
• 120 jaar muziek maken en 
nog adem over hebben 

• Zijn alle eieren gevonden? 

• Oerle op de pedalen 

• Na blauw wordt het toch 
allemaal weer oranje. 

• Oude tijden gaan herleven 

• De wallen in Zandoerle? 
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Ook dit jaar lag het paasbos weer vol met eieren. 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Pinksterfietstocht, 1e pinksterdag 15 mei 
 
1e Pinksterdag, zondag 15 mei staat 
de jaarlijkse pinksterfietstocht weer 
op het programma.  
De Pinksterfietstocht is een leuke 
oriëntatietocht van ongeveer 22 km 
en is geschikt voor jong en oud.  
De tocht voert ons door Oerle en de 
omliggende dorpen en bossen. 
 
Inschrijven en starten kun je tussen 13.00 en 14.00 uur bij 
Dorpscentrum d’Ouw School. Het inschrijfgeld bedraagt  
€ 1,50. Kinderen tot 6 jaar kunnen gratis deelnemen en 
kinderen tot 12 jaar betalen € 1,-.  
 
De fietstocht eindigt ook weer bij 
D’Ouw School waarna aansluitend 
de prijsuitreiking zal plaatsvinden. 
Noteer zondag 15 mei dus in je 
agenda zodat we op een grote 
opkomst kunnen rekenen!! 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle  

Pinksterfietstocht 

Te koop 

Veldhoven: Getuigen brandstichting gezocht 
 
Op zaterdag 4 maart 2005 omstreeks 04.00 uur ontstond 
een brand bij tennisvereniging "De Korrel" aan het 
Smidsvuurke te Veldhoven. 
Uit het politieonderzoek is vast komen te staan dat er 
sprake was van brandstichting. De politie stelt een 
onderzoek in naar de dader(s) van deze brandstichting en 
verzoekt mensen die getuigen zijn of die weten wie voor de 
brandstichting verantwoordelijk is, zich te melden bij de 
politie in Veldhoven ( 0900-8844. 
Door de verzekeringsmaatschappij is een aantrekkelijke 
beloning uitgeloofd voor aanwijzingen die leiden tot het 
bekend worden van de dader(s). 
 
Informatie: Tini Gilsing, (040 – 233 26 50. 

Politiebericht 

Te koop aangeboden:  
SEAT Toledo, bouwjaar 1992, in goede staat. T.e.a.b. 
Inlichtingen Kitty Tholen (040-2051642 

Rectificatie 

Rectificatie 
In de vorige Koers van Oers stond een artikel “Biljarters 
gezocht” van de Biljartclub Oerle, waarin stond dat de 
contributie € 30,- per jaar bedraagt. Dit is echter onjuist, de 
contributie bedraagt € 15,- per jaar. Je kunt je opgeven bij: 

Harrie van Roosmalen, A.P. de Bontstraat 36,  
5507 NT Oerle, (040 – 2051775. 
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Wedstrijdprogramma BIO 1 

Wedstrijdprogramma BIO 1 
Veldcompetitie Hoofdklasse B 
 
3 april BIO1-JES1: 13.00u sportpark de Heikant Oerle 

pupil v.d. week Lynn v.d. Vorst 
  
 De uitslag: 6 –17 
 
10 april Bladella 1-BIO 1: 13.00u de Smagtenbocht 

Egyptischedijk 11 in Bladel 
 
17 april BIO1-de Peelkorf: 13.00u sportpark de Heikant 

Oerle pupil v.d. week: Pip v.d. Sande 
 
24 april BIO1-Corridor1: 13.00u sportpark de Heikant 

pupil v.d. week: Bette v. Beers 
 
8 mei Rosolo2 – BIO1: 13.00u sportpark den Hoek 

Sportpark 1 in Reusel 
 
22 mei BIO1-Boskant1: 13.00u sportpark de Heikant 

pupil v.d. week: Sophie Heezen 
 
Supporters zijn van harte welkom! 

Berichtje van d’Ouw School 
 
Op 1ste pinksterdag is er weer de pinksterfietstocht.  
Dit jaar voor het eerst is er na afloop in d’Ouw School  
“Dj Case”, die voor een geweldig feest 
gaat zorgen. Om het extra feestelijk te 
maken zijn er gereduceerde prijzen. 
 
Tijdens de Koninginnenacht is er in 
samenwerking met het Oranje comité 
een grote discotheek in d’Ouw school.  
We verwachten in totaal ongeveer 400-500 man. Voor de 
kinderen is het feest van 19.00 tot 21.00 uur en daarna gaan 
de volwassenen nog even lekker door tot +/- 02.00 uur.  
Een welkomstdrankje krijgt u van ons cadeau. Voor de 
consumpties worden door ons oranje (hoe kan het ook 
anders) munten verkocht. 20% Van de muntenverkoop is 
voor het Oranje comité. Wij willen u dus vriendelijk maar 
toch dringend vragen om heel veel te drinken want anders 
gaan wij failliet. En dus geen kraanwater, want dan zijn wij 
genoodzaakt om een toiletjuffrouw en heer aan te nemen 
om 25 eurocent voor een plasje en 50 eurocent voor een 
grotere boodschap te vragen.  
Voor sollicitaties kunt u Gidi bellen! 
 
Wist u trouwens dat: 
• U Gidi maar hoeft te bellen als u een fantastisch feest wilt 

geven? 
• Wij laatst nog een Afghaanse verloving verzorgd hebben? 
• Dat er elke maandagavond Country dansen is? 
• Dat het gemeenschapshuis al 40 jaar Dorpscentrum heet? 
• Dat wij geen subsidie krijgen? 
• Dat wij een keigezellig bestuur hebben? 
• En dat daar best nog een paar gezellige lui bij kunnen? 
• Gidi van Riet onze voorzitter is? 
• André van den Boogaard onze secretaris is? 
• Hans Wilgers alle financiën regelt? 
• Cees van Doren, Miranda Schoonen, Ingrid Liebrechts en 

Selma van Balen de rest van het bestuur vormen? 
• Wij hopen dat u bij ons veel plezier heeft?  

Berichtje van d’Ouw School 

Pupil van de week Lynn vd Vorst 
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Koken met de koers 

Ovenschotel van Kabeljauw 
Een makkelijke visschotel, verrassend lekker!!! 
 
Hoofdgerecht voor 2 personen  
 
Ingrediënten: 
300 gram verse kabeljauwfilet 
    1 eetlepel citroensap 
    1 dunne prei, in smalle reepjes van 4 cm 
    1 rode paprika, in smalle reepjes van 4 cm 
  50 gram doorregen spek, in reepjes 
    3 eetlepels geknipte peterselie 
 1/2 blik kreeftsoep, niet geconcentreerd 
    1 dl. room culinair 
 
Extra nodig: 
ovenschaal (ingevet) 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 225 graden.  
Bestrooi de visfilets aan beide kanten met wat zout. 
Besprenkel ze met wat citroensap en leg ze in de 
ovenschaal.  
Bak de spekjes zachtjes uit, schep de prei- en 
paprikareepjes erbij en stoof ze ongeveer 5 minuten.  
Schep de helft van de peterselie erdoor en verdeel dit over 
de visfilets. Roer de soep los met de room en lepel dit over 
de groenten. Zet de schotel ongeveer 20 minuten in het 
midden van de oven. Strooi tenslotte de rest van de 
peterselie voor het serveren over het gerecht.  
Lekker met gekookte nieuwe aardappeltjes. 
 
EET SMAKELIJK....... 

Koers cultuur 

Zacht beschermd  
zit je in de moederbuik  
wachtend  
op een teken  
een signaal.  
  
De tijd is rijp  
het moment is daar  
wreed verstoord  
je stil contact  
met je moeder.  
  
Een fors verkrampen  
van je kleine huis  
dwingt je,  
je moet eruit  
vechtend naar het licht.  
  
Hard werken  
voor je moeder  
je kent haar al zolang,  
het moment  
van kennismaken is nu daar.  
  
Nog even hard werken  
en je schreeuwt het uit  
rood en moe gevochten  
rust je op die warme buik,  
vreemd en toch zo bekend.  
  
Hongerig  
van het harde werken  
zoekt je mond de volle borst  
en tevreden drinkend  
val je stil in slaap  
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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 

De Middeleeuwen herleven tijdens 
Boergondisch Oers op zaterdag 28 mei! 
 
Dat Oerle en zeker Zandoerle al bestonden in de 
Middeleeuwen is een feit. Maar hoe heeft het er toen 
uitgezien, wat voor sfeer was er onder de mensen, wat aten 
en wat dronken ze? Op zaterdag 28 mei gaan we het zien 
want dan is er in Oers een Middeleeuwse sfeer. 
 
Kinderactiviteiten 
Voor de kinderen in Oerle zullen er die middag allerlei 
Middeleeuwse spelletjes zijn die vanaf 14.15 uur zullen 
starten. De kinderen krijgen les in zwaardgevechten om zo 
tot ridder en jonkvrouw geslagen te worden. Er zijn die 
middag echte ridders aanwezig die de kinderen les geven en 
een toernooi organiseren. Verder zijn er tal van spelletjes 
die inhaken op de Middeleeuwse tijd én het is dus de 
bedoeling dat je verkleed komt zoals in de Middeleeuwen. 
Dat kan als ridder of jonkvrouw maar ook als ‘page’, 
‘hofnar’, ‘stalknecht’ of ‘kwakzalver’. Deze activiteiten zijn 
voor de kinderen van de basisschool. Dit jaar is er geen 
programma voor de peuters maar die mogen natuurlijk naar 
hun oudere broertje, zusje of buurmeisje komen kijken! 
 
Volleybal 
In de Middeleeuwen werden er ook al 
verschillende balspelen uitgeoefend, ze 
maakten een bal van een varkensblaas en het 
spel kon beginnen. Vanwege het 
enthousiasme van vorig jaar willen we dit 
jaar opnieuw voor de volwassenen een 
volleybal toernooi organiseren. Meld je met 
een groepje aan via het inschrijfformulier in deze Koers  
(of op de Koers van Oers website) en zorg dat je snel bent, 
want vol is vol! Ook de volleyballers verschijnen in 
Middeleeuwse kledij! Het is de bedoeling dat je met je team 
een vlag of banier als mascotte bij je hebt. Voordat de 
wedstrijd start worden de banieren gepresenteerd! Het 
volleybaltoernooi start om 17.30 uur. Dus… schrijf je in! 

Middeleeuwen herleven 

Locatie 
Ondertussen is gekozen voor de locatie naast de 
basisschool, het speelterrein dat daar ligt. 
Dit terrein ligt centraal en ziet er nu met de nieuwe 
speeltoestellen prachtig uit. Er zal een tent geplaatst worden 
met een bar en de verschillende horecabedrijven 
(Ekkersplaza, De uitdaging, De Dorpsherberg,  
Keurslager Maarten van de Sande) zullen daar hun 
gerechten serveren. Zoals je ziet op het inschrijfformulier 
zijn de kosten net als vorig jaar 5 euro per volwassene of 
tiener. Deelnemende kinderen van de basisschool krijgen 
gratis te eten rond 17.00 uur. Het eten voor de volwassenen 
zal daarna plaatsvinden. 
 
Samengevat 
Noteer zaterdag 28 mei in je agenda! Vanaf 14.15 uur 
spelletjes en eten voor de kinderen! 
Om 17.30 uur start het volleybal toernooi voor volwassenen 
en tieners en aanvang van het eten (ook tieners kunnen zich 
uiteraard inschrijven voor het eten van de vier 
horecabedrijven à € 5,-). Einde van het volleybal 
toernooi….. 
Schrijf je in en lever het formulier, vóór 23 april, bij een 
van de genoemde Boergondiërs af!  
Het ophalen van de etensbonnen is op 
17 en 19 mei tussen 19.00 en 20.00 uur 
in het Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Met Middeleeuwse groet, 
Stichting Boergondisch Oers. 

