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De andere 364 dagen van het jaar 

zorgen we toch ook gewoon goed voor ze !! 



Redactie 
Lucy van der Aa, Ad Adriaans, Selma van Balen,  
Bart van den Boogaard, Herman Gras,  
Carolien Sandkuijl - Kickken, Ine Loijen, Wim Luijkx,  
Chris Sandkuijl, Kitty Tholen - Jacobs ( 2051642, 
Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 
 
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. 

Colofon 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Koers met namen 
De redactie van de Koers van Oers feliciteert Mariët de 
Graaf met het verkrijgen van de vrijwilligers medaille. 

Bedankt…. 

EEN GROTE PLUIM VOOR DE ORGANISATIE 
VAN HET VAKANTIECOMITÉ! 
 
Dit jaar heeft onze zoon voor het eerst meegedaan aan het 
vakantieprogramma, we hadden al vaak gehoord hoe 
geweldig het is, wat we boffen om in Oers te wonen, hoe 
geweldig het voor de kinderen is, etc. 
Wij gaven hem daarom vol vertrouwen op en pasten onze 
vakantie erop aan (zoals half Oers dat doet). 
En eindelijk is het dan zover, nou, het was één groot feest, 
alles was perfect georganiseerd en tot in de puntjes 
geregeld, verzorgd en versierd. 
 
Wij willen daarom de organisatie een groot compliment 
geven voor al het werk dat zij ermee gehad hebben en de 
vrije tijd die ze er in hebben gestoken 
Het was in één woord GEWELDIG. 
 
vakantiecomité bedankt en tot volgend jaar! 
Marja van Kaathoven 

De redactie feliciteert 

De redactie feliciteert Kitty Tholen-Jacobs en Harry Tholen 
met het feit dat zij op 18 september as. hun zilveren bruiloft 
mogen vieren.  
Wij wensen hen samen met Rina, Lian en Hans een 
gezellige en feestelijke dag toe. 
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125 jaar jong 



3 

5 jaar Mantelzorgdag 

5 jaar Mantelzorgdag 
 
Zorgt u voor iemand uit uw naast omgeving, bijvoorbeeld 
een zieke (schoon)ouder, een partner die lijdt aan dementie, 
een gehandicapt kind of een buurvrouw die zichzelf niet 
meer zo goed kan redden? Dan bent u mantelzorger. 
 
Wij zijn erg blij u te kunnen melden dat wij Steunpunt 
Mantelzorg Veldhoven en PuntExtra, voor de 5e keer een 
Mantelzorgdag organiseren. Om te vieren dat het de  
5e mantelzorgdag is zal het een extra feestelijke dag zijn! 
 
Deze dag staat gepland op donderdag 9 november in 
ontmoetingscentrum de Ligt. 
 
Ook dit jaar staat de mantelzorgdag in het teken van 
ontspanning, ontmoeting en informatie. Maar vanwege het 
5-jarig bestaan ook in het teken van feest! De deelname aan 
deze dag is gratis. 
 
Het programma van de dag is als volgt: 
De zaal gaat open om 9.30 uur 

  9.30 uur ontvangst met koffie en thee 
10.00 uur opening 
10.30 uur activiteiten 
12.00 uur lunch in Caribische stijl 
13.30 uur Caribisch feest met medewerking van 

Djembé-AGOGO 
15.30 uur einde Mantelzorgdag 

 
De activiteiten bestaan uit: Tai Chi, Creatief bezig zijn, 
Ontspanningsoefeningen, het hoe en wat rondom cocktails, 
informatie over Cuba. 
Voor de activiteiten moet u zich inschrijven. 
Heeft u op deze dag opvang nodig voor degene voor wie u 
zorgt of heeft u zelf vervoersmoeilijkheden dan kunt u dit 
aangeven bij uw aanmelding. Er wordt dan contact met u 
opgenomen. 
 
Verdere informatie en aanmelding: 
Voor meer informatie rondom de mantelzorgdag kunt u 
terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Veldhoven. 
Op het aanmeldingsformulier vindt u het programma van de 
dag en kunt u aangeven aan welke activiteit u wenst deel te 
nemen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven 
Geer 100 
5501 LB  Veldhoven 
ma t/m vr. 9.00 – 12.00 uur. 
(040 – 253 42 30  
steunpuntmantelzorgveldhoven@planet.nl 
Inschrijven is mogelijk tot en met 20 oktober. 

BIO E1 in het nieuw 

Bio meisjes in mooie trainingspakken. 
 
