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Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
Ine Loijen, Wim Luijkx, Carolien Sandkuijl - Kickken,  
Chris Sandkuijl, Marlène Snelders-Linssen, Kitty Tholen - Jacobs,  
Annie van der Velden - van Vlerken, 
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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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(K)oers met name(n) 
 
Op vrijdag 29 april zijn er 2 Oerlenaren 
koninklijk onderscheiden. Dit zijn Wil de Kort 
en Lout Meijers. De redactie feliciteert ze van 
harte met hun onderscheiding.  
 

Wil is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij heeft deze onderscheiding gekregen 
vanwege zijn voorzitterschap van de harmonie  
St Cecilia. Sinds 1980 is al actief bij de harmonie. 
Van 1992 tot 2002 was Wil bestuurslid bij het 
Veldhovense theater de Schalm. Sinds 2001 vervult 
hij een bestuursfunctie bij muziekschool Art4U in 
Veldhoven. Wil zet zich ook buiten de muziek om in 
voor verenigingen en stichtingen. Zo is hij sinds 
2004 actief als lid van de raad van commissarissen 
van woningstichting Aert Swaens. Daar kwam in 
2008 nog de functie van penningmeester van 
stichting pastoor Vekemansfonds bij. 
 
Lout is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje 
Nassau. Hij heeft deze onderscheiding gekregen 
vanwege de volgende vervulde functies. Van 1976 
tot 1988 voorzitter van het  schoolbestuur van 
Zonderwijk/’t Look. Van 1987 tot 1997 was hij 
bestuurslid bij het Anton van Duijnkerkencollege. 
Daarnaast heeft Lout een hele waslijst aan 
verenigingen waarvoor hij actief is. Dat varieert van 
vicevoorzitter bij zwembad den Ekkerman tot 
bestuurslid van gezondheidscentrum Heikant. De 
laatste jaren zet hij zich in voor de stichting ASML 
Foundation, Dodenherdenking Veldhoven en De 
Geheimen van Veldhoven. Sinds 2010 is hij lid van 
de Raad van Toezicht van het Pastoor 
Vekemansfonds. 
 

Op de foto links Lout Meijers en rechts Wil de Kort. 

RKVVO 3e keer kampioen 

Het RKVVO team E6 is voor de 
derde keer op rij kampioen  
(Twee keer najaarskampioen en 
een keer voorjaarskampioen). 
Dit voorjaar zelfs ongeslagen..... 
 
Het team bestaat uit: 

Willem Huijbers, Rowin Gabrielse, Ivo Faasen,  
Jordi Smits, Senna Leemans, Collin van Knegsel, 
Mitchel Berkers, Thijmen van de Goor en Tijn Vos. 
  
Proficiat jongens en meisje! 
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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 

Overpeinzingen 

En niet te vergeten … Moedertje Aarde, die ons allen 
heeft voortgebracht. Zonder haar zou niemand van 
ons ooit in staat zijn geweest om meer leven voort 
te brengen. 
 
Toch denk ik dat we in deze meimaand ook stil 
zouden mogen staan bij al diegene, die niet direct 
daadwerkelijk leven hebben voortgebracht, maar er 
alles aan doen om dat leven voor hun medemensen 
zo aangenaam mogelijk te maken. Die zich als 
moeders gedragen voor al de mensen die hen nodig 
hebben. 
Zijn zij het niet die vaak worden vergeten bij de 
viering van een Moederdag? 
Ik zou in deze maand toch eens extra stil willen 
staan bij hen, omdat zij het zijn die voor heel veel 
mensen het leven toch een stukje aangenamer 
maken. 
 
En daarom voor al die 
moeders … dank jullie 
wel voor het geweldige 
gevoel van medeleven 
dat jullie geven aan de 
mensen om jullie heen. 
Jullie zijn onmisbaar! 
 
Thea. 

Meimaand 
 
In Mei leggen alle vogeltjes hun ei, behalve … 
Tja, er schijnen een paar vogels te zijn die in de 
meimaand geen ei leggen, maar de meeste dus wel. 
En eieren zijn het prille begin van nieuw leven, dat 
weet iedereen. 
Niet alle eieren worden uitgebroed. Gelukkig maar, 
want anders hadden veel mensen de Paasdagen 
door moeten brengen zonder eitje bij het ontbijt. 
Wat ook fijn is … dat we onze kippen zo hebben 
opgevoed dat ze braaf bijna elke dag een vers eitje 
leggen, zodat de voorraad onuitputtelijk lijkt. 
Eitjes zijn er dan ook te 
kust en te keur. 
Kijk maar eens in de 
winkel. Hoeveel soorten 
eieren liggen daar wel 
niet. En dat zijn dan 
eigenlijk alleen maar 
kippeneieren. Al die 
andere soorten eieren 
liggen niet zo voor het 
oprapen. 
Nou ja, al royaal voor de paasdagen komen overal 
chocolade-eieren te voorschijn. 
Maar wie die gelegd heeft??? 
Ikzelf heb nog nooit een chocoladekip eieren zien 
leggen. 
 
Maar goed, even terug naar eieren en het begin van 
nieuw leven. 
 
Zou het daarom misschien zo zijn dat Moederdag 
altijd in Mei gevierd wordt? 
Moeders zijn immers diegene, die het nieuwe leven 
op de aarde zetten. En dan wel moeders in alle 
soorten en maten, grote moeders, kleine moeders, 
dikke of dunne moeders, moeders met en moeders 
zonder kinderen, zowel bij mensen als bij dieren. 
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Eet smakelijk! 
 
Vijf jaar geleden besloot ik op een avond om  
25 mannen in Oers te bellen. Mannen waarvan ik 
dacht dat ze wel geïnteresseerd zouden zijn in de 
culinaire geneugten des levens. Een dag later 
hadden we een nieuwe kookclub, San Giovanni 
Battista, Italiaans voor Sint-Jan de Doper. Ze deden 
allemaal mee, want koken is leuk! Binnenkort vieren 
we ons eerste lustrum en ondertussen koken we de 
sterren van de hemel… 
 
Mijn leukste kookervaring had ik een paar jaar 
geleden bij kruidenproducent Verstegen. Ik had ze 
net binnengehaald als klant en zij vonden dat ik snel 
de nieuwste kruidenmelanges moest leren kennen. 
Meesterkok Robert Kranenborg, bekend van 
Topchef, heeft toen een hele middag allerlei 
gerechtjes voor me staan te koken. En me 
ingevoerd in de wondere wereld van kruiden en 
specerijen. 
 
Het zit in onze familie. Mijn jongste zusje heeft een 
restaurant op het eiland La Palma. Ze kookt fusion, 
een mix van allerlei ingrediënten en gerechten uit 
alle hoeken van de wereld. Als we haar bezoeken 
moeten we altijd een grote jerrycan ketjap 
meenemen in onze bagage. Dat hebben ze daar 
niet. Mocht je ooit op vakantie gaan naar La Palma, 
ga dan naar Ristorante Franchipani. En doe ons 
Heidy de groeten. 
 
Wil je een keer iets lekkers koken voor de kinderen? 
Dit eenvoudige pastagerecht bedacht ik 10 jaar 
geleden; vooral de eieren in de saus vallen in de 
smaak. Kook spaghetti voor 4 personen en maak 
een saus van 1 blik tomatenblokjes, 1 pak Tomato 
Frito, 200 gram ham in reepjes en scrambled eggs 
van 4 eieren. Wat geraspte kaas erover, klaar.  

Column Wil van de Vorst 

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

Zo serveer je in 5 minuten tijd: ‘Pasta di Papa moet 
voortaan koken’. Eet smakelijk! 

 
Oerle is sinds kort een prachtig restaurant rijker: 
Oers Gezellig. We hebben er al een paar keer 
gegeten en ik moet zeggen, de keuken is 
verbluffend goed. Wat een aanwinst voor ons dorp! 
We hebben nu drie restaurants in Oerle met ieder 
een eigen gezicht. Ik kan ze alle drie van harte 
aanbevelen. En ik vind dat alle Oerlenaren onze 
restaurants moeten aanbevelen, ook aan mensen 
buiten ons dorp. Zo vaak je maar kunt! Want goede, 
goedlopende horeca geeft een dorp veel 
gezelligheid. 
 
Over gezelligheid gesproken, dat vind je al 50 jaar in 
Dorpscentrum d’Ouw School. Daarom geven ze dit 
jaar een groot feest. Graag neem ik hier de 
gelegenheid te baat om Gidi, Corry en hun hele 
team te feliciteren. We zijn enorm dankbaar voor de 
manier waarop zij ons dorpsleven de afgelopen jaren 
hebben gefaciliteerd.  
Het is van Onschatbare Waarde. 

‘Spaghetti di Papa moet voortaan koken’ 
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Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl

Secretariaat: Hanny van den Berg
Postbus 2269, 5500 BG Veldhoven 

( 040-2548079, fractie@cda-veldhoven.nl

Op dinsdag 24 mei opent harmonie St. Cecilia 
de deuren van het repetitielokaal.  
In d’Ouw School in Oerle verzorgen het 
beginnersorkest, de jeugddrumband en het 
leerlingenorkest de open repetitie.  
 
Wil je lid worden van harmonie St. Cecilia of wil je 
weten welke muziekinstrumenten gebruikt worden 
bij een harmonie, kom dan naar de open repetitie.  
 
Ook iedereen die AMV-lessen volgt, is van harte 
uitgenodigd. Wij helpen jou graag om een keuze te 
maken tussen bijvoorbeeld trompet, klarinet, 
dwarsfluit, trombone of saxofoon. Daarnaast heb je 
de mogelijkheid om alle slagwerkinstrumenten uit te 
proberen. 
 
Ben je daarnaast benieuwd hoe het klinkt als je in 
een orkest speelt? Kom dan naar onze open  
repetitie op dinsdag 24 mei a.s. van  
19.00 tot 20.00 uur in d’Ouw School. 

Open Repetitie 

Toekomst Sensoor Brabant onzeker 
 
Ondanks record aantal gesprekken in 2010 subsidie 
niet gewaarborgd. 
 
Eindhoven, 26 april 2011 –  De vrijwilligers van 
Sensoor staan dag en nacht klaar voor iedereen in 
Brabant die behoefte heeft zijn/haar hart te luchten 
en te praten over problemen, zorgen of verdriet. In 
2010 heeft Sensoor Brabant een record aantal 
gesprekken gevoerd in haar ruim vijftigjarige 
bestaan. Dit record aantal geeft de noodzaak aan 
van het bestaan van de telefoon- en 
chathulpverlening van Sensoor Brabant.  
 
De toekomst van Sensoor Brabant is onzeker. De 
Provincie Noord-Brabant is grootste financier van de 
hulpdienst. Ze heeft aangekondigd dat de subsidie in 
2014 gehalveerd wordt en in 2015 geheel stopt. 
Sensoor heeft afgelopen tijd veel energie gestoken 
in het vinden van andere subsidiegevers. Volgens de 
Provincie zouden gemeenten de financiering in het 
kader van de WMO over moeten nemen. De 
bezuinigingen die de gemeenten zelf moeten 
doorvoeren, maken de kans dat dit gaat gebeuren 
steeds kleiner.  
 
