 
nummer van het politiebureau in Veldhoven. 
 
Dit jaar staat dus een Rondje Benelux op het programma. 
De groep vertrekt op vrijdag 25 mei van Wintelre naar 
Malmedy. Vervolgens gaan ze via Luxemburg naar 
Boullion, Namen terug naar Wintelre waar ze op maandag 
28 mei (2e Pinksterdag) weer arriveren.  De taak van  
chauffeur / verzorger wordt ingevuld door Jo v.d.  
Biggelaar en Frans v.d. Velden.. 
Natuurlijk is hiervoor een volgauto met o.a. de “gewone” 
kleding nodig. Deze is beschikbaar gesteld door Toyota 
Driesen uit Bladel en wordt zoals in het verleden ingericht 
in de werkplaats van De Wit van Loon. 
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7 KEER DE ALPE D’HUEZ OPFIETSEN VOOR HET 
GOEDE DOEL! 
 
En Oerle doet ook een duit in het zakje. Rob Slaats, mijn 
broer en toekomstig Oerlenaar, gaat dit fietsen en ik ga 
schrijven voor het goede doel.  
Begin juni gaan we live internetverslag doen van deze 
ambitieuze sponsorrit op de Alpe d’Huez Ik ben betrokken 
geraakt bij deze sponsorrit door Rob. Rob heeft vorig jaar  
op 06-06-2006, 6 keer succesvol de Alpe d’Huez opgefietst. 
Bijna onmenselijk maar wel iets waar ik supertrots op ben. 
Deze rit was vorig jaar goed voor € 370.000,00 ten behoeve 
van kankerbestrijding. 
 
Een gemis van vorig jaar was dat het thuisfront, de sponsors 
en vrienden op de dag zelf niet wisten hoe het met de 
renners ging. Waren ze nog aan het fietsen? Waren er 
misschien ongelukken gebeurd en is er al iemand over de 
finish gekomen na 6 keer klimmen? Voor de hand liggende 
vragen die wij dit jaar live proberen te beantwoorden 
gedurende dè dag van de rit. Dat lat is iets hoger gelegd dan 
vorig jaar om een nog hoger bedrag bij elkaar te kunnen 
fietsen. Op 7 juni gaan Rob en ongeveer nog 130 renners 
6 + 1 = 7 keer naar boven voor het goede doel! 
In het juninummer uitgebreid verslag over deze rit. 
Wil je nu al meer weten kijk dan op de site:   
http://www.alpe-dhuzes.nl 
 
Vele sportieve groeten, 
Hetty 
 

7 maal op 07-06-07 Nieuwe koersbalmat 

Nieuwe koersbalmat voor KBO 
 
“We zijn er heel erg blij mee, dat is nou het voordeel van 
een zelfstandige bank.” Zo toont de plaatselijke KBO haar 
waardering voor de onlangs door de Rabobank ter 
beschikking gestelde koersbalmat. 
 
Ongeveer anderhalf jaar speelt men koersbal bij de KBO. 
Er werd begonnen met een tweedehands mat, gekocht via 
een advertentie in het blad Nestor voor honderd euro. Deze 
bleek echter niet meer geschikt om er wedstrijden op te 
spelen. Ten gevolge van het gebruik was de mat te kaal 
geworden. Met succes deed men een beroep op de 
Rabobank. 
 
Iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur wordt er 
door zo’n veertien KBO-leden in dorpscentrum d’ Ouw 
School koersbal gespeeld. Om 09.15 uur zijn de meesten er 
al, zo hebben ze het er op. “Het is een concentratiesport, net 
als biljarten”, weet Ad van Selst. “Het is een ideale sport. Je 
kunt het zelfs vanuit een rolstoel spelen, en tot op hoge 
leeftijd. Het peil is het afgelopen jaar al flink omhoog 
gegaan. Iedereen kan het, en iedereen wil winnen.” 
Een keer per jaar doet de KBO mee aan het kringtoernooi in 
Veldhoven waaraan alle afdelingen deelnemen. Afgelopen 
jaar waren er negentig deelnemers. De afgelopen twee jaar 
is het toernooi in d’Ouw School gehouden omdat er nergens 
zo’n geschikte accommodatie is. In de grote zaal liggen dan 
vier koersbalmatten. Het toernooi duurt de hele dag. 
Leden van de KBO in Oerle zijn welkom om op 
donderdagmorgen mee te komen spelen. 
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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 18. 
 

Het Pensionaat  
 
Deel vier. 
 
