
• Hadden ze in de 
Middeleeuwen ook tropische 
temperaturen? 

• Verongelijkte vaders 

• Volhardend geloven helpt 
(om het droog te houden) 

• Witte kaas een goudmijn? 

• Oerle blijft massaal thuis 
van vakantie (voor het 
vakantie programma) 

• Ren je rot... 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken wijze, volgens uw 
wensen en met extra aandachtvoor nazorg. 
Een bewuste keuze voor een persoonlijk afscheid. 
Voor verzekerden en niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

Slikdijk 16 Wintelre

De Run 4422 Veldhoven 
Tel. 040-2532150 

Verhuur van: - Schoonmaakmachines 
 - Elektrisch gereedschap 
 - Bouwmachines 
 - Aanhangers 

Compleet verhuurprogramma op 

www.folkersbv.nl 
Elke maand aanbiedingen, ook op de site 

GEZOCHT: Informatie, foto’s en verhalen 
 
Gym- en trimvereniging Voorwaarts in Veldhoven is op 
zoek naar informatie, foto’s en verhalen. Zolang die 
tenminste iets met de club te maken hebben. Want dan 
komen ze mogelijk van pas voor het jubileumboek dat 
Voorwaarts volgend jaar wil uitgeven.  
In 2006 bestaat de vereniging namelijk 75 jaar. Mocht 
iemand iets beschikbaar willen stellen, bel dan met  
Lisette van Gompel ((040-2544799) of stuur een e-mail 
naar Peer Willekens: pwillekens@halin.nl.  
Dit tweetal wil ook graag in contact komen met Zus van 
Oorschot. Zij zou lang lid zijn geweest van de club en is 
mogelijk één van de oprichtsters. 
 

———— 
TE KOOP 
 
Tandemwagen, merk: Graco 
 
Kleur: blauw-wit; voorzien van 2 kappen;  
beide zitjes zijn in verschillende standen verstelbaar en het 
achterste zitje kan prima voor een klein baby'tje gebruikt 
worden omdat de kap doorloopt en het zo uit de wind ligt. 
Er zit ook nog een warme zak bij voor de baby en het 
voorste zitje is voorzien van een warme zak voor de 
beentjes van de peuter. Extra: twee regenkappen. 
Tevens zijn beide zitjes voorzien van een gordel, zodat  
“er uit klimmen” onmogelijk is. Onder de zitjes zit een 
groot boodschappennet. 
De voorste wielen zijn zwenkwielen, die naar behoefte ook 
vast te zetten zijn. 
Uiteraard is de wagen compact in te klappen, zodat je hem 
gemakkelijk kunt meenemen. 
 
Prijs: in overleg 
 
Familie. van Vlerken 
( 040-205 32 38 

Bedankt 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het steunen van 
onze club tijdens de jaarlijkse donateuractie. Hopelijk 
kunnen we volgend jaar weer op uw steun rekenen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur korfbalvereniging BIO 

Vraag en aanbod 
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Boergondische Middeleeuwen, een echt dorpsfeest! 
 
Oers heeft een echt dorpsfeest! Dat is wel duidelijk na 
het grandioze festijn dat op zaterdag 28 mei heeft 
plaatsgevonden. Er waren op het terrein naast de school 
zo’n 150 kinderen bezig met verschillende spelletjes en 
workshops, vendelen, trommelen, dansen, sponsgooien, 
ringgooien en niet te vergeten het zwaardvechten. 
 
De opening was om 14.00 uur 
’s middags met een parade 
waarin alle kinderen door de 
kasteelmuur kwamen gelopen. 
Freek Stockfisch had een 
prachtig harnas zelf gemaakt en 
Sophie Nouwens was als kleine 
jonkvrouw ook heel gracieus!! 
Wil van de Vorst was een echte 
troubadour mét maillot en hij 
verzamelde alle kinderen om 
zich heen om een lied te zingen 
onder begeleiding van zijn 
gitaar. Er was een 
middeleeuwse groep aanwezig 
onder leiding van Perre van 
Beek die de kinderen het 
zwaardvechten aanleerden. 
Deze groep zag er prachtig uit 
in hun middeleeuwse 
kostuums. Als afsluiting was er 
nog het toernooi waarin de 
kinderen onderling moesten 
strijden. Kees de Kort was de 
algemene winnaar en Nadieh Luykx was het beste meisje. 
Kees kreeg een prachtig zwaard uitgereikt dat belangeloos 
gemaakt was door Harrie Renders en een cadeaubon van 
Intertoys. 

Op het schoolplein was de dansworkshop waar de kinderen 
in groepen een dans leerden onder leiding van een echte 
dansleraar. Om 17.00 uur hebben alle kinderen samen de 
dans nog uitgevoerd voor alle andere middeleeuwse 
dorpsgenoten. Jeugdige leden van het Gilde hebben de 
kinderen wegwijs gemaakt met het trommelen en vendelen. 
Volgens Tonnie Antonis zit er veel talent in Oers en zal het 
Gilde alleen nog maar verder groeien! 

Ook was er nog een roofvogelshow met prachtige uilen en 
valken die nog een vlucht maakten rond het terrein. De 
kinderen waren gefascineerd door deze vogels en  
Hans Wagenaar uit Wintelre trok dan ook veel bekijks met 
zijn gevleugelde vrienden. Tussen al deze activiteiten liep 
er ook nog klein toneelgezelschap rond met een 
middeleeuws karretje. In het karretje zat een zwerfster die 
eruit zag alsof ze door de pest getroffen was, de kinderen 
vonden het geweldig en liepen in colonne achter deze 
dames aan.  

Boergondisch Oers 
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Om 17.30 uur kon de Boergondische maaltijd beginnen 
waarvoor 330 volwassenen zich hadden ingeschreven en 
het vijf-gangen-menu was ook dit jaar weer top! Alle 
horeca ondernemers hadden een heerlijk gerecht 
klaargemaakt en iedereen ging zich daar tegoed aan doen 
door middel van de ingeleverde dukaat! De kinderen 
hadden zich voor die tijd al tegoed gedaan aan de frietjes 
van Marchel van Cafetaria de Kers! 
 
Het Gilde St. Jan Baptist kwam zich als vertegenwoordiger 
van de Middeleeuwen om 17.30 uur presenteren met een 
vendelgroet. De presentatie van de 32 teams die aan het 
grasvolleybal toernooi deelnamen tegen het decor van de 
kasteelmuur was een middeleeuws tafereel om nooit meer 
te vergeten. Het toernooi kon beginnen… 
de Volleytrolleys tegen de Likkers, BIO-eendjes tegen 
Wepke 6 en zo waren er nog veel meer klinkende namen. 
Heel veel teams waren zeer creatief uitgedost met vlaggen, 
banieren en shirts. Uiteindelijk werd de finale gespeeld 
door het B-Team en Wepke 1. Na een zeer spannende strijd 
ging het Wepke 1 er met de wisselbeker en de champagne 
vandoor. Maar het B-Team laat het er niet bij zitten en 
komt volgende jaar met een zo mogelijk nog sterkere 
bezetting dan dit jaar! Vervolgens werd de overwinning 
gevierd en het verdriet verdronken tot diep in de nacht…… 

Wat een feest, wat een geweldig weer, wat een prachtige 
mensen die zich allemaal hebben ingezet om in Oers een 
vet feest te realiseren.  
Het team van Stichting Boergondisch Oers heeft het met 
veel plezier gedaan en we zullen alles in het werk stellen 
om volgend jaar weer zo’n super dag te organiseren.  
 
Heel erg dankjewel aan alle hulpouders, vrijwilligers bij de 
opbouw, spelletjes, workshops, catering, volleybal en ook 
dankjewel aan alle bedrijven die Boergondisch Oers een 
warm hart toedragen. Zonder al deze hulp was het niet 
mogelijk geweest de Boergondische middeleeuwen in Oers 
te laten herleven!  
 
Met dank aan: 
− Rabobank Oerle/Wintelre 
− Intertoys 
− Bakkerij Verhoeven 
− Verhoef Puzzels en Zeefdruk 
− Accountantskantoor Govers 
− Bouwbedrijf Toon van Kollenburg (Kolbouw) 
− Grondbedrijf Frans de Crom 
− Cafetaria de Kers 
− Dorpscentrum d’Ouw School 
− Ekkersplaza, Total Horeca 
− Restaurant de Dorpsherberg 
− Restaurant de Uitdaging 
− Keurslager van de Sande 
− Van Hooff Party Catering 
Stichting Boergondisch Oers 
 
PS: De volgende gevonden voorwerpen zijn op te halen bij 
Corry Verhoeven ((040-2051296): oranje petje,  
2x heksenmuts, paarse cape met sterretjes, 3 x zonnebril. 