Anonieme hulpverlening wordt op dit moment 
onvoldoende wettelijk en financieel geborgd. Leden 
van de Tweede Kamer, mevrouw Wiegman-van 
Meppelen Scheppink cs. hebben dit in een motie 
reeds aangegeven en verzoeken de regering voor de 
zomer te komen met een landelijke e-health 
uitvoeringsagenda waarbij oplossingen worden 
voorgesteld. Naast de zoektocht naar alternatieve 
financiële middelen zet  Sensoor Brabant in op het 
aangaan van passende samenwerkingsverbanden 
om zo de dienstverlening in de toekomst veilig te 
kunnen stellen. 
 
Over Sensoor  
In totaal voerden de vrijwilligers in 2010 43.248 
gesprekken. Dat is een stijging van ruim 20% ten 
opzichte van 2009.  Een groot aantal van de 
gesprekken, 40.846 in totaal, werd via de telefoon 
gevoerd. 2284 gesprekken vonden plaats via de 
chat. Er waren 118 mailcontacten. Deze cijfers zijn 
afkomstig uit het jaarverslag, wat nu online te 
downloaden is via www.brabant.sensoor.nl. 

Subsidie Sensoor Brabant 
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Parochieberichten: 

Overleden: 
† Jan van den Bosch, echtgenoot van  

Tonny Strijbosch,  (78 jaar), Clementinalaan 8 
† Harrie van Roosmalen, echtgenoot van 

Pieternella Luijkx, (85 jaar), Akert 9 
† Piet Dereumaux, echtgenoot van  

Jeanne van Nistelrooij, (85 jaar), Zandoerle 15 
† Toon van Boekel, weduwnaar van Anna Renders, 

(88 jaar), Nieuwe Kerkstraat 3 
 
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 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
  
Weekeinde van 14 – 15 mei: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (Convocamus) 
 
Weekeinde van 21 – 22 mei: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met 

gebedsgroep 
zo  9.30  uur: Gilde mis: Eucharistieviering met 

pastoor W. Smulders  (Convocamus) 
     12.00 uur: Eerste H. Communieviering 

Internationale School: Eucharistieviering met 
pastoor W. Smulders (The Unity) 

 
Weekeinde van 28 – 29 mei: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn 
     12.00 uur: Eerste H. Communieviering kinderen 

uit Zonderwijk/’t Look. Eucharistieviering met 
pastor J. van Doorn 

 
Donderdag 2 juni = Hemelvaartsdag: 
do 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn 
     12.00 uur: Eerste H. Communie van kinderen uit 

Oerle. Eucharistieviering met pastor J. van Doorn 
 
Weekeinde van 4 – 5 juni: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders? 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. 

Smulders (St. Janskoor) 
 
Weekeinde van 11 – 12 – 13 juni: Pinksteren: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. v. Doorn 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met Pastor  

J.v. Doorn(Convocamus) 
ma 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 
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Vormselviering 2011 
 
Afgelopen vrijdag 15 april werden 29 kinderen 
gevormd door Bisschop Hurkmans in de Heilige 
Caeciliakerk te Veldhoven. Van deze  
29 kinderen hebben 13 kinderen in Oerle aan de 
voorbereiding meegedaan waarvan 12 kinderen van 
de Sint Jan Baptistschool uit Oerle en een kind van 
de Dick Bruna school. `De viering in Veldhoven was 
een gezellige sfeervolle viering met een kerk vol 
mensen en het koor Voice dat de viering mooi heeft 
opgeluisterd met hun toepasselijke liederen. De 
bisschop gaf een uitvoerige 
uitleg over het Heilig Vormsel 
en waarom het Vormsel op dit 
moment in het leven van de 
jongeren wordt toegediend.  
De silhouetten van de kinderen 
en de stenen die ze gemaakt 
hebben (met een boodschap 
erop voor de wereld) waren 
duidelijk aanwezig als inbreng 
van de kinderen.  
 
In 5 bijeenkomsten hebben we 
samengewerkt aan de 
voorbereiding en toegeleefd 
naar deze dag.  
Ik wil alle vormelingen 
feliciteren en hoop dat deze 
keuze en alle toekomstige 
keuzes in hun leven begeleid 
worden met de “goede geest”. 

Op 28 april hebben we nog een nabespreking en 
evaluatie gehad. Na een aantal jaren stop ik met het 
begeleiden van de vormelingen van Oerle nu mijn 
jongste van de basisschool gaat. Als u er belang aan 
hecht dat er vanuit de Oerse ouders iemand de 
toekomstige groep vormelingen coördineert en 
begeleidt kunt u zich wenden tot Pastor Jos van 
Doorn. Zijn e-mailadres is : 
jfmvandoorn@onsbrabantnet.nl. 
Ik dank allen die hebben meegewerkt aan deze en 
eerdere vormselvoorbereidingen en vieringen. 
 
Marian van den Boomen  
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De wandeling 

Blotevoetenpad Lieteberg 
 
In De Lieteberg (bij Zutendaal, België) treft u het 
eerste blotevoetenpad van Vlaanderen. In een 
voormalige groeve werd een prachtig parcours 
aangelegd om blootvoets te wandelen en de 
bezoeker op een bijzondere manier te laten 
kennismaken met de prachtige natuur van het 
Nationale Park Hoge Kempen. Deze wandeling is een 
ervaring voor jong en oud. 

Het bezoekerscentrum De Lieteberg is één van de 
toegangspoorten tot de Hoge Kempen.  
In dit bezoekerscentrum is ook het unieke 
“Panorama van de Kempen”, een panoramisch 
schilderij (33 bij 2 meter) van kunstschilder Charles 
Wellens (1889-1958) ondergebracht.  
 
Nog nooit op blote voeten in de natuur 
gelopen? 
Geef dan je voeten de vrijheid en geniet van het 
eerste blotevoetenpad van Vlaanderen. 
Voel met je zintuigen èn je voeten de bijzondere 
prikkels van hout, stenen, boomsnippers, gras, leem 
en water op een gecontroleerd parcours dat enkel 
toegankelijk is op blote voeten. Voel koud en warm, 
vochtig en droog, aangenaam, opwekkend en 
prikkelend op een route van bijna 2 km in de 
Lieteberg. 

Een bijzondere ervaring 
Op het blotevoetenpad zitten voortdurend 
elementen van spanning en beleving. Er zijn 
waterpartijen, zandheuvels, steile hellingen, enz. De 
attractiviteit is nog verhoogd door de bouw van een 
houten uitkijktoren, een doolhof, een hangbrug, een 
klaterende bergbeek, enz. Je kan er lopen in de 
voetsporen van de eerste mens (de zogenaamde 
Laetolivoetsporen: 3,5 miljoen jaar oud).  

Hoe bereiken? 
Stel je ‘Tom-Tom’ in op Oosterzonneplein 1, 3690 
Zutendaal. Daar aangekomen is de parking en de 
ingang aan de Stalkerweg! 
Op www.lieteberg.be tref je ook een beschrijving 
van route met daarbij een duidelijk kaartje. 
 
Het bezoekerscentrum en het blotevoetenpad zijn 
geopend: elke dag van 10u00 tot 19u00 (starten op 
het blotevoetenpad kan tot 17u30). Wel zelf een 
handdoek meebrengen! 
 
Tip 
Bij het bezoekerscentrum zijn ook andere 
belangrijke attracties ondergebracht: een 
bijencentrum, een fascinerend insectenmuseum en 
een mooie vlinderserre. Vlinders krijgen in de 
Lieteberg bijzondere aandacht. In de vlinderserre 
kunnen rupsen van vlinders die in België 
voorkomen, in een beschermde omgeving uitgroeien 
tot prachtige gekleurde exemplaren. 
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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
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Veldhovens Mannenkoor en 
Chant’Oers in De Schalm 
 
Onder de titel ‘Wat brengt de dag?’ geven 
Veldhovens Mannenkoor en Gemengd koor 
Chant’Oers samen een concert op dinsdag  
17 mei aanstaande in theater de Schalm in 
Veldhoven.  
 
Het is voor het eerst dat beide koren samen 
optreden. Het Veldhovens Mannenkoor, onder 
leiding van Nadia Loenders, zingt een selectie uit de 
liederenkrans van het jubileumconcert ‘Vlinderen’, 
eerder uitgevoerd in verband met het 50-jarig 
bestaan van het Veldhovens Mannenkoor.  
Dit koor wordt op piano begeleid door Valentijn 
Elsen en, als soliste, zingt alt Laureen Peskens de 
liederen ‘aan elkaar’.  
Chant’Oers, het gemengd koor van Oerle, gaat u 
verrassen met een keur aan liederen uit de 60er, 
70er en 80er jaren en hedendaagse muziek, die 
elkaar afwisselen. Een van de liederen wordt door 
dirigent Jan Terpstra begeleid op didgeridoo, 
aangevuld met piano en slagwerk. Dat is voor 
Chant’Oers, en waarschijnlijk ook voor veel anderen, 
helemaal nieuw.  
Chant’Oers wordt op piano begeleid door  
Johan Jansen. Het concert begint om 20.15 uur.  
 
Kaarten, à € 15, -, zijn verkrijgbaar bij de leden van 
beide koren. Ze zijn ook per e-mail te bestellen via 
info@veldhovensmannenkoor.nl of 
ellenbazelmans@gmail.com 

Gezamenlijk concert Oerse Motertoertocht 

Het is alweer de achtste keer dat we de Oerse 
Motortoertocht gaan rijden! 
 
Leuk als je weet dat we eigenlijk waren begonnen 
met het idee om één keer alle “Oerse motorrijders” 
bij elkaar te krijgen. 
 
Op veler verzoek zijn we ermee doorgegaan en ieder 
jaar zijn er weer zo’n 60 motoren van Oerlenaren, 
ex-Oerlenaren en/of vrienden van Oerlenaren die 
zich aanmelden voor de rit, die altijd een mooie 
route volgt en vooral voldoende tijd geeft voor een 
hapje, drankje en buurtje onderweg. 
 
Dit jaar gaan we een keer naar het buurland, jawel 
naar Bels! Als vanouds beginnen we 26 juni a.s. om 
9.00u in d’Ouw School met koffie en Multivlaai. 
Daarna gaan we op weg, onze ritmeester Rinus 
Hazenberg heeft een mooie route in petto en 
natuurlijk is er na afloop weer de foto van ‘man met 
motor’ en de gezellige barbecue ter afsluiting. 
 
 
Meld je vast aan en tot ziens met twee wielen voor  
de ‘Belse Rit’! 
 
 
O.M.T.T. 
 
Egbert Daal, Rinus Hazenberg, Jo van Alst,  
Johan van Kessel, Martijn van Balen en  
Bob van Soolingen  
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www.Oerle.info gaat de lucht in 
 
Na een jaar van voorbereiding, veelvuldig overleg en 
vele uren invoerwerk door een groep van 10 
personen, zal de Oerse website Oerle.info medio mei 
van start gaan. De groep van 10 personen bestaat 
o.a. uit mensen van het Wijkplatform Oerle, OWWO 
en de Koers van Oers. De site zal officieel “geopend” 
worden op zaterdag 21 mei tijdens Boergondisch 
Oers. 
 
