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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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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 

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de 
getoonde belangstelling tijdens zijn leven.  
Met veel Oerse mensen gebuurt en koffie 
gedronken.  
Harrie heeft daar altijd erg van genoten.  
Maar nu moeten we verder zonder Harrie. 
Uw belangstelling, aanwezigheid of andere 
deelneming bij zijn afscheid heeft ons goed gedaan 
en zal ons tot steun zijn bij het verwerken van dit 
verlies. 
Heel veel dank daarvoor. 
 
Bets Beex en kinderen 
Zittard 38, Oerle 

Dankbetuiging 

 

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 

Aankondiging 
Donderdagmiddag 23 september a.s. gaat er in 
Veldhoven weer een nieuwe rouw-ontmoetingsgroep 
van start. Gedurende 10 bijeenkomsten komen  
6-8 mensen, die een dierbare verloren hebben, bij 
elkaar. Een lotgenoot verstaat als geen ander de 
taal van het “verliezen”. 
 
Onder deskundige begeleiding is er ruimte om het 
verhaal te delen en samen op zoek te gaan naar 
mogelijkheden om het verlies te kunnen  
(ver)dragen. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:  
Jeanneke de Bot   ( 040 - 2531476 
José Roestenberg  ( 040 - 2547760 

Gezocht 

Gezocht pony of paard om te 
verzorgen 
 
Mijn naam is Olympia Piotrowska en ik ben 12 jaar 
oud. Al iets meer dan 3 jaar rijd ik paard bij de 
manege PCK-Eersel. Ik ben begonnen met pony 
rijlessen en daarna naar paard rijles. 
Ik wil graag nog meer met paarden en pony’s gaan 
doen. Daarom ben ik op zoek naar een paard of 
pony die ik kan verzorgen. 
 
Heeft u interesse, dan hoor ik dat 
graag. 
 
Olympia Piotrowska 
A.P. de Bontstraat 14 
5507 NT  Veldhoven 
( 040 - 2053192 
E-mail: cagvandoren@onsbrabantnet.nl 
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(Advertentie) 

Landgoed de Biestheuvel 

Recent werd Landgoed de Biestheuvel feestelijk 
geopend. Hoeve Biestheuvel, wordt nog vaak gezegd 
in de volksmond, maar de hoeve is nu omgetoverd 
in een landgoed. Hoeve Biestheuvel is van oorsprong 
een agrarisch bedrijf. Begin jaren tachtig zette de 
familie van de Wijdeven de eerste stappen richting 
recreatie met een groepsaccommodatie. Het 
Landgoed is ontstaan door een herinrichting van 
agrarisch gebied, in het kader van de rood voor 
groen regeling. Tijdens de toespraken kwam ook 
mevrouw van Gorp aan het woord, voorzitter van de 
reconstructiecommissie, zij roemde de familie van 
de Wijdeven om hun doorzettingsvermogen.“ 

Het is een echte pioniersfamilie. Het is het derde 
initiatief in Brabant voor de ontwikkeling van een 
landgoed en het eerste landgoed dat valt onder de 
reconstructie. Bij de reconstructie wordt vooral 
gedacht aan LOG’s en intensieve landbouw, maar 
recreatie en toerisme vallen daar ook onder. De 
ontwikkeling van dit Landgoed is daar een prachtig 
voorbeeld van.” Mede-eigenaar Wino van Lieshout is 
zeer tevreden met het resultaat: “We laten zien dat 
natuurontwikkeling en bedrijfsontwikkeling prima 
samen gaan.” Wel heeft de ontwikkeling van het 
Landgoed veel tijd en moeite gekost. Het 
voorgehouden tijdspad van anderhalf jaar, is 
uitgelopen tot acht jaar.  
Leon van Nierop ontwierp het Landgoed. “In 1850 
was dit een heidegebied, we hebben hier in het 
ontwerp rekening mee gehouden. Het terugbrengen 
van oude landschappen is altijd goed voor de 
natuur.” Open plekken worden afgewisseld met 
rechte zichtlijnen en beplanting in blokvorm. Het 
riviertje de Kleine Aa heeft zijn oude meanderende 
vorm terug gekregen. Bij de beplanting van het 
landgoed is zoveel mogelijk gekozen voor 
biodiversiteit. Berkenbomen, eiken, struiken en 
bloeiende grassoorten groeien er door elkaar. “Voor 
insecten, vogels, vlinders en kleine zoogdieren is dit 
een aantrekkelijk gebied. Er zijn zelfs al een paar 
zeldzame vogels gespot, zoals de geelgors en de 
zomertortel”, aldus van Nierop.  
 
Kennismaking voor iedereen 
Het Landgoed is voor het grootste deel toegankelijk 
voor publiek. Het nieuw aangelegde natuurgebied 
leent zich prima voor een wandeling langs de Kleine 
Aa. Om zoveel mogelijk mensen te laten 
kennismaken met het nieuwe natuurgebied heeft 
Landgoed de Biestheuvel een leuke actie op touw 
gezet. Vanaf 12 juni kan iedereen een 
routebeschrijving en bijbehorende vragenlijst 
ophalen bij de receptie van landgoed de Biestheuvel. 
De antwoorden op de vragen zijn te vinden tijdens 
de wandelroute die is uitgestippeld over het 
Landgoed. Tegen inlevering van de juiste 
antwoorden krijgt men een gratis consumptie 
aangeboden op het terras van Landgoed de 
Biestheuvel. De actie loopt tot en met 31 juli.  
 
Doe mee met de actie en beleef een prachtig 
stukje natuur in uw eigen streek! 
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Overpeinzingen 

De laatste roos. 
 
Hij zag er schitterend uit toen hij haar woning 
binnenkwam. Frisgroene blaadjes en een aantal 
prachtig gele bloemen. 
De geur overtrof haar verwachtingen en ze genoot 
van zijn aanwezigheid in haar huiskamer. Hij bracht 
de natuur een stukje dichterbij.  
Trouw haalde ze steeds de uitgebloeide bloemetjes 
tussen de groene takken vandaan, voorzag hem van 
water en knipte de geel geworden bladeren weg.  
En hij … hij beloonde haar met steeds opnieuw jonge 
fris gekleurde en geurende bloemen.  
Zo gingen er weken voorbij. 
 

Toen werd hij het moe om steeds 
opnieuw zijn bloemenpracht te laten 
zien en langzaamaan stopte hij met 
groeien en bloeien.  
Zijn bladeren kleurden geel en zijn 
bloemen werden bruin, hij liet ze 
vallen en takken werden kaal. 

En zij … ze snoeide zijn takken en gaf hem een 
plaatsje uit het zicht, maar kon het niet over haar 
hart verkrijgen om hem uit haar huis te verwijderen.  
Ze gaf hem nog steeds van tijd tot tijd een beetje 
water en wachtte gelaten tot hij er echt de brui aan 
zou geven en rijp zou zijn voor de groencontainer.  
En toen op een dag liet hij zijn bladeren weer 
groeien, de gesnoeide takken verdwenen in het 
groen en aan een van de nieuwe takken ontdekte ze 
plots een kleine bloemknop. Geduldig bleef ze hem 
regelmatig van wat vocht voorzien en haar geduld 
werd uiteindelijk beloond met het openspringen van 
de knop en een mooie gele heerlijk geurende roos 
toonde zich aan de wereld. 
Die laatste roos werd haar beloning voor het feit dat 
zij de schijnbaar uitgebloeide plant toch niet meteen 
haar woning had uitgezet.  

Thea. 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Bedankje aan onze donateurs 
  
Ieder jaar weer doen wij een beroep op de mensen 
die woonachtig zijn in Oerle, om donateur van onze 
bloemenvereniging te worden of te blijven. 
Velen van u zijn al heel wat jaren bereid ons 
jaarlijks hierin te steunen. 
Via deze weg willen wij deze 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 zaterdag 7 augustus t/m uiterlijk 
zaterdag 23 oktober wekelijks één boeketje 
dahlia’s komen halen. 
Met uitzondering van zaterdag 4 september, omdat 
wij dan onze jaarlijkse tentoonstelling houden en we 
de bloemen dan zelf nodig hebben om de 
tentoonstelling aan te kleden etc. etc. 
Onze mensen staan vanaf zaterdag 11 september 
weer voor u klaar om de bloemen te snijden. 

 
Graag tot ziens!! 
 
 
Bloemenvereniging  

“Groen en Keurig” 
 
P.S.: kijk ook eens op onze website: 

www.groenenkeurig.nl 

Donateurs bedankt 
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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

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekeinde  17 – 18 juli 
Za. 19.00 uur  Woord - Communie dienst   
 met gebedsgroep. 
Zo. 10.15 uur  Woord - Communie dienst 
 met gebedsgroep. 
 Met medewerking parochiekoor Convocamus. 
 
