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Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
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Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (��%&'()*%-. 
Op de volgende plaatsen ligt de koers: 
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
���	
������������������
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, .�����/��
��
�������0��
������
��1���
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC 
 
���������
Het adres van onze internetpagina’s: !��2/334441��
������
��1���
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen 
naar: 4
$����
�0��
������
��1���
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Via mail naar �
	����
0��
������
��1�� of in de brievenbus bij 
d’Ouw School in de vorm van een diskette en een afdruk 
(i.v.m. leesbaarheid diskette). 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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4 27-03-2006  15 (12-04-2006) 

5 01-05-2006  20 (17-05-2006) 

6 29-05-2006  24 (14-06-2006) 

(Let op! in 	��� géén Koers van Oers) 

7 31-07-2006  33 (16-08-2006) 

8 28-08-2006  37 (13-09-2006) 

9 25-09-2006  41 (11-10-2006) 

10 06-11-2006  46 (15-11-2006) 
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Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer voor de 
deur. Ook de Koers van Oers is weer van de partij met 
boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens een aantal boeken 
heeft liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
liggen die u nooit meer beluistert, dan kunt u ze afgeven bij 
Miranda van Vlerken. Eventueel kunnen wij ze ook bij u 
ophalen. Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog 
iets hebben wat voor ons interessant is. De redactie van de 
Koers van Oers is er blij mee. 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of cd’s;  
neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, �: 040 – 205 32 38.  

�������	
��������

Wie wil mij uitlaten tussen 3 juli tot 18 juli.  
Ik heet Boris de Kort, ik ben een rottweiler en 
ik ben niet agressief maar een zachtaardige 
hond. Bel mijn baasje � 06-54321744 

———–—— 

�������	
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Door het wegvallen van Bernard Bierings zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers die willen helpen met de 
kledinginzameling. Het gaat hierbij om samen met Jan van 
Gompel op zaterdagen tussen 16.00 en 19.00 uur de blauwe 
containers te controleren en te legen. 
 
Indien er zich meerdere personen aanmelden, dan kan per 
toerbeurt gewerkt worden. 
 
Indien u er iets voor voelt om op deze wijze iets bij te 
dragen, dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Jan,  
� 06-21610700 of per e-mail info@stpvf.demon.nl . 
 
Wij hopen op vele reacties. 
 
Het bestuur van de Stichting Pastoor Vekemans Fonds - 
Veldhoven/Oerle  

������	
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Voor de vele blijken van medeleven, 
in welke vorm dan ook, bij het 
overlijden van mijn broer, onze 
zwager en oom 

���������	
��

willen wij iedereen oprecht bedanken. 
Speciale dank gaat uit naar de buurtgenoten, die er mede 
voor gezorgd hebben dat we op een mooie manier afscheid 
van hem hebben kunnen nemen. 
 
De familie 

———–—— 

Medio juni 2006 zal Bernard Bierings na 10 jaren als 
vrijwilliger actief te zijn geweest afscheid nemen van het 
Pastoor Vekemans Fonds. 
 
Bernard heeft al die tijd, samen met Jan van Gompel, met 
heel veel toewijding de kleding ingezameld in Veldhoven 
en omstreken, dit ten behoeve van de kansarme kinderen in 
India. Bernard was er altijd, hij stond klaar op ieder 
willekeurig moment.  
Wij zullen hem en zijn inzet missen. 
 
Het bestuur en Jan zijn Bernard zeer erkentelijk en 
dankbaar voor de door hem verleende diensten. Ook danken 
wij zijn vrouw Leida die op de achtergrond Bernard alle 
medewerking heeft gegeven dat hij dit werk zo lang voor 
ons heeft kunnen doen. 
 
DANK U WEL, BERNARD EN LEIDA 
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marinella@boer10.com 

Atelierruimte: 
De Run 5404 

5504 DE Veldhoven 

www.boer10.com 

Postadres: 
Berg 82, 5508 AX 

Veldhoven 
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Voor actuele informatie en open dagen, 
kijk op de website of bel me even. 

040 - 2541087 / 06 - 51890143 

Onze winkels kunt u vinden in:
���������	
����������

�����������
�������	�������������������������
��������
 ��������!����	������
 
VELDHOVEN – Zondagmiddag 19 maart 2006 krijgen de 
themaconcerten van het Veldhovens Muziekkorps een 
nieuwe vorm in ‘Veldhovens Muziekkorps Special 
Edition’. Nog meer gericht op top-entertainment. Wie vorig 
jaar de Belgische a capella boysband Dbase hoorde en zag, 
weet dat hij of zij in de Special Edition, dit jaar met de 
Cubaanse TOP-act van Raices Cubanas iets bijzonders gaat 
meemaken. 

 
Met Raices Cubanas is het Veldhovens Muziekkorps er 
ingeslaagd om één van de bekendste bands van Cuba van 
dit moment te contracteren. De heren zijn ‘hot’! Het 
Eindhovens Dagblad verwoordde het in januari 2003 als 
volgt: “Veel meer mensen hadden zichzelf moeten trakteren 
op een feestje als dit. Muzikaal gesproken staat het concert 
als een huis. Stuk voor stuk zijn dit fantastische musici, aan 
wie je kan merken dat ze een studie aan het conservatorium 
achter de rug hebben, maar hun ervaring opgedaan hebben 
op de straten en pleinen van Havana”. Kan er een betere 
aanbeveling zijn om zondagmiddag 19 maart naar de 
Brabantzaal van NH Koningshof in Veldhoven te komen? 
 

��������	��������	

Naast muzikaal entertainment biedt het Veldhovens 
Muziekkorp Special Edition ook veel om naar te kijken. De 
samenwerking die vorig jaar begon met de dancegroep 
Yesterdance krijgt dit jaar een vervolg. Deze dansgroep 
verzorgt het visuele aspect bij de muziek van het harmonie-
orkest van het Veldhovens Muziekkorps. Van piratenoutfits 
tot rockkostuums uit de jaren 20, de dames van Yesterdance 
weten met hun dans het publiek mee te trekken naar verre 
oorden in heden en verleden.  
 
Dat Latijns-Amerikaanse muziek een belangrijk onderdeel 
zal uitmaken van Veldhovens Muziekkorps Special Edition 
2006 hoeft geen betoog. Onder leiding van Jack Otten 
spatten de Caribische ritmes van het podium. De 
percussiegroep onder leiding van Stijn Derwig weet ook 
wel raad met deze muziekstijl. 
 
Het harmonie-orkest en de percussiegroep van het 
Veldhovens Muziek Korps geven samen met Yesterdance 
en Raices Cubanas één concert op zondagmiddag 19 maart 
2006 in de Brabantzaal van NH Koningshof in Veldhoven. 
Aanvang van het concert is 14:30 uur. 
 
Veldhovens Muziekkorps Special Edition wordt 
georganiseerd samen met Amistad para Cuba.  
Kaarten kosten 15,- euro en zijn te bestellen via de website: 
www.veldhovensmuziekkorps.com. 
U kunt ook telefonisch kaarten bestellen op:  
� 040-2532740.  
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Sinds 1 februari 2006 ben ik in dienst van de Regionale 
Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) in de functie van 
directeur Zorgcentrum Merefelt.  
Ik ben van origine Limburger maar woon al weer 
verschillende jaren in Brabant. In Gilze-Rijen om precies te 
zijn. Hier woon ik samen met mijn man Ivo en onze twee 
kinderen Eline (10 jaar) en Jean-Pierre (8 jaar).  

Na mijn studie gezondheidswetenschappen 
(verplegingswetenschappen en beleid en beheer) aan de 
Universiteit van Maastricht ben ik gestart in de functie van 
artsenbezoeker. Na een jaar heb ik de overstap gemaakt 
naar de functie van stafmedewerker bij Medisch Centrum 
de Klokkenberg in Breda. Inmiddels heb ik ruim 20 jaar 
ervaring opgebouwd in advies- en managementfuncties 
binnen de gezondheidszorg, waaronder manager van het 
Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie ‘de Mark’ te 
Breda. Ik ben als organisatieadviseur en trainer werkzaam 
geweest bij de contract- en adviesafdeling van Hogeschool 
Brabant en tot voor kort werkte ik als senior adviseur bij 
Area Consult. 

Vanuit mijn laatste functie heb ik kennis gemaakt met de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Het gevoerde 
beleid en de visie van de stichting heeft mij altijd 
aangetrokken en ik ben trots dat ik nu binnen deze 
organisatie werk. 
 
Het werken binnen de ouderenzorg zie ik als een grote 
uitdaging. Mijn moeder is inmiddels 75 en na twee 
heupoperaties nog altijd zelfstandig wonend. Ik ervaar via 
haar hoe het is om kennis te maken met Zorgland als je 
ouder wordt. Bij elke levensfase horen andere wensen; het 
is een kunst om aan die wensen te voldoen en te zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden. In de functie van directeur 
hoop ik een steentje bij te dragen. Ger aan den Boom, mijn 
voorganger, heeft hierin al een goed voorbeeld gegeven.  
 
Ik heb bewondering voor de medewerkers die zich met hart 
en ziel inzetten binnen de ouderenzorg. De ouderenzorg 
staat niet stil maar heeft de afgelopen zeven jaren 
verschillende slagen gemaakt. Bezuinigingen, negatieve 
publiciteit, verscherpte kwaliteitseisen, de toename van het 
aantal ouderen, van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg, 
veranderingen in wetgeving… En deze ontwikkelingen 
zullen zich de komende jaren voortzetten. Ook binnen 
Zorgcentrum Merefelt, denk maar aan de 
nieuwbouwplannen en het uitbreiden van zorg in de 
thuissituatie. Deze ontwikkelingen kunnen we alleen het 
hoofd bieden als we als gezamenlijk Merefeltteam, met 
onze cliënten, hier gezamenlijk in optreden. Communicatie 
en goede informatie vind ik hierin van wezenlijk belang.  
Ik hoor graag van u hoe u denkt over de zorg en andere 
ontwikkelingen en welke verwachtingen u daarin heeft van 
Merefelt. Op naar een fijne samenwerking! 
 