De website sluit qua vormgeving en ontwerp aan op 
de site van Hoogeloon en is ontwikkeld door 
internetbedrijf “Het Collectief” uit Hoogeloon in 
samenwerking met de dorpsraad van Hoogeloon en 
het SRE. De site van Oerle is hiervan een afgeleide 
en is tot stand gekomen met medewerking van de 
gemeente Veldhoven en de provincie Noord Brabant 
en gefinancierd uit het Dorpsontwikkelingsplan 
Oerle. Officieel valt de site Oerle.info onder de 
Stichting Koers van Oers. Het blad kan vanaf medio 
mei ook digitaal gelezen worden via de nieuwe site.  
 
Op www.Oerle.info zijn tal van wetenswaardigheden 
over Oers te zien en te lezen. Daarom vragen we 
iedereen in Oerle om het laatste nieuws, tips, 
weetjes en agenda-items zo snel mogelijk door te 
mailen naar info@oerle.info. Wij zorgen er dan voor 
dat het zo snel mogelijk op de site komt te staan. 

Oers is digitaal te volgen 
Open dagen atelier ‘Nelly’s creatief’  
 
Deze zomer geef ik precies tien jaar les in het 
maken van tuinbeelden van paverpol. Dat is een 
vloeibaar middel, dat vermengd met een 
natuurproduct zoals katoen, zijde, hout of papier 
keihard en weersbestendig wordt. Het is een soort 
kunsthars. Het eindproduct is bestand tegen vocht 
en vorst en kan het hele jaar buiten staan.  
Mijn eerste werkstukken staan nu 10 jaar buiten, ze 
krijgen een groene aanslag, maar dat vind ik juist 
mooier. Natuurlijk zijn ze met een sopje zo weer 
schoon. Het is een techniek met veel mogelijkheden. 
Mijn cursisten staan er versteld van wat ze al in drie 
lessen kunnen maken.  

In mijn atelier ‘Nelly’s creatief’ in de achtertuin 
komen de meest gevarieerde werkstukken tot stand, 
van abstract tot figuratief of zelfs op het platte vlak. 
Toen mijn atelier nog op de zolderkamer was, moest 
het beeld door het trapgat passen. Nu, met twee 
grote tuindeuren, kunnen ik en mijn cursisten ons 
helemaal uitleven. Mijn beelden zijn te koop en ik 
werk ook in opdracht. Wil je nog meer zien of 
weten? Kom dan naar de open dagen tijdens de 
Week van de Amateurkunst. Op zaterdag 14 en 
zondag 15 mei en zaterdag 21 mei, ben je van 
10.00 tot 16.00 uur welkom op de Berkt 7 in 
Veldhoven (Oerle). Je kunt dan mijn werk zien en ‘s 
middags zal ik ook demonstraties geven. Neem 
alvast een kijkje op mijn site: www.nellyscreatief.nl 

Kijken bij Nelly’s creatief  

Nelly bij een van haar creaties. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Inschrijfformulier BBB-feest 
 
Naam _________________________________________ Telefoon: ___________________ 
 
  
Schrijft zich in voor: 
BBQ O Ja         O Nee   Met partner  O Ja         O Nee 
 
Bingo O Ja         O  Nee   Met partner. O Ja         O Nee 
 
Feestavond O Ja         O  Nee   Met partner  O Ja         O Nee 

HET BBB-FEEST 
(voor iedereen die BIO een warm hart 
toedraagt)  

 
BIO-BBQ-BINGO-FEEST 
Datum    : Zaterdag 4 juni 2011 
 
 
BBQ 
Aanvang : 18.00 uur 
Kosten    : € 12,50  
(incl. twee consumpties) 
 
 
BINGO 
Aanvang: 20.00 uur 
Kosten   :  € 5,- (twee bingokaarten + 
één consumptie) 
Betalen bij aanvang van de avond 
 
GEZELLIGE FEESTAVOND 
Aanvang: 22.00 uur 
(consumpties zijn voor eigen rekening)  
 
 

Als je mee wil doen met de BBQ en/ of de bingo,  
lever dan het strookje in vóór 20 mei bij  
Marian van den Boomen, Paleisstraat 8 of  
Sandra Verkuijlen, De Steenzager 7.  
Of stuur het formulier naar 
vriendenvanbio@hotmail.com. 

Zin in een feestje? 

De bewoners van `t Stoom willen even de aandacht 
vragen voor het volgende: het uitlaten van de 
honden in en om ‘t Stoom en het Pastoor 
Vekemansplein. Hoewel er 2 afvalemmers zijn 
geplaatst om de uitwerpselen van de honden in te 
doen gebeurt dit maar door enkele mensen. 
Aangezien dat het van gemeentewege verplicht is 
om de uitwerpselen op te ruimen, en er veel 
discussie is geweest over het opknappen van de 
kom van Oers, kan het toch niet zo zijn dat het 
Pastoor Vekemansplein komt te liggen in een lijst 
van honden uitwerpselen. Zeker omdat er ook nog 
gespeeld wordt door kinderen, en het een rustplaats  
is voor wandelaars en fietsers.  
 
Hopelijk mogen wij hopen dat de hondenuitlaters zo 
fatsoenlijk zijn om de uitwerpselen op te ruimen. 
Tevens is er iets verder op voorbij de Zittartsestraat 
de zandpad in nog voldoende ruimte. 
  
Met vriendelijke groet, 
de bewoners van `t Stoom 

Oproep hondenbezitters 
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Het interview 

D’Ouw School bestaat 50 jaar 
Feest voor jong en oud op  

8, 10 en 11 juni  
In juni viert Dorpscentrum d'Ouw School haar 
vijftig jarig bestaan. D'Ouw School is het 
verzamelpunt voor jong en oud, alle Oerse 
verenigingen kunnen gebruik maken van de 
vergaderruimtes en na afloop nog even 
bijbuurten onder het genot van een pilsje. De 
basis van het unieke dorpsgevoel wordt hier 
gelegd. Gidi en Corrie van Riet vertellen ons 
meer over het reilen en zeilen van deze 
ontmoetingsplaats die niet meer uit Oerle weg 
te denken is.  
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken 
 
Gidi begint meteen enthousiast te vertellen. 
“Dorpscentrum d' Ouw School was vroeger 
eigendom van het kerkdorp Oerle en hoorde 
oorspronkelijk bij de kerk. Vijftig jaar geleden is het 
gemeenschapshuis, zoals ze dat toen nog noemden, 
voor een bedrag van fl. 24.000,= aangekocht door 
de inwoners van Oerle. Het was de bedoeling dat 
alle verenigingen in Oerle gebruik konden maken 
van het gemeenschapshuis.  
Daarom is op 8 juni 1961 de stichting dorpscentrum 
Oerle opgericht. Verenigingen die een minimum 
bijdrage betalen van € 50,00 per jaar, kunnen bij de 
stichting worden aangesloten en vormen samen de 
Raad van aangeslotenen. Deze verenigingen hebben 
de bevoegdheid aanbevelingen te doen aan het 
bestuur van het Dorpscentrum. Aangesloten 
verenigingen kunnen voor hun eigen bijeenkomsten 
1x per maand kosteloos beschikken over een 
vergaderruimte op de 1e verdieping, biljartzaal of 
barruimte.”  

Het bestuur 
Gidi van Riet is momenteel voorzitter van het 
stichtingsbestuur. Samen met André van den 
Boogaard (secretaris) is hij verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat 
verder uit penningmeester Hans Wilgers en de 
bestuursleden Cees van Doren, Kees Hulshorst, 
Tinus van Campen, Roos Verouden en Petro van 
Rooij. Gidi vertelt: “Binnen het bestuur heeft 
iedereen zo zijn specialiteit en dat versterkt elkaar. 
De stichting heeft een betaalde kracht in dienst en 
voor de bediening en schoonmaak wordt een beroep 
gedaan op diverse vrijwilligers die hiervoor een 
vergoeding krijgen. De bedrijfskleding wordt 
gewassen door Corrie van Riet en Jo van den 
Boogaard en Corrie verzorgt ook de aankleding met 
bloemstukjes voor speciale gelegenheden.   

Vrijwilligerswerk 
Besprekingen en reserveringen lopen via Gidi. 
Wekelijks is Gidi 20 tot 30 uur per week "vrijwillig" 
aan het werk voor het d' Ouw School. Corrie vertelt: 
“Als er in het weekend activiteiten zijn, wordt op 
donderdagavond alvast de zaal versierd. Dat doen 
we dan met een aantal mensen, dan is het zo 
gebeurd.” Gidi: “Om rendabel te kunnen blijven 
draaien moeten we minimaal 2 tot 3 grote 
activiteiten per maand hebben. Momenteel 
verzorgen we zelf ook de buffetjes. Deze kunnen in 
overleg worden samengesteld en zijn altijd goed 
verzorgd. Voor verenigingen hanteren we meestal 
speciale prijsafspraken want het Dorpscentrum en 
de verenigingen zijn van elkaar afhankelijk.” 

Links: voorzitter Gidi van Riet en rechts secretaris 
André van den Boogaard 
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Investeren 
Gidi vertelt verder: “Afgelopen jaar hebben we veel 
geld moeten investeren in het pand. Dat heeft met 
de wetgeving te maken. Tegenwoordig zijn de 
veiligheidseisen heel hoog en daarom hebben we 
een nieuwe ontruimingsinstallatie aan moeten 
schaffen, nieuwe brandvertragende gordijnen 
gekocht en op het dak hebben we speciale tegels 
moeten leggen voor de vluchtroute. Alles wat we 
afgelopen jaren hebben verdiend, hebben we dus 
direct weer moeten investeren. Wij hoeven geen 
winst te maken, maar het is wel belangrijk dat we 
onder aan de streep quitte spelen. Winst maken is 
natuurlijk nog mooier, want dan kunnen we dat 
weer opnieuw investeren.” 

Frans Bauer 
Een van de mooiste feesten die Gidi zich herinnert is 
toen Miet Verhoeven 80 jaar werd. "Het feest was 
een dag voor Kerstmis en Frans Bauer kwam toen 
speciaal voor haar optreden. Frans had die avond 
verder geen optredens gepland staan omdat hij 
samen met zijn moeder naar de nachtmis wilde 
gaan. Dus na zijn optreden (van drie kwartier) had 
hij nog wel wat tijd over om samen met ons wat te 
eten en te drinken. We hebben toen zo met hem 
gelachen, dat was echt leuk.” 
 