Weekeinde  24 – 25 juli 
Za. 19.00 uur  Eucharistieviering met  
 Pastor Jos van Doorn. 
Zo. 10.15 uur  Eucharistieviering met  
 Pastor Jos van Doorn. 
 
Weekeinde  31 juli – 1 aug. 
Za. 19.00 uur  Eucharistieviering met  
 Pastoor Wil Smulders. 
Zo. 10.15 uur  Eucharistieviering met  
 Pastoor Wil Smulders. 
 
Weekeinde  7 – 8 aug. 
Za. 15.00 uur  viering 50 jaar huwelijk van  
 Ad van Lieshout en Riek van Lieshout van Rooij. 
Za. avond geen viering. 
Zo. 10.15 uur  Eucharistieviering Jos Tonino. 
 
Weekeinde  14 – 15 en 20 aug. 
Za. avond geen viering 
Zo. 10.15 uur  Woord - Communie dienst   
 met gebedsgroep. (Convocamus?) 
Vr. 14.00 uur  huwelijk René van Gijsel en  
 Angela Jager. 
 
Weekeinde  21 – 22 aug. 
Za. avond geen viering. 
Zo. 10.15 uur  Eucharistieviering met  
 Pastoor Wil Smulders. 
 
Weekeinde  28 – 29 aug. 
Za. avond geen viering. 
Zo. 10.15 uur  Eucharistieviering met  
 Pastor Jos van Doorn. St. Jans onthoofding. 
 Met medewerking Convocamus. 
 
Weekeinde  4 – 5 sept. 
Za. 19.00 uur  Eucharistieviering  

met Pastor Jos van Doorn. 
Zo. 10.15 uur  Eucharistieviering  

met Pastor Jos van Doorn met medewerking van 
St Janskoor. 

 
Weekeinde  11 – 12  sept. 
Za. 19.00 uur  Eucharistieviering  

met Pastor Jos Tonino. 
Zo. 10.15 uur  Eucharistieviering  

met Pastor Jos Tonino mmv Convocamus 

Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Silke Smits, Tim Jansen en Luuk van der Hoeve 

Huwelijk: 
18 juni: Jaap de Cock en Silvie Geerts 

Overleden: 
† Peter van der Horst, echtgenoot van Petra 

Geenen, woonachtig Munter 11, (64 jaar) 
 
 
Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
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 aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
 
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 
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Kringkampioen dressuur 

Tom en Ferry Kringkampioen dressuur DL1 
Zondag 27 juni heb ik in Nuenen de laatste selectie 
wedstrijd van het seizoen gereden. Ik reed met mijn 
pony Ferry DL1 dressuur. Het was een spannende 
wedstrijd. Ik werd 3de met 190 punten. Later bleek 
dat ik kampioen van de kring Eindhoven ben 
geworden. Het was een leuke dag. 
 
Tom Silkens. 

 
Ook voor Journey en Sherlock was het een 
spannende wedstrijd. De concurrentie was heel 
hoog. Sherlock vond de ring wat spannend met die 
zandplekken en viel even uit de galop toen hij er 
langs moest. Ze werden 7e met 186 punten. Toch 
was de proef goed genoeg voor een afvaardiging 
naar de Brabantse Kampioenschappen in de DB. 

Tom Silkens met Ferry 

Journey met Sherlock 

KVB uitstapje België (kort verslag) 
 
Dinsdag 25 mei heeft Marja van Ham voor de KVB 
Oerle een geweldig uitstapje georganiseerd naar 
België. 
We vertrokken 's morgens met een touringcar van 
van Gerwen met 43 dames richting Retie. 
We gingen op bezoek bij een koperslager, een heel 
oud vak. 
We werden ontvangen met koffie en vlaai en een 
glaasje wijn. Daarna gingen we naar zijn werkplaats. 
Hij vertelde over zijn werk, het verwerken en 
bewerken van koper, messing en wat er zo allemaal 
van gemaakt word en waarvoor. Er komen veel 
scholen op bezoek. Je kunt het vak daar ook leren 
en hij hoopte dat dit vak niet verloren zou gaan. 
Daarna reden we naar Lier alwaar we een geweldige 
lunch aangeboden kregen. We lieten het ons goed 
smaken. 
Voor de stadswandeling werden we in twee groepen 
verdeeld. Onder leiding van een gids hebben we een 
mooie wandeling door de stad gemaakt. 
Het is aan te bevelen dit ook eens te doen, er zijn 
nog oude begijnhofjes enz. 
We hadden ook nog even tijd om te winkelen of een 
leuk terrasje te pikken, want het was warm. 
Om 17.00 uur gingen we richting Nederland. Daar 
gingen we lekker wokken bij de Happy Wok in 
Veldhoven. Je kon eten en drinken wat je maar 
wilde, het was erg lekker. 
We hadden verder een jarige onder ons en voor haar 
hadden ze een leuke verrassing. Er werd een 'lang 
zal ze leven' ingezet en iedereen zong uit volle borst 
mee. 
Er werden kaarsjes aangestoken, foto's gemaakt en 
er kwam ook nog een cadeautje voor de jarige. Het 
was heel gezellig. 
Rond de klok van 20.30 uur reden we terug naar 
Oerle en Wintelre. We hebben een geweldige dag 
gehad en ik denk dat dit voor iedereen zo was. 
Het is in ieder geval voor herhaling vatbaar. 
Marja bedankt! 

KVB in België 
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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

Advertentie in de spotlight 

In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 
 

De Horizon Uitvaartverzorging 
 
Ik vind het leuk om een verhaaltje te schrijven voor 
de Koers van Oers, omdat ik een band heb met 
Oerle en er regelmatig kom. 
1 Januari 2000 ben ik begonnen met De Horizon 
Uitvaartverzorging voor Veldhoven en omgeving. 
Daarvoor werkte ik twee jaar bij een 
uitvaartonderneming in Eindhoven. 
Inmiddels zijn er zeven draagsters en 2 dragers die 
mij met raad en daad ondersteunen. 
In Oerle ondersteunt de buurt, het Gilde of de 
Harmonie, wat ik altijd heel mooi vind. 

Verder staan er veel personen voor mij klaar, met 
name mijn drukker Dennis en de chauffeur van de 
rouwauto. 
Na 10 jaar doe ik mijn werk nog met heel veel 
plezier. Na een gesprek is er een verbondenheid met 
het gezin en ik ga ervoor dat het naar hun wens 
verloopt. Rustig, stijlvol en alles is tot in de puntjes 
voorbereid. 
Ik heb geen moeite met veel of weinig werk. Ik 
neem de dagen zoals ze komen. 
Heel vaak ben ik blij. Na een drukke periode, toch 
op eens geen melding te hebben en dan genieten 
van mijn vrijheid en leuke dingen doen. 
Deze maand is voor mij spannend, omdat ik half juli 
hoor of ik een eigen Uitvaartcentrum aan de Dreef in 
Veldhoven mag beginnen. Dit wordt dan een klein 
uitvaartcentrum met twee rouwkamers, waar 
iedereen gebruik van kan maken. Maar voor het 
zover is moet er nog wel wat werk worden verricht. 
Daarom ga ik eerst maar een week fietsen in 
Oostenrijk. 
Ik wens jullie ook allemaal fijne vakantieweken met 
veel zon en ’s nachts een buitje regen. 
We gaan nu toch niet denken aan dood gaan. 
 
Hartelijke groeten,  
Dinie Toonders-Verberne 
 
De Horizon Uitvaartverzorging. 
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De verschoven rit 

De zevende Oerse Motortoertocht  
‘De Verschoven Rit’ van 13 juni 2010 
 
In tegenstelling tot het vorig jaar, waarin de zesde 
motortocht ondanks alle goede voorbereidingen door 
dat ene onbeheersbare element (= het weer), 
vrijwel onrijdbaar was geworden, waren de 
omstandigheden nu optimaal. 
Omdat de rit in 2009 door bijna niemand was 
gereden en toch zeer de moeite waard was, hebben 
we de dezelfde route wat aangepast en voor 2010 
ingezet. Vandaar ook de naam “Verschoven Rit”. 
Deze keer werd er gestart vanuit het 
gemeenschapshuis d’Ouw School waar zo’n  
55 rijders na de koffie met Multivlaai, de Joosten-
plaquettes en Holland Vision-foto’s vertrokken voor 
een prachtige rit. 
Onderweg nog de pauze in het plaatsje Rossum 
waar bijna alle rijders elkaar weer troffen op het 
terras voor een hapje en een drankje in een lekker 
zonnetje waarna men al slingerend door het mooie 
Brabantse landschap weer eindigde bij het 
gemeenschapshuis. 

