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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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Opsporing verzocht 

Opsporing verzocht! 
 
Oud lerares van de lagere meisjesschool 
‘Margheritaschool’ aan de Kardinaal de Jonghweg te 
Eindhoven wordt door een collega van haar en oud-
leerlingen van deze school met spoed gezocht. 
 
Voor een reünie van de Margheritaschool in Eindhoven zijn 
we dringend op zoek naar  

mw. Sjan Dries(s)en-van Nistelrooij.  
Zij zou in de zestiger jaren als onderwijzeres verbonden 
zijn geweest aan bovengenoemde school aan de Kardinaal 
de Jonghweg in Eindhoven. De reünie is al op 28 september 
a.s. en wij zouden het erg leuk vinden om haar te ontmoeten 
op die dag.  
Mocht u haar kennen dan graag een mailtje met haar adres 
en/of telefoonnummer naar famdewaal@planet.nl of 
l.vanvalen@wanadoo.nl of een telefoontje, liefst 's avonds 
na 19.00 uur i.v.m. ons werk, naar Els Tielen 0345-652528 
of naar Lia 033-4681710. 

Te koop: 
 
145 Buxus plantjes, vierkant geknipt, erg mooi voor een 
haagje, 20 à 25 cm hoog, 15 cm breed. 
Prijs: 0,75 eurocent per stuk. 
 
2 tafellampen, aardewerk gemarmerde voet, roomkleurige 
kap, prijs: 50,-- euro z.g.a.n. 
 
Racefiets Locomotief, materiaal ribbon,  
Campagnoli Berilleur remmen, Mavic wielen, tubeless 
banden. Prijs 250,-- euro 
 
Kinderstoel merk; Koelstra, wit hout, ook als tafeltje en 
stoeltje te gebruiken. Prijs 15,-- euro 
 
Voor informatie: telefoon (040-2557190  

 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
Te koop: 
 
Meisjes mountainbike, prijs: 45 euro. 
 
Stepke 1, Oerle 
040 205 3265  

Dankbetuiging 

Na een lange periode van steeds meer verslechterende 
gezondheid en ruim 2½ maand ziekenhuisopname waarbij 
geen enkele behandeling mocht baten, moesten wij op 
dinsdag 22 juli jl. afscheid nemen van mijn lieve man en 
zorgzame vader en opa, 
 

Wim Berman. 
 
Voor de vele blijken van medeleven en betrokkenheid 
willen wij iedereen heel hartelijk danken. Het doet goed 
zoveel warmte te ondervinden en te merken dat Wim zoveel 
mensen geraakt heeft. 
 
Ann, Frank en Menno Berman 
en familie. 

Vraag en aanbod 

Raleigh-fiets in ruil voor excuses 

De wildplasser die zondagavond 10 augustus rond  
22.00 uur  bij ons in de Oude Kerkstraat in de voortuin 
stond te plassen, kan tegen een welgemeend excuus zijn 
vergeten Raleigh-fiets terug komen halen!!! 
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Zangtalent gezocht! 

Zangtalent gezocht! 
Doe mee aan de audities voor het  
Rabo Eurovisie Songfestival 2009 
 
Rabobank Oerle-Wintelre viert volgend jaar haar 100-jarig 
bestaan. Hoogtepunt van alle festiviteiten in 2009 is het 
Rabo Eurovisie Songfestival op 12 en 13 juni. Een 
tweedaags muziekspektakel dat wordt georganiseerd in 
samenwerking met Harmonie Sint Cecilia en Fanfare Sint 
Willibrordus. Voor de hoofdrollen zijn we op zoek naar 
veel zangtalent uit Wintelre en Oerle. De show zal dus 
gemaakt worden door mensen uit onze dorpen zelf! De 
opzet is zeer professioneel, groots en uniek voor de hele 
regio. Grijp daarom nu je kans. 
 
Zangers en zangeressen uit Oerle en Wintelre: doe mee! 
We zijn op zoek naar minimaal 25 zangers en zangeressen 
uit Oerle en Wintelre. We vragen iedereen die kan zingen 
zich op te geven voor de auditie van het Rabo Eurovisie 
Songfestival 2009. Zowel solisten als zanggroepen kunnen 
zich aanmelden. De audities vinden plaats onder leiding van 
de zangcoach en de regisseur van het songfestival, Gerard 
van Beers. Het is een ontspannen en informele auditie, 
sowieso leuk om een keer mee te maken. 
 
Negen maanden lang zangles 
Kom je door de audities heen, dan krijg je 9 maanden lang 
(gratis) zangles. Een professionele zangcoach gaat je 
begeleiden tot aan het optreden in juni. Een unieke 
mogelijkheid dus om je zangstem te oefenen. Als je twijfelt 
om auditie te doen, kom dan toch! Een zangcoach kan als 
geen ander inschatten of je aanleg hebt en of je stem in 9 
maanden tijd tot een mooie zangstem ontwikkeld kan 
worden. 
 

Ken je een goede zanger of zangeres uit Oerle en/of 
Wintelre? 
Ken je een goede zanger of zangeres uit Oerle of Wintelre? 
Tip ons dan! Laat het ons weten. Misschien missen 
sommige zangtalenten deze oproep of zijn ze te bescheiden 
over hun eigen kwaliteiten. Wij nemen dan zelf contact op 
met de betreffende persoon. 
 
Prachtige liedjes 
Songfestivalliedjes zijn tijdloos en brengen vaak mooie 
herinneringen naar boven. Ze zijn bovendien heerlijk om te 
zingen. Kijk op www.koersvanoers.nl en 
www.wintelre.info voor een overzicht van alle leuke 
liedjes. Plus een linkje van elk nummer naar Youtube. Je 
vindt er hits als Waterloo, De Mallemolen, Après toi, 
Power to all our friends, De Troubadour, Ein bischen 
Friede, Halleluja, Congratulations, Hemel en aarde, What’s 
another year, Congratulations, Love shine a Light, Eres tu, 
Ik zie een ster, Volare en nog veel meer. 
 
Lukt het jou om een van deze liedjes te zingen? Meld je dan 
snel aan, we hebben je nodig! 
 
Meld je snel aan! 
We vinden het geweldig dat je auditie komt doen. Je kunt je 
vóór 15 september 2008 aanmelden bij: 
• Erik van Aaken, Akkerweg 28, 5513 AR Wintelre,  
(040-2053114 of via email: e.aaken@hetnet.nl. 

• Wil van de Vorst, Stepke 1, 5507 NW Oerle,  
(040-2053265 of via email: wil@vandevorstpr.nl. 

 
PS. We hebben ook dansers nodig 
We hebben ook dansers en danseressen nodig om het 
spektakel compleet te maken. Dus deze oproep geldt ook 
voor dansers: meld je snel aan! 
 
Alvast heel erg bedankt voor je reactie! 
 
Feestcommissie Rabobank 100 jaar. 
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Reünie De Kers  
 
Zaterdag 6 september 2008 wordt in de Kers een reünie 
georganiseerd ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan 
van deze uitgaansgelegenheid waar voor veel mensen uit 
de regio het stappen begon.  
 
Voor deze avond wordt alles ingezet om het gevoel van 
toen zoveel mogelijk te doen herleven. Zo wordt de muziek 
van toen gedraaid door dj’s van toen. O.a. Peter van de Ven 
en DJ Cor zullen nog een keer achter de draaitafels 
plaatsnemen. 
Met de reünie wil De Kers terugkijken op een unieke 
periode van 1 van de meest spraakmakende 
uitgaansgelegenheden uit de regio; een van de weinige die 
nog bestaat. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de 
mensen die de afgelopen 45 jaar in De Kers hebben 
gewerkt. De organisatie hoopt velen van hen op deze avond 
te mogen begroeten. 
 
De reünie dient ook als startschot voor een terugkerend 
aanbod voor de jeugd van toen. De Kers zal eens per  
2 maanden een live muziekprogramma bieden voor de 
stappers van vroeger. Optredens van bands als La Vita of 
zelfs de Janse Bagge Band staan hiervoor op het 
verlanglijstje van de organisatie.  
 
De Kers is zaterdag 6 september geopend van 21.00 uur tot 
04.00 uur. De toegang is gratis en een membershipcard is 
voor deze avond niet van toepassing.  

Reünie De Kers “Kerkdorp Oerle” op DVD 

Documentaire “Het kerkdorp Oerle” nu op DVD. 
 
Het is al weer 16 jaar geleden dat Jan Leijten zijn camera 
op de schouder nam om Oerle met zijn bewoners in al zijn 
aspecten van nabij te volgen. Hij heeft zijn ervaringen 
vastgelegd in een ruim 3 uur durende documentaire. 
Natuurschoon, tradities, bedrijvigheid en verenigingsleven 
worden afgewisseld met cultuur, historie en zorg voor 
elkaar. 
In maart 1993 werd de film in d’Ouw School voor 
honderden Oerlenaren en andere belangstellenden getoond.  
In datzelfde jaar verscheen “Het kerkdorp Oerle” op video. 
De tijd van video ligt inmiddels achter ons. Nieuwe 
technische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat 
beeld en geluid door middel van DVD sterk zijn verbeterd. 
Mede hierdoor en het verzoek van veel belangstellenden is 
de documentaire nu op DVD uitgekomen. 
 
De dvd-box bevat 2 dvd’s met een totale speelduur van  
182 minuten. De 32 onderwerpen zijn via het menu op uw 
dvd-speler te selecteren. 
 
De prijs van de dvd-box bedraagt € 20,-- en is op de 
volgende adressen te koop: 
 
• Tijdloos, Dorpstraat 19 te Veldhoven. (040-2549944 

(dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur en 
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.) 
 

• J. Leijten, Welle 46 te Oerle. (040-2053230  
(eerst even bellen a.u.b). 
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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

Bedankje aan onze donateurs. 
 
Beste donateurs, omdat er wegens de vakantie in de maand 
juli geen koers verscheen, komt dit bericht helaas te laat. 
Als u dit leest is het halen van uw wekelijks bosje dahlia’s 
al begonnen. 
Ieder jaar weer doen wij een beroep op de mensen die 
woonachtig zijn in Oerle, om donateur van onze 
bloemenvereniging te worden. Velen van u zijn al heel wat 
jaren bereid ons jaarlijks hierin te steunen. Via deze weg 
willen wij onze vaste en nieuwe donateurs bedanken voor 
hun financiële gift. 
Als blijk van waardering kunt u ook dit jaar op vertoon 
van uw bewijs van inschrijving in de periode van 2 aug. 
t/m uiterlijk 25 okt. wekelijks één boeketje dahlia’s 
komen halen. 
Onze mensen staan vanaf zaterdag 2 augustus, tussen 
10.00 en 11.00 uur voor u klaar om de bloemen te 
snijden. 
 
