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Carolien Sandkuijl - Kickken, Ine Loijen, Wim Luijkx,  
Chris Sandkuijl, Kitty Tholen - Jacobs ( 2051642, 
Annie van der Velden - van Vlerken, 
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Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 2051642). 
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 
 
Internet 
Het adres van onze internetpagina’s: http://www.koersvanoers.nl 
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen 
naar: webmaster@koersvanoers.nl 
 
Kopij aanleveren 
Via mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
d’Ouw School in de vorm van een diskette en een afdruk 
(i.v.m. leesbaarheid diskette). 

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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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Elke Oerlenaar kan van de rubriek gebruik maken. Hij is bedoeld om op niet 
commerciële basis een oproep te doen. De redactie behoudt zich wel het 
recht voor om (zonder opgaaf van redenen) het stukje niet te plaatsen 

Vraag en aanbod 

Te koop: 
Twee jongensfietsen.  
Geschikt voor kinderen van ongeveer 7 tot 9, resp 9 tot 12 
jaar. 
Beide fietsen zijn in goede staat en hebben zowel 
terugtrapremmen als handremmen. 
Prijs €55,- per stuk. (eventueel in één koop voor €100,-) 
Fam. vd Molen, Zandoerle 
(040 - 2052699.  

§§§§§§ 
Te koop: 
Konijnenhok, model flappie, € 15,-  
Roze kinder omafiets,   € 15,-  
Loeki meisjes kinderfiets   € 15,-  
  
ZGAN 
Voor meer informatie Lynn en Faye van de Vorst  
(040 - 2053265  

§§§§§§ 
 
Te koop: 
2 oude eiken mechelsche stoeltjes met webbing zitting en 
mooie rug, zijn al opgeknapt. Samen € 35,- 
  
Te koop : 
11 Engelse kop en schotels, verschillende motieven, 
 € 1,- per stuk. 
  
Te koop : 
2 tafellampen met stoffen kap, roomkleur, voet gemarmert, 
t.e.a.b. 
  
Te koop : 
Sterrenkijker, verschillende sterktes, nog helemaal nieuw, 
 € 30,-  
  
Fam. v.d. Berk, Feit 25 Veldhoven  
(040 - 2557190 
  

De redactie feliciteert Chris, Carolien en Loïs Sandkuijl met 
de geboorte van hun dochter en zusje 
 

. LOLA. 
 

De redactie feliciteert 
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Pinksterfiet- stocht. 
Wij hebben mee gedaan aan de pinksterfietstocht. We heb-
ben heel goed ons best gedaan. Toen we terug kwamen was 
er nog niks te doen in D’ouw school. Daarom zijn we tus-
sendoor nog even naar Jan geweest. We moesten onder weg 
foto’s van bankjes zoeken, sommige waren wel een beetje 
veranderd en erg moeilijk. Bij een post bij het ouwe meer, 
moesten we ons gewicht raden en hoeveel je er langs zat 
waren min punten. Wij zaten er allebei maar 0.4 kilo vanaf. 
We hadden alle bankjes goed en de vragen ook wel redelijk 
gemaakt, daarom hebben we gewonnen!! 
 
 
Groetjes Jan en Paul 

Personeel  gezocht 

Wie wil ons helpen? 
 
Bij korfbalvereniging BIO zijn we op zoek naar iemand die 
onze kantine zou willen poetsen, uiteraard tegen een ver-
goeding. 
 
Het betreft de periodes half augustus t/m oktober en van 
maart t/m eind mei. 
De keuze van de dag is voornamelijk op vrijdag maar over-
leg is altijd mogelijk. 
Voor informatie over de werkzaamheden en/of vragen be-
treffende de vergoeding en het aantal uren kunt u terecht 
bij: 
 
Jan Reker (penningmeester) 
( 040 -  2052619  /  06 - 24868994 
 
Bestuur BIO 

Winnaars aan het woord 
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Fondsenboek 

Geld zoeken voor verengingen loont! 
Vereniging van fondsen van in Nederland 
 
Een van de ‘makkelijkste’ geldgevers zijn fondsen. Deze 
zijn immers in het leven geroepen om geld weg te geven. 
Maar fondsen zijn niet voor alles en iedereen. Ze stellen 
wel hun eisen. Het fondsenboek kan daarbij helpen én niet 
onbelangrijk: in Oerle zijn 2 inwoners die verenigingen en 
stichtingen mee helpen zoeken naar ‘inkomstenbronnen’. 
Deze twee zijn: 
Jan van den Oetelaar, Oude Kerkstraat 33, 5507 LA  
Veldhoven, ( 040 - 2051548 
en 
Martien van der Wijst, Oude Kerkstraat 30a, 5507 LC  
Veldhoven, ( 040 - 2051942 
  
De Vereniging van Fondsen in Nederland (afgekort FIN) is 
een belangenvereniging van vermogensfondsen. De uitgave 
van het Fondsenboek en de FondsenDisk, waarin de 
gegevens van zo'n 650 fondsen in Nederland zijn 
opgenomen, is de bekendste activiteit van de FIN.  
Verder ondersteunt de FIN haar leden, stimuleert onderling 
contact en samenwerking en biedt hulp bij het voeren van 
een verantwoord bestuur, vermogensbeheer en giftenbeleid. 
De FIN onderhoudt contacten met de overheid, 
maatschappelijke organisaties en de media. Ook stimuleert 
de FIN wetenschappelijk onderzoek naar fondsen en 
verzamelt documentatie en informatie over fondsen. 
FIN bevordert het oprichten van nieuwe fondsen. FIN-leden 
zijn in Nederland gevestigde vermogensfondsen die een 
aanzienlijk deel van de opbrengst van hun vermogen 
onverplicht aan meerdere personen of organisaties ter 
beschikking stellen. FIN-leden richten zich op welzijn, 
cultuur en liefdadigheid. 
 
Fondsenboek en FondsenDisk  
Voor iedereen die wel eens op zoek is naar een fonds, om 
financiële steun bij aan te vragen, is het Fondsenboek of de 

FondsenDisk (de CD-rom versie) een onmisbaar 
hulpmiddel. Met ruim 650 fondsen zijn het complete en 
actuele naslagwerken, in een zeer gebruikersvriendelijke 
uitvoering! Allebei worden ze uitgegeven door de 
Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), in 
samenwerking met Walburg Pers.  
Wat vindt u in het Fondsenboek?  
Het Fondsenboek is een hulpmiddel bij het verkrijgen van 
financiële steun van particuliere fondsen voor allerlei 
verschillende projecten en levenssituaties. Of het nu gaat 
om een studiebeurs, een culturele manifestatie, een 
maatschappelijk project of een persoonlijke situatie, met 
behulp van het Fondsenboek is in vele gevallen een fonds te 
vinden dat mogelijk een financiële bijdrage wil leveren. 
Lees ook de aanvraagtips! De fondsen in Fondsenboek en 
FondsenDisk zijn actief op de terreinen: 

− Maatschappelijk werk  
− Gezondheidszorg  
− Internationale hulp  
− Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming  
− Onderwijs en onderzoek  
− Kunst en cultuur  
− Sport en recreatie  
− Kerk en levensbeschouwing  

 
Heb je vragen, neem dan contact op met  
Jan van de Oetelaar of met Martien van der Wijst. Ze 
helpen je graag verder. Zij zijn ook in het bezit van het 
Fondsenboek en Fondsendisk. 
 
Werkgroep OWWO 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

OPRUIMING  BIJ DE WERELDWINKEL  
 
Vanaf heden t/m zaterdag 19 augustus a.s. ruimt de 
Wereldwinkel op. In de winkel vindt u een keur aan 
artikelen, die met een korting van 50% worden aangeboden. 
Ze zijn in de winkel herkenbaar aan een groene stikker. Het 
gaat ondermeer om maskers, muziekinstrumenten, schalen, 
siervogels en sieraden. 
Alle andere kunstnijverheidsartikelen -dat zijn er vele en 
ook heel mooie om cadeau te geven- staan in deze periode 
met een korting van 10% in de aanbieding. 
Eet- en drinkproducten  en Unicefartikelen kennen de 
korting niet. 
 
U vindt de UnicefWereldwinkel aan de Burg. van 
Hoofflaan 175, ( 040 - 253.75.14. 
De openingstijden zijn: maandag van 13:00-17:00 uur en 
dinsdag t/m zaterdag van 10:00 t/m 17:00 uur. 
 

Opruiming 

Met ingang van 1 september 2006 komt Mevr. M.Elings 
wonen op de Berkt nr. 18 in Oerle. 
Mevr. Elings is arts en wil keuringen gaan doen van 
mensen van 70 jaar en ouder voor de verlenging van hun 
rijbewijs. 
De kosten voor een dergelijke keuring bedragen €25,00. 
Het telefoonnummer van Mevr. Elings is met ingang van  
1 september a.s. (040 - 2301452. 
Bellen tussen 19.00 uur en 20.00 uur voor een afspraak. 
  
