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• 1958 goed trouwjaar 

• Voedselbank heeft geen 
kredietcrisis 

• Oerse hulp bij ghanese 
speeltuin 

• Paashaas heeft geholpen bij 
zoeken eieren 

 



Redactie 
Lucy van der Aa, Ad Adriaans, Selma van Balen,  
Bart van den Boogaard, Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx, 
Carolien Sandkuijl - Kickken, Chris Sandkuijl,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 205.16.42). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 
Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd). 
 
Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  ( 112 
Geen spoed, toch politie  ( 0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33 
 
Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Verschijningsdata 2008 (onder voorbehoud) 
Nr. Kopij Verschijningsweek 

5 05-05-2008  21 (21-05-2008) 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Koers met name(n)  
De redactie van de koers van Oers feliciteert redactielid 
 

 Bart van den Boogaard en zijn vrouw Chantal  
 

met de geboorte van hun zoon Tijs op 8 maart jl. 

In Memoriam 
† Stien Sandkuijl – de Win 13-06-1932  -  19-03-2008 
 
Geheel onverwacht is op 19 maart Stien Sandkuijl 
overleden. Stien is 75 jaar geworden. 
Stien is op 26 jarige leeftijd na haar huwelijk met Jan 
Sandkuijl in Oerle komen wonen. Voor haar 4 kinderen en  
8 kleinkinderen was ze een fantastische moeder en oma. 
Binnen het verenigingsleven van Oerle was ze ontzettend 
actief. De laatste jaren was ze haar bestuurlijke taken aan 
het neerleggen maar bleef nog altijd een actief lid. Voor de 
Koers van Oers heeft ze een aantal jaren de rubriek ‘oma 
Oers’ verzorgd. Ook was ze alle jaren tijdens de braderie 
van het TCO bereid haar huis voor ons open te stellen voor 
de voorbereiding van de boekenmarkt. Haar gastvrijheid is 
door ons als zeer bijzonder ervaren. Nooit deed iemand 
tevergeefs een beroep op Stien. Er is een bijzonder mens 
heen gegaan. Moge zij rusten in vrede en voor altijd in de 
herinnering blijven van allen die haar liefhadden. 
 
De redactie van de Koers van Oers wenst de familie heel 
veel kracht en sterkte voor de komende periode. 

De redactie feliciteert 

De redactie van de Koers van Oers feliciteert de volgende 
bruidsparen met hun 50-jarig huwelijk. 
 

Theo en Maria Sanders-de Haas  
Weijerseweg 2; getrouwd 24-april 1958 

 
& 
 

Arnold en Nelly Olislagers-van Weert 
Toterfout 26, getrouwd 1 mei 1958 

 

Langs deze weg willen we graag iedereen bedanken voor de 
hartelijke steun die wij mochten ondervinden na het 
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma. Het 
heeft ons heel erg goed gedaan. 
 

Familie Sandkuijl en kinderen.  

Dankzegging 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

Gezocht 

Beste Mensen 
  
Vorig jaar juni tijdens de Oerse Avond hebben wij alle 
deelnemende verenigingen enkele kaartjes aangeboden voor 
een voorstelling in De Schalm. 
Één van jullie heeft 4 kaartjes voor 3 mei aanstaande , een 
voorstelling van Jeanet Schuurman . Deze voorstelling is 
echter geannuleerd en gaat niet door. 
Wij weten niet meer wie welke kaartjes heeft gekregen. 
Wil degene die deze kaartjes heeft zich even melden dan 
kunnen wij De Schalm laten weten dat het geregeld is en 
staan er op 3 mei geen mensen voor niets in De Schalm 
  
Groeten 
  
Wil de Kort 

Kopij aanleveren 

Kopij voor Koers van Oers van de maand mei 
 
Beste lezers, 
 
Wij willen u er op attent maken dat de datum voor 
inlevering van kopij op 5 mei is. 
U weet dat deze datum precies in de meivakantie valt. 
Veel mensen maken gebruik van de 2 weken vakantie om 
er op uit te trekken. Hopelijk denkt u aan het inleveren van 
de kopij voordat u op vakantie gaat. 
 

Bij voorbaat dank hiervoor. 
 

De redactie. 

http://www.gbveldhoven.nl
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 

Wedstrijdprogramma BIO 1 

          Wedstrijdprogramma BIO 1 
         Hoofdklasse A  veldcompetitie 
 
6 april: de Peelkorf 1 – BIO 1:  
          13.00u sportpark de Vlies in IJsselsteyn 
 
13 april: BIO 1 – Korloo 1: 
           13.00u sportpark de Heikant 
       pupil van de week: Laura Aelberts 
 
20 april: Rosolo 2 – BIO 1: 
            13.00u sportpark den Hoek in Reusel 
 
27 april: BIO 1 – Ona 1: 
             13.00u sportpark de Heikant 
         pupil van de week: Imke van Straten 
 
18 mei: Boskant 1 – BIO 1: 
             13.00u sportpark de Populier in Boskant 
 
25 mei: BIO 1 – Flamingo’s 1: 
             13.00u sportpark de Heikant 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O

Oerse Motortocht 

Oerse motortoertocht 1 juni ‘08 
 
Nu het slechte weer begint te wijken en de zon zich weer 
meer en meer laat zien, begint ook het motoritus-virus weer 
te kriebelen. 
Na vaak maanden van rust wordt het laken er weer vanaf 
gehaald, en kunnen we hem weer aaien (motoren zijn 
namelijk mannelijk, scooters zijn vrouwelijk). 
Een sopje, wat lucht in de banden, ’n beetje olie op de 
ketting, de accu volladen en hij is weer gereed voor de  
5e Oerse Motortoertocht! 
Zet de Oerse Tocht op 1 juni 2008 alvast met een dikke stift 
in de agenda’s zodat je niet per ongeluk “dubbel boekt” die 
dag en rij mee! 
Natuurlijk is er na afloop weer een gezellige BBQ voor de 
deelnemers en familieleden. Verdere wetenswaardigheden 
zul je in de volgende Koers van 
Oers kunnen vinden! 
 
Tot 1 juni! 
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StichtingStichtingStichtingStichting

Toch sneeuw gehad 

TCO dagje uit naar Landgraaf 
 
Op zondag 23 maart (eerste Paasdag) zijn wij met het TCO 
naar Snowworld Landgraaf geweest om een avondje lekker 
te gaan skiën en snowboarden. We moesten om kwart over 
4 klaar zijn voor vertrek op het kerkplein, en vertrokken 
dan ook om kwart voor 5 naar het verre Limburg. 
Rond 6 uur kwamen we aan, en na het omkleden enzo 
kwam dan om kwart voor 7 toch het verlossende woord, we 
mochten de piste op. 
De meer ervaren skiërs en snowboarders mochten zo de 
baan op, maar de tieners die zich ervoor hadden opgegeven 
kregen eerst nog een uurtje les van o.a. Gijs van Sambeek. 
Na dit uur mochten ook zij de piste onveilig maken, wat 
sommige ook een beetje te letterlijk namen. Zo kwam op 
een gegeven moment Lynn op één ski naar beneden en 
zagen we vanuit de stoeltjeslift nog snel even Nelly 
onderuit gaan (met permissie Nelly, maar je zei zelf dat we 
het erin mochten zetten). Ook is een zekere J. van Dooren 
van de baan gehaald, vast en zeker omdat hij eigenlijk te 
goed was en alle andere mensen op de piste in de weg 
stonden. 
Je mocht tot 11 uur ’s avonds de piste op, maar wie er 

eerder de brui aan gaven konden in het café boven zichzelf 
weer even opwarmen en wat bijkomen van het avontuur. Er 
waren gelukkig geen mensen geweest die nog snel even hun 
benen hebben gebroken op eerste Paasdag, en behalve Ido 
Okkerse is verder iedereen heel gebleven. Ido moest naar 
het ziekenhuis om na een ongeluk op de piste zijn been te 
laten hechten, maar was naderhand ook dapper genoeg om 
gewoon weer te gaan skiën. 
Na het omkleden en het inleveren van het materiaal begon 
dan weer de terugtocht naar Oers, en zo kwam om 1 uur ’s 
nachts weer een eind aan een leuk dagje in de sneeuw. 
 
Wij willen het TCO bij deze ook bedanken voor de leuke 
avond! 
 
 
Groetjes, 
 
Jurre & Bob 
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en 
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

Slikdijk 16    Wintelre

Donateursactie 

DONATEURSACTIE BIO. 
 
In de week van 12 tot en met 17 mei 2008, komen leden 
van korfbalvereniging BIO langs de deur voor de jaarlijkse 
donateursactie.   
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen. 
 
Bij voorbaat dank, 
Korfbalvereniging BIO. 

Grassencursus 

In de wegbermen zie je ze vaak: die lange, gracieus op de 
wind meewiegende grashalmen. Sommige grashalmen zijn 
dik en lekker zacht, andere stug en dun. Kinderen vinden 
het leuk om de zaadjes van grashalmen af te ritsen. 
 

In mei en juni wil het IVN Veldhoven / Vessem een 
grassencursus geven. 
Twee dinsdagavonden (27 mei en 17 juni) en twee 
excursies (31 mei en 21 juni) op zaterdag zijn uitgetrokken 
om de deelnemers iets te leren over gras.  
 

Wat komt er aan bod? 
* Natuurlijk de opbouw van een grasplant, zijn bloemen 

en voortplanting.  
* Ook soorten grasland komen aan bod en wat daar zoal 

te vinden is aan grassoorten. Een grasland is niet altijd 
een groen biljartlaken.  

* Er zijn hele leefgemeenschappen in graslanden te 
vinden: andere plantensoorten, zoogdieren, (weide)
vogels en insecten. Ook daar wordt aandacht aan 
besteed. 

* En natuurlijk ook andere sprietige planten: zegges, 
russen en biezen komen op tafel. 

 

Dus voor eenieder die nader met dit deel van de 
plantenwereld wil kennismaken, is dit een kans. 
 

Data: 27 en 31 mei, 17 en 21 juni 2008 
Tijd: dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur; 

zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur 
Locatie: lesavonden in d'n Aard, Ariespad 5, Veldhoven;  
 de locaties van de excursies worden tijdens de 

cursus bekend gemaakt 
Prijs: € 10,00 voor IVN-leden en -donateurs; € 15,00 

voor niet IVN-leden 
 Dit cursusgeld is inclusief koffie/thee tijdens de 

lesavonden en een reader. 
Opgave: U kunt zich opgeven bij Hetty Fokkens,  
 ( 040-2543077 of via  
 e-mail:hfokkens@wishmail.net 

http://www.eclips-uitvaart.nl
mailto:e-mail:hfokkens@wishmail.net
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Boergondisch Oers in Tirol 

Schrijf je vóór 1 mei in; Boergondische Oers in Tirol! 
Ook op www.boergondischoers.nl 
 

Programma Boergondisch Oers in Tirol 
 

Vrijdagavond 30 mei Oerse Schlageravond 
Aanvang: 20.30 
Entree: Gratis 

Locatie: in de tent naast de basisschool 
 

Zaterdagmiddag 31 mei kinderactiviteiten 
Aanvang: 13.30 tot ca. 17.30  

Deelname: Gratis 
Locatie: grasveld naast de basisschool 

 
Zaterdagavond 31 mei Volleybaltoernooi en 4-

gangenmenu 
Aanvang eten volwassenen: 17.30 – 19.30 

Aanvang volley: aanwezig 18.30 start volley 19.00  
Prijs 4-gangenmenu: € 6,- p/p (vanaf 12Jr) 

Ophalen eetbonnen: 20 en 22 mei tussen 19.00 en 20.00! 
 
