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• TCO wordt zelf tiener 

• Wuivend gras 

• Oers was massaal op 
vakantie 

• C2 al kampioen. Nu Oranje 
nog…. 

• (Ver)dwaaltuin dagen 



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

Druk & technische realisatie 

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

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 

Verschijningsdata 2010 (onder voorbehoud) 
Nr. Kopij Verschijningsweek 

7 28-06-2010  28 (14-07-2010) 

(I.v.m. de vakantie in augustus geen Koers van Oers) 

8 30-08-2010  37 (15-09-2010) 

9 27-09-2010  41 (13-10-2010) 

10 01-11-2010  46 (17-11-2010) 
11 29-11-2010  51 (15-12-2010) 
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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

Gevonden 
Er is een spelletje voor de Nintendo DS gevonden op 
het fietspad aan de Welle. 
Wie dit spelletje verloren heeft, kan contact 
opnemen met Carolien Sandkuijl ( 040-2053609. 

Geboren 
Redactielid Bart van den Boogaard en zijn vrouw 
Chantal worden door de redactie gefeliciteerd met 
de geboorte van hun dochter Emma. 
Emma, het zusje van Tijs, werd op 31 mei 2010 
geboren. 

(K)oers met name(n) 
De redactie van de Koers van Oers feliciteert  
de heren Ton van de Ven, Peter van de Ven en 
Christiaan de Kort.  
 
Deze drie leden van harmonie St. Cecilia uit Oerle 
kregen maandagmiddag 24 mei tijdens het 
Pinksterconcert de gemeentelijke 
vrijwilligersmedaille in zilver. Zij ontvingen de 
medaille uit handen van wethouder 
Caroline van der Weijden. 

Te huur  
 
Op slechts 300 meter van zee tussen Zoutelande en 
Westkapelle ons (nieuwe) chalet. 
 
2 slaapkamers;  
geschikt voor 4 personen (slaaptentje bijplaatsen 
mag); 
vele attracties voor groot en klein; 
mooie wandel- en fietsroutes door de duinen; 
 
Voor uitgebreide informatie: 
Wil en Marian Vos, (040-2051849 
  

Vakantie aan zee 

http://www.cda-veldhoven.nl
mailto:fractie@cda-veldhoven.nl
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

39e St. Jansmarkt 

39e St. Jansmarkt op 27 juni aanstaande 
 
Dit jaar wordt de jaarlijkse St.Jansmarkt gehouden 
op zondag 27 juni. 
In de kramen zullen diverse artikelen te koop 
worden aangeboden waaronder veel uit onze eigen 
streek. Behalve de marktkramen met hun diverse 
handel zijn er ook andere activiteiten. Alle kinderen 
kunnen gratis een ballon oplaten, voor degene wiens 
ballon het verst komt is er een leuk prijsje te 
verdienen. Er is een springkussen waar gratis 
gebruik van gemaakt kan worden. 
De tractor mennekes uit Zeelst laten u zien hoe in 
vroegere tijden de was werd gedaan. De ponyclub 
zal tegen een kleine vergoeding met hun pony’s de 
jeugd laten rondrijden. 
 
In de vorige koers vermeldden we dat het  
St Nikolaas comité kinderspelen zou verzorgen, 
maar dit berust op een misverstand. 
 
Het programma is als volgt: 
 
12.00 uur opening door Gilde St. Jan Baptist met de 
 vendelgroet. 
13.30 uur Harmonie St Cecilia met een concert. 
 
In de tent is er tot 18.00 uur live muziek, wat het 
extra aantrekkelijk maakt om een bezoek te  
brengen aan deze unieke plaats. 
Het barbershopkoor Best Voice zal op verschillende 
plaatsen gedurende de middag hun zang ten gehore 
brengen. 
Voor u als bezoeker is het gezellig slenteren langs 
de kramen en/of even in de tent genieten met een 
lekker glaasje van een mooie dag. 
Zoals u van ons gewend bent is de entree tot de 
markt gratis. 
 
Buurtvereniging Zandoers 
  

Optreden van Gerard van Maasakkers en de 
vaste mannen in de nieuwe ROSDOEK te 
Wintelre op 27 juni om 14.00 h. 
 
Gerard van Maasakkers en de vaste Mannen staan 
samen met de Fanfare en Drumband St. Willibrordus 
op zondag 27juni 2010 op het podium in de nieuwe 
Rosdoek. 
Wintelre is trots en blij met de nieuwe Rosdoek, het 
kloppent hart, midden in het dorp, de verbinding 
met de basisschool, de sportzaal en het kleine 
knusse theater met het grote podium.  
De Fanfare en Drumband willen graag dit podium 
inwijden en dat doen ze, samen met  Gerard van 
Maasakkers en de vaste mannen tijdens het concert 
op zondagmiddag 27 juni om 14.00 uur. 
Bent u fan van Gerard van Maasakkers of houdt u 
van mooie liedjes dan mag u dit concert niet 
missen!!!! 
 
Kaarten á 15,00 euro in de voorverkoop en 17,50 
euro aan de kassa. 
Omdat er maar een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar zijn is snel reageren gewenst. 
 
Voorverkoopadressen in Wintelre: 
 
Van de Ven Parketvloeren, De Biezenvelden 13 
Café D’n Babbel, Willibrordusstraat 16 
Gemeenschapshuis De Rosdoek, Akkerweg 1  

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

De wandeling 

MP3-route Oisterwijk 
 
Als ik ga wandelen maak ik meestal gebruik van 
kaarten, beschrijvingen, boekjes, o.i.d. Soms loop ik 
lekker makkelijk achter iemand aan die de weg 
weet. Zo heb ik eens met iemand meegelopen door 
een buitenwijk van Antwerpen. Hij had een  
Tom-Tom bij zich en dat bleek toch verrekte 
makkelijk. 
 
Onlangs sprak ik een boswachter die mij vertelde 
dat wandelen m.b.v. digitale hulpmiddelen steeds 
meer in opkomst is. Hij wist me te vertellen dat je in 
de toekomst gewoon naar de ingang van een 
natuurgebied kan rijden. Op de parkeerplaats bij de 
ingang van het gebied wordt vervolgens op een 
informatiebord verwezen naar een website. Effe de 
wandeling en overige uitleg downloaden op je 
telefoon en de benenwagen kan starten. 
 
Dat dit beeld niet ver weg is kunt u nu al vaststellen 
op de website www.natuurmonumenten.nl. 
Op deze website kunt u zo’n ‘digitale’ manier van 
wandelen uitproberen in het natuurgebied de 
Oisterwijkse Bossen en Vennen. U kunt dit gebied 
ontdekken met een portable boswachter! U kunt de 
digitale boswachter downloaden op uw MP3 speler of 
i-Pod. 
 
Start route 
De Goorvenroute start bij Bezoekerscentrum 
Oisterwijk en vervolgens loopt u de bewegwijzerde 
wandelroute van 4,5 kilometer. Op het bijgeleverde 
kaartje kunt u zien waar u meer informatie kan 
beluisteren over de prachtige omgeving. U zet de 
koptelefoon op ongeveer 10 punten op; de route 
staat in het veld aangegeven.   

Boswachter Frans 
Boswachter Frans Kapteijns is een rasverteller. U 
kunt volop genieten van zijn aanstekelijke 
enthousiasme en leuke verhalen. Om ook een beeld 
van Frans te hebben heb ik een foto toegevoegd 
zodat u ook een goed beeld hebt van deze 
sympatieke ‘praatjesmaker’. 
   