 
Mevrouw Drs. Dianne Engels  
directeur Zorgcentrum Merefelt 

��������
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Hooggeëerd publiek, het Boergondisch Circus is onderweg 
naar Oerle!!! Kinderen en ouders opgelet. Narren, clowns, 
olifanten, leeuwen…… het is allemaal onderweg.  
-������	��%�����%�/0����������������	*�
 
�����	�������������
Voor de kinderen in Oerle zal er die middag een echte 
circus workshop zijn. De kinderen worden wegwijs 
gemaakt met allerlei circus capriolen en kunsten. Je kunt er 
diabolo leren, Chinese bordjes draaien, acrobatiek en nog 
veel meer. De kinderen worden om 13.00 uur verwacht dan 
start de circusworkshop én het is dus de bedoeling dat je 
verkleedt komt in circus stijl. Deze activiteiten zijn voor de 
kinderen van de basisschool. Er is geen programma voor de 
peuters maar die mogen natuurlijk naar hun oudere broertje, 
zusje of buurmeisje komen kijken! Aan het eind van de 
middag zullen de kinderen voor alle belangstellende ouders, 
het circus opvoeren in een echte circus piste!  
Komt dat zien! 
 
����� ���
Vanwege het enthousiasme van vorig 
jaar willen we dit jaar opnieuw voor de 
volwassenen een volleybaltoernooi 
organiseren. Meld je met je groepje aan via 
het inschrijfformulier in deze Koers en zorg 
dat je snel bent want vol is vol. Dus… schrijf 
je in! Let op tieners, er is ook een competitie 
voor tieners van de middelbare school als er 
voldoende inschrijvingen zijn. Trommel je 
maatjes dus op en schrijf je in! 
 
1�������
Net als vorig jaar worden de circustent en de 
volleybalvelden opgebouwd naast de basisschool. 
Er zal een tent geplaatst worden met een bar en de 
verschillende horecabedrijven 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. Het eten 
voor de volwassenen zal daarna plaatsvinden.  
 
�����%�����
Noteer zaterdag 13 mei in je agenda!  
Circusspelletjes en eten voor de kinderen!  
Daarna start het volleybaltoernooi voor volwassenen en 
tieners en vanaf dat tijdstip kan er ook gegeten worden. 
Ook tieners kunnen zich uiteraard inschrijven voor het eten 
van de horecabedrijven à ����-. 
Einde van het volleybal toernooi…..  
�����������	
���
��
������
���������������������	�����
 
Schrijf je in en lever het formulier, vóór 13 april, bij een 
van de genoemde Boergondiërs af! Het ophalen van de 
etensbonnen is op dinsdag 25 april en donderdag 27 april 
tussen 19.00 en 20.00 uur in d’Ouw School.  
 
Met Clowneske groet, 
Stichting Boergondisch Oers 
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De Run 4346 Veldhoven 
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������������ - Schoonmaakmachines 

 - Elektrisch gereedschap 

 - Bouwmachines 

 - Aanhangers 

Compleet verhuurprogramma op 
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Enkele jaren geleden hebben wij met enkele leden een 
doorstart gemaakt met het parochiekoor. Er zijn leden 
afgevallen, maar er zijn ook diverse leden bijgekomen 
zodat nu het koor bestaat uit 18 leden, niet al te groot dus, 
daarom dit stukje.  
De leden van het koor zouden graag zien dat het koor wat 
uitgebreid werd, vooral daar wij ons steeds meer toeleggen 
op meerstemmige muziek. En dat niet alleen, ook bij de 
uitvaarten zouden wij graag een groter aantal leden hebben 
om te zingen. Je zult je afvragen wat willen ze nou?  
Je kunt geen blad openslaan of er is wel een koor dat leden 
vraagt. Dus waarom wij dan niet.  
Onze gedachten gaan uit naar een uitbreiding van minimaal 
drie heren, liever nog meer en een aanvulling bij de dames 
van minimaal vijf leden of meer. Het is niet zo dat wij uit 
zijn om hier een koor neer te zetten van vijftig á zestig 
personen. Maar een aantal van vijfentwintig dat moet in ons 
dorp toch kunnen. Wij allen willen het koor in stand 
houden, maar dat gaat niet zonder uw hulp.  
Ook parochianen die niet uit Oerle komen zijn van harte 
welkom. Laat zien dat wij echt een eenheid vormen.  
De repetities zijn op donderdagavond van 18.45 uur tot 
20.15 uur in de kerk.  
Wilt u meer weten over ons koor, kom dan eens luisteren 
op de eerste zondag van de maand of tijdens de repetitie.  
Of benader eens een persoon uit ons koor. Ook kunt u mij 
telefonisch bereiken onder nummer:  
� 040-2051387. 
 
Frans Loots 
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Peuterspeelzaal ‘de Tamboerijn’ is gevestigd in basisschool 
‘Sint Jan Baptist’ aan de Oude Kerkstraat 27 te Oerle. Wij 
hebben in de school een eigen ingang: als je voor de school 
staat aan de rechterkant.  
Het telefoonnummer is � 040-2052708. 
 
�����������&

De doelstelling van onze peuterspeelzaal is peuters van 2½ 
tot 4 jaar mogelijkheden geven om samen met andere 
peuters verschillende materialen, situaties en eigen 
gevoelens te ontdekken en te beleven, zonder 
prestatiegericht bezig te zijn. Belangrijk is immers, dat het 
kind andere peuters leert kennen, verdragen, waarderen en 
met andere kinderen leert samen te spelen. 
 
,�������+��&

Op maandag- en woensdagochtend of op dinsdag - en 
vrijdagochtend brengen tussen 8.45 uur en 9.00 uur en 
halen tussen 11.30 uur en 11.45 uur. 
 
-�����+.��


De richtlijnen m.b.t. het plaatsen van de peuter op de 
peuterspeelzaal:  
��Toegelaten worden kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. Plaatsing 

zal geschieden �
.�������
.�
������+.��&

��Kinderen die in Oerle wonen, kunnen worden 

ingeschreven vanaf het moment dat ze �
+��� zijn. 
��Voor kinderen buiten Oerle geldt hiervoor de leeftijd van 
�/
+���. 

��Uw kind is officieel ingeschreven, wanneer het 
inschrijfgeld is overgemaakt naar de rekening van de 
peuterspeelzaal. 

 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de 
peuterspeelzaal of bij de peuteradministratie:  

Sandra Dirks 
Beier 1 
5507 MA Veldhoven 
� 040 - 2533478 
E-mail: sdirks@iae.nl 

 
Namens Peuterspeelzaal “de Tamboerijn” 
 
Twan Aelberts 
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De lente zit er weer aan te komen. 
Op het moment dat ik dit schrijf is dat niet direct te merken, 
want de regen stroomt in stralen langs mijn vensterraam 
(zelfs mijn kleine balkon staat blank en weerspiegelt de 
nattigheid). Het weer buiten doet guur en ongezellig aan. 
 
In mijn kamer is dat gelukkig anders. 
Met de verwarming aan en een lentetafel 
getooid met primula’s en narcissen, lijkt 
het alsof de lentefee zelf mijn huis is 
binnengestapt. 
Het mag van mij ook wel. 
Hoewel de winter echt wel veel leuke dingen met zich 
meebrengt (ik heb bijvoorbeeld genoten van de Snerttocht 
in de Oerse Alpen), ben ik toch echt een 
voorjaarsliefhebber. Al die bomen, planten en bloemen, die 
weer langzaam tot leven en tot kleur komen, dat geeft weer 
hoop op een goede tijd. 
 
Natuurlijk, eerst krijgen we nog het altijd gezellige 
carnaval, maar wanneer deze overpeinzing in de Koers staat 
is dat ook alweer voorbij. Veel zal ik er dit jaar niet van 
meemaken, want Henk en ik gaan dan een paar daagjes 
weg. De Drentse hei op en volgens mij wordt daar niet echt 
veel carnaval gevierd. 
 
Nu zou ik natuurlijk mijn boerenkiel met zakdoek en pet 
wel in de koffer kunnen doen en daar in het Drentse 
gewoon in traditionele Brabantse carnavalskledij rond 
kunnen wandelen. Wanneer ik dan ook nog eens mijn 
gloednieuwe Nordic Walking stokken erbij neem, herkent 
gegarandeerd niemand mij. Zien ze me misschien wel aan 
voor een verdwaalde Laplander of zo. 
 

Tja, die Nordic Walking stokken! Ook ik heb me er aan 
gewaagd. 
Zelf vond ik het in het begin maar een raar gezicht die 
mensen, die met twee stokken wandelend langs onze 
woning kwamen, alsof met een stok te moeten lopen al niet 
erg genoeg was. 
Maar nu heb ik de smaak te pakken gekregen. Dit zijn toch 
wel heel bijzondere stokken. Het leven wordt lichter en 
luchtiger door hier mee te wandelen! 
Na vier lessen en straks nog een certificaat op zak, heb ik 
me dus zelf een paar van die stokken aangeschaft. Met de 
bedoeling om daar in de toekomst rijkelijk gebruik van te 
gaan maken. 
 
Ik ga de bossen veiliger maken! 
Gewapend met mijn wandelschoenen en mijn stokken trek 
ik ten strijde tegen ongewenste individuen die tot nu toe de 
bossen vrouwonvriendelijk probeerden te maken. 
Laat ik ze niet tegenkomen op mijn weg door de natuur! Ik 
prik ze tegen de schenen en sla ze om de oren. 
Met in elke hand een stok kan ik de wereld aan! 
En met mijn wandelschoenen aan loop ik sneller dan de 
snelste hinde. 
Ruim baan … want Thea komt er met haar stokken aan! 
 
Thea. 

�&������������	
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Marinus Luijkx, Paleisstraat 13, 85 jaar. 
Cor Das, Zandoerleseweg 43, 61 jaar. 


$����������*	

W.C.M. Smulders, pastoor. � 040 - 205.13.50 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. � 040 - 253.22.26 
 
$������������*	

Dorpsstraat 18, 5504 HH, � 040 - 253.22.26 
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl 
  
������
.�
�.����+���
��0���+��
+������*
�1��

*���������	

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 ����� 
������������������������������������������ 
Martien van Nostrum: � 040 - 205.14.56 
 
��������	
���	�����
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! 


