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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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Vakantiekracht gezocht 
 
Binnen het  restaurant van Severinus is men op zoek naar een 
enthousiaste vakantiemedewerk(st)er vanaf 16 jaar. 
Degene die ze zoeken dient beschikbaar te  zijn in de periode  
21 juli tot en met 8 augustus tussen 
8.15 en 17.45 uur. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met : 
(040-2586387 

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

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een openluchtmis bij 
de kapel “van Onze Lieve Vrouw van ’t Zand” op 
Zandoers. 
Dit zal zijn op vrijdag 23 mei om 19.30. Deze 
Eucharistieviering is voor de gildebroeders maar ook 
anderen belangstellenden zijn van harte welkom. 
Hierbij zullen de gildes van Oerle,  Wintelre en Knegsel 
aanwezig zijn. Pastoor W Smulders zal voorgaan in de 
Eucharistie. 
Daarna volgt een gezellig samen zijn bij de Molenvelden. 
De verbroederingsavond wordt als gelegenheid gezien om 
weer eens gezellig als gildebroeders bij te buurten, want wa 
de een nie wit dè wit de ander wel. 
Verleden jaar was de verbroederingsavond een  speciale 
viering ivm het 200 jaar bestaan van de kapel op Zandoers. 
Dit jaar gaan we op de oude voet verder zoals de andere 
jaren en we hopen maar op een ding: dat de weergoden ons 
goed gezind zijn en dat we er met zijn allen een fijne 
viering van mogen maken.  

Openluchtmis gilde SNL 

Stichting Nieuwe Levenskracht is een groep vrijwilligers, 
die werkt voor de medemens. 
De doelstelling van deze club is aandacht en bijstand 
verlenen aan mensen - individueel of groepsgewijs - die 
ziek, gehandicapt, in de W.A.O. of eenzaam zijn en die 
hierdoor maatschappelijk en/of financieel moeilijkheden 
ondervinden. 
 
Wat kan SNL zoal doen? 
 
In samenwerking met de Zonnebloem (Oerle) kan zij de 
volgende activiteiten verzorgen: 
Zieken, gehandicapten, eenzamen enz. bezoeken met een 
attentie, 
Zij verzorgt cursussen voor haar vrijwilligers. 
Zij bezoekt de sterken onder ons met hun 80ste, 85ste, 
90ste, enz verjaardag. 
Een gouden bruiloft laat zij niet ongemerkt voorbij gaan. 
Zij werkt mee aan een Paasviering, Kerstviering en aan de 
jaarlijkse bedevaart naar Meerveldhoven speciaal bestemd 
voor haar doelgroep. 
Zij kan (binnen haar financiële mogelijkheden) 
vergoedingen toekennen voor b.v. reiskosten, 
voorzieningen enz. 
Zij kan mensen een vakantie of een reis naar Lourdes 
aanbieden. 
 
Hoe komt SNL aan geld hiervoor? 
 
De vrijwilligers werven hiervoor donateurs, houden tijdens 
de kermis een loterij en een enveloppenactie. 
Voor het verkopen van loten in de buurt Berkt zoekt SNL 
nog enkele mensen die bereid zijn om een keer per jaar in 
hun omgeving ons daarbij te helpen. 
Heeft U interesse hiervoor neem dan contact op met: 
Mia van den Wildenberg 
St. Janstraat 21a   ( 040 - 2052547 
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Koers cultuur 

In juni is het vaderdag 
krijgt pa ontbijt op bed gebracht 
omdat hij die dag uitrusten mag, 
ook hij krijgt geschenken die hij niet had verwacht. 
  

Meest wel nuttige zaken  
krijgt pa cadeau gedaan 
kan hij eindelijk een begin gaan maken 
met al die klusjes die nog moeten gedaan. 
  
 

Vader is de stoere man 
die nergens bang voor is 
die enge beesten vangen kan 
waar zijn vrouw zo bang voor is. 
  

Vader heeft deze speciale dag 
verdiend 
om wat hij altijd zomaar doet. 
Hij is van de kinderen de beste vriend 
verwen hem dus maar extra goed. 
  
 

Overpeinzingen 

Lange armen 
 
Soms zou ik willen dat ik langere armen had.  
Nee, niet voor tijdens het boodschappen doen want, 
ofschoon ik vaak niet bij die dingen kan komen die ik wil 
kopen, vind ik altijd wel een of andere vriendelijke langere 
man of vrouw die mij wil helpen. 
 
Maar bij het krabben van mij rug zou het toch wel heel 
plezierig kunnen zijn.  
Weet je, precies op die plek op mijn rug die ik net niet kan 
bereiken … zit altijd een plek die vreselijk jeukt.  
 
En natuurlijk … ik kan manlief wel vragen om zo af en toe 
eens op mijn rug te krabben, maar hij kan er toch moeilijk 
dagwerk van maken.  
 
Onder de douche gaat het krabben al wel iets 
gemakkelijker, want daar heb ik zo’n nylon vlecht hangen 
waarmee je je hele rug kunt bereiken.  
En daarvan geniet ik dan ook extra bij het douchen. 
Voor de rest zal ik overdag genoegen moeten nemen met 
een kam of af en toe een deurpost om tegenaan te schuren. 
En dat is natuurlijk géén gezicht. 
 
Ik vraag me trouwens af, of iedereen nu zo’n plek heeft op 
zijn rug,die hij niet bereiken kan. 
Of dat het misschien gewoon in de genen zit, want ik weet 
wel dat mijn moeder vroeger altijd een breinaald bij de 
hand hield en echt niet altijd om te breien, 
maar heel dikwijls om haar rug te 
bewerken.  
 
Ja, ik heb geen breinaalden meer, maar een 
kam doet nog steeds goede diensten als 
rugkrabber. 
 
Goh, zal ik misschien een rugkrabber voor mijn 
moederdag gaan vragen??? 
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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

Hallo beste mensen! 
 
Dit jaar organiseren wij voor de vijfde keer 
“Pompoenenplezier met Halloween”. 
Dat wil zeggen dat het ons eerste lustrum is. 
Om dit groots te vieren willen we alle verenigingen van 
Oerle uitnodigen om aan dit spektakel deel te nemen. 
Met z’n allen kunnen we er iets leuks van maken, en Oerle 
weer eens flink op de kaart zetten. 
Bespreek dit eens met het bestuur en leden van uw vereni-
ging, en misschien komt er een leuk idee uitrollen. 
Wacht er niet te lang mee, want de pompoenzaden moeten 
zo snel mogelijk gezet worden, wil men zeker zijn van een 
goede oogst. 
Heeft uw vereniging geen stukje grond om de pompoenen 
te zetten? Of ligt uw locatie buiten onze route? Neem gerust 
contact op met onderstaande adressen, dan kunnen we mis-
schien samen tot een oplossing komen. 
Laat het ons zo snel mogelijk weten of je als vereniging aan 
dit spektakel wilt meedoen, dan kunnen wij daar rekening 
mee houden. 
De officiële inschrijving gebeurt via het inschrijfformulier 
dat op een later tijdstip verschijnt in de Koers van Oers, of 
via onze nieuwe website die per 1 mei operationeel is. 
Voor wat ideetjes op te doen ga even naar onze nieuwe site, 
en kijk op de fotopagina onder pompoenenplezier. 
Daar staan wat foto’s van pompoenenplezier met Hallo-
ween 2007 op. 
Hopende doen al onze Oerse verenigingen mee om te laten 
zien wat ze in hun mars hebben. 
 
Tot ziens 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 

Koken met de koers 

Cappuccino van asperges 
Voorgerecht voor 4 personen 
 
Ingrediënten 

250 gr witte asperges 
50 gr dungesneden Serranoham 
25 gr geroosterde pijnboompitten (Smaakmakers) 
2 dl volle melk 
1 teentje knoflook 
50 gr magere gerookte spekblokjes 
1 stukje foelie 
1 pot kalfsfond (ca 4 dl) 
1 dl Marsala 
tuinkers 
zout 
Peper 
 

Voorbereiding 
Asperges wassen, schillen en de houtige uiteinden eraf 
snijden. Schillen en uiteinden met 4 dl water aan de kook 
brengen en 15 minuten zachtjes doorkoken. Zeven en de 
asperge-bouillon opvangen. 
 