Bestuur KBO Oerle. 
 
 

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

Koken met de koers 

Deze keer in koken met koers 2 nagerechten. 
  
Mascarpone met advocaat en vruchten voor  
4-6 personen. 
  
Ingredienten: 
100 gram gedroogde pruimen zonder pit 
½ liter koude thee 
ca. 6 halve perziken ( uit blik ) 
125 ml vanillevla 
2 eetlepels advocaat 
250 gram mascarpone 
ca. 4 eetlepels lichtbruine suiker. 
  
Voorbereiden: 
Wel de pruimen enkele uren in de koude thee. Laat ze 
uitlekken en snijd ze in kleine stukjes. Snijd de perziken in 
kleine stukjes. 
Bereiden: 
Roer de stukjes fruit, de vanillevla en de advocaat door de 
mascarpone. Verdeel de mascarpone over vuurvaste bakjes. 
Strooi op de mascarpone een dun laagje bruine suiker. Zet 
vlak voor het opdienen de bakjes even onder de gril en laat 
de suiker karameliseren. Dien meteen op. 
Dit nagerecht kan ook met vers fruit worden gemaakt. In de 
winter bijvoorbeeld met stukjes appel,peer,meloen,banaan 
en druiven. In de zomer met verschillende soorten rood 
fruit. 

In port gemarineerde kersen met limoenmascarpone 
voor 4 personen. 
  
Ingredienten: 
500 gram verse kersen zonder pit 
4 eetlepels rode port 
4 eetlepels fijne kristalsuiker 
1 zakje gepelde pistachenoten ( 55 gram ) 
1 citroen 
1 limoen 
125 ml slagroom 
½ bakje mascarpone ( 250 gram ) 
  
Bereiden: 
Kersen marineren in port en 2 eetlepels suiker. In een droge 
koekenpan pistachenoten licht roosteren. Laten afkoelen en 
de nootjes fijnhakken. Citroen en limoen schoonboenen en 
schil raspen. Limoen uitpersen. In een kom slagroom 
opkloppen met 2 eetlepels suiker. Mascarpone losroeren 
met rasp en limoensap. Slagroom erdoor mengen en 
eventueel extra suiker toevoegen. Kersen met port over vier 
coupes verdelen. Mascarpone erop scheppen en 
pistachenootjes erover strooien. 
 
 EET SMAKELIJK!!!!!!!! 
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marinella@boer10.com 
Atelierruimte: 
De Run 5404 

5504 DE Veldhoven 

www.boer10.com 
Postadres: 
Berg 82 

5508 AX Veldhoven 

Marinella Boer10 
Groendecoraties, Workshops en 

Creatief Atelier 
 

Mooie decoraties voor in huis en de tuin 
 

Open dagen, zaterdag 2 en zondag 3 september. 
Zaterdag van 14.00 uur tot 20.00 uur 
Zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur 

Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143 

De Run 4346 Veldhoven 
Tel. 040-2532150 

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

Compleet verhuurprogramma op 

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

het boek Handelingen der apostelen staat in het 6e 
hoofdstuk dat er twee groepen zijn: de Hellenisten 
(Grieken) en de Hebreeën (Joden). Ik citeer: “In die dagen, 
toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de 
Hellenisten te mopperen op de Hebreeën; ze vonden dat 
hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden 
achtergesteld. De twaalf riepen daarop de hele groep 
leerlingen bij elkaar en zeiden: “Het is onverantwoord dat 
wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen 
voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven 
personen uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van 
de Geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak 
belasten, terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en 
de bediening van het woord.” Zoals Jezus rondging en de 
mensen hielp zo moesten de leerlingen van Jezus het ook 
doen. Dat staat vermeld in het evangelie van Mattheüs 
(hoofdstuk 25, 31 - 46). In dat deel prijst Jezus degenen die 
klaar hebben gestaan voor de medemens die (bijna) buiten 
de maatschappij staan. Zo worden de zes goede daden 
genoemd: “Ik had honger en jij hebt Mij te eten gegeven. Ik 
had dorst. Ik was naakt, vreemdeling, ziek of gevangen.” 
Volgens Mattheüs is Jezus solidair met deze mensen: “Al 
wat je gedaan hebt voor één van de minste broeders van 
Mij, heb je voor Mij gedaan.” 
 
En nu...? 
 
De tekst uit het evangelie van Mattheüs is de basis voor wat 
wij de zeven werken van barmhartigheid noemen. In de 
christelijke traditie is er aan de oorspronkelijke zes werken, 

De parochie 

Weekendvieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekend van 19 – 20 augustus: 
za 19.00 uur:  Woord- en Communieviering met pastoraal 

werker M. Sanders 
zo 10.15 uur:  Woord- en Communieviering met pastoraal 

werker M. Sanders (Convocamus) 
 
Weekend  van 26 – 27  + 29 augustus: 
za 19.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders   

(collecte voor de MIVA) 
zo 10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders   

(collecte voor de MIVA) 
di   19.00 uur: Herdenking St. Jan Onthoofding: 

Eucharistieviering met pastoor W. Smulders   
 
Weekend  van 2 – 3 september: 
za 19.00 uur:  Woord- en Communieviering met pastoraal 

werker M. Sanders  
zo 10.15 uur:  Woord- en Communieviering met pastoraal 

werker M. Sanders (St. Jankoor)  
 
Weekend van 9 – 10 september: 
za 19.00 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo 10.15 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(Convocamus) 
 
Jaar van de diaconie 
 
Het komende jaar gaan wij in de parochie Heilige Drie-
eenheid werken met een jaarthema. Eén onderdeel van de 
kerk wordt dan in dat jaar extra belicht. Voor het jaar 
 2006-2007 is het thema ‘diaconie’. Zonder al te moeilijk te 
doen is de diaconie: ‘dienst aan de samenleving vanuit de 
kerk’. De diaconie is al onderwerp van de vroegste kerk. In 
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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

Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Mick Peters, de Beemd  2 
Mathijs Renders,  Oude Kerkstraat 61 
 
Overleden: 
Will Gijsbers, echtgenoot van Netty Vosters, 
De Glazenmaker 43,  (73 jaar) 
Michel van der Palen, echtgenoot van  
Lenie Meulenbroek, Heksenberg 2, (61 jaar)  
 
Pastoresteam: 
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
email: kerk@parhdrie-eenheid.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 (per intentie € 8). 
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! 

een zevende toegevoegd: het begraven van de doden. De 
kerk heeft in de eeuwen daarna werk gemaakt van deze 
werken van barmhartigheid. Er zijn er daarna velen aan 
toegevoegd. De zogenaamde actieve ordes van zusters en 
paters en fraters hebben juist de ‘christelijke dienst van 
zorg, strijd en solidariteit ten behoeve van de mensen in 
nood’ in hun vaandel staan. Diensten van ziekenzorg 
(waarom wordt een verple(e)g(st)er in het ziekenhuis nog 
steeds zuster of broeder genoemd?), diensten van strijd 
(verdediging van de rechten van mensen), diensten van 
voedsel-, water- en kledinghulp. Veel van deze zaken zijn 
in Nederland nu door de overheid geregeld. Maar er zijn 
nog vele landen in de wereld waar dat heel slecht geregeld 
is (denk onder andere ook aan het ‘rijke’ Verenigde Staten 
van Amerika). Ook in Nederland vallen helaas nog altijd 
mensen tussen de wal en het schip. Er is nog steeds hulp 
nodig.  
 
En wat gaan wij nu doen...? 
 
In het komende jaar gaan wij iedere maand één van de 
zeven werken van barmhartigheid ‘behandelen’. Wij doen 
dat tijdens alle vieringen in het eerste weekeinde van de 
maand met een themadienst rond dat werk van 
barmhartigheid. Deze viering moet ook voorbereid worden 
en iedereen wordt uitgenodigd om dit te doen met de beide 

pastores. Voor september gaan wij het eerst hebben over 
diaconie in het algemeen en de voorbereidingsbijeenkomst 
is op maandag 21 augustus in de H. Caecilia-kerk. U bent 
van harte welkom om de teksten en het onderwerp met 
beide pastores te bespreken. Tevens is er steeds een 
katechese avond waarbij wij iemand uitnodigen om 
concreet te praten en te discussiëren over dat werk van 
barmhartigheid. De eerste avond die gepland is rond 
diaconie is maandag 11 september. Iedereen is hier ook 
voor uitgenodigd. Misschien komt er weer een beetje meer 
diaconie bovendrijven in de parochies in Veldhoven.  
 
Voor alle duidelijkheid geef ik dit alles hieronder in een 
schema het komende jaar weer: 
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Alle avonden vangen aan om 20.00 uur. 
Houdt de Koers van Oers en het parochieblad in de gaten 
voor meer informatie en ook het internet: 
www.parochieheiligedrie-eenheid.com. 
 