�	��������	

����������
�����������	���������
��
��
 
Weekend van 18 – 19 maart:  
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
za  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 
 
Weekend van  25 – 26 maart:  
za  19.00 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker Mardi Sanders (The Unity) 
zo  10.15 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker Mardi Sanders 
 
Weekend van 1 – 2 april: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(St Jan) 
 
Vrijdag 7 april 19.30 uur: Toediening van het H. Vormsel 
door de Zeereerwaarde Heer J.A.J. Schepers (The Unity) 
 
Week 8 – 12 april: Goede Week: 
za  19.00 uur: Woord- en Communiedienst met 

palmwijding; gezinsviering met  
pastoraal werker M. Sanders 

zo  10.15 uur: Woord- en Communiedienst met 
palmwijding; pastoraal werker M. Sanders 
(Convocamus) 

di   19.00 uur: Boeteviering met pastoor W. Smulders 
do  19.00 uur: Witte Donderdag: Eucharistieviering met 

pastoor W. Smulders (Convocamus) 
vr.  15.00 uur: Kruiswegviering met pastoor W. Smulders 
      19.00 uur: Goede Vrijdagviering met  

pastoraal werker M. Sanders (’t Koraal) 
za  21.30 uur: Paaswake: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino (Convocamus)  
zo  10.15 uur: Pasen: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders (St. Jan)  
ma 10.15 uur: 2e Paasdag: Woord- en Communiedienst met 

pastoraal werker M. Sanders 
 
Gezinsvieringen in de Goede Week in de Caeciliakerk 
vr 15.00 uur Gezinsviering, kruisweg met  

pastoraal werker M. Sanders 
za 19.00 uur Gezinsviering, Paaswake:  

Woord- en Communiedienst met  
pastoraal werker M. Sanders 

 

������	
��	�����	������������������
������
Op 22 februari jl. werd in het parochiecentrum tijdens een 
plezierige en interessante bijeenkomst het 
onderzoeksrapport van de Stichting Historisch Erfgoed aan 
wethouder van der Looij, parochiebesturen en andere 
belanghebbenden aangeboden.  
Kerkhoven horen binnen de 
gemeenschap thuis en er zijn 
talloze grafmonumenten en 
graven, die meer aandacht 
verdienen dan uitsluitend van 
de nabestaanden. Zij vertellen 
een stukje historie van het 
‘toenmalige’ dorp, de oud-pastoor, de oud-burgemeester,  
de oorlogsheld, de belangrijke industrieel en natuurlijk 
dezelfde geslachtsnaam. De kerkhoven vertellen ook over 
lief en leed: kindergraven, maar kenden tevens speciale 
hoekjes ongewijde grond voor niet-gedoopten of dubieuze 
overlijdens. Gelukkig zijn die tijden voorbij!  
Gepleit werd om bijzondere graven of ornamenten na het 
niet verder verlengen van de grafrechten door de 
nabestaanden, niet altijd direct te ruimen, maar te bewaren 
voor het nageslacht. Voor gemeente en parochiebesturen 
een begrijpelijk argument, maar soms ook een kostbaar 
dilemma. 
Het oudste kerkhof, wat op dezelfde plaats gebleven is, 
blijkt het kerkhof in Oerle (1281) te zijn. De graven zijn 
echter niet zo oud.  
Misschien eens een ideetje voor een zonnig lentedagje: 
bezoek een Veldhovens kerkhof en kijk eens naar de 
historie van uw woonplaats. 
 
Alexa 
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Ingrediënten: 
300 gram mie 
2 uien 
1 klein blikje sperziebonen en 1 klein blikje worteltjes 
1 teentje knoflook 
olie 
500 gram bamivlees 
100 gram champignons 
100 gram taugé 
zout, peper en paprikapoeder 
Ketjap manis 
2 eieren 
paneermeel 
geraspte kaas 
margarine 
 
Werkwijze: 
Kook de eieren hard. Zet een pan met ruim water op en laat 
dit koken. Kook de mie hierin gaar met wat zout. Trek na 
een paar minuten de mie met een lepel en vork uit elkaar. 
Als de mie gaar is, deze op een vergiet storten en met koud 
water afspoelen. Veeg de champignons schoon en snijd 
deze in plakjes. Schil de uien en snijd deze klein. Hak het 
teentje knoflook zeer fijn. Was de taugé. Verhit de olie in 
een pan en bak de ui en knoflook lichtbruin. Voeg het vlees 
toe en laat dit meebakken. Voeg de champignons toe. 
Verwarm de oven voor op ongeveer 180/200 graden. 
Beboter een ovenvaste schaal. Laat de boontjes en 
worteltjes even uitlekken. Snijd de worteltjes in plakjes. 
Verwarm tot slot de sperziebonen en worteltjes even mee 
en voeg de taugé toe. Maak het mengsel op smaak met 
peper, zout, paprikapoeder en ketjap. Doe de helft van de 
mie in de ovenschotel. Schep het vlees-/groentemengsel 
erop. Pel de eieren en snijd deze in plakjes. Leg de plakjes 
ei op het mengsel. Leg dan de rest van de mie erop. 
Bestrooi het geheel dik met een mengsel van paneermeel en 
geraspte kaas. Smelt wat margarine en schenk dit erover. 
Zet de schotel in het midden van de oven en laat het gerecht 
goed heet worden en lichtbruin kleuren. 

���3����

 
Ingrediënten : 
2 sjalotjes 
2 teentjes knoflook 
3 eetlepels olie 
10 eetlepels pindakaas 
3 eetlepels ketjap manis 
2 mespunten trassi 
2 eetlepels citroensap 
sambal oelek 
zout 
1 theelepel ( Javaanse ) suiker 
4 dl. melk 
 
Werkwijze: 
Maak de sjalotjes schoon en snijd ze in zeer kleine stukjes. 
Verwijder de velletjes van de knoflook en snijd de teentjes 
in stukjes of pers ze uit. Verhit de olie en een pan en fruit 
hierin de sjalotjes, sambal, trassi en knoflook. Voeg de 
pindakaas, ketjap, zout, citroensap, suiker en melk toe. 
Breng de saus al roerend even tegen de kook aan. 
 
SMAKELIJK ETEN............. 
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Martijn woont met zijn vriendin Lion en hun 3 kinderen, 
Luuk, Sanne en Marit aan de Hoogeloonsedijk in Oerle. 
Martijn heeft in 2004 de boerderij overgenomen van 
Martien, na 10 jaar samen met zijn vader een maatschap te 
hebben gehad. Martien heeft op zijn beurt de boerderij 
overgenomen van zijn vader. Dit was in 1968, de boerderij 
stond toen in Zandoerle. In 1980 is Martien met de 
boerderij naar de Hoogeloonsedijk gegaan. Deze verhuizing 
was vanwege ruimtegebrek. De huiskavel werd toen ook 
aanzienlijk groter, dit door vrijwillige kavelruil.  

Vessem en Knegsel hadden in 1979 al ruilverkaveling, in 
Oerle en Wintelre is dat nu pas bezig. In 1999 is Martien 
van de boerderij verhuisd naar de Janus Hagelaarsstraat, 
maar hij is nog dagelijks op de boerderij te vinden.  
 
Martien is op de boerderij begonnen met 12 koeien en 100 
varkens. De varkenshouderij was toen nog niet zo 
arbeidsintensief als nu. In 1998 is er gestopt met de 
varkenshouderij. In de loop der jaren is er ontzettend veel 
veranderd in het boerenbedrijf. Martien is nog begonnen 
met het melken met de hand. Dat wordt nu allemaal 
machinaal gedaan. Op dit moment zijn er gemiddeld 85 
melkkoeien en 75 stuks jongvee op het bedrijf.  

6�
���
������������

Hoe ziet er een gemiddelde dag op een boerenbedrijf uit 
vroegen we aan Martijn. Om 7.00 uur is het opstaan, in de 
zomer vaak al om 6.30 uur. Er wordt begonnen met het 
melken van de koeien. Dit duurt tot ongeveer 8.30 uur.  
Het melken zelf duurt ongeveer een uur, maar het 
voorbereiden en het opruimen vergt ook tijd. In de tijd dat 
de koeien in de melkstal staan, worden de boxen 
schoongemaakt en krijgen de kalveren te drinken.  
Dan is het etenstijd, de kinderen moeten naar school 
gebracht of er moet even opgepast worden. Om ongeveer 
10 uur wordt het vee gevoerd. Na het voeren worden de 
kalfhokken schoongemaakt. De kuilen moeten 
opengemaakt worden. 1x per week komt er schoon zaagsel 
in de boxen. Om 12.00 uur snel eten. 12.30 uur: telefoontjes 
afwerken, dingen regelen, in de zomermaanden gauw naar 
het land en verder zijn er altijd kleine klusjes rond het 
bedrijf. Dingen vervangen, renoveren.  
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15.00 uur koffietijd. 16.00 uur bij de kalveren vegen, de 
melkmachine klaar zetten. 17.30 uur eten, daarna nieuws 
kijken, even met de kinderen bezig zijn. 18.30 uur melken, 
tijdens het melken al vast voeren, opruimen. Om 20.30 uur 
nog administratief werk, eventueel nog dingen klaarzetten 
voor de volgende dag.  
Een behoorlijk vol programma en het is nu de rustige tijd. 
In de zomertijd komt er het zaaien en oogsten nog bij. Alle 
werkzaamheden op het land worden in eigen beheer 
uitgevoerd. 

��
0���	�������

We hebben nu wel het dagprogramma gehoord, maar hoe 
gaat het allemaal in zijn werk. Het melken gebeurt in de 
melkstal, daar komen 6 koeien binnen, de uiers moeten 
worden schoongemaakt, dan wordt er voorgestraald, dat is 
met de hand wat melken, dat is meteen de controle van de 
uier en er wordt gekeken of de melk schoon is. Daarna 
wordt de koe aangesloten op de melkmachine. In de tijd dat 
deze koeien worden 
gemolken worden aan de 
andere kant de volgende  
6 koeien binnengehaald en 
begint de procedure 
opnieuw. De tijdsduur van 
het melken is per koe 
verschillend en afhankelijk 
van de hoeveelheid melk.  
Vanaf 15 liter per dag, 
maximaal 50 liter per dag. 
Een koe geeft gemiddeld 
8200 kilo melk in  
305 dagen. 1 Kg melk bevat 
4,35% vet en 3,60% eiwit.  
 