Bart Donkers 
Toen ik via Bart Donkers in het bestuur kwam van 
de stichting was Jo van Alst voorzitter. We hadden 
net een verbouwing achter de rug toen Jo vertelde 
dat hij er mee wilde stoppen. Bart Donkers stond op 
dat moment naast mij en zei: dat is misschien wel 
iets voor jou. In eerste instantie heb ik gezegd dat ik 
het wel voor een jaar wilde doen, dan hadden we 
intussen de tijd om een goede opvolger te zoeken. 
Maar inmiddels zijn we alweer 17 jaar verder en ben 
ik nog steeds voorzitter.  
Bart Donkers is voor d'Ouw School altijd heel  
belangrijk geweest. Jarenlang staat hij hier iedere 
dinsdagavond samen met mij bier te tappen als de 
harmonie moet oefenen en hij kent werkelijk elk 
schroefje en iedere spijker van het gebouw. Als we 
alle schroefjes en spijkertjes die hij bevestigd heeft 
uit het gebouw zouden halen dan stortte alles in 
elkaar!  
 

Dorpscentrum D’Ouw School anno 2011. 

Even bijkomen tijdens het jaarlijkse uitje met het 
bestuur en vaste vrijwilligers van d’Ouw School. 
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(Hierlangs afknippen) 

Aanmeldingsformulier 50 jarig jubileum d’Ouw School 
 
⃞ Aanmeldingsformulier gratis feestmiddag woensdag 8 juni 2011, voor 50 plussers uit Oerle.  
 
Naam: ______________________________ Adres: ________________________________ 
 
Telefoonnr: __________________________ Wij komen met: _____________ personen 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⃞ Aanmeldingsformulier gratis feestavond vrijdag 10 juni 2011, voor de basisschool jeugd en 

tieners t/m 16 jaar uit Oerle. 
 
Naam:______________________________ Adres: ________________________________ 
 
Telefoonnr: __________________________ Wij komen met: _____________ personen 
 
Formulier inleveren via de brievenbus van Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, of stuur een  
e-mail met uw opgaven naar: avdbooga@zonnet.nl 

Jubileumfeest 
“In juni vieren we het vijftigjarig jubileum. We 
hebben voor jong en oud geprobeerd iets te 
organiseren.  
 
We beginnen op woensdag 8 juni.  
Dat is de dag van het jubileum en dat is ook de dag 
waarop ons bestuurslid Cees van Doren vijftig jaar 
wordt. Voor de 50-plussers wordt er dan van  
13.30 tot 16.30 uur een speciale middag 
georganiseerd en dan zijn ook de KBO en de 
Zonnebloem uitgenodigd. Iedereen wordt voorzien 
van gratis hapjes en drankjes, er komt een 
tonpraoter optreden (Kiske) en het Reuzels 
Muziekske zorgt voor de live muziek. 
 
Vrijdag 10 juni is er van 19.00 uur tot 22.00 uur 
voor de kinderen van de basisschool en de tieners 
tot en met 16 jaar een gesloten feest. De kinderen 
krijgen drie consumptiebonnen en een zakje chips. 
REP entertainment zorgt voor het vermaak van de 
kinderen. Er is een echte DJ, er wordt een quiz 
georganiseerd en de kinderen kunnen zingen en 
dansen. 
 
Zaterdag 11 juni is er voor alle Oerse inwoners 
een receptie van 17.00 -19.30 uur; tijdens de 
receptie verwachten we een optreden van 
Chant’Oers, de harmonie en Gilde St. Jan.  
Vanaf 20.30 uur begint de feestavond voor 
genodigden. Iedere vereniging krijgt  
6 toegangskaarten toegestuurd. Als er kaarten 
overblijven verzoeken wij u deze terug te sturen of 
door te geven aan andere verenigingen.  
 
Voor de woensdag en de vrijdag willen we graag 
weten hoeveel mensen we kunnen verwachten en 
daarom willen we iedereen vragen zich van te voren 
aan te melden via het onderstaand 
aanmeldingsformulier. 
 
Tot ziens allemaal!  

Op weg naar een brede school. Opening BSO 
vanaf 1 juni 2011 
 
Per 1 juni 2011 biedt de St. Jan Baptist in 
samenwerking met Nummereen  
BSO ( Buiten Schoolse Opvang) aan op dinsdag en 
donderdag.  
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de BSO 
ook op meerdere dagen open gaan.  
 
De mogelijkheid voor Kinderopvang voor kinderen 
van 0-4 jaar zal ook zo spoedig gerealiseerd zijn. 
 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: 
Kinderopvang Nummereen (hoofdkantoor) 
Dalemsedijk 5 
5521 RM Eersel 
T: 0497 - 51 78 14 
E: info@nummereen.com 

Schoolnieuws  

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 
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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 VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

 
 
 
 
 

OP 5 JUNI A.S. WORDT WEER HET BIO-GEZELLIGHEIDSTOERNOOI GEÖRGANISEERD. 
VRAAG VRIENDEN, FAMILIE OF BUREN EN DOE GEZELLIG MEE! 

 
 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
 
  INSCHRIJFFORMULIER BIO-GEZELLIGHEIDSTOERNOOI  
 
 
 De volgende personen schrijven zich in voor het gezelligheidstoernooi van 5 juni 2011. 
  
  DAMES                       HEREN 
 
 1. .................................     1. .................................  
 
 2. .................................     2. .................................  
 
 3. . .................................     3 .................................  
 
 4. .................................     4. .................................  
 
 5. . .................................     5. .................................  
 
 6. . .................................     6. .................................  
  
 
 CONTACTADRES:   naam: ............................................................... 
 
   Adres: ............................................................... 
 
   tel.:    ............................................................... 
 
 
 NAAM TEAM:  ........................................................... 
 
 NAAM SCHEIDSRECHTER: …………………………………… 
 
 
DIT INSCHRIJFFORMULIER GRAAG VOOR 20 mei a.s.  INLEVEREN 
BIJ FRANS LOOTS, OUDE KERKSTRAAT 36 OERLE OF SANDRA VERKUIJLEN, DE STEENZAGER 7 VELDHOVEN. 
INSCHRIJVEN KAN OOK DIGITAAL VIA: WWW.BIOKORFBAL.NL 

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

In memoriam:Dhr. v. Boekel 

Hij had de naam streng te zijn maar ook 
rechtvaardig. Hij bezocht reünies waar hij veel 
belangstelling toonde voor zijn oud-leerlingen. De 
meesten daarvan, waaronder zijn eigen kinderen 
kijken met veel respect en dankbaarheid terug op 
hun schooljaren. 
 
Ook was vader heel actief in het Oerse sociale leven, 
zoals o.a. in het bestuur van het Wit-Gele Kruis, de 
Rabobank, het Gemeenschapshuis, de Bond van 
Ouderen. Hij is jarenlang dirigent van het koor 
geweest tot ver na zijn pensionering. Vanwege al die 
activiteiten is hij benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau, waar hij bijzonder trots op was. Hij 
was ook een moderne super-opa die overweg kon 
met de computer, hij e-mailde, brandde CD’s en 
DVD’s, gebruikte de GSM, skypte met zijn 
kleinkinderen over de hele wereld. Hij was trots op 
zijn kinderen maar vooral ook op zijn kleinkinderen 
en zeer betrokken bij hun wel en wee. Helaas 
maakte hij net niet meer de geboorte van zijn 
achterkleinkind mee, maar wij vinden het een mooie 
symboliek dat zijn dood wordt gevolgd door de 
geboorte van nieuw leven. 
 
Vader en moeder, we zijn heel dankbaar voor wat 
jullie voor ons gedaan hebben, en we zijn er trots op 
dat we jullie beiden tot jullie dood thuis hebben 
kunnen begeleiden en verzorgen. 
 
Naast de vele activiteiten die door de familie op het 
gedachtenisprentje werden genoemd heeft Toon ook 
jarenlang de Koers van Oers nagekeken op fouten. 
De correcties werden met de zelfde nauwkeurigheid 
gedaan als tijdens zijn lange loopbaan als 
onderwijzer. Er werd degelijk op komma’s, punten 
en andere leestekens gelet. Ook de vervoegingen 
van de werkwoorden en de zinsbouw werden door 
hem kritisch bekeken. De redactie van de Koers van 
Oers zal hem dan hierin gaan missen. 
Met het overlijden van Toon van Boekel verliest 
Oerle een van zijn notabelen. Hij was een markant 
figuur binnen de Oerlese gemeenschap.  
Zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie 
hebben, samen met vele meelevende Oerlenaren, op 
maandag 25 april in een drukbezochte avondwake 
zijn leven herdacht. Op 26 april is de uitvaartviering 
geweest.  
 
Mister van Boekel, bedankt voor wie en wat je was.  

Op donderdag 21 april 2011 is, na een ziekteperiode 
van zo’n 9 maanden, Toon van Boekel overleden.  
Of zoals hij in Oerle 
bekend was voor velen, 
Mister van Boekel.  
 
Toon van Boekel is op  
25 september 1922 in Mill 
geboren. Later verhuisde 
het gezin van Boekel naar 
Zeelst. Hier heeft hij  
Anna Renders ontmoet.  
In 1950 kreeg hij in Oerle 
een baan als 
hoofdonderwijzer van de 
jongensschool. Anna en 
Toon zijn toen getrouwd 
en naar Oerle verhuisd. 
Daar kregen ze ook hun  
5 kinderen.  
Toon was een heel sociaal mens en zette zich op 
diverse manieren in voor de gemeenschap van 
Oerle. Hij was een echt dorpsmens. De kinderen en 
kleinkinderen verwoordden op het 
gedachtenisprentje het leven van hun vader en opa 
als volgt. 
 
Nadat ons moeder in 2005 alvast naar boven is 
gegaan vond ons vader het nu welletjes. De laatste 
tijd hoorden we vaak: “Het is goed zo, ik wil naar 
ons moeder.” Hij miste haar elke dag maar tot het 
laatst toe genoot hij ook van alles en iedereen om 
hem heen en stelde hij zich niet zielig op. Ondanks 
de toenemende lichamelijke gebreken bleef hij 
helder van geest en vond dat hij alles nog kon. Een 
stok of rollator was onzin en een rolstoel helemaal, 
dat was voor oude en zieke mensen. Hij werd op 
hoge leeftijd door enigszins verontruste 
dorpsgenoten zelfs op de ladder gesignaleerd. We 
hebben veel respect  voor zijn positieve en 
wilskrachtige houding. Zo bleef hij tot in de laatste 
fase knokken om zijn over de wereld reizende 
kleindochters op emotionele wijze weer thuis te 
kunnen begroeten. 
 
Naast ons vader was hij ‘de Mister van Oers’. Als 
hoofd van de school voelde en droeg hij een enorme  
verantwoordelijkheid.  
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Kinderen en kleinkinderen van Boekel 
 
We zijn als kinderen van Boekel erg dankbaar voor 
de belangstelling en het medeleven betoond bij het 
overlijden van ons vader, Toon van Boekel, de 
“Mister van Oers”. De vele kaarten, mailtjes, 
bezoekjes, en met name ook de volle kerk tijdens de 
Avondwake en de Uitvaartmis waren voor ons een 
grote steun. Hoewel ons vader al bijna 30 jaar met 
pensioen was bleek hij nog volop bekend te zijn als 
“de Mister”. Hij was helemaal vergroeid met Oers, 
heeft zich ook altijd ingezet voor het dorpsleven, en 
de waardering daarvoor heeft u massaal laten 
merken. Dat hebben wij op onze beurt zeer 
gewaardeerd! We hebben net als de jeugd van Oers 
veel van ons vader geleerd, en we zullen hem nooit 
vergeten. 
  