Meer foto’s zijn te bezichtigen op www.koersvanoers.nl 
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Braderie Tiener Comité 

BRADERIE 2005  
 
Na weken van voorbereiding begon op 10 april onze 5de 
braderie. Omdat we al wat ervaring hebben met het 
organiseren van zo’n groot evenement verliep de dag voor 
ons meer ontspannen dan voorgaande jaren. 
Ook dit jaar waren er ondanks de slechte 
weersvoorspellingen weer veel bezoekers. In totaal zijn er 
6100 betalende bezoekers geweest op deze dag. 
Er was weer van alles te doen die dag; 125 kramen met van 
alles en nog wat, rommelmarkt, loterij, hamburgerkraam, 
boekenmarkt, Peer Survival, draaimolen, muziek en een 
tent met versnaperingen. 
De opbrengst van de rommelmarkt verliep boven 
verwachting, dit mede dankzij de spullen die door mensen 
uit Oerle en Veldhoven gegeven zijn. Onze dank hiervoor! 
Peer Survival was aanwezig met spannende attracties waar 
de gehele dag door veel gebruik van werd gemaakt door de 
wat oudere kinderen. De jongere kinderen kwamen aan hun 
trekken in de draaimolen die ook de gehele dag door op 
volle toeren draaide. 

De dag is goed en gezellig verlopen vooral dankzij de inzet 
van vele ouders, tieners en andere vrijwilligers.  
Op veel plaatsen waren zij nodig, b.v. bij de entree, 
parkeerterrein, tent, survival, loterij, hamburgers, 
rommelmarkt, schminken, klaarzetten van  
materialen/hekken, op- en afbreken van de feesttent, 
verzorging van de financiën, opruimen na de markt. 

Alle sponsors willen wij nogmaals bedanken voor hun 
geldelijke bijdrage of hun geleverde materialen en/of 
diensten. Zonder hen zouden we deze markt niet kunnen 
organiseren. 
Als bestuur van het Tiener Comité vinden wij naast de 
financiële opbrengst het ook heel belangrijk dat het voor 
veel mensen een gezellige markt is. 
We hopen dat vele denken; het was een leuke markt, daar 
komen we volgend jaar weer terug. 
 
Stichting Tiener 
Comité Oerle. 
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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 

35e St. Jansmarkt 

Op 26 juni a.s. wordt voor de 35e keer de traditionele  
St. Jansmarkt gehouden op het Gèment in Zandoerle. Op dit 
markante plein staan een 80-tal kramen opgesteld met de 
meest uiteenlopende zaken. Tijdens de markt zullen er de 
volgende optredens plaats vinden: 
 
12.30 uur: Harmonie St. Caecilia 
14.00 en 16.00 uur: Volksdansgroep de Klumpkes 
 
Op het middenterrein staat een prachtige tent waar u rustig 
kunt genieten van een drankje. 
De entree is gratis.  
De markt is open van 11.00 tot 17.00 uur. 
 
Inlichtingen Kitty Tholen, ( 040-2051642 

‘Le Petit But’ 

Onlangs heb ik mij aangemeld als deelnemer aan de  
St. Jansmarkt in Zandoerle voor 26 juni as. en wil graag via 
deze weg wat over mijn hobby vertellen. 
 
Sinds 1997 heb ik in Zandoerle de beschikking over een 
werkruimte voor mijn beeldhouwhobby. Ik ben niet 
toevallig in Zandoerle terechtgekomen. Ik ben in Oers 
geboren in 1936. Na een afwezigheid uit Veldhoven van 
ongeveer 40 jaren, woon ik sinds 1996 weer samen met 
mijn vrouw in Veldhoven. Mijn binding met Zandoerle 
heeft zeker te maken met het feit dat ik Oers dus aardig ken 
en dat ik er gedurende al die jaren nog binding mee heb 
gehouden. 
Enfin, intussen heb ik als gevorderde amateur meerdere 
exposities en andere manieren om naar buiten te treden, 
zowel in als buiten Veldhoven, achter de rug en heb ik 
aardig wat beelden uit steen gehakt. 
Sinds plus-minus één jaar werk ik in mijn atelier  
(dure naam voor een oude varkensstal) vrij continu samen 
met een drietal collega-amateurbeeldhouwers onder de 
naam “Le Petit But” (Het kleine doel). 
Er is dus een klein collectief ontstaan, bestaande uit 
enthousiaste beeldhouwers.  
Even voorstellen: Joep van Erp en Ines Dirks (Eindhoven) 
en Martin Oude Aarninkhof (Veldhoven) samen met 
ondergetekende. Er zijn reeds begeleidingen voor beginners 
uit voortgekomen. 
We willen tijdens de St. Jansmarkt een deel van onze 
beelden exposeren op een veldje naast Zandoerle nr. 40. 
Ook willen we daar demonstraties geven van onze 
kunstzinnige bezigheden en het mooie van onze liefhebberij 
uitdragen aan nieuwsgierigen en geïnteresseerden. 
 
Jan van den Bosch 
 
Repel 28, Veldhoven. 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Dyem Feijen, Zittardsestraat 13 
Mandy Kelders, Kaulillerweg 90, Neerpelt, België 
Roan Timmerman, Zevenberg 8 
Willemijn Hamburg, Havik 6 
 
Overleden: 
Roos van het Hof - Smolders, Nieuwe Kerkstraat 17b (69) 
 
Pastoresteam: 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 230.06.44  
M. Claes, pastoor ( 040 – 253.22.26 en/of 205.13.50  
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum en/of 
misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een gesloten 
envelop worden doorgegeven (per intentie € 7). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen door 
uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 

De parochie 

Weekendvieringen in de St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekend van 18 – 19 juni: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor Jos Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor Jos Tonino 

(Convocamus) 
 
Vrijdag 24 juni:  
09.00 uur: Feest van St. Jan de Doper 

met pastoor Martin Claes  
Gilde-mis en KVB - viering: wijding van  
St. Janstrossen (St. Jan de Doperkoor) 

 
Weekend van 25 – 26 juni: 
za 19.00 uur: Woord – Communieviering met  

pastoraal werker Mardi Sanders en wijding 
van St. Janstrossen (The Unity) 

zo 10.15 uur: Woord – Communieviering met  
pastoraal werker Mardi Sanders 
(Convocamus) 

 
Weekend van 2 – 3 juli: 
za 19.00 uur: Woord – Communieviering met pastoraal 

werker Mardi Sanders – gezinsviering 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor Jos Tonino  
 (St. Jan de Doperkoor) 
 
Weekend van 9 – 10 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes 
 
Weekend van 16 – 17 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes 
 
Weekend van 23 – 24 juli: 
za 19.00 uur: Woord – Communieviering met  

pastoraal werker Mardi Sanders 
zo 10.15 uur: Woord – Communieviering met  

pastoraal werker Mardi Sanders 

Weekend van 30 – 31 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes 
 
Weekend van 6 – 7 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes 
 
Weekend van 13 – 14 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes 
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Openluchtviering parochie 

5 juni 2005, openluchtviering,  
1 jaar parochie Heilige Drie-eenheid 
 
Na veel voorbereidingen en blijven kijken wat het weer zou 
gaan doen is vandaag de openluchtviering gehouden  
in verband met het 1 jarig bestaan van parochie  
Heilige Drie-eenheid. 
Op zaterdag is alles klaargezet op de plaats van de 
voormalige Heilige Geestkerk. En almaar opnieuw vielen er 
buien. Op zondagochtend bij het treffen van de laatste 
voorbereidingen bleven er buien vallen. Maar rond half elf 
werd het toch droog en werd in de openlucht gestart met 
een Heilige mis. Onder de klanken van het openingslied 
gezongen door het gelegenheidskoor, samengesteld uit 
leden van alle 6 de koren uit de parochie, betraden de  
3 voorgangers de wagens die als priesterkoor dienden. 
De viering werd voorgegaan door Martin Claes, Jos Tonino 
en Mardi Sanders 
Het thema van de viering, ‘op weg’ kwam in de diverse 
teksten duidelijk naar voren. 
De viering die in het teken stond van samenzang werd 
muzikaal versterkt door het gelegenheidskoor onder leiding 
van Wim Wijnhoven, ondersteund door toetsenist Kees de 
Jong. 
 
Een woord van dank was er voor alle bedrijven die 
belangeloos hun materialen beschikbaar gesteld hadden, 
zoals onder andere wagens, strobalen en balken en nog veel 
meer zaken. Ook de werkers op de achtergrond, zoals bv de 
voorbereidingsgroep, enz. werden bedankt voor hun 
inspanningen. Al met al toch een teken, dat zoals in de 
eerste lezing werd verwoord, we elkaar nodig hebben om 
samen op weg te kunnen gaan. 
 