Vergeet niet in te schrijven 
voor Boergondisch Oers!! 
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Inschrijfgedeelte voor het eten: 

Naam ………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………… 
Tel nr ……………………………………………………………………………………………………… 
Inschrijfdatum………………………………… 
Komen met ………… volwassenen 
 ………… kind(eren) 
Naam kind 1 …………………………………………………… leeftijd ………………jaar 
Naam kind 2…………………………………………………… leeftijd ………………jaar 
Naam kind 3…………………………………………………… leeftijd ………………jaar 
Naam kind 4…………………………………………………… leeftijd ………………jaar 

Ja, ik/wij doe(n) mee met de Middeleeuwse Spelen op  
zaterdag 28 mei: 

Kosten: 
€ 5,— per persoon. 
Contant te betalen bij het  
afhalen van de eetbonnen. 
Kinderen t/m groep 8 gratis!! 
Afhalen eetbonnen: 
*Dinsdag 17 mei of  
*Donderdag 19 mei 
In Dorpscentrum d’Ouw School 
tussen 19.00 en 20.00 uur 

Inschrijfgedeelte voor kinderactiviteiten: 

Voor welke kinderen: 
*kinderen van de basisschool 
 
Aanvang: 
14.15 uur verkleed in de stijl van 
de Middeleeuwen; verzamelen op 
het grasveld bij school. 

Naam: Leeftijd: Groep 

1.   

2.   

3.   

4.   

Adres: 

?Mijn vader/moeder wil wel/niet mee helpen. 

Dit formulier kunt u inleveren bij: Corry Verhoeven (Oude Kerkstraat 43a), Adriënne v.d. Vorst (Stepke 1), of 
Mieke v. Campen, (J. Hagelaarsstraat 19) 

Inschrijfgedeelte voor beachvolleybal: 

Naam team:……………………………………………………………………………………………… 
Namen deelnemers: 1.………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………… 
3.………………………………………………………………………… 
4.………………………………………………………………………… 
5.………………………………………………………………………… 
6.…………………………………………………………………………

Contactpersoon:   …………………………………………….……………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………… 

Beachvolleybal: 
Hieraan kunnen tieners (vanaf 
middelbare school) en/of 
volwassenen mee doen.  
Leuk als elk team (Middeleeuws) 
verkleed komt! Voor elk team heb 
je minimaal 4 spelende personen 
nodig. 
Aanvang beachvolleybal: 
17.30 uur op het veld bij school. 

Inschrijven vóór: 23 april a.s. 

28 mei 2005 
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En dan komt zij binnen! 
Haar slanke benen gehuld in zwarte hooggehakte laarzen, 
koket minirokje met een lange split die net de bovenkant 
van haar lichtgetinte kousen laat zien. 
Ze neemt plaats in een separate. Hangt haar halsbontje aan 
de haak en drapeert de twee gereedliggende placemats naar 
het midden van de tafel alsof ze zeggen wil: “Voor ons 
tweeën en meer niet!” 
De glazen en het bestek worden keurig op zijn plaats gezet 
en gelegd en voor de zekerheid legt ze haar mobieltje op de 
plek tegenover de hare. Zo, de tafel is gereserveerd! 
Dan gaat ze zitten, controleert ten overvloede haar decolleté 
en kijkt of de, naar het midden van haar boezem wijzende, 
collier op de juiste plek hangt. 
Ze glimlacht tevreden. Alles is in orde. Hij kan komen! 
 
En ja hoor … daar komt hij. 
In keurig zwart kostuum met lange overjas stapt hij het 
restaurant binnen. Zij wenkt hem met haar blikken en als hij 
haar zorgvuldig uitgezochte plekje nadert, probeert zij haar 
enthousiasme in bedwang te houden. 
Hij doet zijn mantel uit, werpt hem met een zwaai op de 
haak en drukt een vluchtige kus op het naar hem opgeheven 
gezicht. Dan gaat ook hij zitten, schuift haar mobieltje ter 
zijde en wenkt de serveerster. 
 
Spoedig vormen schaaltjes salades, mandje stokbrood en 
gevulde glazen een lichte barrière tussen hen beide. 
Hij neemt een slok mineraalwater en zij toast stralend en 
overmoedig met haar glas witte wijn. 
Het is overduidelijk dat zij iets verwacht van deze 
ontmoeting. 
Tijdens de maaltijd lijken ze een gemoedelijk gesprek te 
voeren en ik zie regelmatig haar verwachtingsvolle blikken 
op hem gericht. Doch hij lijkt weinig geïnteresseerd. 
De laatste happen zijn naar binnen en hij hangt nonchalant 
achterover terwijl de borden worden afgeruimd. 
Om tijd te rekken bestelt zij nog een kaasdessert met koffie 
en natuurlijk kan hij niet achterblijven. 
Dan volgt de onvermijdelijke afrekening. 
Ieder betaalt voor zichzelf en ik zie een teleurgestelde blik 
in haar ogen. Het mocht niet zo wezen. 
Hij pakt zijn jas van de haak, gooit hem over een schouder, 
drukt nog een laatste kus op haar gezicht en verdwijnt 
zonder omzien met snelle passen richting auto. 
Zij blijft alleen achter. 
 
Na een minuut of vijf staat ze zuchtend op, neemt gelaten 
haar bontje van de haak, lacht even moedig mijn richting uit 
en loopt langzaam naar buiten. 

Thea.  

Overpeinzingen UNICEF - Wereldwinkel 

Aprilactie Unicef - Wereldwinkel 
 
Pasen is voorbij en het is lente. Dat geeft inspiratie voor 
nieuwe dingen en zeker ook om eens wat nieuws te kopen. 
Unicef Wereldwinkel aan de Burg. Van Hoofflaan 175 
heeft daar veel mogelijkheden voor. Gaat u eens kijken in 
de winkel en verwonder u over wat er door kleine 
producenten uit de Derde Wereld aan moois wordt 
gemaakt. In april is er voor onze Veldhovense schonen een 
speciale aanbieding. Met een korting van 15% worden 
damestassen van onder meer riet, leer en stof en afkomstig 
uit Madagaskar, Niger, Vietnam en Guatemala aangeboden. 
De vrijwillige winkeliers zullen u graag ontvangen op 
maandag van 13-17 uur, op dinsdag, woensdag, donderdag 
en zaterdag van 10-17 uur en op vrijdag van 10-21 uur.  
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Kevin vd Broek, Hoogeind 17 
Koen Corvers, Feit 4 
 
Huwelijk: 
Lianne Sleddens en Jeroen Schellen, Brembeek 50 
 
Overleden: 
José van Beers – Sleutjes, Het Schoor 1  (61 jaar) 
Ben Engbers, de Glazenmaker 66  (86 jaar) 
Tini Jannes, Sterrenlaan 14    (70 jaar) 
 
Pastoresteam: 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 230.06.44  
M. Claes, pastoor  ( 040 – 253.22.26 en/of 205.13.50  
 
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 € 7). 
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! 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Weekendvieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekend van 16 – 17 april: 
za 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 
 
Vrijdag 22 april: 
19.30 uur: Plechtige Vormselviering met vicaris  

J. Schröder en pastoraal werker M. Sanders 
(The Unity) 

 
Weekend van 23 – 24 april: 
za 19.00 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor M. Claes 
 
Weekend van 30 april – 1 mei: 
za 19.00 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor M. Claes (St. Jan) 
 
Donderdag 5 mei: Hemelvaartsdag:  
10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  J. Tonino  

(Convocamus) 
 
Weekend van 7 – 8 mei: 
za 19.00 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders 
zo 10.15 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders (Convocamus) 
 
Woensdag 10 mei: 
13.30 uur: Eucharistieviering ter gelegenheid van het 

50-jarig huwelijksfeest van  
Harrie Jacobs & To Gooskens 

 
Weekend van 14 – 15 – 16 mei: Pinksteren: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor M. Claes 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor M. Claes   

(Convocamus) 
ma 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  
 (Het Koraal)  

De parochie 
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Mededeling van het bestuur in de vieringen van  
12 en 13 maart 2005: 
 
Deze week hebben enkele parochiebestuurleden samen met 
pastoraal werker Mardi Sanders, een gesprek gehad met 
vicaris W. van Meijgaarden van het bisdom én onze 
tijdelijke nieuwe pastoor Martin Claes. 
 
Martin Claes is 40 jaar jong en is na diverse studies zoals 
muziekwetenschap, filosofie, verpleegkunde en theologie 
uiteindelijk in 1989 tot priester gewijd.  
Hij was 5 jaar pastoor in Oss en woont momenteel, na nog 
een andere omzwerving, in Delft. Hij heeft de bisschop 
echter laten weten dat hij toch liever binnen het bisdom  
’s – Hertogenbosch werkzaam is. 
 
Omdat onze luide roep om hulp bij het bisdom is 
doorgedrongen, is de vicaris direct op de wens van deze 
priester ingegaan. Hij heeft aan de bisschop voorgesteld om 
hem tijdelijk in de parochie H. Drie-eenheid te benoemen. 
Martin Claes hoopt zeer binnenkort een deel van de 
pastorale taken in deze parochie van Mardi te kunnen 
overnemen.  
Het is echter een tijdelijke benoeming – tot de 
zomervakantie – omdat de pastoor die de bisschop voor ons 
op ’t oog heeft, momenteel nog niet beschikbaar is. 
Echter…….hij gaat niet weg, zolang de definitieve 
opvolger er niet is! Dat heeft de vicaris ons toegezegd. 
 
Pastoor Claes probeert of hij misschien nog in de  
Goede Week in beide kerken actief kan zijn en 
waarschijnlijk zal hij dan begin april naar de pastorie in 
Oerle verhuizen. 
Wij hopen dat de samenwerking met de nieuwe pastoor en 
Mardi én ons allen in die a.s. korte tijd uitstekend mag zijn. 
Het was een positief gesprek en het bestuur heeft er alle 
vertrouwen in. 
 
Nu wij daar toch de gelegenheid voor hebben willen we 
Mardi hierbij toch écht bedanken en complimenteren dat hij 
in zijn eentje zich zo goed heeft gekweten van de pastorale 
taken binnen de parochie, en daarbij zijn hoofd boven water 
heeft weten te houden!  

Ter kennismaking 
 
Vanaf 1 april zal Oerle een inwoner meer tellen: vanaf die 
dag zal ik voor enkele maanden in de pastorie naast de kerk 
komen wonen. In deze periode zal ik samen met pastor 
Mardi Sanders en de u bekende emiriti pastores werken 
voor de parochie H. Drie-eenheid. 
Kort over mijzelf: als 
intussen 40 jarige heb ik 
voor ik tot priester werd 
gewijd veel andere dingen 
gedaan. Zo werkte ik in een 
ziekenhuis in Den Haag, 
studeerde 
muziekwetenschap en ben 
tot op de dag van vandaag 
verbonden aan de 
priesteropleiding van ons 
bisdom als docent filosofie. 
Verder werk ik aan een 
proefschrift om te zijner 
tijd te kunnen promoveren 
in de theologie. Gedurende 5 jaar was ik als pastor 
werkzaam in een parochie in Oss. 
De weinige vrije tijd die ik heb besteed ik graag samen met 
vrienden, lezend, wandelend, of muziek makend. 
Hoewel ik pas enkele keren in Oerle was, valt me de 
schoonheid en de rust van Oerle op: een oase in een drukke 
samenleving. In mijn leven tot op heden woonde ik vrijwel 
altijd in grotere of kleinere steden. Het verblijf in Oerle zal 
voor mij dus ook een kennismaking met het leven in een 
kleinere gemeenschap zijn. 
Ik hoop er in ieder geval de rust en inspiratie te kunnen 
vinden allereerst voor het pastorale werk in Oerle en 
Veldhoven, voor mijn bezigheden als docent en uiteraard 
ook om de eindsprint te kunnen maken in mijn eigen studie. 
Tot op heden heb ik de combinatie van studie en pastoraat 
een boeiende combinatie gevonden. De studie werkt 
stimulerend in het pastoraat en de contacten met mensen 
plaatsen de boekenwijsheid in zijn juiste context van het 
hier en nu, de eenentwintigste eeuw.  God werkt immers in 
en door mensen. 
Ongetwijfeld zullen we elkaar in levende lijve tegenkomen: 
in de kerk, op straat of, wie weet, in café of vereniging. 
 
Martin Claes 
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Iedereen is blijer,
met de boodschappen van Berkemeijer !

Verse groenten, brood en fruit,
u hoeft er dus nergens meer voor uit!

Phons Berkemeijer
Genderdreef 6

5524 AD Steensel
Tel./fax: 0497 - 517 223

Mobiel tel.: 06 - 50 64 24 30

 

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 

Wat zijn de activiteiten van de 
Communiewerkgroep St. Jan de Doperkerk? 
 