Tiny, Albert, Jeanne, Ine, Marij van Boekel, partners 
en kleinkinderen. 
 

—————********————- 

Dankwoorden Gedicht van Anita Tholen 
 
Vriendschap 
 
Heb je het moeilijk en verdriet 
dan vergeet een vriend je niet 
 
Hij of zij zal niet van je zijde gaan 
Maar naast je staan 
 
Heb je daarna vreugde en het fijn 
dan weet je dat een echte vriend 
er op beide momenten  (vreugde en verdriet) 
er voor je zal zijn 

Familie van Roosmalen-Luykx 
 
Na het overlijden van mijn man ons pap en onze 
opa, Harrie van Roosmalen 
hebben wij  vele steunbetuigingen mogen 
ontvangen. Voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes 
en bezoekjes danken wij u hartelijk. In deze 
moeilijke tijd  is het fijn om te weten dat zo velen 
met je mee leven. 
 
Nellie van Roosmalen - Luykx 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
 

—————********————- 
 

Ton Binnendijk 
 
Citaat Johan Cruyff : "alleen kun je niets, je moet 
het samen doen". 
 
Na liters Oxaliplatin en 672 Xeloda-tabletten zitten 
mijn chemokuren er op. 
 
Ik wil graag iedereen enorm bedanken voor de 
kaartjes, bezoekjes, sms'jes, kaarsjes, vakantie, 
knuffels, Hyves-berichten, telefoontjes, gedachten, 
tweets, bemoedigende woorden, enz, enz. 
 
Ik heb, vooral in de moeilijkere tijden, veel steun 
gehad van alle medeleven van heel veel mensen. 
Zonder die steun was ik er zeker niet zo sterk 
uitgekomen. Er komt nu tijd voor verder herstel en 
het gaat helemaal goed komen. 
 
Ton Binnendijk 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Dit recept komt deze maand van Nel van Hest  
 
Aardbeien mascarpone trifle 
 
het is een nagerecht voor 6 personen. 
 
 
Ingrediënten 
 
1 bekertjes slagroom (250 ml) 
4 eetlepel  aardbeien jam  
500 gram  aardbeien 
100 gram  lange vingers 
1 á 2 eetlepel aardbeien likeur 
50 gram  poedersuiker 
1 bakje  mascarpone (250 ml) 
  
Nodig; lage ronde glazen schaal doorsnee 24 cm 
hoogte 5 à 10 cm.  
 
 
Bereidingswijze 
 
1. Lange vingers op de bodem in de schaal leggen   

besprenkelen met likeur. 
2. Slagroom lobbig kloppen met de poedersuiker 
3. De mascarpone met de jam losroeren en door de 

slagroom scheppen. 
4. Aardbeien schoonmaken en de helft in plakjes 

snijden, de andere helft halveren.  
5. 1/3 van het room mengsel over de lange vingers 

verdelen beetje gladstrijken de aardbeienplakjes 
er over verdelen. 

6. Dan de rest van het room mengsel er over doen 
gladstrijken en de halve aardbeien er over 
verdelen. 

7. Tot gebruik in de koelkast zetten voor het 
opdienen met poedersuiker bestrooien. 

  
 
Waarom dit recept? 
 
Ik heb dit recept uitgekozen omdat het 
aardbeien tijd is en het een lekker en een 
gemakkelijk recept is 
 
Aan wie geef je de pollepel door? 
 
Ik geef de pollepel aan mijn dochter  
Dorien van Hest door.  
Omdat ze heel veel van lekker eten houdt,  
maar dat laat ze het liefst door een 
ander klaar maken. 

Oersmakelijk 

Donateurs en bloemenvrienden. 
 
Wij zijn er weer klaar voor om met het nieuwe 
seizoen te beginnen, de grond is al bewerkt, 
en zodra er geen vorst meer voorspeld wordt 
kunnen de dahlia’s de grond in. 
Ook dit jaar hebben we weer nieuwe bloemen in  
vele variëteiten in vorm, kleur, en grootte. 
En niet alleen de dahlia’s bloeien weelderig, ook 
onze vereniging groeit. Dit jaar is het ledenbestand 
met drie nieuwe leden toegenomen.  
Echter zonder uw hulp kan onze vereniging niet 
bestaan en daarom doen we een beroep op alle 
mensen die ons een warm hart toedragen. 
 
Onze leden zullen dan bij u aankomen voor een 
geheel vrijblijvende bijdrage. 
Daarom zullen we onze jaarlijkse donateurs  
rondgang houden in weken 22, 23 en 24, dit is 
tussen maandag 30 mei en zondag 19 juni 2011. 
 
Mocht u onverhoopt niet thuis zijn, dan bestaat altijd 
nog de gelegenheid om op de eerste zaterdag, 
wanneer er weer een bloemetje voor de donateurs 
wordt gesneden en u een boeketje komt halen, uw 
donatie te voldoen. 
U ziet er is van alles mogelijk. 
Let er wel op dat u een bewijs van uw donatie 
ontvangt, want dit heeft u nodig voor het wekelijks 
ophalen van een boeketje dahlia’s. 
Op uw bewijs staat vermeld vanaf welke datum,  
en hoe laat u zaterdags terecht kunt. 
Ook wordt dit in de koers van Oers vermeld. 
 
Kijk ook eens op onze website! 
www.groenenkeurig.nl 
 
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage 
 
Leden en bestuur  
Bloemenvereniging “Groen en Keurig “ 

Dahlia’s zijn weer geplant 
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Boek “Witte nog?” 
Het is de bedoeling dat er dus wordt ingeschreven 
en er vooraf wordt betaald. U krijgt het boek dan 
voor € 18.00 in uw bezit. In de losse verkoop (bij 
Kapsalon v.d. Looy) zal het boek € 23.00 gaan 
kosten.  
Op 1 juli sluit de inschrijving en moet het bedrag 
ook zijn overgemaakt op de rekening van de 
stichting. 
Het plan is om op 27 augustus het fotoboek over 
Oerle en zijn bewoners te presenteren tijdens de 
dahlia-tentoonstelling van Groen en Keurig. 
 
Wij, van Stichting Historisch Oerle, hopen dat de 
mensen van het boek zullen genieten! 
 
Namens Stichting Historisch Oerle, 
Frans Loots, Henk Senders, Elly Schippers-Smolders 
en Bertina Senders 

Inmiddels is de voorinschrijving voor “Witte nog?” 
gestart en we ontvangen enthousiaste reacties. Op 
diverse manieren worden we benaderd met vragen 
over het boek, hoe men het kan bestellen, wat er in 
staat. Leuke reacties en ook zijn er al veel 
inschrijvingen op het boek gedaan. 
Ad Adriaans heeft vorige week een mooi stuk in de 
krant geschreven, over ons, hoe we zijn gekomen 
tot het idee van het uitbrengen van het boek en hoe 
het verloopt allemaal. Het artikel werd omlijst met 
een paar prachtige foto’s. Precies zoals we het boek 
bedoelen. 
 
Tot aan de sluitingsdatum van de inschrijvingen, 
zullen we een stukje in de Koers zetten met een 
inschrijfmogelijkheid voor het boek.  
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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 

Pinksterfietstocht 
 

1e Pinksterdag 
 
 
Zin in een leuke fietstocht samen met 
de hele familie?   
Doe dan mee op zondag 12 juni a.s. want dan staat 
de jaarlijkse Pinksterfietstocht weer op het 
programma! Het is een oriëntatietocht van ± 22 km 
door de bossen van Oerle en omliggende dorpen. 
De tocht is geschikt voor jong en oud. Halverwege 
de tocht is er een rustpost en omdat Stichting 
Jeugdbelangen dit jaar 50 jaar bestaat, zult u bij de 
inschrijving consumptiebonnen ontvangen die u bij 
deze rustpost kunt inleveren. Er zijn ook lekkere 
prijzen te winnen! 
 
Inschrijven en starten kan tussen 13.00-14.00 uur 
bij Dorpscentrum D’Ouw School in Oerle. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 1,50. Kinderen tot 6 jaar 
kunnen gratis deelnemen en kinderen tot 12 jaar 
betalen € 1,00. 
 
De fietstocht eindigt ook weer bij D’Ouw School 
waarna aansluitend de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden.  
Noteer zondag 12 juni dus in je 
agenda want we hopen op een  
grote opkomst. 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Het gouden ei 
Ja ja, ik mocht voor het tweede achtereenvolgende 
jaar weer met papa, mama en Bjorn mee naar het 
paasbos om paaseieren te gaan zoeken. Dit jaar 
werkte het weer goed mee. Zo goed zelfs dat 
sommige chocolade eieren die ik moest vinden al 
half gesmolten waren! Maar dat mocht de pret niet 
drukken, want papa had gezegd dat ik na de 
chocolade eieren gekleurde plastic eieren moest 
gaan zoeken. Ik moet toegeven dat het nog niet zo 
simpel was om ze te vinden Toch, na wat 
speurwerk, heb ik een gekleurd ei gevonden. Was ik 
wel aan mijn stand verplicht, aangezien mijn broer 
er ook al eens een paar gevonden heeft in de 
afgelopen jaren. Ik had alleen niet gedacht het 
gouden ei te vinden! De prijs die er voor kreeg was 
iets groter dan verwacht...papa heeft hem in een 
grote koelbox meegenomen naar huis. Moest wel, 
anders was hij bij thuiskomst gesmolten geweest! 
Hierbij wil ik de paashaas bedanken voor mijn prijs 
en ik ga volgend jaar weer zo mijn best doen om 
een gekleurd ei te vinden!!   
 
Groetjes, Birgit Snelders 

Alle vinders van een gekleurd ei bij elkaar. 
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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

Open repetitie Chant’Oers  
in RABOzaal Art4U. 
 
Op donderdag 19 mei houdt Chant’Oers een open 
repetitie in de RABOzaal van muziekschool Art4U 
aan de Bossebaan 60 in Veldhoven. Dit in het kader 
van de Week van de Amateurkunst. Chant'Oers, het 
gemengd koor uit Oerle, is een heel gezellige 
vereniging. Er wordt hard gewerkt en de lat ligt 
hoog, maar er wordt ook gelachen. Samen zingen, 
samen een prestatie neerzetten, enthousiasme 
uitstralen, want dat heeft ook zijn weerslag op het 
publiek. In de afgelopen jaren is het koor 
uitgegroeid tot een gewaardeerd muziekgezelschap 
met circa 65 leden. Chant’Oers staat onder leiding 
van dirigent Jan Terpstra. De open repetitie is voor 
iedereen toegankelijk. Vooral tenoren en bassen zijn 
van harte welkom. Naast luisteren is het ook 
mogelijk om mee te repeteren. De open repetitie 
begint om 20.00 uur. 