Zoals jullie kunnen zien staat in deze koers het 
inschrijfformulier voor Boergondische Oers in Tirol op  
zaterdag 31 mei a.s. Dat is op tijd maar in verband met de 
2 weken durende meivakantie verzoeken we iedereen zich 
tijdig aan te melden!!!! 
 
Ook voor het volley kun je jezelf en je team aanmelden met 
dit inschrijfformulier. Doe dus mee met je vrienden, familie 
of je buurt en trek ten strijde tegen de Tiroler knaben uit het 
Wepke!! We verwachten weer veel 
deelnemende teams dit jaar. Presenteer 
je team in Tiroler stijl en maak kans om 
als leukste team uitgekozen te worden! 
Tieners, ook binnen jullie competitie 
geldt, wie zich het leukst presenteert 
gaat er met de ereprijs vandoor!  

Tiroler spelletjes en attracties 
Vekleed je 31 mei in Tiroler stijl en maak kans op de 
ereprijs voor de leukste Tiroler jongen of het mooiste 
meisje!! Zoals jullie weten van andere jaren zorgen we voor 
allerlei leuke spelletjes bezigheden, óók voor de kinderen in 
de bovenbouw!  
Als de spelletjes ten einde zijn zullen de kinderen tijdig hun 
frietjes gaan eten, zodat ouders die hun kroost nog bij een 
oppas willen onderbrengen hier de tijd voor krijgen, 
voordat er gestart wordt met volleyballen.  
 
Boergondisch Tirol 
Ook dit jaar zal de Oerse horeca zich presenteren, dit jaar 
zijn dat op zaterdag: Ekkersplaza Total Catering, Van 
Hooff Party Service en Catering, Restaurant de Uitdaging, 
Restaurant de Dorpsherberg en Eetcafé de Kers. De prijs 
hiervoor bedraagt € 6,- per persoon (vanaf 12 jaar). De 
kinderen die zich hebben aangemeld voor het 
middagprogramma krijgen gratis frietjes en een snack. Dus 
lieve ouders trakteer jezelf op een heerlijk avondje en lever 
het inschrijfformulier bij een van ons in. Van de Sande 
Vleesproducties ontbreekt ook dit jaar niet en zal op 
vrijdagavond aanwezig zijn! 
 
Schlageravond op vrijdag 30 mei.  
Ein Festival Der Liebe, we gaan dus een avondje heerlijk 
terug in de tijd met Duitse en Oostenrijkse schlagers van 
weleer. Denk aan Vicky Leandros, Heino, Udo Jurgens 
noem ze maar op. Het is de bedoeling dat er Oerse artiesten 
optreden die de schlagers zullen zingen en we kunnen 
melden dat we nu al een heleboel aanmeldingen hiervoor 
hebben. U zult versteld staan hoeveel talent er in zo’n 
durpke woont. Zoals u van Boergondisch Oers gewend bent 
zullen we allemaal in gepaste klederdracht verschijnen en is 
het decor natuurlijk de Oostenrijkse Alpen! Het is dus 
alleen maar leuk als u ook dat hoedje met gemzenveer 
opzet! Op deze avond voor de volwassenen is de entree 
gratis en er hoeft geen kaartje gereserveerd te worden. 
Gewoon er zijn dus! 
 
Schrijf in! 
Maak dus gebruik van het formulier in 
deze koers of op 
www.boergondischoers.nl en stop het bij 
een van de genoemde boergondiërs in de 
brievenbus. Bis dann! 
 
Stichting Boergondisch Oers 

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

http://www.henrikox.nl
http://www.henrikox.nl
http://www.boergondischoers.nl
http://www.boergondischoers.nl
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Parochieberichten: 
Overleden: 
† Stien Sandkuijl – de Win, weduwe van Jan Sandkuijl, 

Oude Kerkstraat 37  (75 jaar) 
† Mariëtte Engbers – Sanspoux, weduwe van Ben 

Engbers, De Glazenmaker 66 ( 87 jaar)  
 
Pastoresteam: 
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
  
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum en/of 
misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een gesloten 
envelop worden doorgegeven (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen door 
uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van  19 – 20 april:  
za  13.30 uur:  Inzegening van het huwelijk van Caroline 

van Dijk en Igor Kerckhoffs door pastoor  
 W. Smulders 
      19.00 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino   
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(Convocamus) 
      12.00 uur:  Eerste H. Communie – viering:  

Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders en M. Sanders, pastoraal 

werker   (The Unity)   
 
Weekeinde van  26 – 27 april: 
za  19.00 uur:  Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker  
 (The Unity) 
zo  10.15 uur:  Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker  
 (St. Janskoor)  
 
 
HEMELVAARTSDAG – donderdag 1 mei: 
do  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
 
Weekeinde van  3 – 4 mei: 
za  19.00 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino   
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino   
 
 
Weekeinde van  10 – 11 – 12 mei:  PINKSTEREN 
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) 
ma 10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
 
Weekeinde van  17 – 18 mei: 
za  19.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders   
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  

(Convocamus) 
 

http://www.parochiehdrie-eenheid.nl
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Een kijkje in de keuken van… 
 
deze keer een kijkje in de keuken van de voedselbank, ge-
schreven door de secretaris Gerrit Wolf, als pastor kom je 
regelmatig in contact met mensen die het niet zo goed heb-
ben en sinds twee jaar ben ik als ‘lid’ namens de parochie 
in het bestuur. Bovendien is de voedselbank de afgelopen 
tijden veel in het nieuws geweest, vandaar een kijkje in de 
voedselbank… 
 
Armoede – gemeentediaconaat – voedselbank 
Een overzicht 
 
Het begin: 
Eind 2003 werden in Veldhoven de eerste voedselpakketten 
door de voedselbank uitgereikt en begin 2004 raakte ook 
het Gemeentediaconaat hierbij betrokken. Aanvankelijk 
werden de pakketten uit Helmond gehaald en bij de  
ca 15 cliënten thuisbezorgd. Maar het aantal benodigde 
pakketten steeg snel en er ontstond behoefte aan een ruimte 
waar de mensen de pakketten konden komen afhalen.  
In juni 2004 stelde de Kerkenraad het Kapelleke ter be-
schikking, geheel gratis. Bovendien werden in de beginperi-
ode de onvermijdelijke onkosten door de Diaconie betaald. 
Bedankt ! 
 
Omvang:  
In 2004 werden 1123 voedselpakketten uitgereikt, in 2005 
was dat meer dan verdubbeld tot 2898, in 2006 steeg het 
verder tot 3315. In 2007 trad een daling in tot 3006. 
Voor een voedselpakket komen enkel noodgevallen in aan-
merking. Hiertoe worden de landelijke normen gehanteerd: 
wanneer een 1-persoonshuishouden minder dan € 150 per 
maand heeft te besteden aan voedsel en kleding enz., dan 
komt men in aanmerking voor voedselhulp. Bij een 2-
persoonshuishouden ligt de grens bij € 200 en voor ieder 
inwonend kind is € 25 de norm. Momenteel ontvangen we-

kelijks zo’n 60 huishoudens  
(ca 180 personen) een gratis voedselpakket. Het cliëntenbe-
stand is niet constant: in 2007 vertrokken  
ca 50 cliënten ( vonden werk, einde schuldsanering, 
“vonden de weg” binnen de regelingen, enz. ) maar ook 
ongeveer evenveel nieuwe cliënten werden door o.a. Maat-
schappelijk Werk en Sociale Zaken weer naar de voedsel-
bank verwezen. 
 
Gratis voedsel:  
Alle voedsel wordt gratis verkregen en weer gratis ver-
strekt. Aanvankelijk werd het voedsel donderdagmorgens 
uit Helmond opgehaald en ‘s middags uitgedeeld. In 2005 
steeg het beroep op de voedselbanken veel sterker dan de 
aanvoer van voedsel hetgeen Helmond noodzaakte wacht-
lijsten in te stellen. Noodgedwongen moest daarom ook 
lokaal (goed) voedsel worden verzameld en ook op andere 
dagen dan de donderdag. Sinds de voedselbank en het Dis-
tributiecentrum in Helmond zijn opgeheven worden nieuwe 
samen-werkingsverbanden gecreëerd. Als zelfstandige 
stichting maakt de voedselbank Veldhoven deel uit van de 
“Cluster Eindhoven en Omstreken”, een samenwerkings-
verband van een zestal voedselbanken. Bovendien maakt zij 
deel uit van de federatie voedselbanken Nederland. 
 
Gemeente Veldhoven:  
In 2006/7 hield de gemeente een uitgebreid armoededebat 
waaraan ook de Diaconie en de voedselbank deelnamen. In 
de uiteindelijke armoedenota zijn vrijwel alle suggesties en 
wensen van verschillende instanties, die ergens met armoe-
de in contact komen, verwerkt en de Armoedenota werd in 
juni 2007 door de gemeenteraad goedgekeurd. We verheu-
gen ons nu in een zeer goede samenwerking met de afde-
ling Sociale Zaken (thans afd. Werk, Inkomen en Zorg) van 
de gemeente met een gezamenlijke doelstelling: streven 
naar het overbodig maken van de voedselbank in Veldho-
ven. De klantmanager-zorg, mevrouw Marie-Claire Maas, 
houdt donderdagmiddags kantoor in de hal van de kerk 
(laagdrempelig) om de cliënten van de voedselbank de weg 
te wijzen naar de hulpmogelijkheden binnen en buiten de 
gemeente en hen wegwijs te maken in de vele beschikbare 
regelingen. Marie-Claire Maas heeft een adviserende en 
coördinerende functie, en niet alleen voor cliënten van de 
voedselbank. Recentelijk houden ook de Sociale Raadslie-
den samen met Marie-Clare Maas op donderdagmiddag 
kantoor in de kerk. 
Boodschappentas:  

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

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 

Twee cliënten van de voedselbank stichtten in 2004 de 
Boodschappentas, een combinatie van miniplatform en 
voedselbank. Heel jammer dat alle pogingen van de voed-
selbank tot samenwerking toen niet mogelijk bleken. In-
middels heeft één van de oprichtsters de Boodschappentas 
verlaten en het minimaplatform Kontaktpuntje opgericht, 
een ontmoetingsplaats voor mensen met een minimum in-
komen. 
 