Hoe verliep de dag in het pensionaat voor de pensionaires? 
‘s Morgens werd men al vroeg gewekt, de tijd lag altijd zo 
rond 06.30 uur. Dat wekken gebeurde dan door de zuster 
die op die dag dienst en toezicht had op het verloop van het 
ochtend ritueel. De zuster liep door de gangen van de 
slaapzaal, van de jongste pensionaires en door de gangen 
van de afgescheiden slaapvertrekken van de oudere 
pensionaires. Ze klapte in haar handen om een iedereen te 
wekken en enkele ogenblikken later riep zij door de gangen 
heen: “Geloofd zij Jezus Christus”, waarop de pensionaires 
diende te antwoorden: “In alle eeuwigheid, amen.” 
Zodra dit gebed zich had laten horen moest een ieder uit 
haar bed komen en neerknielen in de gang voor haar 
kamertje! Zo werd dan het morgengebed gebeden. 
Men diende zich dan aan te kleden maar de oudere 
pensionaires die al langer hier waren kropen toch weer 
terug in hun bed en bleven nog een kwartier tot een half uur 
liggen, maar o je als men gesnapt werd dan kreeg men 
minpunten of straf. De zuster kwamen dan ook geregeld 
kijken of men wel uit bed was. 
Maar na de jaren zo rond 1950 werd dit ochtendgebed 
gewijzigd in: “Jezus, Maria en Jozef”, waarop de 
pensionaire dan antwoordden: “Amen”. Laten wij zeggen 
dat de moderne tijd zijn intrede gedaan had. Ook het 
morgengebed buiten de kamers werd afgeschaft. 
 
  
Om 07.30 uur was het ontbijt in de eetzaal, gezamenlijk, 
ook werd er gebeden voor dat men kon gaan eten. Zoals de 
pensionaires zelf ervaarden was dit ontbijt maar sober. Ook 

het eten werd weer afgesloten met een dankgebed. 
  
Om 08.00 uur ging men gezamenlijk naar de kapel voor het 
ochtend gebed of als de lessen later begonnen kreeg men 
een korte mis voorgeschoteld, die gedaan werd door de 
Rector. Lange tijd was dit de nog in Oerle bekende Rector 
Manders. De woning waar hij in woonde, het Rectoraat is 
het enige gebouw dat nog overgebleven is van het oude 
Pensionaat, nu woont er de familie Daniels in en is gelegen 
aan de Oude Kerkstraat 29. 
  
De aanvang van de school was in die tijd 09.00 uur. Zowel 
de interne als de externe leerlingen, dus de meisjes uit 
Oerle, kwamen in dezelfde klas terecht maar hadden 
onderling weinig of geen contact met elkaar. Met de 
indeling van de klas was hier door de zusters al rekening 
mee gehouden, veelal zaten in de ene rij de internen, de 
pensionaires, en in de andere rij de externen, de meisjes uit 
Oerle. Soms kwam het zelfs voor dat de eerste banken over 
de breedte bestemd waren voor de internen en de banken 
daar achter de externen. 
  
Het was de pensionaires ook verboden contact te hebben 
met de meisjes uit Oerle, al hoewel men dit toch niet in zijn 
geheel kon uitsluiten, vaak werden eer brieven aan de 
meisjes uit Oerle meegegeven om die in Oerle zelf te 
posten, daar veel post door de zusters werden 
gecontroleerd. Ook gaven de internen vaak geld mee aan de 
externen om snoep voor hen te kopen. Ook voor de 
externen was dit een gevaarlijke onderneming want als de 
zusters het inde gaten kregen dan ging men naar de ouders 
van het desbetreffende kind of men kreeg straf, bv 
nablijven, wat inhield dat je buiten moest vegen of 
papiertjes moest rapen en dat een uur lang. 
  
‘s Middags rond half een werd er warm gegeten. Doorgaans 
was dit niet slecht al was het wel, net als nu nog trouwens, 
dat men lange tijd dezelfde groenten moest eten want die 
kwam uit de moestuin van het klooster zelf en deze moest 
natuurlijk het eerste op. 
  
‘s Middags begon de school weer om 14.00 uur en duurde 
tot 16.00 uur. Als deze lessen achter de rug waren kreeg 
men een of twee sneden droog brood meestal wel met boter. 
  
Van 17.00 uur tot 19.00 uur was het studietijd. Dit gebeurde 
zowel in de studiezaal als wel op de eigen kamer als men 
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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 

daar de ruimte tenminste voor had maar ook dit werd weer 
gecontroleerd door de zuster van dienst. Meestal waren het 
wel dezelfde zusters die dezelfde taken uitvoerden. 
  
Om 20.00 uur begon het gebed voor het avondeten. Men 
kreeg dan brood met beleg. Mits men van tevoren alles had 
op gegeten. Hiermee bedoel ik dat op dit punt het regime 
van de zusters zeer streng was, wat men om half een niet op 
gegeten had kreeg men eerst om 16.00 uur voor gezet maar 
dan koud. Had men het dan nog niet op gegeten dan stond 
om 20.00 uur weer voor je neus Dit kon zelfs zo ver gaan 
dat men het de volgende morgen weer op je bord vond. 
  
Het verhaal in Oerle gaat dat men in het pensionaat slecht te 
eten had maar dat moet ik toch tegen spreken. In de 
gesprekken met de pensionaires kwam naar voren dat het 
eten goed tot zeer goed was, al was er dan wel eens iets bij 
dat men niet lustte.  De enige uitzondering hier op was het 
eten op de zaterdagmorgen, dan kreeg men zg hutspot, het 
vervelende hiervan was dat als je dit niet op gegeten had het 
naar huis gaan in het geding kwam en dit naar huis gaan 
was al zeer beperkt. Eens in de vier weken maar de tweede 
week mocht men bezoek ontvangen van ouders broers of 
zusters. Alles wat zij meebrachten aan snoep en/of fruit 
moest worden ingeleverd, het ging achter slot en grendel. 
Dan kreeg men eenmaal per dag of als men meer had 
tweemaal per dag een stuk fruit,.Met het snoep ging het 
idem dito. 
  
