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Bart van den Boogaard, Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx,
Carolien Sandkuijl - Kickken, Chris Sandkuijl,
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken,
Miranda van Vlerken - van Iersel
De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten,
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de inzender.
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.
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

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl
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Volgende Koers iets later
In verband met de meivakantie
is de verschijningsdatum
van het Meinummer 1 week
later t.o.v. de originele
planning.
De Koers van Oers van mei zal
daarom in week 21 (20 mei)
verschijnen.
De kopijdatum (27 april a.s.) blijft wel behouden
omdat we nog steeds merken dat kopij te laat
binnenkomt.
De redactie van de Koers van Oers.

Zoekt u een oppas?
Als u een oppas zoekt voor een
paar uurtjes of een avondje,
Bel: Pip van de Sande
(: 040 - 2055171 of
mobiel: 06 - 52255355
Welle 34
Oerle

Kromstraat 36e
5504 BD Veldhoven
Tel. 040-255 30 82
Mob. 06-41 22 72 58
www.zappaz.nl

Openingstijden:
ma: 13.00 di - do: 10.00 vr: 10.00 za: 10.00 -

18.00
18.00
20.00
17.00

Wedstrijdprogramma BIO
1949

B.I.O
OERLE

Veldprogramma BIO1 Hoofdklasse A
Zo 19/04

BIO 1 - Flamingo's (M)1
13:00u De Heikant in Oerle
Pupil van de week: Esmee Jansen

Zo 26/04

Avanti (S)1 - BIO 1
13:00u De Leemput in Schijndel

Zo 10/05

BMC 1 - BIO 1
13:00u De Brand in Berlicum

Zo 17/05

BIO 1 - Boskant 1
13.00u De Heikant in Oerle
Pupil van de week: Roos Huijbers

Zo 24/05

ONA 1 - BIO 1
13:00u De Passelêgt in Overasselt
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Advertentie in de spotlight

In deze rubriek willen we een adverteerder van
de kleine vaste advertenties uit de Koers van
Oers wat nader belichten. Op deze manier
willen we iets meer te weten komen over onze
adverteerders.
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is:

Henk toont ons enkele stalen die hij zoal heeft.

Wie is de directeur?
Ik, Henk Cattenstart, ben de eigenaar van een
eenmanszaak. Dat betekent dat ik stoffeerder,
verkoper, inkoper ben en het magazijn en de
showroom in orde maak. Veel tijd om directeur te
spelen, heb ik dus niet.
Hoe lang bestaat het bedrijf al?
Dit jaar 1 april (geen grap) bestaat het bedrijf tien
jaar. Daarvoor heb ik 13 jaar bij andere bedrijven
als woningstoffeerder gewerkt.
Is het een familiebedrijf en zo ja hoeveel
generaties is het al in de familie?
Het is geen familiebedrijf in de zin dat deze van
vader op zoon is overgegaan. Maar alle
werkzaamheden worden wel door mij en mijn vrouw
Els uitgevoerd. Ik zorg voor alle zaken die hierboven
zijn genoemd, mijn vrouw verzorgt de boekhouding
en alles wat daarbij komt kijken. En dat is wel zo
makkelijk.
Hoeveel personeel heeft het bedrijf?
Hoewel je verwacht bij een eenmanszaak dat er
geen personeel is, is er een onbetaald personeelslid
en dat is mijn vrouw.
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Wat doet het bedrijf? Wat achtergronden over
het werk.
Ik hou me bezig met het verkopen, leveren en
leggen c.q. hangen van diverse soorten
vloerbedekking (tapijt, vinyl, linoleum, laminaat) en
binnenzonwering (overgordijnen, vitrage, luxaflex,
lamellen, vouw-, paneel- en rolgordijnen) bij
particulieren en kleine bedrijven. Daarnaast word ik
regelmatig door andere bedrijven gevraagd om voor
hen werkzaamheden te doen, zoals het maken van
figuren in linoleum en het leggen van trappen, soms
in meerdere kleuren.
Tien jaar geleden ben ik begonnen met dit bedrijf en
verkocht ik de materialen vanuit mijn bus bij de
mensen thuis. Inmiddels heb ik een showroom in
Riethoven, die op afspraak is geopend. Natuurlijk is
het nog steeds mogelijk voor klanten om stalen
thuis op hun gemak en in hun eigen omgeving te
bekijken.

Ouw (k)oers

Column Wil van de Vorst

Bron: Schoolkoers/Koers van Oers; juli 1987

Wil van de Vorst schrijft maandelijks
een column in de Koers.
Over grote en kleine Oerse zaken.

Mijn Communie.
Ik heb zondag 7 junnie mijn communie gedaan. Dat
was een hele fijne dag. Ik deed hem samen met
mijn neefje dirk. We hadden een tend en daar
stonden drie lange tafels in en heel veel stoelen en
smorgens in de kerk was het ook heel gezelig. Ieder
kind uit de klas mogt iets voorlezen in de kerk. En er
waren drie kinderen die de communie niet deden,
hans en peye en martijn.die drie kinderen waren
het. En dirk en ik hebben een hele fijne dag gehad
verder.
Van Judith van Doren.
Mijn communie
Zondag was het eindelijk de groote dag: de
communie! Eerst kreeg ik de kriebels toen ik nog in
bed lag. Want ik dacht: dat gaat mis, maar het ging
helemaal niet mis, het ging juist goed. In de kerk
kregen heel veel kinderen de kriebels, maar ik niet
hoor en het koor zong heel goed. Toen we eindelijk
het slotlied moesten zingen waren we echt heel blij.
Toen was de kerk uit en gingen we naar huis.
Van Petra.
Het gaat over de communie.
Het eerst moesten wij achter de kerik staan en wij
moesten een bosje bloemen meebrengen en dan
moesten wij met bos bloemen naar voren toe lopen
en dan moesten wij op onze plaatsen zitten en soms
zong het koor en soms moesten wij zingen en
iedereen moest een versje op zeggen en ik moest
voorlezen.
Hans.

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

De Platanen Processie
Vorige maand was de koningin in Oerle op bezoek.
Ik moest direct denken aan de paus, die ook eens in
Oerle is geweest. En toen moest ik denken aan
pastoor Vekemans, die de
paus hier toentertijd warm
onthaalde. En toen moest ik
denken aan zijn hond, die de
pastoor bij ons pap had
gekocht. Dat vonden we toen
heel speciaal, dat zo’n
beroemde man als de pastoor van Oers bij ons in
Meerveldhoven een herdershond kwam kopen.
Pastoor Vekemans…, één van zijn meest
memorabele momenten is die keer dat hij de
rouwklok luidde voor de kap van de platanen in de
Oude Kerkstraat. Zijn hond stond urenlang mee te
janken, want die had een hekel aan klokgelui. En
Sint Jan wreef langs zijn nek, alle bomen gingen om.
Wij Oerlenaren hadden collectief zitten slapen.
Platanen zijn prachtige bomen, met een zwier van
mediterranée. Ze hebben een uitstraling die
volmaakt past bij de charme van de Oerse
bevolking. Maar plannenmakers vonden deze bomen
uitheems en dat kon echt niet in Brabant. Weg
ermee.
Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van
een Dorpsplan. Hiervoor heeft de gemeente de
plannenmakers van LOS Stad-om-Land
ingeschakeld. Een bureau met veel ervaring en een
goede aanpak. Heel Oers heeft input gegeven. Op
18 mei wordt het Dorpsplan gepresenteerd. Ik heb
er oprecht alle vertrouwen in. Wat niet wegneemt
dat we heel kritisch moeten blijven met wat er
daadwerkelijk gaat gebeuren. Als dorpeling ben je
nou eenmaal gehecht aan een bepaald soort van
kneuterigheid, die buitenstaanders maar bekrompen
vinden. Anderzijds moeten we wel alle
mogelijkheden tot vooruitgang en verbetering
omarmen.
Enkele jaren later werd door andere plannenmakers
de Platanenlaan in de Berkt bedacht en aangelegd…
Ik zie de Platanenlaan als een monument dat is
opgericht ter nagedachtenis aan de bomen die in het
hart van ons dorp zijn weggehaald. Misschien
moeten we jaarlijks een processie organiseren van
de kerk naar de Platanenlaan.
De Platanen Processie.

Of bel: ( 040-2535264
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Programma Boergondisch Oers
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Weekeinde van 18 - 19 april:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders.
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker.
zo 12.00 uur: Plechtige Eerste H. Communieviering
voor de kinderen uit Oerle met
pastoor W. Smulders en M. Sanders,
pastoraal werker.
Weekeinde van 25 -26 april:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders.
zo 10.15 uur: Viering 40-jarig priesterfeest van
pater Theo Sanders. Plechtige
Eucharistieviering met Th. Sanders en
pastoor W. Smulders (Convocamus).
Weekeinde van 2 – 3 mei:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders.
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders (St. Janskoor).
Weekeinde van 9 – 10 mei:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J. Tonino.
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor
J. Tonino (Convocamus)
Weekeinde van 16 – 17 mei:
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
(Convocamus)
Hemelvaartsdag: 21 mei:
do 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders (Convocamus).
Intenties voor het volgende parochieblad moeten
vóór 22 april ingeleverd zijn bij Martien van Bree,
A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT.