Hartverwarmers:  
Het is steeds weer hartverwarmend te merken hoe mensen, 
individueel en in bedrijven, zorg hebben voor mensen die in 
onze verzorgingsstaat ‘buiten de boot’ dreigen te vallen. 
Dat zijn niet alleen de ca 30 vrijwilligers bij de voedselbank 
Veldhoven , maar ook de vele donateurs. Het is ondoenlijk 
om alle donateurs van geld, diensten en goederen te noe-
men. Vele donaties en diensten zijn incidenteel, zoals bij-
voorbeeld een jarige die als haar verjaardagscadeau tegoed-
bonnen vraagt voor Sinterklaasverrassingen voor de kinde-
ren van de cliënten van de voedselbank, of de gemeentelij-
ke loketambtenaar die belt of we voor een dringend geval 
een voedselpakket kunnen klaar maken en de volgende dag 
opnieuw belt om bezorgd te vragen of we hebben kunnen 
helpen. Maar enkele donaties worden regelmatig verleend: 
De diensten en donaties van de heer Jan Huben die gedu-
rende anderhalf jaar wekelijks een vracht voedsel uit Rot-
terdam haalde, gratis.  
Terwijl de bakkers Moeskops en Weijers reeds sinds 2004 
elke week een flinke hoeveelheid brood schenken, mogen 
we nu ook wekelijks brood afhalen bij bakker van Hees-
wijk, de PLUS en Albert Heijn.  
McDonald’s Restaurant & McDrive die al driemaal aan het 
eind van het jaar de gezinnen van de cliënten van de voed-
selbank Veldhoven uitnodigt om gratis te komen eten. 
De Plaatse te Duizel die wekelijks kant-en-klare maaltijden 
beschikbaar stelt.  
De Parochie Heilige Drie-eenheid bestemt de collectes in 
de Jeugd-Kerstnachtdiensten voor de voedselbank. 
De  Protestantse Gemeente die elke donderdag ’t Kapelleke 
beschikbaar stelt en met gelddonaties van Diaconie en 
Kerstmarkt het gemeente-diaconaat heel praktisch vorm 
geeft. 
Voor vragen kunt terecht bij o.a.: 
Gerrit Wolf,   De Zicht 8,  ( 040-23 00 650 
Gonnie Schuur,  Opperstehei 2 ( 040-254 32 41 
Marie-Claire Maas,   ( 040-258 42 44 

Koers cultuur 

Verborgen in de donkere aarde 
wachten de kleine zaadjes 
op een teken. 
Wachten op de zonnewarmte, 
een regenbui, 
een signaal. 
 
 

 
Plotseling begint de groei 

en worstelt de bloem  
zich een weg naar boven. 

Fier groeiend  
uit de donkere aarde 

brengt ze ons de lentegroet. 
 

 
Geeft ze een teken 
het signaal 
van weer een nieuw begin. 
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Kromstraat 36e Openingstijden: 
5504 BD Veldhoven di - do 10.00 - 18.00 
Tel. 040-255 30 82 vr 10.00 - 21.00 
www.zappaz.nl za 10.00 - 17.00 

Ouw (k)oers 

(Bron: Koers van Oers jaargang 1980 nr. 5) 
 
Koninginnedag 
 
30 April is niet alleen in Amsterdam gevierd, maar ook in 
Oerle. Een aantal verenigingen, te weten Oranje Comité, 
Jong Nederland, Ponyclub en de Voetbalclub hadden voor 
de jeugd van Oerle (4 - 16 jarigen) een gezellige middag 
georganiseerd. Boven alle verwachtingen hadden we die 
dag erg fijn weer en volop bereidwillige leiding. de 
opkomst van de kinderen was groot. Er waren ± 65 
kinderen in de leeftijd van 4 - 8 jaar en ± 50 kinderen van  
8 - 14 jaar. De opkomst van de ouders was erg minimaal, 
maar dat zal wel voor een groot deel veroorzaakt zijn door 
de tv-uitzendingen. Jammer. Het is toch een erg gezellige 
middag geworden. Hieronder volgen 2 verslagjes van 
kinderen die op die middag volop meegedaan hebben; 
 
Het was Koninginnedag. Wij moesten om 2 uur bij het 
voetbalveld zijn. Daar hadden ze veel spelletjes neergezet. 
We moesten de kinderen van klas 4 en ouder in 9 groepjes 
delen. Ik had ook een groepje van 8 kinderen. Die kinderen 
heten Conny, Brigitte, Anita, Nathalie, Marie-Christien, 
Jeannette en Liesbeth en Mieke. We hadden meneer van 
Bree als leider. Wij gingen ook de spelletjes doen. Er was 
een spelletje waar ze een houten plankje hadden en er zaten 
5 gaten in. We moesten met een balletje in die gaten gooien 
en toen had je 250 of 200 of 100 punten. Er was ook een 
spelletje daar hadden ze een goal waarin ze met touw gaten 
hadden gemaakt en bij elk gat stond een nummer. We 
mesten de bal door een van deze gaten proberen te 
schoppen. Er was nog een spelletje daar hadden ze een korf 
en daar mocht je één minuut proberen zoveel mogelijk keer 
de bal in de korf te gooien. Op het einde toen iedereen de 
spelletjes af had, ging meneer van Bree de papieren 
wegbrengen. Toen moesten we toch op de grond gaan zitten 

en kregen we chips en toen mochten we niet gaan staan. 
Toen iedereen op de grond zat, zeiden ze wie de eerst prijs 
had en kregen alle groepjes een klein cadeautje. Onze groep 
had de tweede prijs. Op het laatst kregen we een kaartje 
waarop stond: koninginnedag. 
 
Mieke de Kort 
 
We moesten om 2 uur op het voetbalveld zijn. Clementine 
heeft de groepen bij elkaar gezet. Ik heb bij Harry, Suzan, 
Stefan en Roger in het groepje gezeten. Bij het eerste 
spelletje moesten wij het balletje in een gat in een plank 
gooien en bij een ander spel moesten we de bal door 
poortjes slaan. Dan was er nog een spel waarbij we in een 
zak moesten voelen. Er zaten 10 dingen in. We moesten 
ook met een karretje rondrijden en  iemand ging in het 
karretje zitten en moest dan een bloem uit de emmer 
plukken terwijl een andere jongen het karretje trok. Bij 
Gerard van Beers daar moest je de deksels aan elkaar 
geven, een stukje verderop stond een streep, daar moesten 
we naar toe en dan moesten we terug naar Gerard heel hard 
lopen. 
Er was een ander spel daar moesten we ringen gooien en 
daar hadden wij 10 punten mee. We moesten ook een 
balletje in een blikje proberen te gooien. Dit balletje zat met 
een touwtje onder aan het blikje vast. Suzan trok veel te 
hard er aan en toen vloog het balletje eraf. Toen moesten 
we puzzelen bij Joke en Marion. Eerst moesten we de 
puzzel gewoon maken en toen ondersteboven en nog een 
andere. we kregen een ijsko die moesten we vlug opeten 
omdat we weer naar een volgend spel wilden. Ook mochten 
we drinken, we kregen limonade of seven up. Toen we alle 
spelletjes gedaan hadden, kregen we een zakje chips 
paprika of gewone. En toen een kaartje van koninginnedag 
en ik had een blauw plakpotje met een kwastje, toen gingen 
we weer naar huis. 
 
van Hans de Kort. 

http://www.zappaz.nl
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Het interview 

Het Feest kan beginnen! 
Gouden huwelijk Maria en Theo Sanders 

 
Maria en Theo Sanders - De Haas zijn op 1 mei 2008 
vijftig jaar getrouwd en dat moet gevierd worden! 
Reden voor de Koers om eens terug te blikken op de 
afgelopen vijftig jaar en stil te staan bij dit heuglijke 
feit.  
(door: Miranda van Vlerken en Annie van der Velden) 
 
Feesten in het donker 
Als wij bij Maria en Theo 
aan de koffie zitten zijn de 
uitnodigingen net gedrukt. 
Het feest vieren ze 26 april 
want een zus in Knegsel 
viert begin mei haar 
vijftigjarig huwelijk. "En 
dan zouden we twee 
bruiloften in een week 
hebben", zegt Maria. "Nu 
zit er tenminste nog een 
week extra tussen." "Ik 
weet nog goed toen we 
trouwden," vertelt Theo. 
"Dat was in 1958. Ik 
trouwde in een gestreepte 
broek en een slipjas. We hadden hier nog geen gas, water 
en licht. In de keuken was een butagasfles met een pitje dat 
licht gaf. Maar op de slaapkamers was het donker. Dus ik 
had speciaal voor de huwelijksnacht een petroleumlamp 
geregeld voor op de slaapkamer. Maar helaas, we waren de 
lucifers vergeten. Zaten we daar, met z'n tweeën in het 
donker! Gelukkig kunnen we er nu hartelijk om lachen." 

|'Gescheiden' tijdens Wittebroodsweken  
"Tja, we woonden vroeger ook zo achteraf", vult Maria 
hem aan. "De Paddenvenweg was er toen nog niet en de 
huizen hier in de buurt stonden er toen ook nog niet. Wij 
moesten altijd over een zandpad door het bos naar het dorp 
toe. Licht hadden we met petroleumlampen, water haalden 
we nog uit een put en we stookten een oliekachel. Wij 
woonden vroeger in Zeelst. Ik was de jongste van zeven 
kinderen en ons moeder vond het maar niks dat ik daar zo 
achteraf op de boerderij in Oers ging wonen. Toen we tien 
dagen getrouwd waren, vroeg ons moeder of ik mee wilde 
gaan naar Lourdes. Ze ging eigenlijk zelf met haar zus, 
maar ze zei dat ze zich niet zo goed voelde en ze wilde 
graag dat ik in haar plaats meeging. Volgens mij was dat 
gewoon een smoesje omdat ze dacht dat ik daar zat te 
vereenzamen. Maar ik ben toch meegegaan! Kun je je nu 
niet meer voorstellen, hè, met een tante op vakantie tijdens 
de wittebroodsweken. Iedereen vond ook dat de reis zo snel 
voorbij was, behalve ik. Want ik miste Theo natuurlijk heel 
erg en was blij dat ik weer naar huis kon." Theo: "Ik vond 
het ook maar niks, zo alleen thuis slapen. Ons vader en 
moeder woonden bij ons in de straat (het huis waar nu Arno 
van Nunen woont) en daarom ging ik ging gewoon weer 
terug naar huis en sliep weer in mijn eigen bed, dat ik moest 
delen met een van mijn broers. Dat was vroeger zo, wij 
hadden 10 kinderen thuis en niemand had een eigen 
slaapkamer. We sliepen altijd met meer kinderen op een 
kamer." 
 
Veevervoer 
"We hebben altijd in deze boerderij gewoond", gaat Theo 
verder. "We hadden hooguit 15 tot 20 koeien,  5 tot 7 
varkens, wat kippen en een paard om voor de kar te 
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spannen. Ik was veehandelaar van beroep en één keer in de 
week ging ik naar 'Bosch Mert' om koeien te ruilen en 
kalveren te kopen of verkopen.   
Op een gegeven moment kocht ik een oude Chevrolet die 
was natuurlijk niet bedoeld om vee in te vervoeren, maar op 
een gegeven moment heb ik dat toch gedaan. Want ik had 
twee zeugen die gedekt moesten worden door een "beer" 
van Oomen. Ik vond het veel te bewerkelijk om iedere keer 
het paard en wagen in te spannen en daarom heb ik de bank 
uit de auto gehaald en die twee zeugen in de auto geduwd. 
Zo ben ik naar Oomen gereden. Toen ik daar aankwam was 
het eerste wat hij vroeg: "Ben de gij getrouwd?"  Want als 
ik niet getrouwd was, mocht ik niet meekijken hoe die 
zeugen gedekt werden." "Nee dat was echt verboden" vult 
Maria aan.  Wij werden vroeger echt dom gehouden, wat 
dat betreft. We mochten ook niet kijken als er kalfjes 
geboren werden. Dat kun je je tegenwoordig niet meer 
voorstellen hè! "En het mooiste van alles was," gaat Theo 
verder, "dat de ene zeug wel 12 biggen kreeg en die andere 
kreeg er zelfs 13!" 
 