Na het eten zo rond 21.00 uur was men nog gezellig samen 
in de recreatiezaal, hoewel hier ook altijd zusters bij waren 
had men er veel plezier. De zusters deden ook overal aan 
mee, zo werd mij verteld, spelletjes etc. deze zusters waren 
heel anders dan die men overdag meemaakte. De kleintjes 
gingen om 21.00 uur te bed bij de oudere pensionaires was 
dat meestal rond 22.00 uur.  
  
Maar tussen alles door, de lessen het eten en zo, werd er 
toch veel gespeeld buiten. Die tijd kreeg men ook weer wel 
of men ging wandelen zowel in Oerle als in de bossen rond 
Oerle. Na de jaren vijftig raakte het zo bekende koepeltje in 
verval en werd niet meer gebruikt als recreatieterrein. 
  

Frans Loots  
 

Kampioen: RKVVO D3 & F6 
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Kleding voor ouderen en voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of 

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 

Overpeinzingen 

De wandeling. 
 
Het is rustig wanneer vriendin en ik aan de wandel zijn met 
haar hond en we genieten van die stilte. 
Dan opeens een harde stem: “Kom hier!!!” en op hetzelfde 
moment zien we een vrolijk bruin hondje op ons afkomen 
rennen. 
De eigenaar stelt dat zo te horen niet echt op prijs en roept 
nogmaals: “Kom hier!!!” 
Maar hondje heeft alleen maar oog voor hond die ons ver-
gezelt. 
 
Wij lopen richting het geluid en zien een meisje met fiets en 
nog een schattig hondje in de fietsmand met boze blik naar 
het loflopende hondje kijken. 
“Dat rot beest! Hij luistert nooit!” 
Ze wil op het dier toelopen, maar haar hond kiest het hazen-
pad. 
 
“Ja,” zeggen wij, “wanneer je het op die manier doet zal het 
wel eens problemen kunnen geven. Je moet zo’n beestje 
gewoon paaien met brokjes en een vriendelijke stem.” 
 
Om aan te geven hoe dat werkt, zakken we beiden als op 
commando door de knieën en roepen met vleiende stem 
naar het diertje. “Kom dan, kom dan, kom dan,” klinkt het 
als een ingestudeerd nummer. 
 
Hondje komt natuurlijk onmiddellijk met kwispelende 
staart naar ons toe en is uitgelaten blij wanneer hij een 
brokje en goedkeurende woordjes hoort. 
Zodat hij echter het meisje in de gaten krijgt …, draait hij 
zich om en gaat er weer vandoor. 
 
Dus wij nogmaals aan het werk. 
 
“Kom maar beestje, kom maar, kom maar” roepen wij op-
nieuw met flemende stem en vriendin houdt een honden-

brokje duidelijk zichtbaar in haar hand. 
 
Meisje staat te kijken met een gezicht van - Nou, die 
mensen zijn geloof ik ook niet goed wijs! - en zegt dan 
plots: “ Ben jij Thea?” 
 
Ik kijk haar eens goed aan en zie dat ik haar inderdaad ook 
ken. 
“Ja, “ zeg ik “en dan ben jij dus …”  en ik noem de naam 
van de kleindochter van een vroegere buurvrouw van me. 
Ze knikt en ik vindt het knap dat zij mij herkende (of ben ik 
gewoon helemaal niets verandert???) want ik heb haar al 
heel lang niet meer gezien. 
 
Hondje is intussen weer vrolijk teruggekomen en het meisje 
krijgt de gelegenheid om hem op te pakken en bij het an-
dere hondje in haar mand voorop de fiets te zetten. 
 
Na veel bedankjes van haar en tips van onze kant stapt het 
meisje weer op de fiets om naar huis te gaan. “Doe de gro-
etjes aan je moeder hè,”  roep ik haar nog toe en ze knikt 
bevestigend. 
 
Hondje voor in haar fietsmand blaft luid protesterend. 
Die vond de aandacht en de brokjes gegarandeerd geweldig 
en had het liefst gebleven. 
 

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

Wijkplatformnieuws 

Tijdens de laatste wijkplatform vergadering is kort de 
evaluatie geweest van het eerste gehouden spreekuur. 
Algemeen was de indruk dat voor maar weinig bewoners 
duidelijk was wat de bedoeling is van het spreekuur. 
Daarom geven we hieronder nog een keer kort weer wat de 
bedoeling is. We raden iedereen aan om gebruik te maken 
van dit spreekuur. Als u vindt dat er, vanuit de gemeente, 
een keer naar u geluisterd moet worden, dan is dit de 
mogelijkheid om uw stem te laten horen.  
Het volgende spreekuur wordt gehouden in juni gehouden. 
 