Bereidingswijze 
Knoflook pellen en pletten. Melk aan de kook brengen met 
de spekblokjes, knoflook, foelie en een snufje zout en dit 
een half uur zachtjes laten koken. Oven verwarmen tot  
100 graden. Plakken Serranoham uitspreiden op een stuk 
vetvrij bakpapier en op een bakplaat, in het midden van de 
oven, ca 50 minuten laten drogen. Asperges in stukjes 
snijden. Kopjes even apart houden.  
 
Asperegestukjes met de aspergebouillon, Fond en Madeira 
aan de kook brengen en 10 minuten zachtjes laten koken. 
Aspergekopjes erbij doen en zodra alles weer kookt, het 
vuur uit draaien en alles met het deksel op de pan nog een 
kwartiertje laten garen. Aspergekopjes eruit vissen en over 
4 grote koffiekommen verdelen. Aspergestukjes met het 
kookvocht met een staafmixer zo glad mogelijk pureren en 
op smaak brengen met zout en peper. Gedroogde 
Serranoham met de pijnboompitten in een keukenmachine 
tot gruis malen. 
 
Melk zeven en met de staafmixer zo schuimig mogelijk 
opkloppen. Hete soep over de kommen verdelen en de 
opgeklopte melk erover lepelen. Bestrooien met het Ham-
pijnboompittengruis en enkele tuinkersblaadjes. Direkt 
serveren. 
(Serveer)tip: Ook lekker met groene asperges, vooral in 
glazen kommen. 
 
SMAKELIJK ETEN !!! 
  
 

5e pompoenenplezier 
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Parochieberichten: 
Gedoopt 
Britte Reuter, Boonberg 4 
Roy Timmermans, Capella 26 
 
Overleden: 
† Nolda Tielemans, weduwe van Hendrikus Snelders, 
Huize Merefelt  (93 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 

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

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van  17 – 18 mei: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders   
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
 (Convocamus) 
 
Weekeinde van  24 – 25 mei: 
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker (St.Jankoor) 
 Naviering communiekanten 
zo  10.15 uur: Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker 
 
Weekeinde van  31 mei – 1 juni: 
za  16.30 uur: Inzegening urnenveld 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
 (The Unity) 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

Weekeinde van  7 – 8 juni: 
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  14 – 15 juni: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
 
Weekeinde van  21 – 22  +  24 – 25  juni: 
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) 
 
di  09.00 uur: Feestdag St. Jan de Doper:  wijding  
 St. Janstrossen 
 Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 (St. Jankoor) 
wo 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 wijding st. Janstros 
   
Weekeinde van  28 – 29 juni: 
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker (The Unity) 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
 (Convocamus)  
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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 

Heren, een knap staaltje werk werd weer door jullie 
afgeleverd, echter…………de groep wordt steeds ouder en 
er komen wat mankementen hier en daar. Daardoor is 
uitbreiding zeer noodzakelijk, omdat nu het vele werk toch 
te veel op te weinig schouders neerkomt. Daarom vragen zij 
enthousiastelingen om ook mee te komen helpen. De 
werkzaamheden zijn zeer divers: zoals tuinonderhoud bij de 
pastorietuin en op het kerkhof, maar ook de kleine 
reparaties in de kerk, lampen verwisselen, adventskrans 
maken, kerststal opbouwen/afbreken, palmtakken knippen 
en alle andere zaken die op dat moment nodig zijn. Kom 
eens de handen uit de mouwen steken op maandagmiddag 
van 13.- tot 16.- uur en op een gegeven moment is ook daar 
de koffie bruin en is er volop leven in de sacristie! 
Info:  Cor van der Mierden ( 040 -2540252 

Verzoek van de Poetsploeg St. Jan de Doperkerk 
In de regel zijn eenmaal per twee weken drie vrijwilligers 
in touw om de kerk en de sacristie weer keurig op orde te 
krijgen.  Er zijn zo vier poetsploegjes actief en rond 
Palmzondag komen ze allen bijeen voor de grote 
schoonmaak.  
Maar…….. ’t is niet altijd even leuk: iedere keer is er toch 
iemand die met een aardappelschilmesje onder de banken 
de kauwgum kan gaan krabben of rozijntjes uit de vloer 
moet schrappen.  
Daarom een dringend verzoek: laat de kauwgum elders in 
de prullenbak achter en ouders kijk a.u.b. waar uw kroost 
de rozijntjes allemaal rondstrooit.  
Zij heten iedereen graag welkom in een schone kerk!  
 
Eerste H. Communie: 
Op zondag 20 april deden na een prettige voorbereiding  
15 kinderen hun Eerste H. Communie in de St. Jan de 
Doperkerk. Het was een fijne viering en een zonovergoten 
middag die hopelijk nog lang en positief in herinnering mag 
blijven. Alle kinderen, ouders en Communievoorbereiders 
van harte gefeliciteerd. De parochiegemeenschap hoopt 
deze kinderen en hun ouders natuurlijk nog vaak in de kerk 
terug te zien, het zou jammer zijn van alle energie die erin 
werd gestoken. 
De communicanten zijn:  
Laura Aelberts, Luuk Jacobs, Anne Kelders, Jeffrey van 
Kempen, Willem van der Mierden, Lucas Neumann,  
Sophie Nouwens, Denise Peys, Kasia Rewaj, Noah van de 
Sande, Noortje Sanders, Daniëlle Schippers, Merijn 
Schutgens, Bram van de Velden, Sven van der Waerden. 
 
Schoffelploeg legt urnenveld aan op het St. Jan de 
Doperkerkhof 
Enkele leden van de Schoffelploeg hebben de afgelopen 
weken stevig gewerkt om een bescheiden urnenveld op het 
kerkhof in Oerle aan te leggen. De laatste jaren is er een 
toenemende vraag naar crematie en wordt er steeds minder 
begraven. Toch wil men de overledene graag in de buurt 
een plekje geven. 
Ondertussen zijn reeds 5 urnenkeldertjes door de 
schoffelploeg geplaatst en dus klaar voor gebruik. Op 
zaterdag 31 mei wordt het urnenveld op het 
parochiekerkhof van de st Jan de Doperkerk in gebruik 
genomen. Er worden dan 2 urnen bijgezet. Vooraf aan deze 
bijzetting wordt door Pastoor Wil Smulders het urnenveld 
ingezegend. Dit zal zijn om 16.30 uur. 
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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 

Donateursactie 

Aan onze donateurs en bloemenvrienden. 
 
Wij zijn er weer klaar voor om met het nieuwe 
seizoen te beginnen, de grond is al 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 weken 23 en 24, dit is 
tussen ma 2 juni en ma 14 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. 
 
Bekijk ook eens onze nieuwe website! 
www.groenenkeurig.nl 
 
bij voorbaat dank 
 namens bestuur en leden van  
Bloemenvereniging “Groen en Keurig “ 

Onze vereniging heeft gemeend om met haar tijd mee te 
gaan, maar ook om het steeds luider klinken naar een eigen 
E-mail adres zowel voor de dahlia’s als voor het 
pompoenenplezier, of een eigen website. 
We hebben voor beide gekozen. 
Per 1 mei is onze nieuwe website door iedereen te 
bewonderen, hieronder het adres. 
www.groenenkeurig.nl 
 
Het email adres voor de bloemenvereniging is 
bloemenvereniging@groenenkeurig.nl 
 
Ook voor pompoenenplezier kan men terecht op onze site. 
www.groenenkeurig.nl 
 
Voor een email is het adres: 
pompoenenplezier@groenenkeurig.nl 
 
Hopelijk voldoen we op deze manier aan de vraag naar een 
eigen gezicht. 
Als men aan of opmerkingen heeft, laat het ons dan even 
weten via de contactpagina op de site, of stuur even een 
mailtje. 