Graag tot ziens!! 
 
“Groen en Keurig” 

Open dag De Parasol 

Open Dag bij Educatief Centrum De Parasol op 
zaterdag 30 augustus a.s. 
 
Met het nieuwe schooljaar 2008-2009 begint ook het 
nieuwe cursusseizoen bij Educatief Centrum De Parasol in 
Veldhoven weer. Dit opleidingsinstituut biedt al vele jaren 
een breed scala aan cursussen en workshops. Op de meest 
uiteenlopende terreinen en voor allerlei doelgroepen. Het 
programma-aanbod bevat ook voor het komende seizoen 
zeker voor elk wat wils. Met uiteraard opnieuw een groot 
aantal nieuwe cursussen. Op zaterdag 30 augustus a.s. 
opent De Parasol haar deuren voor iedereen, die een kijkje 
wil komen nemen. De jaarlijkse Open Dag vindt dan plaats 
tussen 13.00 en 16.00 uur in het gebouw aan de  
Van Aelstlaan 24 in Veldhoven. 
 
De Parasol biedt een groot aantal cursussen aan op diverse 
gebieden. Van talen tot computer, van creatief tot bewegen, 
gezondheid en koken. Er worden niet alleen opleidingen 
aangeboden voor volwassenen, maar ook voor kinderen en 
jongeren. En voor specifieke doelgroepen, zoals mensen 
met een verstandelijke beperking en anderstaligen. Dit 
maakt De Parasol tot een educatief centrum, dat inhoudelijk 
bijzonder breed is georiënteerd. Verder geldt dat er 
uiteraard altijd kan worden meegedacht over cursussen en 
workshops op maat. Al dan niet uit te voeren op locatie. 
Vooral dit laatste kan voor bedrijven interessante 
mogelijkheden bieden. 
 
Ook in het komende jaar zijn er weer een groot aantal 
nieuwe cursussen opgenomen in het programma zoals een 
Videoclip maken met foto’s, Nederlands voor Polen, 
Oekraïens, het werken met wilgentenen, Jij en scheiding - 
ouders met kinderen 10-12 jaar en Omgaan met werkdruk 
en stress. Op kookgebied zijn er diverse nieuwe activiteiten 
in het programma opgenomen zoals basiskoken voor dames 
en heren, koken voor jezelf, het maken van borrelhapjes, 
een high tea, Russisch koken, pizza bakken en het maken 
van vis- en wildgerechten. Uiteraard is deze opsomming 
lang niet volledig: Chinees voor 12 – 15 jarigen, 
buikdansen, meditatie en ontspanning, Thai Chi voor 
jongeren, diverse lezingen (o.a. over Dali, Mondriaan en 
Rubens), zoals gezegd, het cursusaanbod is ook in het 
nieuwe cursusjaar weer bijzonder groot en divers en op 
verschillende doelgroepen gericht.  
Vanaf begin augustus werden de programmaboekjes huis 
aan huis verspreid in Veldhoven.  
 
Wilt u echter nog meer weten over het totale programma 
van De Parasol? Kijk eens op onze website  
www.de-parasol.nl of bel 040 – 2535532. En: bezoek onze 
Open Dag op 30 augustus tussen 13.00 en 16.00 uur.  
 
U bent van harte welkom!  

Boeketje dahlia’s afhalen 



5 

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 

Fietsen voor MD 

Vrijdag 8 augustus is er door 5 mensen geprobeerd om 
zo vaak mogelijk de top van de Col de la Colombière op 
te fietsen. Ze lieten zich hiervoor sponsoren om geld in 
te zamelen om de spierziekte Myotone Dystrophie (MD)
meer bekendheid te geven. 
 
Het is hun gelukt om in totaal samen 27 keer de top te 
bereiken. Die avond maakte de burgemeester van  
Le Reposoir tijdens het afsluitende diner de laatste 
sponsorstand van de website bekend: op een paar euro na 
39.000 euro! Dankzij de superprestaties van de fietsers. 
Omdat veel mensen per top hebben gesponsord, is het 
sponsorbedrag flink opgelopen. Als de sponsoring van het 
Rijwielpaleis Bilthoven meegerekend wordt, dan komt het 
bedrag ruim over de 40.500 euro! 
 
De vele reacties tijdens de Sint Jansmarkt en de vele 
donaties die ik mocht ontvangen om dit doel mede te 
ondersteunen waren hartverwarmend. Ik wil hiervoor dan 
ook iedereen hartelijk danken. 
 
Kitty Tholen. 

Witlipneushoorn gearriveerd 
Papegaaienpark NOP 
Wintelresedijk 5 
5507 PP Veldhoven 
Tel.: 040-2052772 
Fax: 040-2052723 
http://www..papegaaienpark.nl 

Witlipneushoorn arriveert in Papegaaienpark 
 
Veldhoven – Een heuse witlipneushoorn is sinds 
woensdag 16 juli de nieuwste aanwinst op het 
Papegaaienpark te Veldhoven. Deze witlipneushoorn is 
bijzonder vriendelijk en erg rustig in de omgang naar 
mensen toe. Hij heeft dan ook direct bij de entree van 
het park een bijzondere plek gekregen waar hij lekker 
kan rondhangen. 
 
Eind juli zullen naar alle waarschijnlijkheid ook nog een 
nijlpaard en waterbuffel arriveren. Ook deze zouden 
bijzonder tam zijn en kunnen door de bezoekers geaaid 
worden of kunnen samen met hen op de foto. Het 
Papegaaienpark zal een permanente hangplek gaan creëren 
voor deze nieuwe aanwinsten. 
 
Op het Papegaaienpark leven ruim 5.000 papegaaien, 
kraanvogels en veel andere exotische vogels. Daarnaast 
biedt het Papegaaienpark onderkomen als opvangcentrum 
aan vele andere exotische dieren die al dan niet in beslag 
zijn genomen door de overheid. In de TropiJoy, een 
gigantische tropenhal, vliegen of lopen ook veel exotische 
dieren vrij rond tussen het publiek. 
 
Voor meer info over het Papegaaienpark te Veldhoven: 
www.papegaaienpark.nl 

Ouw (k)oers 

bron: Koers van Oers / Schoolkoers, juli 1987 
 
De sportdagen 
 
Op 21 en 22 mei werden de sportdagen gehouden. De eerste 
dag is letterlijk in het water gevallen. Het regende dat het 
goot. De meester had een paar kinderen gebeld, waaronder 
mij. Ik ging naar school en meer dan de helft was er niet. 
Sommige kinderen kwamen de meester tegen en die gingen 
dan maar terug. Meester Manders wist niet dat het niet 
doorging dus zei hij dat het wel doorging. Dus we snapten 
er niets meer van. Een groep jongens was al weg, die 
drijfnat op school kwamen. De rest van de dag hebben we 
video gekeken en gewerkt aan de maguettes van het projekt 
de Rijn. De 2e dag ging gelukkig wel door. We speelden de 
wedstrijden van de 1e dag. Groep 1 van onze school heeft 
alle wedstrijden gewonnen met 5-0 13-0 16-0 0-21 1-10 en 
1-4. Groep 2 heeft de helft gewonnen en de helft verloren. 
De standen weet ik niet. 
 
Floor Vorstenbosch..... 
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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

Bezoekje aan Catharina ZH 

Bezoek aan het Catharinaziekenhuis 
 
Het is 12 Juni 2008 en het regent al de hele dag. Het is 
een troosteloze dag zoals we die meer hebben in 
Nederland. Zo’n 50 leden van de K.B.O. uit Oerle staan 
op het kerkplein onder de paraplu op de bus te wachten 
om een bezoek te brengen aan het Catharinaziekenhuis. 

We zijn uitgenodigd door de voorzitter van het ziekenhuis 
de heer Huub Stroeks. Huub vond het een goede zaak dat 
wij het ziekenhuis eens konden bekijken zonder dat wij 
daar waren voor een operatie of misschien nog ergere 
dingen. Om half twee stapten we in de bus en om twee uur 
precies waren we in de hal van het ziekenhuis. Onze 
gastheer Huub vond dat we te vroeg waren maar de koffie 
en het gebak stonden klaar dus volgens ons waren we 
precies op tijd. We werden naar de ontvangstzaal gebracht 
waar Huub ons iets vertelde over de gezondheidszorg in de 
toekomst. Hij vertelde ons wat dan de taken van een 
ziekenhuis zullen zijn. Huub is namelijk lid van een 
commissie die advies uit moet brengen over de toekomstige 
gezondheidszorg. Naast de ziekenhuizen zullen er regionale 
centra’s moeten komen om bepaalde taken over te nemen 
en zullen er natuurlijk taken blijven voor de huisartsen en 
de zorginstellingen. Over 30 jaar, besloot hij zijn inleiding, 
zal de zorg beter en nog steeds betaalbaar zijn.  

Dat laatste namen wij met een korreltje zout want mensen 
van 70 en ouder, zoals de meeste die erbij waren, hebben 
daar niet zoveel belang meer bij. 
Daarna kwam dokter Wilmer aan het woord die ons 
vertelde hoe je oud jong kunt blijven. Belangrijk was veel 
bewegen, zo intensief sporten dat je ondertussen niet met 
elkaar kunt praten, niet te vet eten, niet roken, veel water 
drinken en weinig alcohol. Een glas per dag voor de 
vrouwen en twee voor de mannen. Dat wisten we natuurlijk 
allang, maar zij staafde deze beweringen met foto’s en 
verhalen van mensen die zo geleefd hadden en meer dan 
100 jaar oud geworden waren en dat geeft de burger toch 
moed. Huub zou Huub niet zijn als hij ook niet iemand van 
de K.B.O. had uitgenodigd en wel niemand minder dan de 
landelijk voorzitter mevr. Houben-Sipman tot voor kort 
burgemeester van Eersel. Zij begon met te vertellen dat ze 
altijd gevonden had, dat Oerle met haar dorpse karakter 
beter bij Knegsel en Wintelre hoorde dan bij Veldhoven en 
dat er dus in 1921 een fout gemaakt was. Je kon zien en 
horen dat ze erg betrokken was bij haar nieuwe werk als 
voorzitter en dat ze het belangrijk vond dat er goede 
mensen zaten in de landelijke overlegstructuren die 
onderhandelen met de regering als het over ouderen gaat. 