Wijkwethouders houden wijkspreekuren  
De wethouders van Veldhoven streven naar meer en beter 
contact met de inwoners. Vandaar dat zij Veldhoven in 
vieren ‘geknipt’ hebben, om per gebied een wijkwethouder 
te benoemen. Bij deze nieuwe werkwijze, die voorlopig als 
experiment twee jaar duurt, horen ook wijkspreekuren.  
De wethouders zijn eind maart met deze spreekuren 
begonnen..   
 
De wethouders zijn over de volgende wijken verdeeld:  
Frans Hofmeester, Zonderwijk.  
Selma Koegler, gebied Noord: Heikant/De Kelen, Oerle en 

De Polders;  
Jack Tops, gebied Midden: Cobbeek/Centrum, d’Ekker, ’t 

Look (exclusief Zonderwijk);  
Nicole Ramaekers, gebied Zuid: Meerveldhoven, Zeelst en 

Veldhoven-dorp.  
 
Voor wie is het spreekuur bedoeld?  
Het spreekuur is bedoeld voor alle inwoners die een 
onderwerp rechtstreeks met zijn of haar wijkwethouder 
willen bespreken. Dat kan op persoonlijke titel, maar ook 
namens een organisatie. De wethouder zal niet voor elk 
probleem meteen een oplossing bieden.  Hij of zij biedt 
tijdens het spreekuur vooral een luisterend oor.  
De wethouder maakt een inschatting of hij het probleem 

verder bespreekt met de ambtelijke organisatie, en of er een 
oplossing mogelijk of nodig is. Het resultaat krijgt u later te 
horen.  
 
Afspraak maken voor het spreekuur  
Voor het spreekuur kunt u vantevoren een afspraak maken 
bij de wijkmanagers, Ad van Best of Marcel Gebbing, 
bereikbaar van maandag t/m donderdag ( 040-2584134. 
Het spreekuur duurt van 19.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. 
Per persoon of groep personen is er maximaal een half uur 
gesprekstijd. Als u belt voor een afspraak krijgt u een 
tijdstip toegewezen op volgorde van aanvraag. U ontvangt 
voorafgaand aan het spreekuur een schriftelijke bevestiging 
van de afspraak. Als u de afspraak maakt, dan moet u 
meteen aangeven waarover u wilt spreken, zodat de 
wethouder zich eventueel over het onderwerp kan 
voorbereiden. Als u als groep komt dan mag dat met 
maximaal 4 personen.  
 
Spreekuur géén klachtenmeldpunt  
Het spreekuur is nadrukkelijk geen vervanging van het 
gemeentelijk klachtenmeldpunt. De gemeente heeft 
namelijk zowel een elektronisch klachtenmeldpunt op de 
gemeentelijke website (www.veldhoven.nl ) als een 
telefoonnummer (040-2584444) dat u dag en nacht kunt 
bellen. Bij situaties die gevaar of ongemak kunnen 
veroorzaken. Bijvoorbeeld: losliggende stoeptegel, een gat 
in de weg, een omgewaaide boom of een gevoel van 
onveiligheid op bepaalde plaatsen in Veldhoven. Daarnaast 
kunt u tijdens de openingsuren van het gemeentehuis voor 
meldingen en klachten terecht bij de receptie van het 
gemeentehuis, Meiveld 1, ( 040-2584411.  
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3 gedecoreerden  

Op 27 April jongstleden zijn weer 3 inwoners van Oerle op 
slinkse wijze naar het gemeentehuis gelokt. Daar 
aangekomen zijn zij gedecoreerd als lid van de orde van 
Oranje Nassau. Hieronder geven wij de opsomming voor  
alle drie op basis waarvan zij zijn aangemerkt voor de 
onderscheiding. 
 
Martien van Bree 
  
Verdiensten:  
1964 - 1974 voorzitter Vakantie Comité;  
  
1964 - 1985 voorzitter Oranje Comité;  
  
1964-1993 vrijwilliger bij en sinds 1968 voorzitter van Stg. 
Jeugdbelangen Oerle; 1965 - 1985 voorzitter St. Nicolaas 
Comité;  
  
1967 - heden vrijwilliger Dahliavereniging Groen en 
Keuring / lid kerkelijke siergroep / lid werkgroep 
Pompoenplezier Halloween / lid schoffelploeg tuin St. Jan 
de Doperkerk; 1973 - 1979 bestuurslid Stichting C&O;  
  
1990 - heden vrijwilliger Stichting Baanlozenproject De 
Nieuwe Band;  
  
1996 - heden vrijwilliger parochie Heilige Drie-eenheid / 
beheer parochieagenda / huwelijken / begrafenissen 
  
Kees van Kampen 
  
Verdiensten:  
midden jaren '60: medestimulator en oprichter 
Carnavalsvereniging De Frotters;  

  
1966-1979 Acoliet (2 jaar) en redactielid parochieblad 
parochie Heilige Geest;  
  
1977-1981 bestuurslid LOM-school De Horizon;  
  
1978-2001 bestuurslid/redactielid Veldhovens 
Mannenkoor; medeopzetter koorblad De Kwintencirkel;  
  
1988-1991 lid oudercommissie MAVO Koningshof;  
  
1991-2006 bestuurslid Veldhovens Kamerkoor, incl. 
sponsorwerving;  
  
2004-heden: oprichter/dirigent seniorenkoor De 
Ligtklanken PVE 
  
Kees is de dirigent van het parochie koor St Jan.  
  