Mannenhuishouden 
"Ik heb vroeger ook 
nog een jaar of vier 
met melkkarren 
rondgereden. Ik 
haalde melk op in 
Vessem en bracht 
dat dan naar de 
melkfabriek in 
Hoogeloon. Dat 
verdiende toen 5 
gulden en 32 cent 
per dag. Ook op 
zaterdag en zondag 
moest ik melk 
ophalen. Als we op 
zondagmorgen zelf gemolken hadden (dat deden we 
natuurlijk nog met de hand!) gingen we om 7.00 uur naar 
de kerk in Vessem en daarna ging ik nog met de 
melkwagen weg. Toen we ongeveer een jaar of drie 
getrouwd waren is onze oudste zoon Leo geboren en daarna 
kwam onze Karel. Onze jongens zijn allebei getrouwd en 
hebben ook ieder 2 zonen gekregen. Het is hier dus echt een 
mannenhuishouden. Zo'n jaar of vijftien geleden heeft onze 
Leo de stal verbouwd tot woonhuis en sindsdien woont hij 
met z'n gezin naast ons. Vanaf dat moment zijn we 
ongeveer ook begonnen met het kweken van graszoden. En 
daar hebben we het nu heel druk mee." 
 
Hobby's 
"Jagen was vroeger een van mijn grootste hobby's en dat 
vind ik nog steeds leuk om te doen. Ik ging meestal samen 
met mijn broers en ons vader en soms ging Maria mee om 
te drijven. Dat waren mooie tijden. Ik heb hier nog een 
tamme ree buiten lopen. Die hebben we zelf met de fles 
groot gebracht. Later heb ik er ook een bok bijgezet, maar 
die was niet zo tam. Op een gegeven moment zijn ze allebei 
ontsnapt en in de Knegselse bossen heb ik ze 
teruggevonden. Die bok kwam niet mee terug, maar dat 
tamme reetje heeft vanuit Knegsel met mij mee terug naar 
huis gelopen. Mooi hè." 

"Maar we hebben nog meer hobby's." vertelt Maria verder. 
"We kaarten graag en ik volg een computercursus via 
seniorenweb. Ik heb altijd veel geborduurd en ik ga 
zwemmen. Ik heb 9 jaar in het bestuur gezeten van de KBO 
maar dat heb ik nu opgezegd. Ik vind het tijd worden voor 
de jongeren om in het bestuur te komen zitten. Ik blijf 
natuurlijk wel lid. 
Theo vertelt dat hij ook graag mag biljarten. In eerste 
instantie heeft hij het over twee middagen biljarten met de 
KBO. Maar als hij verder nadenkt, vertelt hij dat hij op 
donderdagmiddag bij Richard biljart, op maandagavond 
biljart hij 's avonds thuis en uh... oh ja, op woensdagavond 
bij zijn zwager thuis en dan heeft hij het ook nog over de 
zondag-morgen!  
Daarnaast gaat hij ook graag samen met Maria kaarten bij 
vrienden en er wordt ook regelmatig rummykub gespeeld. 
Al met al houden ze er met z'n tweeën een drukke agenda 
op na. Maria zegt tot slot: "We zijn benieuwd wat ons te 
wachten staat met het feest. Toen we vijfentwintig jaar 
getrouwd waren, zijn we er flink doorgehaald door onze 
jongens, dus wij zijn benieuwd wat ze nu weer voor ons in 
petto hebben. Nog even en dan is het zover, dan kan het 
feest beginnen!" 
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Naar de stad. 
 
Goed, ik ben wel in een stad geboren … alhoewel Den 
Haag schijnt nog steeds het grootste dorp van Europa te 
zijn. Het heeft immers nooit stadsrechten gekregen! Of wel 
soms? 
Maar oké, ik ben dus in een flinke plaats geboren, maar een 
echte stadsliefhebber kun je mij toch niet noemen.  
Ja, ik wil daar wel eens rondwandelen op een rustige 
zondagmorgen, wanneer het meeste stadsvolk nog op één 
oor ligt, maar ik geef toch echt de voorkeur aan de stillere 
buitengebieden. 
Het is dan ook al tijden geleden dat ik echt naar de stad ben 
geweest. 
Maar soms ontkom je er niet aan om toch weer eens naar 
winkels buiten je eigen woonplaats te trekken.  
 
En vandaag was het zo’n dag.  
Manlief had een taxbus besteld, zodat hij met scootmobiel 
comfortabel rond kon rijden in de binnenstad en ik reed 
gezellig met hem mee.  
 
Omdat we natuurlijk niet de enige passagiers waren, duurde 
de rit iets langer dan met eigen vervoer het geval zou zijn 
geweest, maar goed … nu kwamen we op plaatsen, die we 
anders nooit gezien zouden hebben. Een mens moet het 
positief bekijken niet waar! En tenslotte hadden we een 
lekkere lange reis voor dezelfde prijs als wanneer die rit 
kort was geweest.  
 
In de eerste winkel vinden we al meteen heel vriendelijk 
personeel, dat erg behulpzaam is met het zoeken naar de 
juiste zaken en we slagen dan ook met de 
eerste aankoop.  
De vriendelijke jongeman die me daarna 
te hulp snelt, kan ons helaas niet helpen 
aan datgene waar we naar op zoek zijn.  

Overpeinzingen 

De volgende winkel dan maar.  
Nog vol van de behulpzame mensen in de vorige winkel, 
steven ik af op een heer die naast het gangpad staat te 
wachten. 
“Kunt u mij misschien vertellen waar ik …”  
Verroest! Het is geen man! Het is een paspop, die er 
werkelijk heel manecht uitziet. 
Ik kijk om me heen of niemand het gezien heeft en durf dan 
volop te lachen, terwijl ik de paspop bemoedigend over de 
arm strijk. 
Jij kunt het ook niet helpen jongen, dat je zo mooi gevormd 
bent! 
 
We lopen nog diverse winkels door, kruipen in soms wel 
heel kleine liftjes en komen terecht in een winkel waar ik 
alweer zo’n mooie paspop zie staan.  
Plots zie ik dat deze paspop beweegt!  
Het is een mens!  
En ik verontschuldig me dat ik hem zo ongegeneerd heb 
aan staan te gapen. Het ontbrak er nog net aan, dat ik hem 
niet even vastgepakt heb om hem een beetje opzij te zetten.  
 
Tja, soms zijn mensen ook bijna net zo mooi als paspoppen.  
Als buitenmens merk je verschillen ook nauwelijks. 
 
Ik zal toch wat vaker naar de stad moeten gaan misschien. 
 

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

 

http://www.bd-bouwbedrijf.nl
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Koninginnenacht 

Koninginnenacht dinsdagavond 29 april  
  
Koningin Beatrix werd onlangs 70 jaar!  
We willen dit vieren met traditionele oud Hollandse spelen 
voor kinderen van groep 1 t/m 8.  
 
Een optreden van John Hospel, nederlandstalig zangtalent 
uit Oerle, zijn optredens staan garant voor een oer(s) 
gezellige sfeer. 
 
En spetterende dansoptredens van Cardo. 
Tijdens het optreden van Cardo zullen ook enkele Oerse 
dancing queens hun dans talent vertonen. 
 
Hier volgt een voorlopig programma van deze oer(s)
gezellige avond. 
 
dinsdagavond 29 april 
18.30  Feestelijke ontvangst in d’Ouwe School 
19.00  Oud Hollandse spelen voor kinderen  groep  
 1 t/m groep 8  
20.00  Einde spelen  
20.30 Prijsuitreiking gevolgd door 
 Zang en dans mmv John Hospel en Cardo  
 Hapjes en muziek 
 Einde ???? 
 
Er is een schmink- en een kleurhoek voor de kinderen. 
Kom dinsdagavond 29 april naar d’ouwe school.  
Het beloofd een gezellige avond te worden vooral als jullie 
erbij zijn!! 
De entree is gratis, de consumpties zijn uiteraard tegen 
betaling. 
 
Dresscode: oranje! 
 
Het Oranjecomité  

Handballen in Veldhoven 

Handbalvereniging Achilles uit Veldhoven heeft in maart 
hun zaalseizoen op een waardige manier afgesloten. Niet 
zozeer met veel sportieve successen, wel door een verdere 
ontwikkeling. Handbal in Veldhoven begint steeds meer 
terrein te winnen.  
 
Het sportieve succes werd vooral geboekt bij de meisjes B 
jeugd. Dit team werd op 30 maart in Den Bosch kampioen 
door het plaatselijke Blauw Wit met 7-11 te verslaan. Deze 
meiden varieren in de leeftijd van 13-14-15 jaar gaan zo 
langzaam maar zeker naar de hogere klasse kijken. Ze 
worden daarin gevolgd door de meisjes A en de jongens B 
jeugd. Deze categorie speelt zeker een mooie partij handbal 
maar kampt met wat personele bezettingen.  
 
Nieuw het afgelopen zaalseizoen was de opkomst van de  
D-jeugd. Dit is jeugd in de leeftijd van 7-8-9 en 10 jaar.  
Op de eerste training kwamen er twee leden opdraven, een 
paar maanden later staat de teller op dertien leden en met 
nog twee of drie nieuwe erbij kan Achilles gaan denken aan 
twee D teams. Een mooi hoopgevend resultaat. 
 
De senioren blijven wat dat betreft wat achter. Als je  
18 jaar of ouder bent kom je bij de handbalsport in de 
senioren afdeling daar kunnen ze bij Achilles best nog wat 
fanatieke dames of heren gebruiken. 
 
Het mag duidelijk zijn dat handballen in Veldhoven 
gelukkig weer mogelijk is. Achilles staat open voor jongens 
en meisjes vanaf 7 jaar. De club groeit en zoekt, niet alleen 
leden ook misschien ergens ruimte waar men een eigen 
thuis kan laten ontstaan. Mocht dit alles iemand zijn 
interesse gewekt hebben en wil je meer weten over 
handballen in Veldhoven. Ben je geneigd mee te willen 
werken om op wat voor manier iets voor deze sport te 
willen betekenen neem dan snel eens contact op met 
j.waerden@chello.nl  

mailto:j.waerden@chello.nl
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 OLYMPISCHE DAG                             Zondag 3 augustus 

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

 BIVAK OERLE                                     Dinsdag 5 augustus en woensdag 6 augustus 

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

 BIVAK BELGIË                         Dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 augustus 

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

 SPEELTUIN KLIMBIM                       Vrijdag 8 augustus 

Bij droog weer gaan de kinderen van groep 2 t/m 5 naar speeltuin De Klimbim in Waalre. 

 FIETSTOCHT                                     Zondag 10 augustus 

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

 BOBBEJAANLAND                             Dinsdag 12 augustus 

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

 WANDELDRIEDAAGSE                      Donderdag 14, vrijdag 15, zaterdag 16 augustus 

Voor alle groepen wandelen door de mooie OERSE omgeving. De laatste dag natuurlijk een  
geweldig onthaal door de ouders met muzikale ondersteunig van Harmonie SINT CECILIA!! 