Ondanks de voortdurende dreiging van buien, die toch niet 
vielen, was het een zeer geslaagde viering. Het was een 
viering die zeer zeker voor herhaling vatbaar was. 

Koers cultuur 

Onkruid. 
 
Ik weet voor jou een plekje 
waar je nog leven mag 
waar je niet hoeft te vrezen 
voor die bange dag 
dat je door een wrede hand 
uit de grond wordt gehaald. 
(Je staat weer tussen de rozen 
en dus heb je gefaald!) 
 
Kom, ik zal je brengen 
naar een land hier ver vandaan 
waar je overal mag groeien 
en staan waar je wilt staan. 
De zon die schijnt er telkens weer 
de ganse lieve dag 
met onvermoeibare energie 
zoals jij haar nooit zag. 
 
Er is slecht één probleempje 
veel water is er niet, 
maar… 
kun je daaraan wennen, 
dan ligt een gouden toekomst 
voor jou in het verschiet. 
 
 
 Thea Hogewoning. 



8 

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

Het interview 

Daarom hebben we in 1997 het besluit genomen voor ons 
zelf te beginnen met geiten. Een voorwaarde was wel dat 
we een melkverwerker moesten vinden want dat zou onze 
eerste inkomstenbron worden. Zo kwamen wij terecht bij 
Kaasmakerij Van Dijk in Hulten (bij Tilburg). Die maken 
van 11 miljoen liter melk ongeveer 1 miljoen kilo kaas. 
Zomers komen ze drie keer per week onze tank legen en  
’s winters 2 keer per week. Onze tank is permanent gekoeld 
tussen de 3°C en 7°C en heeft een inhoud van 7.000 liter. 
Zomers zit onze tank in drie dagen altijd vol.” 

Arbeidsintensief 
“Het houden van geiten is vooral arbeidsintensief tijdens 
het lammerenseizoen”, gaat Christ verder. “Tot 10 januari 
mogen de bokken en geiten bij elkaar staan, maar daarna 
gaan ze van elkaar af. Dan kunnen ze lammeren tot 20 juni. 
Die datum is belangrijk omdat ik als ‘trouwe’ gildebroeder 
24 juni (Sint Jan) natuurlijk niet mag missen. Ieder jaar 
worden er ongeveer 1.000 lammeren bij ons geboren. In 
theorie mogen die lammetjes eigenlijk de grond niet raken 
als ze worden geboren. De kans bestaat dat ze via de 
slijmvliezen (neus, mond en navelstreng) infecties oplopen 
en dat willen we voorkomen. Daarom ‘vangen wij de 
lammetjes zelf op’ en loopt er constant iemand in de stallen 
rond om in de gaten te houden welke geit moet lammeren. 
De moeder mag haar jong dan nog even schoonlikken maar 
wordt na 10 minuten van de moeder verwijderd. Ze mogen 
ook niet drinken bij de moeder omdat de biest (eerste melk) 
te veel geitenziekten bevat die voor hen gevaarlijk kunnen 
zijn. Onze lammetjes gaan eerst naar de ‘couveuse’ en 
krijgen twee keer een flesje met de hand. In die fles zit de 
biest van koeien omdat daarin wel alle belangrijke goede 
antistoffen zitten.  

’t Geitenboerke start verkoop geitenkaas 
 
Hoewel het merendeel van de middenstand in Oerle 
langzaamaan verdwijnt, is onze plaatselijke geitenboer 
Christ Schippers samen met zijn vrouw Marleen van 
plan om binnenkort aan huis geitenkaas te gaan 
verkopen. Wij zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd in 
nieuwe initiatieven, dus we gaan eens een gezellig 
praatje maken met Christ en Marleen. 
 
Door Miranda van Vlerken en Annie van der Velden 
 
“Vroeger was de boerderij al eigendom van de familie”, 
begint Christ te vertellen. “Mijn opa en oma (Bert en 
Nelleke Smolders) hielden hier destijds koeien. 
Vijfentwintig jaar geleden is de boerderij op naam van ons 
moeder gezet en zijn ons opa en oma met ome Jan verhuisd. 
Marleen en ik hebben de boerderij vroeger niet meteen 
overgenomen. Wij woonden van 1994 tot 1997 in Someren. 
Ik was daar bedrijfsleider van een kalvermesterij. Marleen 
werkte daar ook. De woonboerderij is toen een hele tijd 
verhuurd geweest. Voordat wij naar Someren gingen, zei 
een kennis van ons tijdens Hoogeloon kermis al, dat koeien 
niks voor ons was en dat we met geiten moesten beginnen. 
Toen moest ik daar wel om lachen. Maar drie jaar later in 
1997, weer tijdens Hoogeloon kermis, hebben wij voor het 
eerst hier op de boerderij geslapen!. We hadden toen de 
eerste lammetjes op de Scherpenering staan.” 
 
Volle tank geitenmelk 
“Ik had namelijk altijd wel de drang om ooit voor mezelf te 
beginnen. Voor geiten heb je relatief gezien weinig grond 
nodig. Wij konden toen de boerderij op Toterfout 
overnemen van ons moeder en daar stonden een paar 
hokken. Bovendien waren mestkalveren in die tijd onzekere 
handel, veel contractwerk met weinig zekerheid.  
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marinella@boer10.com 
 

Atelierruimte: 
Zandoerleseweg 33 

Veldhoven 

www.boer10.com 
 

Postadres: 
Berg 82, 5508 AX 

Veldhoven 

Marinella Boer10 
Groendecoraties, Workshops en 

Creatief Atelier 
 

Iedere woensdagmorgen ben ik aanwezig. 
Voor actuele informatie en open dagen, kijk op mijn 

website of bel me even. 
 

040 - 2541087 / 06 - 51890143 

Als ze goed aan de fles kunnen drinken worden ze 
vervolgens aan de automaat gezet met warme melk (van 
melkpoeder) en dan kunnen ze onbeperkt drinken wanneer 
ze willen. De biest van de moedergeiten gooien we weg 
omdat er teveel ziektes inzitten. Je ziet wel dat dit allemaal 
heel arbeidsintensief is. Gelukkig lammeren de geiten 
alleen bij daglicht. Omdat we een tijdklok in de stallen 
hebben gemaakt, gaan om 23:00 uur de lampen uit en dan 
lammeren ze ook niet meer totdat de ochtend begint. 
Daardoor hebben wij tenminste even nachtrust!” 
 
Stagiaires 
“We hoeven het werk gelukkig niet allemaal alleen te doen. 
Ik heb altijd stagiaires die mij heel goed helpen. Van de 
HAS (Hogere Agrarische School Den Bosch) komen ze  
4 weken lang intern. Zij leren veel van ons en wij leren 
altijd weer nieuwe dingen van hun. We hebben ook wel 
eens stagiaires van de MAS en de Groenschool. 
Van de 1.000 lammeren die er per jaar worden geboren 
houden we zelf de beste 200. Daarmee gaan we verder 
fokken. De overige 800 zijn vleeslammeren. Er worden 
ieder jaar ook een aantal bokken bij mij gekocht die mensen 
weggeven tijdens bruiloften. Dat is een Brabantse traditie.”  
 
Vraag en aanbod 
“In Nederland zitten zo’n 350 geitenfokkers waarvan 
eenderde zich in Brabant bevindt. Het merendeel zit in de 
buurt van Tilburg, Gilze en Middelbeers omdat daar ook de 
melkfabrieken vlakbij zitten. De concurrentie wordt wel 
groter omdat er steeds meer boeren met koeien stoppen. En 
de geitenfokkerij is momenteel nog een vrije sector dus 
iedereen mag voor zichzelf beginnen. We hebben geen 
melkquotum en krijgen geen subsidies.  

Maar de melkprijzen zijn zeer vraaggevoelig. Op dit 
moment is de prijs pas weer hetzelfde als vòòr de  
MKZ-crisis in 2001. Nu is er een tekort aan geitenmelk dus 
sommige koeienboeren stappen over. Als er over een paar 
jaar teveel aanbieders op de markt zijn, dan zullen de 
prijzen wel weer dalen!” 
 