Fried van der Velden 
  
Verdiensten:  
1976-heden vrijwilliger harmonie St. Cecilia (1947-1971 
ophalen oud papier, organiseren activiteiten om 
verenigingskas te vullen. Sinds 1976 afroeper wekelijkse 
kienavond, verantwoordelijk voor verspreiding clubblad, 
assistentie bij organisatie optredens; 
  
1958-heden medeoprichter/vrijwilliger Bloemenvereniging 
Groen en Keurig bloemverereniging St. Jan de Doperkerk;  
  
1960-2003 vrijwilliger Stg. Nieuwe Levenskracht afd. oerle 
activiteiten om kas te vullen zoals verkoop loten tbv 
kermisactie en loterij;  
  
1985-heden vrijwilliger voetbalclub RKVVO kassier bij 
thuiswedstrijen en sinds 1996 lid klussenploeg; tevens 
bijdrage verleend aan bouw/verbouw clubhuis en 
uitbreiding kleedaccommodaties;  
  
1992-heden vrijwilliger/hoofdacoliet bij uitvaarten in 
St. Jan de Doperkerk. Voorts nog vrijwilliger bij 
verspreiding  Koers van Oers 
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Donateursactie 

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 4 juni en ma 18 juni. 
Onze leden zullen dan bij u aankomen voor een 
geheel vrijblijvende bijdrage. 
Hopende bent u allen dan thuis. 
Zo niet kunt u 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 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 een 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 

Reünie en Pinksterconcert 

Reunie voor (oud) Oerlenaren en -harmonieleden op 
zaterdag 16 juni 2007. 
 
In het kader van haar 100-jarig bestaan organiseert 
Harmonie St. Cecilia op zaterdag 16 juni aanstaande een 
reüniemiddag voor (oud)Oerlenaren. 
Deze middag waar u onder andere uw (oud) dorps- of 
klasgenoten of (oud) harmonieleden kunt ontmoeten wordt 
gehouden in Dorpscentrum d’Ouw School te Oerle. 
De middag begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer  
19.30 uur. 
Tijdens deze reünie zal naast elkaar ontmoeten en 
bijbuurten een fotovertelling over de laatste 50 Oerse jaren 
worden verzorgd door Frans Loots. Verder is er de 
presentatie van de DVD ‘Oerle, ons dorp 1960” en diverse 
muzikale optredens. De middag zal worden afgesloten met 
een koud/warm buffet.(Kosten hiervan € 15,- p.p.) 
Deze unieke gelegenheid om in Oerse sfeer oude bekenden 
te ontmoeten en bij te buurten mag u niet missen. Geef u 
dus snel op. Dit kan bij Ria Klaasen, Clementinalaan 7, 
te Oerle, ( 040-2051765 . Zie ook onze speciale 
jubileumwebsite voor meer informatie en een 
aanmeldingsbrief www.sintceciliaoerle.nl . 
Aansluitend aan het reünieprogramma is er de Oerse avond 
in de feesthal aan de Zandoerleseweg. Hier treden diverse 
Oerse groeperingen en verenigingen voor u op. De toegang 
voor deze avond is gratis. Dit mag u natuurlijk niet missen. 
 
Tweede Pinksterdag jubileum pinksterconcert in de 
Oerse bossen door 100-jarige harmonie St. Cecilia. 
 
Maandag 28 mei aanstaande is het terrein in de bossen aan 
de Zittard te Oerle weer het toneel van veel en gezellige 
muziek en ontmoeten onder het genot van  een drankje. 
Het jaarlijks Pinksterconcert georganiseerd door harmonie 
St. Cecilia staat dit jaar in het teken van het 100-jarig 
bestaan. 
Vandaar dat de harmonie nog eens extra aandacht aan deze 
middag besteed en er reeds een jaar lang een commissie uit 
de harmonie speciaal belast is met de invulling van deze 
middag. 
Dit jaar komen alle geledingen van de harmonie aan bod in 
een gevarieerd muzikaal programma. Ook het publiek kan 
tijdens een workshop deze middag haar muzikale kwaliteit 
tonen. 
Bijzonder en speciaal deze middag is het optreden van de 
oud drumband leden met enkele marsen en het 
harmonieorkest waarin een groot aantal oud-leden hun 
hernieuwde muzikale talenten laten horen. De toegang voor 
deze middag is zoals gebruikelijk gratis en goed weer is in 
bestelling. Aanvang van het concert 13.30 uur. De route 
naar de Zittardse bossen wordt vanaf Oerle met borden 
aangegeven.  
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Braderie zeer geslaagd ! 
Hieronder een aantal foto’s, geselecteerd uit de velen die 
gemaakt zijn, om een impressie te geven van de weer zeer 
geslaagde braderie van 15 april jl.  
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Verhaaltje: Pietje muis zoekt een kado. 
 