Nationaal Landschap Het Groene Woud 
De Oisterwijkse Bossen en Vennen zijn onderdeel 
van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Als de 
portable boswachter succesvol is, zullen ook voor de 
andere natuurgebieden van Het Groene Woud 
portable boswachters ontwikkeld worden.  
  
Downloaden 
U kunt de digitale boswachter & de routekaart 
downloaden op de website van Natuurmonumenten. 
Ik ben erg benieuwd hoe het u zal bevallen. 

http://www.bd-bouwbedrijf.nl
http://www.natuurmonumenten.nl
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Het interview 

Tien jaar Tienercomité Oerle 
 
Een keer blijven zitten op school vindt niemand 
leuk. Voor Oerlese tieners zit hier echter een 
klein voordeeltje aan. Ze kunnen in dat geval 
een extra jaar lid blijven van het Tienercomité. 
“Het is een leuke club, het is iets unieks”, zegt 
voorzitter Twan Das. 
 
Door Ad Adriaans 
 
We schrijven het jaar 2000. Tijdens de 
afsluitingsavond van het vakantieprogramma 
ontstond een idee bij Jo van Alst, Frans Loijen en 
Leo Sanders. “Als kinderen de basisschool verlaten 
zwermen ze uit naar verschillende scholen”, steekt 
Leo van wal. “Vaak hebben ze daarna geen contact 
meer met elkaar. We zochten een formule waarbij 
de jeugd van 12 tot 16 jaar zich betrokken zou 
blijven voelen bij de dorpsgemeenschap.” Nadat nog 
enkele ouders bereid gevonden waren om er mee de 
schouders onder te zetten werd een enquête onder 
de tieners gehouden om de behoefte aan 
gezamenlijke activiteiten te peilen. Van de vijftig 
bezorgde formulieren kwamen er maar vijf terug. 
“Uiteindelijk zijn we in ons eerste jaar gestart met 
vijfenveertig leden. Van de gemeente Veldhoven 
kregen we subsidie, ook de stichting Jeugdbelangen 
en de plaatselijke Rabobank gaven een bijdrage 
waardoor we een goede start konden maken”, legt 
Leo uit. 
 
Dorpsgevoel 
Al gauw groeide het ledental naar de honderd. Het 
comité organiseert jaarlijks een tiental activiteiten 

voor hen. Een ander doel van het TCO is het 
dorpsgevoel bij de ouders versterken, zij worden 
regelmatig als vrijwilligers ingeschakeld bij de 
activiteiten. Een derde doelstelling is de kinderen 
een actieve rol te laten spelen door het organiseren 
van activiteiten en ze deel te laten nemen in het 
comité. Voor hen is dit de eerste kennismaking met 
vrijwilligerswerk. ‘Tieners voor tieners’, heet dat 
laatste. “De oudste groep van de jeugd leert zo wat 
vrijwilligerswerk is. Als ze iets zelf moeten 
organiseren zijn ze er ook anders mee bezig”, zegt 
Leo. Leo en Twan merken dat het de laatste jaren 
lastiger is om vrijwilligers te vinden voor het 
bestuur. “De eerste vijf jaar zei nooit iemand nee”, 
weet Leo. Toine verwacht dat het er de komende 
jaren niet makkelijker op wordt, zeker niet als Oerle 
straks flink gegroeid is. 
 
Activiteiten 
Na het verlaten van de lagere school wordt zo’n 
90% van de tieners lid van het TCO. “Na enkele 
jaren brokkelt dat wat af. We verwachten dat de 
groep de komende jaren zal krimpen doordat het 
leerlingenaantal op de basisschool wat zal afnemen”, 
voorziet Twan. 
De activiteiten die georganiseerd worden zijn 
ondermeer een bezoek aan een pretpark, een dag in 
de sneeuw, een bivak en een afsluitingsavond. Na 
elke activiteit kunnen de tieners op de site van het 
TCO punten geven aan de activiteit. De waardering 
loopt uiteen van een dikke zeven tot bijna een 
negen voor het bivak. “De uitslag van de enquête 
leert ons waaraan we nog moeten sleutelen”, zegt 
Twan. Tijdens de afsluitingsavond volgt nog een 

Dagje in de sneeuw 

http://www.kappervanderlooy.nl
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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 

enquête waar de tieners ook nieuwe activiteiten 
kunnen aandragen. Twan: “Daar zitten de gekste 
dingen bij, maar ook voorstellen waarmee we iets 
kunnen.” 
 
Skiën 
Gemiddeld wordt voor twee à drie activiteiten per 
bus gereisd. In andere gevallen wordt teruggevallen 
op vrijwilligers. “Het karten in Tilburg doet het heel 
goed. Dan hebben we ook geen gebrek aan 
chauffeurs, want die mogen ook mee karten”, zegt 
Leo met een lach. Het karten en het bivak leveren 
doorgaans de hoogste score op in de enquête. De 
waardering van het skiën hangt sterk af van de 
kwaliteit van de sneeuw. Als die slecht is en 
iedereen in natte kleding naar huis moet zie je dat 
terug in de waardering, heeft Twan gemerkt. 
De laatste activiteit van het seizoen is altijd de 
afsluitingsavond. Twan: “Dat is een beetje de 
afscheidsavond van de oudste tieners. Het is een 
informeel samenzijn met alle ouders en tieners. We 
bedanken daarmee de ouders voor hun hulp. Het is 
een buitenactiviteit met een volleybalveld erbij, een 
barbecue en wat drinken. De avond scoort ook een 
dikke acht.” 
 
Contributie 
Het bestuur van het TCO wil de contributie laag 
houden. Voor zestig euro kunnen de tieners 
deelnemen aan tien activiteiten. “Naast de 
contributie krijgen we subsidie van de gemeente, en 
hebben we inkomsten uit de Oerse Braderie. De 
gemeente gaat bezuinigen op de subsidie, maar 
onze subsidie is vorig jaar voor drie jaar vastgesteld. 
Voor 2011 is het bedrag dus nog verzekerd. Bij een 

slechte braderie zitten we ook nog niet direct in de 
problemen. We willen nu een geluidsarm aggregaat 
aanschaffen. Tijdens het bivak en de spooktocht is 
het geluid van het apparaat storend”, legt de 
voorzitter uit. 
 
Braderie 
De braderie is dus een belangrijke inkomstenbron 
voor het TCO. Leo zit sinds drie jaar niet meer in het 
bestuur, maar zit nog wel in de werkgroep voor de 
braderie. “De braderie staat wijd en zijd bekend 
vanwege de enorme bezoekersaantallen. Nu al zijn 
de 157 plaatsen voor de braderie van 2011 
vergeven, er is zelfs een wachtlijst voor handelaren. 
Alle tieners en hun ouders worden geacht mee te 
helpen op die dag. En dat lukt aardig, zelfs 
afgezwaaide tieners komen nog helpen. Maar ook als 
iedereen meehelpt, kom je op zo’n dag nog handjes 
tekort. De braderie scoort van alle activiteiten het 
laagst, maar de tieners begrijpen dat het nodig is.” 
 