 AFSLUITINGSAVOND                       Zaterdag 16 augustus 

Samen maken we er weer een spetterend feest van! Natuurlijk nodigen wij ook de ouders uit om te ge-
nieten van een gezellige avond. 

Ook dit jaar zijn we in de weer geweest om een fantastisch vakantieprogramma voor jullie in elkaar te 
draaien. Het programma is bedoeld voor kinderen van groep 2 t/m 8 van het schooljaar 2007/2008 en 
ziet er als volgt uit: 

 

     2008 
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Inschrijfformulier Vakantieprogramma 2008 
 DEELNEMEN 

Alle kinderen die in het schooljaar 2007/2008 in groep 2 t/m 8 van de basisschool zaten, mogen 
aan het fantastische vakantieprogramma meedoen. 
 
De deelnemersbijdragen zijn als volgt: 
• Voor 1 kind per gezin    €   40,— 
• 2 kinderen per gezin      €   75,— 
• 3 kinderen per gezin      € 105,— 
• 4 kinderen per gezin      € 130,— 
 
Het is ook mogelijk, om voor één week in te schrijven. De kosten voor inschrijving zijn dan  
€  25,— per kind, ongeacht het aantal kinderen per gezin. 
De eerste week loopt van zondag 3 augustus tot en met zondag 10 augustus.  
De tweede week loopt van zondag 10 augustus tot en met zaterdag 16 augustus. 
Alléén inschrijven voor het wandelen is ook mogelijk. De kosten hiervan zijn  €  10.- per kind, 
ongeacht het aantal kinderen per gezin. 

 INSCHRIJVEN  

 LEDEN VAN HET VAKANTIE COMITÉ 

Inchrijven voor het vakantieprogramma kan door middel van het inschrijfformulier op de volgende 
bladzijde. Het programmaboekje wordt thuisbezorgd. 
 Vul het formulier in en lever het vóór 21 april in bij Thera van Rooij of Ankie Schippers.   

Petro van Rooij (voorzitter) Zandoerleseweg 11 ( 2052664 

Jan Borgmans   (penningmeester) Welle 18 ( 2051113 

Marja Huijbers (secretaris) Ruiske 7 ( 2052656 

Eric-Jan van Buêl  Zittardsestraat 19 ( 2052703 

Tinus van Campen Janus Hagelaarsstraat 19 ( 2052721 

Wilma Flesch Welle 24 ( 2053233 

Mia van Krieken Kleine Vliet 2a ( 2052658 

Toon Luykx Janus Hagelaarsstraat 17 ( 2052852 

René v.d. Mierden Janus Hagelaarsstraat 9 ( 2052966 

Thera van Rooij Berthastraat 6 ( 2053206 

Tinus Silkens Janus Hagelaarsstraat 15 ( 2052833 

Esther van de Vorst De Loop 13 ( 2300636 

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

??Vergeet niet in te schrijven vóór 21 april a.s.!!! 

Ankie Schippers Zandoerleseweg 18 ( 2052842 
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INSCHRIJFFORMULIER VAKANTIE PROGRAMMA OERLE 2008 

 Naam  Voornaam  Voorletters Geb. datum Groep 

1     

2     

3     

4     

Adres Tel. Nummer GSM nummer 

   

Hebt u een doorlopende reisverzekering?          Ja      /      Nee 

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

Naam rekeninghouder:                                               Bank-/gironummer:  

Handtekening            :  

Datum Activteit Naam 
vader 

Naam 
moeder 

Naam 
broer/zus 

3 augustus Olympische dag    

5, 6 en 7 aug. Bivak België    

4 augustus Helpen tenten opbouwen  (Bivak Oerle)    

5 augustus Helpen activiteiten 10.00-17.00 u.(Bivak Oerle)    

5 augustus Helpen avondprogramma (Bivak Oerle)    

6 augustus Helpen om tenten mee af te breken  (ná bivak)     

8 augustus Speeltuin Lommel België 
Kinderen brengen en halen met de auto 

   

12 augustus Bobbejaanland    

14, 15 en 16  
augustus 

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

   

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

De inschrijving is bestemd voor (svp hokje zwart maken):  Af  te schrijven bedrag: 

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

 

£ week van 3 t/m 10 augustus                       (€ 25,- per kind)  

£   week van 10 t/m 16 augustus                      (€ 25,- per kind)  

£ alleen wandelen op 14, 15 en 16 augustus    (€ 10,- per kind)  



19 

Dodenherdenking 

Stichting Dodenherdenking nodigt u uit…. 
 
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven is opgericht om 
in Veldhoven de herdenking te organiseren van alle burgers 
en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door 
oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Speciale 
aandacht gaat uit naar de Veldhovense burgers en militairen 
die in het belang van het Koninkrijk of tijdens 
vredesmissies zijn gevallen. 
De stichting organiseert daarom ieder jaar op 4 mei een 
Dodenherdenking bij het Klokmonument aan de Kleine 
Dreef. Voorafgaand is er om 19.00 uur een 
Herdenkingsbijeenkomst in de Caeciliakerk aan de 
Dorpstraat en na afloop van de Dodenherdenking is er in 
datzelfde kerkgebouw een gratis Herdenkingsconcert. 
 
Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur 
Aan de Herdenkingsbijeenkomst in de Caeciliakerk wordt 
medewerking verleend door de Stichting Dodenherdenking 
Veldhoven, het Comité Indiëveteranen Veldhoven, 
Amnesty International, de Werkgroep IKV/Pax Christi en 
de Oecumenische Kerken te Veldhoven. Na afloop van 
deze bijeenkomst gaan de aanwezigen in optocht, 
voorafgegaan door het Veldhovens Muziekkorps en de 
gildebroeders van het Gilde St. Caecilia, naar het nabij 
gelegen Klokmonument aan de Kleine Dreef. 
 
Kranslegging bij het Klokmonument om 20.00 uur 
Na het luiden van de klok wordt twee minuten stilte in acht 
genomen. Daarna speelt het Veldhovens Muziekkorps het 
Wilhelmus en houdt burgemeester J. Mikkers een 
toespraak. Hierna volgt de kranslegging door verschillende 
organisaties, die hierbij worden bijgestaan door leden van 
de Scouting St. Stanislaus Kostka. 

 
Herdenkingsconcert in de Caeciliakerk om 21.00 uur 
Na afloop van de Dodenherdenking is er om 21.00 uur een 
gratis toegankelijk Herdenkingsconcert door het 
Veldhovens Kamerkoor in de Caeciliakerk. Uitgevoerd 
wordt het Requiem opus 48 van G. Fauré. 
 
 

Komt u ook? 4 mei Dodenherdenking bij het 
Klokmonument 

 
Relevante informatie over de Dodenherdenking in 
Veldhoven treft u aan op onze website http://
www.dodenherdenkingveldhoven.dse.nl  

http://www.dodenherdenkingveldhoven.dse.nl
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23 maart, de Paashaas heeft weer zijn best gedaan! 
Het was dit jaar weer spannend: zou het door kunnen gaan 
of zou het zo hard sneeuwen en hagelen, zoals werd 
voorspeld, dat we de Paashaas weer naar huis moesten 
sturen op een sleetje? We hebben geluk want van er was 
slecht weer voorspeld en deze voorspelling kwam mooi niet 
uit! Het was fantastisch weer!!! Ok, beetje koud maar het 
zonnetje scheen en zelfs de paaseieren moesten uit de zon 
worden gezet. De paashaas had er zin in, glibberend en 
slippend over het drassige pad naar het paasbos kwam hij 
aan, waar hij zich in het zweet werkte om op tijd de 
paaseieren verstopt te krijgen. 
 

Om 13.00 was het zover, onder begeleiding van Cees van 
Dooren, vertrok de hele stoet, op weg naar het Oerse 
Paasbos, de modder trotserend, nieuwsgierig zoekend naar 
de Paashaas. Want waar zou deze nu toch uithangen? Na 
een korte uitleg kon er begonnen worden met het zoeken! 
De menigte vloog uiteen, peutertjes naar de ene helft en de 
kleuters met de grotere kinderen naar de andere helft. Vol 
enthousiasme werd er gezocht en gevonden! Op 1 ei na, 
waren ALLE kalkeieren gevonden, zelfs 2 van vorig jaar 
kwamen ineens tevoorschijn, dat is pas knap, toch? 
  
Na het speurwerk, dat vele rode wangetjes had opgeleverd, 
kwam misschien wel het meest spannende deel: HET 
GOUDEN EI! Wie zou dat dit jaar gaan vinden? En welke 
kindjes zouden de 5 gekleurde eieren vinden??? Als echte 
speurhonden gingen de kinderen te werk, het achterste deel 
van het bos werd millimeter voor millimeter uitgekamd en 
ja hoor, het Gouden Ei werd gevonden door Sterre van 
Lieshout. Zij kreeg een mooie paaskip van chocolade.  

Paaseieren zoeken 

Vier gekleurde eieren werden ook nog gevonden, maar 
waar zou dat 5e ei nu toch zijn??? Het bos werd nogmaals 
uitgepluisd, zelfs de Paashaas is nog komen helpen (tja, die 
had ze toch verstopt he?) maar zelfs dat hielp niet. 
Uiteindelijk werd duidelijk dat het ontbrekende 5e ei niet 
gevonden zou worden… Waarom niet? Omdat de vinder ‘m 
aan zijn papa had gegeven en die slimme papa had het ei in 
zijn jaszak gestoken!!! Gelukkig kwam het dus nog goed en 
kreeg deze jonge vinder ook een prachtige chocolade 
paashaas net als de andere 4 vinders van een gekleurd ei. 

De winnaars, met rechts Sterre die het Gouden Ei vond 
Het was dus weer een geslaagd evenement, met een mooie 
opkomst met veel opa’s, oma’s, papa’s, mama’s en het 
belangrijkste: veel kindjes! We hadden enorm geluk met 
het prachtige weer en we konden tevreden naar huis. 
Namens Stichting Jeugdbelangen, iedereen bedankt voor de 
komst en in het bijzonder Sanne van Kuijk want zonder 
haar, was het niet gelukt! 
Stichting Jeugdbelangen 
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Voorpret 

Pompoenenplezier met Halloween 2008 
 
Hallo beste mensen! 
 
2008 is ons 1ste lustrumjaar. 
Na 4 succesvolle jaren pompoenenplezier met halloween 
staat nu de 5e editie te wachten, wij hopen dat er weer vele 
bewoners, verenigingen en groepen zullen meedoen om dit 
tot een groot spektakel te maken. 
Wij als werkgroep doen ons best om dit in goede banen te 
leiden. 
Vanwege de enorme drukte zijn wij genoodzaakt om één 
route aan te houden, en door het verkeer in een zelfde 
richting te laten rijden, om zo de verkeeroverlast tot een 
minimum te beperken. 
Maar ook dit jaar wordt er weer een oproep gedaan om 
zoveel als mogelijk met de fiets te komen. 
Dit zou inhouden dat mensen van buiten die route niet mee 
zouden kunnen doen. 
Maar men kan natuurlijk door met familie, kennissen, 
vriendengroep, vereniging, etc., gezamenlijk een creatie te 
maken op een locatie in de route, dit zou juist de 
leefbaarheid in Oerle ten goede komen. 
Als organisatie willen wij met U graag hieraan meehelpen 
om een geschikte locatie te vinden. 