Afscheid Mardi Sanders

In het weekend van 4 en 5 juli zal er in beide kerken
afscheid genomen kunnen worden van Mardi
Sanders, die aanvankelijk startte als pastoraal
werker bij 3 parochies, maar die samen met ons de
fusie tot onze nieuwe parochie H. Drie – eenheid
meemaakte.
Nadere berichten volgen hierover in het
parochieblad Drieklank en volgende Koersen.
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Pater Theo Sanders – 40 jaar priester

Op 29 maart 2009 is het 40 jaar geleden dat de
oud-Oerlenaar Theo Sanders door bisschop Ernst tot
priester is gewijd.
Dit feest wordt met zijn familie, belangstellenden en
mede - parochianen gevierd op zondag 26 april om
10.15 uur in een Eucharistieviering in de St. Jan de
Doperkerk. Uiteraard zal Theo daarin zelf voorgaan,
geassisteerd door pastoor W. Smulders.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom en na de
viering is er gelegenheid om de jubilaris persoonlijk
te feliciteren.
Theo is als missionaris werkzaam geweest in
Indonesië en Zuid – Afrika.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om hem
met zijn 40-jarig priesterschap te feliciteren. Hij
heeft aangegeven om mogelijke donaties te
besteden aan het Centre Simama in Congo.
Zijn vriend, een medepater, is actief in dit
revalidatiecentrum voor gehandicapten, waar hulp
en therapie wordt geboden, maar tevens een vak
wordt onderwezen aan de invaliden uit de omgeving.
Er worden ook zelf protheses gemaakt voor
medegehandicapten. Natuurlijk kunt u na afloop van
de H. Mis uw donatie voor dit mooie werk kwijt in
een daarvoor bestemde doos of bus.
Tot 26 april!

Parochieberichten:
Overleden:
† Gertruud van Kuijk - van den Boomen,
echtgenote van Ger van Kuijk, Boswegje 1,
(49 jaar).
† Maarten Kerkhof, Severinusstichting, (55 jaar).
Pastores:
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl
Parochiecentrum:
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum
en/of misintenties:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT,
( 040 – 205.24.80
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,
( 040 - 205.32.66
Misintenties kunnen met naam en datum in een
gesloten envelop worden doorgegeven aan
Martien van Bree (per intentie € 10).
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden:
Marlies van Kollenburg: ( 040 - 205.32.66
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

Overpeinzingen

Pimpelmezen.
Pimpelmien is boos, heel boos.
In de krant staat een bericht waar zij heel veel
moeite mee heeft, want daarin wordt beweerd dat
Pimpelmezen met een mooie partner beter voor
hun jongen zorgen, dan die met een minder
aantrekkelijke partner.
En laat nou toch het toeval willen, dat zowel
Pimpelmien als Pimpelmartijn allebei niet direct tot
de allermooiste Pimpelmezen behoren.
Wanneer je kijkt naar Pimpelmaartje en Pimpelmario
… ja, dan zie je pas echt hoe prachtig Pimpelmezen
kunnen zijn.
Die twee zullen dan ook beslist hoge ogen gooien
wanneer ze mee zouden doen aan een
Pimpelmezenschoonheidswedstrijd.
Maar om dan ook maar meteen te beweren dat alle
minder mooie Pimpelmezen minder goed voor hun
kinderen zouden zorgen, dat gaat Pimpelmien nou
net een tree te ver.
Hebben Pimpelmartijn en zij dan al niet ontzettend
veel schitterende kinderen op de wereld gezet en
met heel veel liefde en plezier tot prachtige
Pimpelmezen groot gebracht?
En echt hoor, Pimpelmartijn heeft niet zo’n prachtig
mooi blauw petje, maar hij is de liefste en meest
zorgzame Pimpelvader die er bestaat en al zijn
zonen en dochters hebben dat prachtige karakter
van hem geërfd.

En wat een flauwekul trouwens om te beweren dat
Pimpelmannen liever een onopvallend
Pimpelvrouwtje willen hebben.
Ook Pimpelmannen vinden het gewoon het
allerfijnste wanneer de Pimpelvrouwtjes lief en
zorgzaam zijn en goed op de eieren letten, want
daaruit komt tenslotte toch het nageslacht.
Pimpelmien draait zich nog eens voorzichtig een
klein beetje om en kijkt vol verlangen uit naar de
dag dat haar eieren weer nieuwe Pimpelkinderen zal
laten zien.
En kijk … daar komt Pimpelmartijn aan met een
heerlijk hapje voor die lieve zorgzame Pimpelmien.
Thea.

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
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Oersmakelijk

Hoi, mijn naam is Marian van den Boomen en mijn
bijdrage voor deze rubriek wordt het recept voor

Turkse soep.
Het is niet zo dat ik mijn Brabants “Bourgondische”
leefstijl wil veranderen, maar ik wil hiermee
Kees Hulshorst - die mij de POLLEPEL doorgaf –
tegemoet komen en wat Turkse sferen hierheen
halen, nu hij dit jaar niet met zijn “moate” afreist
naar het Turkse land. Ikzelf vind het een heerlijke
soep die erg gemakkelijk te maken is. Dus ook voor
degene die niet gewend zijn te koken en eens iets
willen uitproberen, ga je gang: dit kan niet fout. Als
maaltijdsoep met evt. wat Turks brood vult dit de
maag prima om er weer een paar uur tegen aan te
kunnen. Je kunt naar eigen smaak toevoegen of
weglaten wat je wilt.
Ik kreeg het recept van mijn schoonzus –Thomas
zijn enige zus - die erg goed en lekker kan koken,
maar ik heb geen idee waarom het Turkse soep
heet. Als er iemand een
mooiere naam voor kan
verzinnen, laat het me weten.
Wat heb je nodig:
Een grote pan
Olijfolie
1 teentje knoflook
1 pond gehakt
1 pot geroosterde paprika’s
of 1 rode paprika
• 1 blikje maïs
• 1 blikje of pot gesneden champignons
• 1 pot witte bonen in tomaten saus
• 1 blik of pot gesneden ananas
• Tomaten puree of ketchup
• Evt. wat verse kruiden
• Bouillonblokken naar smaak en water.
•
•
•
•
•

Hoe maak je het klaar:
Zet de pan op het vuur en doe hierin een scheut
olijfolie, pers de knoflook hierin uit en voeg het
gehakt toe en bak het rul, voeg er daarna de
geroosterde paprika’s bij. Vul de pan naar eigen
inzicht bij met water en voeg enkele bouillonblokken
toe. Hierna kun je alle andere ingrediënten
toevoegen en de soep zachtjes aan de kook brengen
en even door laten koken.
In de tussentijd kun je mooi even een Turks brood
doorsnijden, besmeren met groene of rode pesto en
dat dan beleggen met allerlei ander lekkers zoals:
IJsberg, rucola- of eikenblad- sla,
tonijn,
geraspte of blauwe kaas,
kappertjes,
in ringen gesneden (rode
of bos) ui
Leg de bovenste helft er
weer op en zet het brood ongeveer 10 minuten in de
oven op 180 graden.
Ik wens jullie veel succes en smakelijk eten.

Ik wil de pollepel doorgeven aan Rob Janssen
mijn overbuurman. Rob is al bij verschillende
“Oerse koks” bekend en ook ik verwacht dat
hij wel een “lekker stukske vlees kan snijden”
- gezien zijn dagelijks werk - zeker nu hij daar
een mooie nieuwe hobbyruimte voor heeft
gecreëerd.
Rob succes!
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Ontwikkelingsplan Oerle

18 mei slotavond ontwikkelingsplan Oerle

Oerlenaren staan open
voor nieuwe ontwikkeling
Oerlenaren zijn trots zijn op hun omgeving en
Oerlenaren hebben een open houding en staan
open voor veranderingen.
Dat is onder andere gebleken tijdens de tweede
bewonersavond over het ontwikkelingsplan. Tijdens
deze bijeenkomst, op 4 maart, waren ruim
40 Oerlenaren aanwezig. Het extern bureau LOS
Stad-om-Land had op basis van de eerste avond,
waarin het wensbeeld geschetst werd, nu een aantal
keuzes voorbereid. Over die verschillende keuzes is
stevig doorgepraat. Daarbij kwamen centrale
voorzieningen in de kern van Oerle aan bod. Welke
voorzieningen zijn noodzakelijk maar ook haalbaar.
Moet je voorzieningen spreiden of liever toch maar
alles onder een dak? Hoe zorg je dat nieuwe
bewoners betrokken worden bij Oerle? Wat, voor
wie en waar wordt er gebouwd in de toekomst? Het
verkeer uit de kern van Oerle weren is prima, maar
het is de kern waar voorzieningen zijn, dus je moet
er ook kunnen komen! Biedt het buitengebied
voldoende mogelijkheden voor recreatie en wordt de
druk niet te groot op het buitengebied?
Hoe verder?
Intussen heeft het bureau op de achtergrond hard
gewerkt aan de conceptvisie: de kern van het
ontwikkelingsplan. Deze visie in concept is inmiddels
besproken met een vertegenwoordiging van het
wijkplatform en met de begeleidingsgroep. Deze
groep kijkt ook naar de manier waarop dit plan tot
stand komt. Het bureau vertaalt alle gemaakte
opmerkingen zo goed mogelijk naar het op te stellen
ontwikkelingsplan voor Oerle. Het bureau zal het
plan medio mei in Oerle presenteren.