Omdat ook zulke mensen wel eens op de kleinkinderen 
moeten passen kon ze niet bij de afsluiting zijn maar ze had 
nog wel een leuke attentie voor ons. Hierna kwam de heer 
Timmers, ook al weer iemand uit Oerle, ons iets vertellen 
over de KEUKEN van het ziekenhuis, over de geweldige 
hoeveelheden maaltijden die daar bereid worden niet alleen 
voor hun patiënten maar ook nog voor andere instellingen. 
Voor dat we een kijkje gingen nemen in die keuken kwam 
meester-kok Gerritsen ons nog iets vertellen over het hapje 
en het drankje dat we na de bezichtiging in de kantine 

Welkomstwoord door Huub Stroeks. 

Meesterkok Gerritsen vertelt... 
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aangeboden zouden krijgen.  
We waren zeer onder de indruk van de keuken en wat daar 
allemaal klaargemaakt moet worden en hoe dat allemaal 
gekoeld bewaard moet worden. Het is een bedrijf op zich 
binnen een ziekenhuis. Hierna gingen we allemaal, 53 
ouderen uit Oerle en de mensen van het ziekenhuis die ons 
die dag begeleid hadden, naar het restaurant voor een hapje 
en een drankje zoals op de uitnodiging stond. Maar daar 
werden onze verwachtingen ver overtroffen. De meester-
kok had een "verschrikkelijk lekker vier gangen menu" 
bereid wat door Huub en zijn medewerkers werd uit 
geserveerd alsof ze dat elke dag deden. Deze dagsluiting 
gecombineerd met een lekker glaasje wijn of bier zal ons 
nog lang bijblijven. Huub, Mary, mijnheer Timmers en 
mijnheer Gerritsen en allen die bij deze dag betrokken 
waren, namens al de mensen die hiervan genoten hebben 
heel hartelijk bedankt,want zo werd een troosteloze dag nog 
een leuke dag. 

Koken met de koers 

Deze hapjes zijn makkelijk,snel en erg lekker 
 
Borrelhapje met geitenkaas en honing 
 
Meng in een kom 2 eetlepels limoen-of citroensap. Voeg 
daaraan toe: 1-2 theelepels honing, 1 eetlepel balsamico-
azijn en 2 eetlepels olijfolie en wat blaadjes tijm of 
rozemarijn van 2-3 takjes. Snijd zes sneetjes baguette en 
bestrijk ze met de dressing. Leg op elke snee een plakje 
verse geitenkaas. Druppel daar nog wat dressing over en leg 
er eventueel een takje tijm of rozemarijn op. Doe de 
bruchetta 8 a 10 minuten in een voorverwarmde oven  
(180 graden). 
 
 
Tonijn a la minute. 
 
Bak 3 tot 4 plakjes licht gerookt ontbijtspek in een droge 
koekenpan tot ze knapperig bruin zijn. Snijd een zeer verse 
moot tonijn van ca. 500 gram in dunne plakjes. Maak een 
marinade/dressing van 1 theelepel rode wijnazijn, 1 eetlepel 
olijfolie, 1 fijngesneden sjalot, 1 fijngesneden teen knoflook 
en marineer de tonijn hier in. Leg verschillende slasoorten 
op een bord en snijd 10 olijven doormidden en leg die op de 
sla. Leg hierop de tonijn en het spek.  
Schep wat marinade/dressing over de salade. 
 
 
Paprika met geitenkaas uit de oven. 
 
Snijd een rode puntpaprika doormidden en verwijder de 
zaadlijsten. Rooster een handvol hazelnoten en hak deze 
fijn. Meng de hazelnoten met circa 100 gram verse 
geitenkaas en verdeel dit mengsel over de paprikahelften. 
Leg ze 10 minuten in een voorverwarmde oven op  
220 graden. 
 
 
SMAKELIJK ETEN !!!!!!! 

Wat zal het zijn… bier of wijn? 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Cas Jansen, Dunhei 3 
 
Overleden: 
† Gerda Kummeling, weduwe van Paul v. Alst,  

WZC Merefelt - Schuberthof (80 jaar)  
† Jan Schoonen, weduwnaar Jo vd Kerkhof,  

Vooraard 26  (83 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 in de St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van 23 – 24 en 29 augustus: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
vr.  19.00 uur: St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering met 

Pastoor Wil Smulders. 
 
Weekeinde van 30 – 31 augustus: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(Convocamus). 
 
Weekeinde van 6 – 7 en 12 september: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met Pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met Pastor J. Tonino 

(St. Jankoor) 
vr.  15.30 uur: Huwelijksinzegening van Bart van de Voort 

en Inge Verheugd. 
 
Weekeinde van 13 – 14 september:  
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(Convocamus). 
Herdenking van het 50 jarig huwelijk familie 
Schippers - Smets 

 
 
KOM IN DE KERK op zondag 14 september 
In het kader van de Nederlandse Open Monumentendag is 
het in onze parochie mogelijk op zondag 14 september nà 
de viering (tot 15.00uur) een uitgebreider kijkje te nemen 
bij alle bijzondere kunstschatten die onze kerk herbergt. 
Er zal iemand aanwezig zijn, die u het gebruik en/of het 
doel van deze kerkelijke goederen kan uitleggen. Kom uw 
kerk eens van dichterbij bekijken! Ons monument:  
St. Jan de Doperkerk is het waard!!  
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Verhuizing 
 
Tijdens het tweede weekeinde van juni is er in de 
vieringen in de kerken de aankondiging gedaan van 
mijn verhuizing naar Ermelo. Niet iedereen heeft die 
mededeling gehoord en er zijn ook misverstanden over. 
Vandaar een herhaling en een nadere uitleg, want we 
zijn een paar maanden verder en er zijn nieuwe 
ontwikkelingen... 
 
Inmiddels woon ik niet meer in Veldhoven maar in Ermelo, 
om daar een nieuwe toekomst op te bouwen. Verschillende 
activiteiten in de parochie zouden in de knel komen 
wanneer ik meteen en helemaal zou weggaan. Daarom 
hebben we (bestuur - pastoor en ikzelf) in overleg besloten 
dat ik toch nog (zeer) parttime aan de parochie verbonden 
blijf voor een bepaalde tijd. Intussen heb ik een parttime 
baan als docent ‘Godsdienst’ aanvaard aan het CCNV te 
Harderwijk (hier 6 kilometer vandaan).  
 
Dit betekent dat ik voor de parochie één dag in de week 
beschikbaar ben. Zoals het er nu naar uitziet zal dat de 
donderdag zijn, maar dat ligt aan de roostercommissie van 
de school. Het voordeel is dat ik één dag in de week 
volledig beschikbaar ben voor de parochie. Afspraken 
kunnen op deze manier voor het gehele jaar gemaakt 
worden. Dit is van belang voor de groepen eerste 
communie en het vormsel. Daarnaast zal ik om het 
weekeinde de vieringen verzorgen in de Caeciliakerk en de 
Sint Jans-kerk. In principe zal ik het eerste weekeinde van 
de maand voorgaan in de Caeciliakerk en het derde 
weekeinde in de Sint Jans-kerk. De gezinsvieringen zullen 
ook zoveel mogelijk in deze weekeindes gepland worden. 
Hiermee heb ik meteen de hoofdactiviteiten genoemd die ik 
zal doen voor de parochie. Uiteraard is het voor mij 
onmogelijk om eventuele uitvaarten en/of andere  
door-de-weekse activiteiten te doen... daarvoor moet u 
vanaf halverwege augustus 2008 bij de pastoor zijn. 
 
Deze situatie zal nog een (werk)jaar 
duren, dat wil zeggen tot augustus 2009, 
dan zal ik definitief afscheid nemen van 
de parochie.  
 
Mardi Sanders 

Oecumene 

18 juni jl. was er een manifestatie in de Catharinakerk 
in verband met het 40-jarig bestaan van de Nederlandse 
Raad van Kerken. Allerlei kerken en 
vrijwilligersorganisaties met wortels in de kerken waren 
present en toonden op welke wijze zij zich inzetten voor 
mensen in de samenleving. 
Onze inloophuizen waren er uiteraard ook. Het was heel 
bemoedigend om te zien dat de kerk vitaal is en er toe doet. 
Ook migrantenkerken waren present. 
In het inloophuis zien wij vaak migranten, vooral uit Afrika 
en Suriname. Er wordt in de politiek nogal eens over 
integratie gepraat. Mensen worden opgenomen in onze 
samenleving. Maar dat is wat anders dan dat je je eigenheid 
kwijtraakt. In migrantenkerken en moskeeën zie je dat 
mensen hun eigen geloofsbeleving vasthouden, hun eigen 
cultuur en taal. Je kunt anders zo gemakkelijk verloren 
raken. Een van onze bezoekers is een christen uit een groot 
Afrikaans land. Hij bezoekt regelmatig een Nederlandse 
kerk, maar hij is eenzaam. ‘Ik ben de enige zwarte in die 
kerk’, zei hij. Het is goed om vrienden en lotgenoten te 
hebben.  
Het is zomers altijd een klus om met vrijwilligers die ook 
wel eens op vakantie gaan, alle diensten te plannen. We 
hopen dat het lukt. Vooral als je alleen woont, is het goed 
om een plaats te weten waar je welkom bent en waar je 
bekenden ontmoet. Maar iedereen is welkom! 
Fijne zomer gewenst. 
 
Namens Diaconaal Centrum Eindhoven (040 2468785) en 
Open Huis St Cathrien (040 2836457), 
 
Gerard van Gurp  
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

BIO goes Hawaï 

BIO kamp vrijdag 4 juli t/m zondag 6 juli. 
 
Vrijdag: 
Met 66 meiden verzamelden we ons vrijdag om 18.00 uur 
op het plein. De jongste was 7 jaar, de oudste was 18. Met 
veel gekleurde Hawaï-slingers (Lei) en soms een hoelarok 
zag het er al gezellig uit!  
Limbodansend onder een bamboestok door en de meiden 
mochten de auto's in. Op naar het kleine plaatsje Alphen in 
het zonnige Hawaï! 
Natuurlijk beginnen we 
het kamp altijd met het 
voorstellen van de 
leiding en enkele 
noodzakelijke regels, 
maar daarna kan de 
pret beginnen!  
Eerst maar het 
verkenningsspel, zodat 
de meiden de 
kamplocatie al een 
beetje leren kennen. Ze 
werden in groepjes 
ingedeeld en moesten 
vervormde foto's gaan 
zoeken. Dat waren 
foto's van de leiding, 
maar ook van beroemde mensen, zoals bijvoorbeeld Guus 
Meeuwis. Het bleek toch vrij moeilijk te zijn, want foto 17 
was echt onvindbaar! Uiteindelijk hadden we dan toch een 
winnaar, maar iedereen kreeg een prijs! Het was gelijk de 
kampherinnering: een oranje-hawaï-pakket, met een Lei 
(Hawaï-slinger), zweetbandjes en een Nederlandse vlag! 
Hierna komt altijd het ritueel van de bedden kiezen. Altijd 
grappig om te zien hoe 66 meiden op de slaapzalen 
afstormen om maar het beste bed te veroveren. De jongste 
jeugd sliep beneden (F t/m D) en de oudste sliepen boven 
(C t/m A). Het was natuurlijk weer even puzzelen, maar we 
hadden veel meer bedden dan kinderen, dus iedereen had 
vrij vlug een plekje waar ze tevreden over waren.  