De melk gaat van de koe, naar een opvangglas, daar zijn 
ook de kilogrammen melk af te lezen. Daarna wordt de 
melk gefilterd en naar de melktank getransporteerd.  
De temperatuur in de tank is 3,5°C en het duurt ongeveer 
30 minuten om de melk op deze temperatuur te brengen. 
Iedere 15 minuten wordt de melk geroerd, dit om te 
voorkomen dat onder in de tank de melk zou gaan 
bevriezen. Om de 3 dagen wordt de melk door Campina 
opgehaald. Daarna wordt de tank automatisch 
schoongespoeld. Vanzelfsprekend wordt dit hele proces 
steeds gecontroleerd en is alle apparatuur voorzien van een 
alarm wat afgaat als er iets niet goed is. 

7����

Om koeien te kunnen melken moet een koe jaarlijks kalven. 
Martijn insemineert de koeien zelf. Je kunt niet zomaar 
insemineren, je moet goed kijken welke stier je bij welke 
koe neemt. Er wordt gelet op de specifieke eigenschappen 
van de stier, zoals exterieur en productiekenmerken. Er 
wordt gekeken of er op vlees of melk gefokt moet worden. 
En zo nog heel veel factoren. Natuurlijk worden er niet 
alleen maar koeien geboren, maar ook stiertjes. De stieren 
worden verkocht aan een mesterij. Een pasgeboren kalf 
krijgt meteen een oormerk, zodat altijd te achterhalen is 
waar een dier vandaan komt.  

Doorgaans kalft een koe zonder hulp van buitenaf. Martijn 
is er meestal wel bij om te controleren of het kalf goed ligt. 
Als het niet goed ligt probeert hij het te draaien. Als blijkt 
dat een koe een erg groot kalf krijgt dan wordt er niet te 
lang geaarzeld en de veearts ingeschakeld om een 
keizersnede te doen.  
De eerste 10 dagen moet een stierkalfje op de boerderij 
blijven, dit omdat er in die periode de grootste kans is op 
uitval. En ook om er zeker van te zijn dat er geen ziektes 
zijn. Om ziektes te voorkomen zijn er veel regels opgesteld. 
Zo mag een mester maar 1x per maand kalveren laten 
aanvoeren. Dit om zieke insleep en verspreiding te 
voorkomen. 
De vaarskalveren blijven, tot ze ongeveer 8 maanden zijn, 
apart staan. Daarna gaan ze naar de ligboxstal. Als een 
vaars (een koe die nog niet kalft heeft) kalft gaat ze naar de 
melkkoeien. Een koe die afgemolken en/of daarna niet meer 
drachtig wordt gaat naar de slachterij. Dat gaat dan weer via 
een handelaar.  
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Vanzelfsprekend heeft een koe ook eten nodig om 
gemolken te kunnen worden. Zagen we vroeger bijna de 
hele zomer de koeien buiten in de wei staan, vandaag de 
dag is dat niet meer. Een koe die in de wei loopt heeft na 
een aantal uren een rantsoen aan gras gegeten. Als ze te 
veel gras eten krijgen ze veel stikstof en eiwitten binnen, 
dan blijft het eten niet lang genoeg in de maag om de 
eiwitten op te nemen. Dat gaat ten koste van de 
melkproductie. De koeien krijgen een zorgvuldig 
samengesteld voer. Dit bestaat uit: snijmaïs, voordroogkuil,  
bierbostel, bietenpulp, ontsloten tarwe, raapschroot, soja, 
melasse en mineralen. 

Dit alles wordt gemengd in de voermengwagen in bepaalde 
hoeveelheden en hiernaast kunnen de koeien nog 
krachtvoer opnemen in de voercomputer 24 uur per dag 
constant hetzelfde rantsoen. Dit is allemaal zo ingesteld dat 
een koe niet in een keer al het voer kan opeten. Het jongvee 
wordt 1x per dag gevoerd. De melkkoeien 2x per dag. 
Tijdens het melken wordt het voer bij de stallen gelegd. De 
koe gaat dan na het melken meteen aan het eten. Dat heeft 
als voordeel dat de uier van de grond blijft en dus het 
infectiegevaar verkleint. 
 
7���0�
�����

Martijn controleert zelf hoe de klauwen van de koeien er 
uitzien. Regelmatig worden de klauwen gekapt. Als een koe 
kreupel loopt dan wordt er meteen wat aan gedaan. Anders 
gemiddeld 1x per maand. 1x per jaar komt er een specialist 
alle klauwen behandelen.  
 

��������0

Behalve rundvee, heeft Martijn ook akkerbouw. Ook de 
akkerbouw moet zich aan regels houden. Het uitrijden van 
mest is aan strikte regels gebonden. Ook de hoeveelheid 
grasland en akkerbouwgrond is vastgelegd. Er komt veel 
administratief werk bij kijken. Er moet per perceel een 
bemestingsplan zijn. Er moet bijgehouden worden hoeveel 
mest er uitgereden wordt.  
Martijn verbouwt gras en maïs voor het voer van de koeien. 
Verder op contractbasis, erwten, wortelen, bonen en 
suikerbieten. Ook heeft hij wel eens schorseneren geteeld, 
maar dat is arbeidsintensieve teelt. Ook de 
onkruidbestrijding geeft daar veel problemen bij. Als er 
geoogst is dan wordt er een groenbemester gezaaid, deze 
neemt de stikstof op uit de grond. In het voorjaar wordt de 
groenbemester ondergeploegd en komt de stikstof weer vrij 
wat de grond en dus de teelt weer ten goede komt. Om de 
grond niet uit te putten en ziektes te voorkomen in de 
gewassen is het van belang om regelmatig andere producten 
te zaaien.  
 
Akkerbouw moet ’s nachts beregend worden want de 
gezaaide producten moeten wel blijven groeien. Martijn 
doet mee met het project ‘beregenen op maat’. Er wordt dat 
gekeken naar de hoeveelheid vocht die de grond nodig heeft 
en hoeveel de grond vast kan houden, zodat er dus niet te 
veel, maar ook niet te weinig vocht in de grond komt.  
Verder is er een project ‘schoon water’, daarbij wordt er op 
gelet wat er gebruikt word aan 
gewasbeschermingsmiddelen. Dit is arbeidsintensiever 
omdat niet iedere plant dezelfde middelen mag hebben. 
Voor het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen en het 
oogsten laat Martijn iemand komen. De overige machines 
worden gehuurd bij de coöperatie. Doordat machines 
gehuurd worden bij de werktuigencoöperatie De Kempen 
zijn de mechanisatiekosten lager dan bij eigen aanschaf. 
Ook heb je altijd de nieuwste technische werktuigen 
beschikbaar, dit werkt kostprijsverlagend en de tijdsduur 
van de bewerking neemt af. 
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Om uiteindelijk zijn eigen bedrijf te kunnen runnen, heeft 
Martijn ook de nodige opleiding gehad. En wel de 
volgende: lagere school Oerle, MAVO (2 jaar),  
LAS (2 jaar), 3 jarige MAS, Horst middelbaar kader 
rundvee, EVTO cursus (Economische Voorlichting 
Toekomstige Ondernemers), cursus verloskunde bij 
rundvee, cursus veevoeding, cursus 
bestuurskunde, cursus inseminatie (KI) 
en BHV (bedrijfshulpverlening)  
 
En je zou zo denken dat met het bedrijf 
en wat daar bij komt kijken, hij nog net 
tijd heeft voor zijn gezin, maar 
daarnaast is Martijn nog actief in de 
ZLTO Eersel/Veldhoven, hiervan is hij voorzitter.  
De ZLTO is de vroegere NCB. Alle agrarische sectoren zijn 
hier in vertegenwoordigd. Martijn is ook voorzitter van de 
Werktuigen Coöperatie De Kempen. Hier kunnen agrariërs 
loonwerkers en machines huren.  
Daarnaast is hij ook nog actief in klankbordgroep 
Rabobank Oerle/Wintelre. 

���
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Op 19 maart organiseert 
badmintonvereniging Zoef een open 
dag. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur bent 
u als inwoner van Veldhoven en omstreken welkom in 
sporthal Den Ekkerman in Veldhoven om kennis te maken 
met badminton en met het populaire spinning. Een 
uitgelezen mogelijkheid om onder gezellige 
omstandigheden te werken aan uw conditie en uw 
gezondheid. De middag is geheel gratis toegankelijk. 
�� Op 6 banen kunt u samen met uw vrienden of 

gezinsleden een spelletje badminton spelen, of u kunt 
deelnemen aan een van de vele proeflessen die door 
ervaren spelers gegeven worden. Voor rackets en 
shuttles wordt gezorgd. De sportschoenen moet u zelf 
meebrengen. 

�� Door sportschool Artisport zullen verschillende 
demonstraties worden gegeven van het inmiddels zeer 
populaire spinning. Onder de begeleiding van zeer 
opzwepende muziek kunt u zelf op de spinners ervaren 
hoe leuk en inspannend dit fietsen is. 

�� Op de gezondheidsmarkt kunt u uw conditie en uw 
gezondheid laten toetsen. U kunt zelf zien hoe het 
gesteld is met de bloeddruk en het zuurstofgehalte in het 
bloed. Ook krijgt u te horen hoe het met het 
vetpercentage in uw lichaam staat. Bovendien kunt u op 
verschillende manieren testen hoe het met de conditie is 
gesteld. Hierbij wordt u begeleid door twee specialisten 
van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. En het is 
natuurlijk helemaal spannend om je te laten testen zowel 
voor als na het sporten. Alle uitslagen komen op papier 
en deze kunt u mee naar huis nemen. Als klap op de 
vuurpijl is op de gezondheidsmarkt een officiële 
opticien aanwezig die uw ogen zal controleren. Als u 
tijdens het badmintonnen de shuttle steeds miste, dan 
kan deze opticien in ieder geval aangeven of dit aan uw 
ogen lag of niet. 