Wij werken evenals de werkgroep H. Caeciliakerk met het 
Project Peter Pen. De kinderen vinden het erg leuk om zelf 
post te ontvangen. De communiewerkgroep komt 5 keer 
onder schooltijd bijeen om de kinderen voor te bereiden. 
Er zijn twee ouderavonden gepland: 
De eerste avond krijgen de ouders informatie over de Eerste 
Communie en worden in overleg de volgende taken onder 
de ouders verdeeld: het samenstellen en verzorgen van het 
misboekje en de versieringen in de kerk. 
De tweede avond geeft Mardi Sanders uitleg over de 
Communie. 
Op zaterdag 5 maart vond de presentatieviering plaats. 
Voorafgaand aan de viering kregen de kinderen een 
rondleiding door de kerk. Voor de kinderen is dat vaak erg 
interessant. Tijdens de viering stelden zij zich voor aan de 
parochiegemeenschap. 
Op woensdag 23 maart was er op school een broodmaaltijd 
met deelbrood en kwam Katie vertellen over het project van 
de arme kinderen in Polen. Voor dit project krijgen de 
kinderen een spaarpotje van de Rabobank en gaan de 
kinderen thuis karweitjes doen en zo sparen zij voor het 
kindje in Polen wat bijvoorbeeld een nieuw gehoorapparaat 
nodig heeft. 
Op vrijdag 20 mei brengen wij samen de stoeltjes naar de 
kerk en gaan wij oefenen met de kinderen, want op zondag 
22 mei is dé grote dag. 
Op die dag leveren zij met de collecte hun speciale 
Polenspaarpotje in.     
Op zaterdag 4 juni is de naviering en komt Katie de cheque 
in ontvangst nemen. 
Wij hopen dat wij jullie een beetje op de hoogte hebben 
gebracht wat de Communiewerkgroep uit de  
St. Jan de Doperkerk zoal doet: 
 
Mardi Sanders, Roos Verouden, Mia van Krieken, Monique 
van Selst, Wilma Flesch, Marinka van Rooy, Sonja Silkens, 
Patricia Janssen. 

Nieuws van de vormselwerkgroep 
Op de St. Jan Baptistschool in Oerle zijn we begonnen met 
de voorbereidingen voor het H. Vormsel. Hiervoor hebben 
zich 16 kinderen aangemeld.  
Op 26 februari was de presentatie van de vormelingen in de 
St Jan de Doperkerk.  
De Vormselviering wordt op 22 april 2005 om 19.30 uur 
gehouden, de vormheer is vicaris J. Schröder.  
Het koor The Unity zal de viering opluisteren. 
 
Ook op de andere scholen hebben kinderen zich aangemeld 
voor het Vormsel. 
15 kinderen van de Op Dreefschool in Veldhoven - Dorp, 
13 kinderen van De Brembocht in ‘t Look, 2 kinderen van 
de Poolster in Zonderwijk en 1 kind van de Verrekijker in 
d’Ekker. 
Zij werden allen voorgesteld in de H. Caeciliakerk op  
20 februari 2005 en worden gevormd op 15 april 2005 om 
19.30 uur in diezelfde kerk. 
  
De vormelingen die zich op 26 februari 2005  in Oerle 
hebben voorgesteld zijn; 
Tom Bastian, Bram van Beers, Anneke Bekkers, Teun de 
Crom, Hugo van der Heiden, Jolanda Jacobs, Noortje 
Jacobs, Christian van Kollenburg, Kees de Kort, 
Paul de Kort, Jan van Kuijk, Lisa Roggeveen, Ines van de 
Sande, Bart Schippers, 
Ruud van der Velden, Verena Verhoeven.  
 
Vormselwerkgroep St. Jan de Doperkerk  
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Het Interview 

Van Fanfare naar Harmonie in de 
Vaandel Afdeling 

Cor en Wim: 120 jaar ervaring in de muziek 
 
In de Koers van maart heeft u al kunnen lezen dat  
Wim van der Waerden en Cor Borgers dit jaar 60 jaar 
lid zijn van Harmonie St. Cecilia. Samen met familie, 
vrienden en bekenden hebben beide heren op 10 april jl. 
mogen genieten van een geweldig jubileumconcert in De 
Schalm. De Koers van Oers wil ze echter nogmaals in de 
schijnwerpers zetten en daarom hebben we gezellig 
rond de tafel gezeten met deze twee jubilarissen.  
(door Miranda van Vlerken en Annie van der Velden) 
 
Het begin 
Wim en Cor beginnen meteen te vertellen: “We hebben 
binnen de harmonie eigenlijk heel veel meegemaakt. Zo 
zijn we begonnen als fanfare en hebben sindsdien zoveel 
prijzen gewonnen dat we momenteel op het hoogste niveau 
meespelen (Vaandelklasse). In 2007 viert Harmonie  
St. Cecilia haar honderdjarig bestaan. Als je terugtelt dan 
zie je dat wij allebei lid zijn geworden in 1945, na de 
Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog was de harmonie 
(zo werd de fanfare destijds genoemd) opgeheven. Veel 
muziekgezelschappen werden in oorlogstijd namelijk 
gedwongen om voor de Nederlandse Kultuurkamer te 
spelen (= Duits georiënteerd) en daarom ging de Fanfare 
tijdelijk op non-actief. Sommige leden hebben hun 
instrumenten gewoon thuis bewaard en daarom kon de 
vereniging na de oorlog weer meteen nieuw leven worden 
ingeblazen. Jos van der Heijden (zoon van ’t Misterke) 
werd onze dirigent. Hij was een druk bezet man met hart 
voor de muziek.”  

Bij de fanfare 
“Ik was een jaar of achtien”, vertelt Cor Borgers “toen ik 
bij de fanfare kwam. Ons vader was een van de mede-
oprichters van de fanfare en alle jongens uit ons gezin zijn 
bij de harmonie geweest. Ik ben begonnen met oefenen op 
een cornet. Ik weet nog dat we zo’n bruin boekje kregen, 
waarmee we konden leren noten lezen. En als ik 1 boekje 
door kon blazen dan mocht ik erbij. Ik ben daarna 
overgestapt naar de bugel en heb nog ongeveer 10 jaar 
hoorn geblazen. Daarna ben ik overgestapt op de bariton en 
dat lag me het beste. In 1947 trouwde onze dirigent en 
normaal gesproken bracht de harmonie dan een serenade 
aan het bruidspaar. Maar om aan geld te komen had het 
bestuur vlak daarvoor alle instrumenten verkocht aan de 
harmonie in Wintelre die toen werd opgericht. In Oers 
zaten we toen even zonder instrumenten, maar later hebben 
wij allemaal nieuwe gekocht. We moesten toen natuurlijk 
wel allemaal wat bijbetalen!” 
De receptie was heel gezellig en die werd ergens in een zaal 
in Zeelst gevierd. We hadden toen geen vervoer om terug te 
komen in Oers, maar we konden mee met de vrachtwagen 
van Piet van Loon, waar de varkens in vervoerd werden. 
Als je er dan niet op de afgesproken tijd was dan vertrok de 
vrachtwagen gewoon. Volgens mij moesten er toen wel een 
man of 15 te voet naar huis. 
Hoe ze precies zijn thuis gekomen wisten de meesten niet 
meer, maar het was zeker de moeite waard!” 
 

Cor Borgers (links) tijdens een concours in Venlo. 
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Repeteren 
Wim vertelt dat hij 
door ‘het Misterke’ 
gevraagd werd om 
bij de toenmalige 
fanfare te komen. 
Van Jan van de 
Oetelaar (Jan de 
Zwarte) trombonist, 
kreeg hij zijn eerste 
lessen op de bugel. 
En van ‘t Misterke 
kreeg hij drie 
maanden les om 
noten te leren lezen. 
Daarna mocht Wim 
erbij komen zitten, 
de rest zou hij 
vanzelf wel leren. Wim vertelt: “Vlak na de oorlog had de 
fanfare al vrij snel ongeveer 35 leden en we moesten een 
keer in de week repeteren. Namen van toen zijn 
bijvoorbeeld Theo van der Sangen, Piet de Crom,  
Fons van Vlerken, Piet Borgers, Willem v.d. Oetelaar, enz. 
Nou hebben we volgens mij ruim 150 leden.” 
 
Jeugd 
“Vroeger werd er heel veel bij ons thuis in de keuken 
geoefend met de jeugd”, gaat Cor verder. “Samen met Henk 
Coppens leidden we toen de jeugd op voor de fanfare. Ik 
weet nog dat er echt hele families bij de fanfare zaten. Van 
de familie Jacobs bijvoorbeeld waren er volgens mij wel 
tien lid. Samen met Henk hebben we toen het Jeugd 
Solisten Concours mee opgericht. Van elk corps in 
Veldhoven waren er twee personen die zich daarmee 
bezighielden. Mijn kinderen (1 dochter en 2 zonen) waren 
toen ook gewoon lid. Ze zijn nu nog veel met muziek bezig 
hoor. En ook bij onze kleinkinderen is het muziekmaken 
met de paplepel ingegoten.”  
 

De Oerse kapel 
Wim: Vroeger moesten we ook nog repeteren op 
zondagochtend, tenminste als je bij de Oerse Kapel  
(= boerenkapel) zat.”  
Het begint ons een beetje te duizelen; harmonie, fanfare, 
boerenkapel… Wim legt uit wat het verschil is. “De fanfare 
bestaat alleen uit koperen blaasinstrumenten; de tamboers 
zijn de slagwerkers en de harmonie bestaat uit de koperen 
blaasinstrumenten, de houten blaasinstrumenten en de 
slagwerkers. In 1979 is onze fanfare officieel omgedoopt 
tot harmonie.  
De Oerse Kapel staat hier eigenlijk los van. De kapel 
bestond uit een aantal muzikanten van de harmonie die ook 
meespeelden op bruiloften, feesten en partijen. 
Frühshoppen werd toen ook heel veel gedaan bij de 
Kempervennen bijvoorbeeld. Dat vond ik altijd heel 
gezellig. Carnaval was natuurlijk ook leuk, maar dat vond 
ik iets minder. We gingen dan vaak ‘dweilen’ van kroeg 
naar kroeg. De optredens zijn dan niet zo lang en dat vond 
ik best jammer. Het optreden met de kapel was natuurlijk 
allemaal heel gezellig, maar het werd niet binnen ieder jong 
gezin op prijs gesteld dat (meestal) vaders zo veel van huis 
waren en in de kroegen hingen. De kapel is in 1972 
opgericht en heeft net haar 25 jarig bestaan gevierd. 
Uiteindelijk is de Oerse kapel in 1997 ontbonden. 
 

Cor Borgers (links) en Wim van de Waerden 

Wim van de Waerden. 

De Oerse Kapel. 
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Vrouwen 
“Wisten jullie eigenlijk dat er heel vroeger geen meisjes en 
vrouwen bij de harmonie zaten”, gaat Cor verder. “Mijn 
dochter Janny was eigenlijk het eerste meisje dat erbij 
kwam. Zij kon toen in 1969 (ze was toen 9 jaar) al aardig 
blokfluit spelen en dan gebruik je dezelfde toetsen zetting 
als bij de saxofoon sopraan. En die hadden wij bij de 
fanfare nou juist nodig.Toen hebben we Janny een paar 
toonladders laten spelen en daarna werd tijdens de volgende 
bestuursvergadering besloten dat ze lid mocht worden. Zij 
was dus de eerste vrouw in ons gezelschap. Onze jongens, 
René en Ben zijn ook lid geweest. Maar onze Ben is ermee 
gestopt. Janny is helemaal naar Terneuzen verhuisd samen 
met haar man Niels. Ze zijn daar allebei bij de harmonie 
gegaan, maar toen Janny kinderen kreeg is ze ermee 
gestopt. Haar kinderen zijn nu ook bij de harmonie” 
 
Terug naar Oers 
Wim heeft na de bugel drie jaar de althoorn gespeeld om 
daarna voorgoed bariton te gaan spelen. Wim is er ongeveer 
10 jaar lang “tussenuit” geweest Eerst heeft hij bij de 
drumband gespeeld en toen is hij net als zijn kinderen, lid 
geworden van het showkorps. Maar toen zijn kinderen daar 
weggingen is Wim weer teruggekeerd naar zijn vertrouwde 
stek in Oers. Wim heeft vijf kinderen, drie jongens en twee 
meisjes. Een van zijn zoons Jan en zijn schoonzoon Leo 
van Kessel, zijn nu ook lid van de harmonie in Oers. Leo en 
Carla (= dochter van Wim) waren pasgeleden nog 25 jaar 
getrouwd en toen hebben we nog een serenade gebracht. 
Zijn andere zoon is lid geworden van de harmonie in 
Hoogeloon en een zoon is naar Helenaveen verhuisd.  
 