Rond half 9 zijn we aan het avondspel 
begonnen. De meiden werden weer in 
groepjes verdeeld en kregen een lijst met 
woorden. Aan deze woorden zaten 
opdrachten gekoppeld, alleen wisten de 
meiden nog niet wat voor opdracht. Ze 
moesten allemaal een opdracht (of twee) 
kiezen, terwijl ze alleen maar dat ene woord 
wisten. 
Toen de opdrachten begonnen, waren ze 
soms wel erg verrassend! Zo moest bij het 
woord ananas je groepje raden dat je 

Spongebob aan het uitbeelden was (want Spongebob woont 
in een ananas...). Bij 'surfen' moest je zo lang mogelijk op 
één been staan (want bij surfen moet je ook je evenwicht 
goed bewaren...) en ga zo maar door. 
Het spel zorgde in ieder geval voor hilarische momenten. 
Tussendoor nog wat chips en drinken en het was een 
geslaagde avond. 
Rond 23.30 uur was het spel afgelopen en dat was ook het 
officiële einde voor de jongste jeugd. Zij mochten kiezen of 
ze naar bed gingen of dat ze gezellig spelletjes bleven doen, 
kleuren of gewoon keten in de boerderij. 
De oudste jeugd was nog niet klaar. Zij liepen naar het dorp 
en kregen daar een echt GPS-systeem mee. Ze moesten 
telkens naar de goede coördinaten lopen en daar hing dan 
een vraag met drie antwoorden. Achter elk antwoord 
hoorde een coördinaat. Als ze de vraag fout hadden, liepen 
ze dus ook naar het verkeerde punt toe. De vragen waren 
soms gemakkelijk en soms wat moeilijker. De moeilijkste 
was nog wel van die zwerver: Een zwerver kan van 6 
gevonden peuken, 1 hele sigaret maken. Hoeveel sigaretten 
kan hij roken van 36 peuken...? De oudste jeugd weet het 
antwoord, dus denk er maar eens over na! 
Rond een uur of vier kwam de eerste groep weer terug bij 
de boerderij. De jongste jeugd was toen al in de slaapzaal 
(al werd daar natuurlijk niet door iedereen geslapen). De 
oudste jeugd nam nog een lekkere kom soep en vertrok 
daarna ook naar bed. 
 
Zaterdag: 
's Morgens begonnen we natuurlijk met een ontbijtje. 
Daarna moest de corvee natuurlijk gedaan worden. Even op 
de grote lijst kijken wat je moest doen: tafel dekken, tafel 
afruimen, vegen, wc poetsen, kamplied of afwassen. Omdat 
de zon ontzettend hard scheen, werd rond 10.00 uur 
besloten om gelijk iedereen zijn badpak of bikini aan te 
laten doen (in het geval van Rob, Jaap en Jan; de 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

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

 
 
 
 
 
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 

zwembroek). In een half uurtje liepen we naar 't Zand; een 
zwemmeer, net zoals het E3-strand. Daar werden de 
handdoekjes uitgespreid en doken de meiden gelijk het 
water in! De zon scheen goed en de meiden vermaakten 
zich prima. Er werd gezwommen, lekker in de zon gelegen, 
de frisbee en voetballen kwamen tevoorschijn en er werden 
zandtaartjes gebakken! Natuurlijk was er genoeg te eten en 
te drinken, dus iedereen vermaakte zich prima. Rond 15.00 
uur begon het langzaam te druppen... Eerst dachten we nog 
dat het wel meeviel, maar toen het toch wat harder begon te 
druppen, hebben we alles weer ingepakt en zijn we terug 
gewandeld. Gelukkig bleek het onderweg toch mee te 
vallen, zodat de meiden niet doorweekt naar huis moesten 
lopen.  
Bij de boerderij sprongen we vlug onder de douche (als je 
tenminste de eerste was, want anders moest je in de rij gaan 
staan) en zorgden we er weer voor dat we allemaal weer 
zandvrij waren. 
De BBQ werd aangemaakt en het buffet werd neergezet. Er 
waren broodjes hamburger en frikadel en salades. Op ons 
gemakje gegeten en daarna was het natuurlijk weer tijd 
voor corvee en het kamplied. Toen 'mochten' de meiden 
even naar buiten of naar de slaapzalen verdwijnen, want 
alles werd klaargezet voor de zaterdagavond! 
Alle meiden weer buiten verzameld en daar kregen ze te 
horen dat we die zaterdagavond een echte Luau gingen 
houden. Dat is een Hawaïaans feest, dat je viert met 
vrienden en familie, waarbij gedanst, gegeten en gefeest 
wordt.  
Maar voordat we begonnen, hadden we eerst nog een 
verrassing voor Jaap en Karin. Zij waren namelijk voor het 
eerst mee als leiding en moesten nog een ontgroening 
ondergaan. Het idee was Hawaïaans: Jaap kreeg een 

blinddoek om en moest achter Karin gaan staan. Zijn 
handen gingen onder de handen van Karin door. Jaap moest 
een cocktail gaan mixen, terwijl Karin zei wat hij moest 
doen. Eerlijk is eerlijk: het ging behoorlijk goed! De leiding 
(en vast wel wat meiden met ons) hadden stiekem gehoopt, 
dat er flink geknoeid ging worden, maar ze hebben het 
uitstekend gedaan!  
Toen gingen de meiden per team 
verschillende dingen doen. Na tien 
minuten draaiden we dan weer door 
naar de volgende activiteit. Je kon 
marshmallows en kaneelappels 
roosteren op het kampvuur, je eigen 
cocktail maken, er waren verschillende 
kokosnootspellen en natuurlijk werd er 
limbodansen gedaan. Ook had je een 
spel met allerlei opdrachten in een 
ronddraaiende fles en werd er een 
teamfoto gemaakt. Het werd een 
gezellige boel, waarbij werd gedanst 
en gezongen en heel veel gelachen!  
Rond een uur of 11 waren we klaar en 
was het programma voorbij. Er waren een paar meiden die 
naar bed gingen, maar de meesten bleven nog even hangen 
voor een spelletje of rond het kampvuur. 
Rond twaalf uur kwam de A met een voorstel: Eigenlijk 
wilden ze nog wel een auto-dropping doen. Of dat mocht...? 
De reactie van de leiding: Als je het geregeld krijgt wel!  
Na een kwartier kwamen ze terug: Ze hadden leiding 
gevonden die mee wilden lopen als begeleiding en 3 leiding 
die met de auto's rond wilden rijden. De B en C wilden ook 
nog wel, dus die deden ook mee. 
Om half 1 hebben we dus nog wat meiden gedropt. Ze 
hebben weer ontzettend veel lol gehad. Natuurlijk hebben 
ze in heel wat sloten gelegen (waar een mobieltje verloren 
werd), maar ook hebben ze door heggen gesprongen en plat 
op de grond gelegen. Rond half 3 was de eerste groep weer 
terug. De boerderij was toen al verlaten, want de laatste 
meiden waren rond 2 uur naar bed gegaan.  
 
Zondag: 
Op zondag slapen we altijd uit en er was gisteren gezegd; 
Voor 10 uur moet iedereen gegeten hebben. Natuurlijk 
hebben de jongste allang gegeten tegen die tijd en halen we 
de oudste meiden om kwart voor tien uit bed. Er werd nog 
flink aan de corvee gewerkt en het kamplied werd 
afgemaakt. Daarna alle spullen inpakken en opruimen. En 
wat was het een zooi! Maar dat was te verwachten met  
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80 vrouwen in één weekend. De spullen werden bij elkaar 
gezocht. Natuurlijk ontbrak er hier en daar een sok of 
schoen, maar uiteindelijk had toch iedereen de tassen weer 
vol. 
Toen was het tijd voor de kampfoto's. Het was even 
puzzelen om iedereen erop te krijgen, maar het is gelukt! 
Toen nog even flink het kamplied geoefend en daarna 
gewacht op de frietjes! Dat duurde gelukkig niet al te lang 
en al snel zaten de meiden te smullen van friet met een 
hamburger (want die waren gisteren over) of een 
knakworst.  
Nog even wat spelletjes gedaan met de meiden die dit 
wilden en toen stonden de ouders alweer voor de deur. Op 
naar Oerle! 
Op het kerkplein stonden heel veel papa's en mama's op ons 
te wachten. We kregen allemaal een ijsje en de bagage werd 
uitgeladen.  
De grote afsluiter was ons kamplied. We hadden er heel het 
kamp hard aan gewerkt en het is één van de leukste 
kampliedjes ooit geworden! De meiden zongen heel goed 
mee en het was de perfecte afsluiter van een geweldig 
weekend! 
 
Dames: allemaal hartstikke bedankt voor het meegaan en 
meedoen! Jullie hebben het voor de leiding heel gezellig 
gemaakt op het kamp. Wij gaan er vanuit dat jullie allemaal 
weer meegaan de volgende keer! 
 
We willen nog even de sponsors bedanken:  
'Albert Heijn van Doormalen' voor het eten. 
'Edco' voor de kampherinnering. 
'Friettent De Kers' voor de ijsjes op het plein. 
'Fam. van Doren' voor de aanhangwagen. 
 
Natuurlijk willen wij ook alle ouders bedanken die ons 
weer hebben geholpen met het vervoer.  
 
Groetjes en tot de volgende keer! 
Sjannie, Kelly, Jan, Silvie, Jaap, Denise, Maartje, Dorian, 
Karin, Saskia, Sandra, Rob en Yvonne 

Kamplied BIO 
(op de melodie van: 'Rosanne' van Nick en Simon) 
 
Refrein:  
Aloha, we zijn alweer op BIO-kamp. 
Elluk jaar weer een feestje, het is nooit een ramp. 
Na 'een paar uur'/'1 nachtje'/'2 nachtjes' voelt het al echt als 
thuis. 
Ik wil liever, liever, liever, liever niet naar huis! 
 