Gedurende de daar georganiseerde v/d Sande-
barbecue werd de motorrijder van het jaar gekozen 
en dat werd deze keer Leo Basten uit Wintelre die 
ondanks een zware strijd voor zijn gezondheid, toch 
een nieuwe motor kocht en daarmee de tocht heeft 
meegereden. Hulde voor deze doorbijter en wij 
duimen voor hem als ondersteuning in zijn 
volharding. 
Iedereen was zonder ongelukken weer terug  
(1x vergeten te tanken -> verkeerde zuinigheid) en 
iedereen had het leuk gehad, met de daarbij 
uitstekende medewerking van onze nieuwe locatie 
d’Ouw School. Wij nemen dan ook aan, dat de 
kortingsbonnen van Motomoda in Eindhoven worden 
gebruikt om een nieuwe outfit te kopen om zo in 
2011 weer mee te rijden. 
Wij danken de deelnemers, de medewerking van de 
genoemde sponsoren en d’Ouw School. 
 
O.M.T.T.  
 
Egbert Daal, Rinus Hazenberg, Johan van Kessel,  
Jo van Alst, Bob van Soolingen 

Een toekomstige motorrijder v/h jaar 
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Ik kijk uit op het dak van Europa. Het is 25 juni 
2010. We zitten met de Oerse Bikers hier in 
Mauvoisin vlakbij Verbier. De Alpen liggen er 
prachtig bij, rondom een enorm stuwmeer, onder 
een eindeloze hemel. We hebben drie dagen lang 
gefietst en geploeterd door de Zwitserse bergen. 
Langs akelige afgronden, over steile skipistes en op 
eeuwige sneeuw: mountainbiken is een fantastische 
sport. Ik ben zeker niet de beste Oerse biker. 
Sterker nog, als ik na een klim van twee uur als 
laatste arriveer bij een godverlaten berghut, krijg ik 
applaus. De mannen zitten al te eten in de stralende 
zon en zijn blij dat met mijn aankomst de groep 
weer compleet is. Vijftig meter verderop zit een 
grote, dikke marmot. Hij kijkt ons lijdzaam aan. Je 
ziet ‘m denken, wat moeten die blauwgele 
mennekes hier? Plotseling rent één van de bikers op 
het beest af en dolt het levensgrote knaagdier (het 
blijkt een vrouwtje te zijn). Het is een oerkomisch 
tafereel. De hele groep buldert van het lachen.  

Je ziet ‘m denken, wat moeten die blauwgele mennekes 

De marmot duikt schielijk de spelonken in. We 
genieten. Zonder uitzondering is iedereen gelukkig, 
hier bovenop de woeste berg. Pittige sport, 
prachtige natuur en samen de klus klaren.  
Dat is het geheim van de Oerse Bikers. 
Misschien is dat wel het geheim van het leven. Van 
een gelukkig leven. Uit onderzoek blijkt dat het 
hebben van veel positieve relaties (familie, vrienden, 
sportvrienden…) de grootste geluksbrenger is. Ook 
is bewezen dat mensen die dicht bij de natuur staan, 
veel minder last hebben van stress. En regelmatig 
bewegen en focussen op nieuwe uitdagingen draagt 
ook al bij aan een plezierig bestaan. 
Het enige waar je grote vraagtekens bij kunt zetten 
zijn de grote hoeveelheden trappist die genuttigd 
worden tijdens het fietsen. Daar zijn onderzoekers 
nogal verdeeld over. De Oerse Bikers niet, die zijn 
nooit verdeeld. 

Column Wil van de Vorst 

Wil van de Vorst schrijft maandelijks 
een column in de Koers.  
Over grote en kleine Oerse zaken. 
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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 

Ouw (k)oers 

Bron : Koers van Oers, Jaar: 1972, nummer 4 
 
Verhaaltjes over de vakantie van de tweede-
klassertjes. 
 
Op vakantie naar Sevenum. 
 
De donderdag gaan wij op vakantie. 
Met moeder met Maarten en Gertjan en Wouter en 
Richard en met Johan. Naar Sevenum. En als wij er 
zijn met tante Riek, zijn auto, dan bekijken wij ons 
huisje. Als we het gezien hebben, dan ook de hele 
camping. En als we die gezien hebben, gaan we 
allemaal slapen, behalve mama en Maarten. Die 
gaan pas om elf uur te bed. Want die moeten nog 
alles binnen zetten. Anders moeten ze het morgen 
doen. Het is vrijdagmorgen om vijf uur. We slapen 
niet meer hoor, we zijn al aan het zwemmen. En we 
hebben nog niet gegeten. 
Dit was op vakantie met Richard Verhoeven. 
 
 
Paul van der Sangen weet ook wat te vertellen. 
 
Ik ga in de vakantie zwemmen. En ook heeeeel 
veeeeeel voetballen. Ik ben de beste voetballer van 
het Flutterke. Wij gaan met de vakantie naar een 
kasteel bijde Maas. Daar eten wij en gaan wij 
schelpen zoeken. In dat kasteel zitten schietgaten 
voor de soldaten. Maar er komen geen soldaten 
meer in dat kasteel. Maar nou hou ik op. 
 
Albert van Selst op speurtocht. 
 
Ik ga naar de duinen. Met een heleboel andere 
kinderen. Ik ben groep b. Wij moeten met de fiets 
naar de duinen. Wij krijgen speurtocht. Naar 
verschillende dingen. En als ik ’s morgens opsta, en 
mijn tas is klaar, dan ga ik met mijn fiets naar het 
gemeenschapshuis. Als wij daar allemaal zijn 
vertrekken wij. Maar wij moeten uitkijken, anders 
verongelukken wij, en dat mag niet. Als we in de 
duinen zijn, dan zetten we onze fietsen ergens neer, 
en dan beginnen we. 

Balkons gezocht 

Helpt u mee om MS op de kaart te zetten?  
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een 
balkon die hieraan, tijdens de collecteweek in 
november, een spandoek willen ophangen. 
 
Het Nationaal MS Fonds is een organisatie voor 
mensen met Multiple Sclerose (MS). 
MS is een sluipende ziekte en heeft een 
onomkeerbaar ziekteverloop. 
Een medicijn om MS te genezen is er helaas nog 
niet.  
Leven met MS is zwaar en ingrijpend, geen enkele 
dag is hetzelfde. 
Mensen met MS leven dagelijks met deze 
onzekerheid! 
 
Helpt u mee op MS op de kaart te zetten? Het 
spandoek is 3 meter breed en 80 centimeter hoog. 
Uiteraard bent u als collectant ook meer dan 
welkom! 
Neem contact op met het Pamela Zaat van het 
Nationaal MS Fonds, ( 010 - 591 98 39 of via 
www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie  
op giro 5057 
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Het interview 

Zuid-Afrika in Oers 
 

“Wat zo leuk is aan Nederland: 
Jullie Nederlanders vieren alles!” 

 
Op het moment dat u dit leest is de WK net 
achter de rug en gaat het gewone leventje 
weer zijn gang. Maar op het moment van 
schrijven is de WK nog volop aan de gang en 
verkeert iedereen nog in Zuid-Afrikaanse 
sferen. Daarom gingen wij op bezoek bij twee 
echte Zuid-Afrikaanse dames: Mirna du Plessis 
en Cecilia Hofmann. Een speciaal interview 
waarin Mirna en Cecilia ook zelf een deel 
schrijven in het Zuid-Afrikaans. 
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken 
 
We zullen de dames hieronder even in het kort aan 
u voorstellen: 
 
Mirna du Plessis woont sinds februari 2004 in 
Nederland samen met haar man Barto, dochter Anja 
en zoontje Dian. Barto werkte al veel in het 
buitenland en gedurende de eerste vijf jaar van hun 
huwelijk zijn ze wel 11 keer verhuisd. Toen Mirna in 
Oerle (A.P. de Bontstraat) terecht kwam zei ze 
daarom tegen haar man: “Je kunt doen wat je wilt, 
maar hier blijf ik wonen.” Barto werkt bij Color 
Matrix een bedrijf waar wereldwijd 450 mensen 
werken. Het bedrijf waar Barto werkt, zit in 
Eindhoven en daar werken 28 mensen. Barto moet 
nog regelmatig naar het buitenland voor zijn werk, 
maar niet meer voor langere periodes. 
 