Muziek Hoog in het vaandel 
Cor vertelt enthousiast dat hij samen met 5 andere blazers 
al zo’n 10 jaar muzikaal actief is in de  
Willem Alexanderband (= van de Severinus). De  
Willem Alexanderband treedt ongeveer 6 keer per jaar op. 
Vorig jaar zijn ze nog naar Polen geweest.  
Voor zowel Wim als Cor geldt dat na zestig jaar de muziek 
nog altijd hoog in het vaandel staat! 

25 jaar Beatrix 

Wegens groot succes op herhaling 
Koninginnenacht Oerle  

Royaal Onthaal op vrijdag 29 april as. vanaf 18.30 uur 
Dit jaar belooft het wederom een spetterend feest te worden 
voor jong en oud in d’Ouw School. Dat mag je niet missen, 
daar wil je bij zijn………….. 
 
Het Royaal Onthaal programma start om 18.30 uur, 
speciaal voor alle kids. 
Snoeten kunnen geschminkt worden, er kan creatief 
gekleurd worden en er zijn versnaperingen verkrijgbaar. 
Dorpscentrum d’Ouw School schenkt gratis een 
welkomstcocktail tot 19.30 uur!  

Om 19.00 uur is er de super Megamini disco show, 
waarbij volop gedanst kan worden. Er worden door de DJ’s 
kleine prijsjes uitgedeeld! Dat wordt dolle pret dus. Ouders 
mogen natuurlijk ook meedoen. 
 
Na 20.00 uur start er een Mega disco show, verzorgd door 
professionele DJ’s voor kinderen, tieners 
en ouders. Iedereen de dansschoenen aan 
dus, shake it out ...voor jong en oud. 
 
De kinderen die later op kunnen blijven 
genieten van dit spektakel later op de avond. 
De volgende dag zijn ze toch vrij van school!  
De allerkleinsten mogen natuurlijk van hun nachtrust gaan 
genieten maar papa en mama …. zorg voor een babysit 
want we feesten gewoon door. 
 
De entree is wederom gratis!! De overige consumpties zijn 
uiteraard tegen betaling. 
Dresscode: Oranje. 
 
Het Oranjecomité is reeds volop bezig met de 
voorbereiding van deze swingende feestavond.  
We rekenen op uw komst. 
Indien u vragen heeft, kunt u een van onze leden 
aanspreken, te weten; 
Ad Borgers, Desiree van Herk, Tinus Silkens,  
Adriënne van de Vorst, Hans Strieder. 

Koninginnenacht Oerle 
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Ga je ook mee op Kamp?  
 
Wie wil dit nu niet!? Een weekje vakantie vieren met 
andere kinderen in de bossen van Bergeijk….. zonder je 
ouders! 
Bij KIKA Veldhoven ofwel Kinder Kamp Veldhoven kan 
dit!!!! Lekker spelen met andere kinderen, op het veld en in 
de bossen rondom het kampterrein. Spellen, speurtochten, 
knutselen, kampvuur, het zal allemaal niet ontbreken! Om 
de week compleet te maken, slaap op het kampterrein met 
z’n tienen (en leiding) in een blokhutje. De jongens bij de 
jongens en de meiden bij de meiden. Eten doen we met z’n 
allen in een hele grote tent! 
 
Elk jaar heeft het kamp een ander thema. Het hele 
kampterrein en alle spellen passen in de verhaallijn hiervan, 
zodat het thema de hele week ook echt leeft. Een heleboel 
vrijwilligers zijn al weer druk bezig om ook dit jaar weer 
een indrukwekkend resultaat neer te zetten. 
 
Stichting KIKA organiseert al tientallen jaren jaarlijks  
6 kampen voor basisschooljeugd, tijdens de zomervakantie. 
Ook dit jaar is bij KIKA afdeling Veldhoven weer plaats 
voor honderd kinderen om er een gezellige en 
onvergetelijke week van te maken!!! 
 
Zin gekregen om mee te gaan!? Kamp Veldhoven gaat van 
7 t/m 12 augustus 2005. Je kunt je al telefonisch opgeven 
tussen 18:00 en 20:00 uur bij het secretariaat:  
( 040-2543891. Het kampgeld is dit jaar € 60,- per kind 
voor de hele kampweek, incl. vervoer van en naar 
Veldhoven. Inschrijven kan ook tijdens de inschrijfavond 
op vrijdag 8 april van 19:00 tot 20:00 uur in “De Erikant” 
aan de Norenberg in Veldhoven. Of tijdens de open dag op 
ons kampterrein aan de Witrijtseweg 15 in Bergeijk op 
zondag 24 april van 12:00 tot 16:00 uur. Kom gerust even 
kijken en informeren, er zal ook vooral voor de kinderen 
weer genoeg te doen zijn. Wacht niet te lang met 
inschrijven want vol is vol! 
 
Voor meer informatie kun je ook even kijken op onze 
website  
http://www.kika-eindhoven.org. Wanneer de week van 
KIKA-Veldhoven je niet uitkomt en je toch graag op 
KIKA-kamp wilt, dan vind je op deze site ook informatie 
over, onder andere, de kampdata van de andere kika-
kampen. 
 
De groetjes van de hele Kika leiding!!!!! 

KIKA Veldhoven Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, Jaargang 1985 
 
De jeugd schrijft : 
  
Ik ben Patrick Meulenbroek. Ik ga naar de LTS Ik zit in 1 c. 
Ik zit bij Marc, Natanja en Marleen. Ik wil sloper worden. 
Maar als ik daar geen zin in heb dan weet ik nog niet wat ik 
ga worden. Maar ik heb wel zin. Ik ben blij dat ik van deze 
school af ga, want het is er vort saai. 
Patrick 
 
Als ik van deze school af ben ga ik naar het Havo/VWO. 
De 6 jaar hier op school vond ik fantastisch. Alleen het 
begint te vervelen, 6 jaar naar dezelfde school. Wat ik later 
voor beroep ga doen weet ik nog niet. Ik wil iets 
artistiekerigs, zoals schrijfster, journaliste, iets in de 
reclame of zoiets dergelijks. 
Houdoe, Henrike Das 
 
Hoi ik ben Marleen van Loenhout. En ik zit op de lagere 
school Sint Janbaptistschool. Als ik van deze school af ben, 
dan ga ik naar Veldhof IHNO. Voor beroep wil ik kokkin 
worden, dat lijkt met hardstikke gaaf. 
Marleen. 
 
Hallo , ik ben Ellen van Veldhoven en zit in de 6e klas. 
Volgend jaar ga ik naat het Anton van Duinkerkencollege. 
De 6 jaren vond ik fantastisch. ( het begint wel een beetje te 
vervelen )  Ik vind het wel jammer dat ze juist nu gaan 
verbouwen. Wat ik later  wil gaan doen, weet ik nog niet 
precies. Ik hoop dat ik mijn klasgenoten en de leraren en 
iedereen die ik van deze school ken nog ooit terug zie.  
Nou dit was het dan tot ziens en de groetjes van Ellen. 
 
Ik ben Dorien van Herk. Ik zit nu zes jaar al hier op school 
en ik vind dat ze snel voorbij zijn gegaan. Ik vind het 
hardstikke leuk op school, vooral omdat het zo,n kleine 
school is en het er niet zo druk is omdat de 1e, 2e en 3e klas 
op de kleuterschool zitten. Ik weet nog niet wat ik wil 
worden, maar dat zien we wel weer als ik de Havo afheb. 
Dorien 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

De grootste Oranjemarkt van Veldhoven presenteert: 
KLEIN PODIA, GROOT TALENT 

 
Dit jaar zult u niet alleen op de bekende drie grote podia 
artiesten aantreffen, maar door de hele wijk!  
De Oranjemarkt Veldhoven heeft dit jaar iedereen 
uitgenodigd zelf op een van de vele kleine podia te gaan 
staan. Door de hele markt zullen deze kleine podia 
verspreid staan. Bent u creatief in de muziek? Het podium 
staat voor u klaar. Heeft u een prachtig gedicht voor te 
dragen? Ga uw gang! U kunt zelfs naderhand met de pet 
rond. 
 
Daarnaast zijn er, net als voorgaande jaren, 4 grote podia 
opgesteld met bekende artiesten. 
 
Het PLUS-Brinkpodium 
Dit podium vindt u op het grasveld aan het eind van de 
Nieuwe Kerkstraat. Hier zal om 11.15 uur de opening van 
de Oranjemarkt plaatsvinden door Burgemeester S. Cox en 
de Harmonie st. Cecilia. Tevens zal hier de prijsuitreiking 
van de kinderoptocht plaatsvinden. Dit podium zal tot  
17.30 uur knallen. 
 
Het Meeùs-Parkpodium 
Dit podium is gelegen aan de Platanenlaan bij het 
hoofdgebouw van de Severinus. De opening vindt plaats 
om 11.00 uur. Zoals ieder jaar staat De Trom paraat om op 
dit podium de aftrap te geven voor een spetterende dag. 
 
Het Laanpodium 
Het Laanpodium kunt u vinden bij het vernieuwde 
Severinus restaurant. Hier zal om 12.00 uur het feest 
losbarsten. 
 
Het Heerbaanpodium 
Het Heerbaanpodium is dit jaar nieuw. Hier zullen Cardo 
Gym & Dance en Dédé hun kunsten vertonen afgewisseld 
met muziek. 

Welkom op de Oranjemarkt 
Op 30 april heten wij u welkom op de Oranjemarkt. 
• Gedraag u als een gast. Wij mogen genieten van de 

entourage die de woonwijk de Berkt aan u als bezoeker 
en ons als organisatie biedt. Laten we dat zo houden en 
koesteren. 

• De Oranjemarkt wordt georganiseerd door vrijwilligers. 
Tijdens de dag zijn er zo’n honderd vrijwilligers in touw. 
Ook straks, als u weer naar huis bent, moet de hele wijk 
weer worden opgeruimd door dezelfde vrijwilligers. 
Daar zijn wij zuinig op en hopelijk u ook. 

• Ieder jaar wordt er erg veel afval achtergelaten. Het gaat 
daarbij dan met name om spulletjes die niet verkocht 
konden worden. Neemt u a.u.b. uw eigen afval/restanten 
weer terug mee naar huis. Ook wij moeten deze 
afvalbergen tegen hoge kosten laten storten. 

• Het evenemententerrein is het best bereikbaar te voet of 
met de fiets. Moet het toch de auto zijn, dan vindt u bij 
o.a. de kinderboerderij een prachtig parkeerterrein. 

• Bij de toegangen wordt u een programmaboekje 
aangeboden. 

• De EHBO vindt u op de kruising Nieuwe Kerkstraat/ 
Platanenlaan 

 
Wij wensen u een hele fijne dag! 
 
Wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.oranjemarktveldhoven.nl 
 

Oranjemarkt Veldhoven 
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Alle 180 marktkramen zijn verhuurd!! 
 
Grondplaatsen zijn voldoende beschikbaar langs de 
Platanenlaan en de Nieuwe Kerkstraat en kunnen bezet 
worden door zowel kinderen als volwassenen. 
Grondplaatsen hoeven vooraf niet gereserveerd te worden. 
Maar kom op tijd, want weg = weg. Het terrein gaat om 
8.30 uur open. De markt begint officieel om 10.00 uur. 
 
• De grondplaatsen voor kinderen (jonger dan 18 jaar) 

gratis. 
• Grondplaats voor volwassenen  € 4 
De vergoeding wordt in de loop van de dag geïncasseerd. 
 
Iedereen, van particulieren, hobbyisten, niet-commerciële 
organisaties, enzovoort is welkom op de markt. De zolder 
leeggeruimd? Op de markt loopt er vast een koper rond 
voor uw spulletjes. Wilt u op grote schaal etenswaren gaan 
verkopen, dan kan dit alleen in overleg met de organisatie. 
 
Voor het inrichten van de marktkramen en grondplaatsen 
mogen auto’s ‘s morgens vroeg tot 9.00 uur op het 
marktterrein. Het marktterrein is alleen via twee specifieke 
aanrijdroutes bereikbaar. Dit wordt de kraamhuurders van 
tevoren schriftelijk uitgelegd. Kom dus op tijd! 
 
Deelnemers aan de vrijmarkt worden verzocht om niet 
verkochte artikelen mee terug te nemen. Dit gezien de hoge 
afvoerkosten. Anders kan de markt in deze opzet met deze 
lage huurprijzen niet gehandhaafd blijven. 
 