Dankbaarheid 
Over het algemeen zijn de bestuursleden 
aangenaam verrast door het gedrag van de tieners. 
“Ze gedragen zich best goed”, vindt Leo. “We 
hebben een keer meegemaakt dat er opgeblazen 
condooms door de bus vlogen, daarna hebben we 
nooit meer gekke fratsen meegemaakt. Wat 
plezierige ondeugd mag er wel zijn, dat hoort er bij.” 
Ook tonen ze regelmatig hun dankbaarheid. Twan: 
“Het leukste moment vind ik als ze na een activiteit 
je een hand komen geven en bedanken voor de 
activiteit. Ook komen er wel eens kaartjes als dank 
of er staat een lekkere vlaai van de afgezwaaide 
tieners als we gaan vergaderen. We krijgen ook veel 

De jaarlijkse braderie Dag naar een pretpark 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

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

complimenten vanuit de gemeenschap. Het TCO 
wordt alom gewaardeerd. Het is iets unieks.” 
 
Luchtkussen 
Echte dieptepunten hebben zich nooit voorgedaan in 
de afgelopen tien jaar. Als er dan toch eentje 
genoemd moet worden, “enkele jaren geleden zijn 
we aansprakelijk gesteld door iemand die schade 
had geleden nadat die geraakt was door een 
luchtkussen dat door een windvlaag werd opgetild. 
Gelukkig waren we daarvoor goed verzekerd”, zegt 
Leo. 
 
Jubileum 
Op zaterdag 29 mei vond de jubileumactiviteit plaats 
met een uitstapje naar Dutch Water Dreams in 
Zoetermeer. 72 van de 102 leden hadden zich 
daarvoor aangemeld. Daar kon de jeugd zich 
uitleven in diverse wildwatersporten. ’s Avonds vond 
in De Kers een reünie plaats. Voor deze avond 
waren ook de ouders en de sponsors uitgenodigd. 
“De Rabobank is de grootste sponsor”, zegt Twan, 
“en daarnaast hebben we nog een dikke honderd 
andere sponsors. Ze mogen allemaal reclame maken 
tijdens de braderie.” 
 
Heel gezellig 
Maar wat vinden de tieners nou zelf van het 
Tienercomité. De Koers peilde de meningen op  29 
mei in De Kers. Pim Verouden (13) speelt met zijn 
vrienden in het café een potje tafelvoetbal. Hij is nu 
een jaar lid. “Ik vind het tienercomité heel leuk. Hier 
doe je allemaal dingen die je normaal niet doet, en 
samen met vrienden.” Lotte van de Ven, Lynn van 

Feestavond 10 jarig bestaan 

de Vorst en Pien Stokfisch zijn al wat langer lid. “Het 
is hartstikke leuk om met oud-klasgenoten nog een 
keer per maand aan een activiteit deel te nemen”, 
zegt Lotte. Lynn vindt de activiteit Tieners voor 
tieners het leukst. “Een enge film kijken, of aan een 
spooktocht deelnemen, en dan de hele nacht wakker 
proberen te blijven. Het is keigezellig.” “Door het 
tienercomité hou ik contact met mijn vriendinnen die 
op een andere school zitten”, zegt Pien. 
Maarten de Kort vindt het bivak het leukst. “Maar ik 
doe aan alles mee, behalve als het me niet uitkomt.” 
 
Tieners voor tieners 
Voor Sander Antonis (16) is het na vier jaar bijna 
gedaan met het tienercomité. Wat heeft het TCO die 
vier jaar voor hem betekend? “Een hoop gezelligheid 
en veel leuke activiteiten. Elke maand doe je met 
oud-klasgenoten dingen die je normaal nooit doet. 
Daarom vind ik het jammer dat ik moet stoppen. Ik 
zou nog wel twee jaar langer lid willen blijven.” Maar 
helemaal klaar is Sander nog niet. Hij is momenteel 
voorzitter van Tieners voor tieners en druk bezig om 
met zijn team deze activiteit voor de jongste tieners 
te organiseren. Wat het gaat worden mag hij nog 
niet verklappen. Jaga van den Broek en Jessie van 
der Velden zitten aan de bar aan een glaasje fris. Ze 
zitten nog in groep 8 en mogen nog net niet 
meedoen met het tienercomité. Maar dat gaat 
veranderen. Jaga: “Ik word straks ook lid want het 
is heel gezellig zegt mijn broer.” Het is duidelijk. Het 
Oerlese tienercomité maakt al tien jaar haar sociale 
functie en doelstellingen helemaal waar. En dat is 
een groot compliment aan bestuur en alle 
vrijwilligers!  

http://www.henrikox.nl
http://www.henrikox.nl
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, 1972, Jaargang 5, nummer 3. 
  
KRONIEK 
Een zekere Maarten komt bij ons nog wel eens aan 
huis. Een veertien dagen geleden zat hij er weer. 
Onze poes sprong op het aanrecht, en begon aan de 
kraan te likken. Katten drinken bij ons veel water. 
De kraan stond een beetje open, maar daar had 
Maarten geen erg in gehad.He wat gek. Ja zeiden 
onze jongens, die heeft hij zelf opengedraaid. Een 
slim beest zei Maarten. Ja een tijdje geleden had hij 
zich vergist, toen had hij per ongeluk de heet-
waterkraan opengedraaid. En had hij zich toen niet 
verbrand? Vroeg Maarten. Hij heeft toen dagen 
lopen te miauwen. Arm dier....... 
  
Het zal je gebeuren. 
Iemand komt bij de slager de winkel binnen. Er 
staan ook een paar kleine kinderen. Een kijkt de 
betreffende persoon aandachtig aan. Nou zeg, jouw 
jas is ook heeeeel erg smerig..... 
  
Het zwakke geslacht heeft nu eenmaal de naam dat 
ze zoveel babbelen. In de zesde klas zit er een, die 
dit uitmuntend kan. Daar krijg je op de duur iets 
van, en het was dan ook geen wonder, dat ze van 
“hogerhand “kreeg te horen: breng maar eens een 
pleister mee, dan kan ik dat snabbeltje eens 
dichtplakken. En ze was zo sportief dit te doen, de 
pleister bracht rust in de klas. Die Gerda toch...... 
  
Enkele bejaarden komen samen uit de kerk. Zo, 
zegt er een van het mannelijk geslacht, met ingang 
van vandaag werk ik niet meer. Oh, antwoordt er 
een, ik dacht, dat je je eigen daar nog nooit druk 
mee gemaakt had..... 
  
Voorbereidingen eerste heilige communie. 
In het gezin woon je bij elkaar. Je leeft samen, je 
werkt samen, je doet samen spelletjes, je eet samen 
aan tafel. Zo is het in de kerk ook, je bidt samen, je 
zingt samen, je gaat samen naar de tafel om brood 
te eten. Merkt er een op: Ja, waarom drinken we 
daar dan ook niet samen. Dat gaat niet, in de kelk 
zit niet genoeg voor alle mensen, die in de kerk zijn. 
Reaktie: dan moeten ze er maar een ton bier 
bijzetten.......  

St. Jan Baptist basisschool 
Oude Kerkstraat 27 
5507 LA VELDHOVEN 
tel.:040-2051303 
e-mail: info@sintjanbaptist.nl 
Website: www.sintjanbaptist.nl 

Winnaars 

St. Jan Baptist wint peanutbaltoernooi 
 
Voor het eerst in de historie heeft de St. Jan 
Baptistschool het jaarlijks door Veldvest 
georganiseerde peanutbaltoernooi gewonnen. Het 
tweedaagse toernooi speelde zich af op de velden 
van voetbalvereniging RKVVO in Oerle. Groep 8 van 
de Oerlese basisschool toonde zich de beste onder 
52 teams van de 16 deelnemende scholen. Ook het 
tweede team van groep 8 presteerde uitstekend. 
Beide teams staan op de foto. Het peanutbaltoernooi 
onder de schoolverlaters vindt plaats vanaf 1986. 