Ik hoop op een dienstbaar jaar in de parochie heilige  
Drie-eenheid en voor de gemeente Veldhoven. 
 
Mardi Sanders 
 
 
Oproep: 
De acolietengroep voor de uitvaarten in de St. Jan de 
Doperkerk verzoekt om uitbreiding. Door omstandigheden 
is de groep de laatste tijd een beetje uitgedund en daardoor 
is de druk voor de overige leden wat groot aan het worden. 
Want ook een uitvaartacoliet kan ooit een afspraak hebben, 
die moeilijk te verzetten is!  
Daarom dus een oproep aan vrijwilligers die ’s morgens 
van ±10:00- tot 12:00- uur voor hun medeparochianen 
willen klaarstaan.  
Voor informatie en aanmelding kan men terecht bij  
Fried van der Velden: (040 - 205.12.83. 

onderwerp: Preek 
gesprek: 

vieringen: katechese: 

    

diaconie 21 augustus 2 en 3 
sept 

11 septem-
ber 

zieken be-
zoeken 

18 septem-
ber 

30 sept. 
en 1 okt. 

9 oktober 

doden be-
graven 

23 oktober 4 en 5 
nov 

13 novem-
ber 

naakten kle-
den 

20 novem-
ber 

2 en 3 dec 11 decem-
ber 

hongerigen 
voeden 

22 januari 27 en 28 
januari 

5 februari 

dorstigen 
laven 

26 februari 3 en 4 
maart 

12 maart 

gevangenen 
bezoeken 

23 april 5 en 6 
mei 

14 mei 

vreemdeling 
opnemen 

28 mei 2 en 3 
juni 

11 juni 

Die zon,  
die we in de lente 
blij begroeten. 
Die zon, 
die het jonge groen 
aan de bomen tovert. 
Die zon, 
verschroeit dat mooie groen, 
door haar zinderende hitte. 
Die zon, 
maakt dat buiten zijn 
onhoudbaar wordt.  
Die zon, 
maar goed dat ze er is, 
want anders zaten 
we altijd maar in duisternis. 
  
***   
  

De regen lang gewenst, 
kwam met grote kracht, 

sloeg zonder mededogen 
de dorstende aarde dicht. 

De regen lang op gewacht 
brengt de kleur terug 

in de natuur,  
alles schoongewassen. 

De regen, na een uur  
al weer verwenst, 

maar zo nodig 
zo gewenst.  

Koers cultuur 
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Streetdance in Oers! 
 
In het nieuwe seizoen start Starr Planet Productions met 
Freestyle Streetdance in d’ Ouw School in Oers. Deze 
lessen zullen van start gaan vanaf woensdag 6 september 
2006. Kinderen en tieners vanaf de leeftijd 4 jaar kunnen 
zich inschrijven voor een gratis proefles op woensdag  
23 augustus aanstaande.  
 
Gratis proeflessen zijn als volgt ingedeeld: 
KidsSwing:  14:00–15:00 uur leeftijden 4–8 jaar 
KidsDance:  15:00–16:00 uur leeftijden 9–12 jaar 
Freestyle Teens: 16:00–17:00 uur leeftijden 12–16 jaar 
Tevens geven wij Streetdance voor 16 jaar en ouder. Dus 
ook volwassenen! Het dansniveau en de muziekstijl wordt 
per groep aangepast. 
 
De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd 
of niveau. De Freestyle Streetdance lessen kenmerken zich 
door een persoonlijke en zeer professionele aanpak, waarbij 
wordt gewerkt met kleine groepen. Zo is er altijd een 
groepsles geschikt voor jou! 
 
Mocht er hiervoor interesse zijn kunt u zich aanmelden via 
onze site www.starrplanet.nl (klik op ‘inschrijven’ en 
vergeet niet in te vullen ‘interesse in’ gratis proefles en de 
leeftijd) 
 
Meer informatie is te vinden op www.starrplanet.nl of 
telefonisch ( 040 - 2540748. 
 

Een knallende fles champagne op de website van tennis-
vereniging De Korrel maakte  bezoekers ervan duidelijk dat 
er iets te vieren viel. De Oerlese club herdacht in het week-
end van 10 juni haar vijfentwintigjarig bestaan en opende 
haar herbouwde tennispaviljoen. 
 
De schrik sloeg voorzitter Wiel Berden vorig jaar maart om 
het hart toen hij ’s morgens om 4 uur door een Korrellid 
werd gebeld met de mededeling dat het tennispaviljoen in 
brand stond. “Je snapt het niet, je bent nog niet echt wak-
ker. Een brand is zoiets onwezenlijks. Ik ben er meteen 
heen gegaan en de hele morgen erbij gebleven. Alles was 
koolzwart geworden. Alleen de kleedlokalen en toiletten 
zijn behouden gebleven. Onder de leden heerste grote ver-
slagenheid. Het clubgebouw was door hen in eigen beheer 
gebouwd.” Inmiddels is het grootste leed alweer geleden. 
Het kantinedeel en het dak zijn helemaal vernieuwd. “De 
club heeft weer een nieuw hart gekregen”, stelt hoofdredac-
teur van het jubileumboek Ben Kumeling tevreden vast. 
 
In 1980 bleek uit een enquête dat er in Oerle belangstelling 
was om te gaan tennissen. Een groepje onder leiding van 
Harrie van Veldhoven ging aan de slag en een jaar later 
werd onder de naam T.I.O. (Tennissen in Oerle) op twee 
particuliere banen gestart. Enkele jaren later kon men 
terecht op vier nieuwe banen aan het Smidsvuurke in  
Oerle. In 1985 werd het eerste clubgebouw van steen 
geopend. Tot aan de fatale brand in 2005 zou het paviljoen 
nog enkele keren worden uitgebreid. 
 
Onder de ruim 900 leden zijn veel actieve tennissers. Ber-
den: “De banen zijn vrijwel altijd bezet, zelfs in de winter.” 
De tennisvereniging draagt de jeugd een warm hart toe. “De 
begeleiding van de jeugd is heel intensief. Om deze groep 
voor de vereniging te behouden moeten we ze iets extra 
bieden. Ze moeten hun eigen sterktes tegenkomen op de 
tennisbaan. Het beleid is er op gericht om een vaste kern 
van jongeren actief bij de vereniging te blijven betrekken. 
Zo zijn onze leden Loes Meulenbroeks en Stijn Simons als 
clubtrainer werkzaam. Op die manier zullen mogelijk meer 
jeugdleden zich aangetrokken voelen om lid van de 
vereniging te blijven.” 
 
De door de Korrel in het leven geroepen Veldhovense Ten-
nis Kampioenschappen is voor de voorzitter het hoogtepunt 
van het jaar. “Dit jaar vond de negentiende editie daarvan 
plaats. Er wordt altijd veel over nagepraat en geëvalueerd”, 
lacht hij. 
Naast een receptie en feestavond vormde een tennisclinic 
met Paul Haarhuis op zondag het hoogtepunt van de jubil-
eumviering. 
 

Streetdance in Oers De Korrel 25 jaar 
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Het interview 

Olifanten wassen in de rivier 
Loes Meulenbroeks vertelt over haar stage in Nepal 

 
De grote vakantie zit er voor de meesten weer op. Maar 
om nog een beetje in de vakantiesfeer te blijven volgt 
hieronder het verhaal van Loes Meulenbroeks. Zij is 
samen met haar vriendin en studiegenoot  
Sandra Rutten 5 maanden naar Nepal geweest om daar 
stage te lopen en een project op te zetten. 
(door: Miranda van Vlerken en Annie van der Velden) 
 
Als we bij Loes thuis aan de thee zitten, begint ze meteen te 
vertellen. Loes woont vanaf haar 4e jaar in Oerle. Ze is hier 
al op de peuterspeelzaal begonnen en woonde toen nog in 
de A.P. de Bontstraat. Op de basisschool bleek al snel dat 
Loes een voorkeur had voor sporten en dat ging haar ook 
goed af. Ze heeft geturnd, geschaatst en tennist vanaf haar 
8e jaar. Net zoals alle andere meiden van haar klas ging ze 
ook korfballen en later heeft ze ook nog aan wielrennen 
gedaan. Op een gegeven moment moest ze gaan kiezen 
tussen korfbal en tennis want die wedstrijden vielen heel 
vaak samen. Korfballen met al die meiden was wel heel 
gezellig, maar ze koos toch voor het tennissen omdat ze dat 
leuker vond. 
 
