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• Oefengazon gezocht 

• Derde generatie en dan toch 
nog een vierde man te kort 

• Met de Paashaas op zoek 
naar het gouden ei 

• Wat kunnen we deze maand 
nog allemaal leren? 
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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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Gezocht: Boeken, platen en cd’s! 
 
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer voor de 
deur. Ook de Koers van Oers is weer van de partij met 
boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens een aantal boeken 
heeft liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
liggen die u nooit meer beluistert, dan kunt u ze altijd 
komen brengen of we komen ze bij u ophalen.  
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog iets 
hebben wat voor ons interessant is. De redactie van de 
Koers van Oers is er blij mee. 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of cd’s;  
neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, ( 040 - 205.32.38.  

Gezocht 

Gevonden 

Gevonden: 
 
VVV Iris cheque ter waarde van 15,- euro in een blauwe 
envelop. Gevonden op zondagmiddag 24 februari in de 
Boonberg ter hoogte van het Smidsvuurke. 
Aan de binnenkant van de envelop staat een tekst 
gekrabbeld. Waarschijnlijk uit de jaszak van een fietser 
gevallen, want hij lag gevouwen midden op straat.  
( 040 205 3265 

(K)Oers met name(n) 

4 Maart 1983 - 4 Maart 2008 
 

Ad en Caroline Adriaans; 
 
Van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarig huwelijk! 
 
Namens de Redactieraad Koers van Oers 

Inzamelingsactie schooljeugd 

BEDANKT !! 
 
Desiree Antonis, Emma Boerenkamps,  
Kayleigh van Dooren en Tari de Jong, uit groep 5/6B, zijn 
langs de deuren geweest om geld in te zamelen met  
‘heitje voor karweitje’.  
Zij hebben in totaal 28 euro ingezameld! 
Dat is 14 euro voor WNF (Wereld Natuur Fonds) en 
14 euro voor UNICEF. 
 
Iedereen die daar geld aan heeft gegeven hartelijk bedankt! 

Geslaagd feest 

De festiviteiten rondom het 75 jarig bestaan van de  
KVO-Oerle, H. Mis, receptie, diner en feestavond zijn 
bijzonder geslaagd. 
 
Het bestuur dankt een ieder die hieraan heeft meegewerkt in 
welke vorm dan ook. 
 
Bestuur KVO-Oerle 

We hebben met z’n allen een supercarnaval gehad. Mooi 
weer, mooie optocht, mooie flauwekul.  
’t Struiske wil graag iedereen bedanken die mee hebben 
geleefd, gedanst en gezongen met onze nummer 1 hit! 
Toch willen we in deze Koers van de gelegenheid gebruik 
maken om enkele personen of bedrijven met naam te 
noemen; Gerard van der Sangen, Keukenbedrijf Smits,  
Verhoef Zeefdruk, Dorpscentrum d’Ouw School,  
Ger van de Wiel, Willem van de Vorst en bandleden,  
Jack van de Velden, Willem Binnendijk, Frans van Doren. 
Jullie zijn allemaal gelukt! 
Foto’s: http://gallery.mac.com/willembinnendijk1 

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

Robijn 
 
Al jarenlang spaar ik de zegeltjes van de Robijn 
wasmiddelen en wasverzachter, maar nog 
nooit had ik ook maar iets gezien dat ik er 
mee zou kunnen doen.  
Maar goed, wanneer er ergens zegeltjes 
opzitten … dan moet dat iets te betekenen 
hebben, heb ik steeds gedacht. Alleen … een zegelboekje of 
zo heb ik nooit kunnen vinden. 
Misschien heb ik er wel helemaal niet zo goed naar gezocht 
hoor, dat kan ook.  
 
Enfin, laatst zag ik in het blad van onze grootgrutter een 
hele pagina gewijd aan Robijn en wat men allemaal voor 
die Robijnzegeltjes kan krijgen.  
Nou vind ik het woord krijgen sowieso al heel aardig 
klinken, dus ik verdiep me in die pagina.  
 
Daarna worden de bij elkaar gepaarde zegeltjes 
tevoorschijn gehaald en wat blijkt … !  
Ik heb zelfs voldoende zegeltjes voor een 
aantal cadeautjes.  
Plakken dus! Eerst op de spaarkaart die in het 
blad staat en dan nog snel een ander blad 
gehaald voor nog een spaarkaart. Ik hou zelfs 
nog zegeltjes over! 
 
Nu zal ik er wel even voor naar het dichtbijzijndste grote 
postkantoor moeten gaan om de zegeltjes in te leveren en 
de cadeaus in ontvangst te nemen.  
Maar goed, het postkantoor dat ik nodig heb is niet al te ver 
van mijn huis, dus … op weg! 
 
Zoals gewoonlijk is het weer eens hartstikke druk op dat 
postkantoor en mijn getrokken nummertje laat zien dat er 
nog zeker tien wachtende voor mij zijn.  
Maar ja, om dingen gratis te krijgen … daar moet je iets  
voor over hebben. 

En dat heb ik dan dus maar.  
Intussen heb ik al bedacht dat ik wel een aantal van de 
handdoeken zou willen hebben, want die tenslotte zijn nooit 
weg en een mens heeft altijd wel wat af te drogen. 
  
Eindelijk ben ik aan de beurt, maar de 
handdoeken zijn helaas op.  
Goed dan kies ik maar voor een beer met 
oranje trui, een berenboekje en een 
berehandpop. Drie dingen op één spaarkaart.  
De andere spaarkaart bewaar ik nog maar even, want ik heb 
het wel even gezien met de beren.  
Natuurlijk kan de beambte het niet laten om te vragen of ik 
misschien een spaarrekening wil.  
Die mensen daar bij het postkantoor proberen een mens 
altijd en eeuwig iets aan te smeren, waar je nu net geen 
behoefte aan hebt. Volgens mij krijgen ze daar een extra 
premie voor.  
Met beren en al naar huis en op de website van Robijn 
gezocht of ik misschien de spaarkaart ook op een andere 
manier kan besteden.  
Dan vind ik bij toeval een lijst van postkantoren met de in 
voorraad zijnde Robijncadeaus. 
Handig! 
 
Even zoeken en ik zie dat op zo’n 15 km 
afstand van onze woonplaats een postkantoor is 
waar nog steeds handdoeken in voorraad zijn.  
Dus … in de auto en op weg.  
Met m’n nieuwe ‘car trek’ navigatiesysteem is het 
postkantoor zo gevonden, zelfs al zit dat verstopt in een 
Brunawinkel.  
 
En ik heb geluk! 
Toevallig heeft men nog net drie handdoeken en op meer 
heb ik met mijn volle spaarkaart geen recht. 
En laat nou toch die handdoeken er ook nog heel goed uit 
zien! Lekker royaal met een maatje van 70 x 140 cm.  
Ik ben blij dat ik me de moeite toch even getroost heb.  
 
Dus voor een ieder, die nog per ongeluk ergens 
Robijnzegeltjes in een of ander potje of bakje heeft zitten 
…  
Plak ze op en lever ze in. Het kan nog tot 31 maart 2008 en 
zolang de voorraad strekt. 
 
Thea Hogewoning.  

Overpeinzingen 
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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

Een traditie : Oerse Braderie 13 april 2008 
 
Volgens veel bezoekers:  
’n aanrader, een van de leukste en gezelligste. 
 
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat, 
begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
 
Wat kunt u verwachten op deze gezellige dag: 
 
De braderie bestaat uit meer dan 100 marktkramen waar je 
interessante, leuk geprijsde, zaken kunt kopen. Zoals 
gewoonlijk zullen wij deze dag met verrassende activiteiten 
extra aantrekkelijk maken. 
 
Rally spektakel 
Alle remmen gaan los tijdens dit gigantische veelzijdige 
spektakel. Genieten van auto- en motorsport op een speciaal 
voor deze gelegenheid geprepareerd circuit ! 
De zwaar-getunde rally wagens zorgen voor veel rook en 
geweld als zij door de bochten slippen. Rally motors en 
quads zullen de toeschouwers verbazen met hun 
halsbrekende toeren.  
Er wordt zelfs een professionele 
grasmaaierrace gehouden. Het is 
onvoorstelbaar welke snelheid 
deze opgevoerde grasmaaiers 
ontwikkelen. 
 
Verder zijn er leuke 
dingen zoals: 
  
♦ Zéér grote snuffelmarkt  
♦ Loterij met écht leuke prijzen 
♦ Grote feesttent met supergezellige (live) muziek 
♦ Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor de 

kinderen 

Snuffelmarkt 
Hier willen we spullen verkopen die ons ter beschikking 
worden gesteld. Als U nog bruikbare spullen hebt, neem 
dan alstublieft snel contact op met  
Ria Verbaant ( 040-2052170 

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

StichtingStichtingStichtingStichting

Een traditie: Oerse Braderie 
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MUZIKALE MIDDAG van de  
K.B.O. Kring Veldhoven. 
 
Op vrijdag 11 april 2008, organiseert de K.B.O. wederom 
een Lente Concert. Voor dit concert is het Senioren Orkest 
Cranendonck uit Budel uitgenodigd, dat voor ons goed in 
het gehoor liggende muziek ten gehore zal brengen.  
 
Wij zijn blij, dat we na de gastvrijheid van het  
Sondervick College aan de Sterrenlaan, nu van de aula in 
de Kempen Campus gebruik mogen maken. 
 