De winnaars  

mailto:info@sintjanbaptist.nl
http://www.sintjanbaptist.nl
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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 

Overpeinzingen 

Gelatinepudding. 
 
Gelatinepudding! Ik ben er dol op geweest sinds die 
eerste keer dat ik die heerlijke met vruchten en 
slagroombedekte drilpudding proefde bij mijn 
schoonmoeder.  
Toen ik dan ook de vorige week bij het 
keukenkastjes opruimen een paar pakjes 
gelatineblaadjes tegenkwam en in de koelkast nog 
een openstaande fles oersap wist, kon ik de 
verleiding niet weerstaan om bij het boodschappen 
doen een spuitbus slagroom te kopen.  
Ik zou gewoon weer eens gelatinepudding gaan 
maken.  
Een bakje ananasstukjes had ik nog staan en suiker 
had ik meer dan voldoende in huis, dus het karwei 
was in een mum van tijd gedaan.  
En ik kan niet anders zeggen dan dat het me 
verrukkelijk smaakte. 
 
Nu vond ik deze week in een ander keukenkastje 
nog zo’n fles óngeopende oersap en omdat zowel 
sap als slagroom nu eenmaal niet eeuwig houdbaar 
zijn, besloot ik vandaag opnieuw een gelatinetoetje 
te maken.  
Dit keer had ik een blikje met ananasschijven, maar 
dat kon volgens mij geen verschil maken, dus pakte 
ik welgemoed de fles oersap (zonder toevoegingen) 
en gooide de inhoud in een pannetje om warm te 
maken.  
Hé wat is dat nu voor drab?  Had ik eerst moeten 
schudden of zo? 
Nou ja, dan maar even alles zeven en weer opnieuw 
in het pannetje.  
Intussen de gelatineblaadjes weken in koud water 
en het sap met het sap van de uitgelekte ananas én 
de nodige suiker aan de kook brengen.  
Dat gaat prima en het sapje ziet er mooi helder uit.  
Dan de uitgelekte gelatine toevoegen om het geheel 

dik te laten worden.  
Oei! Daar gaat het fout! 
Het mooie heldere sapje verandert in een vreemde 
ondoorzichtige troep en ziet er alles behalve 
smakelijk uit.  
Maar ik laat me niet uit het veld slaan en doe de 
massa over in de kommetjes die klaar staan en 
wacht wat er gebeuren gaat.  
Voor de zekerheid voeg ik nog niet de uitgelekte 
ananas toe.  
En dat is maar goed ook, want wanneer ik een 
kwartiertje later ga kijken, zie ik dat de boel nog 
steeds troebel is en er zeker niet uitziet zoals de 
gelatinepudding in mijn gedachte er uit zou moeten 
zien.  
Voor de zekerheid spoel ik alles maar door de 
gootsteen en eet de ananas gewoon op zonder dat 
die in de gelatinepudding gedobberd heeft.  
Als beloning voor al mijn moeite heb ik slechts een 
royalere afwas en geen lekker toetje, maar nog wel 
de aangebroken spuitbus slagroom in de koelkast 
staan. 
Heerlijk toch zeker voor op de koffie of op ijs! 
 

 Thea. 

mailto:info@vankasteren.nl
http://www.vankasteren.nl
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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) 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Rene' Schoones, getrouwd met Jolanda en 
heb 2 kinderen Lieke en Mark. 
Wij wonen in de gezelligste straat van Oerle de 
Janus Hagelaarsstraat. 
In 1985 hebben we de Intertoys speelgoedwinkel 
overgenomen van mijn schoonouders. 
In 2003 hebben we kantoor-boekhandel Bruna erbij 
gekregen. Mijn schoonouders zijn vanuit Eindhoven 
in 1969 een speelgoedzaak aan de Mira in 
Zonderwijk begonnen onder de naam Speelboom. 
Zij hadden een winkel aan de Kruisstraat in Woensel 
en toen er in Veldhoven een nieuw winkelcentrum 
werd gebouwd zijn ze naar Veldhoven verhuisd, kort 
daarna hebben ze zich aangesloten bij de inkoop 

organisatie De Speelboom. 
Tien jaar later was er wederom een mogelijkheid tot 
uitbreiden toen het City Centrum werd gebouwd 
in 1978. 
Naast de winkel op de Mira werd er ook in City 
Centrum een winkel geopend. 
Enkele jaren daarna is de winkel aan de Mira weer 
gesloten omdat de afstand tussen de winkels toch te 
dicht bij elkaar blijkt te zijn. 
In 1992 besloten we om van de inkoop organisatie 
Speelboom over te stappen naar de Franchise 
organisatie Intertoys omdat hier de inkoop, logistiek 
en reklame veel beter was geregeld. 
De jaren daarna hebben we een sterke groei 
meegemaakt en was de winkel al snel te klein. 
De bouw van de City Passage bood uitkomst. We  
zijn verhuisd naar een veel groter pand. 
Vanaf toen hebben mijn vrouw en ik het van onze 
ouders overgenomen. 
Weer een aantal jaren later hadden we de kans om 
ook Bruna te franchisen en omdat de  
winkels tegenover elkaar lagen hebben we dit 
gedaan. 
Op dit moment hebben we 15 werknemers
[waaronder ook mijn zoon Mark] waarvan er zowel 
bij Intertoys als de Bruna werken. 
Intertoys heeft 250 winkels waarvan 100 eigen 
winkels en de rest is franchise. 
Naast speelgoed worden er ook games en bijoux 
verkocht. 
Het is ook mogelijk om via de webshop 
[www.intertoys.nl] artikelen te kopen en deze te 
laten bezorgen door heel Nederland, makkelijk als 
een familielid of kennis niet in de buurt woont. 
Bruna is een franchise organisatie met 350 winkels 
waarvan maar 16 eigen winkels en de rest is 
franchise. 
Bruna verkoopt boeken, tijdschriften, wenskaarten 
en papier en schrijfwaren, maar ook service-  
artikelen zoals staatsloten, krasloten, sigaretten en 
postzegels. 
Ook Bruna heeft een webshop [www.bruna.nl] 
waarop meer dan 10.000 boeken te bestellen zijn. 
Daar is de keuze om het boek thuis te laten 
bezorgen of op te halen in de winkel. 
Sinds enige tijd maken we gebruik van de diensten 
van een van de grootste kantoorartikelen 
leverancier [Quantore] in de wereld, deze heeft 
standaard 15.000  artikelen op voorraad. 
Hebben we een artikel niet op voorraad dan kunnen 
we dat meestal binnen 48 uur leveren. 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

http://www.w-cair2.nl)
mailto:karin.wijnhoven@w-cair.nl
http://www.intertoys.nl
http://www.bruna.nl
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De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekeinde van  18 – 19 – 20 juni: 
vr  14.00 uur:   Inzegening van het huwelijk van 
 Silvie Geerts en Jaap de Cock 
za  19.00 uur:  Eucharistieviering met pastor 
  J. van Doorn  
zo 10.15 uur:  Eucharistieviering met pastor  
  J. van Doorn (Convocamus). 
 