Naar de sportacademie 
Na het VWO is Loes terecht gekomen op de Fontys 
Sporthogeschool voorheen ook wel ALO genoemd 
(Academie voor Lichamelijke Opvoeding). Tijdens het 
vierde leerjaar moet je een half jaar stage lopen. Het 
merendeel van de studenten komt dan terecht bij een 
basisschool of middelbare school om gymles te geven. 
Maar Loes vertelt: Ik geloof zelf niet dat de rest van mijn 

leven voor de klas staan, iets voor mij is. En tijdens het 
1e jaar had ik al iets vernomen over een meisje dat haar 
afstudeerscriptie in Nepal had gedaan. Dat buitenlandse 
avontuur trok mij ook wel. Toen ik dus een stage moest 
gaan regelen heb ik contact gezocht met dat meisje en zij 
was direct heel enthousiast. Ze vertelde me heel veel en liet 
allerlei foto’s zien. Vanaf dat moment was ik eigenlijk 
helemaal verkocht. Maar het is bij ons op school niet 
gebruikelijk om in het buitenland stage te lopen. Ik moest 
een hoger aantal studiepunten scoren dan mijn 
medestudenten en ik moest een goede motivatiebrief 
schrijven. Uiteindelijk kreeg ik toestemming van school. 
Mijn vriendin Sandra twijfelde in het begin heel erg, maar 
uiteindelijk is ze gelukkig met mij meegegaan.”  
 
Nepal 
“Na een vermoeiende reis kwamen wij 27 oktober 2005 
terecht op een school in Nepal. We sliepen daar in een 
hostel, samen met een aantal meiden die bijles kregen of die 
te ver van de school af woonden. Sandra en ik hebben daar 
4 maanden lang stage gelopen en les gegeven in biologie en 
gym. We hadden daar een heel goed contact met de 
leerlingen. Het is wel fijn dat je met z’n tweeën bent, want 
dan kun je tenminste je ervaringen met iemand delen. Op de 
matrassen die ons werden toegewezen lag een lakentje dat 
wij vantevoren wel even wilden uitwassen. Maar toen we 
dat laken van het bed af trokken, kropen de kakkerlakken 
gewoon in het matras weg! Als we ’s avonds wilden gaan 
slapen, kwamen die beesten te voorschijn. Dat geluid 
vergeet ik nooit. Als we midden in de nacht even naar de 
wc moesten en dan met de zaklamp op de vloer schenen, 
krioelde het van die beesten! Maar op den duur wen je dáár 
zelfs aan.” 
 

Politieke spanningen 
Al die maanden dat we daar waren hebben we voornamelijk 
van rijst geleefd. Drie keer per dag aten we dikke, aan 
elkaar geplakte rijst. Vlees durfden we echt niet te eten en 
fruit aten we alleen als we het zelf konden schillen. 
Bananen, mandarijnen enzo, dat ging goed. Maar andere 
soorten fruit wassen de mensen in Nepal vaak met water uit 
de rivier en als wij dat binnenkrijgen, worden we doodziek. 
Dus we moesten echt goed opletten. Op een gegeven 
moment was het met de politieke situatie in Nepal heel 
onstabiel gesteld. Overal waren checkpoints en het 
Nederlands Consulaat stuurde ons een mailtje dat we 
binnen moesten blijven vanwege stakingen van Mao-isten. 
Het was verkiezingstijd en bij ons in de buurt kon je zo nu 
en dan echt een bom horen ontploffen. Mensen van de 
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organisatie waar wij stage liepen, hielpen ons gelukkig heel 
goed en waarschuwden ons wanneer het echt niet meer 
veilig was. Er werd toen ook een avondklok ingesteld en 
daar hebben we ons netjes aan gehouden. Later werden we 
alsnog dringend verzocht de streek te verlaten vanwege het 
gevaar. 
 
Vakantie 
In januari kwam mijn moeder bij ons op bezoek samen met 
een tante. Zij hadden een reis geboekt via een Nederlandse 
reisorganisatie en samen met hun hebben we een trektocht 
gemaakt. In februari is mijn vriend overgekomen, samen 
met de vader van Sandra. Ik heb toen samen met mijn 
vriend 2 weken vakantie gevierd. We zijn door de jungle en 
door de bergen getrokken. Op een gegeven moment 
kwamen wij aan bij een lodge waar verder geen toeristen 
waren, alleen mijn vriend en ik. Het personeel gebruikt daar 
olifanten om zwaar werk te doen. Grote takken versjouwen 
etc. Olifanten worden daar als een soort huisdier gehouden. 
Mijn vriend weet dat ik gek ben op olifanten en heeft dat 
tegen een van de personeelsleden verteld. De volgende dag 
vroegen ze of ik mee wilde naar de rivier om de olifanten te 
wassen. Dat was echt super! Ik mocht op de olifant 

klimmen en moest maar zien hoe ik me vasthield want er 
zat natuurlijk geen mand op! Ik zat ongeveer bij zijn kop en 
probeerde me met mijn benen vast te klemmen, maar dat 
viel niet mee! Toen liep die olifant ook nog van de oever 
naar beneden naar de rivier. Je snapt wel dat ik echt moeite 
had om er op te blijven zitten, maar het is me gelukt. Toen 
het beest in het water stond begon hij met zijn slurf te 
spuiten en daarna liet hij zich op zijn kant in de rivier 

vallen. Ik was dus helemaal doorweekt en die jongen van de 
lodge lachte maar. Ik vond het allemaal prima, deze 
ervaring nemen ze me niet meer af. De dagen erna ben ik 
nog een aantal keren mee geweest om de beesten te wassen. 
Maar jammer genoeg kwam ook aan deze vakantie een eind 
en moesten we weer terug om aan het project van Sandra en 
mij te beginnen, waar we natuurlijk ook erg naar uitkeken. 
 
Het project: Play for Peace  
"Onze stage zat er inmiddels op en we zijn na de vakantie 
vertrokken naar Hetauda, in het zuiden van Nepal, om 
verder te gaan met ons project. Thuis hadden we al heel wat 
geld ingezameld (meer dan € 3.000,=).  Het project hebben 
we “Play for Peace” genoemd. In dat gebied leven namelijk 
heel veel kinderen die door het politieke conflict heel veel 
ellende hebben gezien en daardoor zijn getraumatiseerd. 
Het is voor die kinderen dus heel belangrijk dat zij zich 
kunnen ontspannen en spelletjes leren doen. Een simpel 
tikspelletje vinden zij al geweldig.  
We hebben daar ter plekke spullen gekocht van ons 
ingezamelde geld. We hebben een basketbalveld voor ze 
aangelegd, 8 tafeltennistafels gekocht, sportkleding 
aangeschaft en clinics gegeven voor docenten, zodat zij 
leren hoe je gymles moet geven. Er zaten op een gegeven 
moment wel 17 docenten aan de zijkant aantekeningen te 
maken. We hebben ook een dag georganiseerd voor 
gehandicapten. Het spreekt voor zich dat zij nog nauwelijks 
tot nooit aan sport en spelletjes doen. En voor de meiden 
(want die mogen eigenlijk ook niet gymen) hebben we een 
volleybaltoernooi georganiseerd. Tot slot hebben we een 
boekwerk achtergelaten met allerlei spelletjes en 
sportlessen  en tips voor de leraren.  
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Ik vond het een geweldige ervaring in Nepal. Als je de 
kinderen in Nederland lesgeeft, weet je dat er altijd een 
aantal bijzitten die gaan klieren. Maar de kinderen in Nepal 
zijn heel gretig, ze willen graag dingen van je leren en zijn 
je ook dankbaar. Je hebt het idee dat je de kinderen 
werkelijk iets kunt leren en dat geeft heel veel voldoening. 
Als je die kinderen in de ogen kijkt dan stralen ze gewoon." 
 
Scriptie 
"Ik ben inmiddels alweer een paar maanden thuis en heb de 
afgelopen maanden aan mijn  afstudeerscriptie gewerkt. 
Vanaf het moment dat ik geslaagd ben mag ik me officieel 
1e graads docent lichamelijke opvoeding noemen. Ik werk 
momenteel een aantal uren op afroep bij David Lloyd in de 
fitnessruimte en ik geef op dinsdag en woensdag tennisles 
bij de Korrel. Dat is ook heel leuk om te doen. Zelf speel ik 
ook nog in de landelijke competitie. Eigenlijk zou ik na 
mijn studie nog wel orthopedagogiek willen doen. Maar na 
de invoering van het nieuw studiesysteem duurt deze studie 
weer gewoon vier jaar waarvan je het grootste deel zelf 
moet betalen. Voorheen kreeg je vrijstellingen en kon je 
deze studie nog in 2 jaar doen. Ik weet dus nog niet zo goed 
wat ik moet gaan doen: werken of verder studeren. En het 
buitenlands avontuur blijft ook trekken. Wie weet waar ik 
dus nog terecht kom!" 
Inmiddels is Loes afgestudeerd. Gefeliciteerd Loes en veel 
succes in de toekomst. 

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

Jaarvergadering OWWO 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse 
bijeenkomst van OWWO met alle verenigingen, stichtingen 
en comités in Oerle op : 
 
Woensdag : 6 september 2006 
Aanvang  :  20.30 uur. 
Plaats  :  Dorpscentrum d’Ouw School, Oerle. 
 