Kinderoptocht 
Dit jaar is de kinderoptocht weer nieuw leven ingeblazen. 
Alle kinderen kunnen hun fiets/step of ander vervoermiddel 
versieren en mee rijden in de optocht. Ieder kind dat 
meedoet, krijgt een snoepzak! In deze zak zit een lot, waar 
prachtige prijzen mee te winnen zijn. 
 
De optocht start om 10.00 uur bij de ingang van de 
Platanenlaan/rotonde Heerbaan. De kinderen fietsen onder 
begeleiding van Harmonie St. Cecilia naar het PLUS-
Brinkpodium. Daar worden de kinderen opgewacht door de 
Burgemeester van Veldhoven, die de prijzen zal trekken 
voor de loterij. 
 
Wil je meedoen? Kom dan om 9.45 uur naar de rotonde 
Heerbaan/begin Platanenlaan. 
 
Vrijwilligers 
Elk jaar wordt de markt een succes door deelname van zo’n 
100 vrijwilligers. Wilt u meewerken aan het enorme succes 
van deze markt? 
U kunt zich nog opgeven bij Eric van de Spijker: 
evdspijker@concepts.nl 

Programma 
 
Kinderoptocht 
Verzamelen op het fietspad bij de Platanenlaan/rotonde 
Heerbaan. De optocht start om 10.00 uur vanaf de Heerbaan 
over de Platanenlaan naar het PLUS-Brinkpodium. Iedere 
deelnemer ontvangt een snoepzak en een lot met kans op 
prachtige prijzen. 
 
Klein podia, groot talent 
Over de gehele Oranjemarkt zal er op diverse plaatsen een 
podium geplaatst worden, deze worden aangegeven bij het 
begin van de Heerbaan. Op deze podia kan aanstormend 
Veldhovens talent zijn of haar kunsten voor het voetlicht 
brengen. Sta bij ze stil en verwonder u over hun 
(ontwakend) talent. Laat u vermaken en geniet! 

 
PLUS-Brinkpodium 
Presentatie: René Maas 
Geluidverzorging: Rombouts 
 
11.15 Opening door Burgemeester van Veldhoven;  

Dhr. S. Cox en Harmonie St. Cecilia 
11.40 Starr Planet 
12.10 As ge mer van huis Band 
12.45 Le Haen dans 
13.25 Boudewijn Hermans 
14.05 N-Joy 
14.35 Dik d’r neffe 
15.00 Shake 
15.45 Tienerwerk 
16.15 Shake 
17.00 Dik d’r neffe 
17.30  sluiting 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Meeùs-Parkpodium 
Presentatie: Coconut 
Geluidverzorging: AVR Bazelmans 

11.00 De Trom 
11.30 Dance Company N-Joy 
12.10 Anita Moran 
12.45 Sunrise 
13.25 Starr Planet 
14.00 Federal Offence 
14.45 IRA’s Dance Studio 
15.20 Sunrise 
15.45 Federal Offence 
16.30 Anita Moran  
17.10 Damage 
17.30  sluiting 
 
Laanpodium 
Presentatie: Coconut 
Geluidverzorging: Coconut 

12.00  “De Vrolijke Noten” 
12.35 Boudewijn Hermans 
13.10 Dik d’r Neffe 
13.45 Nog niet bekend 
14.20 “De Vrolijke Noten” 
15.00 Anita Moran 
15.35 Nog niet bekend 
16.10 As ge mer van huis Band 
16.45 sluiting 
 
Heerbaanpodium 
11.00 Cardo Gym & Dance 
11.30 DéDé Dance 
12.00 Dik d’r Neffe 
12.30  Cardo Gym & Dance 
13.00 DéDé Dance 
13.30 As ge mer van huis Band 
14.00 Cardo Gym & Dance 
15.00  sluiting 
 
Marktvermaak (plaats) 
• Poppenkast Kiekeboe en Grimeerstand  

(Nabij het Laanpodium) 
• Tokkelbaan en ander vermaak (Meeùs-Parkpodium) 
• Scooterbaan (Meeùs-Parkpodium) 
• Ballonnenclown,  Schoenpoetser, Vuurspuwer/Nar,  

De Koninklijke familie (gehele markt) 

Verkeer 
 
Advies: KOM MET DE FIETS! 
Helaas is dit jaar de Heerbaan nog afgesloten en dus niet 
bereikbaar voor verkeer. De Heerbaan is dus niet 
beschikbaar als parkeerplaats! 
 
Eenrichtingsverkeer tijdens op- en afbouw 
evenemententerrein 
• Vanuit rotonde Heerbaan over Platanenlaan richting 

Oerle; rechts afslaan naar Nieuwe Kerkstraat is niet 
toegestaan 

• Vanuit Heikant over de Nieuwe Kerkstraat richting Oerle; 
links afslaan naar Platanenlaan is niet toegestaan 

• Vanuit Oerle GEEN toegang tot evenemententerrein voor 
auto’s 

 
Afsluitingen naar opbouw evenemententerrein 
• Platanenlaan 
• Nieuwe Kerkstraat 
 
Parkeerverboden 
• Heerbaan 
• Eerste lus vanaf Heerbaan naar Platanenlaan tot begin 

van het rode fietspad 
• Tus, Feit en Hulst met uitzondering van de parkeerhavens 
• De Berkt aan beide zijden 
• Geen auto’s op de Brink 
 
Parkeergelegenheden 
• Nieuwe parkeerplaatsen bij de kinderboerderij  
 De Hazenwinkel. Ingang via de zilversmid. 
• Parkeren in de St. Jansstraat in de wei 
• Via ingang vanuit de Heikant zijn er parkeerplaatsen aan 

de nieuwe kerkstraat ter hoogte van blokhut  
De Bosbender 

 
Fietsparkeerplaatsen zijn beschikbaar op de markt thv de 
rotonde heerbaan. 
 
LET OP!!! 
Er is een parkeerverbod in de wijk en rondom de 
markt. 
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Artiesten 
 
Dance company n-joy 
N-Joy is een unieke vorm van dansen in 
combinatie met plezier en een basisvorming 
van ballet. N-Joy is voor jong en oud. Een 
enorme variatie in dansstijlen en 
leeftijdsopbouw geven N-joy de gelegenheid om voor het 
publiek een knallend optreden te verzorgen. Niet missen 
dus. 
 
Dansschool Le Haen 
Dansen, dansen en nog eens dansen. Een breed scala aan 
muzikale genres is voorhanden en het publiek kan volop 
genieten. Je bent nooit te jong of te oud om het 
sprankelende gevoel van dansen te ondergaan. 
 
Drumband De Trom 
Drumband De Trom is ondertussen beroemd op de 
Oranjemarkt. De drumband bestaat uit 25 mensen met een 
verstandelijke handicap en bestaat al 25 jaar. De 
muziekstukken variëren van snel naar langzaam en van 
zacht naar hard en alles wat er tussenin ligt, kortom: heel 
ritmisch en heel divers. 
 
Liederentafel: De vrolijke noten. 
Met als thuishonk het St.- Joris in Zeelst. Zingt een 
repertoire dat bestaat uit smartlappen en meezingers voor 
jong en oud. Haak in en zing mee! 
 
Tienerwerk  
Tienerwerk is een welkome gast op de Oranjemarkt. Een 
groep tieners vermaakt het publiek met dansoptredens, 
breakdance- en showballet. Kom maar kijken en word 
enthousiast. Tienerwerk is onderdeel van Stimulans 
 
Cardo gym & dance  
Jong of oud, ervaren of onervaren en man of vrouw, 
iedereen kan Streetdance leren. 
Al jarenlang is Cardo te gast op de Oranjemarkt en het 
bezoekende publiek ziet ze graag, dus waarom dan niet 
blijvend je kunnen aan Veldhoven tonen? Cardo, inmiddels 
een begrip op onze markt. 
 
Ira’s dance studio 
Ira’s dansers geven showdance in de gymzaal van 
basisschool ’t Startblok. Er wordt gedanst op de nieuwste 
muziek. De kleding is helemaal vrij, de deelnemers mogen 

kleding aantrekken waarin ze zich makkelijk kunnen 
bewegen. Ze hebben regelmatig optredens. Zo ook zijn ze 
dus aanwezig op de Oranjemarkt. 
 
Aveto 
Aveto is een Veldhovense toneelvereniging. Speciaal voor 
de Oranjemarkt zal Aveto straattheater brengen in het teken 
van Oranje. Dus, als je Koningin Beatrix of een van de 
jonge prinsen en echtgenotes tegenkomt, kán het de echte 
zijn………….. óf een goede imitatie van Aveto! 
Ook een duik in de Oranje geschiedenis is mogelijk 
waardoor Koningin Juliana, Wilhelmina of Emma 
herleven!! 
 
AVR Bazelmans, Coconut en Rombouts 
Zij gaan ervoor zorgen dat de technische zaken rondom de 
diverse podia op rolletjes gaan verlopen. Het geluid, de 
introductie van de optredende artiesten alsmede het invullen 
van de intermezzo’s tussen de verschillende optredens zijn 
daarbij in handen van deze organisaties. 
 
Starplanet  
Star Planet is een jonge, frisse organisatie die een 
professioneel verband aanbrengt tussen entertainment en 
streetdance. Uit de streetdance-lessen is een showteam 
samengesteld dat spetterende shows verzorgt door het 
gehele land. 
 
Tokkelbaan 
Dit is de grootste attractie van de Oranjemarkt. Vanuit een 
minimaal 30 meter hoge kraan daal je af met een tokkel. Bij 
deze attractie wordt gewerkt op grote hoogte en er wordt 
dus erg nauw gekeken qua veiligheid! 
Voor de jeugdige bezoekers zal dit een spectaculaire 
ervaring zijn! 
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As ge mer van huis Band 
Voor de eerste keer meedoen aan de Oranjemarkt bezorgt 
deze band misschien wat podiumvrees, maar dat zal van 
korte duur zijn! 
Deze 13 koppige band loopt ook graag door de straten! 
 
Boudewijn Hermans 
Zanger bekend van de carnavalskraker `N ons geluk. 
Lokaal bekend op feesten en partijen en ook optredens voor 
lokale radiozenders (o.a. Radio Decibel). Zingt vooral 
Nederlandstalig. 
 
Dik d’r Neffe 
Inmiddels voor de 2e keer aanwezig. 
Dweilorkest die de Oranjemarkt vol zal toeteren en waarbij 
toehoorders uitgenodigd worden om een dans te wagen, al 
is het de polonaise! 
 
Anita Moran 
Zangeres van Nederlands- en Engelstalige muziek, met een 
uitgebreid repertoire. 
Lokaal bekend van de Oerse Braderie en het A2 Festival. 
Staat net zo lief tussen het publiek dan op het podium en 
daagt het publiek uit om mee te zingen! 
 
Sunrise 
Een jonge vier-koppige band die pop, rock, en rock & roll 
speelt en die ook bezig is met het maken van eigen 
nummers! 
Een belofte voor Veldhoven en omgeving! 
 
Federal Offence 
De leden van deze band spelen al weer 
zo’n 15 jaar samen, in een nagenoeg 
ongewijzigde bezetting en hebben al vele 
optredens verzorgd in en om Nederland. 
De vier-mans formatie bestaat uit ervaren 
maar vooral enthousiaste muzikanten. Het 
uiteenlopende repertoire laat zich het 
beste omschrijven als: 
herkenbaar, onverwacht, met soms een 
knipoog naar een ander genre zowel stevig 
als soms gevoelig, maar altijd gespeeld 
met 100% inzet. They will rock your day!  
 
Damage 
Een coverband van jonge mensen, die eigentijdse muziek 
spelen. Veldhovens talent! 

Dédé Dance 
Deze balletgroep zal dansoptredens 
verzorgen met onder andere de 
prachtige namen: Superhero, 1001 
Arabian Nights en Lose my breath! 
Ook deze Dansschool is bekend in en 
buiten Veldhoven met leden in de 
leeftijd variërend van 6 tot 40 jaar. 
 