Open repetitie Chant’Oers 

Ik wil drijven 
zomaar met de wolken mee. 
Nergens over denken, 
gewoon zweven  
met de wolken mee. 
Vrij van alles 
gewichtloos 
hoog boven alles 
en iedereen. 
 
Niet hoeven denken, 
niet hoeven doen. 
Alleen maar zijn  
in de wondere  
wolkenwereld. 
 
Ik wil drijven 
zomaar met de wolken mee. 
Zweven totdat mijn gedachten 
even vrij zijn als de wolken. 

Koers cultuur 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

A minute to win it!  

Op vrijdagavond 8 april deden 21 BIO-meiden 
van 5 t/m 12 jaar mee aan: 
 
Minute to win it! 
  
Wij hadden dan wel geen Gordon, maar dat mocht 
de pret niet drukken! 
In d’Ouw School had de jeugdcommissie van BIO 
gezorgd voor heel veel spelletjes van een minuut. 
De meiden kregen een puntenkaart en bonnen voor 
drinken en chips en daarna konden ze lekker zelf 
aan de slag. Met behulp van ouders en trainers 
konden de meiden hele vreemde spelletjes doen.  
Zo moest je bijvoorbeeld een parcours afleggen met 
een watje door er met een rietje tegen te blazen, 
met een leeglopende ballon bekertje omblazen, 
ballonnen 
hooghouden, 
suikerklontjes 
stapelen  of 
pingpongballetje 
uit een bakje 
schudden dat op 
je rug hing. En dat 
alles zo snel 
mogelijk of zo 
vaak mogelijk 
binnen een 
minuut! 
 
Na 3 kwartier was het even pauze en werden er 
weer nieuwe spelletjes neergezet. Nu moest je het 
parcours zittend op een mat afleggen, appels op 
elkaar stapelen, blikjes omgooien met een jojo die 
om je middel gebonden was, bellen blazen met 
kauwgom of met behulp van een rietje snoepjes 
sorteren in de juiste bakjes. 
  
Het was echt een succes, dus dit gaan we zeker 
onthouden voor een volgende keer! 

We hebben erg gelachen (zeker bij het schudden 
van de pingpongballen) en er werd echt gestreden 
om de beste tijd en de meeste punten. 
Om half 9 kregen de winnaars nog een prijs en 
daarna werden ze weer opgehaald! 
 
Alle ouders en andere vrijwilligers: Bedankt voor het 
helpen! 
 
groetjes, 
JC BIO 
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Boergondisch Oers 

Boergondisch Oers:  
Herinnert u zich deze nog? 
Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 mei 2011 
 
Vrijdagavond 20 mei Toppop Yeah. 
Boergondisch Oers organiseert dit jaar op 
vrijdagavond 20 mei de wervelende show: Toppop 
Yeah! Dit jaar gaan we de jaren ‘70 en ‘80 
herbeleven met Toppop Yeah. Iedereen kent de 
muziek uit die tijd nog. Denk aan Mud, Boney M,  
KC and the Sunshineband en Patti Labelle. Haal je 
plateauzolen maar uit de kast!  
 
Top 40 van Oers 
Stuur nog snel je persoonlijke top 3 in. Iedereen die 
mooie herinneringen heeft aan muziek uit de jaren 
’70 en ’80 kan meedoen. Jouw persoonlijke top 3! 
We zouden het leuk vinden als je je persoonlijke top 
3 stuurt naar toppop@BoergondischOers.nl. Welke  
3 liedjes uit de jaren ‘70/’80  raken je het meest? 
Stuur ze in! 

Boergondisch Oers 2011 
Vrijdagavond 20 mei: feestavond Toppop Yeah 
Zaterdag 21 mei: Kinderspelletjes, volley, eten 
Locatie: Terrein achter basisschool/Rabobank 
Ingang: Zandoerleseweg naast Rabobank 
 
Zoals jullie zien belooft het weer een geweldig 
dorpsfeest te worden in 2011. 
 
Met Boergondische groet, 
 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 

Programma vrijdag 20 mei: Oerse Avond 

20.30 uur Aanvang feestelijke avond met 
medewerking van Oerse artiesten 
Iedereen is van harte welkom. 
Entree gratis. 

01.00 uur Sluiting 

  

Programma zaterdag 21 mei 

Let op onderstaande tijden…. ivm aansluitend 
programma van het Oerse Gilde, is alles eerder dan 
voorgaande jaren! 

  

Kinderactiviteiten 

13.00 uur Start kinderactiviteiten  
(groep 1 t/m 8 basisschool) 
Verkleed je als gildebroeder of Prinses. 
Kinderen die zich aanmelden via 
inschrijfformulier, eten gratis frietjes  
mee. 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 

16.30 uur Einde kinderactiviteiten. 

  

Dorpsbarbecue 

16.00 uur 
tot 
18.00 uur 

Boergondische Dorpsbarbecue.  
Tijdens barbecue optreden van  
live artiest. 
 
Kosten barbecue: € 6,00 per persoon. 
Dit bedrag dient u contant te betalen bij 
het afhalen van de eetbonnen. 

  

Volley 

17.30 uur Presentatie volleybalteams in  
Themakleding. 

18.00 uur Start eerste wedstrijd. 

21.15 uur Prijsuitreiking volleybaltoernooi. 
(aansluitend aan de laatste wedstrijd) 

21.30 uur Start programma Oerse Gilde. 

  

U kunt de bonnen voor de barbecue (€ 6,- p/p 
contant) betalen en afhalen bij  
dorpscentrum d’Ouw School 
Dinsdag 17 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 
Donderdag 19 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 

Meer informatie op: www.boergondischoers.nl 

Locatie feesttent:   
Terrein achter basisschool/Rabobank in de Gildetent 

Zoals jullie zien belooft het weer een geweldig 
dorpsfeest te worden in 2011. 

Programma Boergon. Oers 
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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 

Schoolvoetbaltoernooi 

Woensdag 6 april hebben jongens uit groep 4 de 
derde plaats behaald met het schoolvoetbaltoernooi.  
 
Knap gedaan hoor!   
 

 
Een kort relaas van twee van de teamleden 
 
Dit gaat over het schoolvoetbaltoernooi. 
Wij hadden alles gewonnen tot dick Bruna daar 
hadden we met 2-1 verloren en toen konden we 
alleen 3e of 4e worden. En ja 3e geworden dus we 
hebben het toch goed gedaan van 30 teams. 
Geschreven door Marc 
 
We hebben gevoetbalt en zijn 3e geworden. 
Jorn heeft er veel gescoord en ik heb er ook 2 
gescoord. Scott heeft vanaf de middenlijn stef ook
( niet vanaf de middenlijn) en het was heel leuk 
doeiii!!! 
Geschreven door Siegert 

Groep 3/4 heeft meegedaan met het 
schoolkorfbaltoernooi op  16 april met een eigen 
team van Sint Jan Baptist.Het was een prachtige en 
zonnige dag.Het toernooi werd georganiseerd door 
S.D.O korfbalvereniging en er deden heel veel teams 
mee van allerlei scholen uit Veldhoven.Groep 3/4 
heeft een beker gewonnen en daar waren ze erg 
trots op zoals jullie kunnen zien op de foto’  

Dus volgend jaar allemaal meedoen,want het is 
reuze gezellig dit schoolkorfbaltoernooi. 
 
Een van de teamleden van groep 4 schreef; 
 
Het was heel leuk bij schoolkorfbal. 
De eerste wedstrijd verloren. Daarna gewonnen en 
daarna gewonnen. Gelijk gespeelt 0-0 tegen 
de janlichthart. Ik was de top speeler leuk! 
Dus zo te zien heb ik het leuk gehad. 
Pipe 
 
 
Ook de allerkleinsten van de basisschool uit  
groep 1 en 2 hebben meegedaan met het toernooi 
van SDO op zaterdag 16 april. 
Niet met de wedstrijden,maar voor hun werden er 
allerlei leuke spelletjes georganiseerd,waar veel lol 
aan beleefd werd.  
Iedereen kreeg een heus diploma na afloop en een 
lekker ijsje! 

Schoolkorfbaltoernooi 
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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) 

Amateurkunst  

 
Veel te zien en te beluisteren tijdens de 
Week van de Amateurkunst! 
 
Van 14 t/m 21 mei 2011 vindt door heel Nederland de 
Week van de Amateurkunst (WAK) plaats. De WAK is 
voor iedereen die in zijn vrije tijd actief met kunst 
bezig is en voor iedereen die daarvan wil genieten. 
In Nederland zijn maar liefst 8 miljoen mensen in hun 
vrije tijd actief bezig met kunst. Van ballet tot 
breakdance, van olieverf tot graffiti, van 
harmonieorkest tot improvisatietheater. Deze 
gepassioneerde amateurkunstenaars doen van alles 
en dat mag best zichtbaar zijn. 
Kunstfactor, landelijk sectorinstituut amateurkunst, 
heeft daarom het initiatief genomen om een landelijke 
Week van de Amateurkunst te organiseren. In de 
gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven wordt de 
WAK gecoördineerd door Art4U, muziek, dans, 
theater, educatie. Tot nu toe hebben zich al 29 
verenigingen en individuele amateurkunstenaars 
aangemeld om tijdens deze week iets bijzonders te 
organiseren. 
Het totaal is een bont en boeiend geheel geworden. 
Workshops, open repetities, concerten, 
tentoonstellingen, exposities, demonstraties, open 
dagen, festivals, inloopochtenden en middagen op 
velerlei gebied: schilderijen, foto’s, tuinbeelden, 
beeldhouwen, tuinen, boetseren, koorzang, 
handwerken, orkesten, textiele werkvormen, 
concerten, voor ieder staat er wel iets boeiends te 
gebeuren. 
 
Meer informatie en het hele 
programma vindt u op de 
website van Art4U:  
www.art4u-kunsteducatie.nl  
en op de website van de WAK: 
www.waknederland.nl . 

Inschrijven voor het VTK Sporthuis 
Olympia Toernooi bij “De Korrel“ 
 
Voor maar liefst de 24e keer wordt het vermaarde 
en nog altijd sprankelende VTK Sporthuis Olympia 
Toernooi gespeeld. De Veldhovense Tennis 
Kampioenschappen, georganiseerd door 
tennisvereniging “De Korrel” uit Oerle, staan altijd 
garant voor een perfecte mix van sportieve strijd en 
Brabantse gezelligheid. Het VTK maakt voor de open 
single (3-4-5) onderdeel uit van het  
“Districts Masters Tenniscircuit 2011”.    
 