Door: Lieke Dubbelman  
 
Pietje muis is een klein muisje, hij woont samen met papa 
en mama muis en negen broertjes en zusjes in een groot oud 
huis. In dat huis woont ook een oude mevrouw. Het is een 
heel lief vrouwtje, want ze laat de familie muis lekker bij 
haar wonen. De muisjes hoeven niet weg, ze mogen blijven. 
Maar de muisjes moeten wel 
altijd oppassen, want er wonen 
ook een paar poezen in het huis. 
De muisjes wonen onder de 
vloer, en kunnen door een gat in 
de muur hun huis uit. Maar daar 
zijn ook de poezen. En die 
poezen zijn niet allemaal lief. 
Het is een mooie dag, en Pietje 
muis wil naar buiten. Het is bijna vaderdag, en hij heeft nog 
geen kado voor papa muis. Pietje vind vaderdag altijd heel 
erg leuk, want dan kan hij papa een kado geven. En elke 
keer verzint het kleine muisje weer iets heel speciaals. En 
elk jaar met vaderdag is papa muis weer helemaal verrast 
als hij het kado van Pietje ziet. Maar dit jaar is het anders, 
over en paar dagen is het al vaderdag, en Pietje weet nog 
niet wat hij dit jaar aan papa wil geven. En dus wil hij naar 
buiten, misschien vindt hij dan een kado. En dus zegt Pietje 
tegen mama muis: ‘Mama, ik ga even naar buiten, ik ga een 
kado voor papa zoeken voor vaderdag. Ik zal heel snel weer 
terug zijn, met het eten ben ik er weer.’ Mama muis knikt 
en zegt: ‘Dat is goed hoor, lieve Pietje, ga jij maar een kado 
voor papa zoeken, maar kijk je wel uit?’ Pietje muis is al 
bijna bij de deur en zegt dan nog snel: ‘Ja hoor mama, tot 
straks.’ Dan loopt hij de deur uit. Voorzichtig kijkt hij om 
zich heen om te kijken of er een poes in de buurt is. Nee, 
geen poes te zien of te horen. Dat is mooi, dan kan Pietje 
door lopen naar buiten. Snel rent hij naar de andere kant 
van de kamer. Daar gaat hij onder een kast zitten, dat heeft 
papa hem geleerd, dan kan je weer even kijken of er een 
poes in de buurt is, en dan kan je weer verder gaan. Nee, 
weer geen poes te zien. En weer 
rent hij een stukje verder. Pietje 
probeert allemaal dingen te 
verzinnen die hij aan papa kan 
geven. Een stukje kaas, een 
mooie bloem, maar niets is leuk 
genoeg. Pietje rent steeds verder 
en verder. Hij is het huis al uit, 
zonder een poes te hebben 
gezien. Opeens ziet hij een flesje 
liggen, daar gaat hij op zitten. 

Knutselen: Muziekinstrumenten 
 

 
Deze maand hebben we gekozen om muziekinstrumenten te 
knutselen. Dan kunnen we met zijn allen meedoen met de 
Harmonie. Ga er maar eens lekker voor zitten maar laat 
eerst papa en mama veel bier drinken en koeken eten want 
die heb je nodig bij het knutselen.  
Veel plezier!  
 
Belletjesrammelaar  
Maak een belletjesrammelaar van 
bierflesdoppen. Je neemt een ijzerdraadje en 
daaraan rijg je bierflesdoppen. Je sluit het 
ijzerdraad in een closetrol en zie daar een 
klokjesspel.  
 

Nou zit Pietje heel hoog, en kan hij heel ver kijken. Dan 
ziet hij ineens naast het schuurtje dat bij het huis hoort, een 
stuk kaas liggen. Pietje denkt: als ik een lekker stuk kaas op 
eet, kan ik misschien beter een kado verzinnen. En dus rent 
hij naar het schuurtje toe. Als hij er aan komt, ziet hij pas 
dat het geen echte kaas is, maar een plaatje van een stuk 
kaas in een boekje. Pietje begint te denken. Dat is ook leuk 
om aan papa te geven, dan kan hij die aan de muur hangen, 
en er elke dag naar kijken. Hij probeert het boekje te 
pakken, maar het is te zwaar. Hoe kan dat nou? Dan ziet hij 
om de hoek een poes liggen! Help! De poes slaapt, dus 
Pietje doet heel stil. Hij knabbelt het boekje kapot, precies 
om de kaas heen. Hij lacht in zichzelf, en neemt dan stil het 
blaadje met de kaas 
mee. Hij rent 
helemaal terug naar 
huis, en verstopt 
dan het blaadje 
achteraan onder zijn 
bed. Daar kan papa 
hem niet vinden. 
Over een paar 
dagen is het 
vaderdag en ik heb 
het mooiste kado 
van allemaal, denkt 
Pietje, en die avond 
valt hij in slaap en 
droomt van hele grote stukken kaas. 
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Trommel 
 
Wat heb je nodig?  
− Een aardewerkpotje of een jodenkoek potje  

(erg handig hoor) 
− Ballon 
− Verf 
− Schaar 
− Tape 
− Satéprikker 
 
Je pakt je bakje en die schilder je mooi.  
Als het droog is doe je er mooie versiersels tape op allerlei 
kleurtjes dus je kan vierkantjes uitknippen strookjes enz. 
die plak je erop. Dan pak je de ballon en knipt het tuitje 
eraf.... dan rek je de ballon even uit en doe je het om je 
potje het gaat nogal moeilijk maar het moet lukken hoor. 
Als het niet lukt knip je het tuitje nog ietsje verder af. En 
als ie er eenmaal omzit heb je een mooie trommel maar je 
moet ook nog stokjes maken.  
Pak een satéprikker en draai aan het eind wat tape erom 
heen. Gekleurd is wel zo leuk. Geef het stokje ook nog een 
leuk kleurtje en dan is het klaar om te bespelen!  
 