Agenda : 
 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen verslag bijeenkomst OWWO 2005 
4. Evaluatie van Annemieke Kamoschinski n.a.v 

enquête verenigingen 2005 
5. Voortgang wijkplatform 
6. Pauze 
7. Uiteenzetting Harmonie St. Cecilia , activiteiten 

jubileumjaar 2007 
8. Rabo stimulering verenigingsprijs 
9. Kerst in Oerle, uiteenzetting door Mardi Sanders 
10. Rondvraag 
11.  Sluiting 
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En vlieg blijft vliegen … en ik er achteraan. 
Nou is het vliegen van zo’n vlieg natuurlijk niet zo 
verschrikkelijk erg. Nee, het wordt pas menens wanneer hij 
gaat zitten! 
Maar deze vlieg wil niet zitten. Ja, hij wil wel maar dan 
wanneer ik het niet zie. Zo gauw ik zijn richting maar 
uitkijk vliegt hij weer. 
Hij volgt me voortdurend van de keuken naar de serre en 
via de kamer terug … alsof ik honing aan mijn achterste 
heb. Ik heb voor de zekerheid nog mijn broek 
gecontroleerd, maar ik zag niets van dien aard aan dat 
kledingstuk hangen. 
 
Mijn elektrische mepper heeft in elk geval mijn hele huis 
gezien en al op diverse plaatsen gelegen, maar vlieg … 
vliegt nog lustig rond en zet zich neer wanneer de mepper 
niet in de buurt is. 
 
Eerlijk gezegd denk ik dat ik misschien eerst een cursus 
vliegenmeppenmeteenelektrischevliegenmepper moet 
volgen. 
 
Toch heb ik het apparaat niet helemaal voor niets gekocht. 
Eén wesp heb ik er mee kunnen raken  Maar die kan het 
verhaal nu niet meer door vertellen. 
 
Morgen ga ik les nemen  bij een kenner. 
 
Niet meer nodig! Ik heb de vlieg net gewoon tussen twee 
handen gevangen en bewusteloos geknepen. Naar buiten 
gesmeten en gezegd dat hij nooit meer terug mag komen. 
 

Thea 

Overpeinzingen 

Vliegenmepper 
 
Ik heb zo’n elektrische vliegenmepper gekocht. 
Je weet wel … zo’n miniatuur mattenklopper, maar dan met 
draadjes horizontaal in plaats van vlechtwerk. En … met 
batterijtjes waardoor de draadjes onder stroom komen te 
staan. 
Van andere mensen heb ik al gehoord dat zo’n apparaat 
onmisbaar is en dus heb ik eens flink in de beurs getast. 
Zo’n ding kost wel bijna € 4,-- ! 
En zeg nou niet dat zoiets te duur is, want dat heb ik al 
gemerkt. In een andere winkel zag ik een soortgelijk 
apparaatje voor € 3,50 liggen. Maar manlief vertelde mij 
dat die waarschijnlijk van veel lagere kwaliteit zal zijn. En 
hij kan het weten, want bij ons boottochtje kortgeleden 
heeft hij al eigenhandig kennisgemaakt met zo’n  mepper. 
 
Thuisgekomen zie ik al meteen een vlieg in de keuken. 
Testen … denk ik dus. 
Apparaat uit de verpakking … batterijen erin … en … op 
jacht. 
 
Nou vergeet het maar. 
Vlieg laat zich niet vangen. Vliegt lustig van keukenkastje 
naar keukenkastje met een tussenlanding op mijn neus. 
 
Heeft waarschijnlijk van soortgenoten allang vernomen, dat 
je voor deze apparaatjes extra voorzichtig moet zijn. En ik 
mag er niet mee meppen staat er op de verpakking, maar 
moet het voorzichtig, met het lichtje aan, op de vlieg 
neervlijen. 
Nou dat is lastiger dan ik dacht. 
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Dahlia tentoonstelling….. 

Dahlia tentoonstelling ! 

  
Hierbij nodigen wij iedereen uit om onze jaarlijkse 
tentoonstelling te bezoeken. 
Dit jaar is ons thema: ieder 
vogeltje zingt zoals het gebekt 
is in Oerle! 
Hiervoor zal exposeren: 
Vrienden van vogelvereniging 
de Hofzangers 
  
Decoratief schilderen door 
Marjolein Hofman 
  
Via een fotopresentatie een terugblik naar 
 “Pompoenenplezier met Halloween ” 2005 
  
Noteert u deze datum, het is beslist de moeite waard om 
eens een kijkje te komen nemen. 
  
Bloemenvereniging 
                                “Groen en Keurig” 

…...Halloween 

Het pompoenenspektakel komt er weer aan. 
 
Nog maar tien weken en dan vindt al weer de opening 
plaats van het derde pompoenenspektakel. Op zaterdag 28 
oktober zal de aftrap plaatsvinden van de editie 2006. 
 
Iedereen herinnert zich nog wel de mooie creaties van vorig 
jaar. Die overtroffen de eerste pogingen van 2004 
ruimschoots. Afgaande op de vele positieve reacties van 
vorig jaar gaan we er van uit dat we dit jaar weer meer 
deelnemers zullen mogen begroeten. Ook verwachten we 
dat de stijgende lijn van het niveau zich dit jaar zal 
voortzetten. De publieke belangstelling was vorig jaar op 
veel dagen ongekend groot. Omdat we het spektakel dit jaar 
met enkele dagen ingekort hebben verwachten we weer veel 
bezoekers per dag. 
 
Het pompoenenspektakel vindt dit jaar plaats van zaterdag 
28 oktober tot en met woensdag 1 november. De 
prijsuitreiking is zondag 5 november om 19.00 uur in 
dorpscentrum d’ Ouw School. Aanmelden kan via het 
formulier in deze Koers. Indien u de Koers wilt bewaren 
kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij een van de leden 
van Groen en Keurig. Er hoeft dit jaar geen categorie 
opgegeven te worden. In de volgende Koers volgt meer 
informatie over dit spektakel dat Oerle weer op de 
evenementenkalender heeft gezet. 
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Datum:______________ 
  
  
  
 

 Inschrijfformulier :      Pompoenen plezier met halloween     
  
Naam :_______________________________ 
  
Adres :_______________________________ 
  
Postcode/Plaats_______________________ 

  
  
  

  

 
X   Kruis aan wat bij u van toepassing is 
  
Let op ! 
Als men inschrijft voor de categorie halloween, heksen, spoken, van alles wat, dan moet je rekening 
houden dat er in de creatie ook pompoenen verwerkt worden. 
  
Voor degenen die er een echte show van willen maken, dit graag tijdig opgeven met de vermelding van de 
tijden. 
B.v. de begintijd 19.00 uur en dan elk half uur tot 22.00 uur. 
Dit kunnen we dan vermelden in de routebeschrijving.                       
                                                                 
P.S.  
Lever het inschrijfformulier zo snel mogelijk in s.v.p. zodat we de route daarop kunnen samenstellen. 
  
Inleveradressen:    
  

Categoriën : Volw. Kind Straat of 
Buurt 

School of 
Vereniging 

Met show 

Pompoenen : 
  

          

Halloween : 
  

          

Heksen : 
  

          

Spoken : 
  

          

Van alles wat : 
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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 

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 

Oproep opening Oers Kermis 
 
Op zaterdag 16 september a.s. begint de kermis in Oers. Tot 
vorig jaar werd de kermis geopend door de Oerse harmonie 
in samenwerking met de Stichtingen Nieuwe Levenskracht 
en Boergondisch Oers. Nu Boergondisch Oers op verzoek 
van de kermisexploitanten haar activiteiten naar mei-juni 
verplaatst heeft, en Nieuwe Levenskracht aangegeven heeft 
maar net genoeg mensen te hebben voor de eigen 
activiteiten, dreigt er voor het 2e achtereen-volgende jaar 
geen officiële opening van de Oerse Kermis plaats te 
vinden. Wij als OWWO vinden dat jammer. Daarom doen 
wij hierbij een oproep aan alle Oerse verenigingen om te 
overwegen de opening dit jaar – samen met de harmonie – 
te organiseren. Voor de organiserende vereniging bestaat de 
mogelijkheid om de Oerse jeugd wat vrijkaartjes voor de 
kermis te bezorgen en/of zelf de clubkas wat te spekken. 
Geïnteresseerde verenigingen kunnen contact opnemen met 
Frans Loijen ((040 - 2051028) of 
Wim Luijkx  ((040 - 2543107). 
 

OPROEP !!!!! Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers , jaargang 1977 nr. 2 
  
  
Jong Nederland, Toernooi Reusel., 
Daar aangekomen werden de tenten opgezet.,n Paar uur 
later begonnen we met een spel ( dat voor ons hopeloos 
was). Het volleyen viel niet mee, het leek meer op een 
bokswedstrijd. ,s Avonds werden de hongerige monden 
gevuld met een paar boterhammen. Daarna werd een 
discjockey-wedstrijd gehouden, met als grote uitblinker 
F.L. Ondertussen werden de kratten bier aangesjouwd. 
Rond een uur of twee gingen we slapen., s Zondags werd er 
gevolleyd tegen de leiding, die natuurlijk verloren werd. Bij 
de prijsuitreiking werden we 5e, ofwel laatste. Er werd nog 
een plaatje geknipt van iedere groep en toen weer op Oers 
aan. Onderweg viel er nog een tas van de wagen af. In Oers 
aangekomen ging ieder weer naar zijns vader en moeder 
en  ,t weekend was weer voorbij. Verslag van een van de 
slechtste spelers...... 
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Oerle vruuger 

“OERLE VRUUGER” 
  

Deel 10. 
  