Geitenkaas 
“Zoals al eerder gezegd gaat onze 
melk naar Kaasmakerij Van Dijk. 
Zij maken alleen harde geitenkaas 
waarvan ze het merendeel (80%) 
exporteren naar landen als Frankrijk, Griekenland, Polen en 
de Verenigde Staten. In deze landen wordt geitenkaas 
dagelijks geconsumeerd en heeft iedereen het in de koelkast 
liggen. De kaas van koeien, die wij in Nederland het meeste 
eten, wordt daar alleen met speciale gelegenheden op tafel 
gezet. Kaasmakerij Van Dijk maakt allerlei soorten kazen, 
oud, belegen en jong. Maar ze hebben ook allerlei soorten 
kruidenkazen zoals koriander, bieslook, tuinkruiden, etc. 
Die zijn echt heerlijk!” Marleen vertelt dat ze ook een 
cursus heeft gedaan om kazen te maken, ze heeft daar ook 
van alles geleerd over de zure zuivelproducten zoals 
yoghurt en kwark.  
 
Plannen 
Naast de geitenfokkerij willen we nog meer gaan doen. We 
starten met de verkoop van geitenkaas. Daarnaast willen we 
op termijn ook felicitatiemanden gaan maken en geitenijs 
verkopen.  
We hebben ook een naam bedacht: ’t Geitenboerke’. 
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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 

We verzorgen ook al excursies. Vooral schooljeugd en 
toeristen van campings in de omgeving zijn daarin 
geïnteresseerd. Op Paaszaterdag hadden we nog 2 groepen 
van De Molenvelden en een buurtvereniging uit  
Veldhoven-dorp. Bijna alle mensen, van jong tot oud, 
vinden geitjes leuk. Ze krijgen een videofilm te zien over 
hoe het melken gaat etc. En vervolgens krijgen ze een 
rondleiding door het bedrijf. Begin volgend jaar willen we 
ons gaan richten op ouders met kinderen. Tijdens het 
lammerenseizoen gaan we op zondag een paar uur open. 
Dan kunnen kinderen komen kijken hoe lammetjes geboren 
worden, ze mogen de jonge geitjes vasthouden en de fles 
geven. Kortom: we hebben nog plannen genoeg maar het 
werk in de geitenfokkerij gaat natuurlijk ook allemaal 
gewoon door.  
 
We nodigen iedereen in Oerle uit om eens een blokje 
geitenkaas te komen proeven.  
 
De openingstijden zijn:  
woensdag van 9:30 uur tot 11.30 uur en  
zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
 

Voor meer informatie kan je 
altijd bij ons terecht.  
 

Familie Schippers 
Toterfout 13 

Oerle 
040-2053110 

www.geitenboerke.nl 

Vakantieprogramma 2005 

Nieuws van het Vakantieprogramma 2005 
 
Lieve kinderen, mama’s en papa’s, 
 
Loeiveel inschrijvingen 
Dit jaar doen er weer lekker veel kinderen mee aan het 
Vakantieprogramma 2005. Om precies te zijn  
145 deelnemers, wat betekent dat nagenoeg alle kinderen 
van groep 3 tot en met groep 8 zich hebben ingeschreven. 
Weer een nieuw record! Dat is het grootste compliment dat 
we kunnen krijgen. 
 
Gratis DVD met alle foto’s en filmpjes! 
Dit jaar krijgen alle gezinnen met kinderen die meedoen 
gratis een DVD met alle foto’s en filmpjes van het 
Vakantieprogramma 2005. Je kunt dan thuis op de televisie 
of op de computer het hele festijn nog eens rustig 
nabeleven. Wil je een foto laten afdrukken? Dat is 
tegenwoordig heel eenvoudig: ga met de DVD naar de 
fotograaf en in no time heb je je foto’s. 
 
Gulliehettuthillemaalbegrepenvetcoolklassehartstikketof! 
Wederom hebben heel veel ouders, broers en zussen zich 
opgegeven om te helpen bij de diverse activiteiten.  
Dat getuigt van een grote, unieke en warme betrokkenheid. 
Namens de kids zeggen we dan ook: 
gulliehettuthillemaalbegrepenvetcoolklassehartstikketof! 
 
Programmaboekje afhalen 
Op woensdag 29 juni en donderdag 30 juni tussen  
18.00 en 19.00 uur kun je het programmaboekje afhalen en 
het inschrijfgeld betalen bij Annie Timmers, 
Zandoerleseweg 22.  
Niet vergeten! Zet het nu nog in de agenda. 
 
Tot 7 augustus! 
Ankie, Johan, Annie, Jan, Marja, Tinus & Tinus, 
Jacqueline, Kees, Hannie, Toon en Wil 

2005 
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BIO valt in de prijzen!!! 
 
Op zaterdag 11 juni heeft BIO tijdens 
het jeugdgezelligheidstoernooi,  
de mevr. C. Sins Blijlevens trofee 
uitgereikt gekregen. 
Deze hoge onderscheiding van NKS 
Dameskorfbal wordt ieder jaar 
toegekend aan jeugdige korfbalsters, 
die sportief en sociaal gezien een 
voorbeeld zijn voor de sportende jeugd. 
Dit jaar viel de keuze uit een aantal verenigingen op de 
jeugd van dameskorfbalvereniging BIO. 
Door hun sportief clubgedrag en hun grote inzet voor de 
vereniging zijn zij een grote belofte voor de toekomst van 
hun vereniging. 
De trofee werd uitgereikt door mevrouw Spooren-Vennix, 
voorzitter van NKS Dameskorfbal. 

BIO in de prijzen 

BIO 1 : Beste hoofdklasse team 2004 - 2005 
Tijdens het druk bezochte KNKV Dames Awards Gala, dat 
vrijdag 27 mei jl. in Erp werd gehouden, hebben de 
speelsters van BIO 1 samen met coaches Eric en André de 
KNKV-Award "Beste Hoofdklasse Team 2004-2005" in 
ontvangst mogen nemen.  

Het was de eerste keer dat deze AWARD door het KNKV 
werd uitgereikt en BIO 1 was samen met Boskant 1 en 
Rosolo 2 door de andere hoofdklassenteams voor 
deze AWARD genomineerd. 
En als je die dan wint, dan is dat iets waarop je 
apetrots mag zijn!! 
 
Dorian, Silvie, Eefje, Geertje, Monique, Maaike, 
Sandra, Cynthia, Hanneke, Erna, Eric en André: 
van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. 
 
Het Bestuur. 
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Vooraf aan de lintjesregen 

Vooraf aan de lintjesregen. 
 
Rond Koninginnedag bereiken de activiteiten voor de 
lintjesregen een hoogtepunt. Familieleden van de 
gedecoreerden moeten worden ingelicht en ingepast in het 
protocol zonder dat de betrokkenen daar iets van te weten 
komen. De Gemeente heeft hiervoor haar stromannen, die 
ook moeten zorgen dat de te decoreren personen met een 
list naar het gemeentehuis komen. Wat velen niet weten, is 
dat het soms een hele heksentoer is om het zover te krijgen, 
maar hier vielen de stukjes mooi in elkaar. Dit gaat dan 
over drie van de vijf gedecoreerden uit Oerle. 
 
Alexa wist van Chris en Adriaan, Chris wist van Alexa en 
Adriaan en Adriaan wist helemaal van niets. Ze hadden 
contact over de anderen met de coördinator van de 
gemeente mw. Bergen, die natuurlijk van alle drie op de 
hoogte was. Na een telefoongesprek schreef ze aan Chris, 
dat het leuk zou zijn dat ook Alexa als ondersteunster en 
haar partner aanwezig zouden zijn en ook Beppy de 
echtgenote van Chris, die op een of andere manier met alle 
drie bekend was. Toen werd het toch wel wat ingewikkeld . 
Omdat Chris het druk had om Adriaan op het gewenste 
moment te laten opdraven, bood Alexa aan om de 
respectievelijke echtgenotes op te halen. Haar eigen partner 
was in ieder geval in het gemeentehuis en zou wel even 
komen kijken. Hij vond dat wel interessant om eens mee te 
maken, had hij gezegd. Adriaan werd eerst op woensdag 
voorafgaande gebeld (vanuit Milaan!) om Bernard 
Vekemans te vervangen bij de uitreiking van medailles, 
omdat hij op die tijd in Boxtel gewenst was. Met bellen 
werd zo lang gewacht om de schoffelploegmiddag en de 
kaartmiddag van Adriaan te vermijden, zodat daar voor 
Adriaan geen discussie of suggesties zouden ontstaan. 