Cecilia Hofmann heeft zelf vroeger ook veel gereisd 
(met een rugzak) en ook een tijd in Engeland 
gewoond voordat ze in Oerle kwam wonen (Berkt). 
Cecilia kwam vier jaar geleden samen met haar man 
Dieter naar Nederland. Hij werkt bij FEI in Acht (dat 
was vroeger een onderdeel van Philips). Haar 
dochtertje Jenell was toen 3 jaar en haar zoontje 
Tristan een baby van 6 weken. Zij vond het in het 
begin wel moeilijk om hier te wennen. “Als de 
kinderen klein zijn heb je ook nog niet zoveel 
contact met anderen. Pas nu de kinderen naar 
school gaan leer ik ook andere moeders beter 
kennen. In het begin had ik ook moeite met het 
autorijden. In Zuid-Afrika rijden we links. Dus ik heb 
hier regelmatig op de rotondes tegen het verkeer in 
gereden met een baby achter in de auto!” Haar man 
Dieter reist nog steeds veel voor zijn werk. Zelf 
heeft ze in het begin ook gewerkt in Nederland, 
maar dat was toch moeilijk combineren met een 
man die veel weg is. 
 
Taalbarrière 
Mirna was in Zuid-Afrika eigenlijk lerares op een 
middelbare school en toen ze in Engeland woonde 
heeft ze ook nog les gegeven in verschillende 
vakken als Sociologie, Geografie en Geschiedenis.  
In het Engels lukte dat heel goed. Maar nu ze in 
Nederland is, lijkt de taal toch een barrière te 
vormen. Hoewel het Nederlands en Zuid-Afrikaans 
heel veel op elkaar lijken, zijn er toch hele grote 
verschillen in woordgebruik. Mirna: “Wij kennen 
bijvoorbeeld het woordje pardon helemaal niet.  

Barto, Anja, Dian en Mirna Du Plessis 

Jenell, Dieter, Tristan en Cecilia 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Wij zeggen: “Verschoon mij.” Dus toen mijn ouders 
hier op bezoek waren, gingen we in een restaurant 
eten. Mijn vader wilde de ober roepen en riep: 
“Verschoon mij!” Ik vertelde mijn vader dat dat in 
Nederland iets heel anders betekent. Zo hebben we 
wel vaker komische dingen meegemaakt.” 
  
Andere Zuid-Afrikaanse gezinnen 
Cecilia en Mirna hebben elkaar in Veldhoven leren 
kennen. Vroeger was er in Veldhoven een  
Zuid-Afrikaanse kerk waar ze andere Zuid-Afrikanen 
tegenkwamen. Cecilia: “Alleen in Veldhoven wonen 
al minimaal 6 gezinnen. Iedere eerste donderdag 
van de maand gaan we ook met een aantal Zuid-
Afrikaanse dames lunchen in het restaurant La Place 
in Eindhoven. Wie zin heeft mag daar altijd naar toe 

komen en dan leer je meteen andere dames kennen. 
Het is er altijd heel gezellig. De mensen die we hier 
nu hebben leren kennen is voor ons familie 
geworden. Feestdagen zoals Kerstmis en Pasen wil 
je toch doorbrengen met je familie en daarom 
zoeken wij elkaar altijd op. Daardoor hebben we een 
heel speciale band met elkaar. Mirna: Het is 
eigenlijk raar dat Cecilia en ik elkaar nooit eerder 
hebben ontmoet. Want nu blijkt dat mijn moeder en 
Cecilia vroeger in Zuid-Afrika gewoon bij elkaar in de 
straat woonden. Ze woonden ongeveer 300 meter 
van elkaar af. 
 
Niet veilig 
Nu ze beiden hier een aantal jaren gesetteld zijn, 
willen ze niet meer terug naar Zuid-Afrika. Cecilia: 
“Het is een heel mooi land en als ik geen kinderen 
had zou ik wel terug gaan, maar het is er niet veilig. 
Vrouwen kunnen ’s avonds bijvoorbeeld echt niet 
meer alleen weg (zelfs niet met de auto) en fietsen 
is helemaal geen optie.” 
Mirna: “Nu draag ik weer sieraden, maar in Zuid-
Afrika moet je daar voorzichtig mee zijn. Dan word 
je gewoon makkelijker beroofd. Stilstaan voor een 
rood stoplicht moet je ’s avonds ook niet doen. 
Gewoon doorrijden en deuren altijd gesloten 
houden. Je handtas mag je niet op de passagiers-
stoel leggen, die moet altijd uit het zicht op de 
grond liggen.”  
Cecilia: “Als onze kinderen terug zouden moeten dan 
kunnen ze daar niet meer aan wennen. Hier hebben 
ze zoveel vrijheden. Ze mogen gewoon op straat 
spelen en kunnen zelf naar vriendjes en 
vriendinnetjes toe en mogen zelf overal heen 

De boerderij van de ouders van Barto ligt in de 
Karoo (een heel droog gebied) 
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fietsen. In Zuid-Afrika is dat onmogelijk! Nederland 
is veruit het beste land om je kind te laten 
opgroeien.” 
 
Ultra-marathon 
Natuurlijk zien wij ook wel nadelen. Het klimaat 
bijvoorbeeld. Cecilia: De winter duurt hier zóóó lang 
en het is zóóó koud geweest! Ik heb me in die kou 
moeten voorbereiden voor de Comrades marathon 
die ik een aantal weken geleden heb gelopen. (zie: 
www.comrades.com) Dat is een ultra-marathon van 
ongeveer 90 kilometer tussen de steden 
Pietermaritzburg en Durban (en dan ook nog heuvel-
op-heuvel-af).”  

Cecilia heeft er ruim 10 uur over gedaan en hoorde 
bij de eerste 900 vrouwen (er waren in totaal 
20.000 lopers!). Dat is een heel unieke prestatie en 
aan haar teennagels hebben we kunnen zien hoe 
ongelofelijk zwaar dit is!  
“In Zuid-Afrika wordt heel veel gesport,” gaat Cecilia 
verder. “Bij ons beginnen de middelbare scholen al 
’s morgens heel vroeg om 7.00 uur tot 14.00 uur. 
Daarna gaat iedereen van 15.00 tot 17.00 uur 
sporten en dan deden we thuis nog tot 22.00 uur 
ons huiswerk. Mijn ouders zaten na het eten nog 
vaak te helpen met huiswerk of projecten terwijl ze 
zelf ook allebei de hele dag hadden gewerkt.”  
 
Ruimte 
Een ander nadeel van Nederland is dat we hier veel 
minder ruimte hebben dan in Zuid-Afrika. Cecilia: 
“Toen wij vrienden uit Afrika op bezoek kregen 
zeiden ze: “Oh, wat een leuk tuinhuis”, terwijl ons 
huis voor Nederlandse begrippen echt niet klein is!” 

Mirna: “Toen ik mijn ouders vertelde wat onze 
nieuwe keuken kostte, schrokken ze enorm. Daar 
kunnen we in Zuid-Afrika een heel huis voor kopen.” 
 
Alles vieren 
Cecilia: “Wat we wel leuk vinden van Nederland is 
dat jullie alles zo uitgebreid vieren. In het begin 
hebben wij overal foto’s van gemaakt om aan onze 
ouders in Zuid-Afrika te laten zien. Als er bijvoor-
beeld een kindje geboren wordt, staat er een bord in 
de tuin. Wij hebben daar foto’s van gemaakt. Nu de 
scholieren geslaagd zijn, zie je overal boekentassen 
en vlaggen hangen. Wij weer foto’s maken en als er 
iemand vijftig wordt staat er een pop buiten, ook 
een fotootje waard! En dan die Oranje-gekte van de 
afgelopen weken… Zoiets hebben wij in Zuid-Afrika 
niet.  
Mirna gaat verder: “Carnaval kennen we bijvoor-
beeld ook niet. Wij zijn niet zo van het verkleden. 
Zuid-Afrikanen zijn veel gereserveerder. Toen wij 
voor het eerst in Nederland aankwamen sliepen we 
in Eindhoven in een hotel. We wisten niet dat het op 
dat moment carnaval was, dus toen wij ’s morgens 
wakker werden en de gordijnen open deden, zagen 
we heel veel grote wagens en allemaal verklede 
mensen. Wij hadden echt zoiets van… Wat is dit 
nou???” 
 
Familie 
Mirna gaat verder: “Mijn moeder begrijpt wel 
waarom wij niet meer uit Nederland weg willen, 
maar ze heeft er toch hartzeer van. Zij ziet in haar 
land steeds meer jonge gezinnen emigreren om 
economische en veiligheidsredenen. En dat doet 
haar pijn. We gaan zelf nog één keer per jaar terug 
naar Zuid-Afrika om onze familie en vrienden op te 
zoeken. Wij gaan dan naar mijn ouders (die wonen 
in Johannesburg) en naar de ouders van Barto (die 
wonen 8 uur verderop) en daarna huren we ergens 
een huis. Wie wil kan ons dan komen opzoeken. 
Anders hebben wij ook geen vakantie. Mijn ouders 
komen ook regelmatig naar Nederland en mijn 
moeder probeert tussendoor ook contact te houden 
met onze kinderen via Skype. Toch merk je dat ze 
elkaar steeds minder goed verstaan.”  
Cecilia: “Mijn ouders zijn niet zo handig met de 
computer en daarom bellen we veel. Maar ik merk 
dat mijn zoon en dochter hele verhalen vertellen aan 
opa en oma, maar volgens mij verstaan mijn ouders 
er helemaal niets van en dat is natuurlijk wel heel 
jammer.  