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Wat is een ontwikkelingsplan?
Voor degene die het niet gevolgd hebben, wordt hier
kort uiteengezet wat dit plan inhoudt. Een
ontwikkelingsplan is een plan voor de leefbaarheid
van dorpen en wijken. Het plan wordt samen met
bewoners opgesteld en voorgelegd aan de
gemeente. Daarom worden meerdere dorpsavonden
georganiseerd, waarbij bewoners van Oerle wordt
gevraagd mee te denken aan de toekomst van het
dorp. Dit leidt tot een gezamenlijke visie met
concrete oplossingen om dorpen leefbaar en vitaal te
houden. Het proces is een kenmerkend onderdeel.
Door brede dorpsbijeenkomsten raken bewoners
onderling in gesprek.
Slotavond
Zoals u misschien al eerder hebt vernomen, zal op
18 mei om 20.00 uur in het
dorpscentrum d’Ouw School een bewonersavond
over het Ontwikkelingsplan Oerle worden
georganiseerd. Op deze slotavond kunnen bewoners
met de gemeente in gesprek over de uitkomsten van
de dorpsavonden. Tijdens deze derde
bewonersavond gaan vanuit de gemeente de
wethouders in gesprek met Oerle over de
uitkomsten van het ontwikkelingsplan Oerle. U bent
van harte welkom.
Ontwikkelingsplan Oerle
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het
ontwikkelingsplan Oerle definitief kan worden
afgerond. Mocht u vooraf stukken willen ontvangen,
als deze beschikbaar zijn, stuur dan een mail naar
de betrokken beleidsmedewerker bij de gemeente
de heer A. van Best, ad.vanbest@veldhoven.nl.
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De wandeling
Timmer- en M ontagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven

Bloesemwandeling in Haspengouw
Haspengouw is een landelijke regio in het zuidelijk
deel van de Belgische provincie Limburg. Hier liggen
o.a. de steden Tongeren en Sint-Truiden.
Haspengouw vormt samen met de Polders de rijkste
landbouwstreek van België. Glooiende
akkercomplexen rond grootse vierkanthoeven,
minuscule dorpjes met eigen kerktoren, weidse
uitzichten over een open landschap, een Romeins
verleden, het hoort allemaal bij Haspengouw.
In het voorjaar is het een genot om tussen de
bloesems van de appel- en perenboomgaarden te
flaneren. Om de fruitstreek te verkennen is elk
seizoen geschikt, maar ideaal is eind april, begin
mei, wanneer de bloesems het land in een feestelijk
kleed van groen en wit hullen.
Wandelen bij Groot-Gelmen
Afstand:
7,7 km.
Bewegwijzering: schildjes met rood vierkant op
houten paal.
Aard van de weg: verharde wegen en
tweesporenruilverkavelingswegen.
centraal kruispunt aan de kerk van
Vertrekpunt:
Groot-Gelmen.

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

1. Je volgt de Helshovenstraat en sla dan rechts de
Mettekovestraat in.In de Helshovenstraat passeer je
kasteel de la Motte. In het boomrijke park stond in
de 14de eeuw een mottetoren. Na de wandeling kun
je hier op het gezellige terras van de taverne
uitrusten. Voorbij het kasteeldomeinen klim je naar
het Haspengouws plateau. Na een kersenboomgaard
en velden met rode bessen wandel je tussen appelen perenboomgaarden.
2. In Mettekoven neem je voorbij de kerk links de
Bergstraat. De betonweg gaat over in kasseien en
verder in een grindweg. Voorbij de Herk – hier
‘Beek’ genoemd – wandel je door een typisch
Haspengouw landbouwdorp. Huizen en kerk liggen
rond een dries waar vroeger het vee ’s avonds
bijeengedreven werd. Drie vierkanthoeven met
machtige inrijpoort getuigen van een welvarend
verleden. Het Martenshof is omgebouwd tot tavernevakantiewoning. In de Bergstraat moet je beslist
even binnenwippen in De Plantage, een kunst- en
groengalerij.
Op het plateau valt je een
prachtig 360°-panorama te beurt.
Rechts prijkt de stadskern van
Borgloon op een heuvel.
3. Aan een kruispunt met
monument kies je de
tweesporenbetonweg naar links.
Het heksenmonument Tjenne eert
Jeanne Michiels die hier in 1667
ten onrechte op de brandstapel
terecht kwam. Die brandstapel
stond bij de Tjenneboom, de grote
boom die je 200 m naar rechts
vindt. Van aan de rustbank geniet
je van het overweldigende uitzicht
op Borgloon. Je vervolgt je weg
over de Romeinse heirbaan naar
Keulen. De weg steekt de Herk
over. Fruitbomen zijn opnieuw je
begeleiders in dit weidse
landschap.

Plattegrond van de Bloesemwandeling in Haspengouw
10

4. Aan een grote kapel steek je de grote weg over
naar de betonweg. Na de Romeinen behield de
heirbaan uiteraard haar belang voor handel tijdens
de middeleeuwen. Ten behoeve van rondtrekkende
pelgrims en kooplui stichtte de Ridderorde van de
Johannieters in 1254 hier een hospitaal. De huidige
kapel van Helshoven is er een overblijfsel van.
De kapel bevat een crypte en ligt in een mooi
onderhouden parkje. Voorbij de kapel slingert de
Romeinse heirbaan zich weer bergop tussen
kersenboomgaarden, weiden en velden.
5. Aan het kruispunt van asfaltwegen neem je links
de Gudderstraat. De weg loopt langs een galg, die
gelukkig niet meer gebruikt wordt. Galgen kwamen
vaak aan de rand van dorpen, dit om geboefte af te
schrikken. Voorbij het kruispunt overkijk je links het
gebied waar je doortrok. Over de vallei van de Herk
heen kijk je over het Haspengouws plateau met zijn
boomgaarden en eindeloze velden.
6. Aan een kapel sla je links de Bergstraat in. Bij de
splitsing vervolg je rechts en aan de kerk daal je
links af naar het centrale kruispunt. Je treedt
opnieuw Groot-Gelmen binnen. Je ziet enkele
kapelletjes. Ze werden opgericht als dank voor
goede oogsten en om boze geesten te verdrijven.
Via de haakse bochten van de Bergstraat bereik je
opnieuw de kerk. De Sint-Martinuskerk ligt op een
heuvel. De neoromaanse kerk uit 1880 is een
bedevaartsoord ter ere van de Heilige Berthilia.
Tip!
De wandeling kun je prima combineren met een
bezoek aan de antiekmarkt in Tongeren
(zondagochtend) of de antiek- en rommelmarkt in
Sint-Truiden (zaterdagochtend).
Meer info
Toerisme Sint-Truiden, Stadhuis, Grote Markt,
3800 Sint-Truiden. www.sint-truiden.be

Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen m.b.t.
festiviteiten Rabobank
Na het bekendmaken van de festiviteiten die wij
organiseren in verband met het honderdjarig
bestaan van de Rabobank bereikt ons een aantal
vragen.
Onderstaand vindt u een antwoord op de meest
gestelde vragen.
Kunnen tieners van 17 die lid zijn van TCO ook
mee op 13 juni?
Antwoord: ja
Wat gaan de tieners doen op 13 juni?
Antwoord: ze worden met de bus opgehaald voor
een geheel verzorgde dag op Aquabest.
Daar staan de volgende onderdelen op het
programma: zeephelling, jacobsladder, kratstapelen,
kussengevecht boven water, laserpoint shooting,
ondergrondse doolhof, vlotbouwen en varen,
touwbaan.
Is alles gratis tijdens de evenementen op 10
tot en met 14 juni 2009?
Antwoord: ja
Kunnen er meerdere kaartjes aangevraagd
worden op 1 coupon?
Antwoord: ja, bij grote aantallen dient wel een lijst
te worden toegevoegd.
Vanaf welke leeftijd zijn de mensen welkom op
het songfestival?
Antwoord: Er is geen ondergrens. De optredens
duren tot 23.00 uur.
Is het programma van het songfestival op
vrijdag en zaterdag hetzelfde?
Antwoord: ja
Ik ben de coupons kwijt. Hoe kan ik nog aan
kaartjes komen?
Antwoord: Op de bankkantoren zijn nog
jubileumkranten met coupons verkrijgbaar.
Deelnemers aan de motortoertocht hoeven zich niet
aan te melden bij de Rabobank.
Er wordt nog gecommuniceerd in een van de
volgende edities van de Koers en ’t Blaaike vanaf
wanneer de toegangskaarten op het bankkantoor
kunnen worden afgehaald.
Onze klanten buiten Oerle en Wintelre ontvangen
hun toegangskaarten per post.
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Het interview

