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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 Veldhoven 
 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 
�����������������

Via e-mail naar �
	����
1��
������
��*�� of in de brievenbus bij 
dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd). 
 
�������	�
�	�������	�������
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (���

�����	�
����
�)  � 112 
Geen spoed, toch politie  � 0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven: � 040 - 253.33.33 
 
Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meldt klachten op telefoonnummer: � 040 - 258.44.44 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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7 30-07-2007  33 (15-08-2007) 

8 27-08-2007  37 (12-09-2007) 

9 01-10-2007  42 (17-10-2007) 

10 29-10-2007  46 (14-11-2007) 

11 26-11-2007  50 (12-12-2007) 

Adres internet: �����������	
�����
����� 
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marinella@boer10.com 

Atelierruimte: 
��������	
	�

��
	�������������

www.boer10.com 

Postadres: 
��������
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Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143 

Ons moeder, ���������������+�(��,��, is  
vrijdag 27 april 2007 op 86 jarige leeftijd overleden. Ze is 
op woensdag 2 mei na een mooie, zonnige eredienst 
begraven op het kerkhof van de parochiekerk in Oerle. Haar 
laatste wens was bijgezet te worden in het graf van ons 
vader, waarmee ze vijftien jaar gehuwd is geweest en van 
wie ze, zoals ze zelf zei: ‘vijf 	����jongens’ heeft gekregen. 
 
Het was een emotionele begrafenis.  
In de kerk was voelbaar hoe geliefd ons moeder was, bij 
haar zonen, haar schoondochters, haar tien kleinkinderen, 
haar familie, haar vrienden, haar kennissen en haar vele 
dorpsgenoten die de kerk vulden.  
 
Ons moeder zei vaak: ‘het leven is �����, heel �����’. 
Hartelijk dank aan allen die samen met ons moeder het 
leven tot een feest hebben gemaakt. 
 
Tevens danken wij iedereen voor het getoonde medeleven 
tijdens de begrafenis en voor alle andere, mooie, warme en 
liefdevolle steunbetuigingen, ontvangen per post, per email, 
via de telefoon of persoonlijk. Het deed ons en onze 
gezinnen erg goed jullie vriendschap en nabijheid te voelen. 
 
Haar liefhebbende, trotse zonen, 
Maarten, Gert-Jan, Wouter, Richard en Johan. 
 

------------------------- 
�����#�-�
 
Hartelijk dank voor de cadeaus, bloemen, vele kaarten en 
gelukwensen bij ons gouden huwelijk. 
 
Adriaan en Leen van Doren. 

�������	
��	�
����	�����������	�����	�����	

���.��� �����/�� �,� �����	
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Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
We vieren dit op 0��������������� �� ��

1.  
Ter gelegenheid van dit jubileum is er een ����$��������
�1*

������2*

�����in Dorpscentrum d’Ouw School.  
Oude Kerkstraat 18, Veldhoven. 
 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
Verder zal er eind juli ook een jubileum Koers verschijnen. 

�������	

Gezocht, hulp in de huishouding voor 3 uren in de 
week in Oerle. Tijden in overleg.  
Voor meer info bel met: � 06-20920915. 

�����������
	������	

�������	
���������������������������
 
Per 16 mei 2007 zijn de eigendomspapieren van het 
Jeugdhuis, overgedragen van Stichting Jeugdbelangen aan 
Dorpscentrum d’ Ouw School. 
Voor de verenigingen die gebruik maken van het Jeugdhuis 
verandert er niets alleen gaan de boekingen dus voortaan 
via d’Ouw School. 
We hebben ook een nieuw bestuurslid, namelijk  
Tinus van Campen. Welkom in de club Tinus.  
 
Bestuur Dorpscentrum d’Ouw School. 
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Op 19 en 20 mei jl. zijn BIO A1 en BIO 2 kampioen 
geworden in hun klasse. 

De dames van BIO A1. 

De dames van BIO 2. 

"���#�	���$����%���������	

������������������������
 
Tegen alle weersvoorspellingen in was het dit jaar een 
schitterend fietsweertje. Het zonnetje scheen lekker en er 
lag zo ongeveer 22 kilometer fietsroute door de bossen van 
Oerle en omstreken te wachten.  
We waren er al snel van overtuigd dat de routeplanners van 
dit jaar, Jan van Kuijk en Paul de Kort het goed voor elkaar 
hadden.  
Goed berijdbare zandpaden door velden en bossen en wat 
stukjes harde weg om de spieren wat rust te gunnen.  
 
Na een welverdiende rust in de bossen met een natje en een 
droogje vervolgden wij onze tocht.  
Dit was echter van korte duur. Bij de eerste afdaling kreeg 
Co een tak tussen de spaken wat resulteerde in een 
voorwaartse salto. Een van de achtervolgers kon haar niet 
ontwijken en volgde het voorbeeld.  
Alle goed bedoelde hulp werd afgewezen en na een minuut 
of 10 zuchten en kreunen konden we de weg weer 
vervolgen.  
 
Voor zover wij weten heeft verder iedereen (ongeveer 120 
personen) zonder kleerscheuren d’Ouw School bereikt waar 
de vragen nog beantwoord konden worden.  
Rond de klok van 18.00 uur werd begonnen met de 
prijsuitreiking die een zeer verrassende winnaar opleverde, 
althans voor mij was het een grote verrassing.  
 
Het zal niet meevallen om volgend jaar deze tocht te 
evenaren, Jan en Paul hartelijk bedankt!!!!  
Hopelijk is het volgend jaar ook mooi weer en dan zien we 
jullie graag weer allemaal terug.  
 
Groetjes, Kees en Co. 

�����

����

�����
�����

����
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3 

���������	
��	��

�

�����

�

�����������������

�

����������������

��������	�
�������	����	���
�����

 ������!������
!���"�#����������"�$
������
 
%����
!�����������!& Op 8 mei 2007 zijn door notaris mr. 
H.J.A.M. van Kruijsdijk de volgende winnende lotnummers 
getrokken in de jubileumloterij van Harmonie St. Cecilia: 
 
1e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1364 
2e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1606 
3e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1764 
 
 
%����
!�'���������!& Op 28 mei 2007 zijn door notaris  
mr. L.C.A.M. Meijers de volgende winnende lotnummers 
getrokken in de jubileumloterij van Harmonie St. Cecilia: 
 
1e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1183 
2e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1539 
3e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1321 
 
 
%����
!�(���������!& Op 5 juni 2007 zijn door notaris  
mr. L.C.A.M. Meijers de volgende winnende lotnummers 
getrokken in de jubileumloterij van Harmonie St. Cecilia: 
 
1e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1785 
2e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1736 
3e prijs ������-  is gevallen op lotnummer 1366 
 
����������	
���������
����������������
����
����������
�������������������������������
������������������������
����������
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Beste K.B.O.-ers, 
 
Natuurlijk heeft u de datum 9 augustus 2007 al in uw 
agenda of op uw kalender genoteerd staan. 
�
��������������)��"

���"���������������
!*�
Ook dit jaar is onze locatie wederom Koningshof aan de 
Locht in Veldhoven. 
 
Het thema voor de ochtend is: +,-.-/-�*0 
Er is op dit gebied heel wat te zien en heel wat informatie te 
krijgen. Een gedeelte van het programma wordt door onze 
leden van verschillende afdelingen zelf ingevuld. Om 
enkele te noemen; volksdans, zang, koersbal,  
Nordic Walking enz. Maar er is ook informatie van Cardo 
en van SWOVE o.a. leefstijl in de wijk. 
Het ochtendprogramma loopt van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Tussen de middag heeft u de mogelijkheid om hier  
(op eigen kosten) een lunch te gebruiken. 
 
Het middagprogramma begint om 13.00 uur met koffie/thee 
en gebak en eindigt om ongeveer 17.00 uur. 
 
Wij bieden u een prachtig programma. Wij hebben de 
+������	���1�

�20 kunnen contracteren. 
Zij vullen de middag met dans, zang en acteren. Zij treden 
individueel op maar ook tezamen. Zij bespelen en spelen in 
de zaal. De personen die zij imiteren zijn levensecht. 
Dit moet u met ons mee komen beleven. 
Na afloop is er nog een kleine verrassing. 
 
Kortweg: het wordt een fantastische culturele dag. 
 
Dus 9 augustus alvast noteren. 
Het wordt een fijne dag voor dames en heren. 
 
Groetjes namens de commissie 
Pieter Hermsen en 
Madeleine van Meel. 
 