  
(Ontginning Oerle vervolg) 
  
Werkzaamheden 
 
De ontwatering van de vennen geschiede niet langs 
natuurlijke weg. In het belang van de ontginning moesten 
hiervoor afwateringssloten van vele tientallen meters 
worden gegraven die uitkwamen op de Bruggerijt  of 
Ekkersrijt. Dit beekje was echter op de hoeveelheid af te 
voeren water niet berekend en moest worden verbreed, 
uitgediept, schoongemaakt en waar nodig van nieuwe 
duikers worden voorzien. Voorbij de gemeente-grens 
stroomde het beekje over het grondgebied van de 
gemeenten Zeelst, Oirschot, Woensel en Best. De 
betreffende gemeentebesturen dienden dus hun 
medewerking te verlenen. Die kwam echter vlot tot stand. 
Na onderling beraad op 12 november 1908 in het raadhuis 
van Woensel werd de zaak beklonken. De gemeente Oerle  
draaide op voor tweederde deel van de kosten. En de 
gemeente Zeelst  voor eenderde. 
  
Interessante gegevens 
 
Aan de in het archief aanwezige jaarverslagen ontlenen we 
nog een aantal interessante gegevens. 
Zoals al vermeld moest ten behoeve van de ontginning de 
heide worden omgeploegd. Dat werk werd uitgevoerd door 
J. Dijmans  uit Bladel. Van 1908 tot en met 1914 rekende 
men voor een hectare ploegen f.40,- ,in 1916 f.50,- tot f.52,-
, in 1917 f.57,50 en in 1918 f.100,-.  
  
De ontgonnen percelen werden voornamelijk beplant met 
dennen. Op plaatsen waar de ondergrond van beter kwaliteit 
was, werd de beplanting gemengd met sparren en eiken en 
op lager gelegen gronden met sparren en elzen. In 1911 
werden de ontginningen bezocht door de commissaris van 
de koningin. 
  
Op het terrein werd een kwekerij aangelegd waar eikels 
werden gezaaid en dennen, sparren, berken en elzen  
werden gekweekt. Bovendien werd veel plantgoed 
betrokken van kwekerijen uit Zundert. Men ondervond 
hinder van kraaien die de eikels kort na het uitkomen 
weghaalden, van konijnen en muizen die de jonge plantjes 
afvraten.Ook korhoenders brachten schade toe aan de jonge 
dennenaanplant door het afvreten van de knoppen. 
  

Rupsen 
  
Ook werd melding gemaakt van schade door de 
dennensnuiter,de dennenlotrups en de dennenknoprups. 
Verspreiding van de dennenlotrups  werd echter 
tegengegaan door de larve van de sluipwesp. De sluipwesp 
legt haar eitjes in de poppen van de rups. 
  
Ter bevordering van de vogelstand werden op diverse 
plaatsen nestkastjes opgehangen. In 1910, nadat men hier 
voor eerst mee begonnen was, werd triomfantelijk in het 
jaarverslag vermeld dat die allemaal bewoond waren “een 
echter door een echtpaar mussen” . 
  
Met het oog op het voorkomen of beperken van brand 
werden de dennen (etcetera) beplante percelen gescheiden 
door singels, die werden beplant met loofhout. Het “3e 
Regiment Veldartillerie” werd enkele malen vermeld als 
veroorzaker van schade aan de beplanting te gevolgen van 
schietoefeningen, terwijl het tevens verantwoordelijk was 
voor het stukschieten van een duiker in de 
hoofdwaterleiding naar Bruggerijt in augustus 1913. 
  
Tot slot een overzicht van de uitgaven die in 1909 werden 
gedaan te behoeven van de ontginningswerken. 
  
Kwekerij (0,3 ha)  f.  24,52½ 
Grondbewerking 
(ploegen en spitten 14 ha)  f. 689,83½ 
Beplanting (10 ha)  f. 296,38 
Aanleg (zand)wegen (700 meter) f.   62,75 
Aanleg waterleiding (2300 meter) f. 987,51 
Stichting onderhoudt van een schuilplaats 
voor regen   f. 136,60 
Aanschaf en onderhoud gereedschap f.   10,50 
Salaris en reiskosten boswachter f. 100,00 
Diverse uitgaven  f. 124,30 
  
Totale kosten  f.2500,00   
  
Dit alles stond vermeld in de Trompetter van september 
1998. 
  
Daar ik dit geheel heb in gekort lijkt het mij beter om het 
volgende onderwerp in deel 11 te behandelen daar anders 
de zaken door elkaar heen gaan lopen 
  
Frans Loots 
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Unieke Babyboom in  Papegaaienpark  
 
Sinds enkele jaren heeft het Papegaaienpark in Veldhoven 
een overdekt tropisch oerwoud van 2000 m² met daarin een 
speeltuin en volières met bijzondere vogels die bijna 
nergens voorkomen. Zo zitten hier vele soorten 
Neushoornvogels en Toekans. Deze vogels zijn uit heel 
Europa naar ons toegekomen. Ze zaten vaak alleen in een 
kooi of samen met een partner waar ze niets van wilden 
weten. Wij hebben deze dieren zelf een huwelijkspartner 
laten kiezen. Dit heeft geresulteerd in geboortes bij 4 zeer 
aparte vogelsoorten. Omdat bekend is dat in heel Europa 
alleen in ons park deze vogels geboren zijn is dat een 
mijlpaal voor het voortbestaan van deze dieren. We zijn dan 
ook trots dat goede verzorging en behuizing en het vrij 
mogen kiezen van een partner tot dit resultaat heeft geleid. 

Babyboom in Oers 

de herder en de consultant    
   
 
 
Er was eens een herder die met zijn schapen langs de kant 
van de weg liep.  Plots dook er een splinternieuwe 
Cherokee Jeep op, bestuurd door een jongeman in  
Hugo Boss hemd, YSL broek, enzovoort. De wagen stopt 
en de man  zegt tegen de herder: "Als ik kan raden hoeveel 
schapen je hebt, mag ik er dan eentje hebben?" De herder 
kijkt naar de jongeman, kijkt naar de grazende schapen en 
zegt:"O.K." 
 
De jongeman parkeert zijn auto, zet zijn notebook en zijn 
GSM aan, surft  naar een site van NASA, scant het terrein 
af met een GPS-systeem, stelt een database samen plus 60 
volle Excel-bladen en schrijft een rapport van 150 pagina's 
dat hij op een high-tech draagbare printer uitprint. Hij 
wendt zich tot de herder: "Je hebt hier 1586 schapen." De 
herder antwoordt: "Helemaal correct, u kunt uw schaap 
hebben." 
 
De jongeman neemt een schaap en zet het in de kofferbak 
van zijn jeep. Op  dat ogenblik vraagt de herder hem: "Als 
ik uw beroep kan raden, krijg ik dan het schaap terug?" De 
jongeman antwoordt: "Goed." 
 
De herder zegt meteen: "U bent consultant."  "Hoe heb je 
dat geraden?", vraagt de jongeman. "Heel gemakkelijk", 
antwoordt de herder: 

  1) U bent hier aangekomen zonder dat iemand u erom 
vroeg 

  2) U rekent me een schaap aan om me iets te vertellen dat 
ik al weet 

  3) En u begrijpt niks van wat ik doe, want u heeft mijn 
hond net in de kofferbak gezet" 

Zomaar een verhaaltje 



19 

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 

De zeîkmeîk en de luus 
 
Grötmoet zaat mit d’r kleînkinder bekant in de kachel. 
Want bute waar ‘t godsgruwelijk raûw wéér. Jao, ‘t regende 
dè ‘t zò zékte en dörp wiejerop waar d’r zelfs ‘ne wienhoos 
gewés die de weit op ‘t vèld geliek naor de kloten haj 
gehollepe. Grötmoet porde mit d’r raaokeliêzer ‘t vuur nog 
‘s éfkes goêd op, schudde d’r ége ‘n vors bekske koffie in 
vertélde toen, un die kkliên jong nog ‘n stötje bizzig te 
haauwe, án hullie ‘n verhaoltje. 
‘n Luus en ‘n zeîkmeîk waoren án ‘t heibelen um ‘t mojste 
plekske op ‘t boerenèrf. “Ikke waar d’r ‘t urst!” zén de luus. 
“Doede gej altied zò verékkes vervélend?” knôjde de 
zeîkmeîk. De luus, die zétte van grötsigheid ‘ne snuut op as 
‘n paûw en begos alvast ‘n kuleke te graove(n) um d’r ‘s 
lekker languut bej te kunne gaon ligge. En de zeîkmeîk, die 
wier zò rooj as ‘ne kroôt, zô kwoj wier ie. “Dè’s nou krek 
wá’k woj!” docht de mél bej zien e toen ie daor nevvenop 
kwaam wippe(n) en ie vraat allebéj de beesjes op. 
De kiendjes vonnen ‘t wel ontiegelijk èrrig vör die luus en 
dieje zeîkmeîk. Mar jao, dör d’r gehérrie hán die beesjes ok 
nie zo bar goêd uut d’r döp gekeêke. En ‘t waar dus: ége 
schuld, dikken bult! 
Opoe viet vör elk kinedje nog ‘n sapketje uut ‘t trummelke
(n) en èèjde ‘t kliênste dérke ovver d’r (krulle)bölleke. 
En……bute kalorde de locht alwér ‘n aordig éndje(n) op! 
 