  
Vieringen 24 - 25 juni:   St. Jan de Doper 
do  9.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor  
  W. Smulders (St. Janskoor) 
      Viering met gilde St. Jan  + wijding St.  
  Janstrossen  
vr   19.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor  
  W. Smulders (gildemis) 
  Wijding St. Janstrossen 
  
Weekeinde van 26 – 27 juni: 
Za  19.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor  
  W. Smulders 
zo   10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor  
  W. Smulders 
 
  
Weekeinde van 3 en 4 juli 
za   19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
  W. Smulders 
zo   10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  
  W. Smulders (St. Janskoor) 
 
Weekeinde van 10 en 11 juli 
Za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
  J. Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  
  J. Tonino (Convocamus) 

Parochieberichten: 
Gedoopt: 

Raylinn  van de Biggelaar  

Huwelijk: 
5 juni: Dennis van Oers en Gonneke van de Kolk 

Jubilea: 
14 mei: 50 jarig huwelijk van Martien en Betsie 
Groenen – van Gestel  
29 mei: 25 jarig huwelijk van Wim en Petra  
de Lepper -  van Gompel  

Overleden: 
† Harrie Beex, echtgenoot van Bets van Gestel, 

Zittard 38  (88 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 

mailto:pastoor_h3e@scarlet.nl
mailto:jvandoorn_h3e@scarlet.nl
mailto:rkparochie_h3e@scarlet.nl
http://www.parochiehdrie-eenheid.nl
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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 

Leukste camping van NL…. 

Zonovergoten Boergondisch Oers ‘Op de 
Camping’ 
 
Boergondisch Oers vierde dit jaar haar tienjarige 
jubileum ‘Op de Camping’. Het was misschien wel de 
mooiste editie ooit. In ieder geval de warmste. Het 
dorpsfeest begon op vrijdagavond met een 
spetterende show. Ruim honderd Oerlenaren 
verschenen er op het podium met een ludieke act. 
Tottumet trapte de avond af met een heerlijke 
première. Vervolgens kwamen er in sneltreinvaart 
zestien optredens voorbij, onder bezielende leiding 
van Ger en Wil. Het thema ‘Op de Camping’ ontlokte 
veel creativiteit bij de deelnemers. 
Van de Oerse Bikers tot DJ Tiësto, van The Three 
Degrees tot de Vier Blote Meiden, van de Baseballs 
tot Sugar Lee Hooper. Er viel enorm veel te 
genieten. Een hoofdrol was weggelegd voor K3 
(Kim, Karolien en Korien), die maar liefst 3 keer 
optrad. De TopTien Zomerhits Aller Tijden werd op 
de bühne gebracht door The BIO Dancing Girls en de 
Koen & Sander Show. De avond werd afgesloten 
door een officiële nachtmis, geleid door de Paus en 
zijn Zusters Der Liefde. 
 
De volgende dag, om 13.00 uur, begonnen 110 
kinderen, onder tropische omstandigheden, aan hun 
activiteiten. Er werden vogelhuisjes en caravans 
geschilderd, er werd ‘gerapt’ en er werd volop met 
water gegooid. Daarna ging iedereen aan tafel. 
Camping Boergondisch Oers serveerde voor bijna 
500 mensen een heerlijke BBQ. Dit in samenwerking 
met de Oerse Horeca en mede mogelijk gemaakt 
door de Rabobank Verenigingsprijs. Tijdens de BBQ 
werd het tienjarig bestaan extra luister bijgezet met 
de huldiging van 6 jubilarissen. Marlon, Wim, Mieke, 
Adriënne, Frans en Corry kregen elk in tien woorden 
kernachtig toegelicht, wat ze tien jaar lang hebben 
betekend voor (Boergondisch) Oers. En daar hoorde 

natuurlijk ook een mooie bos bloemen bij. 
Het volleybaltoernooi was ouderwets gezellig; het 
vochtverlies werd in ruime mate gecompenseerd 
met  vers getapt bier. Het dorpsfeest werd 
afgesloten met een spannende kienavond. Voorzitter 
Frans Loijen riep op geheel eigen wijze de 
nummertjes om. De hoofdprijs, een jaar lang gratis 
wc-papier, werd gewonnen door Willem Binnendijk. 
Die toevallig ook verantwoordelijk is voor de 
prachtige foto’s in deze Koers. 
Geniet allemaal maar lekker na van deze mooie 
herinnering. Gevonden voorwerpen (o.a. sleutels) 
kan je afhalen bij Adriënne van de Vorst.  
Graag willen we iedereen die heeft meegewerkt aan 
dit geslaagde jubileum heel hartelijk bedanken. En 
we hopen natuurlijk dat iedereen volgend jaar weer 
volop meedoet met Boergondisch Oers! 
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Foto’s: Willem Binnendijk. 
www.willembinnendijk.nl 

http://www.willembinnendijk.nl
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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 

Oersmakelijk 

Naam: Sonja Silkens 
Adres: Janus Hagelaarstraat 
 
Naam recept:  Getverderrie soep (kerriesoep) 
 
Ingredienten (voor 4 personen) 
1 ui 
40 gr. boter 
2-3 theelepels kerriepoeder 
35 gr. bloem 
1 liter bouillon 
melk (Sonja Bakker) of slagroom (Sonja Silkens) 
 
Bereidingswijze: 
Het uitje schoonmaken en heel klein snijden. 
In de boter met de kerrie ongeveer 5 minuten 
smoren. 
De bloem erdoor roeren tot een samenhangende 
bal. 
Giet er dan telkens wat bouillon door en laat de soep 
even doorkoken. 
De soep afmaken met melk of slagroom. 
Ook lekker met stukjes champignons en kip. 
 
Eet smakelijk! 
 
  
  
Waarom heb je voor dit recept 
gekozen? 
Onze kinderen vinden dit een 
lekkere soep. 
Alleen toen ik de soep voor de 1e 
keer maakte vond onze Mart het 
maar niks. Hij vond het ‘getverderrie!’ 
Mart heeft toch geproefd en nu is het zijn 
lievelingssoep. 
Dus nu wordt de kerriesoep, getverderriesoep 
genoemd. 

Aan wie wil jij de pen doorgeven? 
Naam: Mieke van de Hurk 
 
Waarom kies je voor deze persoon? 
Ik kom Mieke regelmatig tegen bij een 
activiteit van de zonnebloem of een 
vergadering. 
Dat is altijd erg gezellig. 
Ze houdt wel van een lekker hapje, dus ik 
denk dat Mieke wel een leuk en lekker recept 
kan verzinnen. 
 
Mieke, succes!!! 

http://www.gbveldhoven.nl
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Milieustraten 
 
Weet je wat Oerlenaren doen met hun rommelderij? 
Die gaat voortaan richting Wuivend Gras, de nieuwe 
milieustraat van Veldhoven. Op 17 mei werd deze 
moderne afvalscheider in Oerle geopend.  
‘s Ochtends om half negen fietste ik er al naar toe. 
Ik was de allereerste bezoeker. Om onverklaarbare 
redenen stond de poort een stukje open. Er was nog 
niemand aanwezig. Ik wurmde mijn fiets door de 
nauwe opening en sjeesde het talud op. De 
hongerige containers stonden klaar om gevuld te 
worden. Ik overzag het geheel en dacht aan 
vroeger. (Die goeie ouwe tijd… We hadden thuis een 
kennel. Honderden zakken hondenpoep heb ik in 
mijn jeugd naar de stort gebracht.) 
Het meest bijzondere van het project vind ik het 
Wuivend Gras dat aan de voorzijde is ‘ingezaaid’. 
Het waaide die ochtend flink, maar het Wuivend 
Gras stond strak in ’t gelid. Best leuk om zo’n 
kunstwerk te hebben in Oers.  
 