3
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Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
�

�
�����������������

 ���&�������	��	���#�	

���;�����������������
 
Op 23 en 24 juni van 11.00 tot 17.00 uur is in de bossen 
van Oerle een bijzondere expositie te zien. Cursisten van 
Hanneke van der Zanden stellen hun schilderijen ten toon in 
het bos rondom Hanneke’s atelier aan de  
Eindhovensebaan 130. 
Ook zullen enkele 
beeldhouwers hun 
werk ten toon stellen. 
Bij slecht weer wordt 
de expositie verplaatst 
naar 30 juni en 1 juli. 
 
Het zal de vierde 
bosexpositie worden 
en gezien het succes 
van de vorige edities 
zijn de verwachtingen 
weer hoog gespannen. 
Er komen ongeveer 
100 schilderijen te 
hangen gemaakt door 
35 mensen, waaronder 
enkele Oerlenaren. 
Alle technieken zijn vertegenwoordigd: olie-, acryl en 
aquarelverf, pastel, potlood en gemengde technieken. Er 
zijn zelfs enkele werken waarin acrylverf gecombineerd is 
met metalen.  

De schilders hebben zich de afgelopen twee seizoenen 
onder andere laten inspireren door landen en culturen van 
de hele wereld. Daarnaast heeft men gewerkt met 
rechthoekige vlakverdelingen in combinatie met mens, dier 
en plant. 
De cursisten van Hanneke van der Zanden bepalen zelf het 
onderwerp wat ze gaan schilderen, ze krijgen wel de 
thema’s aangereikt. De resultaten zijn dan ook zeer divers 
en vaak verassend. 
Nieuw dit keer is de combinatie met het werk van een 
aantal beeldhouwers. De beelden in diverse steensoorten 
zijn zowel figuratief als abstract en zijn wat betreft 
structuur en kleur prachtig te combineren met de 
verscheidenheid aan schilderijen. 
 
Om de sfeer van het bos intact te houden zullen de 
schilderijen aan de bomen worden gehangen en de beelden 
op boomstronken in het groen geplaatst worden. 
Op het terrein is geen parkeerruimte dus bezoekers kunnen 
het beste met de fiets of te voet komen. 
Bij twijfel of het weer te slecht is kan men bellen met 
Hanneke van der Zanden, � 040-2052637. 
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$onderd jaren 
<l die onze harmonie 
=eeds telt. 
4aar steeds blijft 
�erse harmonie verjongen. 
�ieuwe leden, nieuwe muziek, 
>n hun motto is dat de 
�euwige jeugd. 

 
�amen spelen, optreden 
>s na honderd jaren  
�og steeds de weg die 
 oekomst heeft.  

 
�oncerten op grote schaal, 
�en serenade. Onze Harmonie 
�ecilia doet het allemaal. 
>n Oerle steeds van de partij 
?aten we hopen  
>n de komende eeuw op 
<ltijd weer de eeuwige jeugd. 

�����	��#����	

������������	
������������������
 
U bent lid van Rabobank Oerle-Wintelre. Als lid kunt u 
meepraten over het beleid van uw bank. Daarom nodigen 
we u van harte uit voor onze algemene vergadering op  
18 juni 2007. U bent welkom vanaf 19:30 uur in de 
jubileumhal van Harmonie St. Cecilia aan de 
Zandoerleseweg 17 te Oerle. 
De vergadering begint om 20:00 uur. 
 
Op de agenda staan onder meer de jaarrekening 2006 en de 
benoeming van leden van het bestuur en de raad van 
toezicht. De volledige agenda, de jaarrekening 2006, het 
jaarverslag 2006, de notulen van de vorige vergadering en 
de overige relevante stukken liggen voor leden ter inzage 
op ons kantoor aan de Zandoerleseweg 10 te Oerle en op 
ons kantoor aan de Willibrordusstraat 29 te Wintelre.  
We hopen u te mogen verwelkomen, want uw stem telt. 
 
Het bestuur 
 
Hieronder vindt u de verkorte agenda 
• Opening 
• Notulen vorige vergadering 
• Jaarrekening 2006 
• Decharge gevoerd bestuur en het toezicht daarop 
• Benoeming leden bestuur en raad van toezicht 
• Mededelingen en rondvraag 

�������	
������������
�������
�	�����������
�����	
���	���������
������	�������������
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�� 
Famke en Froukje Coppens, de Glazenmaker 29 
Imke Wassercordt, de Glazenmaker 64 
Myrthe Dieben, de Bleker 53 
 
$�������� 
Heike van Zon en Rob Verspaandonk, Korze 5 
Cynthia Louwers en Jeroen van Laarhoven, Werfberg 9 
 
/�������#���
� 
Cor en Maria Borgers - Arts,  Grote Vliet 10 
Adriaan en Leen van Doren - Jansen, Nieuwe kerkstraat 6 
 
�����������
Bert Verbaant, echtgenoot van Jo Baselmans,  

Plataanbeek 56 (62 jaar) 
Herman Bleekman, echtgenoot van Betsie van Rooij, 

Sagitta 35 (79 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 
 
�	���
����
���	�����	
�����	�����������	��	
����
���
�	
��	���
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  16 – 17 juni: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo $%!%%����: Openluchtmis op het kerkplein t.g.v. 100 jaar 

Harmonie: Eucharistieviering met pastoor 
W. Smulders.  
Bij slecht weer vindt de viering plaats in de 
feesthal aan de Zandoerleseweg  

 
De week van  23 – 24 – 25 – 26 juni: 
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker (The Unity) 
wijding van de St. Janstros 

zo  10.15 uur: Woord- en Communieviering met  
M. Sanders, pastoraal werker:  
gilde + wijding van de St. Janstros  

ma 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders: 
gilde St. Jan Baptist 

di   19.00uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders: 
gilde St. Jan Baptist 

 
Weekend van  30 juni en 1 juli: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekend van  7 en 8 juli: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 
 
Weekend van 14 en 15 juli: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekend van  21 en 22 juli: 
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

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

M. Sanders, pastoraal werker 
 
Weekend van  28 en 29 juli: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

Weekend van  4 en 5 augustus: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
 
Weekend van  11 en 12 augustus: 
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

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

M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus) 
 
Woensdag 15 augustus: Maria Hemelvaart: 
wo 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekend van  18 en 19 augustus: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 



7 

"������
��	�#����
�	���	���		�	��
����
		
��
 
Enkele jaren geleden werd een opvangcentrum geopend ten 
noorden van de kom van Oerle. Er was naast belangstelling 
ook verzet, een dubbel gevoel dat er altijd is wanneer 
vreemdelingen in de buurt komen wonen. 
 
Niets menselijks is ons vreemd. De ontmoeting met een 
vreemdeling roept dubbele gevoelens op. Dat deed het 
vroeger; dat doet het nu. Enerzijds is de vreemdeling 
bedreigend, omdat hij anders is en onbekend. Weet jij wat 
hij in zijn schild voert en hoe sterk hij is? Anderzijds heeft 
de vreemdeling ook iets boeiends. Hij brengt nieuwe 
verhalen met zich mee, nieuwe voorwerpen, andere 
gebruiken. Wie weet, heb je daar wat aan. En voor de 
vreemdeling zelf? Daarvoor geldt diezelfde dubbelheid. 
Waarbij komt, dat hij of zij meestal in de kwetsbare positie 
zit. Hij heeft geen eten, geen onderdak, geen of weinig 
kennis van de taal en van de gebruiken. Hij is afhankelijk 
van de gastvrijheid van anderen. Hij moet er maar op 
vertrouwen, dat hij wordt opgenomen. Wanneer slaat de 
vriendelijkheid om in vijandigheid? Veel culturen hebben 
daarom het gastrecht ontwikkeld om de kwetsbare positie 
van de vreemdeling te waarborgen. "Ik was een 
vreemdeling en je hebt Me opgenomen." 
 