 
De Muuzeiker èn de Luis 
 
Opoetje zaat meej d’r kelinkienders kor bij d’èèrd, want ‘t 
waar jil kwaoi weer buite. Zeekers wèl, ‘t ston maar nie 
gèèf te rèngele wook, èn in ‘t durrep wijerop aar t’r nog wèl 
n’n èggelstèèrt uisg’ouwe, die als de tarroew op d’n akker 
verinnewerd aar. Opoetje pokte n’t vuur nog ‘s op, schonk 

De zeîkmeîk en de luus 

vur d’r eigen ng ‘n vos bakske n’in èn om die kleintjes wa 
beezig t’ouwe, vetèlde ze zullie ‘n veroltje. ‘n Luis èn ne 
muuzeiker waare n’aon ‘t akkenaaie om ‘t gèèfste plèkske 
van de waareft. “Ik waar d’r ‘t jiste,” zeej de luis. “Doede 
gij altij zwoo moeielijk?” murremereerde de muuzeiker. De 
luis trok ‘n eigegereid smoelwaarek èn begon vast ‘n olleke 
te graove, om d’r z’n eigen lèkker in te kunne nèèstele. De 
muuzeiker mokte z’n eige zwoo kwaod dattie jimmel rwooi 
aonliêp. “Das nou presiês wa’k èbbe mot,” docht ne mèèrel 
bij z’n eige, die doar nèt verbij kwaan, èn ij pikte n’ allebei 
de bjeesjes op. De kindjes vonne n’t stik aareg vur dieje 
Luis en dieje Muuzeiker, mar ja, meej al da gebakkelei, 
aarde die bjeeses nèèreges aareg in g’ad. Opoetje aolde vur 
iedere van zullie ‘n drùpke n’uit de snoeptrommel, èn bij ‘t 
jongste mèske aaide z’oover d’r bolleke. Buite wier ‘s 
awwir wa lochter. 
 
 

Lummel 
 
We zate an toffel te eijete, kùmt ‘r iemes langs en die gopte 
nogal nor binne, mènde ik. Ik zwaa zo tigge dieje mens en 
zin “hoi” en efkes latter ok nog “lul”. Zomar sles vur de 
flauwe kul. Ik kende d’n hille mens nie. ‘n Por daag latter 
lope ons jungske en ikke in ‘n drukke straot en innins ruupt 
ons mènneke al wèt ie kan en ie wijst mè hil zunnen erm: 
“Pap, daor lupt dieje lul wir!”  

Lummel 
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Vakantie programma 2006 

Het vakantieprogramma was nog volop bezig toen deze 
Koers van Oers  naar de drukkerij moest. 
Echter waren de eerste foto’s van de olympische dag en het 
bivak in Oerle al beschikbaar bij de redactie. Dat het er 
weer leuk was kunt u zelf zien. 
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  Verhaal : Spuiten maar! 
  

Bij de berenbrandweer gaat de alarmbel 
af: Trring, trring, trring!!!! 
De beren schieten snel hun uniformen 
aan en zetten hun brandweerhelmen op. 
Dan glijden ze langs de stang naar 
beneden naar de garage. "In de 
Teddystraat staat een huis in brand!" 
verteld een brandweerbeer. "We moeten 
er met de grote tankbluswagen naar 
toe!  Hij rijdt de brandweerauto uit de garage en doet het 
zwaailicht aan. "Snel, snel!" roept hij naar de andere beren 
toe. Eindelijk zitten alle brandweerberen in de auto. 
"Gordels om en vasthouden!" commandeert de chauffeur. 
"Daar gaan we" Met een luid "tudeludelu" rijden ze de weg 
op. "We moeten de eerste straat rechts inslaan, dan de derde 
links en aan het eind tot aan het stoplicht. Daar links en dan 

steeds rechtdoor,  "legt een beer uit.Tudelu, 
tudelu! De brandweerauto sjeest over de weg. 
Als de brandweer moet uitrukken dan kijkt 
iedereen altijd opgewonden toe, zelfs de 
koeien. "Pas op, die scherpe bocht daar voor 

ons!" schreeuwt een beer plotseling. Maar de chauffeur stelt 
hem gerust.: "Maak je maar geen zorgen, die heb ik al lang 
gezien." Alle dieren maken plaats als de brandweerauto met 
zwaailichten en sirene aankomt. Dat doen ze zodat hij 
sneller en veiliger aankomt op de plaats waar er 
brand is. In een auto zit een jong hondje. "Mama, 
papa kijk eens. Daar komt de brandweer!" roept 
hij opgewonden. "Waar zouden die naar toe 
gaan?" "Hopelijk niet naar ons, dat zou ik 
helemaal niet leuk vinden, " bromt zijn vader. 
"Ik wil ook brandweerman worden", droomt het 
jonge hondje. "Dan kan ik ook meerijden op die 
brandweerauto.Tudelu, Op dat moment is de 
brandweerauto ook al bliksemsnel voorbijgeraasd. Eindelijk 
komen de brandweerberen aan bij het huis aan de 
Teddystraat. Er komt dikke rook uit de ramen. "Allemaal 
uitstappen ",  beveelt de commandant. Twee slangen op de 
blustank aansluiten en een op de pomp”.Twee mannen 
nemen de ladder en een klimt er naar de eertse verdieping. 
In een ommezientje hebben de beren de slangen uitgerold 
en aangesloten."Vooruit , spuiten maar", roept de 

commandant. Uit drie 
slangen wordt nu het 
bluswater in het huis 
gespoten. Plotseling 
horen de 
brandweerberen een 
harde gil. "Ajakkes, wat 
moet dat? Op dat 

moment komt een hazenmevrouw met een rokende cake de 
deur uit rennen. Een beer houdt de 
waterstraal meteen op de cake." Stop, mijn 
mooie cake!!!!" krijst de hazenmevrouw. 
Nu is alles duidelijk. Het huis heeft 
helemaal niet in brand gestaan. Het was de 
cake, waar zoveel rook vanaf kwam. "Ik 
had mijn cake alleen maar te lang in de 
oven laten staan," jammert de 
hazenmevrouw. De brandweerberen helpen de arme 
hazenmevrouw met het droogmaken van haar huisje en als 
dank krijgen ze allemaal een lekker glaasje appelsap. 
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   Knutselen : Je eigen wuppie maken 
 

 
Wat heb je nodig: 
 
− Stukje karton. 
− Schaar. 
− Wol. 
− Potlood. 
− IJzerdraad. 
− Wiebelogen. 
− Stuk stevig karton. 

 
  
Wuppies zijn leuke pluizebollen met grappige ogen en die 
zijn ook zelf te maken!  
Neem twee stukjes karton en teken daar bijvoorbeeld met 
een jampotje een grote cirkel op. Knip deze cirkel dan uit 
en maak ook in het midden een cirkel en dat knip je ook uit 
zodat je twee rondjes met een gat hebt.  
 
Voor de sprieten van de Wuppie maak je eerst twee stukken 
ijzerdraad vast tussen de kartonnetje en die laat je omhoog 
wijzen. Let op: niet om het karton draaien anders krijg je 
het er later niet meer uit!  
De wol ga je nu steeds om deze kartonnen rondjes draaien. 
Dit moet je zoveel mogelijk keren doen dus niet te snel 
stoppen. Daarna knip je met een schaar alle draadjes stuk 
door tussen de twee kartonnetjes te knippen. Neem dan een 
stukje wol van vijf cm en knoop dat stevig tussen de twee 
kartonnetjes. Dan kan je het karton verwijderen en alle 
draadjes netjes verdelen. Het weghalen van het karton gaat 
het makkelijkste door er een knip in te geven waardoor je 
hem eraf kan vouwen.  
Misschien moet je hier en daar wat draadjes op lengte 
knippen. Dan plak je twee wiebeloogjes op de bal en klaar 
is je Wuppie  
 
 
 
Tip: 
De echte Wuppies zijn plat aan de onderkant. Dan kan je 
doen door er een stevig kartonnetje onder te plakken, maar 

het plakt wel 

  Knutselen : RUPSJE 
 

Wat heb je nodig: 
 

− Eierdoos. 
− Schaar. 
− Groene verf. 
− Kwast. 
− Stift. 
− 2 kleine stokjes. 
 