 
 
 
Shake 
Shake is een swingende feestband bestaande uit jonge, 
ervaren muzikanten. Met een mix van funk/soul klassiekers 
en hedendaagse hits weten zij van elke gelegenheid een 
knallend feest te maken. 
Ze zijn al 2 maal te gast geweest op Oranjemarkt 
Veldhoven en zijn sindsdien alleen maar gegroeid! 
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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 

Open dag ‘De Berkt’  
In 2004 heeft Severinus met de in gebruikneming van de 
acht nieuwe twee-onder-een-kapwoningen in woonwijk  
De Berkt, de nieuwbouw afgerond. Ondertussen is ook het 
dienstencentrum aan de Nieuwe Kerkstraat (beter bij u 
bekend als het restaurant van de Berkt) volledig 
gerenoveerd. Hierin wordt o.a. ook een eetpunt voor 
ouderen verzorgd. 
Dit is voor ons als Severinus voldoende reden om hieraan 
op gepaste wijze aandacht te besteden.  
Mevrouw Ross van Dorp, staatssecretaris van het ministerie 
van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zal op 
donderdag 21 april aa. om die reden een kunstwerk 
onthullen bij het dienstencentrum en we hebben voor onze 
bewoners een feestje georganiseerd in een feesttent op de 
Brink. 
 
Op zaterdag 23 april as. van 10.00  tot 16.00 uur 
organiseert Severinus een open dag voor de 
Veldhovense gemeenschap en andere belangstellenden.  
Daarvoor wordt u dus ook van harte uitgenodigd. Het 
programma ziet er als volgt uit: 
 
Gasten worden ontvangen in een feesttent op de Brink. 
Vervolgens is het mogelijk om onze diaserie over het 
wonen en werken in Severinus te bekijken in restaurant de 
Berkt. Ook kan men een rondrit maken met een treintje 
door de wijk. Onder begeleiding van onze medewerkers is 
het mogelijk een woonhuis van Severinus te bezichtigen. 
 
De dagbesteding van Severinus laat in 
dagbestedingcentrum ‘de Brink’ en op de ‘Keldershoeve’ 
heel graag aan u zien, waar onze bewoners toe in staat zijn 
en welke talenten zij bezitten. Tussen 10.00 en 16.00 uur 
kunt u op beide locaties vrij inlopen.  
 
Nieuwsgierig of belangstellend geworden? Kom dan naar 
onze open dag! 

Open dag “De Berkt” Reisje met K.V.B. Oerle 

K.V.B. Afdeling Oerle. 
 
De K.V.B. heeft op dinsdag 24 mei hun jaarlijks reisje naar 
het Openluchtmuseum "De Heilige Landstichting" bij 
Nijmegen. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
We vertrekken om 8.30 uur vanaf het kerkplein in Oerle en 
zijn om +/- 20.00 uur weer terug. 
 
De kosten zijn € 53,- per persoon bij een volle bus. 
 
Inbegrepen  
• Koffie met gebak, 
• Koffietafel, 
• Entree + rondleiding met een gids door het 

openluchtmuseum 
• Diner 
• Buskosten. 
 
Opgeven bij Diny Mackaij, tel. 040-2341535. 
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Een natuurpark in planning 
 
Zandoerle en omgeving is een bijzonder gebied met een 
hoge volkskundige en cultuurlandschappelijke waarde dat 
bovendien visueel een sterke band met het verleden geeft. 
Naast deze cultuurhistorische identiteit heeft dit deel van de 
gemeente in toeristisch-recreatief opzicht een meerwaarde 
voor liefhebbers van rust, ruimte en natuur. 
In dit verband vragen wij uw aandacht voor het 
opwaarderen en het (voor de toekomst) veilig stellen van 
één aspect uit dit geheel, namelijk de zogenoemde wallen 
die deel uitmaken van het Zandoerlese landschap. 

WALLENCOMPLEX ZANDOERLE 
Het landschap van een deel in Oerle (met name van 
Zandoerle, Zittard en Toterfout, Grote en Kleine Vliet) 
wordt in sterke mate bepaald door de aanwezigheid van een 
groot aantal aarden wallen die op sommige plaatsen tot vijf 
meter breed en een meter hoog zijn. Door hun rijke 
begroeiing vormen zij tevens een beschutte woon- en 
verblijfplaats voor allerlei zoogdieren, vogels en insecten. 

Een natuurpark in planning 

Stichting 
Historisch 
Erfgoed 
Veldhoven 

Hakhoutwal langs Boswegje. (foto: Frans van Rooij, SHEV) 

Situatie van het gebied tussen  
Kerkoerle-Zandoerle-Antwerpsebaan.  

De zandwallen, om reden van hun begroeiing ook wel 
hakwallen genoemd, liggen er erbarmelijk bij door gebrek 
aan onderhoud en toezicht. Deze uit de late Middeleeuwen 
daterende (door mensenhanden opgeworpen) zandruggen 
zijn een onvervangbaar erfgoed. Om ze uit oogpunt van 
cultuurhistorische en landschappelijke waarde te behouden 
dienen ze beschermd te worden. Alleen een wettelijk 
voorgeschreven status kan voorkomen dat deze wallen 
worden verminkt en vernield. Een goede garantie voor 
optimale bescherming tegen vernietiging is opname in 
bestemmings- en milieuplannen voor het buitengebied. De 
invulling en handhaving van deze voorschriften zou in 
overleg met de grondeigenaren (onder leiding van de 
gemeente Veldhoven) kunnen worden geregeld.  

Onderhoud 
Om voortschrijdend verval te voorkomen is vakkundig 
onderhoud onontbeerlijk. Te ver doorgeschoten loten 
behoren regelmatig, dat wil zeggen na zeven-acht jaar, te 
worden ’gehakt’, zodat de bodem meer licht krijgt en er een 
rijkere onderbegroeiing kan ontstaan. Verder moeten de 
contouren op plaatsen die zijn aangetast worden hersteld en 
de paden begaanbaar worden gemaakt. 

Inventarisatie 
De Archeologisch Groep van de Stichting Historisch 
Erfgoed Veldhoven sloot in 1993 een tweejarig 
inventarisatieproject af middels een 25 pagina’s tellend 
rapport. 
Deze beschrijving werd overhandigd aan een 
vertegenwoordiger van de gemeente Veldhoven, aan de 
particuliere eigenaren en aan de onderhoudsgroep Kleine 
Landschapselementen van het IVN Veldhoven/Vessem. 
Destijds werd ook al een pleidooi gehouden om de 
bescherming van dit wallensysteem serieus aan te pakken. 
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken wijze, volgens uw 
wensen en met extra aandachtvoor nazorg. 
Een bewuste keuze voor een persoonlijk afscheid. 
Voor verzekerden en niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

Slikdijk 16 Wintelre

Stichting Kinderopvang Humanitas ook actief in 
de Kempen! 
 
Flexibele en persoonlijke kinderopvang op maat dat zijn de 
sleutelwoorden in de gastouderopvang. 
Gastouders vangen één of meerdere kinderen op in de 
leeftijd van 0-13 jaar in eigen huis of in het huis van de 
kinderen. Opvangtijden en dagen mogen variëren, heel 
flexibel dus en als het kind een keertje ziek is staat de deur 
vaak gewoon open. De huiselijke omgeving,het spelen met 
een ander gastkind en gezellig samen naar de markt, 
garanderen het persoonlijke aspect. 
Daarom geldt voor iedereen….  

Gastouderopvang: je voelt je d’r thuis 
 
Bent u op zoek naar kinderopvang voor uw kind, thuis 
of in de buurt? 
Stichting Kinderopvang Humanitas is één van de grootste 
kinderopvangorganisaties in Nederlanden verzorgt op 
professionele en enthousiaste wijze kinderopvang op maat. 
Wij bemiddelen in Veldhoven, Bladel, Casteren, Duizel, 
Eersel, Hapert, Hoogeloon, Knegsel, Netersel, Reusel, 
Steensel, Vessem en Wintelre.  
Onze gastouders zijn zorgvuldig geselecteerd, krijgen 
cursussen en introductiebijeenkomsten aangeboden en 
kunnen een “verklaring omtrent gedrag” overleggen. Het 
gastouderbureau draagt zorg voor deskundige begeleiding 
en een schriftelijke overeenkomst tussen vraag-en 
gastouders. Alles bij elkaar een goede waarborg voor 
veilige en vertrouwde opvang van uw kind! 
 
Wilt u als gastouder of als gastouder aan huis werken? 
Het gastouderbureau bemiddelt en begeleidt en geeft een 
adviserend steuntje in de rug op bijvoorbeeld financieel 
gebied of door middel van cursussen en thema-avonden. 
Elke gastouder ontvangt ieder kwartaal de nieuwsbrief “De 
gastvrij” met wetenswaardigheden, tips en actuele zaken uit 
de gastouderopvang. Daarnaast ontvangt elke gastouder die 
gastkindjes opvangt een aantrekkelijke voordeelkaart.  
Onze gastouders zijn enthousiaste en ervaren mensen die 
vaak de zorg voor hun eigen kinderen combineren met de 
opvang voor anderen. De voordelen en de vrijheid van het 
“thuis werken” een speelkameraadje voor de eigen kinderen 
of heimwee naar de babytijd zijn een greep uit de lijst van 
redenen waarom iemand besluit om gastouder te worden. 
 
Voor informatie of een vrijblijvend persoonlijk gesprek 
kunt u zich wenden tot: 
Ellen van der Heiden, Hennie van Gelder, 
bemiddelingsmedewerksters van het Gastouderbureau 
Veldhoven, 
(: 040-2549770, GOBVeldhoven@kov.humanitas.nl  
Internet: www.humanitas-kov.nl 
 
Tot Slot: Wij hebben geen wachtlijst en gastouders in ons 
bestand die direct inzetbaar zijn! 

Kinderopvang Humanitas 
NIEUWE ONTWIKKELING 
Het gebied, gelegen in de driehoek Zonderwijkse Akkers-
Kerkoerle-Zandoerle, wordt zeer binnenkort nader in studie 
genomen voor het opstellen van een 
ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van 
woningbouwlocaties onder de randvoorwaarden van de 
zogenoemde Groene Hoofdstructuur. Er zijn in dit verband 
reeds plannen geopperd, onder meer in de pers, om het 
bebost gebied in te richten als natuurpark (uit te breiden 
door de tussenliggende percelen landbouwgrond te benutten 
als compensatie-inrichting voor elders ’wegvallende’ 
natuurpercelen). 
Gecombineerd met het hierboven gedane verzoek - met 
betrekking tot het herstelplan van het natuurgebied 
Zandoerle (wallencomplex) - doen wij de suggestie het 
gebied Zandoerlese Bossen (deel noordoostelijk van 
Zittard) te betrekken bij de opstelling van het plan voor de 
inrichting van het gebied Oerlese Bossen c.q. Groene 
Hoofdstructuur. Als grens tussen de Zonderwijkse Akkers 
en het bosgebied Kerkoerle-Zandoerle gaat de voorkeur uit 
naar het historische tracé van de Antwerpsebaan (deel, 
Boerenbondgebouw tot aan Zittard).  
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marinella@boer10.com 
 

Atelierruimte: 
Zandoerleseweg 33 

Veldhoven 

www.boer10.com 
 

Postadres: 
Berg 82, 5508 AX 

Veldhoven 

Marinella Boer10 
Groendecoraties, Workshops en 

Creatief Atelier 
 

Iedere woensdagmorgen ben ik aanwezig. 
Voor actuele informatie en open dagen, kijk op mijn 

website of bel me even. 
 

040 - 2541087 / 06 - 51890143 

Impressie paasbos 

Hallo ik ben Geert. 
 
Vandaag zondag 27 maart  ben ik in het paasbos geweest. 
Het is eerste paasdag en dan mag je de eieren gaan zoeken, 
die daar verstopt zijn. 
De paashaas was er ook en heel veel kinderen.  Jordi en Bas 
hebben mij geholpen. Ik heb daar een groot ei gevonden. 
Joepie dat wordt lekker smullen. Maikel heeft het gouden ei 
gevonden. 
De kinderen die een groot ei vonden mochten samen op de 
foto. 
Ik ben met Huub, Roos en Willem naar huis gefietst. 
 
Groeten van Geert  Smits. 