Het is een origineel baken. En goed dat ze het 
Wuivend Gras hebben genoemd, dat helpt de 
verbeelding. 
 
Meesterwerkje 
Weet je trouwens wat Oerlenaren écht doen met 
hun rommelderij? Die brengen ze niet naar de 
stort…, natuurlijk niet. Die verkopen ze op de 
rommelmarkt, op de braderie! Wij zijn het enige 
dorpje ter wereld waar in tweeënhalve maand tijd, 
drie braderieën worden georganiseerd. Braderie 
TCO, de Oranjemarkt en de Sint-Jansmarkt. Ik denk 
dat er bij elkaar meer dan 400 Oerlenaren betrokken 
zijn bij de organisatie hiervan. 
Surf maar eens naar tcoerle.nl en bekijk het filmpje 
‘TCO Braderie 2010’. Het is gemaakt door Willem 
Binnendijk. Een meesterwerkje. Het raakt je midden 
in je Oerse ziel. Willem heeft grandioos in beeld 
gebracht met hoeveel toewijding onze tieners en 
hun ouders de jubileumuitgave van de markt 
vormgeven. Met dezelfde overgave wordt trouwens 
ook de succesvolle Oranjemarkt georganiseerd. En 
over twee weken de Sint-Jansmarkt. Oers heeft veel 
milieustraten… 

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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RABO Doelsparen 

Maak kans op unieke Tourprijzen met Rabo 
Doelsparen 
 
Op 3 juli start in Rotterdam de Tour de France. U 
kunt nu meedingen naar unieke Tourprijzen. Wat te 
denken van een rit met de ploegleiderswagen tijdens 
de proloog, of een VIP arrangement naar de finish 
van de Tour in Parijs? Als u voor 20 juli Rabo 
Doelsparen aanvraagt met de coupon op 
www.rabobank.nl/doelsparen dingt u mee naar de 
prijzen. 
 
Rabo Doelsparen. 
U legt nu geld opzij voor een belangrijk spaardoel 
voor later. Natuurlijk wilt u daarvoor de beste 
oplossing. Daarom is er nu Rabo Doelsparen. Met 
Rabo Doelsparen spaart u, zonder beleggingsrisico 
te lopen, meerdere jaren tegen een vaste rente 
voor uw eigen spaardoel: een goed pensioen, die 
wereldreis, de studie van uw (klein)kind, of om iets 
achter de hand te hebben voor later. Op Rabo 
Doelsparen kunt u op ieder gewenst moment 
inleggen: eenmalig, incidenteel of periodiek. 
De kenmerken van Rabo Doelsparen in het kort: 
Vaste looptijd: u kunt kiezen voor een looptijd van  
2 t/m 20 jaar. 
Sparen met een vaste rente: u ontvangt voor iedere 
inleg een gegarandeerde vaste rente tot de 
einddatum. 
Flexibel inleggen: u kunt eenmalig of periodiek een 
bedrag storten. 
Gemakkelijk tussentijds wijzigen: tussentijds 
verhogen, verlagen of (tijdelijk) stoppen van uw 
periodieke inleg is mogelijk 
Niet bedoeld om vrij van op te nemen: in 
onvoorziene omstandigheden kunt u het tegoed 
opnemen. Let op! Hiervoor worden opnamekosten in 
rekening gebracht. 
Transparant in kosten: Iedere inleg is 100% 
rentedragend.  
Inzichtelijk: u heeft makkelijk inzicht in het verloop 
van uw saldo. Via Rabo Internetbankieren of de 
Rabofoon kunt u op elk moment het actuele saldo en 
uw mutaties raadplegen. Zo bent u steeds op de 
hoogte of u op koers ligt voor het bereiken van uw 
spaardoel. 
 
Advies en meer informatie: 
Neem voor advies en meer informatie altijd contact 
met ons op. Wij helpen u graag. Bel voor een 
afspraak ( 040-2055860. 
 
Martin Smidt. 

De oranjegekte slaat weer toe, 
normaal doen lijkt taboe. 
Redelijk praten verdwijnt heel snel, 
alles moet gaan over het  ‘edele’ voetbalspel. 
  
Tackles, buitenspel en af en toe een doelpunt, 
de rode kaart wordt aan de tegenpartij gegund. 
Het gaat om scoren hoe dan ook, 
heel Nederland is van de kook. 
  
Duizenden scheidsrechters langs de lijn 
die allemaal menen beter te zijn 
dan die ene daar op het veld 
die met zijn beslissingen steeds weer teleurstelt. 
  
Mocht Nederland de 1e ronde er al uit zijn 
dan verzacht dit misschien de pijn. 
Over twee jaar zijn de Europese kampioenschappen 
dan mag heel Nederland weer een balletje gaan trap-
pen  

Koers cultuur 

http://www.rabobank.nl/doelsparen
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BIO C2 Kampioen! 
  
Zaterdag 22 mei was voor de meeste mensen een 
gewone dag, maar voor de meiden van de C2 zeker 
niet. Voor hen was dit een hele spannende dag. Ze 
hadden die dag namelijk de kans om kampioen te 
worden. Ze moesten dan wel hun eigen wedstrijd 
winnen en hopen dat Tuldiana (het team dat tweede 
stond) niet met 11-0 zou winnen. De meiden 
moesten er dus tegenaan. Aan de supporters en de 
spandoeken kon het niet liggen. Maar de C2 heeft 
het wel heel spannend gemaakt, de wedstrijd was 
nog geen 10 minuten bezig of de meiden stonden 
achter met 0-2. Gelukkig konden de meiden de knop 
omzetten en ze begonnen steeds beter te spelen.  
Dankzij een mooie strafworp van Lotte werd het net 
voor rust toch nog 1-2. Na de rust bleven alle 
meiden hard werken. Iedereen was erg fanatiek en 
deed super goed zijn best, en dat loonde. Al snel 
werd het 2-2, vervolgens 3-2 en yes daar was ook 
nog de 4-2. In principe waren we dus kampioen, 
voor de zekerheid nog maar even Tuldania bellen. 
Tuldania was nog niet klaar met spelen maar stond 
wel met 8-0 voor. Hartstikke spannend! Gelukkig 

C2 Kampioen 

voor BIO won Tuldania met 9-1 waardoor BIO C2 
kampioen is geworden!  
Toen begon het feest pas echt! Na alle felicitaties en 
het smullen van een lekker stuk taart met een 
teamfoto erop, beklommen we de platte kar. Want 
heel Oerle zou horen dat de C2 kampioen was 
geworden! Op de kar was het een groot feest! Nadat 
we er zeker van waren dat iedereen in Oerle nu op 
de hoogte was dat de C2 kampioen was geworden 
zijn we weer terug gereden naar het BIO-terrein. 
Daar hebben we de fiets gepakt en zijn we naar 
eetcafé de Kers gefietst. Daar hebben we heerlijk 
gegeten en de dag leuk afgesloten.  
Een geweldig kampioensfeest dat mede mogelijk is 
gemaakt door de sponsors: AH het look, Kennith 
Smit en boomkwekerij Arno van Nunen. Natuurlijk 
willen we ook Henk van der Velden bedanken die 
ons op de platte kar door Oerle heeft gereden. 
 