Aanvang van deze muzikale middag is 14.00 uur en de 
aula zal vanaf 13.30 uur open zijn.  
 
Het hoofdgebouw is prima te bereiken vanaf de 
Knegselseweg, ook wanneer u met scootmobiel of fiets 
komt. De entree naar de aula is goed toegankelijk ook voor 
hen die moeilijk ter been zijn. Er is gelegenheid om voor 
het hoofdgebouw uit de auto te stappen, waarna de auto op 
een van de vele parkeerplaatsen gezet kan worden.  
 
Kaarten voor deze middag kunt u kopen bij  
Mevr. Stien Sandkuijl, Oude Kerkstraat 37 te Oerle of 
In het dorpscentrum d’Ouw School op: 
• woensdagmiddag 19 maart tijdens de jaarvergadering of 
• woensdagmiddag 26 maart 
 
De entree prijs bedraagt € 6, -- pp. Dit is inclusief het 
programmaboekje en één consumptiebon in de pauze. 
Overige consumpties zijn uiteraard ook mogelijk, maar 
voor eigen rekening.  
 
Het belooft een plezierige muzikale middag te worden, dus 
let er op dat u uw kaartjes tijdig in bezit heeft.  
Wij verwelkomen u graag op vrijdagmiddag 11 april. 
 
Rieke Heijnen, 
Lid werkgroep Gezamenlijke KBO – Activiteiten,  
KBO Kring Veldhoven. 

Muzikale middag 

Meer bewegen voor ouderen. 
 
Er is nog steeds plaats voor nieuwe leden bij het groepje 
van de maandagmorgen dat zich bezig houdt met “Bewegen 
voor Ouderen.” 
 
Dit ‘meer bewegen’ is bestemd voor alle mensen van boven 
de 55 jaar, dus zowel voor mannen als voor vrouwen. 
Groot, klein, dik, dun, KBO of geen KBO-lid. 
Iedereen die zijn lijf lief heeft en wil zorgen dat zijn 
lichaam zolang mogelijk in een redelijke conditie blijft, is 
welkom om mee te doen.  
 
De groep, die hiervoor elke maandagmorgen in 
dorpscentrum d’Ouw School vanaf 10 uur aanwezig is, 
bestaat uit een gemêleerd gezelschap, dat onder leiding van 
een deskundige, zijn best doet om het lichaam zo lang 
mogelijk te laten doen wat wenselijk is.   
Van 10.00 uit 10.45 uur worden de spiertjes met allerlei 
oefeningen in beweging gezet of gehouden. Al dan niet op 
de maat van muzikale tonen en/of met gebruik van 
hulpmiddelen.  
 
En na al dat oefenen met armen en benen, rug en 
buikspieren, laten we tijdens de koffie de kaakspieren 
werken, want gebuurt moet er worden toch! 
 
Iedereen die eens kennis wil maken is van harte welkom 
om een ochtendje gratis mee te draaien en te zien wat er 
mogelijk is om goed in beweging te blijven.  
 
Zal ik dan maar zeggen  
“Tot ziens op een maandagmorgen!” 
 
Thea Hogewoning. 

Dit is dan wel een foto van even geleden, maar veel van 
deze mensen kunt u nog steeds ontmoeten op de 
maandagmorgengroep. 

Meer bewegen voor ouderen 
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Cursus “Natuur in en rond Veldhoven” 
 
Het IVN Veldhoven / Vessem geeft dit voorjaar weer een 
zeer afwisselende cursus "Natuur in en rond Veldhoven".  
 
Deze cursus start in maart en eindigt in juni. De cursus 
bestaat uit 4 thema-avonden en 4 excursies. 
 
De thema's, die in deze cursus besproken zullen worden, 
zijn:  insecten, waterdiertjes, vogels, (wilde) bloemen en 
natuurontwikkeling.  
 
Elke excursie gaat naar een ander natuurgebied; deze keer 
o.m. naar het Grootmeer in Vessem, het Dommeldal en de 
Grijze Steen. Ook over deze natuurgebieden zullen we u het 
e.e.a. vertellen. 
 
De cursus wordt gegeven in het IVN-gebouw in 
Veldhoven; de data zijn: 18 en 22 maart, 15 en 19 april,  
13 en 17 mei en 10 en 14 juni 2008. 
 
Alle informatie over deze cursus kunt u vinden op de 
website van het IVN: www.ivn.nl/veldhovenvessem 
 
Ook kunt  u voor meer informatie of om u op te geven 
contact opnemen met Hetty Fokkens, ( 040 254 30 77 of 
via e-mail: hfokkens@wishmail.net  

Cursus natuur Harmonie: Open repetitie 

Wil jij ook zo graag een instrument bespelen? 
 
Wil je graag lid worden van harmonie St. Cecilia? 
Wil je weten welke instrumenten er zoal gebruikt worden in 
een harmonieorkest? 
Woon je in Oerle of in Veldhoven in de wijken Heikant-
west, de Kelen of  ’t Look?. 
Of volg je AMV- lessen bij de muziekschool en wil je een 
instrument kiezen? 
 
Wij helpen jou graag om een keuze 
te maken tussen bijvoorbeeld 
trompet, klarinet, trombone, 
dwarsfluit of saxofoon! 
 
Vind je het leuker om eens achter 
een drumstel te zitten, of een keer 
op de pauken te slaan of te 
trommelen op een trom? 
Dit is allemaal mogelijk …….. 
 
Ben je daarnaast ook nog benieuwd hoe het klinkt als je in 
een orkest meespeelt? 
 
Kom dan naar onze open repetitie op 
 
Dinsdag 18 maart a.s. van 19.00 tot 20.00 uur 
in dorpscentrum “d’ Ouw School” te Oerle 
 
Hebt u als ouder al eens eerder een instrument bespeelt, dan 
is het mogelijk om dit samen met uw zoon of dochter weer 
op te pakken. 
 
Voor informatie over deze repetitie kun je altijd contact 
opnemen met de jeugd- en opleidingscommissie van 
harmonie St. Cecilia. 
 
Contactpersoon: Lianne Bosch ( 040-2531753 
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Parochieberichten: 
Overleden: 
† Betsie Bolck, echtgenote van Theo Laurenssen, 

Toterfout 27 (67 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 
  
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 € 10). 
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! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en 
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

Slikdijk 16    Wintelre

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van  15 – 16 maart: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus). 
 
GOEDE  WEEK: 
di   19.00 uur: Boeteviering in H. Caeciliakerk! 
do  19.00 uur:  WITTE DONDERDAG:  

Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
(Convocamus) 

vr   15.00 uur: GOEDE VRIJDAG:  
Kruisweg: pastoor W. Smulders 

      19.00 uur: GOEDE VRIJDAG: 
viering: pastoor W. Smulders 

za  22.00 uur: PAASWAKE:  
Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
(Convocamus) 

zo  10.15 uur: PASEN: 
Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
(Convocamus)   

ma 10.15 uur: TWEEDE PAASDAG: 
Woord- en Communieviering met  
M. Sanders, pastoraal werker 

 
Weekeinde van  29 – 30 maart: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  

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

(Convocamus) 
 
Weekeinde van  5 – 6 april: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  

(St. Jankoor) 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekeinde van  12 – 13 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) 
 
Weekeinde van  19 – 20 april:  
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(Convocamus) 
      12.00 uur: Eerste H. Communie – viering: 

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

De parochie 
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Uitwisselingsproject een succes 

Zondag 2 maart in de St. de Jan Doper. 
 
De herstart van het St. Janskoor afgewisseld met het zingen 
en swingen van een groep van Oegandese jonge mensen: 
twee hoogtepunten in een Eucharistieviering. Twee dingen 
die de aanwezige parochianen lang zullen bijblijven. De 
jongeren uit Oeganda, begeleid door Father Emmanuel zijn 
in Nederland in het kader van een uitwisselingsproject van 
het bisdom Den Bosch. 
Vóór de Mis werden we getrakteerd op: eerst de klanken 
van het zich inzingende St. Janskoor gevolgd door de 
swingende zang begeleid door ritmische bewegingen van de 
gasten, allemaal mensen, die jong, gelovig en zeer 
maatschappelijk bewust zijn. Zij hebben gestudeerd en 
zetten zich in hun land in op het gebied van jongerenwerk 
en evangelisatie. 
Pastoor Wil Smulders introduceerde deze groep 
Oegandezen uit Mbarara, die een maand te gast is in ons 
bisdom: ‘het is koud, het stormt en het is donker maar hier 
binnen, hier hebben we het  licht van Afrika’. Ook heette 
hij het hernieuwde St. Janskoor hartelijke welkom, dat o.l.v. 
Kees van Kampen een prachtige herstart ten gehore gaf. 
Het was een verrassende afwisseling van Nederlandse en 
Oegandese gezangen. Father Emmanuel en Pastoor Wil 
Smulders gingen beiden voor in de viering en seminarist 
Sander Kesseler was lector en acoliet. 
In processie werd het evangelieboek aangedragen. De 
Oegandese groep kwam door het middenpad naar voren, 
zingend en “swingend”. De mensen in de kerk bleven niet 
achter en klapten ritmisch en enthousiast mee. 
Na de voorbeden kwam de hele groep inclusief de 
Nederlandse vrijwilligers nogmaals door het middenpad om 
de offergaven in de vorm van brood en wijn (kelken met 
hosties, wijn en water) en de collectegelden naar voren te 
brengen. Ze hadden Afrikaanse doeken omgeslagen en 
enkele zangers en muzikanten begeleidden de groep: ze 
brachten overtuiging en begeestering op ons over. De 
teksten tijdens de viering waren in het Nederlands 
afgewisseld door het Engels. 
Na afloop van de viering werd in “d’Ouw School” koffie 
gedronken waarbij de aanwezige parochianen werden 
uitgenodigd. Zo was er de mogelijkheid om met elkaar van 
gedachten te wisselen. Iets waar door een aantal mensen 
gebruik van werd gemaakt. De geanimeerde gesprekken 
moesten helaas onderbroken worden omdat de gasten om 
13.00 uur weer zouden vertrekken. Een delegatie van het 
parochiebestuur en pastoor Wil Smulders hebben samen 
met de gasten een broodje (of meerdere broodjes) gegeten. 
Na over en weer uitgesproken dankwoorden vertrokken ze  
richting Handel voor de volgende ontvangst. 
De pastoor dankte hen voor de komst voor “het licht van 
Afrika” en vooral voor de vriendschap; “dat het licht van de 
gemeenschappelijke “Christianity” ons mag inspireren en 
bij ons mag blijven”.  