Datum: 18 t/m 26 juni 2011  
 
Locatie: Tennispark “De Korrel” / Veldhoven 
 
Spelsoorten: 

Open categorie 3, 4 en 5 (HE-DE) 
17+ categorie 6, 7 en 8 (HE-DE) 
17+ categorie 3, 4, 5, 6, 7 en 8 (HD-DD-GD) 
45+ categorie 6, 7 en 8 (HD-DD-GD) 

 
Inschrijvingen: 
uitsluitend via de website www.tvdekorrel.nl 
maximaal twee onderdelen 
 
sluitingsdatum:   29 mei 2011  
 
Inschrijfgeld:      enkelspel   € 8,00 
            dubbelspel € 8,00  per persoon 
 
Het toernooi is goed gekeurd door de KNLTB en is 
open gesteld voor leden die lid zijn van de KNLTB en 
in het bezit zijn van een geldige wedstrijdpas. Naast 
het sportieve aspect geniet het VTK Sporthuis 
Olympia Toernooi tevens grote bekendheid als 
podium van verbroedering en vriendschap. Het 
schitterend clubhuis “Baan 11”, is een soort 
“Veldhoven-huis” waar tijdens het toernooi van een 
hapje en een drankje wordt genoten. De wedstrijden 
worden gespeeld op het veel geroemde  
smash-court.   
 
Kortom jong en oud, toptalent  
en net iets minder: sla je een leuke bal, schrijf je 
dan in voor het VTK Sporthuis Olympia Toernooi en 
beleef die onvergetelijke momenten van  prachtig 
tennis in “Oer(s)-
Veldhovense” sferen! 
 

Toernooi  “De Korrel”  
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Geluidsbel rond vliegbasis Eindhoven 
moet vervallen! 
De berichten over het eventuele vertrek van de 
luchtmacht of van luchtmachttaken van vliegbasis 
Eindhoven stellen de vraag aan de orde wat er met 
de eventuele vrijvallende geluidsruimte moet 
gebeuren. De Brabantse Milieu Federatie (BMF), de 
Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) 
en het Platform de 10 geboden voor Eindhoven 
Airport menen dat het onaanvaardbaar is om de 
grote bel aan ongebruikte geluidsruimte van 
Defensie aan de civiele geluidsruimte vast te 
plakken. 
Verder menen de drie organisaties, dat nu nog niet 
te voorziene ontwikkelingen met een ingrijpend 
karakter moeten leiden tot hernieuwd overleg aan 
de Alderstafel. 
 
TOELICHTING: 
Enkele jaren geleden heeft de overheid, bij het 
vastleggen van de ruimtelijke inrichting van onze 
regio, voor het militaire en civiele deel samen een 
geluidsruimte van ca 22 km2 gereserveerd. 
Daarmee wordt bedoeld de oppervlakte van het 
terrein binnen de contour, waarbij het 
jaargemiddelde van het geluid op 35 
Kosteneenheden (Ke) uitkomt. Deze ruimtelijke 
reservering heeft (hoewel wel eens de schijn van het 
tegendeel gewekt wordt) nooit een wettelijke status 
gekregen.  
Van deze geluidsruimte heeft Defensie in de 
afgelopen periode jaarlijks in praktijk gemiddeld ca 
3,5 km2 vol gevlogen.  
Voor het  civiele vliegen was 4,72 km2 
gereserveerd. In de afgelopen jaren is het civiele 
vliegen gegroeid totdat die ook ongeveer 3,5 km2 is 
gaan volvliegen (het cijfer over 2010). Het verschil 
tussen 22 enerzijds en 3,5 + 3,5 anderzijds is de 
“geluidsbel” 
In 2009 heeft de Raad van State bepaald dat de 
argumentatie waarom Defensie zijn deel van de zo 
afgesproken geluidsruimte nodig had, onvoldoende 

Geluidsbel moet vervallen 

was. De Raad van State heeft vervolgens bij 
voorlopige voorziening aan het luchtvaartterrein 
Eindhoven een geluidsruimte van 15 km2 
toegekend. Deze geluidsruimte blijft van kracht 
totdat de wetgever anders beslist. Op dit moment is 
die 15 km2 het enige cijfer met een (mogelijk 
tijdelijke) wettelijke onderbouwing. Ook bij 15 km2 
is er sprake van een “geluidsbel”, gevuld met nu 
ongebruikte reservecapaciteit.  
Aan de Alderstafel is onderhandeld over de civiele 
geluidsruimte.  
De BOW, de BMF en de vijf “klachtengemeenten” 
rond het vliegveld hebben steeds gesteld dat een 
duurzame ontwikkeling van het luchtvaartterrein 
Eindhoven gefundeerd moet zijn op een civiele 
geluidsruimte van 6 km2 binnen een totale 
geluidsruimte van 9 km2.  
In het advies van de heer Alders wordt een groei 
voor het civiele verkeer in een eerste fase 
voorgesteld tot 6 km2 in 2010, waarna een 
evaluatie volgt. Als die positief is, kan de civiele 
luchtvaart in een tweede fase doorgroeien tot ca  
10 km2. Het verdwijnen van voldoende 
geluidsruimte van Defensie was hiervoor 
voorwaarde. 
De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met 
het advies van Alders. 
De BMF, de BOW en de vijf gemeenten zijn het niet 
eens met deze tweede fase.  
Noch de opvatting van de BOW, BMF en de vijf 
gemeenten, noch het advies van Alders bieden 
ruimte om de “bel” aan ongebruikt geluid als 
gebruikt geluid aan het civiele vliegen vast te 
plakken. Nu het Aldersadvies is opgenomen in het 
Rijksbeleid, moet het eventuele volledige verdwijnen 
van Defensie betekenen dat de militaire 
geluidsruimte vervalt. Op dit moment valt niet te 
voorzien tot welke ontwikkelingen voor de vliegbasis 
Eindhoven de bezuinigingen bij Defensie zullen 
leiden. Mochten er zich in de toekomst  
scenario’s voordoen,  
die leiden tot een 
wezenlijke inbreuk op  
de nu vastgelegde 
civiele geluidsruimte, 
dan vraagt dat om 
hernieuwd overleg  
aan de Alderstafel. 
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Verbondenheid in Vrijheid 

Het Gilde Sint Jan Baptist organiseert 
op zondag 22 mei 2011 een vrij 
Gildefeest in Oerle  
met als thema “Verbondenheid in Vrijheid”. 

 
Wanneer:  21 en 22 mei 2011 
Locatie:  Terrein achter basisschool/Rabobank 
Ingang: Zandoerleseweg naast Rabobank 
 
Vrijheid 
Vrijheid refereert hier aan het vrij Gildefeest, dat 
ons Gilde o.a. de mogelijkheid geeft om Gildes, 
zowel uit de directe omgeving als ver daarbuiten,  
uit te nodigen voor deze dag. 
Tientallen (schutters)gilden, ook uit het buitenland, 
nemen deel aan dit Gildefeest. De Gildes zich zullen 
presenteren tijdens den trek (optocht) door Oers en 
tijdens een massale en kleurrijke opmars van 
vendeliers, tamboers en bazuinblazers ; voor velen 
een indrukwekkend schouwspel. 
 
Verbondenheid 
Verbondenheid, omdat in dit weekend niet alleen het 
Gildefeest plaats vindt, maar ook de festiviteiten van 
Boergondisch Oers. Nadat Boergondisch Oers de 
volleybal toernooiwinnaars op zaterdagavond heeft 
gehuldigd zal het feest in de tent ludiek worden 
overgedragen aan het Gilde Sint Jan Baptist. 
En dan kan er tot in de kleine uurtjes, onder het 

genot van muziek en een drankje, nagepraat worden 
tijdens de feestavond voor Oerle en omgeving. 
Verbondenheid tussen de Gildes is op het gildefeest, 
zondag 22 mei, ook herkenbaar. Niet alleen tijdens 
de optocht en massale opmars, maar zeker ook 
tijdens de wedstrijden waarbij volgens traditie  
wordt gestreden om zilveren schilden. 
 
Op zondagmiddag is er tijdens het gildefeest  2 keer 
een optreden van een …… artiest (entree gratis) 
zodat “Verbondenheid in Vrijheid” in gezelligheid en 
uitbundigheid kan worden gevierd. 

Het programma voor de zondag ziet er als 
volgt uit: 
08.45 uur Ontvangst van Hoofdlieden, Keizers en 
 Koningen in de feesttent 
09.30 uur De Plechtige Gildemis 
11.00 uur Koffietafel voor genodigden 
12.00 uur Ere wijn voor genodigden 
13.00 uur Start optocht 
14.30 uur Massale opmars 
15.00 uur Start wedstrijden; 

Tamboeren 
Bazuinblazen 
Vendelen 
Kruisboogschieten 
Geweerschieten 
Standaardrijden 

16.00 uur Aanvang wedstrijd Koningskruis 
16.30 uur Aanvang wedstrijd Keizerskruis 
18.00 uur Prijsuitreiking 
 
Het Gilde hoopt U allen te mogen ontmoeten op de 
feestavond (zaterdagavond 21 mei) en als 
toeschouwer op het gildefeest (zondag 22 mei). 
 
Laurens Koenen  
Hoofdman van het Gilde Sint Jan Baptist te Oerle 
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Het was heel leuk de voorstelling 
ik was cloun  en ik heb drie 
Mopen   vertelt. 
 
Deniz 
 
 
Het  was  leuk   de voorstelling   en   
ik  heb  de  hanstant  gedaan    en  
we  heben  twee liedjs  gezongen. 
 
Ghislaine 
 
 
Wij gave een voorstelling 
in groep 3 ik was 
akroobaat en ik hat mijn 
eeverwigt gehouden.  
 
Willemijn 
 
 

Maddamme Tussauds 

StichtingStichtingStichtingStichting

Tco bedenkt ieder jaar weer leuke activiteiten om te 
doen, een daarvan is de braderie. Op de braderie 
had je dit jaar weer de levende standbeelden. Het 
begon woensdag avond, alle kinderen die levend 
standbeeld werden kwamen naar de Oude school om 
de kleding door te passen. Je had onder andere : 
Gooische vrouwen, New kids, Mary Poppins, James 
Bond en de Spice Girls. Op het einde van de avond 
kwam er een fotograaf van het ED langs om een 
leuke foto te maken van alle tieners. Op de dag zelf 
had je een ochtend groep en een middag groep, je 
moest in het gymzaaltje je spullen neerleggen en als 
het zover was werd je door mensen geschminkt en 
je haren werden gedaan. Iedereen zag er super 
mooi uit. Je moest op een plateau en als iemand 
geld in je mandje legde dan maakte je een beweging 
en je ging met je mensen op de foto. Bijvoorbeeld: 
bij Spice Girls gaven ze een handkusje (of zongen 
ze),  

bij Mary Poppins draaide ze met haar parapluutje en 
bij Gooische vrouwen toosten ze op het Gooi. De 
dag van de braderie was het een beetje grauw dus 
hadden ze ons onder een partytent gezet. Het was 
superleuk om te doen! 
 