In de bijbel kom je ook deze dubbelheid tegen. Enerzijds 
hoor je waarschuwingen tegen alles wat vreemd is: 
vreemde vrouwen, vreemde goden, vreemde leringen. 
Anderzijds worden vreemdelingen soms ten voorbeeld 
gesteld. De vreemdeling komt voor in het rijtje van 

kwetsbare mensen naar wie in het bijzonder moet worden 
omgezien: de arme en de zieke, de weduwe en de wees, de 
vreemdeling. Daarvoor worden verschillende religieuze 
motieven aangegeven: de God van Israël is een God die 
partij trekt voor de armen. Het volk Israël is zelf 
vreemdeling geweest in Egypte. God is niet alleen de God 
van Israël, maar de God van alle volkeren. Die motieven 
klinken allemaal mee, als we in het verhaal van het Laatste 
Oordeel Jezus horen zeggen: "Ik was een vreemdeling en je 
hebt Me opgenomen." (Mt 25) 
 
Door de eeuwen heen hebben christenen gastvrijheid 
verleend aan vreemdelingen, hoewel we ook moeten 
bekennen dat er veel vijandigheid is geweest tegenover 
vreemden. Een belangrijk christelijk motief in de omgang 
met vreemden is dat voor God elke mens telt. Daarmee valt 
in beginsel elke grens tussen mensen weg. Vandaar dat 
Paulus ook over de gemeente van Christus kan schrijven: 
"Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, 
mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus 
Jezus." (Gal 3, 28) 
 
Toch blijft het vreemd gaan in deze wereld: geven 
christenen gastvrijheid aan andersgelovigen en mogen zij 
moskeeën bouwen in ons land (nu weer actueel vanwege 
het stopzetten van de bouw van een nieuwe moskee in 
Amsterdam), in Saudi Arabië bijvoorbeeld mag geen enkele 
andere godsdienst een gebouw hebben, tenzij de islam. In 
andere overwegend islamitische landen worden figuurlijke 
en administratieve barricades opgeworpen bij de bouw van 
een kerk. Redenen voor veel mensen in Nederland om het 
‘gebod’ van de gastvrijheid niet na te volgen en te pleiten 
voor uitzettingen… 
 
Zoals zo vaak moeten we als christenen en als mens leven 
met een spanning tussen goed en kwaad, tussen gastvrijheid 
bieden en het afgrendelen van je eigen grondgebied… 
 
Mardi Sanders 



8 

Onze winkels kunt u vinden in:
&��'(&	
�����	�����	


)����	
��*	�������*��	����+�
 
Na vele jaren waarin het onmogelijk was om op zaterdag 
het kerkelijk huwelijk in te laten zegenen is er nu door de 
pastores, in samenspraak met parochievergadering en 
kerkbestuur, gekozen voor nieuw beleid op dit punt. Dit 
beleid is dat het mogelijk is om ook op zaterdag te trouwen 
in de kerken van Sint Jan de Doper en de Heilige Caecilia. 
De bisschop van ’s Hertogenbosch heeft in het verleden aan 
de pastores en kerkbesturen gevraagd geen kerkelijk 
huwelijk toe te staan op zaterdag. Dit omdat de pastor ook 
op zaterdagavond voor moet gaan in de weekeindviering. 
Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid dat er op 
zaterdagmorgen een uitvaart gehouden moet worden. Zou 
er dan op zaterdag ook nog een huwelijksinzegening 
gepland staan, zou dat een te grote belasting zijn voor de 
voorganger, de priester of diaken die het huwelijk moet 
inzegenen, maar ook bijvoorbeeld voor een koster, een koor 
dat drie keer zou moeten zingen en dergelijke. Binnen onze 
parochie van de heilige Drie-eenheid hebben we ons ook 
trouw aan dat verzoek gehouden, soms tot grote frustraties 
van bruidsparen die graag op zaterdag voor de kerk wilden 
trouwen. 
Omdat wij niemand de sacramenten willen onthouden en 
wij vrezen dat als mensen niet op zaterdag in de kerk 
terecht kunnen, zij helemaal af zouden zien van een 
kerkelijk huwelijk en dus van het ontvangen van het 
sacrament van het huwelijk Daarom vinden wij dat we de 
goede adviezen van de bisschop in deze in de wind moeten 
slaan en het mogelijk moeten maken dat mensen ook op 
zaterdag in de kerk kunnen trouwen. De pastoor en ook de 
koster hebben aangegeven bereid te zijn voor een 
huwelijksviering, of een huwelijksjubileum, op zaterdag. 

En waarom zouden we de parochianen die mogelijkheid 
dan ontzeggen. 
Daarom: er kan dus gevraagd worden om de inzegening van 
een huwelijk of het vieren van een huwelijksjubileum op 
zaterdag. 
Echter…. Voor de niet-parochianen die over uw schouder 
meelezen: wij weten dat het in andere parochies niet 
mogelijk is om op zaterdag te trouwen. Het risico bestaat 
dus dat trouwlustigen van buiten de parochie Heilige Drie-
eenheid nu een beroep doen op onze pastoor om in Oerle of 
Veldhoven-Dorp te mogen trouwen. Deze mensen moeten 
wij teleurstellen. Dat kan dus niet! Volgens afspraak in het 
dekenaat worden huwelijksaanvragen van bruidsparen 
afkomstig uit andere parochies niet gehonoreerd. Anders 
zou het kunnen gebeuren dat we bruidsparen uit eigen 
parochie moeten teleurstellen omdat de kerk al bezet is 
vanwege een huwelijksinzegening van niet-parochianen. 
Dit is een nieuw beleid. We kunnen ons voorstellen dat er 
mensen zeggen: waarom mogen zij nu wel en wij toen niet. 
Maar aan de pijn van toen kunnen wij nu niets meer doen. 
Maar door het trouwen op zaterdag nu wel mogelijk te 
maken, hopen we dat die pijn uit het verleden geen pijn van 
de toekomst wordt. 
 
Het kerkbestuur.  
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Noteer in uw agenda: 
 
�������������76�
�������*�
 
Ten bate van de restauratie organiseert het sponsorteam een 
gezellig diner waarvan de opbrengst bestemd is voor de  
H. Caeciliakerk.  
 
Wij bieden u een 5-gangen diner inclusief drankjes voor  
����- per persoon. 
 
Om het doel niet uit het oog te verliezen vindt het diner 
plaats in Restaurant D’n Admirael, Kromstraat 2 
Veldhoven. 
 
Gelieve in te schrijven bij: 
- Gerry van Tuijl  � 040-2542400 
 
U kunt het verschuldigde bedrag ook storten op  
rekeningnummer: 1175.76.735  
t.n.v. Parochie H. Drie-eenheid  
onder vermelding van: diner en uw naam.  
 
U ontvangt van ons een bevestiging. 
 
Tot ziens op 31 augustus, 
 
Namens het sponsorteam, Gerry van Tuijl 

���������������
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Aan alle verenigingen en stichtingen in Oerle. 
 
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van een vergadering ter 
voorbereiding van de tweede kersttocht door Oerle.  
Deze vergadering is op 20 juni, aanvang 20.00 uur in 
Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
AGENDA 
1. Opening 
2. Evaluatie kersttocht 2006 
3. Suggesties 2007 
4. De taferelen 

#	��������������� 
a. De schepping van de mensen 
b. Abraham gaat naar het beloofde land 
c. Mozes leidt het volk uit de slavernij van 

Egypte 
d. David wordt koning 
e. De profeet Jesaja kondigt de Messias aan 
f. Johannes de Doper 
$�������� 
g. Maria wordt bezocht door de engel en gaat 

naar nicht Elisabeth 
h. De droom van Jozef 
i. De volkstelling 
j. De volle herberg 
k. De herders op het veld 
l. Jezus is geboren, de kerststal 

5. Datum nieuwe bijeenkomst 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
 
Werkgroep kerst in Oerle 
 
Mardi Sanders, Henriette Schoonen, Kitty Tholen 

����������	����	���#�	
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Sinds 4½ jaar woont Joep samen met zijn vrouw Hennie in 
de Sint Janstraat. Naast zijn grote hobby tuinieren (de tuin 
is werkelijk een paradijsje!) fietst Joep veel en loopt hij 
halve marathons. Overdag legt hij zijn ziel en zaligheid in 
zijn werk: het opzetten van dode dieren. In eerste instantie 
lopen bij veel mensen de rillingen over de rug als ze dit 
horen. Maar tijdens zijn presentatie, en nu weer tijdens ons 
gesprek, blijkt pas hoe mooi en leerzaam dit beroep is. 
 
/���������
����
We gaan terug naar de jaren vijftig. De familie Teurlincx, 
vader, moeder, drie zonen en vier dochters woonden in 
Eindhoven, stadsdeel Gestel. Joep zijn vader was van 
oorsprong elektricien en had als hobby het opzetten van 
dode dieren. Maar door de jaren heen kwamen er steeds 
meer klanten en kon hij zijn baan voor halve dagen 
opzeggen. Uiteindelijk werd het zo druk dat hij van zijn 
hobby zijn beroep kon maken. Toen het drukker en drukker 
werd moesten de jongens ook mee gaan helpen. Inmiddels 
heeft het bedrijf een hele goede reputatie opgebouwd en 

komen de klanten van heinde en verre. De werkplaats 
bevindt zich aan het Willaertplein. De gebroeders Teurlincx 
behoren samen met nog drie of vier bedrijfjes in Nederland 
tot de gecertificeerde preparateurs. De broers hebben 
allerlei wetten moeten leren over het invoeren van vreemde 
dieren etc. en hebben voor een ballotagecommissie moeten 
bewijzen dat zij goede preparateurs zijn. Natuurlijk zijn er 
nog meer mensen in Nederland die dieren opzetten, maar 
die hebben meestal een baan erbij of het zijn hobbyisten.  