Vormsel Groep 8 (2008). 
 
Op 23 februari 2008 heb ik samen met 16 andere kinderen 
het vormsel gedaan. Soms wordt het vormsel gegeven door 
de bisschop, maar dit jaar niet. Dit jaar werd het vormsel 
gegeven door vormheer Z.E.H. Ponsioen. 
 
Tijdens de mis moesten we de doopbelofte vernieuwen.  
We stonden in een halve cirkel voor het altaar met een 
brandende doopkaars in ons hand. Later kwamen we één 
voor één naar voren met onze ouders en werden we gezalfd. 
Daarna kregen we een cadeau, een kaars met onze naam 
erop.  
In de mis werd heel mooi gezongen door jongerenkoor The 
Unity. 
 
Ik wil vooral Mardi, pastoor Smulders, The Unity en 
Marianne van den Boomen bedanken voor de fijne 
voorbereiding en verzorging van het vormsel.  
 
Isa van de Wal. 

De namen van de personen op de foto, van links naar rechts 
Achterste rij: de vormheer Z.E.H Ponsioen,  
Ruud Schippers, Sjors Kuipers, Freek Stockfisch,  
Mardi Sanders, Sander Bosch, Andre Das, Bartëk Rewaj, 
Patricia Spijker, Pastoor Wil Smulders, Kim van Rooij 
Elise van den Boomen en Sophie Heezen. 
Zittend van links naar rechts: Linde Schutgens,  
Isa van de Wal, Dennis Flesch, Geert de Kort,  
Nina van Campen, Huub Huijbers, en Tim van de Sangen. 

Vormsel groep 8 
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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 

BIO 2     KAMPIOEN 
Op zondag 24 febr.2008  vierden de speelsters van BIO 2 
hun kampioenschap. 
 
Van de 14 wedstrijden in de zaalcompetitie, werden er 12 
met dikke winst afgesloten en 2 wedstrijden gelijk 
gespeeld. Een knappe prestatie!! 
Hierdoor promoveren ze naar de 1e klasse. 
 
Dus...........      GEFELICITEERD..................................... 
 
Marjolein a/d Boom, Ilse vd Zee, José Leijten,  
Ariane v Spreeuwel, Linda de Wit, Karin de Wit,  
Saskia v Asten, Nina Cox, Erna Verkuylen,  
Moniek Couwenberg, Rian de Wit (coach ) en  
Annie v Gompel (trainster). 

Zoals op de foto’s is te zien werd dit kampioenschap weer 
uitbundig gevierd, inclusief rondrit op de platte kar. 
Hierbij willen we dan ook Theo Schoonen bedanken voor 
deze rondrit en Peter van Gaal voor het bijbehorende 
‘Champions’-geluid. 
Richard en Bea bedankt voor het gezellige feest en BBQ in 
de speciaal voor BIO opgezette tent. 
 
Op naar het volgend kampioenschap!! 
 
Voor meerdere foto’s zie onze website:  
http://www.biokorfbal.nl/fotopagina/galerij 

BIO 2 kampioen 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O

Koers cultuur 

Licht en donker 
dag en nacht, 
verschillend en toch  
ze horen bij elkaar.  

  
Woorden, klanken 
talen zo divers, 
verschillend en toch 
begrijpen we elkaar 
  

Jij en ik, 
zij en wij, 
verschillend en toch 
we horen bij elkaar. 
  
Hier en daar, 
dichtbij of ver weg, 
heel verschillend en toch 
begrijpen we elkaar. 

  
Zwart of blank, 
geel of rood, 
verschillend en toch 
we horen bij elkaar. 
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Bron: Koers van Oers, jaargang 13 nr. 2 
 
Overpeinzing: 
 
Phil Bosmans schrijft in zijn nieuwe boekje  
“In liefde weer mens worden”: 
 
Luister eens naar de bloemen, als ze met de bijtjes praten. 
“Arme dwazen mensen, ze zijn ziek. Ze lopen exposities en 
ons zien ze niet! De grootste wonderen zien ze niet! Onze 
lieve Heer zei ook zo iets: “Ze hebben ogen en ze zien niet, 
oren en ze horen niet”. Wij gaan ongemerkt zoveel mooie 
dingen voorbij. Bloemen – vogels – kinderen – vlinders, 
een beekje door onze Kempen. Toen ik 
campingaalmoezenier was op het Eurostrand, ging ik 
dikwijls met de mensen wandelen in de Malpie. Daar 
stroomt de Dommel. Een klein beekje, zuiver water, in een 
prachtige omgeving. Ik heb er een dia van gemaakt, en zal 
die nog eens als poster in de Kerk hangen met dit gedichtje: 
 
“Kleine beek die breekt door de aarde 
Stille stroom, omgeven door een kathedraal vol goud. 
Jij weet niet wat achter elke bocht jou wacht. 
Toch stroom je verder naar de grote zee, tot die je opneemt 
zo innig, dat jij zelfs je eigen naam verliest en anders heet 
en bent. 
Alleen als je echt liefhebt, verlies je jezelf en wordt anders! 
Alleen maar, als je echt liefhebt. 
 
G. Vekemans, pastoor. 

Ouw (k)oers Vertrouwen 

Vertrouwen 
In ons inloophuis ontmoette ik Albert, een jonge man die 
net een pelgrimsreis achter de rug had. Hij was hier 
vastgelopen en had toen besloten naar Santiago de 
Compostella te gaan, lopend, liftend, soms met de trein. 
Onderweg werkte hij en soms bleef hij dan ergens een 
poosje. Maar vaak wist hij van tevoren niet waar hij de 
volgende dag zou slapen. Maar hij was vol vertrouwen dat 
uiteindelijk zijn weg geleid werd en wanneer hij het niet 
meer zag zitten, kwam er altijd een of andere oplossing. Hij 
is ruim een jaar weggeweest en steeds had hij wel wat te 
eten, drinken en slapen gehad. Het lijkt een 
sprookjesverhaal, niet voor iedereen weggelegd. Misschien 
is dat zo, maar toch gaf hij me een les. Namelijk dat je niet 
alles moet plannen en dichtspijkeren, je niet te veel met 
zekerheden omringen. Dat je dingen moet laten gebeuren, 
vertrouwen hebben. Jezus zei ooit: maak je geen zorgen 
voor de dag van morgen. Deze bezoeker gaf die boodschap 
door, puttend uit eigen ervaring. Werken in een inloophuis 
betekent ook: veel ontvangen. 
Tijdens de paasnacht, van zaterdag 22 op zondag 23 maart, 
zal de Catharinakerk tot ’s morgens 5 uur open zijn om 
stappers en anderen die dan niet slapen gelegenheid te 
geven naar binnen te gaan en er te vertoeven, warmte en 
gezelligheid te vinden. 
 
Diaconaal Centrum Eindhoven (040 2468785),  
Open Huis St Cathrien (040 2836457) 
Namens deze inloophuizen: Gerard van Gurp 
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Boergondisch Oers in Tirol 

Schrijf je vóór 1 mei in; Boergondische Oers in Tirol! 
Ook op www.boergondischoers.nl 
 
Zoals jullie kunnen zien staat in deze koers het 
inschrijfformulier voor Boergondische Oers in Tirol op 
zaterdag 31 mei a.s. Dat is op tijd maar in verband met de  
2 weken durende meivakantie verzoeken we iedereen zich 
tijdig aan te melden!!!! 
 
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 Tiroler knaben uit het 
Wepke!! We verwachten weer veel deelnemende teams dit 
jaar. Presenteer je team in Tiroler stijl en maak kans om als 
leukste team uitgekozen te worden! Tieners, ook binnen 
jullie competitie geldt, wie zich het leukst presenteert gaat 
er met de ereprijs vandoor! We zoeken nog 
volleybalscheidsrechters dus heb je iemand in je omgeving 
die dat zou kunnen en willen meld het dan bij een van de 
leden van Boergondisch Oers.  
 
Tiroler spelletjes en attracties 
Vekleed je dit jaar in Tiroler stijl en maak kans op de 
ereprijs voor de leukste Tiroler jongen of het mooiste 
meisje!! Iedereen wordt om 13.30 uur verwacht op het 
veldje naast de school, we starten dan met leuke Tiroler 
spellen voor de kinderen. Zoals jullie weten van andere 
jaren zorgen we voor allerlei leuke bezigheden, óók voor de 
kinderen in de bovenbouw!  
Als de spelletjes ten einde zijn zullen de 
kinderen tijdig hun frietjes gaan eten, zodat 
ouders die hun kroost nog bij een oppas 
willen onderbrengen hier de tijd voor 
krijgen, voordat er gestart wordt met 
volleyballen.  
 