Op weg naar het gemeentehuis uitte Alexa haar ongenoegen 
dat het Eindhovens Dagblad toch weer kans had gezien 
allerlei lokmethoden in de krant te zetten, zodat de mensen 
er op attent zouden zijn, dat iets dergelijks zou kunnen 
gebeuren. Dan was de lol er af, maar zij vond dat zij er in 
was geslaagd om de twee onwetend te houden. 
Inmiddels waren Chris en Adriaan al in het citycentrum om 
nog voor de afgesproken tijd een boodschap te doen bij 
Beter Horen, om zogenaamd een hoorapparaat te laten 
afstellen, waren daarna prompt op tijd bij het meldingspunt. 
“Wat doet mijn vrouw hier?” vroeg de verraste Adriaan. 
“Oh, die zal wel door de meisjes zijn opgehaald, zodat zij 
dat ook eens meemaakt!” Wat daarna volgde was een en al 
verbazing en ongeloof. Adriaan werd als eerste op de 
hoogte gesteld, daarna Chris. Alexa stond glunderend 
daarbij, dat ze toch twee mannen zuiver had gehad. Het is 
duidelijk, dat zij bijna onderste boven viel toen ze hoorde, 
dat ook zij zou worden gedecoreerd. 
Zo werd haar ongenoegen en boosheid omgezet in een 
blijde gebeurtenis. Bovendien werd ze op 30 april voor de 
eerste keer oma. 
 
CFR. 
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Vakantiewerk Veldhoven 

Een clown huilt als hij huilen moet, 
zijn tranen echter verbergend 
achter zijn in een lach geschminkte mond, 
de show must go on. 
 
Een clown lacht als zo velen 
door zijn verdriet heen, 
een lach die zijn geschminkte ogen niet raakt, 
de show must go on. 
 
Een clown maakt van tranen een lach 
en van een lach soms tranen, 
niet tonend wat er werkelijk is,  
de show must go on. 
 
Een clown toont zijn emoties 
pas dan als er geen publiek is 
dan komt hij achter de schminklaag uit 
want de show must go on, altijd weer opnieuw. 
 
 

———— 
 
 
De verongelijkte vaders 
 
Binnenkort is het weer vaderdag, 
de dag der dagen 
als je sommige vaders geloven mag 
die enkel maar kunnen klagen. 
 
Zij zijn de menig toegedaan 
dat moeders veel meer aandacht krijgen 
ze denken dat de Koers voortaan 
over vaderdag wil zwijgen. 
  
Het zijn de verongelijkte heren 
uit de redactie van de Koers 
die dit proberen te beweren 
wellicht zijn ze jaloers. 
  
Als dames willen wij ontkennen 
dat we de vaders zouden vergeten 
zoals alle jaren zullen we ze verwennen 
en dat zouden de heren toch moeten weten. 

Koers cultuur 2 

Programma Stichting Vakantiewerk Veldhoven 2005 
 
Nog een paar weken en dan begint de zomervakantie.  
Dit betekent dat het ook maar een paar weken duurt voordat 
de activiteiten van Vakantiewerk Veldhoven van start gaan. 
Dit jaar is er een nieuwe activiteit; Bosspelen. Deze komt in 
de plaats van de Huttenweek, die vanwege een tekort aan 
werkgroepleden helaas niet kan plaatsvinden. We hopen dat 
er zich alsnog mensen aanmelden die één avond  
(twee uurtjes) in de week de handen uit de mouwen willen 
steken, zodat er volgend jaar weer een Huttenweek is. 
 
Het programma, dat begint op 11 juli en eindigt op  
20 augustus, ziet er als volgt uit: 
 
Datum  Groep Activiteit 
11 t/m 15 juli A en B Jeugdland 
25 juli  A en B Bustocht 
28 juli  A en B Olympiade 
4 augustus  A en B Bosspelen 
9 augustus  A Speelboerderij  
   “De Hooiberg” 
9 augustus  B Kanovaren 
11 augustus  A en B Speur- en Zwemfestijn 
18 t/m 20 augustus A en B Jeugd Wandel-3-Daagse 
 
De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 
5 t/m 12 jaar. De deelnemers worden naar leeftijd gesplitst 
in 2 groepen:  
Groep A: Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar 
Groep B: Kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar 
 
Verkoop deelnemerskaarten:  
Tijdens de voorverkoop kunnen de zgn. vaste kaarten 
(geldig voor alle activiteiten van Stichting Vakantiewerk 
Veldhoven) tegen het gereduceerde tarief van € 20,00 
gekocht worden. Tijdens de voorverkoop kunnen ook de 
weekkaarten voor Jeugdland gekocht worden. Deze 
voorverkoop vindt plaats op woensdag 29 juni en op 
donderdag 7 juli tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis 
D’n Bond, Rapportstraat 29 te Veldhoven.  
De dagkaarten (en ook de weekkaarten) kunnen gekocht 
worden op de dag dat de activiteit plaatsvindt.  
 
Vakantiewerk Veldhoven is nog dringend op zoek naar 
helpende handen. Heeft u zin om mee te helpen? Neemt u 
dan s.v.p. contact op met Elly Peters, ( 040-2531637 of 
via vakantiewerk@dse.nl. Voor meer informatie kunt u ook 
terecht op de internetsite www.vakantiewerk.dse.nl 
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Marathon lopers gezocht 

Op weg naar de halve Marathon van Eindhoven 
Doe mee en voel je gezond en gelukkig! 
 
Lieve vrouwen en beste mannen van Oers, 
 
Dit jaar wordt op 9 oktober wederom de 
halve marathon van Eindhoven 
georganiseerd. Een afstand die voor 
iedereen haalbaar is: 21,1 kilometer. 
Voor mannen, maar zeker ook voor 
vrouwen. Als je vandaag nog begint heb 
je dus 4 maanden om hiervoor te 
trainen. Dat is voor nagenoeg iedereen 
ruim voldoende tijd. Schrijf jezelf 
daarom nu in, regel je persoonlijke 
trainingsschema en ga aan de slag!  
• Weg met de overtollige pondjes! 
• Wordt snel fit! 
• Bouw langzaam op en blijf uit de greep van blessures! 
 
Schrijf je in op www.marathoneindhoven.nl. Je 
persoonlijke trainingsschema regel je op www.asics.nl 
 
Lees boeken en lectuur over hardlopen en hoe je 
blessurevrij kunt trainen. Tips: 
• Trainen voor de (halve) Marathon  

(witte boekhandel, 6 euro) 
• Kijk op www.runnersweb.nl voor een voordelig 

abonnement op Runnersworld magazine. Een 
informatief en inspirerend blad met veel goede 
suggesties. 

 
Kilo’s eraf 
Wist je dat je met hardlopen de meeste calorieën per minuut 
verbrand? En als je daarnaast zoveel mogelijk suiker- en 
(verzadigde) vethoudende producten vermijdt vliegen de 
kilo’s eraf.  

Drink veel water, eet vaker per dag en eet veel verse 
groenten, fruit en volkoren brood. Gezonde vetten vind je 
vooral in vette vis en olijfolie. Iedere avond één glas rode 
wijn is heerlijk en ook gezond. Rokers opgelet: dit is een 
mooi moment om definitief te stoppen met roken. Gun 
jezelf de gezondheid en gun jezelf het geluk. Ga trainen 
voor de halve marathon, je weet niet wat je overkomt. 
Iedereen kan het! Jij ook! 
 
Motivatie 
De komende maanden richting 9 oktober zal ik in de Koers 
schrijven over tips en motivatie en volg ik mensen die er 
voor gaan. Laat me even weten als je meedoet 
(w.vandevorst1@chello.nl), dan kom ik daar in de volgende 
Koers op terug. Trainen kun je in je eentje doen -als het 
jezelf uitkomt-, maar je kunt natuurlijk ook je eigen 
trainingsmaatje(s) opzoeken. Daar ben je helemaal vrij in. 
 
De gezelligste van Europa 
Wist je dat de halve Marathon van Eindhoven de gezelligste 
Marathon van Europa is? Je loopt 21,1 kilometer lang door 
een erehaag van dolenthousiaste supporters, kennissen en 
familieleden. Om de drie kilometer staat er wel een orkest, 
dj of andere gek die muziek maakt. Om de vijf kilometer 
krijg je water, sportdrank, stukjes sinaasappel of banaan. Ik 
vond het zelf (naast natuurlijk alle activiteiten hier in Oers) 
het hoogtepunt van het jaar. 
 
Doe mee 
Twijfel je nog aan deelname? Lees deze oproep dan morgen 
nog een keer en schrijf je dan onmiddellijk in. Je doel staat 
dan vast, je kunt aan de slag: je hebt vier maanden de tijd. 
Welkom gezondheid! 
 
Het zou mooi zijn als we met een grote delegatie hardlopers 
uit Oerle in Eindhoven aan de start verschijnen. Ik ga in 
ieder geval alvast mooie sport-Tshirts regelen, zodat we 
goed herkenbaar zijn. Sponsors hiervoor mogen zich 
natuurlijk bij me melden! 
 