 

��	������
Door de jaren heen is er binnen het bedrijf van de 
gebroeders Teurlincx een natuurlijke verdeling van de 
werkzaamheden ontstaan. Karel is de oudste broer, hij zet 
vooral vogels op, Joep doet vooral de zoogdieren en Ron 
(de jongste broer) zorgt vooral voor het villen en het 
afwerken. Momenteel hebben ze nog niemand gevonden 
die straks de zaak kan overnemen. Karel en Ron hebben 
wel kinderen, maar die willen later iets anders gaan doen. 
Er werken ook regelmatig stagiaires bij de gebroeders 
Teurlincx maar daar is tot nu toe nog geen waardig 
opvolger uitgekomen. Preparateurs behoren tot de vrije 
beroepen, dus iedereen die goed is opgeleid mag zich 
zelfstandig vestigen. 
 
C/����������

�:�
De klanten van de Gebroeders Teurlincx bestaan naast 
particulieren uit scholen, musea, film- en fotostudio's en 
veel reclamebureaus. Er worden veel dieren opgezet voor 
educatieve doeleinden. Maar reclamebureaus en 
fotostudio's zijn de best betalende klanten. Als die bellen 
moet het meestal "gisteren klaar zijn". Joep: "Zo belde het 
reclamebureau van Bavaria ons toen het buiten heel mooi 
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weer was. Er werden in Nederland tropische dagen 
voorspeld en zij hadden een commercial bedacht waarin de 
mussen van het dak vielen. Die man vroeg aan mij: 
"Hebben jullie ook opgezette mussen?" "Nou, ik heb er wel 
een paar in de diepvries liggen die ik kan opzetten," 
antwoordde ik. "Ik heb er eigenlijk een stuk of tien nodig en 
als het kan morgenvroeg, zegt de man. "Nou," antwoord ik, 
"dat wordt echt moeilijk want mijn broers zijn op vakantie 
en ik zit hier alleen. Ik krijg het niet gedaan om in een dag 
10 mussen op te zetten, bovendien heb ik er nog maar twee 
in de diepvries liggen. Uiteindelijk gaat hij akkoord met de 
twee mussen. Hij besluit om ze met de computer te 
dupliceren. En zo hebben we de gekste dingen gedaan.  We 
hebben dat bewegend marmotje geleverd en de Croky 
papegaai voor de commercial met Rijk de Gooyer. Dat zijn 
wel leuke opdrachten, maar ze vragen vaak bijna 
onmogelijke dingen van ons. Zo moest een reclamebureau  
5 ooievaars hebben voor een commercial van auto’s die 
opgenomen moest worden in Zuid-Afrika. Wij konden er 
maar twee leveren, maar ik vertelde die man: "Zolang de 
ooievaars nog niet zijn uitgehard, kun je de komende dagen 
de stand van de kop en de veren nog wel veranderen. Dan 
lijkt het of je er meer hebt."  "Goh", zegt die opdrachtgever, 
"kunnen jullie niet meegaan om dat te doen, jullie zijn daar 
veel handiger in." Uiteindelijk vond de shoot niet in Zuid-
Afrika plaats, maar in Italië. Even goed, leuk om mee te 
maken." 

 

 
�����������
"Hoe gaan we nu precies te werk? Als een dood dier bij ons 
wordt binnen gebracht wordt het eerst in een register 
ingeschreven en voorzien van een merkteken, zodat het dier 
op een legale manier geprepareerd kan worden. Daarna 
leggen we het direct in de diepvries. Want met de 

hoeveelheid werk die we nu hebben liggen kunnen we nog 
maanden vooruit. Voor zoogdieren, die de grootte hebben 
tot en met een vos, gebruiken we houtwol en ijzerdraad om 
de dieren op te zetten. De huiden bewaren we in een bad 
met looistof en de rest wordt als risicomateriaal A 
afgevoerd naar de destructor om te worden verbrand. Als de 
huid minimaal 6 weken in het bad heeft gelegen (langer is 
altijd goed) wordt de huid in de wasmachine gedaan en 
gedroogd. Vogeltjes kun je in principe dezelfde dag 
opzetten omdat de binnenkant van de huid heel dun is en 
meteen kan worden ingesmeerd met looistof. Als de vogels 
vies zijn worden ze ook gewassen en vervolgens droog 
geföhnd. 
Van dieren tot aan de grootte van een vos worden ook de 
loopbotten en de schedels weer schoon teruggeplaatst. Wist 
je dat ze heel vroeger arsenicum en turf gebruikten om 
dieren op te zetten? Preparateurs hadden destijds een 
gifvergunning. Er zijn toen zelfs mensen blind geworden 
van de arsenicum.” 

 

�����������
“Het opzetten van huisdieren is voor ons eigenlijk het 
moeilijkst en vergt dan ook veel tijd. We waarschuwen de 
mensen van te voren wel, want ze krijgen hun hond of kat 
nooit zo terug als zij het in gedachten hebben. Dat beestje 
heeft een bepaalde blik in de ogen en een eigen karakter en 
daaraan herkennen zij hun huisdier. Die blik in de ogen en 
dat karakter krijgen wij natuurlijk moeilijk teruggebracht in 
het opgezette dier. Het komt wel eens voor dat mensen 
meehelpen met de laatste aanpassingen in de kop aan te 
brengen. Zij zeggen dan precies daar nog wat dikker, de 
neus mag groter, de stand van de oren mag zo, etc. Op het 
laatst staan de mensen wel eens zelf mee te kneden om de 
kop in het juiste model te brengen. Dat hadden ze van 
zichzelf nooit verwacht en is wel mooi om te zien.” 
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Vierdaags fietsevenement voor jong en oud door het 
natuurschoon van de Brabantse Kempen. De tochten gaan 
door vele leuke dorpen, langs vennen en door mooie bossen 
en heidegebieden. 
 
$�����
Een aantal routes zijn weer vernieuwd. Er kan gekozen 
worden uit routes met een afstand van globaal 30, 45 of 60 
km. De routes zijn met pijlen uitgezet. Elke deelnemer 
krijgt een volledige routebeschrijving. 
 
	�
����

���
Ontmoetingscentrum De Ligt, Ligt 157 te Veldhoven. 
Gestart kan worden tussen 8.30 en 11.30 uur; de 
eindcontrole sluit om 18.00 uur. 
 
%�������	���
Inschrijven is mogelijk in Ontmoetingscentrum De Ligt op: 
�� maandag 9 juli 2007 van 11.00 - 17.00 uur en 
�� dinsdag 10 juli 2007 van 8.30 - 11.30 uur 
�� daginschrijving dagelijks van 8.30 - 11.30 uur 
of 
�� via www.fiets4daagsekempenland.nl 
 
Deelnamekosten voor 4 dagen bedragen: 
 �����- per persoon; kinderen t/m 12 jaar ����-;  
deelname per dag ����- per persoon. 
 
Secretariaat: Dreef 20, 5504 LC  Veldhoven 

� 06 51490108 
E-mail: info@fiets4daagsekempenland.nl 
Website: www.fiets4daagsekempenland.nl 

Kleding voor ouderen en voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of 

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 

“We werken bijna altijd vanuit onze eigen werkplaats,” gaat 
Joep verder. “Mensen die geïnteresseerd zijn mogen altijd 
komen kijken. Maar het is er niet zo groot dus hele grote 
groepen kan ik niet ontvangen. We zijn een aantal jaren 
geleden (1995) gebeld om de aangespoelde potvis in 
Scheveningen te prepareren. Voor dat soort werk huren we 
natuurlijk een grote loods. Voordat de potvis naar zo’n 
loods verscheept kan worden, moeten wij al heel wat 
voorbereidingen op het strand verrichten. Het skelet van de 
potvis is uiteindelijk in drie delen verscheept naar museum 
Natura Docet in Denekamp voor een speciale 
tentoonstelling genaamd ‘Giganten gestrand’. Toen de 
potvis van Scheveningen goed en wel geprepareerd was, 
spoelden er weer dertien aan in Römö in Denemarken. 
Konden we daar weer naar toe. Da's mooi werk om te doen, 
bovendien kom je zo nog eens ergens! Daarom vinden wij 
dat we een mooi en apart beroep hebben. Want zeg nou 
zelf: wie krijgt er nu de kans dieren een tweede leven te 
gunnen!” 
 