 

Het is nu ongeveer de tijd om de pompoenen te zaaien, de 
zaden zijn bij elke zaadhandelaar te verkrijgen in diverse 
variëteiten. 
Ook zullen wij onze schooljeugd voorzien van 
pompoenzaadjes, zodat zij hun plantjes weer mee naar huis 
kunnen nemen om ze daar verder op te kweken. 
 
Kortom wij rekenen op een grote deelname, want met zijn 
allen zijn we in staat om grote dingen te doen en Oers weer 
eens goed op de kaart te zetten. 
Pompoenenplezier met Halloween 2008 wordt gehouden 
van zaterdag 25 oktober t/m woensdag 29 oktober. 
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 2 november. 
 
Tot ziens 
 
Werkgroep pompoenenplezier met Halloween 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 
 

Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445

http://www.RSKZ.nl
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Nieuwe speeltuin in Ghana 

Nieuwe speeltuin voor weeshuis in Ghana 
 
De Rabobank is een maatschappelijk betrokken bank en  
ondersteunt daarom vrijwilligerswerk. Onze 
dorpsgenote Marina van Dorenmalen vertrok op  
7 januari voor bijna vier weken naar Ghana om er als 
vrijwilligster te werken in een weeshuis. Rabobank 
Oerle-Wintelre steunde haar met vijfhonderd euro. De 
67 kinderen die in het weeshuis wonen hadden slechts 
één versleten schommel waar ze erg van genoten. Met 
de cheque van onze bank regelde Marina de bouw van 
een complete speeltuin. De weesjes kunnen zich nu 
uitleven op een glijbaan, een wipwap, twee schommels, 
twee klimrekken en een draaimolentje. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Marina (18) studeert HBO Verpleegkunde aan de Fontys 
Hogeschool. Haar doel is om EHBO-arts te worden. “Van 
kinds af aan wil ik al in die richting. Ik ben nu in 
afwachting of ik door de loting kom om toegelaten te 
worden tot de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit 
van Maastricht.” 
 
Hoe kwam je op het idee om naar Ghana te gaan? “Hoe ik 
er bij kwam weet ik niet meer, maar als kind van vier jaar 
wilde ik al naar Ghana om daar de mensen te gaan helpen. 
Mijn droom is om ooit eens ergens in Ghana een lokaal 
ziekenhuisje op te bouwen om op die manier daar hulp te 
bieden”, zegt ze met stralende ogen. 
 
De reis 
 
Vorig jaar kwam Marina in contact met mensen die al 
eerder in Ghana zijn geweest. Tijdens een aantal 
ontmoetingen werden films en foto’s bekeken en het klikte 
goed onder elkaar. “Uiteindelijk hebben we samen een reis 

gepland. Mijn moeder ging ook mee. Ze wilde me niet 
alleen laten gaan, maar ze was gaandeweg ook enthousiast 
geworden. We vertrokken op 7 januari vanaf  Brussel, en 
via Heathrow vlogen we naar Accra in Ghana. In totaal 
hebben we negen uur gevlogen. Op het Londense vliegveld 
ging het mis met onze bagage. De koffers kwamen pas na 
drie dagen aan in Accra. We logeerden in een hostel tot de 
bagage aan kwam. In Accra werden we opgewacht door 
Thomas (25). Hij is de oudste wees in het tehuis waar we 
heen gingen. Thomas was de zoon van de koning van een 
dorp. Toen hij negen jaar was verongelukten zijn ouders bij 
een auto-ongeval. Zo werd hij van koningskind een 
weeskind. Het weeshuis ligt in het dorp Offinso. Per auto 
zijn we er heen gereden, weer een tocht van negen uur.” 
 
Het gezelschap was blij dat de koffers terecht waren. Niet 
alleen omdat daar de zomerkleding in zat, maar er zat ook 
een koffer bij met knuffels, kleding en spelletjes voor de 
kinderen. Hiervoor had Marina van tevoren geld 
ingezameld. Bij de Rabobank opende ze een rekening om 
het sponsorgeld op te zetten. En daar kreeg ze een 
aanvraagformulier sponsoring mee. Dit resulteerde in een 
bijdrage van vijfhonderd euro.  “Toen we bij het weeshuis 
aankwamen, stormden alle 67 kinderen op ons af. De 
kinderen zijn in de leeftijd van 3 tot 25 jaar. We hebben ze 
heel blij kunnen maken, want ze hebben daar niets. Veel 
kinderen lopen er op blote voeten. Onze meegenomen 
kleding werd gepast, maar die mogen ze alleen op zondag 
dragen.” 
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Waterleiding 
 
Ruim drie weken waren ze te gast in het weeshuis. “Er was 
in die tijd geen water. Er is wel een waterleiding, maar daar 
kwam maar af en toe een druppel uit. Zowat elke dag 
werden er kruiken water gehaald bij een pomp in het dorp. 
Ook door de kleine kinderen van het weeshuis. Ieder kind 
heeft er zo zijn taken. En wat opvalt: alles wat ze dragen, 
leggen ze op hun hoofd. En je mag ze niet helpen, maar ze 
willen wel alles voor jou doen.” 
 
“Overdag is het veertig graden in Ghana, maar dat voelt aan 
alsof het hier 25 graden is. Om 18.30 uur wordt het 
pikdonker, en koelt het af naar 25 graden. Dat voelt dan 
koud aan. ‘s Avonds en ’s morgens loopt iedereen er met 
een coltrui aan.” Het dorpje heeft pas sinds één jaar stroom, 
en die valt nog regelmatig uit. De mensen wonen er in 
kleine lemen hutjes. Als het donker is doen ze alles bij 
kaarslicht. 
 
TV 
 
“In het deel van Offinso waar wij zaten was maar één 
televisie, en die is van het weeshuis. Het apparaat staat bij 
de directrice op de kamer, er wordt alleen maar in het 
weekend gebruik van gemaakt. In de tijd dat ik daar was 
werden net de voetbalwedstrijden om de Afrika-cup 
gespeeld. De TV werd toen in het lokaal van de kleuterklas 
gezet. Zowat het hele dorp kwam kijken, het werd één groot 
feest. Het was weekend, ze konden TV kijken, hun 
nationale team kwam op TV, en als ze dan ook nog winnen 
gaan ze helemaal los! We hadden ‘sterretjes’ voor ze 
meegebracht, maar we kregen de kans niet om ze aan te 
steken.” 
 
Samen met anderen heeft Marina een van de huizen van het 
weeshuis een schilderbeurt gegeven. En ze heeft geholpen 
in de kleuterklas van de school die bij het weeshuis hoort. 
“De kinderen gaan er marcherend de school in. We hadden 
allerlei spelletjes meegenomen: domino, memory en reken- 
en knutselmateriaal. We hebben spelletjes gespeeld met de 
kinderen. Ze maken heel veel muziek, maar ze doen het met 

bijna niets. Ze zijn heel muzikaal, ze pakken een houtje en 
ze slaan een ritme. Ook zingen en klappen ze veel.” 
 
Rijst 
 
Hoe beviel het eten in Ghana? “We aten veel rijst. De ene 
keer met groene saus, en de andere keer met rode saus. Het 
smaakte goed, maar ik wil niet weten wat er in zit. Soms 
zagen we mensen langs de weg staan met een gebraden 
grasrat. Die kun je dan kopen, maar dat hebben we niet 
gedaan. Vlees hebben we weinig gegeten, af en toe een 
kippenpootje. Wat wij over hielden van het eten, werd later 
door de kinderen opgegeten. We hebben wel extra betaald 
voor het eten in het weeshuis.” 
 
Ziekenhuis 
 
Om een indruk te krijgen van het werken in een ziekenhuis, 
wilde Marina graag eens meelopen in een Ghanees 
ziekenhuis.De directrice van het weeshuis maakte dit voor 
haar mogelijk. “Als er in Ghana iemand naar het ziekenhuis 
moet komt de familie mee om de patiënt te verzorgen. Ze 
blijven er de hele dag bij. Het enige dat de 
verpleegkundigen doen is een spuit geven, en zeggen welke 
en hoeveel pillen de patiënt moet krijgen. Op de afdeling 
Delivery heb ik voor het eerst een bevalling gezien. Het 
was een tweeling. De placenta wordt er niet afgewacht, 
deze wordt handmatig verwijderd. Er is maar één 
verloskamer, en als die bezet is moet de volgende bevalling 
op de gang plaatsvinden. De vader van de tweeling kwam 
kijken en toonde zich helemaal niet blij. Hij vroeg mij waar 
ik vandaan kwam. 
Als ik wilde, kon ik de kindjes zo meekrijgen van hem. Een 
bordje met de tekst ‘Theatre’ verwijst er naar de 
operatiekamer. De kinderafdeling bestaat uit twee zaaltjes, 
op elk zaaltje liggen 20 tot 25 kinderen.” 
 
Afscheidsfeest 
 
“Vlak voor we vertrokken hebben we een afscheidsfeest 
gegeven. Voor elk kind hadden we een flesje cola, en als 
avondeten rijst met kip. Ook hadden we een dj geregeld. 
Het hele dorp kwam op de muziek af.” 
 
Het avontuur is inmiddels al weer enkele maanden achter 
de rug. “Net als ik vond mijn moeder het helemaal 
geweldig. We zouden zo weer terug gaan. Het plan is ook 
om dat nog eens te doen.” En weer stralen haar ogen. 
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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 

St. Jansmarkt 

De 38e st. Jansmarkt 2008 is op 29 juni. 
 
Buurtvereniging zandoers is alweer druk bezig met de 
organisatie van de st. Jansmarkt. 
Zo moeten de marktkramen weer bemand worden met de 
diverse marktmensen en hun uiteenlopende artikelen, en het 
liefst maar één kraam met hetzelfde product, dit valt niet 
altijd mee, hierbij willen wij de streekgebonden producten 
voorrang geven. 
Als er bedrijven, verenigingen zijn of zomaar iemand is die 
vindt dat hij iets leuks aan de markt kan toevoegen kan men 
contact opnemen met Pieter Meulenbroek, st. Jansmarkt   
( 040-2300625. 
Wij streven niet naar de grootste maar naar de gezelligste 
markt, daarom vragen wij dan ook geen entree zodat de 
mensen dit geld kunnen besteden aan de kramen. 
Zandoers zou het fijn vinden als er eens wat nieuwe 
gezichten voor of achter de kramen komen. Onder het genot 
van een leuk muziekje en een drankje zal het weer goed 
toeven zijn op de st. Jansmarkt! 

Koken met de koers 

Ovenschotel van asperges en gamba,s . 
  
Ingrediënten: 
500 gram asperges, beetgaar, in stukjes, goed uitgelekt 
200 gram gamba’s, gepeld, even gebakken, in stukken 
500 gram aardappelpuree 
100 gram geraspte kaas 
wat grofgehakte peterselie 
  
Bereiden: 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng de asperges 
en de gamba’s door de puree. Vet een ovenschotel in met 
een beetje boter Doe het puree mengsel erin en bestrooi het 
met de geraspte kaas. Laat de puree ongeveer 10 minuten in 
de oven gratineren. Garneer met de peterselie. 
  