Cecilia en zus Martie bij Comrades 

Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 
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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

Gelukkig gaan wij met ons gezin nog regelmatig 
terug naar Zuid-Afrika. De laatste keer hebben onze 
kinderen bijvoorbeeld nog kleine baby-leeuwtjes 
mogen aaien. Heel bijzonder!  
Mijn Nederlandse vriendin belde laatst om te 
vertellen dat de kinderen naar een open dag op de 
boerderij gingen. Ze zei: “Ik weet dat jouw kinderen 
liever babyleeuwtjes aaien, maar je bent nu in 
Nederland en daarom gaan we met de kinderen 
koeien aaien! Ach… en dat vinden mijn kinderen 
natuurlijk ook leuk!” 

Tot slot willen we de dames nog de kans geven om 
iets in hun eigen taal achter te laten voor de Oerse 
inwoners:  

Tristan en Jenell aaien leeuwtjes 

Hieronder staan nog enkele Zuid-Afrikaanse 
woorden: 
 
Rekkie  --- elastiekje 
Moltrein   --- metro 
Stokkielekker --- lolly  
Papwiel  --- lekke band 
Strooimeisje  --- bruidsmeisje 
Deurmekaarspul --- chaos 
Pluimpie  --- compliment 
Wipmat  --- trampoline 
Vrijkamer  --- logeerkamer  
Wegkruipplekkie --- schuilplaats 
Vloerlap  --- dweil 
Wegneemetes --- afhaalmaaltijden 
Baba  --- baby 
Kiekie  --- foto 
Deurklokkie  --- deurbel   
Kombuis  --- keuken 
Vuurhoutje  --- lucifer 
Grondboontjies --- pinda’s  

Desembermaande is die 
verlange na Suid-Afrika 
groot, want dan is dit die 
groot somervakansie daar. 
As ons na die sneeu kyk, 
verlang ons dan na die 
sonnige tye op die strand 
saam met familie besig om 
’n skaap op die spit te braai 
en lekker pap en sous en 
slaai te eet. Kersfees is daar 
’n groot geleentheid.  
Nou geniet ons die 
Sinterklaasvieringe saam 
met ons landgenote en 
donkertyd met die baie 
liggies het vir ons ook ’n 
ander bekoring. 
 
Ons kinders voel heeltemaal tuis hier in Nederland 
en sien Suid-Afrika as ’n vakansiebestemming. Dit 
is dan ‘n tyd om deur oupa en ouma bederf te 
word. Met afskeidtyd huil ons groot trane op die 
lughawe, maar kom met nuwe krag en ’n groot 
glimlag terug na Veldhoven wat ons nou huis noem! 
 
Groete 
Cecilia en Mirna 

Opa speelt met Anja. 

Wat ‘n voorreg om iets in Afrikaans te skryf in ‘n 
Nederlandse koerant! Aanvanklik was die eerste 
paar maande ’n groot uitdaging om aan te pas en 
steeds leer ons elke dag nog iets by. Ons dink 
steeds Nederland is ’n baie mooi, netjiese land met 
baie reëls... Die mense hier is baie vriendelik, maar 
tog baie privaat. Julle heg baie waarde aan julle 
familie. In Suid-Afrika is gesinstyd ook 
belangrik,maar almal sien mekaar nie so gereeld 
nie as gevolg van die groter afstande tussen 
familie.  
 
Naweke braai ons gewoonlik (veral in die somer, 
want dit is gelukkig 7 maande van die jaar warm) 
en dan is almal welkom. Ons braai die vleis graag 
op ’n houtvuur. Ons vriendekring is baie groter en 
ook meer spontaan – jy mag ongenooid by iemand 
gaan kuier. Wanneer dit kouer is, hou ons potjiekos 
– dit is vleis en groente wat stadig in ’n swart 
driepootpot gemaak word op ’n vuur.  
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Dahlia tentoonstelling 

Hierbij nodigen wij iedereen uit om onze jaarlijkse 
tentoonstelling te bezoeken. 

Noteert u deze datum, het is beslist de moeite 
waard om eens een kijkje te komen nemen. 
Ook wordt er door middel van videobeelden 
aandacht besteed aan een terugblik van 
“Pompoenenplezier met Halloween 2009”. 
 
Vooruit lopend op het spektakel: 
 
Pompoenenplezier met Halloween 2010 
 
Dat dit jaar gehouden zal worden 
vanaf zaterdag  
30 oktober t/m woensdag 3 november 
2010. 
Meer hierover in de Koers van Oers 
van september, en oktober. 
 
 

Tot ziens op 4 of 5 september 
in Dorpscentrum d’Ouw School 

 
 Bloemenvereniging 
                                “Groen en Keurig “ 

Koers cultuur 

De grote gouden zon  
zakt langzaam  
achter de bomen weg.  
 
Een roodgouden gloed  
verwarmt de omgeving  
in een laatste poging  
de dag vast te houden.  
 

 
 

Het avondduister  
overwint de zon  

en de zachte verlichting  
van de maan  

omarmt ons in beslotenheid.  
 

Twinkelende sterren  
begeleiden de maneschijn  

en tonen ons  
hoe oneindig klein we zijn. 
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Senna van Eerd en Jente Tops  
reserve kampioen springen! 
 
Zondag 4 juli was de laatste 
selectiewedstrijd van het springen. We waren al 
vroeg op want Senna wilde graag eerst met Mojo 
HORconcours springen bij de AB.  
Mojo vond alles heel spannend en was heel kijkerig 
maar ze kwamen toch rond. Daarna was het even 
uitrusten en toen snel Ranger zadelen voor de CB. 
Senna was best heel zenuwachtig want ook al stond 
ze er goed voor op een mooie 2e plaats, niets was 
nog zeker... het kon nog alle kanten op. In het 
basisparcours was Senna foutloos. Nu de barrage 
nog...het ging niet slecht maar het had iets vlotter 
gemogen. De uitslag was dan ook heel spannend...
(vooral omdat de luidspreker niet te horen was!) 
maar uiteindelijk mocht ze toch de ring inkomen! Ze 
had nu geen prijs, ze was 4e geworden maar haar 
concurrentie voorgebleven en werd met Ranger 
reserve kampioen in de CB en mocht door naar de 
Brabantse Kampioenschappen. 

Op 4 juli waren we al vroeg aan het vlechten en 
poetsen. De laatste selectiewedstrijd voor kring 
Eindhoven stond op de agenda. Jente moest als 
laatste starten in de C-LM met Ursula. Het was een 
spannende strijd met nog vele kanshebbers voor de 
titel. Jente was in het basisparcours foutloos. Max 
van de Rijt zette een zeer scherpe tijd neer en 
ondanks de super barrage van Ursula & Jente was 
die tijd niet meer te kloppen. Ze werden 2de en ook 
reserve kampioen van kring Eindhoven. Een hele 
mooie prestatie! En daarmee hebben ze een 
startplaats voor de Brabantse Kampioenschappen 
verdiend. 

Meteen na deze rubriek moest Jente weer in actie 
komen met Kadanz. Ook met de 4 jarige Kadanz had 
ze een goed seizoen achter de rug en stond ze na  
4 wedstrijden op de 2de plaats. 

Ook Kadanz liep een mooie foutloze ronde in het 
basisparcours. In de barrage had Jente even te 
weinig ritme en viel er een balk. Daarmee werd ze 
keurig 5de en was de 3de van kring Eindhoven. Ook 
met Kadanz komt ze op 7/8 augustus aan de start in 
Nijnsel op de Brabantse Kampioenschappen. 

Reserve kampioen springen 

Senna van Eerd met Ranger. 

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

Oranjefeest 

Oranjefeest Buurtvereniging De Berkt 
 
Donderdagavond 24 juni jl. vond het Oranjefeest 
plaats bij Buurtvereniging De Berkt. Maar liefst 236 
personen (waaronder zo’n  45 bewoners van de 
Severinus) keken op een zonnig grasveld aan de 
Platanenlaan samen naar de WK Voetbalwedstrijd 
Nederland - Kameroen. Om dit mogelijk te maken 
had (nog) buurtbewoner Wiljan Bazelmans van AVR 
Bazelmans een groot scherm laten plaatsen, waarop 
de wedstrijd prima te volgen was. 
 