 
Al die sportiviteit maakt dorstig en daarom is het 
aangrenzende sportcafé / buurtcentrum Den Uitwijk de hele 
middag geopend. 
De middag wordt om 13.00 uur geopend door de wethouder 
van sportzaken van de gemeente Veldhoven. 
U bent van harte welkom op deze middag, en �������
�0

�����������
����

 
Adres: 
Sporthal Den Ekkerman  
(Achter het gemeentehuis en de bibliotheek) 
Wal 150 
Veldhoven 
� 040-2535999 

����	���	)���	
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Als ik eens rijk was dan zou ik een heel groot huis laten 
bouwen waar ik en m’n man in kunnen wonen en met een 
heel grote tuin eraan met een gigantische vijver erbij met 
achter het huis een zwembad en heel veel paarden en een 
heel grote keuken. Verder zou ik een Porsche kopen en ik 
zou mijn kinderdromen een lustig uitleven bijv. Laat ik een 
serre bouwen met uitzicht over het landschap. Verder wil ik 
kindjes. 2 kindjes want anders is het niet gelijk, het liefst 2 
meisjes. Ik zou ook een derde wereld kindje bij ons de 
vakantie laten doorbrengen en haar eens heerlijk 
verwennen. Ik ga dan heerlijke uitjes maken met mijn man 
en kinderen in de vakantie, een paar weken Spanje, 
Maleisië of Amerika en dan veel lol hebben en verder zou 
ik heel veel kleren kopen. Nou hopen maar dat het zowijd 
komt!!. 
 
Opstel van Dorien van Herk, klas 4, 10 jaar. 

_______ 
 
&��%���
������
Mijn vader en moeder vragen wel eens wat ik later wil 
worden. Nou ik wil schrijfster worden. Ik wil heel veel 
kinderboeken en romans gaan schrijven. En als ik schrijven 
ga wil ik een knus gezellig zolderkamertje hebben. Je moet 
er ook veel voor over hebben om het te worden. Je moet 
veel lezen en erg lang leren. Ik wil later ook trouwen met 
een knappe man. Die heel erg veel van me houd dus niet 
iemand die gewoon maar wil en niet van me houd. Ik wil 
graag ook twee kinderen. Ik hoef niet heel erg rijk te zijn. 
Want daar krijg je alleen maar moeilijkheden van. Ik heb 
ooit gedroomd dat ik een stuk van een jongen tegen kwam. 
Hij vroeg me of dat ik met hem danste. Natuurlijk doe ik 
dat. Daar gingen we en wat dansten we mooi en dan nog 
zomaar op straat en zonder muziek. Toen werd ik wakker 
(jammer) 
 
Henrike Das. 

De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 
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Hoe ging het er bestuurlijk aan toe hier in onze gemeente 
“OERLE”? De enige die daar ons meer over kan vertellen 
is baron “VAN VOORST TOT VOORST”. Hij hield een 
dagboek bij over de bezoeken die hij aan de Gemeente 
“OERLE” bracht in de periode van 1895 tot 1920. Hij 
beschrijft in dat dagboek hoe het er zoal aan toeging in de 
gemeente “OERLE”,maar vooral hoe het bestuurd werd. 
Hij was afgevaardigde van het provinciale bestuur dat 
gezeteld was in ’s HERTOGENBOSCH. Het is het 
vermelden waard dat deze bezoeken werden afgelegd met 
een koetsje. Het vermoeden bestaat dat hij van  
’s HERTOGENBOSCH met de trein naar “EINDHOVEN” 
ging en vandaar uit met een koetsje de gemeentes afging. 
Omdat dit verslag nog al uitgebreid is zal het verdeeld 
worden over 2 of meerdere delen. 
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Het raadhuis dat hier bedoeld wordt stond in de Oude 
Kerkstraat, huisnummer 32. Voor vele jaren terug is het 
afgebroken en ongeveer in de oude stijl herbouwd.  
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Als men dit verslag goed leest is daar uit op te maken dat 
alle bestuursleden van de gemeente Oerle nog een andere 
baan hadden dan alleen ambtenaar, de meesten waren boer 
of men was hoofd van een school. Alleen de Burgemeester 
was een betaalde baan. Ook de veldwachter was in vaste 
dienst van de gemeente.  
 
Wie kan er mij iets meer over de  
“ST. PAULUS Vereniging” vertellen, ik persoonlijk kan 
daar niets over vinden. 

Frans Loots 
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Het zit er weer op, vier dagen carnaval in d’Ouw School. 
Voor ons begint de carnaval altijd al op donderdagavond 
met versieren. Honderden ballonnen hebben we 
opgeblazen. We hadden eigenlijk een wedstrijd moeten 
houden over hoeveel ballonnen er in de zaal hingen want 
wij waren na een uurtje de tel echt al kwijt. Hoeveel rollen 
serpentines er in de bar en voor de ramen hingen willen 
jullie echt niet weten want dat zijn er erg veel. De 
kraampjes moeten worden opgezet. De maskers 
opgehangen, de discotheek en het podium moeten 
opgebouwd worden. Ook moet de bar carnavals-proof 
gemaakt worden en op brandveiligheid wordt streng 
gecontroleerd. Het is alles bij elkaar erg veel werk maar wel 
kei gezellig.  
Vrijdag was er natuurlijk het carnavalsfeest van de school. 
Dit was weer een groot succes heb ik gehoord en zo moet 
dat ook. 

Zaterdag begon met de optocht. Het was kei mooi weer 
maar wel erg koud, dus ik denk dat de Dansmariekes en  
“D’n twidde groep” wel kippenvel hebben gekregen. Maar 
kippenvel kreeg ik ook hoor, toen ik al die mooie kinderen 
(en natuurlijk voor het eerst ook ons Willemijntje) voorbij 
zag lopen. En dan was er ook nog  een echte prins. Wauw, 
ik vond het helemaal geweldig! Na de optocht werd het al 
snel lekker druk in d’Ouw School.  

Ik stond achter de snoepjeskraam en er moet me wel even 
iets van het hart hoor, “Wat moeten jullie toch allemaal met 
die staafjes met salmiak en zuur spul? Getverderrie, die 
dingen waren niet aan te slepen”. 
De drukte bleef en het was kei gezellig. 
Op zondag waande ik me in Tirol toen ik me even achter de 
bar liet zien en ook de maandag was een groot succes.  
De dinsdag is voor het personeel zelf. Ik weet niet waar 
iedereen naar toe is gegaan maar ik weet zeker dat ze pas 
vroeg in de morgen een keer richting huis zijn gegaan.  
(Als ze dat nog hebben kunnen vinden! Hihi) 
En dan komt onvermijdelijk weer de woensdag. Dan moet 
d’Ouw School weer in oorspronkelijke staat worden 
teruggebracht. Geen gemakkelijke en frisse klus weet ik uit 
1 jaar ervaring. Dit jaar hoefde ik zelf niet mee te helpen 
maar ik weet zeker dat iedereen zich de blubber heeft 
gewerkt om alles weer schoon en netjes te krijgen. En dat is 
ook weer gelukt. 

Ik weet zeker dat ik namens al het personeel en bestuur van 
d’Ouw School spreek als ik zeg dat we weer een 
fantastische carnaval achter de rug hebben en daar wil ik 
iedereen voor bedanken. 
 
Heel veel groetjes van Selma 
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Carnaval is weer voorbij...het gewone dagelijkse leven is 
alweer in volle gang. Voor Rob van Beek was het dit jaar 
een heel bijzondere carnaval: hij was namelijk  
Prins Rob de Eerste van Severinus. Natuurlijk wou Rob ons 
allemaal vertellen hoe hij deze carnaval beleefd heeft. Ik 
bezocht hem thuis, aan de Nieuwe Kerkstraat 38. De koffie 
stond al klaar en met een lekker koekje erbij begon Rob 
enthousiast te vertellen. 
 
���
��
:��>

Ik ben Rob van Beek dus en ik woon al heel lang op 
Nieuwe kerkstraat 38. Dat bevalt heel goed en het is er 
meestal heel gezellig. ik woon hier samen met Jeroen, 
Mirjam, Annemarie, Marion, Chris, Mariette, Danielle, 
Miranda en Bas. 
Ik heb ook verkering met Sari, maar die woont niet hier. 
 
Ik werk 5 ochtenden bij kinderdagverblijf Ziezo in 
Veldhoven. Ik ga daar zelf met eigen vervoer naar toe op 
mijn fiets. Bij Ziezo doe ik allerlei werk, bijvoorbeeld 
poetsen, vaatwasser in- en uitruimen, was vouwen en 
speelgoed schoonmaken. Natuurlijk speel ik ook met de 
kindjes. Die zijn heel lief allemaal! Bij Ziezo zijn ze heel 
tevreden met mij en ik ben dan ook heel tevreden. Zo gaat 
dat. 
 
In mijn vrije tijd ga ik graag sporten en ook zing ik graag 
op donderdagavond alle soorten liedjes. Van ’Waarom 
fluister ik je naam nog’ en nog veel meer andere. Ik kan 
goed zingen. 
 
?��
:��
����
:��
��
������
�����

Waarom ik prins carnaval ben geworden? Kijk, we waren 
met Severinus in het gemeenschapshuis van Oerle. Er 
waren nog meer mensen die graag prins wilden worden, 
maar ik kreeg tijdens de polonaise van iedereen de meeste 
viltjes. en dat is dan de regel: wie de meeste bierviltjes 
krijgt , die wordt prins carnaval. En dat was ik dus. Ik was 
erg blij hiermee. Er werd gezongen en ik was nummer 1. 
Hoera! Alle mensen van Nieuwe Kerkstraat waren er en 
nog veel meer. Het was wel een beetje spannend.  