 
Toeter 
 
Wat heb je nodig: 
− Wc-rolletje 
− Vliegerpapier 
− Schaar 
− Elastiekje 
 
Een heel aparte toeter, dat is het zeker!  
Neem eerst een stukje vliegerpapier en knip dat een stuk 
groter uit dan het ronde uiteinde van het wc-rolletje. Je kan 
ook aluminium folie gebruiken maar dat geeft een wat 
minder hard geluid. Vouw het papier om het uiteinde van 
het wc-rolletje en maak het vast met het elastiekje. Zorg dat 
het goed strak tegen het uiteinde van de koker zit en goed 
luchtdicht is.  
Een paar centimeter vanaf deze dicht gemaakte plek prik je 
een gaatje in de koker. Dat kan met de schaar, maar 
misschien ook wel met een potlood. Kijk uit dat je niet 
uitschiet en een gaatje in je hand maakt.  
 
Hou nu je mond voor de opening en zing of neurie een 
liedje zoals doe-doe-doedel, doedel-doe-doe enz. (Wat staat 
dat raar he?) Doe maar eens mee met een liedje op de radio. 
Klinkt vast geweldig.  
 
Tip: 
Een koker van een poster of van een keukenrol kan ook. 
Het geluid zal zwaarder klinken als de koker groter is. 

Knutselen: Voor vaderdag 
 

Een boekenlegger  
  
Wat heb je nodig: 
− Gekleurd papier 
− Schaar 
− Lijm 
− Doorzichtig plakplastic 
− Eventueel wol of borduurgaren voor kwastje 
 
Knip een rechthoek uit een stuk gekleurd papier.  
Vouw de rechthoek in de lengte dubbel.   
Maak kleine knipjes van de gevouwen kant naar de  
open kant (niet helemaal doorknippen).  
Vouw het rechthoek open.  
Knip stroken uit verschillende kleuren papier en weef  
deze door de openingen van de boekenlegger.  
Knip de uiteinden van de stroken gelijk met de  
boekenlegger af als ze uitsteken.  
Plak de uiteinden van de stroken aan de voor- en  
achterkant vast met wat lijm.  
Bedek de boekenlegger aan beide zijde met plakplastic,  
zodat het stevig wordt en langer mee kan gaan.  
Eventueel kun je aan de onderkant nog een kwastje  
maken (zie knutsel sleutelhanger voor het kwastje). 
 
Sleutelhanger 
 
Wat heb je nodig: 
− Stukje karton van 4x6 centimeter 
− Verschillende soorten glanskatoen   
− Een schaar 
− Lijm 
 
Wind de glanskatoen om het stuk karton 
(afb.1) tot je een goede dikte hebt.  
 
Schuif een potlood of stokje tussen het 
glanskatoen en het karton. Steek een redelijk 
lange draad glanskatoen tussen het karton en 
de streng die je gemaakt hebt. 
Knoop het draad glanskatoen om een van de 
uiteinde van de streng (afb.2). 
   
Haal de streng voorzichtig van het kartonnetje. 
Knoop in het midden nog een eindje van de draad en 
draai dat er omheen. Zet vast met een puntje lijm 
(afb.3). 
  
Knip de onderkant van de streng recht af (afb.4).   
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Uitslag kleur/knutselplaat van Maart 2006;  
“Paaseieren zoeken” 

vrienden zijn o.a. Sven, Bram, Glenn, Luuk en Noortje. Hij 
vindt het “werkplan” leuk om te doen en de Lego hoek is 
ook favoriet. Verder springt hij graag op de trampoline die 
in de tuin staat of speelt Willem op zijn kamer met 
Playmobil. Pesten doet hij ook graag. En dan bedoel ik niet 
pesten van kinderen, maar het spelletje pesten met kaarten. 
Met Maria speelt hij graag een potje jokeren. Willem heeft 

zijn zwemdiploma A en 
zwemdiploma B. Afzwemmen voor 
het C diploma doet hij straks, als hij 
in groep 4 zit met schoolzwemmen. 
En Willem zit natuurlijk op 
voetbalen. Op de wel bekende 
voetbal club hier in de omgeving: 
RKVVO. Willem speelt in het team 
F-12. Helaas is het seizoen nu net 
afgelopen. Dus moet hij wachten 
met trainen en wedstrijden spelen, 
totdat het nieuwe seizoen weer 
begint. Wel jammer dat zo’n 
voetbal seizoen zo kort duurt. En na 
al dat sporten krijg je natuurlijk 
enorme honger. En dan eet Willem 
het liefste frietjes, pannenkoeken, 
en zelfs broccoli en boontjes. Iets 
minder lekker vindt hij wortelstamp 
en erwten met worteltjes. Maar ja, 
na het eten kan hij nog even lekker 
TV kijken. Jetix is o.a. een favoriete 
tv zender. Met programma’s als 
Pokemon, Totally Spies. Nu, we 

weten weer het een en ander van de prijswinnaar. Willem 
het was leuk om even met je gesproken te hebben, want je 
was je te druk om met je vriendjes te spelen en wie weet 
ben jij de volgende die in de Koers van Oers staat. Dus 
kleur de kleurplaat en doe hem in de gele brievenbus bij 
d’Ouw School. En wie weet kom ik de volgende keer bij 
jou, met natuurlijk een cadeaubon. 
 