Het nieuwe seizoen is voor het E1 meisjes team nog maar 
net begonnen, en dit keer wel heel goed! Ze hebben alle 11 
een prachtig nieuw trainingspak gekregen dankzij twee 
sponsors. Albert Heijn van Doormalen en Kenneth Smit 
training. Door de eenheid die ze uitstralen met deze 
trainingspakken zijn de  tegenstanders al vóór de wedstrijd 
onder de indruk en zo halen wij meer rendement uit ons 
talent!!  
 
Sponsors heel hartelijk bedankt. Albert Heijn past wel hééél 
goed op onze kleintjes en met een pittige training bij 
Kenneth Smit kan het niet meer stuk. Wij gaan ervoor dit 
seizoen! 
 
BIO E1 team 
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Parochieberichten: 
Overleden: 
Jan van de Sande, echtgenoot van Jo Kroonenburg,  
(74 jaar) Smidsvuurke 9  
Wies Bolck, weduwe van Toon Verblackt, (84 jaar) 
voorheen St. Janstraat 42a 
Jo Koppen - v/d Wildenberg, (79 jaar) Berthastraat 12    
 
Gedoopt: 
Alexander v/d Velden, Grote Aard 15 
  
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! 

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekend van 16 – 17,18 september: 
za  19.00 uur:  Woord- en Communieviering met pastoraal 

werker M. Sanders. 
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(Convocamus). 
ma 16.00 uur: (18/9) 25 jaar huwelijkfeest van Harrie en 

Kitty Tholen–Jacobs. 
 
Weekend van 23 – 29 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. 
 
Weekend van 30 september – 1 oktober:  
Diensten in het kader :jaar van de diaconie 
za  19.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  

(The Unity). 
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  

(St. Jan). 
 
Weekend van 7 – 8 oktober: 
za  19.00 uur:  Gezinsviering: Woord- en Communieviering 

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

werker M. Sanders  (Convocamus) 
 
Jaar van de diaconie: De zieken bezoeken 
 
Van alle werken van barmhartigheid is het bezoeken van de 
zieken het meest gewoon om te doen. Iedereen gaat wel 
eens op ziekenbezoek. Gewoonlijk nemen we een attentie 
mee, een bloemetje mee of iets lekkers. We vragen of we 
iets voor hen kunnen doen. We hebben aandacht voor de 
zieken en willen hen niet vergeten. De zieke en ook wij 
gaan uit van een spoedig herstel; dat is bijna 
vanzelfsprekend in deze tijd van de machtige medische 

wereld. Maar soms blijft herstel uit. We bezoeken ook 
mensen, die ernstig of chronisch ziek zijn. Het vraagt van 
hen en van hun omgeving veel verwerking om te kunnen 
aanvaarden, dat ze niet meer beter worden. Wat ze zich van 
het leven hadden voorgesteld kan niet meer. Ze zijn hun 
plaats kwijtgeraakt en aangewezen op hulp. Vaak wordt 
hun wereld ook steeds kleiner. Op bezoek gaan bij een 
zieke kan ons ermee confronteren dat gezondheid niet 
vanzelfsprekend is. Wij zijn niet onkwetsbaar of 
onsterfelijk. Vooral voor jonge mensen is een 
ziekenhuisopname vaak een hele openbaring. Want ook ons 
leven heeft een maat en een einde, al denken we daar liever 
niet aan. Wat de zieke overkomen is, kan ons allemaal 
gebeuren.  
Jezus roept ons op om zieken te zien als mensen in nood en 
ons te laten raken door hun lot. Wie hen bezoekt, ontmoet 
Jezus zelf. Zieken hebben recht op hulp bij wat zij zelf niet 
kunnen. Daarvoor moeten wij ons inspannen. En vele 
religieuzen hebben zich als broeder en zuster ingespannen 
in de gasthuizen van weleer. In eerste instantie om hen 
lichamelijk te verzorgen, maar ook door aandacht te geven 
aan de mens die de zieke nog steeds is.Zieken willen erbij 
blijven horen. Regelmatig hoor ik dat zieke mensen in hun 
laatste levensfase hun familieleden en vrienden juist 
opbeuren, ondanks alle pijn of verdriet. Een zieke kan onze 
ambitie wat temperen. Een zieke kan lijden en pijn, die bij 
het leven horen, laten zien en toch helemaal mens zijn. 
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Mensen die gehandicapt zijn horen er bij. Kijk in 
Veldhoven maar eens naar de bewoners van de Severinus. 
Vroeger werden deze mensen weggestopt in prachtige 
bossen en achter hoge muren. Het beleid van de Severinus-
stichting is om hun bewoners te laten leven tussen de 
mensen. 
Een zieke mens kan confronterend zijn: we delen namelijk 
het kwetsbare bestaan. Een mens is niet alleen mooi en 
gezond: een ziek(t)e hoort er bij, je mag een zieke niet 
wegstoppen. Gods barmhartigheid, tot uiting gebracht door 
Jezus, laat dat duidelijk blijken: “ik ben gekomen voor de 
zieken”. Dat kan betekenen: ik ben gekomen om te 
genezen, gekomen om te troosten, gekomen om er gewoon 
te-zijn. Maar ondanks alle goede en fijne aandacht, het 
wordt ook weer avond en nacht. Dit is de tijd dat mensen, 
ziek of gezond, kunnen gaan malen en nadenken. Want hoe 
optimistisch een zieke misschien ook is, het negatieve moet 
er ook uit. Echt klagen, onder woorden brengen, hoe 
beroert je er aan toe bent, heeft alleen zin wanneer je het 
kunt doen bij iemand die je vertrouwt. Een zieke kan dan de 
klachten bij God leggen. Dan kan goed doen, opluchten. In 
de bijbel hoor je Job bijvoorbeeld God ook aanklagen, er 
zijn verschillende vloekpsalmen. God is niet alleen een 
goed adres om je dankbaarheid te uiten, maar God kan ook 
oor hebben voor je moeilijkheden. Aanvaarding van je 
ziekte kan daardoor versneld worden. Het besef dat je hoe 
dan ook in Gods hand bent, kan kracht naar kruis geven. 
Mardi Sanders 
 