Boergondisch Tirol 
Ook dit jaar zal de Oerse horeca weer een heerlijk  
4-gangenmenu serveren voor iedereen die zich inschrijft! 
De prijs hiervoor bedraagt € 6,- per persoon (vanaf 12 jaar). 
De kinderen die zich hebben aangemeld voor het 
middagprogramma krijgen gratis frietjes en een snack. Dus 
lieve ouders trakteer jezelf op een heerlijk avondje en lever 
het inschrijfformulier bij een van ons in.  
 
Schlageravond op vrijdag 30 mei.  
Ein Festival Der Liebe, we gaan dus een avondje 
heerlijk terug in de tijd met Duitse en Oostenrijkse 
schlagers van weleer. Denk aan Vicky Leandros, 
Heino, Udo Jurgens noem ze maar op. Het is de 
bedoeling dat er Oerse artiesten optreden die de schlagers 
zullen zingen en we kunnen melden dat we nu al een 
heleboel aanmeldingen hiervoor hebben. U zult versteld 
staan hoeveel talent er in zo’n durpke woont. Zoals u van 
Boergondisch Oers gewend bent zullen we allemaal in 
gepaste klederdracht verschijnen en is het decor natuurlijk 
de Oostenrijkse Alpen! Het is dus alleen maar leuk als u 
ook dat hoedje met gemzenveer opzet! Belangrijk voor 
deze avond is dat jong maar vooral ook oud hier van harte 
welkom zijn! De entree is gratis en er hoeft geen kaartje 
gereserveerd te worden. Gewoon er zijn dus! 

 
Schrijf in! 
Maak dus gebruik van het formulier in deze koers of op 
www.boergondischoers.nl en stop het bij een van de 
genoemde boergondiërs in de brievenbus. Bis dann! 
 
Stichting Boergondisch Oers 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

Het interview 

Loodgietersbedrijf Peelen; 
de derde generatie 

Zoon Yorick kreeg het loodgietersvak  
met de paplepel ingegoten  

 
Bijna zestig jaar geleden is “de oude Chris Peelen” als 
eenvoudige dorpssmid begonnen. Nu is de derde 
generatie Peelen aan de beurt om het stokje over te 
nemen. Met de toetreding van zoon Yorick is de 
continuïteit van Loodgietersbedrijf  Peelen verzekerd en 
vader en zoon zien de toekomst positief tegemoet. 
(Door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken) 
 
We zitten aan tafel met Chris Peelen, zijn vrouw Gusta en 
zoon Yorick. Chris begint te vertellen hoe het bedrijf 
vroeger is begonnen. “Ons vader, Chris Peelen (senior) is 
geboren in 1924 in Gelderland (Steenderen). Hij leerde ons 
moeder (Dora) kennen toen hij in de oorlog ondergedoken 
zat in Eersel. Ons vader was van oorsprong smid. In Oerle 
kregen ze destijds de kans om de smederij van Wiersma 
over te nemen. En daarom verhuisden ze naar Oers.  
In 1950 startten ze met hun bedrijf aan de Nieuwe 
Kerkstraat en samen kregen zij daar zeven kinderen  
(3 jongens en 4 meiden) waar ik er ook een van ben.”  
 

Rekeningen innen 
“In de jaren '60 werden overal gas- en waterleidingen 
aangelegd waar ons vader zich ook steeds meer mee bezig 
ging houden. Van riolering was in Oerle destijds nog steeds 
geen sprake. Dat werd 
pas in de jaren '70 
aangelegd. Het 
woonhuis bestond 
vroeger uit een winkel 
aan de voorzijde en 
een woongedeelte met 
werkplaats aan de 
achterzijde. In de 
winkel verkochten wij 
huishoudelijke 
artikelen, 
wasmachines en 
mensen konden er 
benzine tanken. Ons 
moeder (Dora) 
‘runde’ de winkel. 
Een keer per jaar, 
meestal in de winter, 
gingen ze rond om 
rekeningen te "innen". In Oers woonden destijds 
voornamelijk boeren en die hadden het in de winter  
's avonds niet zo druk. Er werd toen veel gekaart. Als ons 
vader dan rondging om zijn rekeningen te innen, "moest" 
hij weer mee gaan kaarten omdat ze vaak een vierde man 
‘te kort kwamen’. En dat kwam natuurlijk niet altijd even 
goed uit want dan was-ie weer laat thuis. Dan kon hij wel 
eens ooit mopperen, ja”, lacht Chris. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Loodgieters in de familie 
Het loodgietersvak zat wel in de familie. De twee zonen 
Chris en Theo en twee schoonzonen zijn uiteindelijk in het 
loodgietersvak terecht gekomen. In 1985 (toen Chris senior 
61 jaar was) is de zaak overgenomen door zijn twee oudste 
zonen Chris, die loodgieter bleef en Gerrit die zich ging 
bezighouden met staalconstructies. 
Chris trouwde met 
Gusta en woonden in 
het kleine ouderlijke 
huis (achter de 
winkel) dat dienst 
deed als 
starterwoning voor 
de hele familie. 
Daarna zijn ze 
verhuisd naar de 
Oude Kerkstraat 
(tegenover de 
basisschool) waar 
hun zoon Yorick is 
geboren. Van 1978 
tot 1985 hebben ze 
in Wintelre gewoond 
waar hun dochter 
Moréna is geboren 
en pas in 1985 zijn 
Chris en Gusta samen met de kinderen in het ouderlijk huis 
in de Nieuwe Kerkstraat getrokken. Chris senior en zijn 
vrouw Dora verhuisden toen naar de A.P. de Bontstraat. 
 
Zware werkweken 
Het loodgietersvak heeft Chris altijd met liefde uitgevoerd. 
"Vroeger draaide ik werkweken van 80 tot 100 uur. Dat was 
toen echt nodig om als kleine zelfstandige het hoofd boven 
water te houden. In de jaren '80 was de economische 
situatie niet erg rooskleurig. De werkloosheid was hoog, de 
rente was hoog, etc. Mijn personeel werd gewoon 
weggekocht door grote gasbedrijven. Al het werk wat ik 
had aangenomen, moest ik dus alleen doen. Maar in de loop 
der tijd is er wel het een en ander veranderd, hoor. Vroeger 
werkte ik heel veel voor boerenbedrijven. Daar moesten 
nog waterleidingen worden aangelegd en gasinstallaties 
komen om de stallen te kunnen verwarmen. Ik weet nog dat 
pastoor Vekemans vroeger in het oude huis van Zegers 
woonde. Ik was daar in het riool aan het werken.  

De pastoor kwam voorbij gelopen en zei tegen mij:  
“Da’s nou mooi werk!” Ik antwoordde: “Nou lekker om in 
die stront te werken!” Pastoor Vekemans: “Gij weet in ieder 
geval zeker dat daar niemand met z’n handen aan heeft 
gezeten!” En daar had hij natuurlijk wel gelijk in en ik kon 
er wel om lachen.” 
 
Maatschappelijk werker 
“Nu ben ik veel meer bezig met renovaties, verbouwingen 
en nieuwbouw. Ik moet ook geregeld cursussen volgen om 
bij te blijven. Vooral voor de huidige CV-ketels is dat van 
belang want die zijn een stuk gecompliceerder dan vroeger. 
Ik werk veel in woningen van een woningstichting en soms 
ben je dan ook een beetje een maatschappelijk werker. Op 
een gegeven moment kwam ik in een huis waar wat 
medische aanpassingen moesten worden doorgevoerd voor 
een mevrouw die al jaren lang niet meer had gesproken. 
Maar ik wist dat niet. Ik vroeg haar van alles om de hoogte 
van het toilet te kunnen bepalen en zij begint gewoon tegen 
mij te praten. Haar man en dochter waren helemaal 
verbaasd omdat dat het eerste was wat ze in jaren weer 
gezegd had. Haar dochter belde mij toen nog op om mij te 
bedanken. Da’s wel speciaal hè!”  

Het loodgietersvak 
Zoon Yorick kreeg het loodgietersvak met de paplepel 
ingegoten. Yorick vertelt: “Toen ik 4 jaar was, zat ik al in 
de zandbak te spelen met sleufjes zand en water. Vanaf 
mijn twaalfde ging ik ook echt met ons pap mee naar de 
bouw. Ik ben toen naar de LTS gegaan om het 
loodgietersvak te leren en heb daarna MTS 
Installatietechniek gedaan, frezen. Ik heb ook een extra 
vijfde jaar gevolgd in "besturingstechniek".  
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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 

Daarna ben ik in Valkenswaard gaan werken als 
werkvoorbereider en planner. Ik had een kantoorbaan maar 
heb tussentijds diverse vervolgopleidingen en vakgerichte 
cursussen gevolgd. Na 6 jaar ben ik in Eindhoven gaan 
werken als projectleider en calculator. Daar heb ik heel veel 
contact met klanten gehad. Dat was ook erg leuk.” 
 