Neem de eierdoos en knip aan beide kanten van de hobbels 
een strook weg (zodat je alleen de hobbels overhoudt, en hij 
dus nog wel kan staan). Verf dit groen, en laat het goed 
drogen. Knip aan de voorkant een klein stukje weg zodat je 
een "hoofdje" overhoudt.  
Daarna prik je op z'n hoofdje twee gaatjes, waar je de twee 
stokjes in kan steken. Je kan eventueel ook iets anders 
gebruiken om de voelsprietjes van te maken. En vervolgens 
teken je twee stipjes (ogen) aan de zijkant van het hoofd en 
een streepje (neus) aan de voorkant.  
 
 
 
Tip: 
Als je er mee wilt spelen kun je aan de voorkant een 
touwtje knopen... dan kun je met hem lopen! 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Mei 2006;  
“Olifanten kleurplaat” 

7 jaar oud, en zit nu in groep 4 van de Sint Jan Baptist, bij 
juf Lineke en juf Ingrid. Zijn schoolvriendjes zijn Kevin, 
Coen, Stef, Floris en Dorus, en Bart. Knutselen vindt hij  
leuk om te doen. Sten heeft al zijn zwemdiploma’s en hij zit 
op judoles. Samen met Coen en Dorus. Sten speelt graag 
buiten en gaat vaak naar de hei om salamanders te zoeken. 
Later als hij groot is, wil hij baas van een reptielen museum 
worden of archeoloog En het liefst wil hij pre historische 
dieren en dino’s opgraven. Ook is Sten al naar Naturalis in 
Leiden geweest. Dit is een  Nationaal Natuurhistorisch 

Museum. In Naturalis is de 
natuur van vroeger en nu te 
zien en  Naturalis beheert ook 
de grootste natuurhistorische 
collectie van Nederland, met 
circa  tien miljoen dieren, 
fossielen, gesteenten en 
mineralen. Maar wat ik van 
Sten begreep was de menshaai 
en de dino’s het mooist. Ik 
heb Sten na de vakantie nog 
niet gesproken, maar ze 
gingen deze zomer  naar 
Schotland toe. Naar het meer 
van Loch Ness. Dat beroemde 
meer waar volgens de 
verhalen een monster in rond 
zwemt. Misschien heb je er 
wel eens van gehoord: het 

monster van Loch Ness. Ik ben namelijk wel nieuwsgierig 
of  Sten dat monster heeft gezien en of hij nou echt op een 
soort dino lijkt. En of hij nog veel beestjes heeft gevangen 
met zijn schepnet. 
Voordat ik afscheid neem van Sten gaan we nog even naar 
binnen  om naar zijn schildpadden te kijken. Hij verzorgt ze 
zelf. En in zijn terrarium zitten de hagedissen en kikkers. 
Ook deze dieren verzorgt hij zelf. Ze gaan naar een speciale 
dierenwinkel in Oirschot, en halen daar meelwormen en 
krekels voor zijn dieren. Sten ik vond het ontzettend leuk en 
ook leerzaam om te zien  hoe jij met je “huis” dieren 
omgaat en hoe je met ze bezig bent. Ik vind het heel knap 
van je. Het is weer eens iets anders dan een kat of hond. 
 
Sten, bedankt voor je rondleiding en je verhalen en ik hoor 
nog wel of je het monster hebt gezien. 
Houdoe. 

Hallo allemaal, 
Hebben jullie een leuke zomervakantie gehad? Iedereen is 
zeker lekker bruin geworden. Of je nu ver weg bent 
geweest of gewoon in Nederland bent gebleven, volgens 
mij was het overal goed weer. Misschien voor sommigen 
onder ons een beetje te goed. Zeg maar gerust te warm. Op 
zich was het niet zo erg, je gaat lekker met je voeten in een 
bak koud water zitten en dan maar lekker ijsjes eten om af 
te koelen. Maar helaas het zit er weer op. Als jullie dit lezen 
zitten jullie allang weer in de klas, bij een andere juf of 
meester, of misschien wel  
bij dezelfde als afgelopen 
schooljaar. 
Vlak voor dat de 
zomervakantie begon, ben ik 
nog op pad gegaan naar de 
prijswinnaar van de 
kleurplaat. Om je geheugen 
nog even op te frissen, het 
was de kleurplaat waarop 
een olifant met een rokje aan 
stond te dansen. Dit keer 
was het wel een hele rare 
olifant, volgens mij zijn ze 
meestal grijs van kleur, maar 
deze was… blauw gekleurd, 
had een geel rokje aan en 
prachtige roze gelakte 
nagels. De pluim op zijn 
hoofd was geel, groen en oranje. Al met al een prachtige 
gekleurde, dansende olifant. Waar zie je dat tegenwoordig 
nog. Allen misschien in het circus. Deze mooie olifant is 
gekleurd door: STEN GIJBELS. Sten woont samen met 
zijn vader en moeder in de Paleisstaat. Als ik aanbel doet 
Sten zelf open  en gaat hij snel richting tuin. Ik volg hem en 
kom in een prachtige tuin terecht. Het lijkt wel of ik in het 
papegaaiencentrum ben beland, alleen ontbreken de 
papegaaien, er zijn wel veel vogels. Ik krijg meteen een 
rondleiding. Behalve een prachtige volière met vogels, 
hebben ze bij de familie Gijbels nog 3 pauwen, één pauw is 
helaas door een ekster meegenomen. Twee schildpadden, 
kikkers, hagedissen, kippen en nog veel meer. Het lijkt wel 
een kleine dierentuin. En ben je eenmaal achter in de tuin, 
dan is daar een mooie plek waar je hutten kan bouwen. Echt 
een ideale tuin om te spelen en van alles te ontdekken. 
Maar ik kwam niet voor de tuin, ik kwam voor Sten. Sten is 
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 28 augustus 2006 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat Augustus 2006’ en druk de pagina af. 



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

publicatiebord@koersvanoers.nl 

Volgende kopijdatum is 
28 augustus 2006 

Agenda 2006 
Augustus  
19 Tiener Comité: Afsluitingsavond 
22 KBO: Eten bij de WOK in Zeelst op de Heuvel 
26 Oud papier ophalen 
27 + 28 Groen en Keurig: Bloemententoonstelling 
28 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
30 KBO: Herdenking patroonheilige 
  
September  
4 KBO: Busreis naar Luttelgeest 
6 KVO: Begin gymmen 
9 Inzamelen Klein Chemisch Afval: 

op het kerkplein van 8.30 uur tot 10.15 uur 
12 KVB: Avond over Brabant 
13 KVO: Openingsavond 
16 t/m 19 Oers Kermis 
18 KVB: Binnenhuisarchitect Mevr. Ferink 
20 KVO: Kaarten en rummikubben 
23 Oud papier ophalen 
25 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
Oktober  
8 Harmonie: 3e Veldhovense beginnersorkestendag 
11 KVO: Moederdagviering 
16 KVB: Doe-avond 
18 KVO: Koken voor moeder en dochter (BGV) 
19 KVB: Excursie Mariciënne 
25 KVO: Kienen 
28 Pompoenenplezier (t/m 1 november) 
31 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
November  
1 Laatste dag Pompoenenplezier met Halloween 
5 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 
8 OWWO: Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur  
13 Avond KVB - KVO 
24 KBO: Muzikale middag 
25 Oud papier ophalen 
27 KVB: Sinterklaasviering 
27 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
29 KVO: Sinterklaasavond 
  
December  
18 KVB: Kerstviering 
20 KVO: Kerstviering 
23 Oud papier ophalen 

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
 
Koers nr. 8 September Dierendag 
Koers nr. 9 Oktober Herfst / Pompoenenfestijn? 
Koers nr. 10 November Sinterklaas 
Koers nr. 11 December Kerst 

Agenda 2007 
Januari  
7 Harmonie:Openingsconcert in de Schalm 
  

Februari  
17 Harmonie: Deelname carnavalsoptocht Oerle 

  

April  
14 Harmonie: Optreden met Gé Reinders in de Schalm 
  

Mei  
6 Harmonie: Dauwtrappen 
28 Harmonie: Pinksterconcert  
  

Juni  

17 t/m 23 Harmonie: Jubileumfeestweek met diverse 
activiteiten 

  

Oktober  
eind Harmonie: Concert van de eeuw  
  

December  

18 Harmonie: Deelname carnavalsoptocht Veldhoven 

22 Harmonie: Kerstconcert 

2 Boergondisch Oers 

31 Veldhovens Spektakel 
Maart  

  

10 BIO: Gezelligheidstoernooi 