Vormsel 2007 
 
In 2007 willen wij de jongeren die in groep 8 zitten de 
gelegenheid geven om hun Vormsel te doen. Het is een 
sacrament dat een overgang markeert van kind naar 
volwassene. Een overgang die niet zonder slag of stoot 
gaat. Hulp vragen daarbij aan God, je gedragen weten door 
een gemeenschap van mensen rond Jezus kunnen daarbij 
helpen. Iedere rooms-katholieke jongere in de scholen van 
onze parochie krijgt een uitnodiging. Toch kan het 
voorkomen dat groep8-ers niet in Veldhoven op school 
zitten of dat een uitnodiging hen niet heeft bereikt. Daarom 
dit stukje om het Vormsel onder de aandacht te brengen. Er 
is een gecombineerde kind-ouder avond op donderdag 14 
september in de gymzaal van B.S. Sint Jan Baptist. Deze 
avond begint om 19.00 uur en is ook voor mensen die nog 
niet zeker weten of ze hun Vormsel wel of niet willen doen. 
Verdere informatie is te verkrijgen bij Mardi Sanders, de 
pastoraal werker. Bij hem is ook een eventuele aanmelding 

mogelijk. De brievenbus van de Caecilia-kerk staat open 
voor een aanmelding in een envelop o.v.v. Vormsel 2007. 
Verder is er ook nog de electronische brievenbus: 
kerk@parhdrie-eenheid.nl.  
 
Eerste Communie 2007 
 
“Nu al?”, is misschien uw reactie. Ja, want het communie-
project van dit jaar begint al in november. En voor die 
datum willen we graag weten hoeveel kinderen uit groep 4 
(of hoger) hun eerste communie willen doen. De katholieke 
kinderen op de basisscholen in de parochie krijgen vanzelf 
een uitnodiging hiertoe. Maar het kan voorkomen dat 
kinderen niet op een school in Veldhoven zitten of dat een 
uitnodiging om de een of andere reden hen niet bereikt. De 
eerste ouderavonden staan al gepland: donderdag 28 
september voor de kinderen uit Zonderwijk en ’t Look in 
‘de Brembocht’, maandag 2 oktober voor de kinderen uit 
Veldhoven in de ‘Op Dreef’ en donderdag 5 oktober voor 
de kinderen uit Oerle in de ‘Sint Jan Baptist’-school. Alle 
avonden zijn bedoeld voor de ouders en beginnen om 20.00 
uur. En voor hen die het al in de agenda willen schrijven, de 
data van de eerste communie zijn: zondag 22 april in Oerle, 
zondag 27 mei voor Zonderwijk – ’t Look en zondag 10 
juni in Veldhoven-Dorp. Heeft u geen uitnodiging 
ontvangen voor 20 september? De brievenbus van de 
Caecilia-kerk staat open voor een aanmelding in een 
envelop o.v.v. Eerste communie 2007. Verder is er ook nog 
de electronische brievenbus: kerk@parhdrie-eenheid.nl.  
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Jaar van de diaconie – catechese avond 
 