Voor meer info: www.preparateur-teurlincx.nl 

��������	
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Vrijdag 11 mei werd op het Gèment in Zandoerle de 
Eucharistie gevierd voor de verbroedering van de Gildes uit 
Wintelre, Knegsel en Oerle. Deze jaarlijks terugkerende 
dienst werd door ruim 300 mensen bezocht. De 
verbroederingsdienst van de gildes wordt altijd bij de kapel 
van Onze Lieve Vrouw van ’t Zand in Zandoerle gehouden. 

Vanwege het 200 jarig bestaan van de kapel van Zandoerle 
werd het geheel nu wat grootser opgezet en waren ook alle 
inwoners van Zandoerle en Oerle uitgenodigd. In de 
feesttent die voor de kapel stond werd de Eucharistieviering 
voorgegaan door Pastoor Smulders uit Oerle, Pastoor 
Verschuren uit Wintelre, Knegsel en Vessem en Diaken van 
Olmen uit Reusel. 
Voorafgegaan door de trom betraden de voorgangers de 
tent die voor deze gelegenheid was ingericht als kerk. De 
dienst werd opgeluisterd door het koor “het Koraal”, zij 
zongen zeer toepasselijke Maria-liederen. Door de hele 
dienst heen waren de elementen van Maria, onze Moeder en 
de verbroedering van de gildes merkbaar. De teksten waren 
allemaal passend gekozen bij het thema: ‘ons Moeder, jouw 
Broeder’. 

Traditioneel voor Eucharistievieringen bij de gilde werd de 
collecte op de trom gehouden. 
Ook volgens de traditie worden tijdens de consecratie de 
vlaggen geheven naar het altaar en wordt de trom geroffeld. 
Deze oude gebruiken van de gilde worden door de 
aanwezige gildes nog steeds in ere gehouden. 
Na afloop van de dienst werd er voor God, Koningin en 
Vaderland de vendelgroet gebracht. Een indrukwekkend 
gezicht om de vendeliers van 3 gildes tegelijkertijd deze 
vendelgroet te zien brengen. 

Het bestuur van de kapel van Zandoerle had voor alle 
aanwezigen een attentie in de vorm van een devotiekaars 
met daarop een afbeelding van de Kapel en een afbeelding 
van het Mariabeeld in de kapel. Voor de aanwezigen was er 
nog koffie in de tent terwijl de gildes verder trokken naar 
Cambiance de Molenvelden om daar hun 
verbroederingsfeest voort te zetten. 
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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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Op zondag 24 juni zal voor de 37e keer de St. Jansmarkt 
plaats vinden. Deze jaarmarkt is een van de oudste in zijn 
soort.  
De kramen met uiteenlopende artikelen bepalen voor een 
groot gedeelte het beeld van de markt, maar wie goed kijkt 
zal zien dat er veel meer te beleven is.  

Onder andere is er voor de kinderen een luchtkussen, een 
ballonnenwedstrijd . Dit jaar zijn er ook weer schminkers 
uitgenodigd om wat vrolijke gezichtjes te toveren. 
Voor het andere publiek is er een hoefsmid, die laat zien 
hoe een paard weer vierkant op de ijzers gezet wordt. 
Verder zijn er de special auto’s te zien die gebruikt zijn bij 
de tv-serie “Back To The Future”. 
Enkele paardenkoetsen staan op het Gèment te pronken, 
imkers vertellen over hun hobby en nog meer verenigingen 
presenteren zich met hun activiteiten 
 
Voor een droogje kan men terecht bij diverse kramen. Voor 
een natje natuurlijk in de grote tent waar het weer goed 
toeven is met een glaasje en een praatje. 
 
Ook moet men dit jaar niet opkijken als er zomaar ergens 
een zeemanskoor wat oude bekende meezingers ten gehore 
brengt. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
11.45 uur: Opening door Gilde St. Jan Baptist 
13.00 uur: Harmonie St. Cecilia 
13.45 uur: Volksdansgroep “de Klumpkes” 
14.00 uur: Drumband “de Trom” 
16.00 uur: Volksdansgroep “de Klumpkes” 
 
Tussen de bedrijven door is er live muziek door een 
populaire band. Zoals u ziet, een hele middag vertier en 
natuurlijk vragen wij weer géén entree.  
Dus wat let je om eens over onze markt te lopen 
 
Er zijn nog enkele dvd’s te verkrijgen met foto’s van het 
ophalen, het restaureren en het terug plaatsen van ons 
kanon (kosten  �����
 
 
Info: Pieter Meulenbroeks � 040-2300625 
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Nagerecht voor 4 personen 
 
Ingrediënten: 
300 gram pure chocolade 
½ dl sterke koffie 
½ dl Grand marnier of Cointreau 
4 eieren 
zout 
1,5 dl slagroom 
50 gram suiker 
200 gram aardbeien 
1 bekertje ( 125 ml ) crème fraîche 
enkele blaadjes munt 
 
Werkwijze: 
Smelt, in een klein pannetje op een lage stand, de chocolade 
in de koffie en Grand marnier of Cointreau al roerend. Dit 
kan ook in een glazen bakje in de magnetron, 1 minuut op 
400 watt. Splits de eieren. Klop 2 eidooiers romig en licht 
van kleur. Bewaar de andere 2 eidooiers voor een omelet of 
een roerei. Neem de chocolade van de warmtebron en roer 
het dooiermengsel door de gesmolten chocolade. Klop de  
4 eiwitten stijf met een snufje zout. Klop de slagroom stijf 
met de suiker. Spatel de eiwitten en slagroom door elkaar 
en daarna door het afgekoelde chocolademengsel. Verdeel 
de chocolademousse over coupes of schaaltjes en laat ze  
2 uur opstijven in de koelkast. Verwijder de kroontjes van 
de aardbeien. Pureer of hak de helft van de aardbeien fijn en 
meng ze door de crème fraîche. Serveer de 
chocolademousse met daarnaast de hele aardbeien, schep er 
met twee eetlepels de aardbeiencrème naast en garneer met 
blaadjes munt. 
 

<
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Fruit, melk en ijs vormen de basis voor een goede shake. 
Fruit en ijs worden vaak aan elkaar gekoppeld, een 
aardbeienshake met aardbeienijs, een frambozenshake met 
frambozenijs.  
Stap voor stap een milkshake maken. 
 
U heeft nodig: 
500 gram aardbeien 
½ liter koude melk 
¼ liter aardbeienijs 
2 eetlepels honing 
1 eetlepel citroensap 
 
Was de aardbeien, houd 4 kleine aardbeien met kroontjes 
apart en verwijder de kroontjes van de rest van de 
aardbeien. Pureer de aardbeien in een keukenmachine of 
blender. Voeg het ijs, de melk, de honing en het citroensap 
toe en laat de machine op een hoog toerental draaien tot een 
schuimig mengsel ontstaat. Schenk de shake in hoge 
gekoelde glazen en garneer de glazen met de 
achtergehouden aardbeien. 
In milkshakes kun je beter honing als zoetstof gebruiken 
omdat suiker moeilijk oplost in koude gerechten en 
dranken. 
 

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

���&����
 
Manlief heeft nogal eens wat bekijks en aanspraak van 
jeugdige bewonderaars sinds hij in zijn nieuwe scootmobiel 
rond sjeest. 
Vorige week nog wilde de ongeveer driejarige bezitter van 
een loopfiets een wedstrijdje met hem doen. 
“Neer ook broem broem.” Horen wij hem tegen zijn ouders 
zeggen, terwijl hij een bewonderende blik op manlief zijn 
mobiel werpt. 
“Ikke harder. Kijk maar. Broem broem.” 
 
En daar gaat hij op zijn denkbeeldige 
motor en hij gluurt over zijn 
rechterschouder om te zien of manlief 
hem volgt. 
Natuurlijk speelt die het 
spelletje mee en 
voorbijgangers kijken 
vertederd naar manlief en de 
kleine jongen, die samen een 
wedstrijdje houden. 
 

�(������������	

En vanmiddag stapt er een kleine jongen op hem af en die 
zegt bewonderend: “Das wel een mooie moto hoor. Mooie 
kleur ook!” 
Manlief helemaal trots … beaamt dat direct en het knaapje 
vraagt belangstellend hoe hard dat voertuig wel gaat. 
 