Groetjes en tot ziens, 
 
Houdoe!! 

Hallo allemaal, 
Hebben jullie ook zo genoten van het mooie weer? Volgens 
mij is de zomer al heel vroeg begonnen. Ik zie om me heen 
al veel mensen op terrassen zitten, met een lekker drankje 
en een hapje. Je krijgt dan al echt een heel zomer’s gevoel. 
Als het straks in mei dan maar niet tegen valt, als de 
temperatuur onder de 15 graden zakt, en het misschien gaat 
regenen. En hoe was de 
koninginnen nacht. Nog met de 
Oud-Hollandse spelen mee 
gedaan? Of hebben jullie een 
kookworkshop of djembé 
workshop gevolgd. Ik heb gehoord 
dat er fantastische prijzen te 
verdienen waren, zoals o.a. een 
rondleiding door het PSV stadion. 
Komt nu zeker goed uit nu PSV 
landskampioen is geworden. En 
wat denk je van een ontbijt op bed. 
Had ik ook wel willen winnen. Of 
misschien heb je ook wel 
speelgoed of andere spullen 
verkocht op de vrijmarkt. Want 
door het mooie weer was het wel 
druk op de markt. Ik zag een 
heleboel bekenden. Misschien 
hebben ze hun oude speelgoed 
goed kunnen verkopen, en van de 
opbrengst, weer iets anders kunnen 
kopen. Daar kunnen ze dan weer 
een jaar me spelen en het volgend 
jaar op de koninginnen markt weer verkopen. Dat is eens 
handel. Voor koninginnen dag ben op pad gegaan naar de 
prijswinnaar van de paashaas kleurplaat. En daar stonden in 
de garage ook al bananen dozen met spulletjes klaar, om op 
de vrijmarkt te verkopen. Netzo als bij ons. En nu maar 
hopen dat er nog kopers zijn. De prijswinnaar van de ze 
keer woont in de Hagelaarstraat. Hij woont er samen met 
zijn papa en mama en zijn jongere broer Wouter. 
Hij is 7 jaar oud en zit in groep 3/4B van de Sint Jan 
Baptist. Bij juf Irene en juf Nicole. Herken je al wat? Weten 
jullie wie het is? Het is: WILLEM V.D. MIERDEN. Zijn 
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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 28 mei 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 Mei 2007’ en druk de pagina af. 



Volgende kopijdatum is 
28 mei 2007 

Agenda 2007 
Mei  
15 KBO: eten bij de Uitdaging 
26 Oud papier ophalen 
27 St. Jeugdbelangen: pinksterfietstocht 
27 Nationale verteldag; Verve in Dwaaltuin en  

bij ‘t Geitenboerke 
28 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
28 Harmonie: pinksterconcert 
30 KVB: Bedevaart Meerveldhoven 
  
Juni  
2 Boergondisch Oers 
3 BIO: Knegseltoernooi 
9 + 10 TCO: Activiteiten oudste tieners 
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 

16 Bedevaart Beerse Processie OLV Scherpenheuvel 

16 t/m 24 Veldhovense Tenniskampioenschappen VTK 
20 Voorbereidingsavond van de 2e Kersttocht in Oerle 

in dorpscentrum d’Ouw School 
22 t/m 24 BIO: Kamp jongste jeugd 

23 Oud papier ophalen 

24 St. Jansmarkt 
24 Oerse Motortoertocht 

  
25 KVB: Tea-party / afsluiting v.h. seizoen 

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 
31 Vakantieprogramma: Bivak Oerle (+ 1 augustus) 

29 Vakantieprogramma: Olympische dag 

31 Vakantieprogramma: Bivak België (t/m 2 aug.)  

18 Ledenvergadering Rabobank 

Augustus  

11 Vakantieprogramma: Afsluitingsavond 
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 
8 t/m 9 Dahlia tentoonstelling Groen en Keurig 
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  
4 Prijsuitreiking pompoenenplezier met Halloween 
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 

3 Vakantieprogramma: Speeltuin Lommel 
5 Vakantieprogramma: Fietstocht 
7 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 

9 t/m 11 Vakantieprogramma: Wandeldriedaagse 
9 KBO: Culturele dag 

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
 
Koers nr. 7 Augustus Koers jubileum / Vakantie 
Koers nr. 8 September Kermis / Herfst 
Koers nr. 9 Oktober Halloween / Pompoenenplezier 
Koers nr 10 November Sinterklaas 
Koers nr. 11 December Kerst 