Op maandagavond 11 september is onze eerste catechese-
avond in het ‘Jaar van de diaconie’. Op deze avond komt 
frater Wim Verschuren praten over de spiritualiteit van de 
diaconie. Hij is lid van de beweging van barmhartigheid. 
Wilt u hier meer van weten? www.barmhartigheid.nl. Het 
thema wat makkelijker gezegd: wanneer wij iets doen voor 
de medemens, met welke drijfveer doen we dat, wat is de 
motor daar achter? Je kunt namelijk gewoon aan de slag 
gaan met de diaconie, gewoon dienstbaar zijn voor de 
ander. Echter het is goed om te weten dat een diaconale 
houding en gezindheid helpt om het vol te houden. Aan 
diaconie doen en aan barmhartigheid voor medemensen is 
vaak een proces van lange adem. Bezinning voordat je aan 
het werk gaat is van belang. Deze catechese-avond hoort bij 
het programma van het ‘Jaar van de diaconie’. Het is dé 
uitgelezen mogelijkheid om je mening te laten horen en de 
mening van anderen te horen, die jou kan verrijken. Wilt u 
dus spiritueel ‘rijk worden’? Maandagavond 11 september, 
Caecilia-kerk om 20.00 uur. U bent van harte welkom. 
 
Programma Jaar van de diaconie 
 

maandagavond 11 september: catechese avond, spiritualiteit 
van de diaconie, Caeciliakerk, 20.00 uur 
maandagavond 18 september: preekgesprek over het 
‘bezoeken van zieken’ voor themadiensten 30 september en 
1 oktober, voor iedereen, maar vooral voor de lectoren van 
dat weekeinde, Caeciliakerk, 20.00 uur 
zaterdag 30 september en zondag 1 oktober: themadiensten, 
‘de zieken bezoeken’ 
maandagavond 9 oktober: catechese avond, ‘de zieken 
bezoeken’, Caeciliakerk, 20.00 uur 

Koers cultuur (1) 

Nog lopen hier paarden  
En kan ik de kerktoren zien, 
Maar over een jaar of wat 
Lukt dat niet meer misschien. 
Er liggen boze plannen  
Van autoweg en woningbouw. 
Dat hebben we natuurlijk ook nodig 
Maar wat er was vergeten we zo gauw. 

  
  Daarom voor nu dit plaatje, 

  Straks goede oude tijd. 
  Ik leg het vast voor eeuwig 

 Zo raak ik dat beeld niet kwijt 
Van vredige rust en ruimte. 

Het is toch zoveel waard, 
 Want straks raakt dit verloren 

Zoals zoveel op deze aard.   
 
 

Thea. 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Het interview 

Voormalig KI-station Oerle in het nieuws 
 
Volgend jaar maart neemt de gemeente Veldhoven een 
besluit over het uitbreidingsplan Veldhoven-west. Het gaat 
hierbij ruwweg om het gebied rondom Oerle en de 
Zonderwijkse Akkers tussen de wegen Zittard en 
Sondervick. Het beslaat 450 tot 500 hectaren waar de 
komende decennia ongeveer 2.700 woningen komen. 
Veldhoven krijgt er dan zo’n zesduizend inwoners bij. 
Vóór 2009 zullen de eerste 130 woningen gebouwd 
worden.  Het KI-terrein valt binnen het uitbreidingsplan 
en is inmiddels eigendom van de gemeente. De Koers laat 
omwonenden, voormalige medewerkers en de huidige 
bewoners van het karakteristieke witte gebouw aan het 
woord. 
 
Door Ad Adriaans 
 
De omwonenden 
 
“Het is al beslist”, meent Jan Nijssen (83) die schuin 
tegenover het KI-gebouw woont. Samen met zijn vrouw 
Luus (76) kwam hij in 1958 in Oerle wonen. Vijf jaar 
eerder trad hij in dienst van de KI als inseminator. Hij 
werkte er tot 1981 en startte iedere morgen vanuit het 
gebouw om vervolgens ‘de boer’ op te gaan. Beide vinden 
het zonde als het gebouw zou verdwijnen. “Het is het enige 
monumentale gebouw in Oerle. Als dat weg is hebben we 
hier niets meer dat echt Oers is”, vindt Jan. Hij snapt wel 
dat het voor de gemeente lucratief is om het gebouw te 
slopen en er woningen neer te zetten. Dat levert immers het 
meeste geld op. 
“Maar woningbouw hoeft niet midden in het dorp. We 
hebben in Oerle een verzorgingshuis nodig. En als dat niet 

lukt moeten ze er een mooi plantsoen maken”, tipt hij de 
gemeente. 
 
Kapper Frans van de Looy rekent het KI-gebouw samen 
met de kerk en dorpscentrum d’ Ouw School tot de 
karakteristieke gebouwen van zijn dorp. “Als je het dorp in 
komt rijden is dat het eerste gebouw dat je ziet. Ik hoop dat 
ze het in het nieuwe plan kunnen inpassen. Ik verwacht dat 
de meeste Oerlenaren er zo over zullen denken.” 
 