7 

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

Wijkplatformnieuws 

Nieuws van het Wijkplatform 
 
Heeft u al gepicknickt aan de nieuwe picknicktafel op het 
Pastoor Vekemansplein? Of heeft u de nieuwe korfbalpaal 
met meerdere gaten al zien staan langs de basisschool? 
Deze 2 fraaie attributen zijn onlangs geregeld via het 
Wijkplatform Oerle. Maar we doen natuurlijk nog veel 
meer! 
 
Uw ideeën zijn welkom 
Heeft u ideeën voor Oerle waar wij u als Wijkplatform mee 
kunnen helpen? Laat het ons weten. Of het nu gaat over 
veiligheid, wegaanleg, voorzieningen, overlast, zwerfvuil of 
nieuwbouw, wij zijn er altijd in geïnteresseerd. Maar ook 
als u creatieve oplossingen heeft voor bepaalde situaties in 
ons dorp horen wij dat natuurlijk graag. Met uw input gaan 
wij aan de slag. 
 
Zwerfvuil 
Is het u ook opgevallen dat we op meerdere plaatsen in 
Oerle last hebben van zwerfvuil? We zouden als 
Wijkplatform Oerle graag een jaarlijkse Zwerfvuilactie 
willen initiëren. Daarom zijn we op zoek naar mensen in 
ons dorp die de organisatie van een dergelijke actie op zich 
zouden willen nemen. 
In sommige wijken van Veldhoven wordt deze actie 
opgepakt door de basisscholen die in de directe nabijheid 
van de scholen het zwerfvuil opruimen. Maar omdat Oerle 
zo groot is (incl. buitengebied) zijn we eigenlijk op zoek 
naar een andere oplossing om dit probleem aan te pakken. 
Wellicht dat we natuurlijk ook de jeugd hierbij kunnen 
betrekken. 
 
Heeft u hier een idee voor? Laat het ons snel weten! 
 
Word lid van het bestuur van Wijkplatform Oerle 
Zou u ook uw schouders willen zetten onder initiatieven die 
goed zijn voor ons dorp? Help ons dan en word ook lid van 

het bestuur van Wijkplatform Oerle. Er staat enorm veel te 
gebeuren de komende jaren in Oers. Daar hebben we u hard 
bij nodig. 
 
Contact 
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met voorzitter 
Herman Gras (( 040-2053163). 
Ook voor ideeën over Oerle of over de zwerfvuilactie kunt 
u contact opnemen met Herman. 
 
Alvast heel erg bedankt voor uw reactie, 
Wijkplatform Oerle  
 
 
Defibrillator bij De Korrel 
Heeft iemand een hartstilstand bij u in de buurt, haal snel de 
AED bij De Korrel 
 
Bij Tennisvereniging De Korrel is een defibrillator (AED) 
aanwezig. Deze is 24 uur per dag bereikbaar en 
beschikbaar. Het apparaat hangt binnen, links naast de 
voordeur. Indien er niemand aanwezig is: druk op de 
voorbel en druk tegelijkertijd de voordeur open. Mensen die 
in de buurt wonen kunnen gebruik maken van deze AED. 
Ook al kunt u niet (goed) reanimeren, sluit altijd de AED 
aan en volg de gesproken instructies. U kunt een 
mensenleven redden. 
 
Wat moet ik doen? 
Iemand krijgt een hartstilstand. Het slachtoffer is niet bij 
bewustzijn en heeft geen normale ademhaling. Ga dan als 
volgt te werk: 
Bel 112 en haal de AED (defibrillator). Indien u met 
meerdere personen bent laat dan iemand anders bellen en de 
AED halen. U kunt dan zelf reanimeren. 
Zet de AED aan en volg de gesproken instructies 
Ontbloot de borstkas en bevestig de elektroden 
Houd afstand en druk op de schokknop wanneer de AED 
dit aangeeft 
Vervolg de reanimatie 
 
Zo reanimeer je: 
30 x borstcompressie’s: plaats de hiel van één hand midden 
op de borstkas, plaats de hiel van de andere hand op de 
eerste hand, duw het borstbeen 4-5 cm naar beneden, laat 
de borstkas volledig terugveren. 
2 x beademing: til de kin met twee vingers op en kantel 
gelijktijdig het hoofd achterover, knijp de neus dicht, blaas 
rustig gedurende 1 seconde om de borstkas omhoog te laten 
komen. 
Op deze manier krijgt het slachtoffer zuurstof en wordt het 
door de borstcompressie’s rondgepompt. 
 
Informatie 
Loop eens een keer langs bij de Korrel en lees de 
gebruiksaanwijzing. Meer informatie over een instructie 
over de AED (defibrillator) vindt u op: 
www.ehbo.nl/cursuskiezen. 
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Het interview 

Vijftig jaar getrouwd; 
Arnold Olislagers  

en Petronella van Weert 
 
Wederom hebben we een gouden paar in Oerle. Arnold 
Olislagers en Nelly (Petronella) van Weert zijn op 1 mei 
vijftig jaar getrouwd. Reden voor de familie om een 
mooi feest te organiseren op 26 april. En natuurlijk 
worden ze ook door de Koers in het zonnetje gezet! 
(Door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken) 
 
Arnold Olislagers is geboren op 3 maart 1924 in Oerle. Hij 
was de tweede jongste in een gezin van 12 kinderen 
waarvan 5 meiden en 7 jongens. “Ons moeder was nog erg 
jong (20 jaar) toen ze trouwde, dus het was heel normaal 
dat er zoveel kinderen zijn geboren.”  
 
Brand 
“We hebben vroeger veel armoede gekend, vooral begin 
jaren dertig. In 1928 is onze boerderij (waar we nu nog 
wonen) helemaal afgebrand. Dat weet ik nog goed. Ons 
vader was op dat moment naar de laatste mis en alle 
kinderen werden gewassen aan de aanrecht in de keuken. 
Toen sloeg de bliksem in. De kinderen werden ook allemaal 
licht geraakt, omdat we nat waren. We werden allemaal 
snel naar buiten geduwd en ons moeder drukte mij een 
trommel geld in mijn handen waar ik op moest passen. We 
hadden een paar jaar daarvoor juist voor 5.000 gulden de 
boerderij verbouwd met een stal erbij en een gierkelder. 
Maar we hadden het niet hoger verzekerd. We kregen van 
de verzekering dus het bedrag niet meer volledig terug. Na 
de brand hebben we een hele tijd in het bakhuis gewoond, 

achter de boerderij en slapen deden we gewoon in de 
varkensstal.” 
 
Elektriciteit 
“In Zandoers was er in de oorlog al licht en wij hebben toen 
voor 4 huizen zelf de kabels voor de elektriciteit hier naar 
toe doorgetrokken. Later is dat natuurlijk allemaal 
overgenomen door de Pnem. Er was hier ook nog geen 
verharde weg. Ik weet nog dat de wegwerkzaamheden met 
de hand werden gedaan. Die hele weg is met de hand 
omgespit. Mensen die toen geen werk hadden konden 
gebruik maken van een soort voorloper van de WW. Ze 
konden voor de gemeente graafwerkzaamheden verrichten 
en daar kregen ze dan geld voor. Volgens mij waren er toen 
nog maar een stuk of vier mensen met een auto in Oers. En 
radio en tv was er natuurlijk ook niet. Volgens mij hadden 
wij pas een radio toen ik een jaar of 16 of 17 was. 
 
‘Op stap’ 
's Avonds vermaakten wij ons met kaarten en de vrouwen 
gingen sokken stoppen of deden verstelwerk. Wij gingen 
vroeger ook niet op stap zoals ze nu doen. Als wij meisjes 
wilden leren kennen, dan moesten we op bezoek gaan. Als 
wij om ’s avonds rond 19.00 uur klaar waren met melken, 
dan wasten we ons en trokken ons goede pak aan. We 
gingen dan met een paar kameraden naar de kroeg en 
spraken dan af bij welke familie we gingen buurten (als ze 
daar tenminste een paar dochters hadden). Dat was de 
manier vroeger om kennis te maken met de vrouwen. Want 
die moesten altijd thuis blijven om te helpen in het 
huishouden. Sommige jongens gingen ook wel eens naar de 
grote stad (Eindhoven) om te dansen, maar dat was toen 
echt schandalig, dan was je eigenlijk een beetje op ’het 
verkeerde pad’.” 