Met z'n allen op het plein, 
in een mooie hoelarok, 
limbodansen, onder die stok. 
Snel de auto in, 
naar het BIO-kamp gebracht, 
het is zeker dat daar de zon op ons wacht!  
WOHOHO! 
 
refrein ('een paar uur') 
 
Als begin verkenningsspel, 
al die foto's vind ik wel, 
in de slaapzaal en op de wc. 
Heel veel woorden op een blad, 
maar wat betekent dat? 
Zon zee strand hoelahoepen, wat werden we nat! 
WOHOHO! 
 
refrein ('een paar uur') 
 
De oudste jeugd die ging op weg, 
soms geluk en soms met pech, 
een GPS-tocht, midden in de nacht. 
De jongste jeugd bleef thuis, 
kleuren, spelletjes in huis, 
't was heel spannend want op de wc zat een muis! 
WOHOHO! 
 
refrein ('1 nachtje') 
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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 

Opstaan met een gaap, 
na een nacht met weinig slaap, 
dan ontbijten en daarna corvee. 
Lopend naar het strand, 
kastelen bouwen in het zand, 
beetje zwemmen en zonnen aan de waterkant! 
WOHOHO! 
 
refrein ('1 nachtje') 
 
Hee, wat voel ik nou, 
dikke druppels op mijn mouw, 
spullen pakken en snel weer terug. 
Even in de douche gestaan, 
en de BBQ ging aan, 
lekker eten en aan het corveeën gegaan! 
WOHOHO! 
 
refrein ('1 nachtje') 
 
's Avonds Hawaï-feest, 
eten, drinken als een beest, 
kampvuurliedjes en cocktails gemaakt. 
Kokosnotenspel, 
oh wat ging de tijd toch snel, 
oudste jeugd wil naar buiten, die droppen we wel! 
WOHOHO! 
 
refrein ('2 nachtjes') 
 

Alweer de laatste dag, 
lekker opstaan met een lach, 
want op zondag dan slapen we uit. 
Vlug aan het ontbijt, 
't buffet was uitgebreid, 
bij het inpakken was ik m'n sokken weer kwijt! 
WOHOHO! 
 
refrein ('2 nachtjes') 
 
Met een emmer en wat sop, 
ruimen wij de boel weer op, 
80 vrouwen, dus ook heel veel zooi. 
Daarna spelen en wat friet, 
ons vervelen doen we niet, 
't is voorbij, weer naar huis toe, dat doet ons verdriet! 
WOHOHO! 
 
refrein ('2 nachtjes') 
 
Weer terug in Nederland, 
niet meer zonnen op het strand, 
een leuk weekend, wat was het een feest! 
Nu weer op het plein,  
na veel herrie en veel gein, 
Het is toch wel weer fijn om in Oerle te zijn! 
WOHOHO! 
 
refrein: 
Aloha, we zijn weer terug van BIO-kamp, 
elluk jaar weer een feestje, het is nooit een ramp. 
Na 3 dagen zijn we toch echt wel moe, 
ik wil liever, liever, liever, liever naar huis toe! 
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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 

Cursus EHBO maakt Oerle veiliger! 
 
In Oers wordt regelmatig iets georganiseerd. Daar is 
vaak genoeg aanleiding voor. En als er geen reden is, 
bedenken we die samen wel. Tijdens al die activiteiten 
zit een ongeluk in een klein hoekje. Bij het 
volleybaltoernooi van Boergondisch Oers bijvoorbeeld. 
Maar ook in het dagelijkse leven kan er van alles 
gebeuren waarbij kennis van Eerste Hulp Bij 
Ongelukken goed van pas komt. Omdat er in Oerle niet 
zo veel EHBO-ers zijn, wordt er speciaal voor 
Oerlenaren een cursus gegeven. Bij voldoende 
belangstelling in Oerle zelf. 

Basiscursus Eerste Hulpverlener 
Tijdens de cursus leert u van een arts en een instructeur 
‘Eerste Hulp’ wat u moet doen. U leert ook wat u vooral 
niet moet doen. Om het oefenen zo echt mogelijk te maken 
zijn er lotusslachtoffers aanwezig. Die spelen bijvoorbeeld, 
bijna levensecht, dat ze een ongeval hebben gehad. Iemand 
uit de groep moet dan eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het 
verbinden van een wond, constateren dat iemand een 
flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Er kan van 
alles gebeuren, dat maakt de cursus spannend en 
dynamisch. Als de cursus is afgerond ben je een volwaardig 
eerste hulp verlener en krijg je een diploma. 

Cursus EHBO 

De cursus wordt gegeven op 12 
woensdagavonden plus een examenavond 
van 19.30 uur tot 21.30 uur. Halverwege 
is er een koffiepauze. De eerstvolgende 
cursus start half september. De volgende 
in februari/maart. De kosten voor de hele 
cursus bedragen € 145 inclusief alle 
materialen. Het enige wat je mee moet 
brengen is pen en papier en een dosis 
enthousiasme. Als je lid bent van een van 
de verenigingen in Oerle geeft de 
Gemeente Veldhoven een subsidie van € 110 en betaal je 
zelf nog maar € 35.  
Je kunt deze EHBO-cursus volgen vanaf 16 jaar. 
 
EHBO A (voor jeugd van 11 t/m 13 jaar) 
Als je in groep 8 van de basisschool zit kun je naar de 
speciale jeugdcursus EHBO- A. Je leert daar wat je moet 
doen bij verwondingen of botbreuken. Of als iemand flauw 
valt of niet meer ademt. En je leert er ook hoe je ongevallen 
kunt voorkomen. De cursus wordt gegeven op  
10 vrijdagavonden van 19 tot 21 uur en wordt afgesloten 
met een examen. Als je het goed doet krijg je een 
getuigschrift. De cursus kost € 35. 
 
EHBO B (voor jeugd van 14 en 15 jaar) 
Als je wat ouder bent kun je de jeugdcursus EHBO-B 
volgen. Die gaat wat verder in op de onderwerpen van A. 
Natuurlijk komen er ook nieuwe dingen aan bod, zoals 
ontwrichtingen en ernstige bloedingen. Deze cursus wordt 
gegeven op 12 vrijdagavonden van 19 tot 21 uur en wordt 
afgesloten met een examen. En bij goed verloop krijg je 
natuurlijk een getuigschrift. Deze cursus kost € 50. 
 
Informatie 
Voor meer informatie en aanmelden bel met  
Sjack van der Linden, telefoon (2534229 (a.u.b. bellen na 
19.00 uur) of email cursus@ehboveldhoven.nl 

Oefening tijdens de EHBO cursus. 

Oefening tijdens de EHBO cursus. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

4 Oerse Bikers over Transalp 

Vier Oerse Bikers volbrengen loodzware Transalp 
 
Vier Oerse Bikers Ad Borgers, Twan Das, Rene van 
Herk en John van de Sande hebben in juli de zwaarste 
ATB-tocht van Europa volbracht. Ook wel bekend als 
de Transalp. Een fietstocht van 7 dagen, met dalen en 
pieken, over een lengte van 450 km die de Alpen 
kriskras van noord naar zuid doorkruist. Van 
Oberstdorf in Duitsland, via Oostenrijk en Zwitserland 
naar Riva del Garda in Italië. Met volle bepakking, 
TomTom en een ijzersterke moraal. 
Heren, wat maakt deze tocht nu eigenlijk zo zwaar? 
In koor antwoorden ze: 14.000 hoogtemeters! Over veelal 
moeilijk begaanbare paden, via uitgehakte rotswanden en 
door struikgewas en rotsen waar kilometerslang geen pad te 
bekennen is. 
En dat is leuk? Ja. 
Is dat echt leuk? Ja. 
 
Hebben jullie de tocht ook nog enigszins voorbereid of zijn 
jullie op de bonnefooi afgereisd naar de Alpen?  
De vier mannen kijken me met opgetrokken wenkbrauwen 
aan over deze vraag, maar willen hem uiteindelijk toch wel 
beantwoorden. 
Bonnefooi…haha. We zijn meer dan een half jaar bezig 
geweest met de voorbereiding van dit project. We hebben 
een intensief trainingsschema van 4 maanden afgewerkt. En 
kort gezegd hebben we maandenlang grammen geteld. 
 
Grammen geteld? 
Jazeker, grammen geteld. Het is belangrijk dat je materiaal 
meeneemt van uitstekende kwaliteit, maar dat mag 
vervolgens niets wegen. Dit geldt voor alles wat je 
meeneemt: de fiets, de rugzak met inhoud, je kleding en het 

eten en drinken. Er zijn momenten in de tocht dat je 3 uur 
achter elkaar naar boven klimt met een gemiddelde van 
minder dan 5 km per uur. Zo onnoemelijk stijl is het dan. 
Of soms moet je hele afstanden klauteren en je fiets 
meesjouwen. Dan wil je dus zo min mogelijk gewicht mee 
naar boven nemen. Dat minimaliseren van het gewicht in de 
voorbereiding gaat soms heel erg ver. 
(red. Dat hebben de overige Oerse Bikers de afgelopen 
maanden wel meegekregen. Het ging iedere zondagochtend 
alleen maar over ultra lichte velgen, lichte banden met 
melk, lichte kleding tot aan minitubes tandpasta toe.  
‘Ge kunt beter kou lijen dan teveul kleding meesjouwen…’) 
 
Ben je ooit de weg kwijtgeraakt of staan er overal pijltjes 
op de route? 
Haha! Nee de route is niet uitgepijld. We hadden onze 
eigen TomTom bij ons en die heeft ons uitstekend de weg 
gewezen. Je rijdt van berghut naar berghut. Daar was je  
’s avonds je kleding, eet je grote borden pasta en ga je op 
tijd naar bed. ’s Ochtends om 8 uur zit je dan weer op de 
fiets, op sommige dagen wel 11 uur achter elkaar. 
 
Wat was het hoogtepunt voor jullie van deze tocht? 
De natuur, de sport, het sociale aspect: alles is 
adembenemend prachtig. Je hebt een doel en dat wil je 
samen bereiken. Dat is ook het toverwoord: samen. Je 
maakt ook veel leuke dingen mee. We kwamen op een 
gegeven moment een groot damhert tegen zo mak als een 
hond. Die lag bij een boer tegen de voordeur, we konden 
het dier zo aaien. En op derde dag kwamen Ger en Tinus op 
bezoek om ons een hart onder de riem steken. Die hebben 
honderden kilometers autogereden om ons daar bezig te 
zien. Dat geeft toch wel de kameraadschap van de Oerse 
Bikers weer. Da’s heel mooi! 
Op de zesde dag hebben we een afdaling gehad van 35 km, 
die was prachtig. Op de laatste dag werden we nog 
‘aangevallen’ door een enorme zwerm muggen. Maar als ge 
de stal ruikt houdt niks oew meer tegen…  
 
Jullie hebben zeker flink veel foto’s gemaakt onderweg? 
Jazeker! Die zijn voor iedereen te bekijken op 
www.oersebikers.nl. Daar vind je ook ons dagboek. 
(red. Deze site is zeker het bekijken waard. Er staan 
bijvoorbeeld foto’s bij van een smal paadje dat is uitgehakt 
in een verticaal stijle rotswand. Bloedlink lijkt me zo, maar 
de bikers doen er luchtigjes stoer over. Verder: Ger nog 
bedankt voor het maken van deze supersite!) 
 