Bert Huijbers (78) ventileert onomwonden zijn mening over 
een mogelijke sloop. “Ik vind het jammer, ze breken alles 
af”, zegt hij. “Ze moeten er een verzorgingshuis van maken, 
daar zouden veel Oerlenaren mee gebaat zijn. Ik zou er later 
wel willen wonen. Als er grote huizen gezet worden komen 
er weer vreemden wonen.” 
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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

 
‘We wonen in de St. Janstraat tegenover het KI-gebouw’. 
Al talloze keren heeft Hannie Jacobs (40) op deze manier 
uitgelegd waar ze woont. Samen met haar man Pieter (43) 
betrok ze vijftien jaar geleden een pand recht tegenover het 
gebouw. “Het uitzicht is voor ons altijd heel prettig 
geweest. Het is een karakteristiek gebouw. De gemeente 
heeft nu de kans om het te behouden.” Een toekomst voor 
het gebouw als zorgvoorziening voor ouderen spreekt het 
echtpaar Jacobs wel aan. “Samen met de vlakbij gelegen 
kerk en dahliatuin is er een mooi geheel van te maken.” 
Pieter adviseert de gemeente niet altijd te kijken naar het 
economische aspect. “Andere gemeenten doen ook moeite 
om karakteristieke gebouwen te behouden.” 
 
Voormalige werknemers 
 
Henk van de Spijker (82) startte met wijlen Gerrit van 
Beers in 1948 als eerste werknemer bij het Oerlese  
KI-station. Kort daarvoor was de voormalige melkfabriek 
gesloten. Er werd een verdieping op de melkfabriek gezet 
en een stierenstal aangebouwd. Wat later werd het gebouw 
uitgebreid met een laboratorium en een garage voor de 
auto’s van de inseminatoren. 
 
“We begonnen met acht stieren en waren daarmee het 
grootste KI-station van ons land”, weet Van de Spijker nog. 
“Zolang ik er gewerkt heb dekten we stier op stier. Eén stier 
stond vast in de box, de andere werd erbij gelaten en sprong 
er vervolgens op. Het sperma werd in een kunstschede 
opgevangen. Na verdunning werd het in buisjes opgeslagen 
waarna het één à twee dagen houdbaar bleef.” In 1960 
kwam daar verandering in. Het KI-station kreeg de 
beschikking over een koelmachientje van Philips dat 
vloeibare stikstof produceerde. Hiermee werd het mogelijk 
om sperma in te vriezen. “Er waren dagen bij dat we wel 
tienduizend rietjes sperma invroren. Ik hield me inmiddels 
bezig met de kwaliteit van het zaad. Op het laboratorium 
deed ik microscopisch onderzoek naar het percentage 
levende zaadcellen. Van elke stier werden zo’n 
vijftienduizend rietjes bewaard. Ingevroren sperma is jaren 
houdbaar. Als bleek dat de nakomelingen een slechtere 
melkproductie hadden dan de moederkoe werd het 
ingevroren sperma vernietigd.” 
 
Jan Nijssen (83) was een van de inseminatoren die de 
boeren bezocht om tochtige koeien met het sperma van de 

Oerlese stieren te bevruchten. “Toen ik in 1953 begon reed 
ik de eerste jaren met de fiets van Luyksgestel naar Oerle. 
In 1958 ben ik in Oerle komen wonen, je was verplicht om 
in Veldhoven te komen wonen als je bij de KI werkte. De 
eerste jaren gingen we met een jeep naar de boeren. Er 
waren in die tijd veel zandwegen. Als het slecht weer was 
kon je met een luxe wagen nergens komen. We werkten zes 
dagen per week. Omdat een koe maar zestien uur tochtig is 
werkten we op zaterdag tot middernacht.” 
 
Een wikkel van een boterverpakking met daarop een 
tekening van de oude melkfabriek is de enige herinnering 
aan het verleden van het KI-gebouw die Peter Leijten in 
1980 bij de start van zijn dienstverband tegenkwam. Tot 
1998 verzorgde hij de financiële administratie van de KI en 
het laboratorium. “Het gebouw is intern verscheidene keren 
verbouwd. Zo is de voormalige garage veranderd in 
kantoorruimte. Ik heb op diverse plaatsen in het gebouw 
gezeten. Het hoofdgebouw is kenmerkend voor Oerle. Het 
zou jammer zijn als dat zou verdwijnen.” 
 
De huidige bewoners 
 
Zonder uitzondering vinden de tijdelijke bewoners dat het 
geweldig wonen is in het voormalige KI-gebouw aan de 
Sint Janstraat. Het karakteristieke pand wordt via Camelot 
Beheer bewoond door een zestal pandbeheerders. 
 