Van Severinus heb ik een mooie medaille van  
Erik vd Velden gekregen en een cape en een steek. Toen 
was ik een echte prins. Alaaf! Ik moest bijna huilen van 
blijdschap en geluk. De rest van de middag hebben we in 
het gemeenschapshuis carnaval gevierd met iedereen. 
Natuurlijk heb ik ook lekker biertjes gedronken! 
Hoera voor Prins Rob de eerste!!!!! 
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De rest van de carnaval heb ik met de raad van 11 van 
Severinus heel veel carnaval gevierd. Even denken hoor, 
want we zijn echt op veel plaatsen geweest: Het Knorrenbal 
en naar Bergeijk. Niels was er ook bij en die heeft veel 
foto’s gemaakt. Ook Annemarie was erbij. De raad van 11 
van Severinus heet de Rinussen en die gingen ook me. Heel 
gezellig. Ik gaf ook een rondje bier aan Niels! Jan van de 
Velden is onze begeleider en die was er ook. We hebben 
gekletst en gedanst en natuurlijk grapjes gemaakt en 
gebuurt. Hahah.!!! 
 
Het slaatjesbal in Eindhoven was ook gezellig bij zaal 
Wiro. Ook heb ik nog carnaval bij Severinus gevierd. In 
Zeelst bij Akkereind ’s morgens. Toen kwam de grote prins 
van Veldhoven, die heet prins Baderius. Ik heb ook een 
mooie medaille van prins Baderius gekregen. Daarna zijn 
we samen naar carnaval op de Berkt gegaan. In het 
bewonerscafé van het restaurant hebben we ook nog flink 
carnaval gevierd. Gezellig! Iedereen was natuurlijk 
verkleed. 
 
Ik heb een heel gezellige carnaval gehad . Bij ons huis had 
Carla, onze begeleidster met Jeroen en Niels de hal 
versierd. Heel mooi vond ik dat. Verder was alles leuk en 
had Niels veel foto's gemaakt. Hij kan dat heel goed. Het 
leukste carnavalslied vind ik dat van een broodje frikadel. 
 
Erg gezellig, maar ook jammer dat het zo gauw weer 
voorbij is. Ik vind het wel heel leuk, dat ik in de Koers van 
Oers kom. Nu weet iedereen in Oerle dat ik Prins Rob de 
eerste ben geweest! 
 
Dit was het verhaal van prins Rob de eerste. Ik vond het een 
erg gezellig gesprek en ik wil Rob, Jos en alle 
medebewoners hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid. Ik 
zal zeker nog een keer langs komen, want er staat veel te 
gebeuren met de bewoners van de Nieuwe Kerkstraat 38!!!
Wordt vervolgd dus. 
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Hierbij feliciteren wij Twan & Jolanda Das, nog met hun 
12 ½ - jarig huwelijk. Redactie Koers van Oers… 

Meer foto’s vindt je op de Koers van Oers website…. 
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Dit jaar bestaat de Fiets-4-Daagse Kempenland 25 jaar! 
 
In verband met dit jubileum zijn alle routes vernieuwd en 
zullen er extra activiteiten georganiseerd worden. 
 
Leg nu reeds de datum in uw agenda vast! 
 
Informatie is te verkrijgen bij: 
Fiets-4-Daagse Kempenland,  
Dreef 20, 5504 LC Veldhoven 
Telefoon: 06 51490108 
E-mail: info@fiets4daagsekempenland.nl 
Website: www.fiets4daagsekempenland.nl 

2��	���	��	��	����!!!	

Ruim 22 kinderen van Zandoers hebben dit jaar weer 
enthousiast met de kinderoptocht van Oerle meegedaan.  

 
Het was dit jaar meteen heel duidelijk wat we wilden doen. 
Namelijk het feit dat ‘ons’ kanon in de film van  
Paul Verhoeven, “Zwart boek”, mee had mogen spelen. 
Helaas ging dat niet door omdat het kanon in een slechte 
staat verkeerde. Maar voor ons stof genoeg om een leuke 
loopgroep te maken. Voor het pompoenplezier met 
Haloween hadden we een mooi kanon gemaakt. Dit kon nu 
natuurlijk weer meedoen. Na veel geknutsel kon het kanon 
zelfs echt schieten, zij het dat het nu met de carnaval 
confetti betrof wat er uit de loop kwam. Ieder kind heeft 
zijn/haar eigen rol gekozen en is daar zelf mee aan de slag 
gegaan. Uiteindelijk stonden we er dan toch als een film 
ploeg. 
 
Dat we de eerste prijs haalden is natuurlijk zeer 
stimulerend, dus tot volgend jaar. 
 
P.S. de echte bijna filmster (het kanon) wordt op 17 juni 
weer terug in Zandoerle verwacht en binnen gehaald als een 
echte filmster. 
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Informatie over de braderie van het 
“Tiener comite Oerle” 
 
��������������� �
� 
�.�����!

De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat vanaf 
de Zandoerleseweg tot aan de Paleisstraat. Dat betekent 
enige overlast voor de bewoners van de Oude kerkstraat, de 
kerkgangers en voor het verkeer van en naar Wintelre. Het 
marktterrein (Oude Kerkstraat) wordt zondag 9 april vanaf 
7.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer. 
Het verkeer wordt omgeleid. Wij vragen hiervoor Uw 
begrip. 
De Braderie begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Er 
zijn drie entrees, te weten: Paleisstraat, Boonberg en aan de 
Zandoerleseweg. 

 
��!
�" !
"
.��0�#$!� 
��
��	�
��	������
���%

Er zijn meer dan 100 marktkramen waar je interessante, 
leuk geprijsde, zaken kunt kopen. Zoals u van ons gewend 
bent zorgen wij voor een aantal verrassende activiteiten 
zoals een prachtige tentoonstelling van brandweerwagens 
waarbij ook “oldtimers” aanwezig zijn. De jeugd kan actief 
deelnemen en zo een spuitdiploma bemachtigen. 
 

Verder zijn er leuke dingen zoals: 
�� Zéér grote snuffelmarkt  
�� Veiling “onder de Oerse hamer” 
�� Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor de 

kinderen 
�� Grote feesttent met supergezellige (live) muziek 
�� Loterij met écht leuke prijzen 
 
����� �

Indien u waardevolle spullen wilt verkopen kan dit via onze 
veiling, wij verkopen uw spullen tegen een vooraf 
afgesproken bedrag, voor meer informatie kunt u bellen met 
Johan van Kessel, � 040-2051928 
 
� "������!

Als u nog bruikbare spullen aan ons ter beschikking wilt 
stellen neem dan alstublieft contact op met Ria Verbaant, 
� 040-2052170 
  
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tiener comité Oerle, werkgroep braderie 
Bart van den Broek � 040-2053077 
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in het Oerse paasbos, voor alle kinderen 
t/m groep 4 van de basisschool. 
 
Neem je mandje mee en ga samen met 
de paashaas op zoek naar het gouden ei. 
 

Verzamelen om 
13.00 uur bij 
dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Tot dan!!  
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Wie Máxima tijdens de Olympische Spelen als supporter op 
de tribune heeft gezien weet wat Zuid Amerikaanse passie 
is!!! Deze koninklijke, Argentijnse passie gaan we tijdens 
Koninginnenacht in Oers evenaren. 
  
Op vrijdagavond 28 april is er vanaf 18.30 
uur een Zuid-Amerikaans dans en zangfestijn 
voor alle kinderen, groot en klein. Dus haal 
de sambaballen maar van zolder en zorg 
dat je erbij bent…. De avond zal vanaf 
20.30 uur voortgezet worden voor 
jong en oud in hetzelfde Zuid-
Amerikaanse temperament.  
De allerkleinste kinderen mogen 
dan van hun nachtrust gaan 
genieten. Ouders zorg dus dat je 
een babysit geregeld hebt!! 
 
Noteer 28 april in je agenda en kom in je oranje outfit mét 
sambaballen naar d’Ouw School. Het wordt weer een 
spetterend festijn vooral als jullie erbij zijn!! 
 
De entree is gratis, de consumpties zijn uiteraard tegen 
betaling. 
 
 
Het Oranjecomité 
Tinus Silkens,  
Desirée van Herk,  
Heidi van der Mierden,  
Hans Strieder,  
Adriënne van de Vorst 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

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

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 
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Het is carnavalsmaandag, vroeg in de ochtend, als ik dit 
stukje schrijf. De afgelopen maanden heb ik regelmatig 
geschreven over hardlopen, wandelen, gezond eten en het 
geluksgevoel dat je daarbij krijgt. Er is één vorm van 
lichaamsbeweging waar ik het echter nog niet over heb 
gehad en dat is dansen! Samen met de schaterlach is dansen 
volgens Nietzsche de meest intense vorm van menszijn die 
er is. Dus in het rijtje gezond leven hoort feestvieren er 
ontegenzeggelijk bij. En we hebben met de carnaval, met 
heel Oers, weer heerlijk gedanst en veel gelachen. Daar 
wordt een mens helemaal happy van (ook als je tweede 
wordt…)! 
 
����
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Over geluksgevoel gesproken even een kleine anekdote. 
Gisterenavond reed ik samen met onze Faye voor op de 
stang, op de fiets alleen naar huis. We hadden de hele dag 
carnaval gevierd. Het was erg laat en heel stil op straat. Ik 
kon het niet laten om heel hard te zingen: ‘ik loop hier 
alleen in een te stille stad, ik heb eigenlijk nooit last van 
heimwee gehad, maar de mensen ze slapen deze wereld 
gaat dicht en dan denk ik aan Brabant want daar brandt nog 
licht’. Zo slingerden we samen van d’Ouw School naar 
huis. Totdat Fayetje zei: ‘Pap, je moet eigenlijk zingen ik 
fiets hier alleen door een heel stil dorpje…’ Opeens zag ik 
ons tafereeltje alsof het van bovenaf werd gefilmd: een 
vader met z’n dochter ’s avonds laat, luid zingend op de 
fiets door een heel stil dorpje. Een dorpje met veel lieve 
mensen. Ik voelde me even heel 
gelukkig (en pinkte een traantje 
weg). 
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Maar nu weer terug naar de harde 
realiteit: er moeten kilometers 
worden gemaakt. Wat ik vooral een 
hele goede ontwikkeling vind is dat 
er in Oers steeds meer vrouwen gaan hardlopen. Dat is 
geheel in lijn met de landelijke en mondiale trend: vrouwen 
(30+) komen in beweging.  