Heren bedankt voor dit interview (door Wil), petje af en 
degge nog veul meugt biken. 
Graag gedaan en de groeten aan iedereen! 
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Het interview 

‘Betrokkenheid bij het wel en 
wee van de kinderen in India’  
 
In mei nam Chris Raijmakers (75) afscheid van het 
Pastoor Vekemansfonds. Gedurende de 25 jaar dat hij 
secretaris-penningmeester was van het fonds is er 1,2 
miljoen euro bijeengebracht. Het geld komt ten goede 
aan de Indiase kinderen en wordt aangewend om in 
India projecten uit te voeren. 
Door Ad Adriaans 
 
Chris is de laatste van de oorspronkelijke oprichters van de 
Stichting. Vanwege zijn leeftijd moest de Oerlenaar 
stoppen met het vrijwilligerswerk dat hij een kwart eeuw 
heeft gedaan. Hij heeft er vrede mee. “Het staat zo in de 
statuten. Ik vind het ook goed, je moet tijdig vernieuwen 
om geen plotselinge lacune te krijgen in een bestuur.” 
 
Penningmeester 
Het werk voor de kinderen in India is gestart in 1983, maar 
de betrokkenheid van Chris bij de parochie H. Johannes de 
Doper gaat terug tot 1974. Men had ontdekt dat hij zowel 
administratief als financieel en fiscaal onderlegd was. Chris 
moest bij zijn start als penningmeester drie jaar achterstand 
weg werken. “Dit heeft flink wat inspanning gekost met 
alle bijzondere regels welke het bisdom hanteert. We zijn 
toen nog bij het bisdom op bezoek geweest. Tegelijkertijd 
deed ik ook de belastingzaken van pastoor Vekemans en ik 
werd het aanspreekpunt voor financiële vraagstukken van 
de parochie. Deze werkzaamheden heb ik gedaan totdat de 
parochie H. Drie-eenheid geheel zelfstandig werd.” Van juli 
1983 tot en met 15 januari was Chris ook lid van de 
parochievergadering. 

Kinderen sponsoren 
Toen wijlen pastoor Vekemans in 1983 zijn veertigjarig 
priesterfeest vierde, werd er door de parochie geld bij elkaar 
gebracht. De pastoor wilde er kinderen van gaan sponsoren 
door middel van een op te richten fonds. “Zo is de Stichting 
Pastoor Vekemansfonds ontstaan”, zegt de voormalige 
fiscalist van Philips. “We startten met 170.000 gulden 
waarvoor we bij de Rabobank 8% rente kregen. De rente 
ging naar de kinderen in India. Het fondskapitaal liep 
gaandeweg op zodat er tot op de dag van vandaag steeds 
vijftig kinderen van gesponsord kunnen worden in het 
diocese Dumka. 
 
Projecten 
Hieruit zijn zeer langdurige contacten voortgekomen, onder 
andere met Sr. Joan Borg, een non afkomstig uit Malta, 
welke diverse keren op bezoek is geweest in Oerle. Ook 
correspondeerde zij vaak over de kinderen en projecten. 
Een van onze eerste projecten werd door haar aangedragen 
vanuit India. Dit betrof een studieruimte met bibliotheekje 
voor het hostel in Dudhani-Dumka. Het allereerste project 
was een waterinstallatie voor een jongensschool van de 
Jezuïeten. In eerste aanleg liepen al onze projecten via de 
Missieprokuur van de Ursulinen in het Belgische Lier, waar 
alle projectaanvragen uit India binnenkwamen. Daar gingen 
we op bezoek, en afhankelijk van het geld dat we 
beschikbaar hadden gekregen door acties e.d. werden voor 
bepaalde projecten toezeggingen gedaan. Soms waren we 
wel ontevreden over de lange tijd die nodig was om het 
geld in India te krijgen. Er zijn echter nooit missers 
geconstateerd.” 
 
Kledingcontainers 
Af en toe ging de pastoor naar India om zijn vijftig 
kinderen te bezoeken. “Sindsdien had hij het iedere zondag 
tijdens de preek over de armoede en ellende die hij in India 

Chris Raijmakers met het aandenken dat hij 
van de Stichting kreeg bij zijn afscheid. 
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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 

had gezien.” Ook Mieke en Jan van Gompel bezochten 
India en kwamen na terugkeer in contact met het Pastoor 
Vekemans Fonds. Zij plaatsten een kledingcontainer bij hun 
huis. “Inmiddels is dit uitgegroeid naar ruim twintig 
containers. Jaarlijks halen we 240.000 kilo kleding op.” 
Nadat de Missieprokuur in Lier was opgeheven en het 
fonds door ondermeer de kledingacties meer financiële 
armslag kreeg, werden de gelden rechtstreeks overgemaakt 
naar India. 
Vanuit India en België kwamen meermaals zusters op 
bezoek in Oerle en vertelden tijdens de mis in de kerk over 
hun werk. “Het vertaalwerk nam ik daarbij voor mijn 
rekening.” 
 
Betrokkenheid 
Vijfentwintig jaar vrijwilligerswerk, hoe houd je dat vol? 
“Het geeft veel voldoening. Ik voel echte betrokkenheid bij 
het wel en wee van de kasteloze kinderen in India. Deze 
mensen putten hoop uit onze hulp. Mooie projecten waren 
voor mij onder andere de realisatie van een opvanghuis 
voor Adibasimeisjes in Daltongai en een kraamkliniekje in 
Dudhanis-Dumka. Het kliniekje is inmiddels uitgegroeid tot 
een ziekenhuis. De aanvragen voor deze projecten waren 
zeer duidelijk. Veel armoede, de veiligheid voor de meisjes 
die uit de dorpen naar de stad kwamen was zeer hachelijk 
en er was een enorme kindersterfte en sterfte van moeders 
tijdens de bevalling. Deze bevallingen gebeurden vaak 
zonder enige hulp.” 
 
Schilderijen 
Inmiddels is pastoor Vekemans overleden. Chris was de 
executeur testamentair. “Dit karwei is nog niet afgerond. Er 
zijn nog een enkele schilderijen van de schilder Schrikkel, 
welke moeten worden verkocht. Ze zijn opgeknapt, en bij 
verkoop gaat de opbrengst naar het Vekemans Fonds. 
Iedereen heeft de mogelijkheid hierop een bod te doen.” 
 
Belangrijke rol 
Voor een stichting zoals de Stichting Pastoor Vekemans 
Fonds is het belangrijk om een goede verantwoording af te 
leggen over de besteding van de door alle weldoeners 
bijeengebrachte gelden. “Hierbij speelt de secretaris/
penningmeester een belangrijke rol door de financiële 
verslaglegging, de correspondentie met de sponsors, de 
berichtgeving over de projecten en de fiscale 
mogelijkheden met betrekking tot schenkingen. Ook moet 
worden voldaan aan diverse verplichtingen uit 
overeenkomsten, de omzetbelastingvoorschriften, de 

schenkingsrechten en de voorschriften van de Kamer van 
Koophandel. Verdere taken zijn het aanvragen van 
vergunningen, het opstellen van de begroting, notuleren van 
vergaderingen, rapporten voor de Raad van toezicht, het 
bijwonen van vergaderingen van overkoepelende 
stichtingen, bijdragen voor de Nieuwsbrief enz. Het is te 
vergelijken met een bedrijfje met daaraan verbonden 
werkzaamheden. De Stichting is ook betrokken bij het 
sponsoren van kinderen door sponsorouders waarvoor ik 
alleen de financiële doorbetalingen verzorgde. Een aantal 
ouders heeft hiervoor een lijfrenteschenking aan de 
Stichting gedaan.” 
 
Dankwoord 
Het is voor Chris een genoegen geweest om gedurende 
bijna 25 jaar met een aantal mensen in steeds wisselende 
bestuurssamenstellingen samen te werken om de 
doelstelling van de Stichting in de praktijk te brengen. Hij 
is ontzettend blij dat er met Wil de Kort een jongere en 
bekwame opvolger is gevonden. “Goede penningmeesters 
zijn zeldzaam, maar met Wil de Kort hebben we er een 
gevonden.” Tenslotte nog een woord van dank aan de 
weldoeners van de Stichting. “Zonder de weldoeners zou de 
Stichting niet functioneren en ik hoop dat zij ook 
voldoening hebben van wat dankzij hun bijdragen is 
bereikt. Ik wil alle weldoeners en al degenen die op welke 
wijze dan ook geholpen hebben bij het bereikte resultaat 
voor de hulp aan de kinderen in India hartelijk bedanken.” 

Chris Raijmakers met links Bernard Vekemans 
(voorzitter Stichting Pastoor Vekemansfonds) en 
rechts Mieke van Gompel. Foto gemaakt tijdens 
de overhandiging van een kopieerapparaat aan 
de Stichting namens de Rabobank. 
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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

Op zaterdag 23 en zondag 24 augustus 2008 zal in het 
dorpscentrum d’ Ouw School in Oerle onze jaarlijkse 
dahlia tentoonstelling gehouden worden. 
“Groen en Keurig” organiseert dit al voor de 46ste keer. 
Elk jaar wordt er gezocht naar een nieuw thema, en dit jaar 
luid ons thema “wassen in de vijftiger jaren” met als titel 
Maandag wasdag. 
Deze titel is naar aanleiding van het feit dat de  
K.V.O. Oerle haar 75 jarig, en K.V.B. Oerle haar 50 jarig 
bestaan vieren.  
 
Er wordt ook een 
loterij gehouden met 
vele prachtige prijzen, 
de prijs per lot is 25 
eurocent.  
 
Samen met onze 
zusterverenigingen, 
dahliavereniging 
“Flora” en  
“De Jonge Stek” zal 
er gestreden worden 
om de verschillende 
prijzen en 
wisselbekers. 
 