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Stichting Nieuwe Levenskracht
vierde het zestigjarig bestaan.
Op 23 december bestond de Stichting Nieuwe
Levenskracht in Oerle zestig jaar. Vanwege de
feestdagen kort na die datum werd de viering
van het jubileum uitgesteld tot 20 maart 2009.
De opbrengst van een dan te houden receptie
zal later dat jaar worden besteed aan een
ziekenreis.
Door Ad Adriaans
Herwonnen Levenskracht
Zestig jaar geleden was tuberculose nog een
volksziekte. Tijdens een vergadering van de
Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) in Oerle werd
een comité van Herwonnen Levenskracht opgericht.
“Er was behoefte aan verzorging van TBC
patiënten”, zegt penningmeester André van den
Boogaard. “Herwonnen Levenskracht had als
doelstelling het bestrijden van tuberculose onder
arbeiders. Zij deed dit door donateurs te werven.
Hun donaties werden aangewend om de sanatoria
van de KAB te runnen.”

Nieuwe Levenskracht
In de beginjaren werd wekelijks een dubbeltje
opgehaald bij de donateurs. Later werd dit
opgehoogd naar vijftig cent per maand. In de jaren
tachtig was tuberculose als volksziekte uitgebannen
en was er geen behoefte meer om de sanatoria in
stand te houden. De bond gaf te kennen ermee te
gaan stoppen. “Maar het comité Herwonnen
Levenskracht wilde doorgaan met het werk van
naastenliefde”, vervolgt voorzitter Theo Snelders.
De doelgroep van het Oerlese comité had zich
gaandeweg uitgebreid met zieken en gehandicapten.
In 1981 werd een stichting opgericht, en ging het
comité verder onder de naam Nieuwe Levenskracht.
Tegenwoordig bezoeken medewerkers van de
stichting ook om de vijf jaar de jarigen vanaf tachtig
jaar, nabestaanden van overleden dorpsgenoten en
gouden paren.

Het huidige bestuur van de stichting met vlnr:
Diny Snelders, Charlotte Hornstra, Marjorie Peters,
Theo Snelders, André van den Boogaard,
Mia van den Wildenberg en Henk Senders

Dankbaar werk
Jaarlijks worden door de medewerkers ruim honderd
bezoeken afgelegd waarbij een fruitmand of een
bloemetje wordt bezorgd. Ook kunnen er ieder jaar
enkele Oerlenaren naar Lourdes of Beauraing Voor
deze reisjes en enkele andere activiteiten wordt
samengewerkt met De Zonnebloem.
De belangrijkste inkomstenbronnen van de stichting
zijn donaties en de loterij en enveloppenactie welke
tijdens de kermis wordt gehouden. Veel donateurs
betalen hun bijdrage via een automatische incasso.
12

“Vroeger kostte het ophalen van geld veel tijd”,
weet secretaris Mia van den Wildenberg nog. “Vooral
bij de ouderen, die willen altijd buurten. Ze vinden
het prachtig als ze even aandacht krijgen.” Zonder
uitzondering noemen de medewerkers van Nieuwe
Levenskracht hun activiteiten dankbaar werk. Theo:
“De reacties die je krijgt zorgen er wel voor dat je
gemotiveerd blijft.” “Je hebt het van huis uit
meegekregen. Het zit in je genen”, zegt Mia.
Receptie
Op vrijdag 20 maart was het dan zover. Van 18.00
uur tot 20.00 uur werd een feestelijke receptie
gehouden in d’Ouw School. Vele stichtingen,
verenigingen en zorgorganisaties waren hiervoor
uitgenodigd, maar ook ieder ander was van harte
welkom. André “De zaal was versierd met
bloemstukken en bestuursleden en vrijwilligers
waren voorzien van corsages welke geheel gratis ter
beschikking gesteld waren door bloemenvereniging
Groen en Keurig. Hiervoor nog onze hartelijke dank.
In de hoek van de zaal hadden we een kleine
tentoonstelling ingericht met foto’s en allerlei
SNL-materialen, zoals oude boekhoudingen,
ledenbestanden, folders, etc. Bij velen riepen de
getoonde voorwerpen diepe herinneringen op.”
Giften
“We danken alle stichtingen, verenigingen en
particulieren voor de financiële giften die we tijdens
de jubileumviering mochten ontvangen. Een
bijzonder woord van dank gaat naar de gemeente
Veldhoven voor hun vrijwilligersbijdrage van
€ 450,00 en naar de RABO bank Oerle-Wintelre voor
hun gift van € 600,00. Alle giften die tijdens deze
receptie ontvangen zijn worden besteed aan een
dagtocht voor de Oerlese zieken en alleenstaanden.
Komende periode zullen de betreffende personen
hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd.”
Moordspel
Die zelfde avond om 20.30 uur waren alle SNL
medewerkers en oud medewerkers inclusief partner
uitgenodigd voor een feestelijke voortzetting van de
jubileumviering.
Na ontvangst met koffie/thee en gebak, keken alle
aanwezigen zeer verwonderd toen omstreeks 21.00
uur een theater gezelschap binnen kwam onder
leiding van inspecteur “de Cock”. Deze had een
moord op te lossen, welke de aanwezigen door

middel van het oplossen van allerlei raadsels en
puzzels tot de aanwijzing van de juiste dader moest
brengen. Doordat de vooraf samengestelde groepen
na elk spel dienden te verkassen en zodoende
telkens door elkaar werden gehusseld, was er voor
iedereen voldoende gelegenheid om eens met een
ander dan zijn of haar eigen partner te discussiëren.
André: “Gezien de reacties denk ik dat alle
aanwezigen zich hiermee uitstekend hebben
vermaakt. Voor de leden van de groep welke de best
onderbouwde daderaanwijzing had opgesteld, was
er een klein prijsje beschikbaar. Eveneens was er
een poedelprijsje voor de leden van de groep die er
het verste naast zat.”
Jubilarissen
Na het oplossen van de moord was het woord aan
de voorzitter, Theo Snelders om twee medewerkers
die zich al 25 jaar inzetten voor Stichting Nieuwe
Levenskracht, te huldigen. Frans Klaassen en
Harrie van Beers kregen felicitaties en een digitaal
fotolijstje aangereikt terwijl hun echtgenoten
voorzien werden van een boeket bloemen. Een
geheugenkaartje met foto’s van de jubileumviering
zal beide jubilarissen later nog worden bezorgd.
Hierna stond er voor alle aanwezigen een
hapjesbuffet gereed, wat allen zich welgemoed
lieten smaken. Dat alle aanwezigen zich uitstekend
vermaakt hebben mag wel blijken uit de late afloop
van het feest.

De jubilarissen met hun echtgenoten, vlnr. Harrie en
Sjaan van Beers en Ria en Frans Klaassen.
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Dwaalfestival
Dwaalfestival “Brabantse Gezeligheid”
3 Mei 2009 van 11.tot 17.00 uur
Officiële opening door Tiny Renders
directeur Rabobank Oerle - Wintelre

Op 3 mei gaat weer het stralende Dwaalfestival van
start, in Dwaaltuin ’t Oerse Zand
Dit is een privé tuin waar één keer per jaar de
bezoekers een Dwaalfestival wordt aangeboden.
Het speelt zich af temidden van de natuur.
Tussen bomen, heesters en waterpartijen kunnen de
bezoekers zittend, liggend op het gras, wandelend
door de tuin, genieten van de klanken van de Natuur
verweven met voordrachten en veel rustige muziek.
Het is een echte gezinsdag. Jong en oud zijn
welkom.
En voor elk wat wils valt er op deze dag te genieten.
De Dwaaltuin is ca. 2 hectaren groot. De tuin
bestaat uit een gedeelte bos waar diverse
wandelpaden door heen lopen. Het overige gedeelte
is een wandel en geniettuin in een parkachtige
aanleg. Met op veel plaatsen bankjes waar de
bezoeker van op een afstand geniet van wat hij
hoort en ziet.
Er staan twee podiums opgesteld waar de artiesten
optreden. Het publiek bepaalt zelf waar men naar
gaat luisteren of waar men wil zitten.