Sportieve groeten van Wil van de Vorst 
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Overpeinzingen 

Wij zijn naar Bataviastad geweest. 
Bataviastad ligt in de Flevopolder dicht bij Lelystad en is 
bekend vanwege zijn winkeltjes die merkartikelen tegen 
zeer gereduceerde prijzen verkopen. 
Het is een klein ommuurd “stadje” zonder woonhuizen en 
buiten de winkeltjes slechts enkele restaurantjes, want ja 
een winkelende klant heeft af en toe een maagvulling nodig 
om in conditie te blijven. 
Nou ben ik er eigenlijk alleen om even rond te kijken omdat 
ik al veel gehoord heb over dit plekje. Toch kan ik de 
verleiding niet weerstaan wanneer ik een winkeltje ontdek 
waar zeer voordelige schoenen worden aangeboden. Naar 
binnen dan maar. Henk eerst wat aarzelend, doch wanneer 
hij een bank achter in de zaak ontdekt neemt hij daar 
gelaten plaats. En ik maar neuzen! 
Ik vind een paar schoenen in de juiste kleur en ongeveer 
mijn maat. Even aantrekken dan maar. Een behulpzame 
juffrouw komt met een lange schoenlepel aan en dat werkt 
prima. Ik krijg tevens van haar de goede raad om de 
schoenen niet te royaal te kopen omdat deze vanwege het 
zachte kalfsleer de neiging hebben om te wijd te worden. 
Ja, dan wordt het moeilijk kiezen. Zit deze nu precies goed 
of moet ik toch wat royaler gaan. 
Intussen staan er al twee paar die ik graag zou willen 
hebben, maar de twijfel is groot. Henk hakt de knoop door 
met te zeggen: “Leg nou maar die € 30,-- (ja … zo weinig 
kosten deze twee paar schoenen) maar neer en pak in die 
handel!” 
Dus … de schoenen gaan mee en ook de schoenlepel wordt 
ingepakt. 
 

Thuis gekomen wil ik natuurlijk de schoenen nogmaals aan 
en dan blijkt één paar toch een beetje aan de strakke kant te 
zitten. Dat wordt dus inlopen geblazen en dat doe ik voor 
de veiligheid binnenshuis. 
Na verloop van een half uurtje begin ik toch mijn hielen te 
voelen en er dreigt een blaar te ontstaan. Dat is nou net wat 
ik niet wil. Ik probeer met de schoenlepel de zaak wat op te 
rekken, maar na een kwartiertje begint de schoen weer te 
knellen. 
Dan krijg ik een lumineus idee. Met de schoenlepel achter 
mijn hiel voel ik niets van een knellende schoen, dus 
waarom niet een poosje met schoenlepel en al rondlopen? 
Zo wordt de boel spelenderwijs opgerekt. 
Zo gedacht, zo gedaan. Na een half uurtje ruil ik de 
schoenlepel om naar de andere schoen en zo loop ik een 
aantal dagen rond met achter mijn been een schoenlepel tot 
boven mijn knieholte. Een belachelijk gezicht volgens 
Henk en mijn dochter, maar voor mij zeer efficiënt want 
mijn schoenen rekken op en ik loop zonder blaren. Het is 
alleen een beetje lastig met zitten, maar ja, ik behoor dan 
ook in te lòpen! 
 
Dus … wanneer je een goede raad van mij wilt aannemen, 
schaf dan meteen bij de aankoop van een paar schoenen één 
of liever nog twéé schoenlepels aan en loop rustig de eerste 
dagen met schoenlepels achter je hielen rond in je nieuwste 
aankoop. Gegarandeerd dat je je schoenen inloopt zonder 
blaren op je hielen te krijgen en dat is heel wat waard, zelfs 
de meewarige blikken van man en dochter. 
 

Thea. 
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Koken met de koers 

Deze keer in koken met de koers: 
2 dessert recepten met aardbeien 
 
Aardbeien met amarettoroom voor 4 personen 
 
Ingrediënten: 
1/2 zakje amandelschaafsel à 45 gram 
1 bakje aardbeien à 500 gram 
2 eetlepels suiker 
1 bekertje crème fraîche a 200 ml 
3 eetlepels amaretto likorette 
 
Bereiden: 
Amandelschaafsel in droge koekenpan licht roosteren. 
Aardbeien schoonmaken, over vier schaaltjes verdelen en 
bestrooien met suiker. Crème fraîche losroeren met 
amaretto en over aardbeien verdelen. Garneren met 
amandelschaafsel. Lekker met amandelkoekjes. 
  
IJskrullen met aardbeien-portcoulis voor 2 personen 
  
Ingrediënten: 
1/2 doos roomijs stracciatella 
250 gram aardbeien 
1 eetlepel poedersuiker 
2 eetlepels rode port 
slagroom. 
  
Bereiden: 
 
IJs uit vriezer nemen om iets zachter te laten worden. 
Aardbeien wassen en kroontjes verwijderen. Voor 
garnering 4 aardbeien achterhouden, rest samen met 
poedersuiker en port in keukenmachine pureren. 
Aardbeiensaus in mooie cirkels op twee borden scheppen. 
Aardbeien in plakjes of partjes snijden. Met ijsschep dikke 
krullen van ijs vormen. IJskrullen over twee bordjes 
verdelen. IJs garneren met aardbeienplakjes. Lekker met 
een glaasje rode port of zoete rode wijn.  

Onmacht? 
In een inloophuis kom je allerlei mensen tegen. 
Sommigen zijn er slecht aan toe. Je zou dan zo graag hulp 
bieden, mensen op weg helpen om een nieuw begin te 
maken.  
Zo gebeurt het nogal eens dat iemand die uit detentie 
ontslagen wordt, geen woonruimte heeft. Hij staat dan op 
straat. Wat nu? In een inloophuis heb je maar beperkte 
middelen, gastvrijheid verlenen, je deur en jezelf open 
stellen. Je voelt jezelf dan machteloos en tekortschieten, 
omdat je mensen geen hulp kunt bieden om uit hun 
problemen te komen. Maar onlangs spraken we met Jan, ex-
gedetineerde, tevens ex-verslaafde en ex-dakloze, die zijn 
leven zelf weer op de rails heeft gezet. Hij zei hoe 
belangrijk het is, als je je ellendig voelt, dat je ergens warm 
kunt zitten en dat daar mensen zijn die naar je luisteren en 
je pijn delen, vriendelijk zijn, koffie schenken en aan de 
broodmaaltijd nodigen, je niet veroordelen. Dat is niet 
weinig. 
Hij zei dat het hem op de been had gehouden en verder 
geholpen. Zo’n opmerking is een bemoediging voor al die 
gastvrouwen en gastheren in onze inloophuizen, een hart 
onder de riem. 
Wij hebben altijd nieuwe vrijwilligers nodig. Wie zich tot 
dit werk aangetrokken voelt, verzoeken wij contact met ons 
op te nemen op één van onderstaande telefoonnummers. 
 

Publiciteitsgroepen 
Open Huis St. Cathrien ((040 283 64 57) 

Diaconaal Centrum Eindhoven ((040 246 87 85) 

Diaconaal Centrum Eindh. 
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Bron : Koers van Oers, nummer 4, jaargang 5, 1972 
 
VERHAALTJES OVER DE VAKANTIE  
VAN DE TWEEDE-KLASSERTJES 
 
Ik ga met het vakantieprogram mee. Ik mag naar de 
Oirschotse duinen. En ook naar de speeltuin, daar is een 
glijbaan. Het is heel fijn, als ik met het vakantieprogram 
mee mag doen. Ik mag overal heen waar ik kan, ook naar 
de dierentuin. Daar zijn heeeeeel veel beesten, een olifant 
en een giraffe en een leeuw en een tijger, je hebt er een 
heleboel. Als we weer naar school gaan, is het niet zo fijn. 
Ik vind spelen fijn, spelen kan ik de hele dag. Ik ben nog 
maar klein, ik ben heeeeel klein, de kleinste van de hele 
klas. De grootste van de klas is Richard Verhoeven en de 
twee na kleinste is Jos Moeskops. 

Van Johan Peters. 

Paul van der Sangen weet ook wat te vertellen. 

Ik ga in de vakantie zwemmen. En ook heeeel veel 
voetballen. Ik ben de beste voetballer van het Flutterke. Wij 
gaan met de vakantie naar een kasteel bij de Maas. Daar 
eten wij en gaan wij schelpen zoeken. In dat kasteel zitten 
schietgaten voor de soldaten. Maar er komen geen soldaten 
meer in dat kasteel. Maar nou hou ik op. 

Jan van Nunen zit vol van het vakantieprogramma.  
Lees maar. 