-��	%�	���7	

En Oers loopt voorop. Met Marlies, Jolanda, Wilma, 
Adriënne, Lisette, Mieke, Rini en nog veel meer vrouwen.  
�����
	������
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.��. Oproep aan iedereen: 
moedig ze aan, laat merken dat we trots op ze zijn! En als je 
nog niet in beweging bent: sluit je aan. Wist je trouwens dat 
je ook mooier wordt van hardlopen? Nu is dat voor de 
Oerse vrouwen niet zo relevant, want die zien er stuk voor 
stuk al goed uit, maar toch… Ga hardlopen in de lente! 
 
����
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Zorg voor goede schoenen en begin vandaag nog.  
Je persoonlijke trainingsschema regel je op www.asics.nl. 
Dé plek voor gratis trainingsprogramma's, geheel afgestemd 
op jouw individuele doelen en mogelijkheden.  
Vul bij My Asics de gegevens in die van je gevraagd 
worden (onder andere leeftijd, lengte, gewicht, conditie) en 
je krijgt een prima uitgebalanceerd trainingsschema. Je 
bouwt je training heel solide en rustig op van 2 minuten tot 
3 minuten, 5 minuten tot aan 20 of 30 minuten, net wat je 
zelf wilt. En dat uitgesmeerd over een periode van enkele 
maanden. 
 
Veel succes voor degenen die gaan beginnen met een 
schema; vertel aan iedereen die het maar horen wil dat je 
gaat hardlopen. En voor hen die al lekker bezig zijn: hou 
vol en geniet! 
 
Tot de volgende keer, 
Wil 
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Voor de veertiende keer (volgend jaar dus een lustrum) 
wordt op Koninginnedag weer de jaarlijkse 
ORANJEMARKT gehouden in de wijk De BERKT. 
Velen onder onze lezers zullen deze geweldig leuke en 
traditionele markt weten te vinden. En mochten er nieuwe 
bewoners zijn, dan zal hen snel de weg gewezen worden. 
Wie wil daar immers niet bij zijn. Dat kan als bezoeker  
(een van die tienduizend of meer) dat kan als kraamhuurder 
of met de kinderen op een fantastische grondplaats, met de 
kinderoptocht die er weer bij is, OF ALS EEN VAN ONZE 
TALLOZE VRIJWILLIGERS zonder wie deze geweldige 
activiteit absoluut niet mogelijk is. 
Heb je belangstelling, neem dan contact op met:  
Eric van de Spijker, Feit 37, � 040-2553829. 
 
Het thema voor dit jaar is ’VELDHOVEN IN BEWEGING’ 
We hebben een groot aantal sport- en 
gezondheidsverenigingen bereid gevonden om zich op deze 
dag aan het publiek/de bezoekers/u dus te tonen. 
De deelnemers zijn in elk geval: turnvereniging 
Voorwaarts, judoclub Shizen Hontai, de Dutch Tennis 
vereniging, athletiekvereniging GVAC, voetbalclub 
RKVVO, duikvereniging Mureana, handbalvereniging 
Achilles 95, de sjoelvereniging de Kemphanen en de 
jubilerende tafeltennisvereniging Veldhoven. 
Een veelbelovend en uiterst uitdagend en sportief 
programma lijkt ons. De verenigingen zijn razend 
enthousiast en staan in de startblokken om de bezoekers te 
vermaken. Er is echter meer op het gebied van bewegen en 
gezondheid. De Hartstichting heeft ons wat voor te houden, 
en Zuidzorg komt mogelijk met een Health-checkup. Hoe 
staat het met uw gewicht, bloeddruk, bloedsuiker en 
cholesterol. De gemeente Veldhoven geeft ook zijn 
presentaties en we zijn nog met enkele organisaties in 
gesprek. 
U ziet en leest het, de ORANJEMARKT is volop in 
BEWEGING en zo hoort ’t ook.  
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Natuurlijk is er geen oranjemarkt denkbaar zonder muziek 
en dans, niet zonder straatvermaak, kinderspelen, 
verkoopstunts op de talloze grondplaatsen en marktkramen. 
Gelukkig maar zult u denken, want die activiteitenmix is 
het fundament van deze geweldige dag. 
Het culturele programma speelt zich af op en rond DRIE 
overdekte podia maar liefst. Het programma is hier volop in 
ontwikkeling, maar u weet dat elk jaar weer spetterende 
optredens worden verzorgd en dat we talloze enthousiaste 
dansers en danseressen voor u in petto hebben. 
In onze speciale Oranjemarkt-editie zal het programma in 
zijn volle omvang  worden gepresenteerd. 
Een geheim kunnen we wel alvast verklappen en dat is dat 
op veler verzoek “ROUTE 66” voor een spetterend 
optreden gaat zorgen zoals we van hen gewend zijn. Ze 
spelen als het ware een thuiswedstrijd, en dat zullen we 
weten ook. Prachtig. Voorlopig genoeg informatie gehad 
om warm te draaien zullen we maar zeggen. 
 
De volledige programmering volgt in de speciale 
programmakrant . Voor het laatste nieuws kunt u uiteraard 
altijd terecht op onze website: 
www.oranjemarktveldhoven.nl 
 
TOT 29 APRIL 
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Hierbij wil ik mijn verhaal vertellen over het Aangelag 
Paar weken geleden zijn begonnen met ons nieuwe huis te 
bouwen. Ik heb al een paar digitale foto’s gemaakt van de 
bouw. 
 
Ik kom straks met Anne-Marie en Miranda en Rob in een 
huis te wonen. En aan het begin komt de leiding een paar 
uurtjes te kijken of we goed ons best doen. 
En rest van de bewoners komen in de huis langs mij te 
wonen. 
 
Jeroen en Bas krijgen een appartement met een 
keukenblokje. Marion en Roy gaan samenwonen ook in een 
appartement. Die krijgen een zit- en slaapkamer en 
keukenblok voor hun twee samen. 
En Daniëlle en Miriam en Cindy en Christian komen 
beneden van huis te zitten. 
 
Als het huis klaar is, komen mijn vader en moeder en de 
zorgcoördinator en ikzelf de kleur voor mijn slaapkamer uit 
zoeken. En helpen bij het inrichten van mijn slaapkamer. 
En de computer gaat ook mee en ik krijg dan ook internet 
en een eigen e-mail adres. En dan kan ik e-mailen. 
 
En ik fiets door heel de kempen en naar mijn vader en 
moeder in Eersel. Zaterdag naar de dansles in Duizel en 
donderdag ’s avonds naar Bergeijk. 
Als ik op het Aangelag woon zit ik dicht bij mijn oudste 
broer Marc. Die woont op het Akkereind. 
En dicht bij Montis. 
 
Dat was het… 
 
Groetjes van Niels van Beers. 
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Ondanks de grote acties, welke door vele 
andere instellingen zijn gevoerd, voor de 
rampen in Zuidoost Azië en Pakistan, zijn de 
inkomsten van onze Stichting op hetzelfde niveau gebleven 
als in 2004. Uiteraard vormt de kledingactie met de blauwe 
containers de grootste inkomensbron.  
Naast de actie van de Ladies Circle “De Kempen” met de 
Naked Boys Singing in Theater “De Schalm” en met steun 
van de Novib, zijn opmerkelijk de vele donaties die wij 
mochten ontvangen van weldoeners. Ook mochten wij 
wederom giften van enkele Charitatieve Instellingen en 
trouwe donateurs ontvangen. Dan zijn er nog de “sponsor-
ouders”, die financieel garant staan voor één of meerdere 
kinderen voor hun studie. Alle gelden gaan zonder aftrek 
van kosten naar India. Enkele onvermijdelijke onkosten, 
zoals: bankkosten, verzekering containers en internetkosten 
worden door de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking 
(POS) vergoed. 
 
Dankzij bovenvermelde bijdragen konden in 2005 wederom 
een aantal kinderen direct of indirect worden geholpen. 
Voor een belangrijk deel werd dit gerealiseerd door de 
financiering van onderwijsprojecten. Een groot deel van de 
veelal chronisch ondervoede kinderen geniet geen 
onderwijs en het is nog steeds slecht gesteld met de jongens 
en meisjes uit de laagste kaste en de dalits, de kastelozen. 
Deze hebben een vaste plek op de sociale ladder. Men hoort 
de laatste jaren veel over de economische opleving welke 
India doormaakt, maar deze gaat aan het merendeel van de 
bevolking voorbij. In de eerste plaats genieten de Zuidelijke 
en Westelijke staten van de toegenomen welvaart. Onze 
projecten zijn voornamelijk gelegen in het arme 
noordoosten, een gebied met een ongelofelijke armoede. Al 
generaties lang is een groot deel van de bevolking 
achtergesteld en onderdrukt.  
Door het scheppen van onderwijsmogelijkheden bestaat er 
voor de kinderen kans op een betere toekomst. Veelal wordt 
dit echter tegengewerkt door de hogere landeigenaren. 
 
In totaal is in 2005 door onze Stichting voor  ��	
��	���

�
aan hulp verstrekt. Daarbij is gekozen voor scholen, 
inrichtingen van lokalen, leermiddelen en hostels. In de 
hostels verblijven de kinderen van verschillende stammen, 
kasten en godsdiensten bij elkaar. Ook is geïnvesteerd in 
toiletten en douches om aan de onhygiënische toestanden 
een einde te maken. De kinderen kunnen nu gebruik maken 
van echte toiletten en hoeven niet meer het veld in. 
 
Voor de bouw van een English Medium School in 
Dharamjaigarh, heeft onze Stichting de gehele financiering 
op zich genomen. Er is een voorlopig krediet verstrekt door 
de aannemer voor �������������������������
toezegging dat wij na de betaling in 2005 ook in jaren 2006 
en 2007 eenzelfde bedrag zullen overmaken. Wij hopen 
voor die tijd voldoende inkomsten van acties en sponsors te 
krijgen, zodat wij onze toezegging gestand kunnen doen. 
 