Er volgt een technische verhandeling waar ik als vrouw 
zijnde natuurlijk geen jota van snap, maar manlief en zijn 
bewonderaar hebben elkaar gevonden. 
De moeder van de kleine jongen rest niets anders dan te 
wachten tot haar zoon voldoende informatie heeft gekregen. 
 
Het knaapje bekijkt manlief zijn mobiel nogmaals 
uitgebreid en zegt dan: “Ik vind het eigenlijk toch wel een 
beetje rare moto.” 
“O ja,” zegt manlief lichtelijk teleurgesteld, “en waarom 
dan wel.” 
“Nou kijk, deze moto heeft helemaal geen uitlaat.” 
“Klopt,” zegt manlief “want dit is een elektrische motor en 
die heeft geen uitlaat nodig.” 
“Oh,” zegt het jongetje op slag zijn interesse verliezend en 
ik zie zijn moeder opgelucht zuchten. 
Zij kan nu tenminste rustig verder lopen en haar 
boodschappen doen in de wetenschap dat zoonlief haar 
weer gewillig volgt. 
 
Thea. 
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Zoals reeds eerder aangekondigd wordt er op 24 juni weer 
een motorrit georganiseerd voor alle motorliefhebbers die 
“iets met Oers hebben”. Door tijdig het onderstaande 
inschrijfformulier in te leveren bij één van de vermelde 
inleveradressen met ’t bijbehorende bedrag voor deelname 
aan de rit (en BBQ) help je de organisatie bij het afstemmen 
van de nodige toebehoren.  
 
����������
�� Deelname kosten per motor: ���- 
�� Wat krijg je hiervoor? O.a. ontvangst met koffie en 

gebak van de sponsors, 
�� herinneringsplaatje en een foto van motor met 

berijder. 
�� BBQ per persoon; 
�� vanaf 12 jaar: ����- 
�� kinderen t/m 12 jaar: ����- 
�� De drank is voor eigen rekening. 
 
,�
	��	
������
Egbert Daal, Welle 8 � 040 2053543 
Johan van Kessel, Zittard 61 � 040 2051330 
Jo van Alst, Oude Kerkstraat 15 � 040 2051928 
Bob van Soolingen, Boonberg 11 � 040 2052213 
 

-
�������������	��.	�/	��	��������	�������

Naam:  __________________________________________ 

Adres:  __________________________________________ 

Postcode en Woonplaats: __________________________________________ 

�� Ja, ik doe mee met de motortoertocht op 24 juni 
Ik rijd mee met ……. personen op ……. motoren (5 Euro/motor). Wordt: ……Euro 

 
�� Ik kom op de BBQ met ……. volwassenen en ……. Kinderen 

10 Euro per volwassene, 6 Euro per kind (t/m 12 jaar).    Wordt: ……Euro 
       ----------------------- 
       Totaal: ……Euro 

�� Nee, ik neem nóch deel aan de rit, nóch aan de BBQ  
maar wil wel op de hoogte worden gehouden bij de volgende rit. 

 
Inleveren bij één van onderstaande personen: 
Egbert Daal, Welle 8;  Johan van Kessel, Zittard 61; 
Jo van Alst, Oude Kerkstraat 15; Bob van Soolingen, Boonberg 11 

Heb je een motorrijbewijs maar geen motor?  
Je kunt er o.a. een huren bij: 

Motoport Westerhoven 
Dorpstraat 8 
5563 BD Westerhoven (NL.) 
Tel: 040-2012542 
Email: info@motoportwesterhoven.nl,  
Internet: www.motoportwesterhoven.nl 

 
Bij voorbaat dank voor het tijdig inleveren en betalen. 
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De Praktische Thuishulp is onderdeel van MEE Zuidoost 
Brabant, locatie Eindhoven en de Kempen en biedt 
ondersteuning aan mensen met een beperking in de 
thuissituatie. Dit doen wij middels het inzetten van 
vrijwilligers. Heb je enkele uurtjes per week of per maand 
de tijd? Dan is dit misschien iets voor jou! 
 
I����	���
 
�� Samenwonend stel, beide met een lichte verstandelijke 

beperking, zou het gezellig vinden als ze een maatje 
hadden. Een vrouw (25-35 jaar) die het leuk vindt om 
spelletjes te doen, naar de stad, film kijken en gezellig 
koffie drinken. Vrijdagavond of in het weekend,  
1 x per 2 weken.  

 
�� Ouders van een 7-jarige jongen met het Syndroom van 

Down zijn op zoek naar een vrijwillig gastgezin, zodat 
zij wat meer tijd hebben voor elkaar en zijn 4-jarig 
broertje. De logé is een leuk kereltje, hij kan al wat 
praten en functioneert ongeveer op het niveau van een 
3-jarige. Welk gezin vindt het leuk om hem  
1x per 6 weken een fijn weekend te bezorgen?  

 
 
��!�	��!�I����	���
 
�� 22-jarige jongen met een lichte verstandelijke beperking 

zoekt een maatje ( 20-35 jaar, m) met wie hij regelmatig 
iets kan gaan ondernemen. Zoals: steden of festivals 
bezoeken, wandelen, fietsen, historische gebouwen 
bezoeken en gezellig praten.  

 
Heb je belangstelling of wil je meer weten over een van 
deze oproepen?  
Neem dan contact op met de Praktische Thuishulp  
� 040-2140373, pth@meezuidoostbrabant.nl.  
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Zaterdag 23 juni zal Dansschool Friends samen met 
Jazzdance Sandra hun tweejaarlijkse theatershow  
GREAZY opvoeren in Theater De Schalm in Veldhoven. 
Streetdance, Breakdance, Jazzdance: alles komt aan bod.  
Er zullen 600 kinderen (vanaf 5 jaar) en volwassenen aan 
meedoen, en er wordt al laaiend enthousiast geoefend.  
Wekelijks vinden er repetities plaats waarin Sandy’s, 
Danny’s, t-birds en pink ladies van alle leeftijden fanatiek 
trainen om het verhaal tot een geheel te brengen. 
 
Voor vragen over deze theatershow van Dansschool Friends 
en Jazzdance Sandra, kunt u contact opnemen via 
telefoonnummer (040) 252 06 33.   

0���������	��	��	,��#
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Het is zover……op 16 juni as wordt de DVD  
“Oerle ons dorp 1960” officieel gepresenteerd aan de 
deelnemers van de Reünie in d’Ouw School. De werkelijk 
unieke beelden zijn voorzien van commentaar en het geheel 
is een prachtige momentopname van die tijd geworden! 
 
De al eerder gereserveerde DVD’s kunnen worden 
afgehaald op dinsdag 19 juni en donderdag 21 juni van 
19.30 – 20.30 uur in d’Ouw School. Uiteraard kunnen dan 
ook nog extra exemplaren gekocht worden. 
 
De DVD “Oerle ons dorp 1960” is ook voor �����- 
beschikbaar tijdens de Feest4Daagse in de Jubileumhal aan 
de Zandoerleseweg. En wel op de Oerse Avond op zaterdag 
16 juni en na afloop van de Parade “Oerle 100 jaar in 
beweging” op zondagmiddag 17 juni.  
 
Degene die hun gereserveerde DVD’s niet op kunnen 
komen halen tijdens de genoemde data kunnen contact 
opnemen met:  
Mart de Graaf, Clementinalaan 27 (�040-2051818).  
Hier zijn ook nog DVD’s te koop. 

�����$����������
 
Zondagmiddag 21 oktober wordt in de hal aan de 
Zandoerleseweg in Oerle het Oers Herfstfist georganiseerd.  
Daar zullen onder andere ���/��������0�����11����12��en 
���7,3�� optreden. 
De Tribute to the Cats band is op dit moment de populairste 
band van Nederland en overal waar ze optreden is het groot 
feest. Deze band bestaat uit 9 bandleden uit Volendam en 
brengen alle oude hits van de vroegere Cats ten gehore. 
Bezoek hun website maar eens: 
www.tributetothecatsband.nl. 
 
Ook de 3-J's komen uit Volendam en gaan in de sporen van 
Jan Smit de hitlijsten bestormen. 
De voorverkoop begint 17-06-2007 en u kunt kaartjes 
kopen/bestellen bij Restaurant de Uitdaging in Oerle, 
Restaurant Ekkersplaza te Son of u kunt ze digitaal 
bestellen bij www.tickets.nl. 
 
Deze middag wordt georganiseerd door  
Harmonie St. Cecilia en Ekkersplaza organisatie. 