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
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

Radio Eagle komt opnames maken van de optredende
artiesten en van de bezoekers om hier later nog een
uitzending van te maken. Landgoed Biestheuvel zal
vertegenwoordigd zijn met boogschieten.
Het boek van Veldhoven “Toterfout tot heden” kan
men inzien en kopen op een aparte stand.
Het bestuur van Pastoor Vekemansfonds aanwezig om
u te informeren over wat het Pastoor Vekemansfonds
inhoud. En welke werkzaamheden zij hiervoor
verrichten.

Na 3 jaar dit met succes te hebben georganiseerd
zijn wij blij het vierde jaar weer een pracht van een
programma te kunnen presenteren.
Wat kunnen de bezoekers verwachten.
Het optreden van troubadours,vertelkunst,
gedichten, middeleeuwse muziek. mondharmonica’s,
draaiorgel, luisterlied en veel gesproken of gezongen
dialect.
En met veel muziek omlijst, zal dit een dag zijn van
Brabantse Gezelligheid.
Tussen de optredens door kan op een apart
terreintje in de tuin een kop koffie
met vlaai worden genuttigd, een glaasje fris worden
gedronken of een licht
alcoholische consumptie worden genomen. Voor de
inwendige mens zijn broodjes verkrijgbaar.

De bezoekers kunnen ruim parkeren op het
parkeerterrein van Oaks vakantie parken (voorheen
camping molenvelden).Vanaf deze plaats worden ze
per huifkar vervoerd naar de Dwaaltuin. Fietsers
parkeren op een terrein gelegen naast de Dwaaltuin.
Dit alles wordt in goede banen geleid door vrijwilligers
die ter plekke aanwezig zijn.
In 2008 trok dit Festival ruim 1.000 bezoekers.
Wij hebben dit jaar weer een zeer sterke
programmering, zodat er veel bezoek uit de regio en
Veldhoven verwacht kan worden. Het Festival heeft
inmiddels een zeer positieve naamsbekendheid
opgebouwd. Er niet bij zijn is een gemiste kans!
Verkooppunten voor entree bewijzen zijn:
Dwaaltuin Zandoerle Veldhoven 06-26294952
Dinee café de Kempen Knegsel 040-2055032
Ekkersplaza Meubelboulevard Ekkersrijt 0499-477002
Kapsalon Geboers Eersel 0497-5131 46
LeCoBa Wintelre 040-2051838
Multivlaai City Centrum Veldhoven 040-3686386
Rabobank Oerle / Wintelre 040-2055860
Tuin ’t Meulenwiel 0499-373802
Op de dag zelf bij de kassa van de Dwaaltuin. Kassa
open vanaf 10.00 uur
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Optredende artiesten zijn;
Annelieke Merx
Annelieke beschikt over een prachtige stem en heeft
de kwaliteiten van een volwaardige chansonnière in
zich. Zij bezit de gave om passende melodieën te
componeren bij teksten en schrijft ook eigen liedjes.
Zij beperkt zich niet alleen tot haar specialiteit “het
eigen Brabantse lied”, maar zingt ook Nederlandse,
anderstalige, liedjes uit de jaren 60 en 70 en de
beroemde "evergreens". Zij heeft daardoor de
mogelijkheid zich in de liedkeuze heel flexibel op te
stellen. Annelieke trakteert de luisteraar dan ook op
een veelzijdig, vrolijk, ontspannen maar toch altijd
stijlvol muzikaal liedjesprogramma. Dit alles zelf aan
elkaar gepraat door haar gezellige babbel. Een
vrouw die zingt, speelt en optreedt vanuit haar
gevoel.
Annelieke: een persoonlijke ontmoeting met u!
www.anneliekemerx.nl
De Draaiorgelman Muzikale sfeermaker.
Mechanische muziek instrumenten hebben al heel
lang belangstelling van de heer Walter en het
optreden met zijn nostalgisch draaiorgeltje dat nog
met de hand gedraaid wordt heeft daarin een
speciale plaats.
Een optreden wordt op stijlvolle manier
gepresenteerd en geïnteresseerd publiek mag zelf
een poging wagen om aan het wiel te draaien.
De vrolijke en bekende draaiorgelliedjes zorgen
altijd voor een gezellige sfeer.
www.mijndraaiorgel.nl
Nico van de Wetering
Nico is een gemoedelijke Brabander in hart en
nieren, hetgeen duidelijk terug te vinden is in zijn
teksten van zijn liedjes en in heel zijn voorkomen.
Zijn motto is: doe maar gewoon…….
No nonsens, directheid en vooral eerlijkheid zijn z’n
handelsmerken, eigenschappen die hij ook
hanteerde bij zijn 30-jarige werk als groepsleider in
een TBS-kliniek.
Of Nico nu met agressieve TBS-gestelden werkte of
op het podium staat, steeds is hij zichzelf, en dat is
zijn grote kracht…….
Nico geniet in Brabant bekendheid als dialectzanger,
zijn uit de hand gelopen hobby, waar hij al bijna
20 jaar furore mee maakt.
Behalve eigengemaakte liedjes, vertolkt Nico ook
liedjes van zijn oom, Thieu Sijbers.

www.brabants-dialect.nl
MuziekEnSpel.
Muzikale parels uit vervlogen tijden.
Math Craenmehr (ook bekend van het duo Um &
Um) brengt als troubadour zijn nieuwe programma.
Het ene na het andere bekende en minder bekende
liedje laat hij de revue passeren. Een heel klein en
intiem optreden waarin elk liedje is teruggebracht
naar de basis; gezongen teksten begeleid op gitaar.
Een optreden bijwonen van Muziek en Spel zorgt
voor menig ohja-gevoel. Het Dwaalfestival is dan
ook trots dat het gelukt is om Math met zijn nieuwe
programma naar Veldhoven te halen. Het zal ons
dan ook niet verbazen dat het een optreden gaat
worden met Math als troubadour met het publiek als
koor.
www.umenum.nl
Meike Veenhoven
Meike Veenhoven brengt een liedjesprogramma met
de titel: Liedjes van weemoed en andere
gevoeligheden.
Liedjes die achterom kijken, die met een mengeling
van verbazing en melancholie de dingen nakijken die
onherroepelijk voorbij gaan. Maar ook liedjes die
glimlachen om hun eigen romantische verlangen.
Meike heeft na omzwervingen in muziektheater en
folk haar eigen toon gevonden, waarin het schrijven
van tekst en muziek en het vertolken ervan, samen
komen.
Ze begeleid zichzelf op piano. Op haar onlangs
verschenen debuut CD wordt ze ondersteund door
een kleine groep muzikanten en neemt ze zelf ook
de accordeon ter hand.
www.meikeveenhoven.nl
Vertelclub Veldhoven (VerVe)
Met veel plezier komen vertellers van VerVe naar de
Dwaaltuin. Inmiddels een vertrouwde plek voor de
club die sinds 2005 bestaat. De leden zijn amateur
kleinkunstenaars, die verhalen vertellen volgens de
oude vertelkunst, dus uit het blote hoofd. Mogelijk
dit keer in Brabants dialect, wellicht een
volksverhaal, wellicht met een historisch tintje of
met een knipoog naar de tuin. Laat u verrassen door
de inhoud, maar ook de manier waarop VerVe twee
keer een half uur lang het publiek weet te boeien.
Heel gemoedelijk, maar zonder te blikken of blozen.
www.vertelclubveldhoven.nl
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Volksmuziekgroep “Mallemoer”
De Volksmuziekgroep Mallemoer bestaat uit
6 personen.
Tot het instrumentarium behoren viool, gitaar, bas,
diverse fluiten, doedelzak, rietpijp, accordeon,
trekharmonica en slaginstrumenten.
Het repertoire bestaat uit volksmuziek afkomstig uit
Vlaanderen, Nederland, Frankrijk, Ierland en
Engeland. Tevens behoren enkele zelfgemaakte
liederen tot het repertoire. Plezier in muziek maken
staat bij dit gezelschap voorop.
De ervaring leert dat de muziek van Mallemoer in
goede aarde valt!
www.mallemoer.com
Drieka Oppers
Drieka Oppers v. Esch is 77 jaar en ’n echte
Brabantse.
Al vanaf mijn kinderjaren schrijf ik graag gedichten
en verhalen. Vooral op nostalgisch gebied omdat het
niet verloren mag gaan.
Ook het dialect is verweven in mijn pennenvruchten.
Soms heb je maar ’n enkel woord nodig om tot een
nieuw verhaal te komen.
Nog leuker is het om mijn verhalen voor te lezen
aan de geïnteresseerde luisteraars. Kom dus op
3 mei naar het DwaalFestival om nog naar meer
gedichten te luisteren over “Vreuger” en het “Nu”
Peter van de Water
Muzikant/Troubadour Peter van de Water is reeds
jaren een begrip in Noord-Limburg. Naast optredens
bij uiteenlopende gelegenheden waaronder,
themafeesten, verjaardagen, open dagen en
huwelijksmissen, runt Peter een muziekstudio en
geeft gitaarles.
Ondanks zijn diversiteit blijft het brengen van het
luisterlied zijn passie. Geen toeters of bellen, maar
met alleen gitaar of accordeon en innemende stem
komen de liedjes het best tot hun recht.
Bob Dylan, Boudewijn de Groot, Gerard van
Maasakkers en ook eigen werk prijken op zijn ruime
repertoire.
www.petervandewater.nl
De Ademhappers
Opgericht op 19 februari 1981 voor de
ontspanningsavond van de jaarlijkse gezinsdag van
de N.C.B. uit Udenhout.