Ik doe met het vakantieprogram mee. We gaan dan naar een 
speeltuin. Daar kan je schommelen of van de glijbaan 
glijen. En nog wippen, dat is ook leuk, en nog veel meer. 
We gaan ook naar de Oirschotse duinen, dat gaat pas fijn, 
bergje op, bergje af. Je mag er spaajen en een hutje 
bouwen. Ze doen ook een speurtocht en nog veel meer. Dan 
gaan we nog naar een dierentuin, daar zijn heeeeeel veel 
dieren, zoals slangen, olifanten, krokodillen, giraffen, 
tijgers, nijlpaarden, leeuwen, zeebras, apen en poemas en 
nog veel meer. En dat knutselen dat is ook erg fijn. Daar 
mag je stempelen, verven allerlei dingen maken en nog veel 
meer. En dan de wandeldriedaagse!!! Drie dagen lopen, en 
als dit afgelopen is, dan is het program uit. 

Ouw (k)oers 

Juni, Sarongmaand 
 
Unicef Wereldwinkel aan de Burg. van Hoofflaan 175 heeft 
de maand juni uitgeroepen tot Sarongmaand. Daarom 
worden alle sarongs van batikstof uit Indonesië verkocht 
met een korting van 15%. Deze in diverse verschillende 
zomerse tinten te verkrijgen sarongs kunt u heel leuk 
gebruiken als omslagdoek. Als u er een cadeau doet aan uw 
vriendin of echtgenote zal dat zeker zeer op prijs worden 
gesteld. Overigens kunt u in deze winkel ook veel Unicef 
producten kopen, waaronder gelukskoekjes waarvan de 
opbrengst via onze Koningin beschikbaar komt voor 
onderwijs aan Tanzaniaanse kinderen. Kortom: voor een 
cadeau en voor steun aan de Derde Wereld moet u in de 
Unicef Wereldwinkel zijn. Ook op vrijdagavond tot 21 uur. 

Unicef Wereldwinkel 
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Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

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

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

Dahlia’s afhalen 

Aan onze donateurs en bloemenvrienden. 
 
In verband met de vakantieperiode van de Koers van Oers 
verschijnt deze niet in de maand juli, vandaar deze vroege 
plaatsing aan onze donateurs, om het wekelijks bosje 
dahlia’s te kunnen ophalen.  
Op vertoon van uw bewijs van inschrijving, staan onze 
mensen vanaf zaterdag 13 augustus tussen 10.00 uur en 
11.00 uur voor u klaar om de bloemen naar uw keuze te 
snijden. 
Graag tot ziens !!!!! 
 
Ook nodigen wij u uit op onze jaarlijkse dahlia 
tentoonstelling, deze wordt dit jaar gehouden op  
zaterdag 10 september van 19.30 tot 22.00 uur, en  
zondag 11 september van 10.00 tot 18.00 uur,  
de toegang is gratis.  
Noteert u deze datum alvast, het is beslist de moeite waard 
om eens een kijkje te komen nemen. 
 
Nogmaals bedankt en graag tot ziens. 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 

Op de Oranjemarkt 
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Peanutbal toernooi 

Het Peanutbal toernooi voor de groepen acht van de scholen 
in Veldhoven, Vessem, Knegsel, Steensel en Wintelre is 
weer ten einde. 
Perfect verlopen, dank zij het (soms té) mooie weer, een 
sterke organisatie, veel enthousiaste deelnemers en de 
medewerking van velen. 
 
Dat ook onze groep 8 weer goed aanwezig was blijkt wel 
uit de uitslagen. Van de 60 deelnemende teams sloot het 
team Jan Baptist 1 het toernooi af met een 3e plaats. 
Het 2e team eindigde op de 25e plaats. 
 
Echter dit 2e team had zich helemaal gericht op de 
sportiviteit. Dat dit ook een goed doel is, bewijst het feit dat 
hiermee de eerste plaats was gewonnen.  
Kortom ook dit jaar hebben we sportief weer goed 
afgesloten. 
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Verhaaltje: Boefje, het vakantiespookje 
 

Sanne en Jeroen hoefden niet naar school. Ze hadden 
vakantie. Samen met papa en mama gingen ze op vakantie. 
Ze gingen naar Duitsland naar een heel mooi kasteel. Ze 
hadden het in de folder al gezien. Het was een heel oud 
kasteel met heel veel kleine torentjes. Sanne wist zeker dat 
er vroeger prinsessen hadden gewoond en een lieve koning 
maar volgens Jeroen waren er alleen maar sterke ridders 
geweest in het grote kasteel. In het echt was het kasteel nog 
veel mooier en groter als op de foto’s. Een meneer in een 
echt lakeienpak liet zien waar de kamers waren.  
Hij zei: “Als jullie ‘s nachts iets horen dan moet je niet 
bang zijn hoor. Wij hebben hier namelijk een heel lief 
spookje. Hij heet Boefje omdat hij wel eens een beetje 
ondeugend is. Hij wil alleen maar een beetje met jullie 
spelen.” Nou, dat vonden Sanne en Jeroen natuurlijk wel 
heel erg spannend. ‘s Avonds konden ze dan ook niet 
slapen. Ze zaten de hele tijd te luisteren of het spookje er 
aan kwam. Sanne vond het toch ook wel een beetje eng. 
Om twaalf uur precies hoorden ze gegiebel op de gang en 
een stemmetje riep. “Sanne en Jeroen, mag ik 
binnenkomen?”. Dat mocht natuurlijk wel. Daar kwam 
Boefje, dwars door de deur heen gevlogen.  
Dat was een heel grappig gezicht. Sanne en Jeroen moesten 
meteen heel erg lachen.  

“Zullen we gaan verkleden?”, vroeg Boefje. Dat deden ze. 
Boefje had een hele grote kist met kleren bij zich. Sanne 
werd een mooie prinses en Jeroen werd een dappere ridder. 
Boefje werd een hele dikke kok en hij riep: “Jullie hebben 
vast heel veel honger, ik ga wel even iets koken voor 
jullie.” Heel even vloog Boefje weg uit de deur maar hij 
kwam al heel snel weer terug. Boefje kwam de kamer 
binnen met een hele grote slagroomtaart, schalen vol met 
lekkere vruchtjes en ijs met chocoladesaus. Ook had hij nog 
koekjes meegebracht. Met zijn drietjes aten ze tot hun 
buikjes helemaal vol zaten. Toen gingen ze toch maar 
slapen. De volgende morgen was Boefje weg en ook alle 
schalen waren opgeruimd. Papa en mama kwamen Sanne 
en Jeroen ophalen om te gaan ontbijten. Sanne en Jeroen 
hadden helemaal geen honger want ze hadden die nacht 
veel te veel gesnoept. Ze vertelden het verhaal aan papa en 
mama. Die geloofden er helemaal niets van. “ Die meneer 
vertelde gisteren maar een grapje hoor”, zei papa.  
Toen hoorden ze ineens de kok boos uit de keuken komen. 
“Boefje heeft vannacht alle toetjes voor vanavond gepikt”, 
riep hij. “Een slagroomtaart, alle vruchtjes en ijs met 
chocoladesaus en ook nog koekjes.” Sanne en Jeroen wisten 
nu zeker dat ze het niet gedroomd hadden en de hele 
vakantie verder hebben ze nog heel veel lol gehad met 
Boefje. Ze hebben die verhalen maar niet meer aan de grote 
mensen verteld want die geloven het toch niet. Maar wij 
weten wel beter, toch?????????????????? 
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Knutselen: kijkdoos maken 
 

Hallo jongens en meisjes. Ook voor deze Koers hebben we 
weer een leuk knutselwerkje verzonnen. We gaan een 
kijkdoos maken. Vraag aan mama of papa maar een oude 
schoenendoos en maak een gaatje in de voorkant. Daar kun 
je straks doorheen kijken. Knip nu mooie plaatjes uit en 
plak ze op karton. Het karton moet je aan de onderkant iets 
te groot knippen. Dat stukje buig je dan om en dat plak je in 

de kijkdoos. Als je nu door het gaatje in de doos heenkijkt 
staat het plaatje rechtop. Zo knip je nog veel meer plaatjes  
uit en plakt ze op. En dan heb je een hele mooie kijkdoos. 
Maak er bijvoorbeeld een over de vakantie of de 
kinderboerderij. Je kunt overal een mooie kijkdoos over 
maken. Heel veel plezier. 
 
Hier wat plaatjes voor een kleine ijsbeer kijkdoos. 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Verhalenwedstrijd 
 

Het leek ons dit jaar een leuk idee 
om een verhalenwedstrijd te 
houden. Wie schrijft het leukste, 
mooiste, spannendste of 
origineelste verhaal over zijn of 
haar vakantie. Schrijf een mooi 
verhaal van maximaal één A4-tje 
en stop het in de gele brievenbus van de Koers van Oers bij 
d'Ouw School voor 1 augustus onder vermelding van je 
naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. Het allermooiste 
verhaal komt natuurlijk in de Koers en wij hebben voor de 
winnaar een leuke prijs.  
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en veel succes 
met het schrijven van de verhalen. 
 