De boerderij in 1928 
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Fietsen 
 Nelly is opgegroeid in St. Michielsgestel als tweede oudste 
in een gezin met 7 broers en 1 zus. Via een zus van Arnold, 
die destijds in Olland woonde, kwam Arnold in contact met 
het gezin Van Weert. "Ons Miena heeft ons eigenlijk 
gekoppeld,” vertelt Arnold. “De eerste zes weken dat wij 
verkering hadden ben ik iedere keer nat geworden als ik op 
de motorfiets naar St. Michielsgestel ging. Het wàs al zo 
ver rijden en dan ook nog telkens met een nat pak... ik vond 
het maar niks. Ik woonde nog thuis en ons moeder was al 
gestorven. Toen we een jaar verkering hadden zijn we 
getrouwd en wij betrokken mijn ouderlijk huis waarin we 
nu nog steeds met veel plezier wonen.” 
 
Vakanties 
“Op vakantie gaan deden we vroeger eigenlijk niet. Toch 
ben ik wel een paar keer weggeweest hoor. Mijn broer is in 
Frankrijk gaan wonen en daar zijn we natuurlijk wel een 
paar keer op bezoek geweest. Onze Kees (mijn zoon) die 
heeft daar ook regelmatig gelogeerd. Ik weet nog dat ik een 
keer met mijn zus en een zwager naar Frankrijk reed om 
onze Kees daar op te halen. Ik had heel de weg al gereden 
en op een gegeven moment had Kees honger en dorst. Het 
was erg warm in de auto en wij stapten uit om wat te halen. 
Maar mijn zus en mijn zwager bleven gewoon in de auto 
zitten. Ze hoefden niets te eten of te drinken. Maar het was 
zo warm dat het zweet ze op het voorhoofd stond. Kees en 
ik moesten er achteraf wel om lachen want volgens mij 
waren ze bang dat ze moesten trakteren en daar hadden ze 
duidelijk geen zin in. 
Ik ben trouwens ook nog eens een keer met mijn broer 
Hendrik (die pater was) 11 dagen op vakantie geweest in 
Zwitserland, Italië, Duitsland en Oostenrijk. We moesten 
geld inzamelen voor de missie (waar mijn broer werkte). 
Alles bij elkaar hebben we voor die vakantie met twee 
personen 186 gulden uitgegeven. De benzine kostte toen 
nog 0.15 cent per liter. Maar wij konden overal in kloosters 
blijven slapen en eten en dat was allemaal gratis. We 

hebben daar in Zwitserland nog een enorm bedrag 
opgehaald voor de missie ik geloof  dat er een man was die 
wel honderdvijftig duizend gulden overgemaakt heeft  naar 
het goede doel. Dat was nog eens dankbaar werk!” 
 
“We hebben samen drie kinderen gekregen: Kees (die 
woont naast ons), Wilma (woont in Knegsel) en Henriette 
(woont in Veldhoven). En zij hebben alle drie twee 
kinderen gekregen. We hebben dus 6 kleinkinderen en daar 
zijn we natuurlijk heel erg trots op. Vroeger hadden we nog 
wel wat hobby’s naast het werken op de boerderij. Ik hield 
er wel van om te gaan jagen,” vertelt Arnold. “Dan niet hier 
in de buurt, want hier zat niet zo veel wild, ik ging vroeger 
nog wel eens naar Maastricht om te jagen. Dat was heel 
speciaal. Kaarten deden we ook graag, maar dat gaat 
tegenwoordig moeilijk omdat ik niet meer zo goed kan 
zien. Nu ga ik ’s morgens met de hond wandelen en dan ga 
ik koken. We eten nog altijd warm tussen de middag, dat 
zijn we zo nog gewend en dat houden we maar zo. 
 
“De kinderen hebben voor ons een feest georganiseerd op 
26 april.  
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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 

Festival Dwaaltuin 

Zondag 25 mei: festival in de Dwaaltuin te Zandoerle 
 
Van 11.00 tot 17.00 kan men in Dwaaltuin ’t Oerse Zand 
genieten van diverse optredens. Lenny Kuhr, Bart Chabot, 
Rick de Leeuw, Inner-Strength en Tafdak zijn enkele van 
de aansprekende namen welke hun opwachting maken. 
Voor leden van Rabobank Oerle-Wintelre liggen op de 
kantoren gratis kaartjes klaar. Eén kaartje per lid, zolang de 
voorraad strekt. 
 
Het festival wordt georganiseerd door de Openbare 
Bibliotheek Veldhoven en de Dwaaltuin en wordt mede 
mogelijk gemaakt door Rabobank Oerle-Wintelre. In de 
enorme tuin aan de Zandoerleseweg 78 staan drie podia 
opgesteld waarop doorlopend optredens plaatsvinden. 
 
Entreepodium. 
Op het Entreepodium zullen Bart Chabot en Lenny Kuhr 
optreden. Ook Inner-Strength, Rick de Leeuw en Lya de 
Haas & Hennie Korsten zullen hier hun opwachting maken. 
 

Wereldpodium. 
Het Wereldpodium geeft het festival een Iers-Keltisch 
tintje. De Best Irish Singers treden er op, alsmede Tinkers, 
Drinkers & Dreamers. De rasvertellers van Vertelclub 
Veldhoven - kortweg VerVe - brengen Ierse en Keltische 
verhalen. 
 
Podium Schuttersveld. 
Op het Podium Schuttersveld treden afwisselend dichters en 
muzikanten op. Dichteres Sanne Steers is te horen samen 
met Didge & Folk. Ook Ans Robben en ACG Vianen 
dragen hun gedichten voor. Frank van Ansem & Jip 
Roijackers combineren eigentijds taalgebruik met nieuwe 
beats. Voor de muziek op dit podium tekenen Tafdak (met 
liedjes uit hun theaterprogramma), Jopie Jonkers Trio 
(Latijns-Amerikaanse muziek en Franse chansons)  en 
Aggieland (zangeres Aggie de Kruif en gitarist Stephan 
Jankowski). 
 
Op een aantal plekken in de sfeervolle tuin zijn terrassen 
ingericht. Daar kan men met een glas Oers Blond in de 
hand genieten van een muziekoptreden of voordracht. Op 
de expositie van fotoclub TaVa Focus kan men foto’s van 
landschappen, bossen en tuinen bewonderen. Kinderen 
kunnen zich laten grimeren. Entree kost 6 euro, 
bibliotheekleden betalen 5 euro.    

B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 
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INSCHRIJFFORMULIER GEZELLIGHEIDSTOERNOOI  
 De volgende personen schrijven zich in voor het gezelligheidstoernooi van 8 juni 2008. 
  
     DAMES                         HEREN 
  1. ..................       1. ................. 
  2. ..................       2. ................. 
  3. ..................       3. ................. 
  4. ..................       4. ................. 
  5. ..................       5. ................. 
  6. ..................      6. ................. 
   
 NAAM TEAM:  .................................... 
 CONTACTADRES:   naam:  ........................tel.:      ........................ 
   adres:  ........................e-mail: ……………... 
 
DIT INSCHRIJFFORMULIER GRAAG VOOR 28 MEI 2008 A.S.  INLEVEREN BIJ: 
  
Frans Loots    Oude Kerkstraat 36,  Oerle of e-mail: f.loots@chello.nl  

Bio Gezelligheidstoernooi 

Hierbij nodigen wij je uit om op 8 juni 2008 mee te doen 
aan het BIO-gezelligheidstoernooi bestemd voor de 
senioren. 
De teams moeten bestaan uit minimaal 5 dames en  
5 heren; dit kunnen speelsters, familieleden en/of kennissen 
zijn. 
Ieder team is verplicht een persoon op te geven die 
eventueel een wedstrijd kan fluiten bij het spelen van de 
wedstrijden word hier rekening mee gehouden. Het hoeft 
geen speler of speelster te zijn het mag ook een 
buitenstaander zijn, maar moet wel in staat zijn om een 
wedstrijd te kunnen leiden. 
 