De bedoeling was een eenmalig optreden, maar toen
die avond succesvol bleek, vond ieder het jammer
om te stoppen. Omdat we tijdens repetities naar
adem zaten te happen, was de naam van de groep
al snel gevonden: "De Ademhappers". Ons
repertoire bestaat veelal uit Oud-Hollandse liedjes
en meezingers en de "vrolijke noot" vergeten we
ook niet. Een drummer, een accordeonist, een
gitarist en enkele zangers versterkten de groep
mondorgelspelers.
www.ademhappers.nl
Fotoclub BellusImago Veldhoven
is een zeer jonge fotoclub, opgericht 07-11-07 en
hebben zich gevestigd in “de Leus” op de Leuskenhei
3 te Veldhoven, en bestaat uit 15 enthousiaste
amateur fotografen van verschillende leeftijden,
waarvan ieder zijn of haar fotografie-ervaring heeft.
Zij komen 2 keer per maand te samen om hun
kennis te vergroten en doen regelmatig “Veldwerk”
d.w.z. er op uit op locatie, natuurfotografie,
studiofotografie, urbanfotografie, Glow Eindhoven
enz... Ook worden er opdrachten gedaan voor
verschillende instanties, zoals bv. Kerken, foto’s
voor folders enz…. Binnenkort heeft de fotoclub ook
een eigen website: www.fotoclubbellusimago.nl
Voor meer info kunt u terecht bij
info@michelsteenbekkers.nl
Tom van Popering (Stand-up Dichter)
Tom van Popering probeerde in zijn jonge jaren met
‘cabaret’ de wereld te veroveren. Hij reisde café’s en
kleine podia af met korte programmaatjes. Toen dat
toch wel tegen bleek te vallen, stapte hij voorzichtig
over op het schrijven van gedichten. Deze las hij
voor op literaire (open) podia, en dat beviel hem
goed. Het theater spelen zat hem echter ook nog in
het bloed, waardoor hij zijn papieren liet voor wat ze
waren, gedichten uit het hoofd leerde, en ze begon
te spelen. Hij noemde het ‘Stand-up Dichten’.
Wederom reist Tom het land door, nu met zijn
theatraal gebrachte gedichten. Het wel en wee van
winkelcentra, de nostalgie van de hut in het park die
iedereen heeft gehad, de liefde (en dan met name
ex-vriendinnetjes) zijn onderwerpen die hij
regelmatig ten tonele brengt.
Nieuwsgierig? Kom kijken.
Tom van Popering
http://tomvanpopering.blogspot.com
www.tomvanpopering.tk
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Ook dit jaar zijn we in de weer geweest om een fantastisch vakantieprogramma voor jullie in elkaar
te draaien. Het programma is bedoeld voor kinderen van groep 2 t/m 8 van het schooljaar
2008/2009 en ziet er als volgt uit:
OLYMPISCHE DAG

Zondag 23 augustus

Hieraan kunnen alle groepen deelnemen. Deze activiteit vindt plaats op het grasveld naast de
basisschool. Iedereen is welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.
Onze eigen catering zorgt voor diverse soorten ‘fris’, broodjes en een barbecue.
BIVAK OERLE

Dinsdag 25 augustus en woensdag 26 augustus

Deze bivak is voor de groepen 2 t/m 5. Dit jaar is het thema: “Piraten” .
Compleet met spannende overnachting in blokhut “d’n Bosbender”….
BIVAK BELGIË

Dinsdag 25 t/m donderdag 27 augustus

Voor de groepen 6 t/m 8 staat wederom het zeer populaire kanokamp op het vakantiemenu.
Deze 3-daagse bivak in het schone Belgische land mag niet worden gemist !
SPEELTUIN DE KLIMBIM

Vrijdag 28 augustus

De kinderen van groepen 2 t/m 5 gaan naar speeltuin De Klimbim in Waalre.
FIETSTOCHT

Zondag 30 augustus

Een mooie fietstocht voor heel het gezin door de prachtige omgeving van Oerle.
Na afloop is het mogelijk om een hapje van de barbecue te bestellen.
BOBBEJAANLAND

Dinsdag 1 september

Ook dit jaar staat het spannende Bobbejaanland weer op het programma.
Het enige vereiste is een goed humeur!
WANDELDRIEDAAGSE

Woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 september

Voor alle groepen wandelen door de mooie OERSE omgeving. Op VRIJDAG natuurlijk een
geweldig onthaal door de ouders met muzikale ondersteunig van Harmonie Sint Cecilia!!

LET OP: DIT JAAR WANDELEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG!!
-

AFSLUITINGSAVOND

VRIJDAG 4 september

De afsluitavond vindt dit jaar op VRIJDAG plaats. Wat we gaan doen, blijft nog even geheim, maar
het belooft weer een geweldige avond te worden. Natuurlijk nodigen wij ook de ouders uit!
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Vakantieprogramma 2009
DEELNEMEN
Alle kinderen die in het schooljaar 2008/2009 in groep 2 t/m 8 van de basisschool zitten,
mogen aan het fantastische vakantieprogramma meedoen.
De deelnemersbijdragen zijn als volgt:

•

Voor 1 kind per gezin

€ 40,—

•

2 kinderen per gezin

€ 75,—

•

3 kinderen per gezin

€ 105,—

•

4 kinderen per gezin

€ 130,—

Het is ook mogelijk, om voor één week in te schrijven. De kosten voor inschrijving zijn dan
€ 25,— per kind, ongeacht het aantal kinderen per gezin.
De eerste week loopt van zondag 23 augustus tot en met zondag 30 augustus.
De tweede week loopt van zondag 30 augustus tot en met vrijdag 4 september.
Alléén inschrijven voor het wandelen is ook mogelijk. De kosten hiervan zijn € 10.- per kind,
ongeacht het aantal kinderen per gezin.

INSCHRIJVEN
Inchrijven voor het vakantieprogramma kan door middel van het inschrijfformulier op de volgende bladzijde.
Het programmaboekje wordt thuisbezorgd.
Vul het formulier in en lever het vóór 24 april in bij Thera van Rooij, Berthastraat 6.

LEDEN VAN HET VAKANTIE COMITÉ
Petro van Rooij (voorzitter)

Zandoerleseweg 11

' 2052664

Jan Borgmans (penningmeester)

Welle 18

' 2051113

Marja Huijbers (secretaris)

Ruiske 7

' 2052656

Wilma van Beers

Zandoerleseweg 13c

' 2051445

Michael ten Bloemendal

Oude Kerkstraat 59

' 2053524

Eric-Jan van Buêl

Zittardsestraat 19

' 2052703

Wilma Flesch

Welle 24

' 2053233

Arie van der Heijden

Heikantsebaan 5

' 2052868

Mia van Krieken

Kleine Vliet 2a

' 2052658

René van de Mierden

Janus Hagelaarsstraat 9

' 2052966

Thera van Rooij

Berthastraat 6

' 2053206

Tinus Silkens

Janus Hagelaarsstraat 15

' 2052833

Hans van de Velden

A.P. de Bontstraat 27

' 2051514

Esther van de Vorst

De Loop 13

' 2300636

Zoals ieder jaar willen wij ook nu weer een dringend beroep doen op ouders en/of broers en zussen om ons te helpen
tijdens de activiteiten. Vraag even of ze het inschrijfformulier ook invullen!!!

?? VERGEET NIET IN TE SCHRIJVEN VÓÓR 24 APRIL A.S.!!!
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INSCHRIJFFORMULIER VAKANTIEPROGRAMMA OERLE 2009
Graag zo volledig mogelijk invullen in verband met de aan te vragen formulieren voor het buitenlands reisje:

Naam

Voornaam

Voorletters

Geb. datum

Groep

1
2
3
4
Adres

Telefoonnummer

Heeft u een doorlopende reisverzekering?