Groetjes van de redactie van de Koers van Oers. 

Zomermoppen 
 

Een vliegtuig vol met Belgen en één Nederlander zijn op 
weg naar hun vakantiebestemming. Onderweg zegt de 
piloot: “de bodem valt uit het vliegtuig, allemaal aan de 
bagage rekken gaan hangen.” Dat gaat een hele tijd goed tot 
de bagage rekken het gaan begeven. Zegt de piloot: “één 
iemand moet springen dan houden de rekken het weer.”  
De Nederlander springt, en alle Belgen klappen 
========================================= 
“Noem de jaargetijden eens op, Klaas?”, vraagt de 
onderwijzer. “Voorjaar, herfst en de winter.”  
“En waar blijft de zomer?”  
“Dat heb ik me dit jaar ook afgevraagd, meneer!” 
 

Doolhof 
 

Vindt jij de weg van het beginpunt tot aan het eindpunt? 

st
ar

t 



23 

Uitslag kleur/knutselplaat van April 2005;  
“Tijgertje maakt een nestkastje...” 

wel voor je C diploma afzwemmen. Hoef je ook geen 
vaderdag ontbijt klaar te maken. Nu we het toch over eten 
hebben, weten jullie dat Jessie friet met een frikadel lust. 
En natuurlijk ook pannenkoeken met suiker. Ja, wie lust dat 
nou niet. En over “gewoon” eten, zoals aardappelen, vlees 
en groenten zullen we het maar niet hebben. Want daar is 
deze dame helemaal niet zo dol op. Liever eet ze dan maar 
gewoon een boterham. Huisdieren zijn er ook. Er staan in 

de garage drie kooien. En in die drie 
kooien zitten cavia’s. In kooi 1 
woont Japie. Japie is zwart met 
bruin en wit. Japie’s buurman of 
buurvrouw, heet Lucky en dan is er 
nog een cavia en die heet Gabbertje. 
Dan is er nog een hond en die heet 
Kelly. En twee vissen: Vincy en 
Nemo. Het konijn heet Muisje. 
Misschien denk je wat een vreemde 
naam voor een konijn. Wie noemt 
haar konijn nou Muisje, maar toen 
Muisje nog klein was, leek ze echt 
op een muisje. Klein en grijs, 
vandaar de naam Muisje. Ik vind dat 
wel grappig. En verder zijn er nog  
3 slakken in huize v.d. Velden. Maar 
die hebben geen naam. Die moeten 
ze nog verzinnen. Maar dat lukt vast 
wel en anders kunnen ze altijd nog 
een oproep doen: wie weet er nog  

3 leuke slakken namen? 
Jessie speelt ook graag buiten, maar liever niet met poppen. 
Ook speelt ze graag een potje Rummikub of een 
kaartspelletje. Ook kijkt Jessie wel een televisie. En dan 
naar Fox Kids. 
Nou, jullie weten weer het één en ander over onze 
prijswinnares, en wie weet win jij volgende keer de 
kleurwedstrijd en krijg je een cadeaubon van ons. 
Jessie bedankt voor de thee en het lekkers en veel plezier op 
de trouwdag van je oom en dat je maar heel laat op mag 
blijven. 

Houdoe! 

Hallo allemaal,  
 
Het is weer eventjes geleden, dat het moederdag was, maar 
hebben jullie je moeder lekker verwend die zondag? 
Heerlijke warme broodjes, misschien wel een lekker 
croissantje met een glas vruchtensap of een kopje koffie of 
thee erbij voor je moeder klaar gemaakt? Of een lekker 
beschuitje met aardbeien en slagroom? Ik ben benieuwd of 
diegene die de kleurwedstrijd heeft 
gewonnen, ook haar moeder een 
ontbijtje op bed heeft gebracht. Ik 
ben op weg naar de Paddevenweg. 
Daar woont onze prijswinnares. Het 
is een meisje van 7 jaar oud. Ze 
woont samen met haar vader en 
moeder, haar broer Harm en zussen 
Laura en Iris. En zelf heet onze 
winnares JESSIE V.D. VELDEN. 
Jessie zit in groep 3 van de St. Jan 
Baptist, bij juf Lineke en juf Irene. 
Jessie vindt het wel gezellig op 
school. Ze speelt graag met Ellen, 
Niels en Niels, en Dennis. 
Handvaardigheid is ook leuk. 
Lekker knutselen en allerlei mooie 
dingetjes maken. Verder is in de 
klas de computer wel favoriet. Op 
maandag is het sporten. Dan gaat 
groep 3 met de bus naar de 
sporthal, waar ze van alles doen. Onder andere trefbal en 
voetbal, in de touwen zwaaien en in het wandrek klimmen. 
Noem maar op. Ze doen bijna van alles. Verder doet Jessie 
niet aan een sport. Ze zit op zwemles. Jessie heeft haar 
zwemdiploma A en haar zwemdiploma B. En weet je 
wanneer ze voor haar B diploma af moest zwemmen?  
Op moederdag! Zondag ’s morgens vroeg, ja al héél vroeg 
moest ze in Boxtel afzwemmen voor haar B diploma.  
Dus geen lekker moederdag ontbijtje op bed voor Jessie’s 
moeder. Die moest er al heel vroeg uit en misschien wel 
haar eigen boterhammetjes klaar maken. Wie weet gebeurt 
het Jessie’s vader ook nog. Misschien mag je op vaderdag 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
Telefoonnummer:______________________________ 
 
Leeftijd:______________________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 1 augustus 2005 
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 2005’ en druk de pagina af. 



Agenda 2005 
Oktober  
 KVB: Baklessen bij de Ruurhoeve in Hoogeloon 

14+15+16 BIO: Jeugdkamp 
22 Oud papier ophalen 
29 Pompoenenplezier (t/m 5 november) 

31 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
November  
5 Chant’Oers: Workshop 
6 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 
9 Avond KVB - KVO 
26 Oud papier ophalen 
27 Intocht Sinterklaas in Oerle 
28 KVB: Sinterklaasviering 
28 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
December  
1 Sinterklaas bezoek op school + peuterspeelzaal 
19 KVB: Kerstviering 
24 Oud papier ophalen 

12 K.B.O.: Culturele dag 

Juni  
21 KBO: Eten bij La Feliz 
24 Gilde St. Jan Baptist: Koningschieten 
24 KVB: Afsluiting  
25 Oud papier ophalen 
26 St. Jansmarkt 
26 Gilde St. Jan Baptist:  

Liefdadigheidsfestijn in Wintelre 
27 Algemene Ledenvergadering  

Rabobank Oerle-Wintelre 
  
Juli  
2 + 3 Tiener Comité Oerle: activiteiten georganiseerd 

door de oudste tieners 
10 Chant’Oers: Concert ZLTO Helvoirt 
23 Oud papier ophalen 
  
Augustus  
1 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
7 t/m 20 Vakantieprogramma Oerle: 

7 Olympische Dag 
9 + 10 Bivak Oerle 
9 t/m 11 Bivak België 
12 Speeltuin 
14 Fietstocht 
16 Bobbejaanland 
18 t/m 20 Wandeldriedaagse 
20 Afsluitingsavond 

18 KBO: Jaarlijks busreisje 
19-20-21 Tiener Comité Oerle: Bivak 
27 Tiener Comité Oerle: Afsluitingsavond 
27 Oud papier ophalen 
28 Chant’Oers: Concert Helmond 
29 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
31 K.B.O.: St.Jans Onthoofding 
  
September  
10 Ophalen KCA (Klein Chemisch Afval) 

8.30 uur tot 10.15 uur op het kerkplein 
10 + 11 Dahliatentoonstelling Groen en Keurig 
12 KVB: Avond over Brabant 
17 t/m 20 Kermis 
24 Oud papier ophalen 
26 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
 KVB: Lange fietstocht 
  

Volgende kopijdatum is 
1 augustus 2005 

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder alvast een klein overzichtje: 
Koers nr.  7 Augustus Weer naar school 
Koers nr.  8 September Kermis / Dierendag / Herfst 
Koers nr.  9 Oktober Pompoenenfestijn 
Koers nr. 10 November Sinterklaas 
Koers nr. 11 December Kerstmis 

Agenda 2006 

Januari  
9 KVB: Jaarvergadering 
  
Juni  
4 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 
5 Harmonie: Pinksterconcert 
10 BIO: Gezelligheidstoernooi voor de jeugd 
11 BIO: Gezelligheidstoernooi voor de senioren 
25 St. Jansmarkt 