Om de inwendige mens niet te vergeten had de 
Buurtvereniging een tap geregeld, diverse flessen 
wijn, een heleboel fris, en ook nog friet en snacks 
voor de liefhebbers. Kortom, iedereen zat (of stond) 
rond een uur of zeven met een vette hap en een pint 
in de hand klaar voor de wedstrijd. Dit alles onder 
het toeziend oog van maar liefst 6 mensen van de 
Gemeente Veldhoven: Yvonne, Rien, Trudy, André, 
Astrid en Jack. Zij keken toe, en zagen dat het goed 
zat met de saamhorigheid en gezelligheid in de 
buurt. 
 
In de rust van de wedstrijd werd de verhuizende 
Wiljan Bazelmans tot ere-lid voor het leven van de 
buurtvereniging benoemd. Wiljan op zijn beurt 
beloofde elke twee jaar een groot scherm ter 

beschikking te stellen om de voortgang van een 
dergelijke avond te kunnen waarborgen. Waarvoor 
namens alle bewoners, hartelijk dank. 
 
Eens te meer werd duidelijk dat een eenvoudig 
initiatief uiteindelijk een geweldige avond werd voor 
zowel de grote als de kleine bewoner van de hele 
wijk De Berkt in Veldhoven. 
De bewoners van de Severinus genoten ook met 
volle teugen, en juichten net zo hard voor een 
Nederlands doelpumt als voor een goal van 
Kameroen. D´r in telt, zullen we maar zeggen. 
 
En als jullie dit lezen is wel duidelijk hoe ver we 
uiteindelijk gekomen zijn met het Nederlands elftal. 
Wij hopen natuurlijk dat ze wereldkampioen worden, 
maar deze onvergetelijke avond nemen ze ons niet 
meer af………….  
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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

Oersmakelijk 

Deze keer een recept van Mieke van den Hurk, 
Zandoerle 13. 
 
Naam recept: Gevulde Champignons 
 
Ingrediënten (voor 4 personen)  
1 doosje kastanjechampignons 
1 rode ui 
½ doosje Philadelphia met kruiden 
enkele plakjes bacon 
olie, peper, zout 
 
 
Bereidingswijze: 
Maak de champignons schoon en breek voorzichtig 
de steeltjes los. Besmeer een platte ovenschaal met 
de olie en leg hierin de hoedjes met de open kant 
omhoog. 
Snijd de steeltjes heel fijn. 
Fruit de fijngesneden rode ui in de koekenpan en 
voeg hierbij de steeltjes. Even laten garen en dan de 
fijngesneden bacon erbij. 
Evt. zout en peper toevoegen.  
Als alles gaar is roer je de Philadelphia erdoor. 
Je vult de hoedjes met dit mengsel en doet 
aluminiumfolie over de schaal. In de oven in 
ongeveer 20 minuten op 200 graden. 
 

Waarom heb je voor dit recept gekozen? 
Als mijn kinderen komen eten is dit altijd een van de 
favorieten: 
het past bij een tapasmaaltijd, bij BBQ (in kleine 
pakketjes op de barbecue) als voorgerecht maar ook 
als bijgerecht bij fondue en gourmet. 
Kortom het kan altijd en is snel klaar. 
En voor mijn schoondochter die vegetariër is houd ik 
altijd wat champignons apart zonder de bacon toe te 
voegen. 
 
 
Aan wie wil jij de pollepel doorgeven? 
Naam: Lia Verhagen 
Adres: Zandoerleseweg 42 
 
 
Waarom kies je voor deze persoon? 
Lia kan erg goed koken en vooral ook bakken! 
Vroeger toen onze kinderen klein waren 
bakten we vaak samen brood en kruidkoek. 
Ik heb van haar al menig heerlijk recept 
overgenomen. 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

TCO 10 jaar 

TCO 10 jaar! 
Op zaterdag 29 mei zijn we met het tienercomité 
gaan raften en tuben. Om kwart over negen 
moesten we verzamelen op het kerkplein, om 
ongeveer om half tien te vertrekken. Na ongeveer 
anderhalf uur rijden kwamen we aan bij Dutch 
Waterdreams te  Zoetermeer. Eerst gingen we 
raften en tuben. Je moest zo’n pak aan zodat je het 
niet koud had als je in het water zou vallen. Verder 
kregen we een helm op en een zwemvest aan. Eerst 
werd je er in geduwd. Zodat je wist (als je er echt in 
zou vallen) wat je moest doen. Daarna gingen we 
echt raften, dat was echt leuk! Het was veel minder 
eng dan ik gedacht had. Maar soms ging het wel 
hard. Daarna gingen we bodyboarden. Alleen dat 
kon ik dus net weer niet. Ik viel constant van dat 
bord af. ’s Avonds was er nog een feestavond in de 
Kers. Maar daar ben ik niet meer naar toe geweest. 
Maar ik hoorde van anderen dat het heel leuk was 
geweest. 
TCO bedankt voor de leuke dag! 
 
Tom Silkens    



19 

TCO 10 JAAR! 
Het 10-jarig jubileum van het TCO was een geslaagd 
feest. Overdag supertoffe wateractiviteiten, in 
Zoetermeer en ´s avonds een vet feest in de Kers.  
In ieder geval dat vonden wij. Het was heel gezellig, 
en we hebben genoten van de zangers, optredens 
en de muziek. Martine vond het  optreden van de 
vervangende Michael Jackson super gaaf. Ze vond 
het knap hoe hij danste. Wat ze ook super leuk vond 
was dat ze met hem mee mocht dansen, net als 
andere mensen uit het publiek. Mike & Colin waren 
ook erg goed, en niet te vergeten John Hospel, 
iedereen deed gezellig mee. We vonden het 
geweldig dat er zoveel mensen waren, dat maakt 
het natuurlijk extra gezellig. Wat erg opviel deze 
avond, was dat ouders zelf zoveel plezier hadden 
maar ook met alle kinderen samen. Daaruit blijkt 
hoe mooi de samenwerking in tien jaar tijd is 
opgebouwd tussen ouders en hun tieners. Dat is de 
kroon op tien jaar TCO en daar zijn we erg blij mee!                                                                     
Wij willen natuurlijk alle leiding extra bedanken, 
voor de geweldige dag, en alle toekomstige tieners 
nog vele leuke jaren toegewenst bij het TCO. 
 
Groetjes Charlotte, Elise & Martine van den Boomen 



20 

Romeinse wachttoren van Veldhoven nog 
steeds overeind  
 
door Jacq. Bijnen 
Een eeuw geleden verscheen het verslag van een 
eerste - officieel archeologisch - onderzoek te 
Veldhoven, uitgevoerd onder leiding van dr. J.H. 
Holwerda jr. en dr. M.A. Evelein, beiden verbonden 
aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.1) Zij 
vonden in de bodem onder meer sporen van een 
gracht met een spits toelopend profiel, in een 
vierkant van circa zeven bij zeven meter. De 
blootgelegde situatie werd karakteristiek geacht 
voor een Romeins militair bouwsel en betiteld als de 
'Romeinse wachttoren van Veldhoven'. Al enkele 
decennia wordt met allerlei aannames geprobeerd 
nieuwe inzichten rond de wachttoreninterpretatie 
van Holwerda e.a. ingang te doen vinden. Voorlopig 
zijn de nieuwe speculaties onvoldoende toereikend 
om de Romeinse wacht-/uitkijktoren van Veldhoven 
te wijzigen in een grafmonument.  
 
Romeinse sporen in Veldhoven 
Het begon allemaal in 1858 tijdens het steken van 
vlaggen op de Westerveldse hei bij Heers en op het 
terrein van het tegenwoordige congrescentrum 
Koningshof. Er werd een bronzen penning gevonden 
van Lucilla, dochter van Marcus Aurelius (161-180 
n.Chr.).  
 