Opvolger gezocht 
"Tja”, gaat Chris verder, "hij heeft altijd een kantoorbaan 
gehad en bleef maar doorleren, dus ik dacht, die gaat echt 
niet meer in een overal rondlopen. Ik heb altijd gezegd dat 
Yorick voor zijn dertigste verjaardag moest laten weten of 
hij de zaak wilde overnemen. Maar ik hoorde maar niks. 
Yorick: Totdat we een anderhalf jaar geleden naar tv keken 
waar "Opvolger gezocht" op was. Mijn vriendin vroeg aan 
mij ‘Hoe doet jullie pap dat straks eigenlijk?’ “Tja”, zei 
Yorick, ik denk dat het dan gewoon stopt.” “Dat zou toch 
best zonde zijn”, zei mijn vriendin. “Toen zijn we ons pas 
gaan afvragen of het niet iets voor ons was. En we zagen 
het eigenlijk allebei wel zitten. Toen ben ik (eind 2006) 
naar ons pap toe gestapt en heb hem gevraagd wat hij ervan 
vond. Hij was verrast en hij was er wel heel blij mee dat het 
familiebedrijf werd voortgezet.” 
 
Yorick gaat verder: “We hebben ervoor gekozen om de 
zaak stapsgewijs over te nemen. In maart 2007 ben ik 
officieel in de zaak gekomen. Vanaf die tijd zie ik een 
aantal Oerse mensen een beetje verdwaasd kijken als ze 
onze bus zien rijden en hun hand opsteken. Ze verwachten 
dan dat ons pap er in zit, maar dan zien ze ineens iemand 
anders achter het stuur zitten, dat ben ik dus! Tot nu toe 
doet mijn moeder de administratie van het bedrijf en mijn 
vriendin Mandy gaat dat in de toekomst overnemen. Zij 
werkt nu parttime als Research analist in een scheikundig 
laboratorium van de Universiteit Utrecht. Maar op dit 
moment geniet ze nog volop van haar zwangerschapsverlof 
van onze tweede dochter Yelke die pas is geboren. Onze 
oudste dochter Minke is nu 2 jaar. Tegen de tijd dat ons pap 
en ons mam willen stoppen hoop ik wel een paar jongere 
jongens in dienst te hebben, zodat ik niet alles alleen hoef te 
doen. Dus je ziet, we hebben plannen genoeg voor de 
toekomst en wij hebben er kei veel zin in! 

Koken met de koers 

Kabeljauwfilets met kerrie voor 4 personen. 
 
Ingrediënten: 
4 kabeljauwfilets 
viskruiden 
zout 
olijfolie 
0,5 kg prei 
2 eetlepels kerriepoeder 
crème fraîche 
200 gram geraspte oude kaas 
  
Bereiden: 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de 
kabeljauwfilets in een vuurvaste schaal en bestrooi ze met 
viskruiden en zout. Verhit de olijfolie in een wok en bak de 
fijngesneden prei met zout en kerriepoeder gaar. Voeg de 
geraspte kaas en crème fraîche toe en roer goed door. 
Schenk de saus over de vis. Dek de schaal af met 
aluminiumfolie en zet hem 30 minuten in de oven. Serveer 
met rijst. 
 
SMAKELIJK ETEN.......... 
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Dagje Maastricht 

Activiteit TCO 8 februari : Maastricht 
 
Wij zijn 8 februari naar Maastricht geweest. Je kon kiezen 
wat je daar wilde doen. Je kon kiezen tussen shoppen, naar 
een museum of naar de kazematten. De kazematten waren 
ondergrondse verdedigingstunnels. De tunnels zijn al heel 
oud, de oudste is uit de tijd van Napoleon. De kinderen die 
in de eerste en tweede klas zitten kregen een leider van 
TCO mee de kinderen van klas 3 en 4 mochten zonder 
leider in de stad rond lopen. We moesten om half vier bij de 
verzamelplaats (Mc Donalds) zijn. Het was een leuke dag 
en het weer zat ons enorm mee, De zon scheen volop en er 
was geen wolkje aan de lucht. En we hebben ook erg 
genoten van een stuk ‘Lekkere Limburgse vlaai’.  
 
Groetjes: Wouter vd Molen, Christian v Kollenburg en 

Bram v Beers.  

StichtingStichtingStichtingStichting
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Paaseieren zoeken 

1e Paasdag: paaseieren zoeken 
 
Zondag 23 maart is het alweer zover, 
dan komt de paashaas weer naar Oerle!  
 
Alle peuters, kleuters en kinderen t/m 
groep 4 van de basisschool zijn van 
harte welkom om samen met de paashaas eieren te gaan 
zoeken in het Oerse paasbos. 
Dus kinderen, neem je mandje mee en ga samen met de 
paashaas op zoek naar het gouden ei.  
 
We verzamelen op zondag om 13.00 uur bij  
Dorpscentrum d’Ouw School en wandelen dan gezamenlijk 
naar het paasbos. We hopen dat er heel veel kinderen, 
ouders, opa’s en oma’s meegaan. 
 
Tip: neem een kannetje koffie, thee of ranja mee.  
 
Tot zondag 23 maart!! 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Unicef Wereldwinkel 

Maartactie Unicef-Wereldwinkel Veldhoven 
 
Het is altijd fijn om in de periode dat je waardevolle 
cadeaus wilt kopen een adres te hebben waar je tegen 
redelijke prijzen bijzonder aardige presentjes kunt krijgen. 
Als je dan tegelijkertijd ook nog een goed doelt steunt dan 
is dat mooi meegenomen.  
 
Unicef-Wereldwinkel aan de Burg. van Hoofflaan 175 biedt 
u in de lentemaand maart haar prachtige sieraden aan 
bovendien met een korting van 10%. Een mooie kans om 
met de komende feestdagen iets nieuws om de hals of de 
pols te hebben. Maar natuurlijk is het ook fijn om een 
sieraad cadeau te doen. Bijvoorbeeld een in India gemaakte, 
kleurrijke, lange of korte glazen kralenketting.  
 
De vrijwilligers van Unicef-Werelwinkel staan maandag 
van 13.00 tot 17.00 uur en van dinsdag t/m zaterdag van  
10.00 tot 17.00 uur voor u klaar. U kunt ook altijd even 
bellen onder ( 040 - 253.75.14 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

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

Hiep Hiep Hoera 
Beatrix 70 jaar! 
 
Dat moet gevierd worden. 
Kom daarom naar de Koninginnenacht op  
dinsdagavond 29 april in d’ Ouwe School.  
 
Natuurlijk ook voor oud Hollandse spelen, kleurplaten, 
’n hapje, ’n drankje, muziek en dans !  
 
Tot dan,  
 
Het Oranje Comité 

Koninginnenacht 2008 Rabo - OpbouwHypotheek 

Rabobank introduceert de  
Rabo OpbouwHypotheek®. 
 
Bij het kopen van een huis is de financiering een belangrijk 
onderdeel. Wat kan ik kopen? Wat kan ik lenen? En hoeveel 
ga ik betalen? Dankzij een nieuwe wet Banksparen is het 
mogelijk bij banken te profiteren van belastingvoordeel 
voor het opbouwen van vermogen. Rabobank haakt daar 
als eerste op in. De grootste hypotheekverstrekker van 
Nederland komt met een inzichtelijke hypotheek waarmee je 
eenvoudig kunt handelen en altijd het overzicht houdt. En 
niet onbelangrijk, tegen een scherp tarief. 
 
Lizan van den Heuvel-Goossens is adviseur Hypotheek en 

Vermogen bij Rabobank Oerle-Wintelre. “Een hypotheek is 
voor bijna iedereen de grootste lening die ze ooit afsluiten. 
Daarom is het belangrijk dat u ook tijdens de looptijd 
inzicht houdt en betrokken bent bij de opbouw van dit 
vermogen. De nieuwe hypotheek van de Rabobank, de 
Rabo OpbouwHypotheek, is een inzichtelijke hypotheek 
tegen een aantrekkelijk tarief. U weet precies wat u heeft 
opgebouwd en wat u betaalt aan lening, kapitaalopbouw en 
eventuele overlijdensrisicoverzekering, doordat u via 
Rabobank Internetbankieren altijd inzage heeft in uw 
vermogen met behulp van een overzichtelijk schema. 
Daarnaast heeft u de mogelijkheid het bedrag dat u belegt 
of spaart aan te passen. Uiteraard in overleg met uw 
hypotheekadviseur van de Rabobank.”  
Wilt u meer weten ga dan naar uw Rabobank of kijk op 
www.rabobank.nl/hypotheken. 
Voor dit product zijn twee financiële bijsluiters opgesteld. 
Deze kunt u vinden op www.rabobank.nl/hypotheken of 
vraag er naar bij uw Rabobank.  
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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 

 
 
 
 
 
Kromstraat 36e Openingstijden: 
5504 BD Veldhoven di - do 10.00 - 18.00 
Tel. 040-255 30 82 vr 10.00 - 21.00 
www.zappaz.nl za 10.00 - 17.00 

Nodig een “kansarm” kind uit  
voor drie weken vakantie. 
 