����	)��%��%���	
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Het was een gezellige avond. 
Tot volgend jaar! 
 
Het Oranjecomité 
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Meer foto’s kun je binnenkort bekijken 
op de website van Boergondisch Oers. 
 
http://www.boergondischoers.nl 

��������<��/+++�
 
Gevonden voorwerpen: 
�� 1 crèmekleurig vest met rode mouwen 

en rode kraag, achterop zwarte letters 
en cijfer 63, met cd-rom in de zak, 
maat S.  

�� 1 crèmekleurig vest merk WE, maat SL. 
�� 1 wit klein handdoekje 
�� 1 tijgervelletje 
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Een boer had enkele jonge hondjes die hij nog moest 
verkopen. Hij schilderde een advertentie op een bord met: 4 
puppies te koop en zette dit aan het begin van zijn erf aan 
de kant. Net toen hij de laatste spijker in het bord sloeg 
werd hij aan zijn overal getrokken. Hij keek naar beneden 
in de ogen van een kleine jongen. 
 
"Meneer", zei de jongen, "Ik wil een van uw puppies 
kopen." 
 
"Wel", zei de boer, terwijl hij met zijn hand achter in zijn 
nek wreef, "deze puppies hebben heel goede ouders en 
kosten aardig wat geld." 
 
De jongen liet voor een moment zijn hoofd hangen. Toen 
reikte hij diep in zijn broekzak, haalde een handjevol 
kleingeld voor de dag en liet het aan de boer zien. 
 
"Ik heb 39 cent. Is dat genoeg om te kijken?" 
 
"Zeker", zei de boer en hij floot een deuntje. "Dolly", riep 
hij. Uit het hondenhok en over het erf rende Dolly naar de 
boer toe gevolgd door 4 kleine bolletjes wol. De kleine 
jongen drukte zijn gezicht tegen het hek. Zijn ogen 
straalden van verrukking. 
 
Terwijl de honden naar het hek toe kwamen rennen, zag de 
jongen nog iets bewegen in het hondenhok. 
 
Langzaam verscheen er nog een bolletje wol, maar deze 
was zichtbaar kleiner dan de andere hondjes. Op zijn 
achterpootjes gleed het bolletje het hok uit en op een wat 
onhandige wijze begon het hondje vooruit naar het hek te 
hobbelen terwijl het zijn best deed de andere hondjes bij te 
houden. 
 
"Ik wil die hebben", zei het kleine jongetje, terwijl hij naar 
het waggelende hondje wees. De boer knielde naast het 
jongetje neer en zei: "zoon, je wilt dat hondje echt niet. Het 
is nooit in staat om te rennen of te spelen zoals de andere 
hondjes kunnen." 
 
Toen deed de jongen een stap naar achteren, reikte naar 
beneden en begon een broekspijp op te rollen. Terwijl hij 
dit deed werd een stalen beugel zichtbaar aan beide zijden 
van het beentje van de jongen die vastgemaakt zaten aan 
zijn speciaal gemaakte schoentje. 
 
De boer aankijkend zei hij: “weet u meneer, ik kan zelf ook 
niet zo goed rennen en hij heeft iemand nodig die hem 
begrijpt." Met tranen in zijn ogen reikte de boer naar 
beneden en pakte de kleine puppy op. Hij hield het heel 
voorzichtig vast toen hij de puppy aan de kleine jongen gaf. 
"Hoeveel kost het?" vroeg de kleine jongen. "Niets, het is 
gratis", zei de boer. "Er is geen prijs voor liefde." 

"��������
�	 /�����	

Nieuwe autonavigatiesystemen voor speciale groepen: 
 
Een navigatiesysteem voor twijfelaars: 
"Hier rechtsaf, maar je kan natuurlijk ook rechtdoor en over 
50 meter rechts af, of je gaat daar links." 
 
Een navigatiesysteem voor ratelband aanhangers: 
"Je kan het! En je gaat rechts af. En je doet het want je kan 
het. Je gaat er voor en je neemt die afslag." 
 
Een navigatiesysteem voor wegpiraten / carrièremakers: 
"Snij die auto's aan de linkerkant af, ga er rechts omheen. 
Ga rechtdoor en geef vol gas. Pas op dat je niet op een 
zijspoor komt " 
 
Een navigatiesysteem voor zelfmoordterroristen: 
"Hier linksaf, en dan rechtdoor, recht op dat gebouw af, 
recht op dat gebouw." 
 
Een navigatiesysteem van vrouwen voor vrouwen: 
"En hier moet je links, of nee wacht het is rechts. Het hangt 
ervan af hoe je de kaart houdt. Misschien is het toch beter 
de volgende afslag te nemen." 
 
Een navigatiesysteem voor wijze gelovigen: 
"Zoek een heldere ster aan de hemel. volg deze zo lang je 
kan." 
 
Een navigatiesysteem voor paard en wagen: 
"Hinnik, hinnik links, hinnik, hinnik, hinnik rechts.." 
 
Een navigatiesysteem voor gescheiden mannen die hun 
vrouw toch wel missen: 
"Sukkel, je hebt je afslag gemist. Je had daar links 
gemoeten. Nu moeten we omrijden. Zo komen we nooit op 
tijd. Waarom zeg je nu niets? Is er wat?" 
 

------------------------------ 
Een moederke wordt 90 jaar. Haar kinderen en 
kleinkinderen geven een feest voor haar. Vragen zij haar: 
"Moederke hebt u nog een wens?" "Ja", zegt het moederke, 
"als ik dood ga wil ik gecremeerd worden." "Ok," zeggen 
de kinderen, "dat regelen wij voor u." "Maar hebt u niets 
anders te wensen?" "Nee," zegt het moederke, "ik heb toch 
alles." "Ja, maar wij willen graag iets speciaals voor u 
doen." zeggen de kinderen. "Och ja," zegt het moederke, 
"als ik dood ben en gecremeerd, strooi mijn as dan maar uit 
over de parkeerplaats van de ALDI." "Maar waarom dat 
dan, moederke?" vragen de kinderen. "Nou, dan weet ik 
zeker dat jullie nog één of twee keer per week langs 
komen." 
 
--------------------- 
Joske loopt een winkel binnen en zegt:  
"Mijn vader is in een mierenhoop gevallen." 
Verkoper: "En wat kom je nu halen? Een zalfje of een 
drankje?" 
Joske: "Nee, een fotorolletje!" 
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Heel, heeeeel lang geleden waren alle panters nog gewoon 
licht bruin. De panters waren heel erg trots op hun mooie 
kleur. Zo ook Bruintje en Boefje de twee kinderen van 
mama en papa panter. Ze hadden een heleboel vriendjes en 
vriendinnetjes. Eigenlijk waren alle dieren uit de jungle 
vriendjes van Bruintje en Boefje. Ze waren dan ook heel 
erg lief en hielpen de andere dieren als ze in nood waren. 
Soms haalden ze eten voor Leentje, een oude zebra die zelf 
niet zo goed meer kon lopen, en een andere keer legden ze 
jonge vogeltjes terug in het nestje waar ze uitgevallen 
waren. Maar heel soms waren ze ook wel eens een beetje 
ondeugend. Ze konden zich heerlijk achter Ella, de grootste 
olifant, verstoppen als mama ze zocht wanneer ze in bad 
moesten. Want daar hadden de pantertjes nooit zin in. 
Vandaag hadden de 
pantertjes ook weer geen 
zin om in bad te gaan. Ze 
hadden de hele dag lekker 
gespeeld en ze hadden 
een schat gevonden. Op 
een plek waar het naar 
mensen rook hadden ze 
een zakje met zwarte 
balletjes gevonden. En 
die roken zo lekker dat ze er lekker in waren gaan rollen. 
Die zwarte balletjes waren natuurlijk dropjes maar dat 
wisten de pantertjes niet. Bruintje en Boefje zaten helemaal 
onder de vlekken van de dropjes. Mama panter riep 
Bruintje en Boefje om in bad te gaan. Maar nee hoor, de 
twee belhameltjes kwamen niet. Ze roken zo lekker naar de 
dropjes dat ze echt niet in bad wilden. Achter Ella, de 
olifant vielen de twee pantertjes in slaap. Toen ze de 
volgende morgen wakker werden, zagen ze ineens de 
vlekjes weer zitten. Trots op hun mooie vlekjes gingen ze 
naar mama panter. Mama probeerde nog om de vlekjes er af 
te wassen maar dat ging niet meer. Eigenlijk vonden alle 
panters de vlekjes wel heel erg mooi en het rook zo lekker 
dat vanaf die dag alle panters in de dropjes gingen rollen 
zodat ze allemaal vlekjes kregen. En vandaag de dag 
hebben nog steeds alle panters vlekjes. Kijk maar eens goed 
als je in de dierentuin bent, dan zie je vast de dropjes 
liggen. 
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Kleur je rugzakje zo mooi mogelijk in. 
Vervolgens knip je de rugzak netjes uit 
en vouw je het rugzakje langs de 
stippellijntjes. Maak voorzichtig een 
opening op de plaatsen waar de 
schouderbanden moeten komen en waar 
het rugzakje moet sluiten. Doe lijm op 
de plakranden en lijm het rugzakje 
netjes in elkaar. Plaats de 
schouderbanden in de openingen. 
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Nu Daniëlle in het gips zit kan ze niet sporten, maar dat 
doet ze wel graag. Op de tandem rijden en op de Toterfout 
mag ze op haar eigen fiets fietsen. Springen op de 
trampoline doet ze ook veel, zelfs met haar been in het gips 
kan ze dat. En samen met haar vriendin Laura zit ze op 
Voorwaarts. Daar gaan ze samen gymmen. Daniëlle danst 
ook nog. ’s Avonds na het eten gaat ze naar haar kamer, 
waar ze een eigen radio heeft. Dan gaat ze dansen. Ook op 
de muziek van K3 danst ze graag. Het lijkt wel of ze haast 
niet stil kan blijven zitten. Maar dat kan ze wel hoor.  
Ze kijkt ook wel eens naar de televisie. Naar Nickelodeon, 