Je kunt je opgeven dmv het invullen van onderstaand 
formulier. Nadere informatie ontvang je 1 week voor 
aanvang van het toernooi.  

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O

Braderie weer voorbij 

Het is toch gewoon super dat er veel ouders uit Oers zoveel 
doen voor de tieners.  
Tijdens de bijeenkomst liet Twan Das zien dat de 
organisatie op orde is en dat de centjes onder controle zijn. 
Na het officiële gedeelte was er feest. 
De meeste tieners waren aanwezig, net als veel ouders. Er 
was gezellige muziek van onze “coole” DJ Kees en er werd 
volop gekletst. 
Er was ook een rodeo stier waar bijna iedereen op heeft 
gezeten. Da viel niet mee…. 
Stan Bazelmans had gewonnen, hij was beter dan de stier. 
Als prijs kreeg hij een bonnetje van het City Centrum van 
20 Euro. Super toch !! 
Wij vonden het weer een gezellie avondje uit.  
Groetjes en kusjes 
Van:Lotte Strieder en Pip van de Sande    !!! 
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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

Koken in India 

Oerlese zusjes koken voor weeshuis in India 
 
Door Ad Adriaans 
 
Vijf jaar geleden werden vier zusjes uit India door hun 
adoptieouders Marie-José en Aad Faasen naar Oerle 
gehaald. Begin 2005 heeft u in de Koers hierover een 
verhaal kunnen lezen. In juli gaat het gezin Faasen drie 
weken op vakantie naar India om ondermeer een bezoek te 
brengen aan het weeshuis waarin de zusjes indertijd 
opgroeiden. Om daar niet met lege handen aan te komen 
organiseert het viertal thuis etentjes waarvoor de gasten 
betalen. 
 
Koud water 
“Alle mensen lijken hier op elkaar”, herinnert de 
veertienjarige Kanchana zich nog toen ze vijf jaar geleden 
voet op Nederlandse bodem zette. “En iedereen heeft hier 
schoenen aan”, viel de tienjarige Savithri op, “en wij aten 
altijd met onze handen, en hier gebruiken we bestek.” 
Shashikala (12): “Er waren superveel mensen op Schiphol, 
en die verstonden wij niet. Alle mensen waren wit, en wij 
waren met vieren bruin. In India hadden we alleen koud 
water. In het begin vonden we hier een warme douche veel 
te heet. Maar nu willen we niet anders meer.” “Wat mij 
opviel, was dat het overal zo schoon was op straat”, zegt 
Nethra (16). Savithri, Shashikala, Kanchana en Nethra 
Faasen zijn inmiddels helemaal ingeburgerd in ons land en 
spreken prima Nederlands. 
 
Kiwi’s 
En is de dames Faasen ook iets tegengevallen in ons 
kikkerlandje? “De temperatuur”, roept Shashikala meteen. 
“Als het in India regende, speelden we gewoon op blote 
voeten buiten”, weet Savithri nog. “Hier is het meestal koud 
als het regent.” En Nethra vindt ons eten maar saai. “Het is 
smakeloos. Ik hou van pittig eten.” 

De familie Faasen doet dan ook een maand met een zak 
aardappelen. “De Nederlandse taal me eigen maken is me 
meegevallen”, zegt Nethra. Veel Indiase woorden kent het 
viertal niet meer. Maar dat ‘oor’ in hun moerstaal ‘kiwi’ is 
zullen ze niet snel vergeten. “Doe die kiwi’s eens open, 
hoor je hier vaak in huis”, bekent moeder Marie-José. 
 
Zakgeld 
Over enige tijd volgt een weerzien met de kindertehuizen 
waarin de zusjes gewoond hebben en waar Kanchana leerde 
fietsen. “Er was één fiets in het kindertehuis. En ik kon al 
fietsen, dat was heel bijzonder, en daar was ik heel  trots 
op.” “Eerst wilde ik mijn zakgeld schenken aan het tehuis”, 
vertelt Nethra, “maar onze hulp Nettie stelde voor om geld 
te verdienen met iets waarin ik goed ben.” En voor de 
scholiere aan De Rooi Pannen in Eindhoven is dat koken. 
“Ik kook vooral Indiaas zoals rijst, kip, kikkererwten, 
pappadums en kip biryani.” 
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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 

Sponsors 
Het viertal sloeg de handen ineen en ging op zoek naar 
sponsors en eters. Sponsors die zich aanboden waren de 
Albert Heijn in ’t Look en Atelier Soeff. “We zijn met z’n 
allen naar de Albert Heijn in ’t Look geweest. Daar hebben 
we verteld wat ons idee was. De directeur vond het een leuk 
idee”, aldus Savithri. “We mogen er een boodschappenlijst 
inleveren. En we krijgen het gratis”, zegt Shasikala met een 
lach. 
 
Veel animo 
Gedurende zes avonden krijgen de zusjes thuis zo’n 
honderd gasten aan tafel voor een drie- of viergangendiner. 
Van Hooff Partyservice levert het bestek en meubilair. 
Marie-José: “Op de eerste avond in april hadden we 
achttien gasten. Toen waren de meiden op zondag 
behoorlijk moe.” Er is dan ook veel animo voor de 
avonden. “Er melden zich meer gasten aan dan we kunnen 
plaatsen en we krijgen veel positieve reacties”, glundert 
Nethra. Vader Aad: “Veel mensen geven ook spontaan 
geld. Zo kregen we van de Lady Circle De Kempen een gift 
van maar liefst duizend euro.” 
 
Restaurant 
Met zo’n zestien gasten per avond hebben de meisjes het 
druk met de voorbereiding. De tafels worden keurig gedekt, 
glimmende glazen en bestek bij de borden en een kunstig 
gevouwen servet op elk bord. Het lijkt echt een luxe 
restaurant. De taken zijn goed verdeeld. Nethra: “Vooraf 
houd ik een speech. Ik bedank onze sponsors, de gasten 
voor hun komst, en ik vertel dat we de opbrengst schenken 
aan de kindertehuizen in Bangalore en Mysore.” Samen met 
Kanchana schept Nethra de Indiase voorgerechten op de 
borden en de twee jongste zusjes serveren het uit en 
schenken wijn. De rest gaat in buffetvorm. “En het toetje is 
pistache- en mangoijs”, verklapt Savithri, “en als 
allerlaatste mogen ze kiezen tussen koffie en Indiase thee.” 
 
Winkel 
Als de vrienden, collega’s en familie hun buikjes vol 
hebben gaat aan het eind van de avond, na de wijn, ook nog 
eens de winkel open. Met de hulp van sponsor Atelier Soeff 
hebben de kinderen allerlei creaties gemaakt. “In onze 
garage verkopen we zelfgemaakte schilderijen en sieraden”, 
zegt Savithri. 
 

Opbrengst 
De opbrengst is mede 
door de schenkingen 
inmiddels zo hoog 
geworden dat het te veel 
is om mee te nemen 
tijdens de reis. Het 
bedrag zal per bank 
worden overgemaakt. 
“Ze kunnen er daar veel 
mee doen, het geld is 
daar veel meer waard 
dan hier”, weet 
Shashikala. Dan 
ontspint zich een 
discussie over hoe het 
kindertehuis er ook al 
weer uit ziet. De 
meisjes worden steeds 
enthousiaster naarmate ze meer herinneringen ophalen. 
“Maar ik kom zeker weer terug uit India”, zegt Kanchana, 
“want in Nederland heb je als meisje veel meer vrijheid.” 
 