'Vreemdsoortig ijzeren voorwerp (standaard)', 
gevonden in 1863. (tekening J.N.G. Panken) 
In juli 1863 trof men op ongeveer dezelfde plaats 
een ijzeren mes, een vreemd metalen voorwerp 
(waarschijnlijk standaard voor vaandel), en 
verscheidene aardewerkscherven (terra sigillata) 
aan. Steeds weer doken er vondsten op, zoals 
Romeinse munten, ijzeren messen, fragmenten van 
lansen, flesjes van groen glas, stukken van een 
blauwe keisteen, fragmenten van rode Romeinse 
dakpannen, spijkers, en een groot aantal scherven 

van urnen en kruiken. Door al deze ontdekkingen 
stond vanaf die tijd het gebiedje bij Heers in de 
belangstelling van een breed publiek. Aanhoudend 
werden er vondsten gedaan, zowel uit de 
Germaanse prehistorie als uit de Romeinse tijd. 
Grote vraagbaak bij de zoektochten naar oudheden 
was het schoolhoofd van Veldhoven(-dorp), de heer 
J.N.G. Panken, neef van de alombekende 
grafheuvelspeurder-onderwijzer Petrus Norbertus 
Panken uit Westerhoven. Schoolhoofd J.N.G. Panken 
meldde ook steeds zijn eigen vondsten - en die van 
de andere speurders - bij het Provinciaal 
Genootschap te 's-Hertogenbosch. Doorgaans 
vroegen de 'vinders' tekst en uitleg bij het 
schoolhoofd van Veldhoven, die op zijn beurt weer 
te rade ging bij zijn neef Petrus N. Panken, die in 
1871 in zijn dagboek noteerde dat de vermoedelijk 
Romeinse legerplaats niet genoeg onderzocht kon 
worden. In 1880 werd Cornelis Rijken tot 
onderwijzer aan de lagere school van Veldhoven 
benoemd; hij zou zich eveneens tot een verwoed 
speurder en kenner van plaatselijke oudheden 
ontwikkelen. Uit de dagboeken van P.N. Panken valt 
te lezen dat Rijken en de beide Pankens elkaar 
regelmatig in het schoolhuis van Veldhoven ontmoet 
hebben. Herhaaldelijk werd door hen het gebiedje 
bij Heers afgespeurd, waarbij meermalen Romeinse 
munten werden gevonden. Zeer bekend is de vondst 
die P.N. Panken op 15 mei 1871 deed: fragmenten 
van enkele terracotta beeldjes, waaronder een 
vrijwel ongeschonden exemplaar van een Diana 
Venatrix (de Romeinse godin van de jacht), dat kon 
worden gedateerd in circa 175 n.Chr. 
 
Doorsnede van de V-vormige spitsgracht; diepte 
(inclusief humuslaag) ca. 100 cm. (Holwerda-
Evelein, 1910). 
Vooral door toedoen en op aanwijzing van Cornelis 
Rijken - na het overlijden van zijn voorganger 
benoemd tot schoolhoofd - kwam in augustus 1909 
een professioneel archeologisch onderzoek tot 
stand. 
Samen met de door hen ingehuurde landarbeiders 
vonden de onderzoekers Holwerda en Evelein in de 
bodem sporen van een gracht met een spits 
toelopend profiel. 
De blootgelegde situatie werd karakteristiek geacht 
voor een Romeins militair bouwsel. De vondsten, te 
weten aardewerkfragmenten en munten, 
benadrukken de Romeinse aanwezigheid in het 
begin van de 2e, alsook in het einde van de 2e-

Romeinse wachttoren 
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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 

begin 3e eeuw. Het werk moest echter worden 
gestaakt vanwege de dennenbeplanting die niet 
mocht worden verwijderd.  
 
In juli-augustus 1929 werd opnieuw gegraven, 
wederom door het instituut te Leiden, nu onder 
leiding van de heer W.C. Braat. De resultaten 
bevestigden de veronderstellingen van het 
onderzoek uit 1909. Er zou een militaire wachttoren 
hebben gestaan met enige bijbehorende gebouwtjes 
die waarschijnlijk gediend hadden als onderdeel van 
een Romeinse grenspost, zoals aan een limes 
(grenslinie) gebruikelijk was. 
Interpretatie van het vondstmateriaal deed 
vermoeden dat de post rond het jaar 100 gebouwd 
was en rond het jaar 200 versterkt. Het door Panken 
gevonden beeldje zou afkomstig kunnen zijn van 
een inheemse cultusplaats: wellicht een tempeltje 
voor Diana, waarin deze mythische godin van de 
maan en de jacht vereerd werd op het eind van de 
2e eeuw. 
 
Nieuwe inzichten 
Omstreeks 1950 werd het denkbeeld geopperd dat 
de wachttoren mogelijk een kleine afdelingspost 
(statio) zou geweest zijn van wat wij Rijkswacht of 
Marechaussee zouden noemen, ofwel een post van 
de militaire politie ter bewaking van de inwoners en 
ter beveiliging van de openbare orde. 
Hoewel aan de opgravingresultaten uit 1909 en 
1929 geen nieuwe concrete gegevens zijn 
toegevoegd, wordt er vanaf 1968 vanwege de 
vondsten (elders op het terrein) van een aantal 
onbeschadigde kruiken de veronderstelling 
gelanceerd dat er eveneens een Romeins grafveld 
zou hebben gelegen. 
Tussen 1981 en 1998 wordt vooral met aannames 
geprobeerd nieuwe inzichten ingang te doen vinden 
(Van Es, Slofstra en Verwers (jr.), b.v.: het lijkt 
aannemelijk dat niet de sporen van een statio, maar 
van een grafveld zijn aangesneden, vooral als zo'n 
nederzetting op een kruispunt van doorgaande 
wegen ligt en het aardewerkspectrum grote 
overeenkomst vertoont met grafgoederen van een 
Romeinse begraafplaats elders. 
Door allerlei ideeën van denkers en hun (trend)
volgers nam de Romeinse site op Heers rond 2003 
grootse vormen aan. Veronderstellingen en 
vermeende feiten werden verheven tot feiten, en 
nieuwe interpretaties werden in een volgende 

aanhaling gecombineerd met nieuwe theorieën, 
waardoor de betreffende locatie uitgroeide tot een 
nederzetting met een intensieve bewoning van 
boeren en niet-boeren, gecombineerd met een 
militaire stationering, en daarbij een grafveld, alles 
gelegen aan een kruispunt van wegen. 
Resultaat van de gepubliceerde en mondelinge 
brain-ideeën is dat het vasthouden aan de 
interpretatie van de structuren, gevonden door de 
heren Holwerda, Evelein en Braat, door een 
archeoloog werden afgedaan als bizar (!) vanwege 
het feit dat deze 'wachttoren' in feite een 
grafmonument is. (Een treffend voorbeeld hoe 
veronderstellingen tot feiten kunnen worden 
verheven.) 
Een op de VU Amsterdam als ruimvoldoende 
gehonoreerde bachelorscriptie over het verschil in 
interpretatie tussen de oorspronkelijke en de 'thans 
geldende' versie betreffende de Romeinse 
wachttorensite te Veldhoven bevat teveel 
kenmerken om er van te maken wat je er van wilt 
maken (feiten worden aangepast en er worden 
verzonnen bodemvondsten bijgehaald). 
Een bredere kijk op het uiterlijk en het doel van de 
wacht-/uitkijktoren van Veldhoven geven de 
vondsten in 2002 van een wachttoren/
observatiepost (kleine militaire post) uit de eerste 
eeuw n.Chr. in het bouwplan Vleuterweide, locatie 
Leidsche Rijn (Utrecht). Dit object werd gedateerd 
midden 1e eeuw n.Chr.; het grondplan van de 
'toren' mat 4,7 x 4,7 meter, werd gestut door 
hoekpalen van ca. 21 x 17 cm, en had waarschijnlijk 
een hoogte van niet meer dan 5 m; het geheel werd 
omringd door een palissade; daarbuiten liep een ca. 
85 cm diepe V-vormige gracht. 
 
Vooralsnog is de herinterpretatie van de Romeinse 
wachttorensite van Veldhoven in een grafmonument 
niet overtuigend. Drie 'ongeschonden' vazen, 
waarvan twee elders op het terrein gevonden 
(zonder locatie en vondstoverlevering) en de derde 
(in 1953) op circa 500 m (z-w) van de 
wachttorensite, sluiten wat mij betreft de 
aanwezigheid van één of meer graven elders op het 
terrein niet uit: voor deze speculatieve gedachte is 
er in het gebiedje voldoende ruimte. Nieuwe 
denkbeelden - mits onderbouwd - zijn een verrijking 
voor de wetenschap, maar een 'In Memoriam' is 
voor de eeuwling uit de Romeinse geschiedenis van 
Veldhoven niet aan de orde. 
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 Knutselen: Egel vouwen uit boek 
 

Wat heb je nodig: 
*      Oud pocketboekje. 
*      Lijm. 
*      Schaar. 
*      Zwart papier. 
*      Wiebeloogjes. 

Een leuke egel kun je maken van een pocketboekje 
wat toch niet meer gebruikt wordt. Hoe groter het 
boekje is dat je gebruikt hoe groter de egel wordt. 
Totdat het een stekelvarken is :-) Het eerste dat je 
met het boekje doet is de eventuele harde kaft van 
het boekje afscheuren. Dan ga je alle blaadjes een 
voor een vouwen. Voor de kleine egel is de voorkant 
van ieder blaadje onder 45 graden gevouwen en 
blijft een deel van de bovenkant recht. 
Bij het grote stekelvarken vouw je het blad van punt 
tot punt zodat er geen rechte bovenkant meer is. 
Als je dat gedaan hebt dan neem je een stukje zwart 
karton en knipt dat in de vorm van een egelneusje. 
Deze plak je aan de voorkant op het vouwwerk. De 
twee wiebeloogjes plak je ook bovenop en klaar is je 
egel. 