naar oa Winx club, Bratz,  
Het huis Anubis. Het huis 
Anubis is nu afgelopen en 
ZOOP is er voor in de plaats 
gekomen. Dat is stom. 
Helemaal niet zo leuk als het 
huis Anubis, want dat was een 
spannende serie. Achter de 
computer speelt Daniëlle ook 
wel eens spelletjes. Op de 
site: Nickelodeon.nl en 
kennisnet.nl. Spelletjes van 
Z@ppelin.  
Nu weten we al heel veel over 
Daniëlle, maar een ding 
willen we toch nog wel van 

haar weten. Wat vind je lekker om te eten. En het antwoord 
is? Ja je hebt het goed geraden: frietjes. Maar macaroni is 
ook lekker. Vlees eet ze liever niet. Daar is ze niet zo dol 
op. Daniëlle, het was gezellig om een praatje met je te 
maken en koop maar iets leuks van je cadeaubon. Ik hoop 
voor je dat het gips er snel af mag en dat alles weer goed 
komt. 
 
Houdoe,  
Tot de volgende Koers. 
 
(Als ik weg fiets staat Daniëlle alweer op de trampoline en 
maakt nog even een salto)  

Hallo allemaal, 
 
Hebben jullie lekkere vrije dagen gehad? Nog een paar 
weken naar school en dan is het eindelijk vakantie! Even 
geen huiswerk, geen “zeurende” leraren en leraressen aan je 
hoofd. 
Even helemaal niet denken aan school, maar leuke dingen 
gaan doen. Lekker zwemmen of fietsen en op vakantie in 
Nederland of naar het buiten land. Heerlijk! Ik kan me er nu 
al op verheugen. Maar zover is het nog niet. Op een beetje 
winderige maar droge dag ben ik op weg naar Zandoerle, 
waar de winnaar woont. Het 
is dit keer een meisje en ze 
woont op de Toterfout. Ze is 
7 jaar oud, wordt in de 
vakantie al 8 jaar en ze heet: 
����L�������������. 
Daniëlle woont samen met 
haar papa en mama en haar 
jongere broertje Hendrik. Als 
ik er aan kom zie ik Daniëlle 
al op de trampoline springen. 
Als ik dichter bij kom zie ik 
dat haar been in het gips zit, 
maar dat belemmert haar niet 
om te springen. En salto’s te 
maken. Als ik aan haar uitleg 
waarom ik kom is ze blij als ze hoort dat ze heeft 
gewonnen. En met de cadeaubon al helemaal. Haar moeder 
komt naar buiten en we gaan met zijn drieën naar binnen 
om wat vragen te stellen. We zitten lekker in de keuken met 
een kopje thee en Daniëlle kan leuk vertellen. 
Op mijn vraag of ze ook huisdieren hebben, antwoordt ze: 
ja hoor, we hebben een hond. JK. (spreekuit: jeekee) en  
6 konijnen buiten in een groot hok en heel veel geiten. 
Daniëlle’s ouders hebben een geitenboerderij. Maar dat had 
je ondertussen zeker al wel begrepen. Daniëlle zit in  
groep 3 bij juf Lineke en juf Ingrid. Van juf Lineke hebben 
ze op de juffendag afscheid genomen want die mag nu met 
zwangerschapsverlof. In haar plaats is nu juf Marjolein. 
Werken aan haar werkplan vindt ze leuk, evenals mapje 
lezen. Daniëlle’s vriendinnen zijn Laura, Anne en Bibi.  
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Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze 	NN��7��"���������
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 
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14 KBO: eten bij Creme de la Creme 
14 t/m 17 Harmonie: jubileumfeest- 4-daagse met diverse 

activiteiten: 
14 Muziekavond mmv Veldhovense Korpsen in de 

feesthal 
15 Band-night voor iedereen in de feesthal 
16 ’s middags:  Reünie in d'Ouw School :  

 Oerse avond in de feesthal 
17 ’s morgens:  Eucharistieviering 

’s middags:  Parade Oerse verenigingen en nazit in 
de feesthal 

16 Bedevaart Beerse Processie OLV Scherpenheuvel 
18 Ledenvergadering Rabobank 
16 t/m 24 Veldhovense Tenniskampioenschappen VTK 
20 Voorbereidingsavond van de 2e Kersttocht in Oerle 

in dorpscentrum d’Ouw School 
22 t/m 24 BIO: Kamp jongste jeugd 

23 Oud papier ophalen 
24 St. Jansmarkt 
24 Oerse Motortoertocht 
25 KVB: Tea-party / afsluiting v.h. seizoen 
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5 KBO: eten bij Merlijn 
10 t/m 13 Fietst-4-daagse Kempenland 
28 Oud papier ophalen 
29 Vakantieprogramma: Olympische dag 
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31 Vakantieprogramma: Bivak Oerle (+ 1 augustus) 
31 Vakantieprogramma: Bivak België (t/m 2 aug.)  
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3 Vakantieprogramma: Speeltuin Lommel 
5 Vakantieprogramma: Fietstocht 
7 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 
9 KBO: Culturele dag 
9 t/m 11 Vakantieprogramma: Wandeldriedaagse 
11 Vakantieprogramma: Afsluitingsavond 
10 t/m 12 TCO: Bivak 
18 TCO: Afsluitingsavond 
25 Koers van Oers: 40-jarig jubileumfeest in 

dorpscentrum d’Ouw School 
25 Oud papier ophalen 
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5 KVO: Begin gymen 
8 t/m 9 Dahlia tentoonstelling Groen en Keurig 
12 KVO: Openingsavond 
15 Ophalen KCA: op het kerkplein 
15 t/m 18  Kermis 
22 Oud papier ophalen 
24 KVB: Doe-avond Herfst 
26 KVO: Kaarten en rummikubben 
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10 KVO: Moederdagviering 
15 KVB: Natuurfilm door Dhr. v. Hout  uit Oirschot 
17 KVO: Bowlen 
20 Harmonie: concert van de eeuw in de feesthal 

24 KVO: Kienen 
27 Oud papier ophalen 
27 t/m 31 Pompoenenplezier 
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4 Prijsuitreiking pompoenenplezier met Halloween 
7 KVO/KVB: Gezamelijke avond 
24 Oud papier ophalen 
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26 KVB: Sinterklaasviering 
28 KVO: Sinterklaasavond 
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10 KVB: Doe-avond Kerst 
12 KVO: Kerststukjes maken 
17 KVB: Kerstviering 
19 KVO: Kerstviering 
22 Oud papier ophalen 
22 Harmonie: kerstconcert met Chant’Oers in de 

kerk en nazit in d'Ouw School 

21 Oers Herfstfist (in de feesthal Zandoerleseweg) 

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
 
Koers nr. 7 Augustus Vakantie 
Koers nr. 8 September Kermis / Herfst 
Koers nr. 9 Oktober Halloween / Pompoenenplezier 
Koers nr 10 November Sinterklaas 
Koers nr. 11 December Kerst 
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20 Eerste H. Communie. 
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