Iedereen bedankt en meiden super goed gedaan!  
Geniet er nog van en op naar het volgende 
kampioenschap! 
Trainers/coaches C2 

De kersverse kampioenen van de C2 

Er was reden voor een feestje 
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HELP 
 
Het zal zo ongeveer 8 jaar geleden zijn dat ik dacht, 
eigenlijk moet ik ook eens iets van computers 
afweten. Er stond er n.l. al minstens 10 jaar een bij 
ons  in huis. Onze kleine kleinkinderen wilden er al 
“spelletjes” op doen (dat konden ze beter dan ik).  
Ik heb me aangemeld bij SENIORWEB VELDHOVEN 
en kon in september starten. 
We waren met 11 cursisten,  m’n naaste buurvrouw 
was een keurige dame(70+) mooi gekapt en veel 
blingbling. Ik ruik nog de Chanelparfum.  Aan de 
andere kant zat een meneer die gestuurd was door 
zijn kinderen en die er niet veel zin in had. Hij  
bridgte liever, maar misschien vertel ik  daar ooit 
nog eens iets over. Onze eerste oefening die we, na 
veel uitleg, moesten doen, was een puzzle’tje van  
Donald Duck (9 stukjes(!!) op z’n plaats zetten met 
de muis. Makkie dachten we………tot we eraan 
begonnen, de muis flitste over het scherm, soms 
waren de puzzlestukjes weg en ineens waren ze er 
weer of  dan weer waren er ineens dubbele stukjes. 
Kortom het was een ramp. 
Aan het einde van de  les sprak de docent ons 
bemoedigend toe, dames thuis veel oefenen en als u 
er dan niet uitkomt, kunt u altijd de helptoets 
indrukken………De ogen van mijn buurvrouw lichtten  
op en ze vroeg met een stralend gezicht…. “En wie 
komt er dan?” 
Nu vele jaren later moet ik aan dat voorval denken 
en ik vertel het vaak tijdens de lessen van 
SENIORWEB VELDHOVEN. Ja,ja ik ben sinds enkele 
jaren  een van de docenten , dus met een beetje 
geluk (of pech) komt u komend seizoen mij tegen in 
het leslokaal van de BIBLIOTHEEK VELDHOVEN.  
Ik ben weliswaar geen techneut (ik weet niet wat er 
allemaal aan techniek inzit) maar de wasmachine 
kan ik ook goed bedienen zonder te weten hoe de 
motor in elkaar zit…….ik bedoel maar. 
Techneuten  hebben wij bij SENIORWEB  voldoende, 
daar kunt u als u bij ons een cursus volgt of pas 
gevolgd heeft, gebruik van maken. Meer weten?  
Kijk dan op www.seniorwebveldhoven.nl  daar staan 
altijd leuke tips etc. U kunt ook een folder en 
inschrijfformulier in de bibliotheek aan het Meiveld  
halen. U begrijpt het misschien al, ik verzorg bij 
SENIORWEB VELDHOVEN ook de P.R. en met nog 
meer pech krijgt u mij nog aan de telefoon indien u 
wat meer informatie van ons wilt. 
Groetjes  en hopelijk  tot  ziens. 
Joly Strack van Schijndel  
Seniorweb Veldhoven  

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

Seniorweb Veldhoven 

http://www.seniorwebveldhoven.nl
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BBQ en koppelschieten 

BBQ en koppelschieten van de  
A, B en C-jeugd  BIO. 
  
Vrijdag 21 mei stond er een BBQ en koppelschieten 
voor de A, B en C-jeugd op het programma. 
Ondanks de examentijd voor verschillende meiden 
waren er vele aanmeldingen, dus het was een 
gezellige drukte. En ook het weer werkte goed mee, 
dus er stond buiten een gezellig terras klaar. 
  
Vooraf moest er wel wat denkwerk verricht worden, 
want ja, wat geef je 34 meiden te eten. De 
frikadellen en hamburgers deden het goed en ook 
het stokbrood met kruidenboter werd binnen no-
time naar binnen gewerkt. De calorieën die naar 
binnen gingen konden er wel weer afgesport worden 
met de activiteit die de JC bedacht had. Er was een 
opzet gemaakt voor een klein toernooi 
koppelschieten. Welk team had als eerste 10 
doelpunten door de korf laten verdwijnen. Er werd 
met veel 
enthousiasme 
en fanatisme 
geschoten en 
werden 
verschillende 
trucs uit de kast 
gehaald om de 
tegenstanders 
uit de 
concentratie te 
halen. 
Uiteindelijk 
kwamen de 
gezusters van 
den Boomen als 
winnaars uit de 
bus. 
  
De avond werd 
besloten met een lekker ijsje en iedereen kon 
voldaan weer naar huis.  
Dames, bedankt voor de supergezellige avond. 

Open dagen Dwaaltuin 

Open tuindagen bij Dwaaltuin 't Oerse Zand 
“Kijk-, wandel-, en sfeertuin in het achterland van 
de Kempen.” 
 
De één jarige planten op het terras heten u van 
harte welkom bij binnen komst in de Dwaaltuin. 
De Juni en Juli maand betekent in het tuin gebeuren 
overdaad in pracht en praal. Volop groen van licht 
naar donker in kleur. Afgewisseld in rood en grijs 
tinten. Altijd wel bloeiende groepen planten. 
Diverse vormen van bomen heesters en planten die 
samen een prachtig decor geven om door heen te 
wandelen. Vogels fluiten heel de dag door. 
Insecten bezoeken massaal de tuinplanten en de 
insectenkamers. Rustig op een bankje zittend en 
genieten van de doorkijkjes.  
Uitrusten temidden van de kunst van het tuinieren. 
Bij de diverse waterpartijen zijn kikkers duidelijk 
hoorbaar aanwezig. De waterlelies staan volop in 
bloei. Via de bospaden wandelt u volop in de 
schaduw en geniet u van de rust die hier van nature 
is. 
Op een aantal plaatsen zijn zitjes, zodat het bezoek 
op verschillende plekken kan wegdromen bij de 
zoemende bijtjes en kleurenpracht van de diverse 
planten groepen. Neem een voorproefje op de site 
www.dwaaltuin.com 
 
Voor elk wat wils. Laat daarbij de zon haar best 
doen en het zal heerlijk (ver)toeven zijn in de 
Dwaaltuin. Loop gerust eens binnen. In de 
Dwaaltuin lacht de natuur u toe. Elke donderdag en 
vrijdag staan de tuindeuren open. 
Op zaterdag en zondag 19 en 20 juni zijn we extra 
open. Wij heten u van harte welkom op deze extra 
open tuin dagen. 
Tijd van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
Maar nog meer genieten van de expositie Natuur 
fotografie van Ernest Kok. Voor een impressie: 
http://www.dwaaltuin.com/expositie_ernestkox.html 

http://www.dwaaltuin.com
http://www.dwaaltuin.com/expositie_ernestkox.html
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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

  
  Voetbal zonneklep 
  Het WK voetballen is net begonnen. Laat zien dat je van voetbal houdt. Kleur de onderstaande 

zonneklep. Knip hem uit en maak een touwtje vast aan de klep. En klaar is je zonneklep. 
Veel Voetbal plezier. 

http://www.RSKZ.nl
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  Het voetbal geheugenspel 
  Maak een copy van deze bladzijde. Plak ze allebei op een stuk karton. Knip daarna de plaatjes uit.  