Knutselen: Puzzelspel 
 

Wat heb je nodig: 
*      Ansichtkaarten. 
*      Schaar. 
*      Stift. 
*      Dobbelsteen. 
 
 
 
Neem een ansichtkaart en knip 
deze in 6 stukken. Op de 
achterkant zet je de cijfers 1 tot 
en met 6. Voor iedere 
deelnemer maak je een set van 
6 stukjes. 
Dan leg je de kaarten met de cijfers naar boven voor 
je neer en ga je om beurten met de dobbelsteen 
gooien. Als je een 4 gooit dan mag je het stukje met 
de 4 pakken en voor je neerleggen met de fotokant 
naar boven.  
Gooi je later weer een 4 dan moet je die beurt 
overslaan en kun je niets pakken. Wie het eerst zijn 
foto goed gepuzzeld heeft die wint. 

Beweegt ie nou wel of beweegt ie niet? 
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Uitslag kleur/knutselplaat van mei 2010;  
“Ontbijtje voor Vaderdag” 

plafond waarmee de poesjes konden spelen. 
 
Ook heeft Sanne nog 2 honden, Sita en Riko en er 
loopt ook nog een paardje rond. Verder nog kippen 
en konijnen. 
Wat een boel werk zeg om al die dieren eten te 
geven! De poezen zorgen vaak zelf voor eten, want 
die zijn dol op muisjes vangen! 
 
Sanne vertelt dat ze in groep 2 zit bij juf Dana en 
dat ze 6 jaar is, al een echte grote kleuter. Ze mag 
na de zomervakantie al naar groep 3. Schrijven kan 
ze nu al en lezen ook, dus hoeft ze straks niet meer 
alles te leren in groep 3. 
Knap van jou hoor Sanne! 
Sanne kan zelfs al boekjes lezen. Dat heeft ze 
zichzelf geleerd!Niet te geloven. 
Ook is Sanne erg creatief. 

Ze kan prachtig tekenen en 
knutselen. Je zult het niet 
geloven….maar Sanne houdt niet 
zo heel erg van t.v. kijken. 
Dat is toch wel apart he?
Nee ,Sanne helpt mama liever 
mee met werken thuis of speelt 
met haar vriendinnetjes Ghislaine, 
Willemijn en Claudia. 
Cuba is ook haar vriendje.. 
 
Sanne heeft ook al drie 
zwemdiploma’s. In 1 jaar drie 
zwemdiploma’s. Je bent geweldig 
Sanne. Creatief en ook nog eens 
sportief! Jij wilt zeker zwemjuf 
worden? Maar nee hoor. 
Sanne wil graag mama en oma 
worden. Dat is natuurlijk ook erg 
leuk. En dan lekker op de 
boerderij blijven wonen met alle 
dieren. 
 
Sanne houdt verder veel van 

lasagne, mmmmm. Eigenlijk lust ze alles wel graag 
wat mama kookt. 
Behalve bloemkool. Daar maak je haar niet blij mee. 
Bah! 
 
Ik heb mijn limonade alweer op en Sanne wil graag 
gaan spelen. Vrijdag is het studiedag en daarom 
gaat Sanne met Luuk, Marit, Nienke, oma en mama 
een paar dagen op vakantie. Ze gaan naar tante 
Annie, een zus van de opa van Sanne. 
Die woont heel ver weg,wel 200 kilometer rijden 
met de auto ongeveer. 
Tante Annie woont vlakbij de zee. Ze gaan in de tuin 
van tante Annie in een tent slapen en misschien ook 
nog wel lekker zwemmen en schelpjes zoeken op 
het strand. Het wordt prachtig weer dus ik wens jou 
en je familie een heel fijne vakantie toe daar aan 
zee! 
Koop maar iets leuks van de kadobon. Je hebt hem 
dubbel en dwars verdiend. Prodiciat!!!!!!! 

Winnares van de kleurwedstrijd Sanne Tholen 
 
Wat is het warm als ik het interview met Sanne ga 
doen. Sanne is de winnares van de kleurwedstrijd 
van afgelopen maand. 
Ze had een geweldige mooie kleurplaat in de 
brievenbus van d’ouw School gestopt. 
Dus deze keer mag zij de waardebon in ontvangst 
nemen van de speelgoedwinkel. 
 
Ik ga meteen op een warme woensdagmiddag bij 
Sanne op bezoek. 
En ik was daar niet alleen….Sanne woont in een 
grote boerderij aan de Hoogeloonsedijk nummer 42. 
Samen met Mama Lion, papa Martijn, grote broer 
Luuk, zusje Marit en klein zusje Nienke. 
Een grote familie dus. Maar er is dan ook heel veel 
plaats daar bij Sanne thuis. Ze hebben namelijk een 
boerderij met heeeeeel veel 
koeien en er werd druk gebouwd 
aan een nieuwe stal erbij, zodat 
papa nog meer koeien kan gaan 
kopen. En niet alleen lopen er 
veel koeien rond, er wonen nog 
heel veel andere dieren op de 
boerderij bij de familie Tholen. 
 
Soms loopt er wel eens een koe 
weg. Die gaan ze dan met de 
hele familie vangen. Haha dat zal 
nog niet zo meevallen, lijkt me. 
Sanne heeft ook al een keer 
gezien hoe kalfjes geboren 
worden. 
Dat is toch wel echt heel 
bijzonder hoor!Ik weet zeker dat 
er veel kinderen wel met jou 
zouden willen ruilen met zoveel 
dieren en speelruimte op de 
boerderij! 
 
Toen we binnenkwamen lagen er 
in de bijkeuken 8 jonge poesjes lekker in een 
mandje. Ze waren nog klein en in mei geboren. De 
poesjes werden goed verwend door de kinderen en 
ze hadden zelfs een touw met een balletje aan het 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 30 augustus 2010 
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 Juli 2010’ en druk de pagina af. 
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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 

Oktober  

6 KVO: bowlen in Veldhoven  

11 KVB: Doe-avond herfst  

15 t/m 17 BIO: Kamp oudste jeugd 

18 KVB: Bakkerij Verhoeven  

20 KVO: Moederdag viering  

23 Oud papier ophalen 

27 Vergadering Wijkplatform Oerle 

28 Ophalen plastic afval 

29 KVO: Halloween tot en met 3 november  

30 t/m  
3 nov 

Groen en Keurig:  
Pompoenenplezier met Halloween 

  
November  

7 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 

8 of 15 KVO: Gezellige avond met de KVB 

 KVB: Margrietreis  

24 KVO: Sinterklaas avond 

25 Ophalen plastic afval 

27 Oud papier ophalen 

29 KVB: Sinterklaasviering  

  

December  

8 Vergadering Wijkplatform Oerle 

13 KVB: Doe-avond kerst  

15 KVO: Kerstviering  

18 Oud papier ophalen (v.a. 13.00 uur) 

20 KVB: Kerstviering  

25 OWWO: jaarvergadering met verenigingen 

Agenda 2010 
Juli   
10 + 11 BIO: Kamp jongste jeugd (D-E-F) 
10 + 11 TCO: Tieners4Tieners Weekend 
13 KBO: Eten bij De Oude Garage Zeelst 
24 Oud papier ophalen 
29 Ophalen plastic afval 
  
Augustus   
22 Vakantieprogramma: olympische dag 
24 t/m 27  Vakantieprogramma: bivak valkenswaard 
24-25  Vakantieprogramma: bivak Oerle 
26 Ophalen plastic afval 
27 Vakantieprogramma: speelboerderij de 

Hooijberg 
27 t/m 29 TCO: Bivak 
28 Vakantieprogramma: GPS Avonturentocht 
28 Oud papier ophalen 
31 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 
  

September   

1 t/m 3 Vakantieprogramma: wandel 3-daagse 

3 Vakantieprogramma: afsluitingsavond 

4 + 5 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 
4 TCO: Afsluitingsavond 
7 KVB: Lange fietstocht  
8 KVO: Gymmen van 9.00-10.00 uur door 

Wendy  
15 KVO: Openingsavond met een opfriscursus 

verkeer  
15 Vergadering Wijkplatform Oerle 
18 Chemokar; 8.30 - 10.00 uur op Kerkplein 
18 t/m 21 Kermis in Oerle 
25 Oud papier ophalen 
27 KVO: Volksdansen 
29 KVO: Kienen 
30 Ophalen plastic afval 
 KVB: Kookworkshop Hoogeloon  

De volgende kopijdatum is 
30 augustus 2010 

In augustus verschijnt er geen 
Koers van Oers. 

Iedereen alvast een fijne 
vakantie toegewenst! 