‘Your castle, our care’, meldt de website van het in  
Den Bosch gevestigde Camelot Beheer. En als je op de 
eerste verdieping in de woonruimte van John Romijn (25) 
staat, waan je je inderdaad in een kasteel. Een grote hoge 
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ruimte voorzien van metershoge ramen biedt een prachtig 
uitzicht naar buiten. “Ik zit hier bijna een jaar en vind het 
fantastisch wonen hier. Vanaf het moment dat ik het zag 
was ik er helemaal weg van.” 
 
Camelot houdt zich al dertien jaar bezig met het beheer van 
leegstaand vastgoed. “Eigenaren willen hun pand niet leeg 
laten staan”, zegt Edwin van Kesteren van Camelot Beheer. 
“Wij plaatsen er zorgvuldig geselecteerde tijdelijke 
bewoners in die het pand in de gaten houden. Het risico van 
vandalisme verminderd en het pand is beschermd tegen 
kraak.” 
 
In het gebouw is één grote keuken voor gezamenlijk 
gebruik. Matthijs Verwijmeren (27) boft want hij beschikt 
in zijn woongedeelte over een eigen keukenblok en toilet. 
“Dat is lekker makkelijk. Ik hoef niet met een kop koffie 
het hele gebouw door te lopen”, aldus de TU-student. Ook 
roemt hij de gemeenschappelijke ruimte met daarin een 
tafeltennistafel, bankstel  en een hangmat. Via trappen en 
lange smalle gangen bereik je de kamer van  
Karen Cornelissen (23). Ze hoorde vorig jaar van een 
kennis dat er een kamer vrij kwam. “Ik heb meteen naar 
Camelot gebeld. Het was binnen enkele dagen rond nadat ik 
in Den Bosch was geweest. Ik vind het wonen hier prima, 
ik vermaak me goed”, zegt de in Tilburg Personeel en 
Arbeid studerende Karen. 
 
De meeste bewoners kregen een tip dat er een ruimte in het 
witte gebouw vrij kwam. Zo kon Jill Verstraaten (20) de 
kamer van haar broer overnemen toen die ging 
samenwonen. “Ik heb een tijd op de Canarische Eilanden 
gewoond. Nu woon ik sinds twee maanden hier en het 
bevalt mij goed. Wij wonen hier antikraak. Veel mensen 

weten niet wat dat is, maar als ze een keer komen kijken 
willen ze allemaal hier wonen.” 
 
Ook de omwonenden zijn blij met de bewoners.  
Karen Cornelissen had zich een keer buitengesloten. “Ik 
ging bij de overburen een trap lenen om via het raam 
binnen te komen. Zij vertelden me dat ze blij waren dat het 
gebouw bewoond werd.” 
 
Omdat de bewoners tevens pandbeheerder zijn betalen ze 
geen huur maar een onkostenvergoeding. “En die is laag”, 
volgens Karen, “het bedrag wordt automatisch 
afgeschreven, je merkt het niet eens.” Het  enige nadeel dat 
de vier zien is de korte opzegtermijn. Van Kesteren: “Als 
de gemeente te kennen geeft weer over dit pand te willen 
beschikken krijgen de bewoners een brief waarin staat dat 
ze binnen twee weken het pand moeten verlaten. Maar dan 
hebben wij wellicht doorplaatsmogelijkheden voor hen.” 
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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 

Dagboek 

De bevrijding van Oers 
 
Bij het opruimen van de kasten in het huis van onze  
Ome Rinus, kwamen wij een schrift tegen waarin de vader 
van Rinus – en dus mijn Opa Antonius Luijkx – een 
ooggetuigenverslag heeft geschreven over de laatste dagen 
van de Tweede Wereldoorlog in het najaar van 1944. Hij 
woonde toen aan de Scherpenering in Oers. Hieronder 
volgt zijn relaas. 
 
Op 6 augustus 1944 is onze Kees door de Duitsers 
gevangen gezet, en op vrijdag 11 augustus is hij naar 
Amersfoort gebracht. Dinsdag 15 augustus werden wij 
gebombardeerd. Het huis leed schade aan ramen en 
dakpannen. Op 22 augustus is onze Kees naar Duitsland 
gebracht en op heden, den 17e september nog niets van hem 
gehoord. 
 
Op 27 augustus 1944 is het vliegveld voor den 2e maal 
verrot gegooid en werd besloten het niet meer op te 
bouwen, wat natuurlijk niet meer kon. Dinsdag 29 augustus 
wordt het vliegveld met geweld opgeblazen en in de nacht 
van dinsdag op woensdag zijn er ontzettende explosies in 
het munitielager op het vliegveld en bij De Voogd. Naadien 
afwisselijk springen van briesant- en brandbommen tot ze 
in de week van 10 tot 17 september tot gehelen vernieling 
overgingen. Angars werden opgeblazen en de houten 
verbrand. 
 