Lievelingseten 
Tenslotte willen we wel eens weten wat nou het 
lievelingseten is van deze vier keukenprinsessen. Savithri: 
“Frietjes.” Shashikala: “Indiaas eten.” Kanchana: “Pizza en 
Indiaas eten.” Nethra: “Piri Piri (= rijst met hete kip).” 
Het laatste woord is voor Nethra. “Ik wil alle mensen 
bedanken die bij ons zijn komen eten.” 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Boek over slag om Arnhem 

Peter Gijbels voltooit boek over 21e Independent 
Parachute Company 
 
Door Ad Adriaans 
 
In september 1944 vochten 186 pathfinders van de Engelse 
21e Independent Parachute Company negen dagen lang 
vergeefs om de Rijnbrug bij Arnhem te veroveren op de 
Duitsers. De eenheid werd de ‘pathfinder unit’ genoemd 
omdat ze een half uur voor de Britse luchtlandingsdivisie 
werd gedropt om de landingszones te markeren. Van de 186 
leden sneuvelden er 20. Momenteel zijn er nog enkele 
tientallen veteranen in leven. Peter Gijbels uit Oerle is 
mede-auteur van een boek dat de lotgevallen beschrijft van 
deze eenheid. 
 
Sinds zijn jeugd is Peter geïnteresseerd in de Slag om 
Arnhem. Zijn interesse in deze bijzondere eenheid kreeg 
een impuls toen hij voor het eerst een reünie van de groep 
bezocht in het Engelse Newark. “Daar kwam ik in contact 
met Fred Weatherley (86), een van de pathfinders. Hij was 
jaren geleden gestart met het beschrijven van de 
belevenissen van de eenheid. Een ziekte dwong hem te 
stoppen met schrijven. Op de reünie werd het idee geopperd 
om alle documentatie te schenken aan een museum. Maar 
dan zou er geen boek komen.” Peter bood Weatherley aan 
het boek af te maken. “Het feit dat hij instemde met dit 
aanbod en vertrouwen in me had, heeft veel deuren 
geopend naar andere veteranen die hun verhaal kwijt 
wilden.” 
 
Eind jaren negentig startte Peter met zijn onderzoek. Drie 
jaar geleden begon hij aan het manuscript. Vrijwel alle 
weekenden was hij er mee bezig. Vijf tot zes keer per jaar 
bezocht hij veteranen in Engeland om hun lotgevallen op te 
tekenen. “Het gaat niet zozeer om het tactische verhaal, 
maar om de persoonlijke verhalen. Gaandeweg ontdek je 
dat je stukken mist. Met een vragenlijstje in mijn binnenzak 
vloog ik dan weer naar Engeland.” 

De Ier David Truesdale nam de eindredactie voor zijn 
rekening. Peter: “Omdat Weatherley er in Arnhem bij was 
schreef hij in de ik-vorm. Dat heb ik niet gedaan. Truesdale 
heeft de Engelstalige tekst ondermeer daarop aangepast.” 
Het 207 pagina’s tellende boek bevat 270 foto’s en 
ondermeer persoonsbeschrijvingen van alle 186 
pathfinders. Op 10 mei wordt in Engeland het eerste 
exemplaar aangeboden aan Fred Weatherley. Op de omslag 
van het boek staat Max Rodley. Hij overleefde Arnhem 
niet. Zoon Nigel (67) zal er op 10 mei eindelijk achter 
komen hoe zijn vader is overleden. 
 
 
Leading the way to Arnhem 
ISBN: 978-90-812703-1-1 
Auteurs: Peter Gijbels en David Truesdale 
Uitgever: Sigmond Publishing te Renkum 
Prijs: € 39,50 
Het boek is ook te bestellen via: p.gijbels1@chello.nl 
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Vekemans fonds  

ASML Foundation steunt onderwijsprojecten van 
Stichting Pastoor Vekemans Fonds in India 
 
 
De Stichting ASML Foundation gaat in 2008 een aantal 
onderwijsprojecten van  Stichting Pastoor Vekemans Fonds 
financieel ondersteunen. Zij toont hiermede haar 
internationale maatschappelijke betrokkenheid en benut 
zodoende ook  de mogelijkheid om de samenleving in een 
van de armste gebieden gelegen in het noordoosten van 
India te verbeteren. 
In deze uithoek is er een hoog percentage aan analfabeten 
en  staat het onderwijs op een zeer laag niveau.  
Stichting Pastoor Vekemans is al sinds 1983 in dit gebied 
actief om enigszins verbetering in de situatie te verkrijgen. 
De projecten, welke door ASML Foundation zijn 
uitgekozen zijn schoolinventaris voor een naaiatelier te 
Ambikapur, inrichting van een Engelse Middelbare School 
te Dharamjaigarh en aanschaf en levering  van computers 
voor 10 scholen. De gebudgetteerde uitgaven voor deze 
projecten bedragen € 36.900.  
De donatieovereenkomsten zijn op 25 maart 2008 
ondertekend. 

Namens ASML Foundation geschiedde dit door de 
voorzitter de heer H.A.M. van Engelen en namens  
Stichting Pastoor Vekemans Fonds door de heer  
B.J.W.M. Vekemans. Deze is juist teruggekeerd uit India, 
waar hij met twee andere bestuursleden, Mw. M. van 
Gompel en de heer T. van Hagen poolshoogte heeft 
genomen van de stand van zaken met betrekking tot al 
voltooide en nog te voltooien projecten en gesprekken heeft 
gevoerd met de contactpersonen over de toekomstige 
plannen.  
Zo heeft ASML Foundation de laatste informatie over de 
bijdrage kunnen verkrijgen. 
Zowel ASML Foundation als Stichting Pastoor Vekemans 
Fonds willen middels een vruchtbare samenwerking de 
gestelde doelen bereiken.  
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Beste Motorliefhebber, 
Op 1 juni is het weer zover en gaat nu alweer voor de vijfde 
keer de Oerse Motortoertocht vanaf Recreatiepark De 
Molenvelden van start. Er is weer een mooie route uitgezet 
door natuurgebieden, over landwegen en natuurlijk een 
dijkje op en een dijkje af; kortom, we gaan daar waar 
motorrijden het leukst is.  Natuurlijk is er ’s avonds weer de 
traditionele familie-BBQ en wordt weer een opvolger 
gezocht voor de motorrijder van het jaar 2007: Rinus 
Hazenberg. Wie zal het weten, wie zal het zijn? Dus weer 
een oproep voor motorrijdend Oers: al is het de dag tevoren 
Bourgondisch geweest, pak die fiets en doe mee op 1 juni 
2008.  Start vanaf 08.30 uur Recreatiepark De Molenvelden 
ZandOerle. 
Inschrijving en betaling graag minimaal 1 week voor de rit 
inleveren/te voldoen zodat wij tijdig een aantal zaken 
kunnen bestellen. 
De kosten: 
Deelnamekosten per motor: € 5,- 
Hiervoor krijg je de route, ontvangst met koffie en gebak 
van de sponsors Molenvelden en Multivlaai, een 
herinneringsplaatje en een foto van jezelf + berijder 
geschonken door Prontophot Holland. 
BBQ: mede gesponsord door Maarten van de Sande,  
prijs per persoon: € 10,-  
kinderen t/m 12 jaar: € 6,-  
De drank is voor eigen rekening. 
 
Uiterlijk tot 26 mei a.s aanmelden bij: 
Jo van Alst  Oude Kerkstraat 15  (040-2051928 
Johan van Kessel  Zittard 61, (040-205 13 30 
Bob van Soolingen Boonberg 11, (040-205 22 13 
Egbert Daal  Welle 8, (040-205 35 43 
  info@egbert-daal.nl 

5e Oerse Motortoertocht 

Nieuwe theaterbrochure is uit! 
 
Vanaf vrijdag 16 mei is de nieuwe seizoensbrochure van 
Theater de Schalm te verkrijgen met daarin het complete 
programma en een rijk aanbod van cabaret, musical, 
muziek, show, dans en toneel. Nieuw zijn de klassieke con-
certen op zondagochtend en de uitbreiding van het aantal 
FilmClubavonden. De grootste topper is de Super Seventies 
Night van Hot Chocolate op 28 november. De brochure 
wordt huis-aan-huis verspreid in 
Veldhoven, Oerle, Meerhoven, 
Achtse Barrier en delen van Waalre. 
Mocht u deze nog niet hebben ont-
vangen, dan kunt u hem bestellen via 
(040-253 35 78 of via 
www.deschalm.com, waar u vanaf 
16 mei ook online kaarten kunt re-
serveren. 