Je hebt nu een spelletje om te spelen met je vrienden  
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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

Uitslag kleur/knutselplaat van maart 2010;  
“Paashaas eieren verstoppen” 

Nena en Renske zitten net als Pipe op korfballen bij 
SDO.  
Pipe zit in de F1 met allemaal meisjes. Twee keer in 
de week gaat ze trainen op woensdag en vrijdag en 
zaterdags moet ze spelen. Soms mag ze ook op 
maandag nog trainen. Met het schoolkorfbaltoernooi 
mocht ze ook al een wedstrijd spelen terwijl ze 
eigenlijk nog te jong is. 
Pipe vindt dansen ook heel erg leuk maar daar zit ze 
niet meer bij. Pipe heeft lekker ook geen zwemles 
meer want ze heeft al haar diploma's al, A, B en C. 
Knap he? 
Met de sponsorloop op school voor het 
papegaaiencentrum heeft Pipe 8 rondjes gelopen! 

Goed hoor, en er was 1500 
euro opgehaald. Daar zullen 
ze bij het Papegaaiencentrum 
wel heel blij mee zijn.Nou 
Pipe, dank je wel dat ik bij je 
op visite mocht komen. 
Houdoe 
 

Deze keer mocht ik op bezoek bij Pipe Vonk. 
Als ik bij Pipe aankom zijn opa en oma aan het 
oppassen. Opa is heel hard aan het werken in de 
tuin. Samen met Bibi en Nine speelt Pipe vaak in de 
tuin. Ze hebben hutten gemaakt waar ze ook 
kunnen koken. Ik mag meteen in de hut gaan 
kijken. 
De hut van Pipe en Bibi heeft 
huisnummer 38 en in de hut 
van Nine ligt zelfs een 
slaapzak. 
In de tuin lopen ook 4 
poezen, Roosje, Mel, Pluisje 
en Tijgertje. 
Mel heeft een heeeele dikke 
buik want ze krijgt babytjes. 
Dat is leuk zeg.  
Pipe weet niet wanneer de 
poesjes komen maar 
misschien zijn ze er al wel  
als jullie dit verhaaltje 
lezen.  Ook hebben ze  
5 konijnen. Eentje heet  
Joep en de andere hebben 
geen namen. 
Pipe zit in groep 3 bij 
juffrouw Lineke en  
juffrouw Ellen.  
Dat zijn alletwee kei lieve 
juffen. Juffrouw Lineke heeft 
pas een baby gekregen  
en is nu weer een paar 
weken op school. Pipe vindt crea het leukste op 
school. Ze hebben al mooie bloemen gemaakt en 
iets met sprookjes, een sneeuwbal en een 
moederdagkadootje. In de klas zitten natuurlijk 
vriendinnen van Pipe, zoals Lois, Sterre en Emma. 
Maar Pipe heeft nog meer vriendinnen.  

Door technische omstandigheden konden we in 
de Koers van Oers van mei 2010 geen uitslag 
plaatsen. 
Om die reden plaatsen we deze maand 2 
interviews. 
 
De redactie 
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Uitslag kleur/knutselplaat van april 2010;  
“Dieren Moederdag” 

Ze heeft een heel goede smaak en weet precies wat 
ze wel en niet mooi vindt. 
 
Lilian houdt wel van lekker eten, maar tomaten lust 
ze niet zo graag. Natuurlijk wel van friet en toetjes! 
Dat zal ze zeker nog wel gaan eten als ze op 
vakantie gaat deze zomer. 
 
Lilian gaat dit jaar op vakantie naar Bosrijk het 
nieuwe park van de Efteling. 
Samen met nog een paar medebewoners van de 
Nieuwe kerkstraat 38. Ook gaan er dan 2 personen 
mee van de leiding. 
 

In haar vrije tijd kijkt Lilian 
graag naar de tv. Tekenfilms 
zijn niet zo favoriet, maar wel 
andere films. 
 
Verder luistert Lilian graag naar 
muziek op haar kamer. 
Bijvoorbeeld van ABBA. 
En soms gaat ze gezellig op de 
koffie bij haar vriendin Manita. 
Of Manita komt bij haar op 
bezoek. 
Ook houdt Lilian wel van 
gezelligheid. Op donderdag gaat 
ze geregeld naar de soos op de 
Berkt in het restaurant en drinkt 
dan graag een donker biertje. 
 
Zo, nu genoeg gepraat. Lilian 
wil graag  weer aan de slag bij 
de creatieve werkgroep. Trots 
laat ze haar gewonnen 
cadeaubon zien aan de rest van 
haar collega’s en gaat dan weer 
lekker aan de slag met het 
decoreren van het olielampje. 

 
Bedankt Lilian voor het leuke interview!! 
 
  
  

Aan de Nieuwe Kerkstraat 38 woont erg veel creatief 
talent. 
Een paar maanden geleden won Miriam Schoonhen 
al de kleurplaat. En deze maand is er alweer een 
winnares die op de Nieuwe Kerkstraat 38 woont. 
Haar naam is Lilian van Rooij. 
 
Ik bezocht Lilian terwijl ze aan het werk was bij 
Montis. 
Montis is een dagactiviteitencentrum van Severinus. 
Er is een kaarsenmakerij, een administratieve 
werkgroep en een creatieve werkgroep in gevestigd. 
Lilian werkt bij de creatieve werkgroep bij Nicolle. 
 
En dat het daar een creatieve 
bedoeling is, werd me meteen 
duidelijk. 
Wat werd er fanatiek gewerkt 
daar! En wat zag het er gezellig 
uit met al die kleurige creatieve 
werkstukken van iedereen. 
 
Lilian was net bezig om een 
mooi olielampje te decoreren 
met verf. Heel secuur schilderde 
zij er fleurige bloemen op. 
Decoreren is echt Lilians 
specialiteit. Ze kan erg goed 
omgaan met verf en kwast en 
ze heeft een heel eigen stijl. Bij 
Montis doet Lilian ook nog 
andere dingen, zoals het 
schuren van houten plankjes 
voor de weekkalenders en 
papier mache. 
 
Lilian vond het erg leuk dat ze 
de prijs had gewonnen met haar 
kleurplaat en ze nam de 
cadeaubon trots in ontvangst. 
Lilian houdt van mooie spulletjes en als er een 
feestje is, vindt zij het erg belangrijk om er mooi uit 
te zien. Make-up,sierraden en mooie kleren horen 
daar dan natuurlijk bij. 
En die zoekt Lilian natuurlijk graag zelf uit!!! 
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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 28 juni 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 Juni 2010’ en druk de pagina af. 

http://www.koersvanoers.nl


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 

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  

Agenda 2010 
Juni   
15 KVO: Fietsen 
15 KBO: Eten bij Heel Gewoon,  

Dorpsstraat 17 in Veldhoven 
20 BIO: Knegseltoernooi 
23 KVO: Fietsen samen met de KVB 
23 gilde st Jan: leukevogelschieten 19.00u 

Wintelrésedijk 

24 gilde st Jan Baptist: st Jansdag, viering 
patroonsdag  
9.00u    H.Mis met zegening van de st Jan-

strossen  
22.30u  Ondervendelen nieuwe gilde-

broeders  op het kerkplein 
24 Ophalen plastic afval 
26 Oud papier ophalen 

28 KVB: Teaparty  
30 Rabobank Oerle /Wintelre: jaarvergadering 
  
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 aug t/m 3 Vakantieprogramma activiteiten 

26 Ophalen plastic afval 
27 t/m 29 TCO: Bivak 
28 Oud papier ophalen 

27 39e St. Jansmarkt  

September   
  

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

15 KVO: Openingsavond met een opfris cur-
sus 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 De volgende kopijdatum is 

28 juni 2010 