Groetje Ellen en Faye 

Schoolvoorstelling groep 3 
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Wij zijn groep vier en wij zijn woensdag 13 april 
naar het bakkerijmuseum geweest. En toen hebben 
we een heele leuke groepsfoto gemaakt. Toen die 
klaar was mochten we naar binne. Toen kregen we 
een hele leuke uitleg over hoe je broot moet maake. 
Toen hebe we zelf broot gebakken en we zijn ook 
langs de wieken gelope. 
Bas van Buel 
 
Bij de bakerijjemuasejem was het leuk. Het was wel 
heel ver maar dat geeft helemaal niks. En het was 
natuurlijk leuk. Een mevrouw vertelde intresante 
dingen. En er was nog een super lieve poes en je 
mocht in de 
molen.  
En je kon ijge 
broot bakken. 
Noah van Eijk 

 Bakkerijmuseum 

Tekeningen van  
Estelle Winthagen 
en Pippa Slaats 



30 

 
Wat heb je nodig; 
Stevig papier voor een trekpop van papier. 
Of gewoon papier om deze uit te snijden uit triplex. 
Splitpennen. 
Touw. 
Kleurpotloden of stiften. 

Knutselen; trekpop Hoe maakt je de pop; 
 
Kleur de kat mooi in. 
Knip de onderdelen uit. 
Maak de losse onderdelen aan elkaar vast met de 
splitpennen. 
Bind het touwtje zoals het op de tekening staat. 
 
Klaar is je trekpop. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Maart 2011;  
“Lekker buiten ” 

feestje waren Marc, Sven, Kevin, Joep, Rick, Jens, 
Mathijs, Deniz en Jasper uitgenodigd. 
Tom zit in groep 2/3 bij juf Dana, Linda en Lineke. 
‘s-Morgens werkt en speelt hij in groep 2..En dan,  
’s middags, gaan alle kinderen uit groep 2 samen 
met kinderen uit groep 3 werken of spelen in groep 
3. Tom speelt op school met veel kinderen. De 
allerbeste vrienden van Tom zijn; Joep, Marc, Sven, 
Kevin en Rick  
 
Soms blijft Tom wel eens over tussen de middag. 
Maar dat vindt hij niet zo heel erg leuk. Weet je 
waarom? Omdat hij dan moet wachten tot iedereen 

klaar is. 
Een tip: Zorg dat je 
de volgende keer zelf 
als laatste klaar 
bent….dan hoef je 
nooit meer op iemand 
te wachten hahah… 
In zijn vrije tijd speelt 
Tom dus bij RKVVO 
bij de F9 samen met 
zijn broer Jens en 
vriend Chris. 
En als er nog een 
beetje tijd over is 
kijkt Tom ook graag 
t.v. 
Zijn favoriete 
televisieseries zijn 
Het huis Anubis, 
Klokhuis en Lingo. 
In de zomer gaat 
Tom lekker op 

vakantie met de caravan naar Italie. Mama telt de 
dagen nu al af geloof ik. Want ik heb gehoord dat ze 
een heel mooie camping hebben uitgezocht, vlakbij 
zee. Waar dat is????Dat verklappen we niet, anders 
gaat heel Oers erheen!!! Tom gaat dan op vakantie 
haaientanden zoeken in de zee en samen met Jens 
in de tent naast de caravan slapen. Knap dat je dat 
ook al durft Tom.  
 
Tom houdt van lekker eten. En dan bedoel ik ook 
echt lekker eten…pannekoekjes met vlees erin, 
sateschnitsels, bami, bbq, friet en zuurtjes vindt hij 
heerlijk. 
Maar spruitjes, peultjes, bloemkook, broccoli, prei, 
champignons en sla zijn niet Toms favoriete 
gerechten. 
Toch moet je die ook zo nu en dan eten Tom, anders 
kun je nooit als je later groot wordt een sterke 
politieman worden! Want dat wil Tom namelijk heel 
erg graag. Lekker stoer beroep! 
 
Ik bedankt jou voor het gezellige 
gesprek en gefeliciteerd met je 
kadobon. Zoek maar een leuk 
kadootje uit in de 
speelgoedwinkel. Doei!! 

De lente is eindelijk begonnen en dat was te merken 
aan de vele mooie ingekleurde kleurplaten die we 
hebben ontvangen. Maar er kan er maar 1 de enige , 
echte Koers van Oers winnaar zijn helaas. 
Daarom zal ik maar gauw verklappen wie de 
winnaar van deze maand is. Hij heet Tom Reuter. 
Tom is 6 jaar en woont in de Boonberg met mama 
Dorien, Papa Rob en samen met zijn broer Jens, die 
7 jaar is en kleine, maar heel dappere zusje Britte 
van drie jaar. Ook hebben ze een leuk hondje dat 
Jane heet. Ze hadden eerst ook nog een vis, maar 
die is jammer genoeg pas geleden doodgegaan. Hij 
had geen zin meer om steeds rondjes te zwemmen 
denk ik. En hij had 
natuurlijk al heel 
veel rondjes in die 
vissenkom 
gezwommen in al 
die jaren dat hij bij 
de familie Reuter 
rond heeft 
gezwommen! 
Zwemmen doen ze 
allemaal graag bij 
de familie Reuter. 
Tom zwemt in 
Hoogeloon bij 
meester Hans .Hij 
heeft pas geleden 
zijn zwemdiploma A 
gehaald. Nu wil hij 
graag nog blijven 
doorzwemmen 
totdat hij ook 
zwemdiploma C 
heeft. Nog even goed blijven oefenen dus Tom! En 
dan zal dat ook wel goed komen. 
Op 12 maart was Tom jarig. Hij werd toen 6 jaar en 
dat was een geweldig mooi feest! Oma Oers, die op 
het Hoogeind woont, maakte een lekkere taart voor 
Tom. Dat kan zij echt heel goed. Dus bijna naast de 
Oerse Molenbakker woont een geweldige goede 
Oerse Taartenbakker!!! Of oma ook op bestelling 
werkt weet ik natuurlijk niet, maar ik weet wel dat 
zij erg goed kan bakken en koken. Zij geeft namelijk 
deze maand ook de pollepel door en heeft een 
heerlijk recept ingestuurd. 
Zoals ik al zei is Tom pas jarig geweest. De 
verjaardag was natuurlijk een groot feest. Er waren 
veel kinderen: Jens en Britte natuurlijk, Sam, Marc 
en Pieter en natuurlijk Rick en Chris. Tom had veel 
leuke kadootjes gekregen. Een spaarpot van PSV, 
zijn favoriete club, en keeperhandschoenen. Want 
Tom voetbalt ook al bij RKVVO. Verder kreeg hij nog 
een kleurboek, een PSV trui en een DVD box van  
Mr. Bean. Die vindt Tom heel erg grappig. Hij haalt 
altijd leuke grappen uit. Ook kreeg Tom nog een 
ijzerdraak van Lego, van zijn zusje Britte een 
Fantasiaboek en van zijn broer Jens een rugzak van 
PSV. Hij was echt supergoed verwend! 
Met zijn kinderfeestje is Tom naar de Hooiberg 
geweest. Dat is een grote binnenspeeltuin. Op zijn 
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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 mei 2011 
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 Mei 2011’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
30 mei 2011 

Agenda 2011 
Mei  
11 Vergadering Wijkplatform 
12 Ophalen plastic afval 
14 TCO: Feestavond 
15 Dwaaltuin: Dwaalfestival 
17 KBO: Eten bij Crème de la Crème  
17 Chant’Oers: Concert in de Schalm met 

Veldhovens Mannenkoor 
20 + 21 Boergondisch Oers 
22 Gilde St. Jan Baptist:  

Groot Gildefeest in Oerle 
24 KVB: Reisje 

25 KVO: Afsluitingsavond met High Tea 
26 Rabobank: Algemene ledenvergadering 
28 Ophalen oud papier 
28 Ponyclub Hinnikers: Concours Hippique voor 

pony’s  

29 Rijvereniging St. Jan: Concours Hippique 
voor paarden 

  

Juni   
2 Viering 1ste H. Communie (Hemelvaartsdag) 
4 BIO: BBQ & BIOBINGO feestavond tgv het 

25 jarig bestaan van de recreanten. 
5 BIO: Gezelligheidstoernooi 
6 KVB: Smokkelroute lopen in Eersel 
7 KVO: Fietsen 
9 Ophalen plastic afval 
8, 10 & 
11 

50 Jarig bestaan Stichting Dorpscentrum  
d’Ouw School: 
8: Middag voor de ouderen van Oerle 
10: 19.00u - 22.00u Avond voor de jeugd 

van Oerle 
11: receptie met aansluitend feestavond 

voor aangesloten verenigingen 
12 1e Pinksterdag: jaarlijkse pinksterfietstocht 

van St. Jeugdbelangen, special editie ivm  
50 jarig bestaan SJO. 

13 2e Pinksterdag: Harmonie St. Cecilia: 
Pinksterconcert 

13 Gilde St. Jan Baptist: 17.00u: Aanbesteding 
Koningsvogel en Gildekamer op ‘t Gement 

15 KVO: Fietsen 
16 KBO: Eten bij Hof van Holland 
19 BIO: Knegseltoernooi voor de gehele jeugd 
21 KVB + KVO: Samen fietstocht 
23 Gilde St. Jan Baptist: 19.00u: 

Leukenvogelschieten (Wintelresedijk) 
24 Gilde St. Jan Baptist: Sint Jansdag 
25 Gilde St. Jan Baptist: 19.00u H.Mis voor de 

overleden en levende Gildebroeders. 
25 Ophalen oud papier 
26 Oerse Motortoertocht 
27 KVB: Teaparty 
29 KVO: Fietsen 
29 Vergadering Wijkplatform 

24 Harmonie St. Cecilia: Open repetitie 

28 BIO: taarten maken A-B-C-jeugd 

Juli  
1 SHO: Sluitingsdatum inschrijving boek 

“Witte nog?” van Stichting Historisch Oerle 
2 + 3 TCO: Tieners4Tieners weekend 
2 + 3 BIO: Kamp jongste jeugd D-E-F-jeugd 
3 Chant’Oers:Concert in d’Ouw School met 

Dongens Mannenkoor 
7 Ophalen plastic afval 
23 Ophalen oud papier 
  
Augustus  
4 Ophalen plastic afval 
7 t/m 19 Vakantieprogramma Oerle: 

 7: Olympische Dag 
 9+10: Bivak Oerle 
 9+10+11: Bivak Valkenswaard 
 12: Speeltuin 
 13: Avonturentocht 
 16: Bobbejaanland 
 17+18+19: Wandel-3-daagse 
 19: Afsluitingsavond 

18 t/m 21 TCO: Bivak 
27 Stichting Historisch Oerle: presentatie boek 

“Witte nog?” tijdens dahliatentoonstelling 
Groen en Keurig in d’Ouw School 

27 + 28 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 
27 Ophalen oud papier 
28 TCO: Afsluitingsfeest 
31 Vergadering Wijkplatform 
  
November   
6 Groen en Keurig: Prijsuitreiking 

16 KVB + KVO: Avond samen met elkaar 
24 Ophalen plastic afval 
26 Ophalen oud papier 
28 KVB: Sinterklaasviering 
30 KVO: Sinterklaasavond 
  

7 Vergadering Wijkplatform 
7 KVO: Kerststukjes maken 
12 KVB: Doe-avond Kerst 
14 KVO: Kerstviering 
19 KVB: Kerstviering 
22 Ophalen plastic afval 
24 Ophalen oud papier 

December   