Zondag 17 september 1944 onder den laten misch word den 
dijk van het kanaal van Oorschot naar Best en Zon 
gebombardeerd. Ook vallen bommen in Zeelst. Naa den 
middag omstreeks half twee komen vliegtuigen met 
parrasuuttisten. Ook zijn er zweefvliegtuigen bij waarvan er 
één in brand werd geschoten, en het zweefvliegtuig in het 
Houdven landt, waaruit een wagen kwam. 
 

Maandag 18 september 1944 wasch Eindhoven al door de 
Amerikanen bezet, en op dinsdag rukken de Amerikanen 
steets verder op. Dinsdag tegen het donker worden, word 
Eindhoven gebombardeerd door Duitsche vliegtuigen. Er 
vielen vele slachtoffers. 
 
Dinsdag 19 september: de strijd ontbrand. Tegen de middag 
krijgen wij tijding dat de Scherpeneering gebombardeerd 
zal worden, en worden wij aangeraden te vertrekken. Onze 
Merijn gaat met de paarden weg. Ons Sjaan en ons Nel 
gaan ook weg. Ik en onzen Hein blijven tehuis. De helen 
dag verloopt rustig. 
 
Woensdag wordt de strijd heveger. Tegen de middag opent 
de Engelse het vuur. Om 5 uur ontbrand de strijd hevig. Er 
wordt naa den middag hevig geschoten en er werd een 
Duitscher dood geschooten. Ons huis is deerlijk beschadigt. 
 
Donderdag alweer maar vegten. Ik hep die dag ook den 
Duitscher begraven. Het was een Oversenrijter. Vanaf 
woensdag word door het Duitsche geschut geregeld 
geantwoord. Zaterdag word het minder en zondag 24 
september word door het Duitsche geschut niet meer 
geantwoord. 
 
Wim Luijkx 
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TCO weer actief geweest 

Bivak TCO 
 
Dit jaar ging ik voor het 4de jaar mee op het kamp van 
tienercomitee. 
Voor mij was dit het laatste jaar aangezien ik de middelbare 
school heb afgesloten. 
Zoals gebruikelijk is gingen de oudste tieners een dag van 
te voren het kamp in orde maken. 
Een groot voordeel van deze avond was dat we bier 
mochten drinken. 
Het is namelijk een regel dat er geen alcohol word 
gedronken, maar nu wij verstandige ouderen alleen 
aanwezig waren mocht dat wel. 
De volgende dag moesten we vroeg uit bed omdat wij naar 
een activiteiten centrum gingen. 
Daar hebben wij ”gemountainbiked”, ”wandgeklommen”, 
en langs een kabelbaan naar beneden ”roetsen”. 
We hebben wel gelachen toen Anne 2 keer in het water 
belande. 
Dit duurde tot einde middag, hierna gingen we terug naar 
het kamp. 
Het eten was natuurlijk uiterst culinair. 
Maar dit zijn wij natuurlijk al jaren gewend van het 
tienercomitee. 
De volgende dag waren we naar de mijnen geweest en daar 
hebben we een rondleiding gekregen. Dat was wel leuk. 
We mochten ook douchen bij een voetbalclub daar in de 
buurt. Iemand trok aan de deur waardoor het alarm afging. 
Wie Oh Wie !! 
S’avonds was het spelletjes doen bij het kamp. 
En Leo zette om 0.00 uur nog de frietpan aan, weer lekker 
culinair. 
Zondag hadden we als activiteit ”mountainboarden”, en op 
zo’n stepje waarvan ik de naam niet meer weet, en naar een 
planetarium geweest. 
Daarna gingen we naar huis. 
Crit van der Weerden 

Bedankt. 
 
Ik wil het tienercomitee bedanken dat ze mijn 3 zoons al die 
jaren leuke activiteiten hebben bezorgd.  
Aly van der Weerden. 
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Zijn we je vergeten? 
 
Wij starten weer ‘n nieuw Tiener Comité jaar met leuke 
activiteiten. Iedereen die mee mag doen krijgt van ons een 
activiteitenoverzicht en een inschrijvingsformulier.  
Het zou kunnen dat we iemand vergeten; meld je dan even 
aan voor informatie en/ of inschrijving. 
Je kunt hiervoor de website bekijken, ’n mailtje sturen of 
bellen. 
 