Buiten de bloemkeuring wordt er in Oerle ook veel 
aandacht besteed aan kleine, en grote bloemstukken 
gemaakt door onze eigen leden en van de 
zusterverenigingen. 
Het is elke keer een lust voor het oog om te zien hoeveel 
soorten, maten, en kleuren er zijn, beslist de moeite waard 
om eens een kijkje te komen nemen. 
 
Voor de prijs hoeft u het niet te laten, want de entree is 
geheel gratis. 

De openingstijden zijn als 
volgt: zaterdag 23 augustus 
van 19.30 uur tot 22.00 uur, 
En zondag 24 augustus van 
10.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Tot ziens op  
23 of 24 augustus.  
 
Het bestuur.  
 
 
 
 

Foto’s: W. Heijmans 

Dahliatentoonstelling 

Terugblik Pompoenenplezier 
 
Via een fotopresentatie een terugblik naar 
“Pompoenenplezier met Halloween 2007”. 
Dit spektakel wordt door een werkgroep vanuit  
“Groen en Keurig” voor de vijfde keer georganiseerd, en 
zal dit jaar plaats vinden van zaterdag 25 oktober t/m  
woensdag 29 oktober 2008. 
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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

Aanmelding 1ste communie 

Aan de ouders van leerlingen van groep 4. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
‘Mag ik je iets vragen?’ Een project van Peter Pen 
Uw kind zit in groep 4 en wij schrijven u aan in verband 
met de eerste communie. U kunt namelijk uw kind door 
middel van het invullen van het onderstaande strookje 
opgeven. Ook dit jaar werken we weer met het project van 
Peter Pen waarbij u en uw kind het project-materiaal vooral 
per ‘post’ ontvangt. Dit project start reeds in november. Om 
de twee weken zal er voor uw kind (maar ook voor uzelf) 
post zijn van Peter Pen. Beide brieven gaan natuurlijk over 
hetzelfde onderwerp en uw kind krijgt dan ook een (kleine) 
opdracht. Al deze brieven bij elkaar vormen het 
communieproject. 
 
Enkele data 
De belangrijkste datum is natuurlijk de viering van de 
eerste communie zelf. Dat staat dit (parochie)jaar vast op 
zondag 19 april. De tijd van aanvang van de dienst staat 
vast op 12 uur. De tweede belangrijke datum is die van de 
eerste ouderavond, maar deze hoort u zo snel mogelijk. 
 
Wat moet ik nu doen? 
U kunt uw kind aanmelden met de onderstaande strook, doe 
dat ook wanneer u nog niet zeker bent over de deelname 
van uw kind. Vul de strook in en lever die in bij  
Sonja Silkens, Janus Hagelaarstraat 15, of geef de gegevens 
door via het emailadres van de pastoraal werker: 
mardisanders@gmail.com. Graag inleveren of emailen vóór 
15 september aanstaande. Ook wanneer uw kind de eerste 
communie niet wil doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
de Communiewerkgroep Oerle 

 
Naam: ________________________________________ Geboortedatum: ___/___/_____ 
 
Adres: ________________________________________ Telefoonnummer: ____.___.___ 
 
 
wil graag meedoen met de voorbereiding op de eerste communie:  ja / nee (*) 
 
gedoopt: ja / nee  (*)  (* het juiste antwoord graag omcirkelen) 
 
 
Deze strook (vóór 15 september a.s.) inleveren bij:  
Sonja Silkens,  
Janus Hagelaarstraat 15 te Oerle 
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‘Acteren is het leukste dat er is’ 
 
Toen Teun Luijkx in groep 5 zat speelde hij de hoofdrol 
in de afscheidsmusical voor een onderwijzer. Hij merkte 
dat hij dat heel leuk vond. Enkele weken geleden 
studeerde hij af aan de Toneelacademie Maastricht. Het 
doek gaat op voor de 21-jarige Oerlenaar. 
Door Ad Adriaans 
 
Hij heeft de liefde voor het theater niet van een vreemde. 
“Mijn moeder heeft altijd in musicals gespeeld. Mijn ouders 
bezoeken bijna wekelijks een schouwburg en ik ging ook 
regelmatig mee.” Op de middelbare school kreeg Teun 
vrienden die ook van toneel hielden. Het groepje bezocht 
samen voorstellingen en kwam terecht bij de Stichting 
Theaterplan in Eindhoven. “Daar werken professionele 
regisseurs met amateurspelers. Jongeren krijgen hier de 
kans theaterervaring op te doen.” 
 
Audities 
Vier jaar geleden startte hij na zijn VWO opleiding de 
opleiding Theatraal performer op de Toneelacademie 
Maastricht. Samen met Roos Ritzerfeld uit Veldhoven en 
Daan van Dijsseldonk uit Valkenswaard was hij de enige 
Brabander. Om tot de opleiding te worden toegelaten moet 
auditie worden gedaan. Tijdens de eerste ronde waren er 
zo’n vijfhonderd gegadigden. Daarvan valt vervolgens de 
helft af. Na de tweede ronde valt er weer een groot deel af. 
“Na de laatste ronde waren we nog met honderd studenten 
over. Tijdens een gesprek kies je dan de opleiding die je het 
meest aanspreekt. Net als ik hadden de meeste studenten 
zich aangemeld op de toneelacademies in Amsterdam, 
Arnhem en Maastricht. Maastricht is een hele technische 
opleiding. Er is veel aandacht voor stemtraining.  

Interview 

De eerste twee jaren krijg je ook krachttraining om fysiek 
sterk te worden. Dat is het goede van de opleiding in 
Maastricht. Krachttraining is nodig, we maakten lange 
dagen van 09.30 tot 21.30 uur. Zo leer je dat toneelspeler 
een zwaar beroep is. Ook al ben je moe, je moet toch 
doorgaan. Maar het is het leukste dat er is.” 
 
Euforie 
Via een van de grootste castingbureaus in Nederland kon 
Teun eind vorig jaar auditie doen voor het toneelstuk The 
Beauty Queen of Leenane. “Ik kreeg een tekst thuisgestuurd 
die ik van buiten moest leren. Op de auditie moest ik twee 
scènes spelen met een tegenspeelster. Van een regisseur 
krijg je dan wat tips en vervolgens speel je nog een keer. 
Uiteindelijk bleven er van de twintig jongens nog vijf over 
voor de rol. Na de derde auditie kreeg ik tijdens de treinreis 
terug naar huis een telefoontje dat de rol voor mij was. Ik 
beleefde een moment van geweldige euforie. Meteen heb ik 
iedereen gebeld die ik te pakken kon krijgen.” Het stuk, een 
tragikomedie met bekende namen als Nelly Frijda, Annick 
Boer en Waldemar Torenstra wordt vanaf maart 2009 in 
zeker tachtig theaters op de planken gebracht. “In december 
gaan we met z’n allen drie weken samen de teksten lezen. 
Begin januari starten dan de repetities in de 
Paardenkathedraal in Utrecht. In februari staan er een aantal 
try-outs op het programma.” 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Kick 
Teun wil vooral toneel blijven doen. “Mijn liefde ligt toch 
bij het theater. Ik wil het liefst bij zoveel mogelijk 
gezelschappen spelen.” Is er een rol die je graag eens zou 
spelen? “De rol van Jago in Othello van Shakespeare zou ik 
graag eens spelen. Ik heb het stuk eens gelezen en tijdens 
mijn opleiding heb ik er een korte bewerking van gemaakt. 
Het is een heel mooi stuk. Jago is ongeveer de smerigste rol 
van alle Shakespeare stukken. Het is een slimme 
gemenerik. Er is een kans dat ik de rol ga spelen in 
november 2010 in Antwerpen.” Wat is voor de jonge acteur 
de kick? “Het moment vlak voor ik het podium op kom. 
Het publiek zit in spanning op de spelers te wachten. Het 
licht gaat uit. Dan weet ik, nu moet ik het publiek pakken. 
Dat vind ik het tofste moment.” 
 
De Schalm 
In 1998 en 2002 was Teun in De Schalm te zien met de 
Veldhovense Revue. Op 12 maart 2009 keert hij er terug als 
professioneel acteur met The Beauty Queen of Leenane. 
Wie niet zo lang wil wachten krijgt al eerder een kans om 
Teun op de planken te zien. In augustus speelt hij nog een 
stuk in Het Paleis in Antwerpen, en in november staat hij 
ruim een week op het toneel van Het Huis van Bourgondië 
in Maastricht. 

Koers cultuur 

Een boom  
groot,  
sterk geworteld,  
verliest  
zijn mooie bladerenkroon,  
zichtbaar aangetast,  
ongeneeslijk,  
tot sterven gedoemd.  

Jankende geluiden  
verscheuren de stilte  
de natuur die huilt. 
Scherpe tanden  
vreten zich een weg  
door het eens  
zo stoere hout.  
Een laatste knars,  
een schreeuw,  
en kreunend  
valt de oude boom. 



22 

Bivak Oerle 

Verslag Vakantieprogramma Bivak Oerle 2008 
 
Indianen 
 
Bij bivak Oerle was het gezellig. De kinderen van groep 5 
mochten in de tent buiten slapen, de andere kinderen van 
groep 3 en 4 van de basisschool sliepen in de blokhut. En 
bij bivak België zullen ze het ook wel gezellig gehad 
hebben. Daar zijn de kinderen van groep 6, 7 en 8 van de 
basisschool. 
De tipi’s waren leuk iedereen heeft zijn eigen tent 
beschilderd. We maakten een djembé, tooi (indianen),  
T-shirt en een ketting. De djembé maakten we van een 
emmer. We hebben leuke spelletjes gedaan, zoals het 
maken van de djembé, T-shirt, ketting en natuurlijk een 
droomvanger gemaakt van een eierkoek met snoep, die we 
daarna lekker op mochten eten. 
’s Avonds kwam er een man (Fried) het opperhoofd Zwarte 
manen en die vertelde een verhaal. 
We hadden ook het spel “Ren je rot”gedaan, dat was leuk. 
We hadden een kampvuur gemaakt, en een spel gedaan en 
moppen verteld. ’s Nachts lekker liggen kletsen en snoepen. 
En ’s morgens weer een leuke dag. En iedereen ging weer 
naar huis. Allemaal bedankt voor de gezelligheid! 
 
Groetjes van Kayleigh en Martine. 

Bivak Oerle 2008 



23 

Expositie in Galerie ‘Hallo’ 

Janny Hensen in ‘Hallo’. 
 