Hieronder een verslagje van een van de vinders 
van het marmeren ei: 
 
Toen ik  een stukje groen en geel zag 
Toen pakte ik hem en toen wou ik hem opeeten 
Maar dat kon niet. 
Dus leverde  ik hed  maar in 
En toen  kreeg ik een helen grooten chocolade ei 
 
Groetjes van Ruben Bosch 
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Rare dingen die je helemaal niet hoeft te weten    
   
• Vlinders proeven met hun pootjes.  
• De kwaak van een eend echoot niet. Niemand weet 

waarom.  
• Een orkaan genereert in tien minuten meer energie dan 

alle nucleaire wapens samen.  
• Er stikken gemiddeld 100 mensen per jaar in een balpen.  
• De meeste mensen zijn banger voor spinnen dan voor de 

dood.  
• Negentig procent van de New Yorkse taxichauffeurs 

zijn immigranten die er pas wonen.  
• Vijfendertig procent van de mensen die 

contactadvertenties plaatsen is al getrouwd.  
• Olifanten zijn de enige dieren die niet kunnen springen.  
• Slechts één op de miljard mensen wordt 116 of ouder.  
• Je kunt een koe de trap opkrijgen, maar niet eraf.  
• Vrouwen knipperen twee keer zoveel als mannen.  
• Het is fysiek onmogelijk aan je elleboog te likken.  
• De bibliotheek van de Indiana University zakt meer dan 

2,54 centimeter per jaar. Toen het gebouwd werd waren 
de bouwkundigen vergeten het gewicht van alle boeken 
op te tellen bij het gewicht...  

• Een slak kan drie jaar slapen.  
• Er is geen engels woord wat rijmt op "MONTH."  
• Onze ogen blijven altijd dezelfde grootte vanaf onze 

geboorte, maar onze neuzen en oren groeien door. ENG!  

Dit hoef je niet te weten 
• De elektrische stoel is uitgevonden door een tandarts.  
• Alle poolberen zijn linkspotig.  
• In het oude Egypte epileerden de priesters ál hun 

lichaamshaar, inclusief wenkbrauwen en wimpers.  
• De ogen van een struisvogel zijn niet groter dan zijn 

maag... maar dan zijn hersens.  
• TYPEWRITER is het langste woord wat je kan maken 

met alleen letters uit de bovenste rij van je keyboard.  
• Als Barbie levensgroot was zouden haar maten 39-23-

33 zijn. Ze zou twee meter 81 lang zijn.  
• Een krokodil kan zijn tong niet uitsteken.  
• De aansteker werd uitgevonden vóór de lucifer.  
• Amerikanen eten gemiddeld één hectare pizza per dag.  
 
Bijna iedereen die dit heeft gelezen probeerde zijn elleboog 
te likken.  
 
.Jij ook hè  ???????: 

En wa’k nou toch geheurd heb! 
 
Arnold Kuypers ha lekker gefist! Heel lekker gefist ha-t-ie! 
Hij ha-t-‘m goed gerakt ok! ’n Bietje te goed! En hij moes 
nog op de fiets naor huis. En jawel, in unnen flaowen bocht 
schuift ie mooi onderuit! Innens! Mi z’n gezicht plat op de 
keie! En hij kos nie mer overeind! 
Nog niet al ha-t-ie ’t gère. Ze brochten hem naor ’t 
ziekenhuis. Hij zag eruit. Hel z’n gezicht kapot en dik en 
blauw en onder ’t bloed! Hij zag er zo lellek uit. Ge zo’t er 
bang af worre. Afijn, kùmt daor daags dernao onze prstoor 
op bezoek bé ’n vrouwke wa bé Arnold op de zaal li. “Dag 
pastoor,” zi Arnold. De pastoor kekt ‘m aon, gift ‘m de 
hand en zi: “Ik kan der niks aon doen mar ik weet nie wie 
ge bent!” “Da gif nks, meneer pastoor,” zi Arnold, “da li ok 
nie aon aow de ge men nie kent…., da li aon men fiets!” 
 
 
De hèndigste 
 
Driek wónde neeven ’t Dunges kerkhof. Hij ha acht 
opgeschote meide en een daorvan klaagde dè ’t toch maar 
akelijk waar zoo in d’n aovend mi de vréijers langs dè 
kerkhof nor huis te moete komme. “’t Zen de hèndigste 
buurlùi die ge hebbe kunt.” zin Driek, “die klage noit.” 
 
 
Handrie gong Jan de Paus opzuuke in ’t ziekenhuus en 
vroeg an Jan: “Verdomme Jan, wa hedde toch verrig 
gemakt, ’n gebroke bieen en de kop gliek in ’t verbaand?” 
“Ja”, zej Jan, “iks was op de fiets en docht. dor komme ’n 
par boere terug van de vergadering want ik zag twiee 
lichjes nevve mekaar ankomme, want ’t was ‘saooves en ik 
docht ik zzet mienen dynamo af en dan rij ik keihard tussen 
die twiee dur um ze bieestig te laote verschrikke. Mar ik haj 
te laat in de gate dettut unnen autoe waar. 
 
 
Unnen boerenmins laag op stèrve. Hij wir bediend en de 
priester zit dèttie de nins wó hèlpe op wegnor d’n himmel. 
“Nee niks,” zin de stèrvende. “daor wil nie hene. Ik wil nor 
ons jonges en die zen nie in d’n himmel!” 
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Moederdag verhaal 
 
Pluisje de muis is vroeg 
opgestaan. Vandaag is het 
moederdag en dus gaat ze 
samen met papa muis een 
ontbijtje maken voor 
mama muis. Mama ligt 
nog lekker in bed. Ze 
slaapt nog. Naast mama’s 
bed staat een heel klein 
bedje. Dat is het bedje van 
Prulleke muis. Dat is het 
baby broertje van Pluisje. 
Pluisje is dus al een echte grote zus. Prulleke is nog veel te 
klein om te helpen dus die ligt ook nog lekker te slapen. 
Papa doet melk in een pannetje en steekt het vuurtje aan. 
Mama vindt warme melk altijd erg lekker. In de oven ligt al 
een vers beukenootjebrood. “Wat ruikt dat lekker”, denkt 
Pluisje. “Daar zou ik ook wel een hapje van lusten.” Zonder 
dat papa het ziet neemt Pluisje een hapje .”Mmmm wat 
lekker”, denkt Pluisje, en ze neemt nog een hapje, en nog 
een , en nog een. Oei, nu is er nog maar een half broodje 
over. Ineens ziet papa wat Pluisje gedaan heeft. Hij begint 
heel hard te lachen. “Wat heb je nu gedaan, lekkerbekje.” 
“Dat is toch voor mama!” Pluisje begint een beetje te 
huilen. “Ga voor mama maar een hele mooie bloem 
plukken uit de tuin”, zegt papa. Dan vindt Mama het vast 
niet zo erg. 
Even later lopen ze met zijn tweetjes naar het bed van 
mama. Mama ziet het halve broodje en ze knipoogt een 
keer naar Pluisje. “Dank je wel hoor”, zegt ze. “Wat een 
lekker broodje en Mmmm warme melk, en wat een mooie 
bloem”.”Daar ben ik heel erg blij mee hoor. 

Dieren houden ook moederdag 
 
Moederdag is bij de dieren 
Bijna net zoals bij ons. 
Olifant met anjelieren, 
Berenkindje met bonbons. 
En het kleine veulentje 
Geeft een koffiemeulentje. 
 
Zebra koopt een doos met zeepjes, 
Papegaai een peperkoek, 
Stekelbaars een hoed met streepjes, 
Baviaantje koopt een boek. 
En het kleine lammetje: 
Borstel met een kammetje 
 
Kindje zeehond koopt een zakdoek 
Met een kantje afgezet. 
Poesje koopt een prachtig plakboek, 
Het parkietje koopt een pet. 
En het kleine molletje, 
Koopt een parasolletje. 
 
Tijger met een tafelkleedje, 
Pinguïn met een pannenlap, 
Eau de cologne koopt het reetje 
En de leeuw een lampenkamp. 
En het krokodilletje 
Koopt een zonnebrilletje. 
 
Moederdag is bij de dieren 
Bijna net zoals bij ons. 
Kijk, ze gaan het hol versieren, 
Met guirlandes, lampions. 
Alles doen ze met ons mee. 
Enkel kusjes geven……Néé!!!! 
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KONINGINNEDAG 
 
Koninginnedag is een nationale feestdag. Op die dag 
worden in het hele land, door onder andere de plaatselijke 
Oranjeverenigingen feesten en evenementen georganiseerd. 
De Koningin bezoekt samen met andere leden van het 
Koninklijk Huis in een of twee plaatsen de 
Koninginnedagfeesten. Het bezoek van de Koningin aan 
deze feesten wordt altijd live uitgezonden op de televisie. 
 
30 APRIL 
 
Koninginnedag wordt gevierd op 30 april (en als dit op een 
zondag is, op 29 april). Koningin Beatrix gaf op 30 april 
1980 in de toespraak ter gelegenheid van haar inhuldiging 
aan, dat zij Koninginnedag wilde blijven vieren op de 
verjaardag van haar moeder, Koningin Juliana. Tijdens de 
regering van Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana 
was het de gewoonte dat Koninginnedag werd gevierd op 
de verjaardag van de Koningin, respectievelijk 31 augustus 
en 30 april. Koningin Beatrix wilde met het besluit  
Koninginnedag te blijven vieren op de verjaardag van 
Koningin Juliana een eerbetoon aan haar moeder brengen. 
 
PRINSESSEDAG 
 
Op 31 augustus 1889, de verjaardag van Prinses 
Wilhelmina, werd voor het eerst Prinsessedag gevierd, de 
voorloper van Koninginnedag. Het initiatief voor de viering 
werd genomen door de liberalen, die met het feest de 
nationale eenheid wilden benadrukken en daarmee de 
eenheid in eigen gelederen wilden verstevigen. De 
Prinsessedag kon de plaatselijke oogstfeesten vervangen, 
die aan het einde van de zomer werden gehouden. Na het 
overlijden van Koning Willem III in 1890 werd de eerste 
echte Koninginnedag gevierd. 
Omdat Koninginnedag ook de laatste dag was van de 
traditionele schoolvakantie, werd het al gauw een feestdag 
voor de kinderen. De viering van de dag kreeg in 1902 een 
extra impuls nadat Koningin Wilhelmina ernstig ziek was 
geweest. Het bericht van haar herstel werd met grote 
vreugde ontvangen en zorgde ervoor dat de viering van 
Koninginnedag een echt feest werd. Overigens woonde de 
Koningin en haar familie op Koninginnedag geen 
festiviteiten bij, tenzij er een speciale reden voor was, zoals 
de vijftigste verjaardag van de Koningin in 1930. 
In de tijd dat Koningin Emma, de moeder van Koningin 
Wilhelmina, in de zomer op paleis Soestdijk woonde,  

FOTOLIJSTJE VAN PASTA 
 
Wat heb je nodig: 
 
Fotolijstje.  
Pasta. (bijv macroni). 
Lijm. 
Verf. 
Kwast. 
Leuke foto. 
 
Neem een fotolijstje van 
hout (Ikea) of maak er zelf 
een van karton. Als je gaat 
snijden dan moet je wel 
even iemand laten helpen 
hoor, want dat is een beetje 
gevaarlijk. 
Nu plak je op de lijst allemaal macaroni. Of een andere 
pasta soort. Bijvoorbeeld vlinders. Als dat klaar is dan kun 
je het geheel schilderen met één kleur of juist met veel 
verschillende kleuren. Precies zoals jij het mooi vindt. Dan 
komt de foto in het midden en is het fotolijstje klaar.  
 

was het gebruikelijk dat de bevolking van Baarn haar op 
haar verjaardag (2 augustus) een bloemenhulde bracht. Na 
haar huwelijk betrok Prinses Juliana Paleis Soestdijk en 
nam zij op haar verjaardag (30 april) deze traditie van haar 
oma over. Met de inhuldiging van Juliana tot Koningin der 
Nederlanden werd Koninginnedag automatisch verplaatst 
naar 30 april en groeide het bloemendefilé uit tot een 
nationale manifestatie. Vanaf  midden jaren 50 werd het 
defilé langs het bordes van Paleis Soestdijk via de televisie 
uitgezonden. Tijdens de regering van Koningin Juliana 
werd het langzamerhand gebruikelijk, dat iedereen op 
Koninginnedag een vrije dag kreeg, waardoor 30 april een 
nationale feestdag werd. 
Koningin Beatrix heeft, zoals gezegd, als eerbetoon aan 
haar moeder in 1980 besloten Koninginnedag op 30 april te 
handhaven. Wel veranderde zij de viering ervan, door zelf 
het land in te gaan en de festiviteiten in een of twee 
plaatsen bij te wonen. 
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BLOEMEN  PARFUM 
ROZEN BOSBLOEMEN 
ONTBIJT  LUCHTJE 
CADEAUS  VERWENNEN 
NIKSEN  LIEF 
SPECIAAL  BIJZONDER 
UITETEN  JUSDORANGE 
KOFFIE  THEE 
TEKENING  KNUTSEL 
AFWAS  ZEEP 
KOKEN 
 
Zoek alle woorden die met moederdag te maken hebben. 
De woorden kunnen van links naar rechts, van boven naar 
beneden, van onder naar boven en schuin (diagonaal) 
komen te staan. 
Als je ze gevonden hebt streep je ze weg met een potlood. 
 