Ja

/

GSM-nummer

Nee

Automatische incasso: Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan stichting Vakantiecomité Oerle,
om het inschrijfgeld automatisch van zijn/haar bank-/gironummer af te schrijven.
Naam rekeninghouder:
Handtekening

Bank-/gironummer:

:

De inschrijving is bestemd voor (svp hokje zwart maken):
£ beide weken

(1 kind € 40,—, 2 kinderen € 75,—, 3 kinderen € 105,—, 4 kinderen € 130,—)

week van 23 t/m 30 augustus

(€ 25,- per kind)

£ week van 30 t/m 4 september

(€ 25,- per kind)

£

£

Af te schrijven bedrag:

alleen wandelen op 2,3 en 4 September

(€ 10,- per kind)

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

Datum

Activteit

Zo 23 augustus

Olympische dag: begeleiden groepen/spellen

Zo 23 augustus

Olympische dag: helpen afbreken na afloop

Ma 24 augustus

Bivak België: helpen opbouwen (overdag)

Di 25, wo 26, do 27 aug.

Bivak België: 3 dagen begeleiden

Di 25 augustus

Bivak België: kinderen brengen met auto + kanoën

Do 27 augustus

Bivak België: kinderen ophalen met auto

Ma 24 augustus

Bivak Oerle: helpen opbouw tent (overdag)

Di 25 augustus

Bivak Oerle: helpen met activiteiten 10.00-17.00 u

Di 25 augustus

Bivak Oerle: helpen avondprogramma

Wo 26 augustus

Bivak Oerle: helpen afbreken tent (middag)

Vr 28 augustus

Speeltuin: kinderen brengen en halen met de auto

Di 1 september

Bobbejaanland: begeleiden kinderen groep 2 t/m 5

Wo 2,do 3 en vr 4
september

Wandeldriedaagse: meelopen met een groep
¨ 5 km.
¨ 8 km.
¨ 12 km.

Vader Moeder Broer/zus
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Programma Oranjemarkt

30 april 2009 Veldhoven
Wijk ‘De Berkt’

Straten: Berkt, Nieuwe Kerkstraat, Platanenlaan,
Feit, Hulst, Laar
Gratis entree!
Wat kun je allemaal verwachten:
Vrijmarkt - Kinderoptocht - Bands - Straattheater Dweilorkesten - Sing-a-Long - Jeugdbrandweer Dansgroepen - Schmink - Clowns - Sambaband Terrassen - Klimtoren - Fruitbuffet - Stoommachine
Programmatijden van deze dag:
10.00
10.15
11.00
11.00
11.00
10.00

– 17.00
–
–
–
–

17.00
18.00
17.00
18.00

Vrijmarkt
Kinderoptocht
Plus Brinkpodium
Meeùs Parkpodium
Kinderplein
Terrassen open

Deelnemen aan de vrijmarkt?
Voor meer informatie over verhuur van
marktkramen en grondplaatsen, kijk op
www.oranjemarktveldhoven.nl of bel met
Pieter de Meijer (040-253 68 42).
Word jij een van onze vrijwilligers?
We hebben nog hulp nodig
op 29, 30 april en 1 mei.
Bel Toon Steenbergen (040-844 72 65).
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Plus Brinkpodium - Programma
Presentatie: René Maas
Geluid: Rombouts

11.00u Opening met Burgemeester Mikkers en
gedecoreerden en aankomst Kinderoptocht
Harmonie St. Cecilia
11.15u
12.00u
12.30u
13.15u
13.45u
14.15u
15.00u
15.30u
16.15u

The Beast Band
Kwekske Herrie Streetband
The Beast Band
Liederentafel Sing-a-long
Las Regarderas Sambaband
Girl Friday Band (foto)
Las Regarderas Sambaband
Girl Friday Band
John van Leeuwen Zanger

17.00u Sluiting

Meeùs Parkpodium - Programma

Presentatie: Gerard van de Ven / Guido van de Ven
Geluid: Bazelmans
11.00u Deja Vu Band
11.45u
12.15u
13.00u
13.30u
14.15u
14.45u
15.15u
15.45u
16.30u
17.00u
18.00u

Ira’s Dance Studio Dans
Deja Vu Band
Cardo Dance Department Dans
Lina Steevens Zangeres
N-Joy Dance Company Dans
Liederentafel Sing-a-long
DéDé Danceballet Dans
Folkaholics Band (foto)
Cardo Dance Department Dans
Folkaholics Band
Sluiting

Rabo Kinderplein - Programma
Presentatie: Albert Leo
Geluid: Coconut
10.15u Start Kinderoptocht muzikaal begeleid
door Harmonie St. Cecilia
11.00u
11.30u
12.00u
12.30u
13.00u
13.30u
14.00u
14.30u
15.30u
16.00u
16.30u

Ira’s Dance Studio Kinderdans
Clown Hermano Voorstelling
N-Joy Dance Company Kinderdans
Jansa Moto Percussiegroep
DéDé Danceballet Kinderdans
Clown Hermano Voorstelling
Jansa Moto Percussiegroep
Clown Hermano Voorstelling
Cardo Dance Department Kinderdans
Kwekske Herrie Dweilorkest
Sluiting

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

21

En verder…

Schminkqueen Yvonne (foto), Pipo Chris, Klimtoren,
Fruitbuffet van GGD Brabant-Zuidoost,
Ron Ballon, Speleobox, Suikerspinkraam en
Twee Meter Peter.

Kinderoptocht
De Kinderoptocht start vanaf het Kinderplein.
Wij vragen alle kinderen zichzelf en hun fiets, step,
driewieler of ander vervoermiddel te versieren en
mee te rijden. We verzamelen om 10.15u bij de
grote boom op het Kinderplein. Om 10.30u vertrekt
daar de optocht, met muzikale ondersteuning door
Harmonie St. Cecilia. Iedereen die meedoet krijgt
een snoepzak!

Jubilarissen!
Jeugdbrandweer Veldhoven 50 jaar!
Severinus Stichting 50 jaar!
Stoommachine 100 jaar!

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

Parkeren

Straatanimatie
Effe d’r Neffe
Kwekske Herrie
De Eindhoveniers
Las Regarderas

En niet te vergeten…

De BeleefBuz van MEE Zuidoost Brabant
Roparun

De uitvaart in vertrouwde handen

Gazons aan beide zijden van de Nieuwe Kerkstraat/
Blokhut, ter hoogte Bosbender.
Deze parkeerlocatie is bereikbaar via de
Berg/ Middelberg. Weiland aan de St. Janstraat
(vanaf rotonde ri. Oerle na 100 meter aan
linkerzijde).
De parkeerplaatsen aan de Berkt worden volledig
gereserveerd voor invaliden.

Advies: kom te voet of met de fiets!
Slikdijk 16

Wintelre

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

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

Zandoerlenaren ruimen op
Zandoerlenaren ruimen eigen buurt op
Door Ad Adriaans
Een autostoel, motorframe, rol gaas en een
lingeriesetje. Dit waren de opvallendste dingen
die een groep inwoners van Zandoerle
zaterdagmorgen 21 maart vond tijdens een
opschoonactie van hun buurt.
Het pittoreske gehucht zucht onder een grote
bermvervuiling. Met het karakteristieke plein en de
monumentale boerderijen is het gehucht van grote
cultuurhistorische waarde. De mooie omgeving trekt
jaarlijks veel wandelaars en fietsers. Met de
Zandoerlenaren storen zij zich in toenemende mate
aan de rotzooi die langs de wegen ligt. Onderzocht is
dat jaarlijks in ons land 50 miljoen blikjes en flesjes
in de leefomgeving belanden. Afval in de natuur
verdwijnt heel moeizaam. Jongeren tussen de 18 en
25 blijken de grootste vervuilers, volgens een
onderzoek. “Maar het is niet alleen schoolgaande
jeugd die lege blikjes weggooit”, weet Harrie van
Beers, secretaris van de buurtvereniging. “In de
Banstraat lag een zal vol blikjes. Maar we troffen er
ook een zak met melkpakken aan die hoog in een
boom was gegooid.”