De jaren dat Janny Hensen 
met klei bezig is, zijn op de 
vingers van 5 handen niet 
meer te tellen. Ondanks haar 
voorliefde voor deze manier 
van vormgeven en haar 
trouw aan deze materie 
heeft ze er nooit haar werk 
van gemaakt. Maar omgaan 
met klei is een spel 
gebleven. Een vakkundig 
gespeeld spel dat nooit 
uitgespeeld lijkt te raken. 
Haar beelden en objecten 
zijn daar de beste illustraties 
van. Natuurlijke kleuren en organische vormen, vormen een 
verbindende rode draad door het werk van al die jaren en 
door al haar experimenten.  
Dit veelzijdige werk is nu te zien in Galerie ‘Hallo’ en wel 
tot 1 september 2008.  
Galerie ‘Hallo’ vindt u in Veldhoven t.o. Haag 15.  
U kunt er dagelijks terecht.  
Nadere informatie:  
Carin Schoe, Linde 18, 5509 NG Veldhoven.  
Tel. (040-2533354. E-mail: Schier@xs4all.nl 
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Impressie Olympische Dag 

Olympische Dag 
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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

Verhaaltje: Timmie en Tommie zijn op vakantie 
 

Het is grote vakantie. Timmie en Tommie zijn bij opa en 
oma aan het logeren. Maar de opa en oma van Timmie en 
Tommie zijn geen gewone opa en oma. Ze zijn heeeeel raar. 
Ze eten de hele dag taartjes, drinken alleen maar 
priklimonade en gaan nooit naar bed. Timmie en Tommie 
hebben het natuurlijk prima naar hun zin. Ze hoeven geen 
spruitjes te eten en ook geen spinazie. Als ze moe zijn zegt 
opa,"Hokus Pokus", en dan is de slaap weer over. Vandaag 
gaan ze naar het strand. Ze nemen schepjes en emmertjes 
mee. Opa en oma spelen lekker mee. Ze bouwen samen een 
heel groot kasteel van zand, met tunnels voor de autootjes 
en een grote gracht eromheen. "Bovenop de hoogste toren 
moet een vlaggetje komen", zegt Tommie. Oma heeft een 
oplossing. "Dan moeten we een ijsje eten want dan hebben 
we een mooi stokje." Timmie en opa gingen ijsjes kopen en 
ze zaten stilletjes te genieten van hun ijsje toen… Oei, daar 
kwam een hele grote golf aan. Hij kwam steeds dichterbij 
en ja hoor daar had je het al… De golf stortte zich over het 
mooie kasteel heen. Timmie en Tommie waren een beetje 
verdrietig omdat hun mooie kasteel stuk was, maar opa zei: 
"Joepie, nu mogen we nog zo’n mooi kasteel bouwen en we 
hebben strakjes gewoon nog een nieuw stokje nodig voor 
de vlag". "Dus dan krijgen we nog een ijsje!" "Joepie…", 
riepen Timmie en Tommie tegelijk.  
Die avond waren Timmie en Tommie wel heel erg moe en 
gingen ze toch maar naar bed en zelfs opa en oma gingen 
slapen, zo hard hadden ze gewerkt. Zelfs toveren hielp niet 
meer.  

Knutselen: Zandschilderijen 
 

Dit heb je nodig: 
zand 
behangsellijm 
stevig papier 
schaar 
schelpen  
 
Zo ga je te werk 
Met wat droog zand uit de zandbak, stevig papier of karton, 
plaksel en een paar schelpen, kun je leuke schilderijen 
maken. Leg de schelpen op het papier. Smeer het papier 
rondom de vormen heen in met plaksel (behangsellijm) en 
strooi daarna zand over het papier uit.  
Voorzichtig hoor, niet te veel zand tegelijk! Laat het plaksel 
een paar minuten drogen. 
De schelpen en het overtollige zand kun je dan weghalen. 
Kijk eens, je eigen strandje. 

 
Puzzelen: Doolhof 
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Puzzelen: Woordzoeker 
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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 

Uitslag kleur/knutselplaat van mei 2008;  
“Vaderdag” 

Eline is naar Zuid Frankrijk geweest. Naar een camping 
met een zwembad en een glijbaan. Maar het liefst zwom ze 
in de zee en dan proberen over de golven heen te springen. 
De camping lag in de buurt nabij Pergignan. Dat is aan de 
Middellandse zee, richting Spanje. Eline vertelt dat ze ook 
een dag naar Spanje zijn geweest. Naar Barcelona. 
Toevallig is Roos daar ook deze zomervakantie geweest. 
Dus genoeg te vertellen. Met de auto naar Barcelona, dat 
was wel bijna 2 uur rijden, daar parkeren en dan de 
toeristische bus nemen. Je kan daar namelijk een buskaart 
voor de hele dag kopen. Deze toeristische bussen hebben 
een vaste route langs de bezienswaardigheden van 

Barcelona. Je kan dan 
bijvoorbeeld uitstappen bij 
La Sagrada Familia (de 
beroemde kerk van Gaudi), 
deze bezichtigen en dan 
weer een toeristische bus 
pakken en naar een andere 
bezienswaardigheid toe 
gaan. Eline, Roos en ik 
waren het er over eens dat 
Barcelona een hele mooie 
stad is en je deze stad niet in 
1 dag kan zien. In park 
Güell kan je al een hele tijd 
zoet zijn. En dan het 
voetbalstadion van 
Barcelona. Er is gewoon te 
veel te zien om op te 

noemen. En het gaat hier natuurlijk niet over Barcelona, 
maar het gaat om Eline. We zitten heel gezellig te kletsen, 
maar eigenlijk willen ze nu ook wel naar Kayleigh toe op 
de fiets. Daarom sluiten we het maar af en kunnen ze nog 
lekker gaan spelen. 
Nu kunnen ze nog lekker gaan spelen, straks begint de 
school weer en de sport en muzieklessen. Dan blijft er nog 
maar weinig tijd over om buiten te gaan spelen. 
Eline, ik vond het gezellig om met je te kletsen en tot ziens. 
 
Houdoe,  
 
Tot de volgende Koers.  

Hallo allemaal, 
 
Hebben jullie weer een fijne vakantie gehad? Helaas zit het 
er weer op. Evenals het vakantieprogramma. Dat is elk jaar 
weer zo gezellig en leuk. Je ziet je vriendjes en 
vriendinnetjes weer. Lekker bijkletsen over de vakantie en 
andere dingen, op de olympische dag en ’s avonds als je 
eigenlijk van de bivakleiding moet gaan slapen. Wat is er 
dan leuker, dan in je slaapzak lekker te kletsen met je 
buurvrouw/man. Jullie zullen na het bivak wel heel erg moe 
geweest zijn? Of niet? Nou, diegene die de kleurplaat heeft 
gewonnen, was woensdagmiddag na het bivak in Oerle nog 
vol energie. Ik ben dit keer 
bij een meisje van 9 jaar 
oud geweest. In oktober 
wordt ze 10 jaar. Ze gaat 
naar groep 6 van de  
St. Jan Baptist en komt in 
de klas van juf Inge en juf 
Ingrid. Ze woont samen 
met haar ouders en 2 broers 
in de AP de Bontstraat. 
Haar oudere broer heet: 
Robin en haar jongere 
broer heet: Tim. Weten 
jullie het al?  
Het is ELINE WITMER. 
Eline kan lekker vertellen. 
Als ik vraag of ze ook 
huisdieren hebben, vertelt 
ze dat ze een goudvis hebben: Bluppie en een konijn, dat 
buiten in de tuin woont. En meteen gaat ze naar buiten om 
het konijn te laten zien. Het konijn heet Pluisje en is een 
hangoor konijn. Pluisje heeft een heel mooi hok. Bovenin is 
de “huiskamer”en via een trap kan hij naar beneden lopen, 
en als de “voordeur”openstaat, kan hij de tuin in wandelen. 
En dat mag hij ’s avonds ook, want weglopen kan hij niet. 
De tuin is helemaal afgezet. En onder de trampoline komt 
hij niet. En Pluisje heeft ook geen behoefte aan een frisse 
duik, want hij is nog nooit in de vijver gesprongen. Zo 
sportief is Pluisje nu ook weer niet, dat hij lekker gaat 
zwemmen en op de trampoline gaat springen. Eline wel, die 
sport wel samen met haar vriendinnen. 
Eline’s vriendinnen heten Roos, Ellen, Kayleigh, Martine 
en Esmée. En de dames sporten, kletsen en giebelen veel. 
Als ik bij Eline ben, komt Roos ook want ze hebben 
afgesproken om met de fiets naar Kayleigh te gaan. (hoezo 
een vermoeiende bivak, ze gaan gewoon door, vol energie) 
De vriendinnen doen veel samen. Ze zitten op korfbal. BIO 
in het team D2. Dit jaar gaan ze 2 vakken bespelen, het 
grote veld. Met Ellen samen gaat Eline tennissen. Evenals 
naar de dansles van juf Gonny in de sporthal Atalanta. 
Verder gaat Eline dit jaar AMV lessen volgen, omdat ze op 
school al PIMBA lessen heeft gehad kan ze in 1 jaar  
AMV 1 en AMV 2 doen. Verder gaat ze ook nog naar de 
muziekschool voor haar dwarsfluitles. Een drukke agenda 
heeft Eline. We kletsen nog wat met zijn drieën en we 
komen op de vakantie.  



28 

 
Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 1 september 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 Augustus 2008’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
1 september 2008 

Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 
 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: publicatiebord@koersvanoers.nl 

Agenda 2008 

augustus  
21 eten met de KBO:  

Crème de la crème op het Meiveld 
23 TCO: afsluitingsavond 
23 oud papier ophalen 
23+24 Groen en Keurig: Bloemententoonstelling 
  
september  
2 KVB: lange fietstocht 
3 KVO: begin gymmen 
6 De Kers: Reünie 45 jaar De Kers 

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

18 eten met de KBO:  
Merlijn in de v.Vroonhovenlaan 

20 t/m 23  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 
23 OWWO: jaarvergadering met verenigingen 
23 eten met de KBO: Molenvelden in Oerle 
25 oud papier ophalen 
25 KVO: kienen 
25 Opening Halloween/pompoenenplezier in  

d'Ouw School 
25 t/m 29  Pompoenenplezier 

8 KVB: sieraden maken 

  
november  
2 Prijsuitreiking pompoenenplezier in d'Ouw 

3 of 10 KVB/KVO: gezamenlijke avond KVB/KVO 
20 eten met de KBO: Oude garage Zeelst 
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 
23 St Nieuwe Levenskracht 60 jarig bestaan 
27 oud papier ophalen 

Agenda 2009 

april  
19 eerste H. communie 
  
juni  
5+6 Boergondisch Oers 

14 Oerse motortoertocht 

10 Algemene Ledenvergadering Rabobank Oerle-
Wintelre 

12 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:  
Feestavond Eurovisie songfestival 

13 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre: Feestavond  