Romige aspergesoep met zalm en kervelolie voor 
4 personen 
  
Ingrediënten: 
12 asperges geschild 
5 dl gevogeltebouillon 
1 tomaat 
200 gram verse ( Schotse ) zalm 
1 lente-uitje, ragfijn gesneden 
zout en peper 
1 klein bosje kervel 
2 dl mooie olijfolie 
2 eidooiers 
1 dl slagroom 
  
Bereiden: 
Kook de asperges beetgaar in 12-16 minuten in de bouillon. 
Snijd de kopjes eraf ( circa 4 cm ) in snijd ze in de lengte in 
vieren. Pureer de rest van de asperges met het kookvocht. 
Roer de aspergepuree door een fijne zeef. Ontvel de tomaat, 
haal hem leeg en zeef de zaadjes eruit. Snijd de tomaat in 
kleine stukjes. Snijd de zalm met een mes in kleine blokjes 
en meng dit met de tomaat, het sap van de tomaat en de 
lente ui. Breng op smaak met zout en peper en maak 
hiervan 4 quenelles ( ovale vormen ). Zet ze in de koelkast. 
Pureer de kervel met de olijfolie in een blender. Zeef dit 
mengsel en zet het koud weg. Breng de aspergepuree aan de 
kook. Klop de eidooiers los met de slagroom en roer deze 
door de warme aspergepuree. Laat het mengsel nu niet 
meer koken. Breng op smaak met zout en peper. Verwarm 
de aspergekopjes voorzichtig en leg ze in diepe borden. 
Schenk hier de aspergesoep op.Leg de zalmquenelles in het 
midden van de soep. Schenk een spiraaltje kervelolie om de 
zalm en maal er een beetje peper over. 
  
SMAKELIJK ETEN!!!!!!!!!! 

 

Asperges te Koop 
 

     J. Kelders 
     Zandoerleseweg 54 
     5507 NV  Veldhoven 
     ( 06 - 53932738 

Open van ma. t/m za.  Van 13:00 uur tot 18:00 uur 

mailto:info@vankasteren.nl
http://www.vankasteren.nl
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoekt U een leuk kadootje, kom naar ’t heuveltje 

 
 

KADOSJOP ’T HEUVELTJE 
Heuvel 19c 

5502 AJ Veldhoven 
040-2557824 

 
Openingstijden 

Ma:13.00u – 17.00 
Di t/m vr: 9.30 – 17.00 

Za: 9.30 – 12.30 
 
 

Severinus Leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten 
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Oranjemarkt Veldhoven 
30 april 2008 

 

Locatie: de Berkt 
 
 

Hoofdsponsor:  
Andre en Joyce van Reijen 

 

Programma: 
10.00 – 17.00  Vrijmarkt 
11.00 – 17.30  Plus Brinkpodium 

 11.00 – 17.30  Rabobank Buurtpodium  
11.00 – 17.30  Meeùs Parkpodium 
11.00 – 16.30 Laan Terras 
10.00 – 18.00  Terrassen open 

 
Kinderspelen en straatvermaak 

Gratis entree 
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Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

Telefoon (040) 205 19 52  Fax (040) 205 29 50 
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur 

Tevens kunt u bij ons overnachten 
E-mail: info@zandoerle.nl 
http://www.zandoerle.nl 

Belangstelling voor de 
Veldhovense politiek?

Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl

Secretariaat: Biezenkuilen 90, 5502 PG Veldhoven, 
( 040-2539663, fractie@cda-veldhoven.nl

Oranjemarkt Veldhoven 
De Oranjemarkt is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
van de grotere Veldhovense evenementen.  
Geen entree, veel bezoekers, mooie locatie en veel 
activiteiten. 
 
Ook dit jaar proberen we een gevarieerd programma aan te 
bieden. De bruisende vrijmarkt zorgt ook dit jaar voor de 
oranje draad in ons programma. 
 
 
Het Plus Brinkpodium 
Dit podium vindt u op het grasveld aan het eind van de 
Nieuwe Kerkstraat.  
Hier zal om 11.00 uur de opening van de Oranjemarkt 
plaatsvinden door de Harmonie st. Cecilia. Dit podium zal 
tot 17.30 uur knallen  
 
Het Rabobank buurtplein 
Het plein kunt u vinden op de Hulst / Laar. De optredens 
starten om 11.00 uur. 
 
Het Meeùs Parkpodium 
Dit podium is gelegen aan de Platanenlaan bij het 
hoofdgebouw van de Severinus. De opening vindt plaats 
om 11.00 uur.  
 
Het Laanterras 
Het Laanterras kunt u vinden aan de Nieuwe Kerkstraat bij 
de entree van de markt, komende vanaf de Heikant. Vanaf 
11.00 uur starten hier de optredens en is de bar open. 
 
Welkom op de Oranjemarkt 
Op 30 april heten wij u welkom op de Oranjemarkt: 
 
- Gedraag u als een gast.  
 
- Ieder jaar wordt er erg veel afval achtergelaten. Het gaat 

daarbij dan met name om spulletjes die niet verkocht 
konden worden. Neemt u a.u.b. uw eigen afval/ restanten 
weer terug mee naar huis. Ook wij moeten deze 
afvalbergen tegen hoge kosten laten storten. 

 
- Het evenemententerrein is het best bereikbaar te voet of 

met de fiets. Moet het toch de auto zijn, dan vindt u bij 
o.a. de Nieuwe Kerkstraat/blokhut ter hoogte Bosbender 
een prachtige parkeerterrein. Volg de aangegeven routes. 

 
- De EHBO vindt u op : in een tent voor het restaurant van 

Severinus aan de Nieuwe Kerkstraat. 
Beperkte beschikbaarheid marktkramen. 
Er zijn nog enkele marktkramen beschikbaar. Deze dient u 

telefonisch te reserveren bij: 
Pieter de Meijer ( 040-2536842  
Toon Steenbergen ( 040-8447265  
Bart van Esch  ( 040-2541842 
 
Hele marktkraam (4 meter, incl. dekzeil)   € 22.-  
Halve marktkraam (2 meter, incl. dekzeil)  € 12,-    
 
Er zijn voldoende grondplaatsen beschikbaar en kunnen 
bezet worden door zowel kinderen als volwassenen. 
Grondplaatsen hoeven vooraf niet gereserveerd te worden. 
Maar kom op tijd, want weg = weg. Het terrein gaat om 
7.30 uur open. De markt begint officieel om 10.00 uur. 
 
• Grondplaatsen voor kinderen  
 (jonger dan 18 jaar)   gratis 
• Grondplaats voor volwassenen  € 4 
 
De vergoeding wordt in de loop van de dag geïncasseerd.  
 
Alle informatie is terug te vinden op 
www.oranjemarktveldhoven.nl  

Oranjemarkt 

mailto:info@zandoerle.nl
http://www.zandoerle.nl
http://www.cda-veldhoven.nl
mailto:fractie@cda-veldhoven.nl
http://www.oranjemarktveldhoven.nl
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Een keer in het jaar mogen moeders niks doen .... 
 
 
's Morgens al heel vroeg zit Wouter bij Mieke op het bed. 
Ze oefenen samen het versje dat Mieke op school heeft 
geleerd.  
Het is een versje voor moederdag. Als mamma straks 
wakker wordt, gaan ze het opzeggen. 
     Een keer in het jaar  
     mogen moeders niks doen,  
     een keer in het jaar  
     zijn alle moeders blij.  
     Een keer in het jaar  
     krijgen ze de allerdikste zoen,  
     een keer in het jaar  
     zijn alle moeders vrij. 
Wouter vindt het wel moeilijk, maar hij doet heel erg zijn 
best.  
“Waarom zijn de moeders vrij?” vraagt hij.  
“De moeders moeten altijd poetsen,” antwoordt Mieke, “en 
afwassen en stofzuigen en strijken. Maar vandaag niet. 
Vandaag doen de vaders en de kinderen alles.” 
“Maar pappa poets ook,” zegt Wouter. “en hij wast de 
orden en de ramen.” 
Vooral de ramen vindt Wouter altijd heel leuk want dan 
mag hij meehelpen met de tuinslang.  
“Dat is waar,” zegt Mieke, “maar mamma doet het 
allermeeste. 
En strijken kan pappa niet. Hij strijkt alles scheef, zegt 
mamma.” 
“Zullen wij ook poetsen?” stelt Wouter voor.  
“Dat is een goed idee,” zegt Mieke. “Dan is het echt 
moederdag. We gaan eerst poetsen en daarna maken we 
ontbijt en dan roepen we mamma en pappa.”  
Ze gaan heel zachtjes naar beneden, want pappa en mamma 
mogen niks merken.  
In de keuken zetten ze eerst twee stoelen voor het aanrecht.  
Mieke klimt er bovenop.  
Ze wijst naar de hoek van de keuken en zegt: “Wouter, geef 
die grote emmer eens aan.”  
Wouter sleept de emmer naar de stoelen. Mieke tilt hem in 
de gootsteen en draait de kraan open.  
Wouter klautert ook op de stoelen.  
Ze laten de emmer vollopen en doen er afwasmiddel in. 