Veel plezier ermee….. 

Moederdag gedichtje 
 
Mama moet je even luisteren, 
Ik wil je iets in je oor fluisteren. 
Het gaat over mij, 
Het gaat over jou. 
Sssssssst…… 
Weet je dat ik heel veel van je 
hou!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Omdat ik klein ben en jij groot, 
Klim ik nu bij jou op schoot. 
En fluister zachtjes in je oor, 
Jij bent de allerliefst hoor!!!!!!!!!!!!! 
 
Hokus pokus pand, 
Hier is mijn kleine hand. 
En kijk eens wat ik doe,….. 
Ik stop er een kusje in en blaas het naar je toe. 

Moederdagontbijt 
 
Wat heb je nodig: 
• 1 ei 
• twee sneetjes brood 
• 1 beschuitje 
• 1 glaasje sinasappelsap (3 perssinaasappels) 
• 1 kopje thee 
• plakje kaas 
• plakje vleeswaren 
• jam 
• je mooiste glimlach 
• een bloem in een glas 
Kook een beetje water in een pannetje, als het water kookt 
(bubbeltjes geeft) doe je voorzichtig het rauwe ei in het 
pannetje. 
Je kijkt op de klok en laat het ei voor een half zacht eitje  
ca. 5 minuten in de pan zitten en voor een hard gekookt 
eitje ca. 7 minuten. 
Als de tijd om is neem je de steelpan van het vuur en zet je 
de pan onder de koude kraan. Pak daarna voorzichtig het ei 
er uit en zet hem in een eierdopje. 
Denk er aan vuur en gekookt water is erg heet 
vraag anders hulp aan je vader! 
Kook water voor een kopje thee, denk ook eens aan een 
ander smaakje thee, zoals sinasappel of citroen (leg het 
zakje er eventueel naast, zodat je moeder zelf kan bepalen 
hoe sterk de thee moet). 
Pers drie sinasappels uit voor een vers glaasje 
sinasappelsap. 
Leg twee sneetjes brood op een bordje (smeer ze met boter 
als je moeder boter op haar brood doet) en rol mooi het 
plakje kaas op en leg deze erbij. 
Ook het plakje vleeswaren rol je op en leg 
dat op het bordje. (zo ziet het er vrolijk uit) 
Besmeer het beschuitje met (eventueel eerst 
boter) jam en leg die op het bordje met de 
broodjes erbij. 
Vergeet niet mes en vork erbij te geven en 
een servetje! 

Woordzoeker 

Koniginnemopje 
 
Twee Belgen zien in een krant een personeelsadvertentie 
van de politie staan. 'Gevraagd politie rechercheur.' Ze 
besluiten om er eens te gaan kijken, en dus rijden ze in de 
auto naar het betreffende politiebureau. De ene stapt uit 
en zegt tegen de ander :'Wacht jij maar even in auto, dan ga 
ik het proberen.' Dus hij gaat naar binnen, vraagt waar moet 
wezen en wordt er gebracht. 'Oke', zegt de rechercheur, 'u 
moet drie vragen over Nederland weten om deze baan te 
krijgen.' 'Weet u wat de hoofdstad van Nederland is?', 
vraagt de rechercheur. De Belg :'Ik weet 't, ik weet 't, het is 
Amsterdam.' 'Dat klopt', zegt de rechercheur, 'maar weet u 
ook wie de koningin is van Nederland?' De Belg :'Ik weet 't, 
ik weet 't, het is Beatrix.' 'Dat is ook correct', zegt de 
rechercheur, 'weet u dan tenslotte wie Willem van Oranje 
vermoord heeft?' 'Ik weet 't, ik weet 't, nee, ik weet 't niet, 
mag ik het misschien thuis opzoeken?' 'Ja hoor, dat mag.' 
De Belg gaat terug naar de auto. Die andere Belg :'Je bent 
zeker niet aangenomen?' 'Niet aangenomen, ik ben er net en 
ik moet nu al een moordzaak oplossen. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Februari 2005;  
“Schaatsend konijn” 

maar eens bij een huppelend konijn! Uiteindelijk bleek uit 
onderzoek dat Janus inderdaad een blaasontsteking had en 
nu heeft hij een antibiotica kuurtje. Nou Janus, beterschap! 
Mel zit in groep 5 bij juffrouw José en juffrouw Danny. Op 
school vindt ze knutselen en tekenen leuk. En spelen in de 
pauze met haar vriendinnen Nina, Elise, Kim, Bo, Linda, 
Willemijn, Michelle op het veldje naast de school, als dat 
mag, want dat is niet altijd zo. En thuis speelt ze graag met 

Nina, dan knutselen ze veel. Ze maken 
bloemen en van papier maken ze 
matjes. Je vouwt het papier een paar 
keer dubbel en dan knip je figuren en 
dan als je het papier weer open vouwt 
heb je een leuk matje. Aan sport doet 
Mel ook. Ze zit op korfbal en op 
hapkido. Ja je leest het goed: hapkido. 
Nu had ik daar nog nooit van gehoord, 
maar het blijkt een Koreaanse 
vechtsport te zijn. 
 Mel traint twee keer per week en heeft 
de gele slip. Na twee gele slippen krijg 
je de gele band. Althans krijgen, je 
moet er natuurlijk wel wat voor doen. 
Je kan 2x per jaar “examen” doen. Mel 
heeft wel een druk leven, want naast 
korfbal en de Koreaanse vechtsport, 
doet ze ook nog aan muziek, ze speelt 
klarinet. 
Verder kan haar moeder heerlijke nasi 

maken, maar helaas voor haar moeder vindt Mel dit gerecht 
niet zo lekker. Net als spruiten en ovenschotels. Nee, dan 
heeft Mel liever shoarma, pannenkoeken, frietjes, ijsjes, en 
natuurlijk heerlijke snoepjes. 
Mel, het was gezellig bij jullie en koop iets leuks van je 
cadeaubon en geef Janus maar een lekkere wortel dan is hij 
zo weer beter. 
 
Houdoe.  

Hallo jongens en meisjes, hebben jullie leuke paasdagen 
gehad? Veel eitjes verstopt en daarna ook weer gevonden? 
Of wie weet, stiekem allemaal opgegeten? En hebben jullie 
ook nog eieren beschilderd? 
Jammer dat het niet zo zonnig weer was, maar ja, volgend 
jaar beter. Voor iemand anders zag het er wel zonniger uit. 
Dat is diegene die de kleurwedstrijd heeft gewonnen. Om je 
geheugen nog een beetje op te frissen, het was de 
winterkleurplaat. Een schaatsend konijn. 
In de volgende Koers van Oers komt de 
uitslag pas van de paas kleurwedstrijd. 
Dit keer dus het schaatsende konijn. En 
de winnares is……….Mel luykx. 
Mel woont in de Janus Hagelaarsstraat. 
Die beroemde straat, weet je wel. Die 
straat was in februari ook al zo in het 
Oerse nieuws. Om precies te zijn in 
februari. Ja, goed geraden! Met carnaval 
hadden ze de eerste prijs gewonnen, met 
meer blauw op straat. Zelfs dagen na de 
carnavals dagen, was het in de 
Hagelaarsstraat nog blauw. Er stond 
namelijk een grote blauwe container met 
een toepasselijke tekst erop. 
Dus op naar de Hagelaarsstraat. Mel 
woont daar met haar vader en moeder en 
haar zus Nadieh. Als ik Mel op ga zoeken 
om de cadeaubon te overhandigen is ze 
net een beetje ziek geweest. Gelukkig 
gaat het nu weer wat beter met haar. Ze kan namelijk heel 
leuk vertellen. Ze hebben een huisdier, een konijn, die ze 
deelt met iemand anders. Nu denk je natuurlijk dat het 
konijn ook van haar zus is, (dat is misschien ook wel), maar 
Mel  verzorgt haar konijn samen met haar buurmeisje Nina. 
De ene week is Janus, (want zo heet hun konijn) bij Mel en 
de andere week is Janus bij Nina. En ze zorgen heel goed 
voor Janus. Ze zijn zelfs met hem naar de dierenarts 
geweest Op een dag lag er wat bloed in Janus zijn hok. Na 
telefonisch overleg met de dierenarts moesten ze proberen 
wat urine van Janus op te vangen om te kijken of hij 
misschien een blaasontsteking zou hebben. Nou probeer dat 
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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 25 april 2005 
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 2005’ en druk de pagina af. 



Agenda 2005 
Juli  
2 + 3 Tiener Comité Oerle: activiteiten georganiseerd 

door de oudste tieners 
10 Chant’Oers: Concert ZLTO Helvoirt 
23 Oud papier ophalen 
  
Augustus  
1 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
7 t/m 20 Vakantieprogramma Oerle: 

7 Olympische Dag 
9 + 10 Bivak Oerle 
9 t/m 11 Bivak België 
12 Speeltuin 
14 Fietstocht 
16 Bobbejaanland 
18 t/m 20 Wandeldriedaagse 
20 Afsluitingsavond 

19-20-21 Tiener Comité Oerle: Bivak 
27 Tiener Comité Oerle: Afsluitingsavond 
27 Oud papier ophalen 
28 Chant’Oers: Concert Helmond 
29 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 

September  
10 Ophalen KCA (Klein Chemisch Afval) 

8.30 uur tot 10.15 uur op het kerkplein 
10 + 11 Dahliatentoonstelling Groen en Keurig 
12 KVB: Avond over Brabant 
17 t/m 20 Kermis 
24 Oud papier ophalen 
26 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
 KVB: Lange fietstocht 
  
Oktober  
 KVB: Baklessen bij de Ruurhoeve in Hoogeloon 
14+15+16 BIO: Jeugdkamp 
22 Oud papier ophalen 
29 Pompoenenplezier (t/m 5 november) 
31 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
November  
5 Chant’Oers: Workshop 
6 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 
9 Avond KVB - KVO 
26 Oud papier ophalen 
27 Intocht Sinterklaas in Oerle 
28 KVB: Sinterklaasviering 
28 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
December  
1 Sinterklaas bezoek op school + peuterspeelzaal 
19 KVB: Kerstviering 
24 Oud papier ophalen 

16 Chant’Oers: Concert met harmonie Waalre 
16 Ophalen KCA (Klein Chemisch Afval) 

8.30 uur tot 10.15 uur op het kerkplein 

22 Vormselviering 
23 Oud papier ophalen 
23 Schoolkorfbaltoernooi BIO/SDO 
25 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
29 Koninginnenacht in Dorpscentrum d’Ouw School 
30 Oranjemarkt op de Berkt 

Mei  
2 KVB: Moederdagviering “De Pimpernellen” 
11 KVB: Bedevaart Meerhoven 
14 BIO: Pupillendag 
14 Chant’Oers: Opluisteren kerkdienst in Oerle 
15 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 
16 Gilde St. Jan Baptist:  

Aanbesteden van de Gildekamer en Koningsvogel 
op ’t Gement te Zandoerle 

21 BIO: Welpendag 
22 Eerste communieviering 
24 KVB: Reisje 
24 KBO: Eten bij de Uitdaging 
28 Boergondisch Oers: Middeleeuwen! 
28 Oud papier ophalen 
30 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
Juni  
4 Tiener Comité Oerle: Lustrumactiviteiten 
11 BIO: Gezelligheidstoernooi voor de jeugd 
12 BIO: Gezelligheidstoernooi voor de senioren 

14 KVB+KVO: Fietstocht 
21 KBO: Eten bij La Feliz 
24 Gilde St. Jan Baptist: Koningschieten 
24 KVB: Afsluiting  
25 Oud papier ophalen 
26 St. Jansmarkt 
26 Gilde St. Jan Baptist:  

Liefdadigheidsfestijn in Wintelre 
27 Algemene Ledenvergadering  

Rabobank Oerle-Wintelre 
27 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 

April  

  

17 De Kers: 2e Open Veldhovens Darttoernooi  

12 Jaarlijkse Motortoertocht 

Volgende kopijdatum is 
25 april 2005 