VELDHOVEN (OERLE)
Tel. 040 - 205 52 00
www.kappervanderlooy.nl

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

ze. Arno van Empel vult zijn vuilniszak in de
Banstraat. Hij vindt het jammer dat anderen de
bermen en bosranden vervuilen. “Je komt er de
gekste dingen tegen. We willen graag dat het netjes
is”, zegt hij terwijl hij een fietskoplamp in de blauwe
zak gooit. Arno heeft er wel wat vrije tijd voor over.
“Je loopt een paar uur en alles is weer opgeruimd.”
Kees Roggeveen heeft in de Paddevenweg binnen
een half uur al een vuilniszak vol. “Ik kom hier veel
afval tegen van een bekende hamburgerketen”, zegt
hij vanuit de sloot.
De secretaris had zijn buurtgenoten opgeroepen om
die zaterdag een opschoonactie te houden. Hoewel
niet iedereen zich geroepen voelt om de rotzooi van
anderen op te ruimen vinden veel buurtbewoners
het een goed idee. Harrie: “De gemeente kan er niet
steeds bovenop zitten. Als we die bellen om
zwerfvuil op te halen nemen ze alleen datgene mee
waarvoor je gebeld hebt.”
Om 09.00 uur hijsen achttien buurtbewoners zich in
een van gemeentewege beschikbaar gesteld oranje
hesje. Gewapend met prikker en enkele
vuilniszakken gaan ze de strijd aan met de door
anderen in hun buurt gedumpte rommel. Ook PSV
directeur Jan Reker houdt van een schone
leefomgeving. Samen met zijn vrouw neemt hij de
Eindhovensebaan onder handen. Hannie Reker heeft
wel een idee om notoire vervuilers op andere
gedachten te brengen. “Plaats borden in de buurt
met de tekst: dit is schoongemaakt, dat willen we
graag zo houden’. Misschien dat het helpt”, hoopt

Na een paar uur
gaat Arno van
Empel met een
aanhanger de
gevulde zakken
ophalen. Rond het
middaguur stopt de
teller op dertig
stuks. De
vrijwilligers
genieten dan van
een kop koffie en
zijn tevreden. Ze
vinden de actie
voor herhaling
vatbaar. Helaas
blijkt al snel dat dit
nodig zal zijn. Als
Harrie van Beers
nog diezelfde middag naar Knegsel rijdt ziet hij de
eerste blikjes al weer liggen.
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Rouwontmoetingsgroep
Hoe verder na een ingrijpend verlies?

Rouw-ontmoeting
start in Veldhoven

Op 17 september 2009 start in Veldhoven een
rouwontmoetingsgroep. Deze is bedoeld voor
mensen die een dierbare verloren hebben en
daarover met lotgenoten willen praten; dit
alles in een veilige omgeving en begeleid door
twee ervaren vrijwilligers.
De rouwontmoetingsgroep is geen therapiegroep.
Niemand beter dan een lotgenoot weet wat je
doormaakt als je zo’n ingrijpend verlies meemaakt
als de dood van een naaste. De groep is elkaar tot
steun en het onder woorden brengen van allerlei
gevoelens en vragen kan de kracht in ons wakker
maken om het leven weer op te pakken.
De groep zal bestaan uit 6 tot 8 personen en komt
10 keer op de donderdagmiddag bij
elkaar. Er zijn geringe kosten aan verbonden. Data
en locatie worden nog bekend gemaakt.
Meer informatie:
Jeanneke de Bot, ( 040 – 253 1476 of
mail: jeannekedebot@planet.nl.

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

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

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

Impressie Oerse braderie

Foto’s: Willem Binnendijk
www.willembinnendijk.nl

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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Knutselen: Hart voor moeder
Wat heb je nodig:
*Rood en Roze gekleurd papier.
*Schaar.
*Lijm.
*Bonbons/Drop.

Begin met strook A en vouw die OM strook 6, dan
DOOR strook 5 en zo verder om 4, door 3, om 2 en
door 1.
Dan strook 6 afwerken. Om B, door C, om D, door E
en om F.
Strook B weer om5, door 4, om 3, door 2 en om 1.
En zo de stroken allemaal afwerken.

Uit het rode en roze papier knip je twee
rechthoeken en een strook voor een hengsel. De
rechthoek moet zeker drie keer zo lang zijn als
breed. Vouw de rechthoeken zo dat de vouw aan de
korte zijde komt te zitten. De open kant
knip je mooi rond met een schaar. Je
kunt ze over elkaar heen leggen en
dan beide met dezelfde ronding
knippen.
De kant met de vouw knip
je vijf keer in zoals op de
tekening hieronder. Zorg
er zeker voor dat de
lengte X van het
inknippen iets groter is
dan de breedte Y van het
papier. (Ong. 1 mm per
strook) Anders wordt het
vlechten erg
moeilijk.
De beide
delen moet
je nu in
elkaar
vlechten zoals je

Hiernaast
zie je een
klein stukje
in het groot
en in het
plaatje boven
hebben de
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Dan als laatste nog even een hengsel er aan lijmen.
Nu kan je het hart vullen met bonbons en bloemen.
Hier zal je moeder heel blij mee zijn.
Tip:
Je kan ook andere kleuren gebruiken om leuke
effecten te krijgen en start niet met teveel stroken
want het vlechten is niet makkelijk!

ook op de tekening ziet. Dit
is even een heel gepuzzel
en gaat niet erg simpel
maar is best te doen.

stroken een
letter (op de ene)
en een cijfer (op
de andere).

Knutselen: Slingers voor mama

Kopieer deze pagina (of print de pagina als Koers via website koersvanoers.nl hebt geopend) meerdere
keren zodat je ook echt een lange rij aan vaantjes kunt maken.
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 27 april 2009
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.
P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat April 2009’ en druk de pagina af.
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Agenda 2009
April
16
19
20
23
25
29
30
Mei
3
3
11
12
13
14
16
23
31
Juni
1
3
5+6
10
10
12
13
13
13
14
14
14
17
18
20
21
24
27
27
28
29

KBO: Eten bij Merlijn, v. Vroonhovenlaan 57
Eerste H. Communie
KVB: Lezing over diabetes door Lenie de Wijer
KVO: Volksdansinstuif de Enck te Oirschot
Oud papier ophalen
Koninginnenacht in d’Ouw School
Oranjemarkt

Harmonie St. Cecilia: Dauwtrappen
Dwaaltuin: Literair festival
KVB: Moederdagviering
KVO: Kringbedevaart OLV ter Eikkerk
Meerveldhoven
KVO: Afsluitingsavond bij ‘t Geitenboerke
KBO: Eten bij Hof van Holland, Kapelstraat
TCO: Feestavond
Oud papier ophalen
St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht

Harmonie: Pinksterconcert
KVO: Fietsen
Boergondisch Oers
KVO: Fietsen
Algemene Ledenvergadering
Rabobank Oerle-Wintelre
100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:
Feestavond Eurovisie songfestival
TCO + JOC: Outdoor Activiteiten voor tieners
ivm 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre
100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre: Feestavond
Eurovisie songfestival
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van
Scherpenheuvel
BIO: Knegseltoernooi
100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:
Familiefietstocht
Oerse motortoertocht
KVO: Fietsen
KBO: Eten bij Oude Garage,
Peter Zuidlaan, Zeelst
BIO: Feestavond 60-jarig bestaan
BIO: Koppelschiettoernooi ivm 60-jarig bestaan
KVO: Fietsen met de KVB
Oud papier ophalen
TCO + JOC: Disco-avond met schuimparty
St Jansmarkt
KVB: Tea party/afsluiting van het seizoen

Juli
11 + 12 TCO: Oudste tiener weekend
25
Oud papier ophalen

Augustus
22
Oud papier ophalen
23
Papegaaienwandeltocht
23
Vakantieprogramma: Olympische Dag
25 en 26
Vakantieprogramma: Bivak Oerle
25,26 en 27 Vakantieprogramma: Bivak België
27 t/m 30 TCO: Bivak
28
Vakantieprogramma: Bezoek Speeltuin
30
Vakantieprogramma: Fietstocht
September
1
Vakantieprogramma: Bobbejaanland
2, 3 en 4
Vakantieprogramma: Wandel-3-daagse
4
Vakantieprogramma: Afsluitingsavond
5
TCO: Afsluitingsavond
8
KVB: lange fietstocht
9
KVO: Start gym
+ Openingsavond
12
Ophalen Klein Chemisch afval:
8.30u-10.15 u kerkplein Oerle
12 + 13
Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling
19 t/m 22
23
25 t/m 28
26
30

Kermis in Oerle
19: Opening Kermis
KVO: Kienen
Chant’Oers: Concertreis naar Berlijn
Oud papier ophalen
KVB: 50-jarig bestaan

Oktober
7
12
14
24
26
31
31

KVO: Moederdagviering
KVB: doe-avond Herfst
KVO: Bowlen
Oud papier ophalen
KVB: Lezing
Chant’Oers: Workshop
Groen en Keurig: Opening
Pompoenenplezier om 18.30 uur in d’Ouw
School
31 okt t/m Groen en Keurig: Halloween /
4 nov
Pompoenenplezier
November
1
Chant’Oers: Jubileumconcert (10 jaar) in
de Schalm
4
gezamenlijke avond KVB/KVO
8
Groen en Keurig: Prijsuitreiking
Pompoenenplezier

De volgende kopijdatum is

27 april 2009
LET OP…..
In verband met de meivakantie is de
verschijningsdatum van het Meinummer
verzet naar de week van 20 mei !!!