Heel veel, zodat het lekker schuimt.  
“Wat gaan we eerst poetsen?” vraagt Wouter.  
“De keuken,” antwoordt Mieke en ze springt op de grond.  
Uit het gootsteenkastje pakt ze een grote borstel en een 
vaatdoek.  
Ze geeft de vaatdoek aan Wouter. Zelf maakt ze de borstel 
flink nat en wrijft ermee over de tafel.  
“Wat moet ik poetsen?” vraagt Wouter.  
“Ik ga eerst borstelen,” zegt Mieke, “en dan doe jij het met 
je doekje na.”  
Wouter dompelt de vaatdoek in de emmer en springt ook 
van de stoelen.  
Er valt een grote plens water op de grond.  
“Ik ga eerst de vloer poesen,” zegt hij.  
Wouter gaat op zijn knieën zitten en begint over de vloer te 
vegen.  
“Weet je wat,” zegt Mieke, “we zetten de emmer op de 
grond.  
Dan kunnen we nog beter poetsen. Kom Wouter, je moet 
me helpen.” 
Samen gaan ze weer op de stoelen staan en beginnen de 
emmer op te tillen.  
“Die is zwaar,” zegt Wouter.  
Ze moeten flink tillen, maar het lukt. Zet zetten de emmer 
eerst voorzichtig op de rand van het aanrecht.  
“Nou moet de emmer op de stoelen,” zegt Mieke.  
Ze pakken de emmer weer vast, maar hij is veel te zwaar en 
gaat helemaal en gaat helemaal scheef.  
“Niet doen!” roept Mieke.  
Wouter laat van schrik los. Mieke kan de emmer niet meer 
houden en met een enorme klap valt hij op de grond. Al het 
water stroomt door de 
keuken.  
De kinderen kijken met 
grote ogen naar de vloer die 
ineens onder het schuim zit. 
Dan horen ze iemand de trap 
af stampen.  
“Oei!” fluistert Wouter.  
Met een ruk trekt pappa de 
keukendeur open en blijft 
met open mond op de 
drempel staan. “Wat gebeurt 
hier?” roept hij.  
“We poesen,” zegt Wouter. “voor moederdag.” 
“Zijn jullie nou helemaal gek geworden!” 
Mieke begint te huilen en roept: “Alle moeders zijn vrij.  
Daarom poetsen wij.”  
“O nee,” kreunt pappa.  
“We ruimen alles op,” snikt Mieke.  
“Vooruit, naar de kamer! schreeuwt pappa boos. De 
kinderen rennen door het schuim de keuken uit.  
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“En maak je voeten droog,” roept pappa, “anders kan ik zo 
nog een keer beginnen.”  
In de kamer gaan Wouter en Mieke heel stil op de bank 
zitten.  
Na een tijdje komt pappa.  
“Ik heb de hele keuken wel drie keer moeten dweilen,” 
moppert hij. “Waarom doen jullie zo raar?” 
“Voor de moeders,” zegt Wouter.  
Pappa snapt het, maar hij is nog steeds boos. “Ja ja,” roept 
hij, “en daarom maken jullie er zo'n puinhoop van. Dan 
kunnen de moeders het opruimen.” 
“Maar de vader heeft het toch opgeruimd,” zegt Wouter.  
Pappa zucht. “Dat is waar. Laten we nou maar een lekker 
ontbijt maken voor mamma.” 
Even later gaan ze in optocht naar boeven. Pappa draagt een 
blad met thee en broodjes. Mieke mag de suikerpot 
vasthouden en Wouter het ei.  
“Dat is een verrassing!” roept mamma. “Maar wat was dat 
toch allemaal voor kabaal?”  
Pappa kijkt even naar Wouter en Mieke. “We hebben de 
keuken een sopje gegeven.” zegt hij.  
“Ja,” roept Wouter stralend. “We hebben gepoetst.” 
“Omdat het moederdag is.” roept Mieke en samen met 
Wouter zegt ze het versje op.  
Dan vertelt pappa wat de kinderen in de keuken hebben 
uitgespookt.  
Mamma moet heel erg lachen en vraagt: “En wat doen 
jullie met vaderdag?”  
“Heb je dat ook?” vraagt Wouter.  
“Nou en of,” zegt pappa. “Over een paar weken. Dan zijn 
alle vaders vrij en moet mamma de keuken dweilen.”  
“O nee,” zegt mamma “want ik sluit jullie van tevoren op in 
je kamer.”  
“Echt waar?” vraagt Wouter met een benauwd gezicht.  
“Nou en of,” zegt pappa. “We stoppen jullie in een grote 
kooi met een emmer met sop. Dan mag je je kooi 
schoonmaken.”  
Wouters lip begint te trillen, maar Mieke begint te 
giechelen.  
“Ik wil niet een kooi met sop.” zegt Wouter.  
“Gekkie,” zegt Mieke, “pappa maakt een grapje.” 
“Zo is dat,” zegt pappa, “maar ik wil wel net zo'n versje als 
jullie voor mamma hebben opgezegd.”  
Wouter begint meteen. 
     Een keer in het jaar  
     mogen vaders niks doen,  
     een keer in het jaar  
     zijn alle vaders blij ... 
Maar verder weet hij het niet 
meer.  
Hij rent gauw naar pappa, slaat 
twee armen om zijn nek en roept: 
“Een dikke zoen!” 

Kus-tegel 
 

Materiaal:  
  
kleine tegel (10x10 cm) 
schilderijhaak 
lippenstift en keukenrol 
watervaste stift en sterke lijm 
spuitbuslak 
Werkwijze  
   
Op de tegel met stift (bijv) de tekst: Een kusje van ...  
Achter de tegel een schilderijhaak plakken. Op de tegel 
kusjes zetten met lippenstift op je lippen.  
De tegel afwerken met lak. 
  

  
Feestflesje doucheschuim. 

  
Gebruikt jouw mama ook koffiemelk uit een flesje? 
Dan heb ik een leuk idee. 
Spoel het flesje goed om en haal het papier eraf. 
Beschilder het flesje met glasverf of plak er een mooi 
plaatje op. 
Pak wat lekkere doucheschuim uit de badkamer en doe dat 
in het flesje. (wel eerst tegen papa zeggen hoor!) 
Nog even een mooi strikje eromheen en je hebt een kei leuk 
kadootje. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van februari 2008;  
“Dieren in bolderkar ” 

Naar Nickelodeon en JETIX met Sita of op Nederland 3 
naar de BZT show. Roos is niet zo van de computers, af en 
toe speelt ze een spelletje op spele.nl. Wel andere spelletjes, 
zoals  monopoly en legpuzzels. Roos is ook sportief, ze zit 
op korfbal, bij BIO. Dat is één keer in de week trainen en 
op zaterdag een wedstrijd spelen. Ze zit in het team E1 en 
haar trainster heet Maartje. En volgens mij is het wel een 
gezellig team, want haar vriendinnen Martine, Esmee en 
Eline spelen ook in dat team. Verder tennist Roos ook. En 
in het paasweekend heeft ze ook nog moeten wandelen. Eén 
keer per jaar gaan ze met de hele familie, dit keer zo’n 30 
mensen, een weekend weg. Dit keer was het in de 

omgeving van Boxtel, waar 
ze met zijn allen in een 
kampeerboerderij sliepen. Er 
was een meidenkamer en 
een jongenskamer.  Wat een 
lol zullen ze gehad hebben. 
Ze hebben daar een quiz in 
elkaar gezet en gespeeld. 
Verder nog gezwommen en 
zoals ik al schreef 
gewandeld. Er was een 
verhalenvertelster. Ze liepen 
allemaal samen door het bos 
en de verhalenvertelster 
vertelde dan een verhaal. 
Daarna liepen ze weer 
verder en dan werd er weer 
een verhaal verteld. Lijkt me 
wel gezellig om met zijn 
allen een weekend weg te 
gaan. Zo, nu weten we het 

een en ander van Roos, het was wel een kort bezoekje, maar 
nu heeft ze lekker de tijd om weer te gaan spelen met Eline. 
Dat is waarschijnlijk ook veel leuker dan vragen 
beantwoorden. 
 
 
Groetjes en tot de volgende Koers van Oers. 
 
Houdoe. 

Hallo allemaal, 
 
Ook dit keer ben ik weer op pad gegaan naar de winnaar/
winnares van de kleurplaat. Op de kleurplaat stond een 
klein muisje die heel veel moeite had om een bolderkar te 
trekken. Het zweet gutst van zijn voorhoofd af. En weet je 
waarom dat muisje zoveel moeite had om de bolderkar te 
trekken? De kar was te zwaar geladen. Er stonden allemaal 
wilde dieren op, zoals een leeuw, een krokodil, een olifant, 
een giraf en een wat kleiner dier, een aapje. En zo te zien 
hebben die vijf in de bolderkar veel plezier, want ze lachen 
allemaal. Het arme muisje. Maar ja, het was ook bijna, 
arme ik. Want toen ik op 
het adres aankwam, was de 
winnaar/winnares gevlogen. 
Die had al afgesproken met 
iemand om te spelen en was 
al weg toen ik kwam. Ze 
waren vergeten dat ik  zou 
komen. Maar gelukkig heeft 
de mama snel gebeld en 
binnen een paar minuten 
stond de winnaar/ winnares 
al op de stoep. Vandaar dat  
het verhaaltje deze keer  
maar kort is, zodat er weer 
snel gespeeld kan worden. 
En nu willen jullie 
natuurlijk weten wie er 
gewonnen heeft. Nu het is 
taaateeeeraaaataaaaa:  
ROOS HUYBERS.  Roos 
komt nog net niet hijgend 
aan in de keuken. Ze is samen met haar vriendinnetje Eline 
met wie ze aan het spelen was. Roos had de kleurplaat bij 
oma gekleurd, ze vond de kleurplaat zo leuk, omdat er een 
giraf op stond en dat is haar lievelingsdier. Roos zit in 
groep 5-6 A van de St. Jan Baptist, bij juf Inge en juf 
Ingrid. Haar vriendinnen zijn, zoals ik al eerder noemde: 
Eline, Martine, Esmee, en Kayleigh. Op school doet Roos 
natuurlijk goed haar best, maar krea is toch wel het leukste 
om te doen in de klas. Thuis kijkt ze wel eens naar de 
televisie, naar het huis Anubis, lekker spannend.  
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 5 mei 2008 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat april 2008’ en druk de pagina af. 

http://www.koersvanoers.nl


De volgende kopijdatum is 
5 mei 2008 

Agenda 2008 

April  
14 KVB: Mevr. Menza; Vertelt hoe ze een bestaan in 

Nederland heeft opgebouwd na haar vlucht uit haar 
geboorteland 

17 KBO: Eten bij de Molenvelden 
19 TCO: Evaluatie- en feestavond 
20 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 
20 Eerste H. Communie 
23 KVO: Koken met moeder en dochter met de BVG 
26 Oud papier ophalen 
27 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 
29 Koninginnenacht, in d’Ouw School 
  
Mei  
4 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 
5 KVB: Moederdagviering 
6 KVO: Kringbedevaart in Meerveldhoven 
7 KVO: Afsluitingsavond 
11 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 
11 't Geitenboerke: Geitenkijkdag 
24 Oud papier ophalen 
30 KVB: Bedevaart Meerveldhoven 
30 Boergondisch Oers: Oerse Schlageravond 
31 Boergondisch Oers in Tirol 
  
Juni  
1 Oerse Motortoertocht 
4, 10,  
18 en 24 

KVO: Fietsen 

8 BIO: Knegseltoernooi 
14 Bedevaart van Onze Lieve Vrouw van 

Scherpenheuvel 
19 Rabobank Oerle Wintelre: jaarvergadering 
23 KVB: Teaparty / afsluiting van het seizoen 
28 Oud papier ophalen 
28 + 29 TCO: Activiteit voor de oudste tieners 
29 St. Jansmarkt 
  
Juli  
4 t/m 6 BIO: Kamp voor de gehele jeugd 
26 Oud papier ophalen 

Augustus  
3 Vakantieprogramma: Olympische dag 
5 + 6 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 
5 + 6 + 7 Vakantieprogramma: Bivak België 
6 KBO: Culturele Dag (Koningshof) 
8 Vakantieprogramma: Speeltuin 
10 Vakantieprogramma: Fietstocht 
12 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 
14 t/m 16 Vakantieprogramma: Wandel-3-daagse 

Aansluitend gevolgd door de afsluitingsavond 
15 t/m 17 TCO: Bivak 
23 TCO: Afsluitingsavond 
23 Oud papier ophalen 
23 + 24 Groen en Keurig: Bloemententoonstelling 
  
September  
2 KVB: Lange fietstocht 
3 KVO: Begin gymmen 
8 KVB: Sieraden maken 

20 t/m 23 Oers Kermis 
24 KVO: Kaarten en Rummikubben 
27 Oud papier ophalen 
  
Oktober  
6 KVB: Doe avond herfst 
8 KVO: Moederdagviering 
15 KVO: Bowlen 
20 KVB: Joep Teurlincx vertelt over zijn werk als 

preparateur van dieren 
25 Oud papier ophalen 
25 KVO: Kienen 
25 t/m 29 Pompoenenplezier 
  
November  
2 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 
3 / 10 KVB/KVO: Gezamenlijke avond KVB & KVO 
22 Oud papier ophalen 
24 KVB: Sinterklaasviering 
26 KVO: Sinterklaasavond 
  
December  
15 KVB: Doe avond Kerst 
16 KBO: Kerstviering 
17 KVO: Kerstviering 
22 KVB: Kerstviering 
27 Oud papier ophalen 

13 Inzameling Klein Chemisch Afval: 8.30u-10.15u  
kerkplein 