De jeugd heeft de toekomst. Dat klinkt zo simpel, zo 
logisch. Voor veel kinderen ziet de toekomst er echter 
helemaal niet leuk uit. Een goed begin is het halve werk, 
nog zo’n bekende uitspraak. Maar er zijn kinderen die 
helemaal geen goed begin doormaken. Kinderen uit 
gebroken gezinnen, uit gezinnen met problemen van welke 
aard dan ook waardoor deze gezinnen financieel en/of 
sociaal letterlijk aan de grond zitten. Kinderen die aan alle 
kanten “kansarm” zijn 
 
Europa Kinderhulp zoekt gastouders die 3 weken in de 
zomervakantie wat aandacht en liefde aan één of meer van 
deze kinderen willen besteden. 
Gastouders die zorgen dat ze drie keer per dag eten krijgen, 
een lekker bedje om veilig in te slapen zodat zij hun rust 
krijgen en van een fijne vakantie kunnen genieten. Een 
vakantie waarin zij op kracht kunnen komen zodat zij er 
weer een hele tijd tegen kunnen. En als gastouder kunt u het 
kind het volgend jaar weer terug vragen, waardoor u kunt 
volgen hoe het met dat kind gaat. 
 
Het gaat om kinderen van 5 tot 12 jaar. Als het bevalt kan 
het kind terug gevraagd worden tot haar/zijn 16e jaar. 
Omgangsnormen moet u niet meteen van deze kinderen 
verwachten, in de meeste gevallen is hen dit niet 
bijgebracht. Aan het einde van de vakantie zullen zij ook 
niet gauw zeggen “dank u voor deze fijne vakantie”. Dit wil 
echter niet zeggen dat ze het niet ontzettend naar hun zin 
hebben gehad. 
 
Een zoen? Een dank u wel? Een hand bij het vertrek? 
Weinig kans. Een hoop kinderen kennen dit niet, ook 
daarom zijn ze “kansarm”. 
Maar dank zij de soms jarenlange inzet van al die lieve, 
gastvrije gastouders, neemt hun kans op een beter leven 
ieder jaar een stukje toe. 
Dat geeft hen hoop voor de toekomst. En u weet wie de 
toekomst heeft. Juist, de jeugd. 
 
Bent u geïnteresseerd en wilt u uw hart en huis open zetten 
voor een kind die een steuntje in de rug kan gebruiken, 
neem dan contact op met één van onze medewerksters. 

De vakantiedata voor de regio Brabant zijn als volgt: 
(AK = Aankomst, VT = Vertrek) 

• Frankrijk, Armee du Salut: 
AK: zondag 6 juli VT: donderdag 24 juli 

• Frankrijk, Secour Populair Français : 
AK: zaterdag 19 juli VT: zaterdag 9 augustus 

• Nederland, Zeeland Limburg : 
AK: maandag 21 juli VT: vrijdag 8 augustus 

• Duitsland, Berlijn: 
AK: maandag 21 juli  VT: donderdag 7 augustus 

• Duitsland, Hannover  
AK: maandag 28 juli VT: zaterdag 16 augustus 

• Engeland, Children to Holland 
AK: maandag 28 juli VT: vrijdag 15 augustus 

• Project Bosnië, omgeving Srebrenica 
AK: maandag 28 juli VT: vrijdag 15 augustus 

(hierbij worden 2 kinderen van ongeveer 9 t/m 12 jaar 
geplaatst in het gastgezin) 
  
Voor informatie kunt u zich richten tot het secretariaat 
nieuwe gastgezinnen: 
Mw. M. Roos ( 0497-517948 email: mroos3@chello.nl 
Landelijke website: www.europakinderhulp.nl 
 
De kans dat een kind op vakantie gaat is net zo groot als de 
kans dat u nu belt. 

Gastouders gezocht 
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Nieuwe Hulpdienst Veldhoven 

Nieuwe Hulpdienst Veldhoven en de Kempen: 
 
Sinds weken geleden is er een nieuwe hulpdienst in 
Veldhoven en de Kempengemeenten Eersel, Bladel en 
Reusel actief. 
Deze Hulpdienst is beschikbaar voor alle mensen in 
bovengenoemde regio. Steeds meer specifieke hulpvragen 
behoeven aandacht, sommige vragen zijn persoonlijk/ 
individueel en andere vragen komen voort uit 
buurtcontacten of wijkgebeuren. 
De Hulpdienst wil de hulpverlening verbeteren en een 
verruiming bieden als klankbord voor alle zaken die in onze 
gemeenschap leven. 
 
Informatie & advies voor iedereen aanbieden. 
 
Bv.: Hebt u … 
• Problemen met de baas?  
• Problemen met de verhuurder?  
• Problemen met de gemeente?  
• Verdwaald in het woud van regels en procedures?  
• Wordt u van het kastje naar de muur gestuurd?  
• Vragen of klachten over WMO, Thuiszorg, 

Belastingen, Onderwijs of uw reïntegratie.  
 Enz…enz….. 
Meldt deze dan bij onze hulpdienst! 
 

U kunt dit soort vragen en problemen aan de Hulpdienst 
stellen en wij zoeken met u samen naar een antwoord, we 
geven u informatie en advies en wijzen u, indien nodig, de 
weg naar mensen die u verder kunnen helpen.  
Met wat voor vraag u ook komt, wij zullen trachten hier 
antwoord op te geven of zaken voor u uit te zoeken voor 
zover dit mogelijk is. Deze service is gratis. 
 
Gelijk hebben en gelijk krijgen is twee en dat gelijk krijgen 
wordt voor mensen steeds moeilijker. 
Aarzel dus niet als u denkt een helpende hand nodig te 
hebben.  
 
Aarzel ook niet als u denkt dat u een helpende hand kunt 
bieden, we zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee 
willen helpen om deze hulpdienst verder vorm te geven. 
Heeft u hier belangstelling voor, meldt u dan bij ons 
huidige aanspreekpunt.  
 
Uw adres voor vraag en aanbod: ( 06-46 46 65 59  
of via ons emailadres: hulpdienstveldhoven@gmail.com  
of schriftelijk aan: 

Hulpdienst Veldhoven e.o.  
Citadel 138  
5509 NV Veldhoven 

 
Vaak komen uit aanvankelijk individuele klachten 
gezamenlijke acties op gang van meerdere mensen met 
vergelijkbare problemen, die we dan eventueel door kunnen 
gaan geven aan de daarvoor bevoegde instanties of 
overheden.  
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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

Ontspannen kan je leren 

Ontspannen kan je leren! 
 
Op veler verzoek start bewegingsdocent  
Monique Hagemeijer (bekend van de 
Mantelzorgdag en creatieve koffie’s) op 
donderdag 27 maart a.s. van 13.30 uur tot 14.30 uur  
een training:  

‘ONTSPANNEN kan je leren’ 

Locatie: Gebouw D’n Tref, Geer 100 in Veldhoven. 
Alle oefeningen gebeuren zittend op een stoel, dus iedereen 
kan er aan meedoen. Er kunnen maar een beperkt aantal 
mensen meedoen en Mantelzorgers hebben natuurlijk 
voorrang. 
Het steunpunt Mantelzorg stelt hiervoor de ruimte 
beschikbaar en de deelnemer moeten een eigen bijdrage 
betalen voor de kosten van de docent. Opgeven en 
uitgebreidere informatie: Steunpunt Mantelzorg Veldhoven  
  telefoon ( 040-2534230. 

Maatje gezocht! 

Gezellig en enthousiast maatje 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 
 
• 14-jarige jongedame met een lichte verstandelijke 

beperking zoekt een gezellig en initiatiefrijk maatje. Ze 
zou het leuk vinden om regelmatig op zaterdag samen te 
wandelen, fietsen, koken, winkelen of naar de bioscoop 
te gaan. Ben jij een niet-rokende jonge vrouw van rond 
de 20 die wat tijd over heeft?  

 
Heb je belangstelling of wil je meer weten over deze 
oproep?  
Neem dan contact op met de Praktische Thuishulp  
( 040-2140373, pth@meezuidoostbrabant.nl.  
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Leven en wonen, uw zorg! 
 
Ouderen hebben de toekomst. Ze bepalen meer en meer hun 
eigen leven, willen ook zolang mogelijk zelfstandig blijven. 
Met hun ervaring kunnen ze een wezenlijke rol in de 
samenleving vervullen; vitaal grijs en springlevend. Door 
maatschappelijke participatie blijven ouderen actief. 
Daarbij gaat het om actief zijn op lichamelijk, geestelijk en 
sociaal gebied. Inactiviteit op deze gebieden kan voor 
ouderen leiden tot lichamelijke klachten, vergeetachtigheid 
en eenzaamheid. Veel ouderen ervaren beperkingen in de 
zelfredzaamheid en mobiliteit als een onvermijdelijk 
gegeven bij het ouder worden. Ouderen met één of meer 
chronische aandoeningen en hun naasten zijn steeds bezig 
zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en 
balanceren daarbij tussen willen en kunnen. Ze vinden het 
belangrijk om zo goed mogelijk met hun beperkingen te 
leven en zoveel mogelijk dingen te doen die voor hen 
belangrijk zijn. Het zelfstandig kunnen blijven wonen is 
voor vele ouderen een wens en voor de maatschappij een 
doel. Naast aanpassingen in de omgeving (ouderenproof 
maken van een gemeente) en het aanpassen van de woning 
(opplussen) wordt de mens als het ware vergeten. Door het 
doen van gerichte oefeningen kan men algemeen dagelijkse 
handelingen langer blijven uitvoeren. De Gemeente 
Veldhoven wil hierbij ondersteuning bieden en heeft 
zorgcentrum Merefelt de opdracht gegeven het “Leefstijl 
Actief” programma binnen de gemeente weg te zetten.  
Dit houdt in; 
 
Op maandagmiddag 14 april wordt er van 14.00 uur tot 
16.00 uur in wooncomplex Rundgraafpark, Houtwal 62, 
Polders te Veldhoven een gratis en vrijblijvende 
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor 65 plussers 
met als onderwerp (meer) bewegen in relatie tot zelfstandig 
wonen. Gastdocenten zullen deze middag verzorgen. 