HELPT U MEE  
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Je hebt nodig: 
-Rietjes (liefst groen) 
-vouwblaadjes 
-een bloempotje 
-zand 
-glitterpoeder 
-verf 
  
Verf een paar mooie bloemetjes op een bloempotje. 
Knip van vouwblaadjes, gekleurde bloemen en blaadjes. 
Plak de bloemetjes aan de geknakte bovenkant van de 
rietjes. 
De blaadjes plak je halverwege  het lange stuk van het 
rietje. 
Doe zand in het bloempotje. 
Steek de bloemetjes in het zand, en je hebt een heel mooi 
bloemstukje. 

$�����	
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Verbind de nummers met een lijn d.m.v. een potlood. 

Begin met nummer 1 en eindig bij nummer 53. 
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Wat heb je nodig: 
Plank van ongeveer 1 cm dik, 12 cm breed en 110 cm lang. 
Zaag. 
Schuurpapier. 
Hamer en spijkers. 
Verf en kwast. 
 
Een nestkastje maken is een leuke bezigheid met hout en je 
kan er veel plezier aan beleven als een stel vogeltjes er een 
echt nestje in gaan maken.  
Teken op de plank zorgvuldig de maten en controleer deze 
goed voor je gaat zagen. Gebruik de maten zoals je ze op de 
tekening ziet.  

Zaag in het plankje B een gat (vraag hulp aan je vader of 
moeder). Maak deze wel op de goede grootte anders komen 
er geen vogeltjes in je huisje!  
De volgende maten moeten 
aangehouden worden voor de 
verschillende vogeltjes.  
 
Vogelsoort  | vliegopening  
Pimpelmees | 26-26 mm  
Zwarte mees | 26-26 mm  
Kuifmees | 26-26 mm  
Koolmees | 30-32 mm  
Mus | 45 x 30 mm ovaal  
 
Schuur alle kanten van het hout goed glad zodat er geen 
splinters mee aan zitten.  
Spijker de plankjes volgens het schema in 
elkaar. Spijker het dakje (A) er niet aan 
vast maar maak met een restje hout een 
verdikking zodat het dakje goed erop 
gedrukt kan worden. Dit is nodig om het 
nestkastje later goed schoon te kunnen 
maken.  
Maak hem af door hem met verf een mooi kleurtje te geven.  

Hang hem op een plek in de schaduw en 
uit de buurt van katten.  
Maak hem schoon na het broedseizoen 
als hij is gebruikt door een vogeltje. 
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zijn vrienden Coen en Dennis en je dan lekker laten rond 
trekken door één van de aanwezige ouders. Op donderdag 
traint hij bij RKVVO, de voetbalclub van Oers. Hij speelt 
in F11 en vindt het voetballen erg leuk, vooral als je op 
zaterdag met een wedstrijd met 3-1 wint. Vorige week was 
er geen wedstrijd want het veld was te hard. Tja dat heb je 
als je in de winter een buitensport beoefent, dan heb je wel 

eens dat er een wedstrijd uitvalt. 
Thuis speelt Bart in de tuin ook 
graag een potje voetbal, speelt in de 
hut of springt op de trampoline. En 
als het te koud is om buiten te spelen 
dan is er nog altijd de televisie. 
Favoriet zijn o.a. Sponge Bob, 
Totally Spies en Rocket Power. Op 
de computer is Draken eiland een 
leuk spelletje om te doen, of een 
gewoon spelletje kaarten samen met 
oma waar hij dinsdag na school 
speelt. Samen maken ze ook 
legpuzzels van 200 stukjes tot wel 
1000 stukken. Ik vind het knap hoor! 
Een legpuzzel maken van wel 
duizend stukjes. En ter afwisseling 
spelen ze ook wel eens kwartet en 
memory. Huisdieren heeft Bart niet. 
Wel hebben ze een vogel Tommie, 
maar die logeert nu even ergens 
anders, want Bart kan er niet zo goed 
tegen. Hij is allergisch. En dat is niet 
leuk. Ook hebben ze een konijn 

gehad. Een aanloop konijn. Hij kwam gewoon via de tuin 
bij hun. Er is toen een mooi hok voor het konijn gekomen 
en toen dat er was, is het konijn….., ja, je raadt het 
misschien al, het konijn is weer weggelopen. Nou, wat een 
dom konijn, wordt er goed voor je gezorgd, neemt hij weer 
de konijnenpoten. En ik ga er ook weer vandoor, bedankt 
voor de koffie en koop iets leuks van je cadeau bon. 
 
 
Houdoe! 

Hallo allemaal, 
 
Hoe gaat het met jullie? Lekker uitgerust in de carnavals 
vakantie? Of doen jullie dit nu op school, na al dat gedans 
en gehos en nachten lang niet slapen door al dat gefeest. 
Wat was de optocht leuk hè? En erg koud! Maar nu even 
weer een paar weken terug in de tijd. Het is koud, nat en 
mistig weer, als ik naar de 
prijswinnaar van de kleurplaat ga. 
Om je geheugen nog even op te 
frissen na al dat gefeest, het is de 
kleurplaat van een man met zijn 
ski’s op zijn rug, die een berg 
beklimt. En dan als hij uitgeput 
bovenkomt, ziet dat er op de berg al 
bloemen bloeien en de sneeuw al 
aan het smelten is. En dan valt er 
weinig te skiën. Weet je nu weer 
welke kleurplaat ik bedoel?  
Nou, de prijswinnaar 
is...........����
��D
�;6��6D. 
Bart woont op de St.Janstraat samen 
met zijn vader en moeder en zijn 
broertjes Wouter en Stan.  
Bart is 7 jaar en zit in groep 3-4B bij 
juffrouw Maria en juffrouw 
Yvonne. Hij heeft dit schooljaar 
leren lezen en schrijven. En dat is 
erg leuk. Hij speelt graag in de 
bouwhoek op school en maakt dan 
een flat en een straat. Bart helpt 
graag andere kinderen en soms vragen ze of hij hen kan 
helpen. Sportief is hij ook. Bart heeft zijn zwemdiploma A 
al en gaat nu verder voor zijn B diploma. En als hij al zijn 
zwemdiploma’s heeft dan wil hij graag bij Jong Nederland. 
Daar zitten meer jongens van zijn klas bij. Bij Jong 
Nederland doe je allemaal leuke dingen. Met school heeft 
hij een ochtend geschaatst op de kunstijsbaan in Eindhoven. 
Daar kregen ze ook nog schaatsles, o.a. hoe je moet vallen 
en opstaan. En wat ook belangrijk is, hoe je moet remmen. 
Na de schaatsles was er nog tijd genoeg om wat hij geleerd 
had in praktijk te brengen. En lekker op de slee zitten met 
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Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze �JJ�
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in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 
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17 Terugkeer van ‘t Kanon in Zandoerle 

18 BIO: Gezelligheidstoernooi Jeugd + Senioren 

24 Oud papier ophalen 

24 + 25 Tiener Comité: Activiteiten oudste tieners 

25 St. Jansmarkt 

27 Harmonie: Buitenconcert (afsluiting seizoen) 
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11 t/m 14 25e Fiets-4-daagse Kempenland 

22 Oud papier ophalen 

30 Start Vakantieprogramma: Olympische Dag 
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1 + 2 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 

1, 2 en 3 Vakantieprogramma: Bivak België 

4 Vakantieprogramma: Speeltuin Lommel (B) 

6 Vakantieprogramma: Fietstocht + Barbecue 

8 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 

10, 11 + 12 Vakantieprogramma: Wandeldriedaagse 

12 
Harmonie: inhalen Jeugdwandel 3-daagse Oerle + 
Aansluitend afsluitingsavond vakantieprogramma 

11 t/m 13 Tiener Comité: Bivak 

19 Tiener Comité: Afsluitingsavond 

26 Oud papier ophalen 

27 + 28 Groen en Keuring: Bloemententoonstelling 
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6 KVO: Begin gymmen 

9 
Inzamelen Klein Chemisch Afval: 
op het kerkplein van 8.30 uur tot 10.15 uur 

12 KVB: Avond over Brabant 

13 KVO: Openingsavond 

16 t/m 19 Oers Kermis 

20 KVO: Kaarten en rummikubben 

23 Oud papier ophalen 
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8 Harmonie: 3e Veldhovense beginnersorkestendag 

11 KVO: Moederdagviering 

18 KVO: Koken voor moeder en dochter (BGV) 

25 KVO: Kienen 
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15 KVO: Kennis en Kunde van de BGV 

15 KBO: Jaarvergadering 

18/19 Stille Omgang Amsterdam 

19 Harmonie: Voorjaarsconcert in de Schalm 

21 Harmonie: Open repetitie 

25 Oud papier ophalen 

25 KVO: Creatieve workshops 

25 Presentatieviering 1e Communie om 19.00 uur 

26 Open dag Veldhovense Muziekschool 

27 BIO: Jaarvergadering 
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28 KVO: Excursie bij ‘t Geitenboerke 
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1 Harmonie: 34ste jeugdsolistenconcours te Veldh. 

5 KVO: Volksdansinstuif te Oirschot 

7 Viering Heilig Vormsel om 19.30 uur 

8 Inzamelen Klein Chemisch Afval:  
op het kerkplein van 8.30 uur tot 10.15 uur 

9 Tiener Comité: Braderie 

11 KVO: Paasbrunch Joke Pijnenburg 

12 KVO: Paasstukjes maken 

15 BIO: Schoolkorfbaltoernooi i.s.m. SDO 

16 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 

21 BIO: Casinospel gehele jeugd, aanvang: 18.30uur 

22 Oud papier ophalen 

26 KVO: Afsluitingsavond 

28 Koninginnenacht in Dorpscentrum d’Ouw School 

29 Oranjemarkt bij De Berkt 
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7 Harmonie: Dauwtrappen 

10 KVO: Kringbedevaart in Meerveldhoven 

13 Boergondisch Oers 

17 BIO: Pupillendag 

21 Oerse Motortoertocht 

25 Viering 1e Communie Oerle om 12.00 uur 

27 Oud papier ophalen 
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4 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 

5 Harmonie: 29ste Pinksterconcert 

10 Bedevaart naar onze Lieve Vrouw van 
Scherpenheuvel 

11 BIO: Knegseltoernooi 

12 Rabobank Oerle-Wintelre: 
Algemene Ledenvergadering  