 
Naam :  ………………………………………………………………………………………………………               
Adres :  ……………………………………………………………………………………………………… 
   
Tel  :  ……………………………………………………………………………………………………… 
   
E-mail adres invullen a.u.b.: …………………………………………………………………  
 
Doet mee met aantal motoren:   ………… x  €   5,-     = …………….. 
Doet mee met BBQ: 
volwassene (ouder dan 12 jaar):  ………… x  € 10,-     = …………….. 
kind (jonger dan 12 jaar):    ………… x €   6,-      = …………….. 
 
Totaal te voldoen:         = € ……………. 

Theater de schalm 
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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 

Wereldwinkel Ouw (k)oers 

Hoi allemaal 
  
Bron: koers van Oers jaargang 1981 koers nr. 8 
  
WETHOUDER?!!! 
  
Een of andere archeoloog was samen met Jack Bijnen 
tegenover de woning van onze kersverse wethouder aan het 
graven- niet in het verleden, maar gewoon in de grond. 
Driek, belangstellend als hij is, ging eens even kijken wat er 
zoal tevoorschijn kwam en maakte tevens een gezellige 
babbel. De archeoloog, driftig doorspittend, keek niet op of 
om. Tot op het moment dat Jack Bijnen zei: “Weet U al dat 
dit onze nieuwe wethouder is?” Toen keek de archeoloog 
op en bekeek Driek ( in spijkerbroek en klompen ), lachte 
een keer en zei: “Dat geloof je toch zeker zelf niet!” en 
spitte vrolijk door. 

PRACHTIGE VOETBAL BIJ DE WERELDWINKEL 
 
Spaar en koop hem tegen de helft van de prijs. 
 
Voetballen is ‘in’ en tegen de tijd dat het Europese 
Kampioenschap gespeeld gaat worden zal dat alleen nog 
maar toenemen. Een goede leren bal komt de jeugd dus 
goed van pas en de Nederlandse Wereldwinkels gaan er één 
aanbieden, die niet alleen van topkwaliteit is, maar 
bovendien het Max Havelaar Keurmerk draagt waardoor 
het zeker is dat de producenten in de Derde Wereld een 
eerlijke prijs hebben gekregen en hij niet door middel van 
kinderarbeid gemaakt is. Om er voor te zorgen dat iedereen 
zo’n bal tegen een lage prijs kan bemachtigen, is er een 
spaarsysteem ontwikkeld. Als u  in de Wereldwinkel 
winkelt krijgt u bij besteding van iedere 10 euro  een 
sticker, die op een kaart geplakt kan worden. Is die kaart 
vol met 10 stickers dan kan de leren voetbal voor € 11,25 
gekocht worden. Dat is de helft van de waarde van de 
normale verkoopprijs van € 22,50. 
De actie loopt tot 29 juni a.s. en in de tussentijd zijn er 
allerlei speciale dagen waarvoor u in de Wereldwinkel de 
cadeau’s kun kopen. Want zoals u weet zijn de 
Wereldwinkels uitgeroepen tot de beste cadeauwinkels van 
Nederland. U vindt de Veldhovense UnicefWereldwinkel 
aan de Burg. van Hoofflaan 175 en u kunt er op maandag 
van 13 tot 17 uur en van dinsdag t/m zaterdag van  
10 tot 17 uur terecht. 
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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 

Programma  
Boergondisch Oers in Tirol 

 
Vrijdagavond 30 mei  

Oerse Schlageravond 
Vrije inloop 

Aanvang: 20.30 
Entree: Gratis! 

Locatie: in de tent naast de basisschool 
Met medewerking van Oerse artiesten, live Oberkrainer muzikanten en John 

Hospel. 
 

Zaterdagmiddag 31 mei kinderactiviteiten 
Aanvang: 13.30 tot ca. 17.30  

Deelname voor aangemelde kids: Gratis  
Locatie: grasveld naast de basisschool 

 
Zaterdagavond 31 mei Volleybaltoernooi  

en Oers 4-gangenmenu 
Aanvang eten volwassenen: 17.30 

Het eten is uitsluitend voor aangemelde deelnemers 
Aanvang volley: 18.30  

Ophalen eetbonnen: 20 en 22 mei 19.00 - 20.00! 
Voor meer informatie: www.boergondischoers.nl 

Programma Boergondisch Oers van 30 t/m 31 mei 2008 
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Jong Nederland op de Oranjemarkt! 
 
Afgelopen 30 april heeft wederom de oranjemarkt 
plaatsgevonden op De Berkt. Dit jaar was ook Jong 
Nederland Oerle op deze oranjemarkt te vinden. Bij onze 
kraam op de Brink konden kinderen tot 15 jaar diverse 
spelletjes doen waarmee ze allerlei prijzen konden winnen. 
Zo konden ze skippyballen, ballengooien en was er een 
prijsvraag. Dit alles was geheel gratis!!! 
 
Ondanks het wat mindere weer was het een groot succes. 
Maar liefst 211 kinderen hebben meegedaan met de diverse 
activiteiten.  
 
Heb je ook meegedaan aan de oranjemarkt en heb je nog 
niet gekeken of je een prijs hebt gewonnen dan kun je 
kijken op onze website:  
www.jongnederlandoerle.nl 

Op deze site vind je tevens allerlei informatie over Jong 
Nederland Oerle en over de diverse activiteiten die wij zoal 
doen.  
 
Verder staan er op deze site staan ook veel leuke foto’s van 
de oranjemarkt. Dus neem een kijkje op onze site en 
misschien sta jij ook op een van de foto’s.  
Ook als jullie geen prijs hebben gewonnen zijn jullie 
natuurlijk altijd welkom om een keertje een kijkje te komen 

Jong Nederland 

nemen op onze blokhut. Misschien is Jong Nederland ook 
wel iets voor jou!!! Dus kom gewoon een keertje kijken en 
doe gezellig mee met onze diverse spelletjes en andere 
activiteiten.   
 
Tot ziens bij blokhut D’n Bosbender!! 
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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

  
Ik vind je lief Papa 

  
"Je wordt al een grote jongen, Kleine Beer!" zegt Papa 
Beer. "Groot genoeg om met mij te gaan klimmen." Kleine 
Beer glundert van trots. "Denk je dat echt, papa?" Papa 
Beer knikt en hij neemt Kleine Beer mee naar een hele 
grote boom. Kleine Beer probeert naar de laagste tak te 
klauteren. Maar o wee.... Hij valt achterover. Papa Beer 
geeft Kleine Beer een zetje en trekt Kleine Beer omhoog. 
"Je kunt het wel!" zegt hij. En ineens merkt Kleine Beer dat 
hij het inderdaad kan. "Ik vind papa lief", denkt hij. "Je 
wordt zo dapper, Kleine Beer." zegt Papa Beer. "Dapper 
genoeg om met mij honing te gaan zoeken." Kleine Beer 
schrikt er even van. "Denk je dat echt?" Papa Beer 
knipoogt. Hij neemt Kleine Beer mee naar een andere boom 
en wijst naar een gat in de stam. Kleine Beer steekt zijn 
pootje erin. Er klinkt een oorverdovend gezoem. Hij trekt 
snel zijn pootje terug. Zoem, zoem, zoem. "Je moet heel 
snel zijn", zegt Papa Beer. "Je hebt een dikke vacht. De 
bijen zullen je geen pijn doen. "Je kunt het best," lacht hij. 
En ineens merkt Kleine Beer dat hij het inderdaad kan. "Ik 
vind Papa lief", denkt hij. "Je wordt zo slim, Kleine Beer", 
zegt Papa Beer. "Slim genoeg om een winterhol te vinden." 
Kleine Beer grinnikt. "Denk je dat echt?" "Ik weet het 
zeker", zegt Papa Beer. Kleine Beer gaat op pad. "Niet te 