Merefelt nieuws 

Volgend op deze gratis en vrijblijvende bijeenkomst 
worden er voor de liefhebbers 3 cursusprogramma’s 
georganiseerd van 3 of 4 bijeenkomsten. Voor een geheel 
cursustraject wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50 per 
deelnemer. De eerste cursus heet ‘In Balans’ en is gericht 
op valpreventie. De 2e heet ‘Als botten en spieren 
protesteren’ en richt zich op klachten van het 
bewegingsapparaat. De 3e heet “fit door het leven” en deze 
is gericht op de conditie en lenigheid. De organisatie is in 
handen van zorgcentrum Merefelt in samenwerking met de 
gemeente Veldhoven. Kort samengevat omvatten de 
cursussen informatie op het gebied van; 
 
Bewegen en gezondheid (fit door het leven) 
Gezondheid is het vermogen om goed te kunnen 
functioneren, lichamelijk én geestelijk. Wie gezond is kan 
zich teweer stellen tegen verstoringen van buitenaf: 
weersinvloeden, virussen, lichamelijke belastingen, maar 
ook stress! Voor een deel is dat een kwestie van erfelijkheid 
en belasting uit onze omgeving, voor een deel kunnen we er 
zelf iets aan doen. Een gezonde leefstijl versterkt ons 
vermogen om te herstellen van die verstoringen. Bij 
gezonde leefstijl hoort zeker voldoende bewegen. 
 
In balans (valpreventie) 
De cursus bestaat uit 2 delen. Een deel waarin alle 
informatie wordt verstrekt die van belang is bij het 
voorkomen van vallen, gevolgd door een deel met daarin 
praktische oefeningen. Er worden ook thuisopdrachten 
gegeven en een aantal testen afgenomen. 
De cursus is bedoeld voor mensen die dikwijls vallen, die 
zich onzeker op de been voelen of die anderszins 
problemen hebben met mobiliteit. 

Merefelt
Zorgcentrum

 

Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

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

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

 
Als botten en spieren protesteren 
De cursus is gericht op de mogelijkheden die mensen zelf 
hebben om artrose, osteoporose en nek- en rugklachten 
tegen te gaan. Het voorlichtingsdeel geeft informatie over 
deze problemen en het praktische deel bestaat uit “de 
Gezonde Mix”, een serie van 12 oefeningen om eventuele 
klachten te voorkomen of te verminderen. 
De cursus is niet bedoeld als therapie voor mensen die 
ernstige problemen hebben. 
 
U als 65+ wijkbewoner van Veldhoven Noord bent van 
harte uitgenodigd tijdens de voorlichtingsmiddag. Na de 
voorlichtingsmiddag kunt u zich vrijblijvend opgeven voor 
eventueel het deelnemen aan 1 of meerdere cursussen. U 
zult binnenkort ook nog schriftelijk een uitnodiging 
ontvangen. 
 
Alvast tot ziens op: 
 

Maandagmiddag 14 april 
14.00 – 16.00 

Wooncomplex Rundgraafpark 
Houtwal 62 Veldhoven 

 
Michel Jansen 
Projectleider Leefstijl Actief Veldhoven 

Humor met gevoel 
“Wat voor een nummer doet u?”, vraagt de circusdirecteur 
aan de sollicitant.  
“Ik laat een autobus over me heenrijden.”  
“Geweldig! Wat moet u daarvoor hebben?”  
“Tweehonderd euro.”  
“Laat eerst maar eens zien.”  
De artiest gaat in de piste liggen, een autobus rijdt over hem 
heen en de directeur is enthousiast.  
“Afgesproken! Voor tweehonderd euro.”  
“Driehonderd, meneer”, zegt de artiest snel.  
“Waarom? Zojuist zei u nog tweehonderd!”  
“Dat klopt, meneer, maar toen wist ik nog niet dat het zo’n 
pijn zou doen!” 
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Vuifje het duifje 
Vorige week hebben wij een duif gevonden op de oprit en 
die kon niet meer vliegen. 
Mama zei dat hij heeeeeeel erg moe was. 

Hij had allemaal ringetjes om. 
Ome Herman heeft toen op de computer gekeken en hij was 
van een meneer in Groningen en dat is heel ver weg. 
Ik heb het duifje Vuifje genoemd. 
Ome Herman en Tante Susanne  hebben Vuifje 
meegenomen naar hun huis in Vlissingen want wij hadden 
geen hokje voor haar. 
Kevin en Quinten hebben zo goed voor Vuifje gezorgd dat 
ze in twee dagen helemaal naar huis is gevlogen in 
Groningen. 

Het baasje van Vuifje was heel blij want hij dacht dat 
Vuifje dood was. 
Toen ze haar losgelaten hadden ging er een gemene 
roofvogel achter Vuifje aan, daarom dacht hij dat. 
Die meneer heeft al een mailtje gestuurd dat als Vuifje 
baby's krijgt dat hij ze dan Kevin en Quinten noemt. 
Leuk he? 
  
Groetjes  Willemijn 

Verhaaltje: De paashaas die niet kon tellen…. 
“Oh, ik moet opschieten”, Pluim 
rent heen en weer, tussen de eieren 
die hij al geverfd heeft en de eieren 
die nog helemaal wit zijn. Hij telt 
ze, maar raakt steeds in de war. 
“Eenendertig, twee en dertig ehh 
zes en dertig, nee dat was fout, hoe 
moet dat nu. Op de hazenschool 
was Pluim ook al niet goed in 
tellen. Meester Lang oor had hem al 
vaak gezegd. “Pluim, pluim, zo kan 
dat niet hoor, als jij straks een echte goeie paashaas wilt 
worden, moet je toch de eieren kunnen tellen!!!” Oh, had 
hij toch maar beter opgelet op de hazen school, dan 
zou het nu beter gaan. De tranen drupten uit zijn 
hazen oogjes, snif, snif, “Ik kan niet tellen.”  
Nog maar eens opnieuw, Tot dertig ging alles goed, 
maar dan raakte hij weer helemaal in de war. Pluim ging 
zitten midden tussen de eieren in het gras, hij was zo 
verdrietig, de tranen stroomden over zijn hazen-wangetjes 
en alle geverfde eieren werden nat van zijn tranen zodat de 
verf vlekte en Pluim nog harder begon te huilen. “Ohh kijk 
nou toch, nu zijn m'n eieren ook al gevlekt.  
Oh, Oh, het komt niet op tijd af.” 
 

Liesje en Mark waren in de tuin aan het spelen, 
achter de tuin, was een groot weiland met gras 
wat nodig gemaaid moest worden, het gras 
stond al heel hoog, je kon er goed verstoppertje 
in spelen. Als je plat op je buik lag kon niemand 
je zien. “Hé Liesje zullen we gaan spelen op het 
grote land?” zei Mark. Zo noemden ze het 

weiland achter de tuin altijd. “Ja leuk, dan kruipen we door 
het gras en dan kan niemand ons zien.” Mark had nog een 
idee, “ ik ga koekjes en limonade vragen aan Mamma, dan 
kunnen we picknicken.” “Ja dan haal ik het grote kleed..”  
Samen gingen ze op pad, door het hoge gras, ze hadden 
koekjes, limonade en het grote kleed mee genomen, nu nog 
een mooi plekje waar ze konden gaan zitten.  
 
“Oh, oh, snif, snif”, “Sst. Hoorde jij dat ook?” Mark ging 
recht op staan, maar zag niets, ook Liesje had het gehoord, 
maar zag ook niets. 
“Ik kan het niet, had ik maar beter opgelet Oh, het komt 
niet op tijd klaar!!”  
Nu hoorden ze het toch wel heel duidelijk. “Er heeft iemand 
verdriet, ik hoor iemand huilen”, zei Liesje. Heel 
voorzichtig liepen ze de kant op waar het geluid vandaan 
kwam. “Oh, kijk”, Mark stond gebukt tussen het gras 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

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

Puzzelen: Zoek de 6 verschillen 

beiden zagen ze het kleine haasje, huilend tussen de eieren 
zitten in het hoge gras.  
Pluim begon nog harder te huilen, “Ook dat 
nog, jullie mogen dat helemaal niet zien, pas 
als de eieren geverfd en verstopt zijn, snif, 
snif, mogen jullie ze opzoeken, oh, oh, nou 
gaat alles mis. Ik ben geen goeie paashaas, 
meester Langoor heeft het al gezegd.” “Stil 
nou maar”, zei Liesje, “misschien kunnen 
we je helpen, we zullen niets tegen pappa en 
mamma zeggen, kom waar kunnen we je mee helpen?” 
“Zouden jullie dat willen doen?” Pluim veegde de tranen 
van zijn hazensnoetje en vertelde dat hij niet goed opgelet 
had op de hazenschool en dat hij niet goed kon tellen. 
IJverig begon Liesje te tellen 40 eieren voor de mensen die 
woonden op nummer 3 want die hadden wel 8 kinderen. 
Mark deed ze in een mandje en verstopte ze een voor een 

op het juiste adres. Op nummer 4 woonden  
4 kinderen, dus daar moesten 20 eieren verstopt 
worden, zo gingen ze nog een hele tijd door, tot 
de hele straat voorzien was van eieren. 