ver bij het eten vandaan", zegt Papa Beer. "Er moet eten 
zijn als het lente wordt." Kleine beer snuift in de lucht. 
"Zoek een hoge plek, zodat we droog blijven." zegt Papa 
Beer. Kleine beer klautert over de rotsblokken. "Ergens 
waar het warm en veilig is", zegt papa Beer. "Ver weg van 
gevaar." " Hier!", zegt Kleine Beer, terwijl hij verdwijnt in 
een diepe grot. Papa Beer loopt achter hem aan en kijkt om 
zich heen. "Dit is perfect!" zegt hij. 
"Ik vind Papa lief", denkt Kleine Beer. "Vind je dat ik goed 
heb geklommen?" vraagt Kleine Beer op de terugweg. "Dat 
heb je zeker!" antwoord Papa Beer. "Was ik ook dapper?" 
vraagt Kleine Beer. "Dat was je zeker!" antwoord Papa 
Beer. "Heb ik een goed hol gevonden?" vraagt Kleine Beer. 
"Het allerbeste!" antwoord Papa Beer. "Ik ben trots op je!" 
Papa Beer en Kleine Beer zijn snel weer thuis. En ineens is 
kleine Beer heel erg moe. Toch wil hij graag nog iets 
zeggen. "Ik vind je lief, P.....," begint Kleine Beer, maar hij 
maakt zijn zin niet af. Hij is in slaap gevallen. Papa Beer 
aait Kleine Beer over zijn hoofdje. "Ik vind jou ook lief!" 
zegt hij. 
  
 geschreven door Jillian Harker. 
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  Vaderdag deurhanger  en sudoku 

  Moppen 
 

 
 
Een vader onderhield zijn zoon over diens al te 
gemakkelijke opvattingen.over zijn huiswerk. “Weet jij wat 
Abraham Lincoln deed toen hij zo oud was als jij?” “Nee” 
zei zijn zoon. “Maar op jouw leeftijd was hij president van 
de Verenigde Staten”  
 
Jantje komt thuis met een slecht rapport. Zegt zijn vader: 
”Voor  zo’n slecht rapport lijkt me een pak slaag op zijn 
plaats.” Jantje antwoordt: “Dat lijkt me een goed idee pa, ik 
weet wel waar de meester woont.” 
 
Huubje; “Mama ik heb goed nieuws en ik heb slecht 
nieuws.” “Vertel me eerst het goede nieuws maar.”zegt zijn 
moeder.” Huubje: “Het goede nieuws is, dat de school is 
afgebrand.” Moeder: “En wat is dan het  slechte nieuws? 
Huubje: “de rapporten bewaard zijn gebleven.” 
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Vaderdag oorkonde 
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Uitslag kleur/knutselplaat van maart 2008;  
“Paashaas met eieren ” 

Utrecht. Nee, zo te horen zit ze niet vaak achter/voor de 
computer. Misschien dat ze dan veel televisie kijkt? Want 
bij de meeste jongens en meisjes waar ik een cadeaubon 
kom brengen, zijn de televisie en de computer, en 
computerspelletjes toch veruit favoriet. Maar als ik dat aan 
haar vraag, is het antwoord: nee. Niet zo vaak. Ze kijkt naar 
het huis Anubis en nog een paar dingen.Ja, het huis Anubis 
is natuurlijk op zich al spannend genoeg. Volgens mij zijn 

ze al met de vierde serie bezig. En net 
als het spannend begint te worden, 
dan is het afgelopen. Dan moet je 
weer tot de volgende avond wachten. 
Wat ze wel weer graag doet is met 
een paar vriendinnen naar het City 
Centrum gaan. Lekker winkelen met 
een stel meiden. Ja, ik ken dat, bij ons 
thuis gaat dat ook zo. Lekker op stap 
met je vriendinnen. 
Over het eten waren we zo uitgepraat. 
Marena houdt van spaghetti en van 
frietjes. En helemaal niet van 
spinazie. 
Wat wel leuk is, is vakantie vieren. 
En aangezien de mei vakantie voor de 
deur staat, is het voor de familie 
Maldonado bijna zover. Ze gaan dan 
er even tussenuit. Ze gaan opa 
bezoeken. Nu denken jullie natuurlijk 
dat de familie naar Spanje gaat, maar 
nee. Deze keer gaan ze niet naar 
Spanje toe. (wat ze natuurlijk wel 
eens doen hoor) Nee, deze keer gaan 
ze naar de andere kant van Europa 
toe. Ze gaan de andere opa bezoeken 

en die woont in Hongarije. Het is geen Hongaar, maar een 
Nederlander, die daar is gaan wonen. Lijkt mij wel leuk, 
zo’n internationale familie. Bijvoorbeeld een tante in 
Marokko, een neef in Engeland, een nicht in Frankrijk een 
oom op de noordpool, ga zo maar door. Dan heb je nog 
eens leuke vakantie adresjes. 
Marena, het was gezellig om je even gesproken te hebben 
en ik wens jou en je familie een prettige vakantie toe. En 
koop iets leuks van de bon. Kan je samen met je 
vriendinnen in het City Centrum doen. 
 
Houdoe, 
 

Hallo allemaal 
 
Op één van de eerste lenteachtige dagen fiets ik ‘s avonds 
naar de prijswinnaar/prijswinnares toe. Maar voordat ik 
halverwege ben  beginnen de eerste regendruppels al te 
vallen. Dat is  jammer, ik had me er al zo op verheugd, dat 
de lente er nu eindelijk aan kwam. Maar niet getreurd, ik ga 
hopelijk iemand blij maken met de cadeaubon die ik bij me 
heb. Nog even ons geheugen 
opfrissen: op de kleurplaat stond een 
paashaas. Deze paashaas had de 
prijswinnares (Ja, het is deze keer 
een meisje), zilverkleurig omlijst. In 
de mand die de paashaas op zijn rug 
droeg, zaten allemaal gekleurde 
eieren. Sommige eieren waren met 
glitters beplakt. En de paashaas had 
prachtige blauwe ogen, gele haren en 
een gele staart. Nu weet je wel om 
welke kleurplaat het ging, maar nog 
niet wie er gewonnen had.  
Het is: MARENA MALDONADO.  
Marena is 9 jaar oud en woont 
samen met haar ouders en zus (Lola) 
en broer (Sando) aan de Beier, op 
“de Berkt”. Zij zit op de basisschool 
Dick Bruna, in groep 6. De Dick 
Bruna school ligt in de wijk de 
Kelen. Marena heeft 2 juffen, nou 
eigenlijk zijn het er drie. Namelijk 
juf Mieke en juf Sandra en een stage 
juf Anke. Haar vriendinnen zijn: 
Berit, Sabine en Evie. Op haar 
school hebben ze ook een werkplan. 
Maar niet zoals op de Sint Jan Baptist een werkplan van 3 
weken, maar een werkplan van één week. Taal vindt 
Marena leuk om te doen. Marena zit op klassiek ballet, 
maar ook op dance ballet. Bij balletschool DéDé. En om te 
kunnen dansen gaat ze naar Zeelst. Zo komt Marena bijna 
in alle wijken van Veldhoven. Op school in de Kelen, 
dansen in Zeelst en wonen in Oerle. Buitenspelen doet 
Marena ook graag en dan vooral badminton en springen op 
de trampoline. Dat doet ze eigenlijk veel liever dan een 
spelletje spelen op de computer. Ja, laatst heeft ze met de 
computer gewerkt. Maar dat moest vanwege school. 
Marena had een presentatie gemaakt over de provincie 
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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 2 juni 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 Mei 2008’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
2 juni 2008 

Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 
 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 

Agenda 2008 

Mei  
24 Oud papier ophalen 
25 Dwaaltuin: literair festival 
26 St. Dorpscentrum: jaarvergadering 
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 

8 BIO: gezelligheidstoernooi 
15 BIO: Knegseltoernooi 
20 t/m 22 St. Welons Wintelré 
23 KVB: Teaparty / afsluiting van het seizoen 
28 Oud papier ophalen 
28 + 29 TCO: Activiteit voor de oudste tieners 
29 St. Jansmarkt 
  
juli  
4 t/m 6 BIO: jeugdkamp 
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 
13 Inzameling Klein Chemisch Afval: 8.30u-10.15u  

kerkplein 
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 