Pluim deed zijn best alle eieren mooi te verven en zo kwam 
toch alles goed.  
Mark vond dat Pluim de eieren moest verstoppen op het 
adres waar ze zelf wonen, dat deed Pluim maar al te graag. 
“Dank jullie wel dat jullie mij zo goed geholpen hebben.” 
Mark en Liesje gingen vlug terug naar huis, ze vertelden 
niets aan hun pappa en mamma, maar keken elkaar 
geheimzinnig aan en lachten.  
“Wat is er toch”, zei mamma, “Morgen is het Pasen, gaan 
we dan eieren zoeken in de tuin?”, zei Mark. “Nou ik weet 
niet of de Paashaas eieren komt verstoppen hoor”, zei 
mamma. Liesje en Mark keken elkaar aan en lachten.  
Zij wisten wel beter. 
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Knutselen: Maak je eigen eierhouder 

Knutselen: Maak je eigen Paasmobiel 
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Knutselen: Paashaas masker 
Kleur onderstaand Paashaas masker mooi in en knip deze dan uit. Aan de zijkant van het masker zie je twee puntjes, hierdoor 
kun je een touwtje of wat elastiekjes bevestigen. Als je wilt kun je ook het grote witte vlak rondom de ogen uitknippen, dan 
kun je als paashaas nog een beetje zien waar je heen huppelt. 
Veel plezier met knutselen en met paaseieren zoeken. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Januari 2007;  
“Schaatsende kinderen op vijver” 

 
Daarmee speelt hij graag in de timmerhoek en de 
bouwhoek. En spelen met K’NEX is ook leuk. Jens heeft 
ook al een werkplan. Dan moeten de kinderen in een 
bepaalde tijd opdrachten uitvoeren en dan aftekenen. 
( kleuren). Je krijgt dan bv. een opdracht: bouw dit figuur 
na. En dan pak je de “werktekening”en probeer je het na te 

maken. Een voorbeeld is een auto 
van Lego maken. Jens heeft al zijn 
zwemdiploma A. En zaterdag mag 
hij voor B opgaan. Daarna nog even 
zijn C diploma halen en dan mag hij 
een andere sport gaan doen. En hij 
heeft al een idee, wat hij wil gaan 
doen. Voetballen en tennissen. Maar 
zover is het nog niet. Hij zit wel op 
zaterdag morgen bij de scouting. 
Daar zitten Noortje en Wouter ook 
bij. Ze spelen daar allemaal 
spelletjes en er wordt wel eens een 
kampvuur gemaakt. Dan mogen ze 
ook broodjes bakken. En als er 
iemand jarig is dan vieren ze dat 
daar ook. Er wordt dan vast héééél 
hard gezongen volgens mij. En nu 
we het toch over broodjes bakken 
hebben, Jens vindt frietjes lekker en 
vissticks en kip schnitzels. En wat 
hij niet lust, weet ik eigenlijk niet. 
Daar hebben we het niet meer over 
gehad.  
Wel dat hij naar Lilo & Stitch kijkt 

op Jetix en wel eens een spelletje op de computer speelt. Of 
een ander spelletje zoals Monopoly en Rummikub. Na al 
dat gevraag van mij wil Jens liever gaan spelen en ik geef 
hem ook groot gelijk. Dat is toch ook veel leuker dan al die 
stomme vragen beantwoorden. Jens, ga maar weer spelen 
en koop iets leuks van je cadeaubon. Ik hoor het later wel, 
wat je ervan hebt gekocht. 
 
Groetjes en tot de volgende keer maar weer. 
 
Houdoe 

Hallo allemaal, 
 
Zo deze keer doen we het weer op de “ouderwetse” manier. 
Vorige keer ging alles via de e-mail, omdat ik niet naar 
Helmond kon gaan. Dat was trouwens ook wel een leuke 
manier om iemand te interviewen. Maar zoals al gezegd 
deze keer weer gewoon op mijn fiets naar de prijswinnaar. 
Want deze keer is het een winnaar 
en geen winnares. Gelukkig is het 
goed weer. Het is droog, het 
zonnetje schijnt af en toe, de 
bloembolletjes komen weer uit. 
Echt alweer een beetje voorjaar. 
Alleen staat er een klein beetje een 
koude wind. Maar dat hindert niet. 
Het is niet zo ver fietsen. Ik moet 
naar de Welle, want daar woont hij. 
Hij woont er samen met zijn vader 
en moeder en nog twee oudere 
broers. De namen van de broers zijn 
Dennis en Niels. Weten jullie al 
over wie ik het heb? Ja, goed 
geraden het gaat over  
JENS FLESH. Jens had de 
kleurplaat heel mooi gekleurd. Er 
stonden 3 schaatsende kinderen op. 
Eén meisje leerde schaatsen achter 
een paars gekleurde stoel, en de 
twee jongens die bij haar waren 
konden al zonder stoel schaatsen. 
Kunnen jullie ook schaatsen? 
Jammer dat het deze winter bijna 
niet op natuur ijs geschaatst kon worden. Je moest, als je 
wilde schaatsen, echt naar de kunstijsbaan gaan. Op school 
gaan ze ook altijd naar de ijsbaan in Eindhoven. Misschien 
ben je er ook al eens geweest. Maar goed, op de kleurplaat 
die Jens ingeleverd had stond dat hij 5 jaar oud was. Maar 
ondertussen is hij jarig geweest en is hij al 6 jaar geworden. 
En hij heeft een heel mooi groot cadeau gekregen: een 
crossfiets. Een rood met zwarte crossfiets. Een echte stoere 
fiets. Jens zit op de school sint Jan Baptist. In groep1/2 A, 
bij juf Ans en juf Irene en juf Michelle. Zijn vriendjes zijn 
onder andere: Niels, Wouter, Alexander.  
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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 31 maart 2008 
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 Maart 2008’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
31 maart 2008 

Agenda 2008 

Maart  
14 t/m 16  Veldhovens spektoakel 
14 & 15 AVETO: een blijspel in de Schalm om 20.30 uur. 
16 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 
17 KVB: Doe avond Pasen 
20 KBO: Eten bij Merlijn 
22 Oud papier ophalen 
23 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 
23 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 
26 KVO: Verkeersinfo door 3VO 
28 TCO: Informatieavond 

  
April  
2 KBO: Jaarvergadering 
6 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 
9 KVO: Volksdansinstuif te Oirschot 
11 Werkgroep Gezamelijke KBO: Muzikale Middag 
13 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 
13 TCO: Braderie 
14 KVB: Mevr. Menza; Vertelt hoe ze een bestaan in 

Nederland heeft opgebouwd na haar vlucht uit haar 
geboorteland 

17 KBO: Eten bij de Molenvelden 
19 TCO: Evaluatie- en feestavond 
20 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 
20 Eerste H. Communie 
23 KVO: Koken met moeder en dochter met de BVG 
26 Oud papier ophalen 

29 Koninginnenacht, in d’Ouw School 
  
Mei  
4 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 
5 KVB: Moederdagviering 
6 KVO: Kringbedevaart in Meerveldhoven 
7 KVO: Afsluitingsavond 
11 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 
11 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 
24 Oud papier ophalen 
30 KVB: Bedevaart Meerveldhoven 
30 Boergondisch Oers: Oerse Schlageravond 
31 Boergondisch Oers in Tirol 
  
Juni  
1 Oerse Motortoertocht 
4, 10,  
18 en 24 

KVO: Fietsen 

15 BIO: Knegseltoernooi 
23 KVB: Teaparty / afsluiting van het seizoen 
28 Oud papier ophalen 
28 + 29 TCO: Activiteit voor de oudste tieners 
29 St. Jansmarkt 

30 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 

27 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 

Juli  
4 t/m 6 BIO: Kamp voor de gehele jeugd 
26 Oud papier ophalen 
  
Augustus  
3 Vakantieprogramma: Olympische dag 
5 + 6 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 
5 + 6 + 7 Vakantieprogramma: Bivak België 
6 KBO: Culturele Dag (Koningshof) 
8 Vakantieprogramma: Speeltuin 
10 Vakantieprogramma: Fietstocht 
12 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 
14 t/m 16 Vakantieprogramma: Wandel-3-daagse 

Aansluitend gevolgd door de afsluitingsavond 
15 t/m 17 TCO: Bivak 
23 TCO: Afsluitingsavond 
23 Oud papier ophalen 
23 + 24 Groen en Keurig: Bloemententoonstelling 
  
September  
2 KVB: Lange fietstocht 
3 KVO: Begin gymmen 
8 KVB: Sieraden maken 
20 t/m 23 Oers Kermis 
24 KVO: Kaarten en Rummikubben 
27 Oud papier ophalen 
  
Oktober  
6 KVB: Doe avond herfst 
8 KVO: Moederdagviering 
15 KVO: Bowlen 
20 KVB: Joep Teurlincx vertelt over zijn werk als 

preparateur van dieren 
25 Oud papier ophalen 
25 KVO: Kienen 
25 t/m 29 Pompoenenplezier 
  
November  
2 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 
3 / 10 KVB/KVO: Gezamenlijke avond KVB & KVO 
22 Oud papier ophalen 
24 KVB: Sinterklaasviering 
26 KVO: Sinterklaasavond 
  
December  
15 KVB: Doe avond Kerst 
16 KBO: Kerstviering 
17 KVO: Kerstviering 
22 KVB: Kerstviering 
27 Oud papier ophalen 