Stichting Tiener Comité Oerle 
Zittard 61 5505JC Veldhoven 
(040-2051330 
Bank nr. 138518459 
Email: mail@tcoerle .nl 
Web:www. tcoerle.nl 

Afsluitingsavond 
 
hallo iedereen, 
 
Ik ben Ilse de Wilde en zit nu twee jaar bij het tienercomité. 
Zoals elk jaar is er een afsluiting voor alle tieners en de 
ouders. 
Deze afsluiting wordt gevierd met een lekkere barbeque en 
een heerlijk drankje zodat iedereen wat kan bijkletsen en 
kan uitkijken naar nog een jaar bij het tienercomite met 
nieuwe tieners. 
Dit jaar was het net zoals het vorige jaar erg gezellig. Het 
was wel jammer dat het aan het begin van de avond begon 
te regenen maar gelukkig werd het later weer droog. 
Toen gingen de tieners wat door de bossen lopen, 
pingpongen, genieten van de muziek of bij de warme 
vuurkorf zitten. Ook was er een tent speciaal voor de tieners 
waar veel werd gekletst. 
Net als ik hadden veel mensen het naar hun zin en kijken al 
uit naar de volgende afsluiting. 
                  Tot volgend jaar! 
 
groetjes Ilse 
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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 

Graag tot ziens bij 

Koken met de koers 

 Ovenschotel met tortellini en paddestoelen 
  
aantal personen 2  
  
250 gram (groene) tortellini gevuld met kaas  
zout  
(versgemalen) peper  
250 gram (kastanje)champignons  
1 blikje geconcentreerde champignonsoep  
1/8 liter slagroom  
100 gram diepvries doperwten  
50 gram geraspte belegen Goudse kaas   
  
Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de tortellini in 
ruim kokend water met zout beetgaar volgens de 
aanwijzingen op de verpakking. Laat de pasta uitlekken. 
Borstel intussen de champignons schoon en snijd ze in 
plakjes. Verwarm, al roerende, de (onverdunde) soep met 
de slagroom. Roer de champignons en de doperwten erdoor 
en breng het mengsel op smaak met peper. Doe de tortellini 
in een ovenschaal en schep het champignonmengsel erdoor. 
Bestrooi het geheel met de kaas. Bak de schotel in het 
midden van de oven in ca. 20 minuten goudbruin. Lekker 
met een salade.   
  
Eet Smakelijk !! 
 

 
Couscoussalade met pistachenoten en feta 
  
aantal personen 2 
  
150 gram couscous 
35 gram rozijnen 
25 gram gepelde pistachenoten, grof gehakt 
4 geroosterde paprika's, uitgelekt, pot 
5 el citroensap 
2 el olijfolie extra vierge (met knoflook en chiliaroma) 
zout  
versgemalen zwarte peper  
½ dunne prei, in dunne ringen  
150 gram wortelsalade zoetzuur 
75 gram fijne rucola 
50 gram gemengde olijven 
100 gram magere feta, verkruimeld 
  
Wel de couscous en de rozijnen ongeveer 10 minuten in een 
kom met 1/4 liter koud water. Rooster in een droge 
koekenpan de pistachenoten al omschuddend knapperig. 
Snij 1 paprika in kleine stukjes en de overige paprika's in 
repen. Klop een dressing van het citroensap, de olijfolie, 
zout en peper en schep deze door de couscous. Schep alles 
door elkaar, zet het nog enige tijd in de koelkast, 
Er kan naar smaak ook nog toegevoegd worden, erwtjes, 
maiskorrels enz. 
 
 
Eet Smakelijk !! 
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Overpeinzingen 

Combi. 
 
Oh, zie ik het goed! Zijn dat niet die mensen die hier een 
paar weken geleden zijn komen kijken! Ik geloof het 
waarachtig! 
Goh, dat zou voor mij  wel eens veranderingen kunnen 
geven. 
Wie weet kom ik dan ... 
Nee, Combi, nog niet vooruit lopen op wat er kan gaan 
gebeuren. 
 
De combimagnetron staat in het schuurtje, dat bij de 
stacaravan hoort, gespannen uit te kijken naar de dingen die 
op komst zijn. Hij voelt een neiging in hem omhoog komen 
om zijn stekker in het stopcontact te steken en zijn kunsten 
te laten zien. 
 
En dan gebeurt waar hij stilletjes op gehoopt heeft. 
 
“Zeg zullen we die combimagnetron maar in de keuken 
zetten? Dat is toch veel handiger.” 
De man en de vrouw kijken elkaar aan terwijl ze de 
combimagnetron bekijken, die op het aanrecht in de berging 
staat. Beiden hebben hetzelfde idee. 
 
Yes! 
 
Combi voelt zich opgetild en weggedragen uit het 
schuurtje. 
Goed hij stond daar dan wel in het zonnetje, maar veel 
liever staat hij in de keuken met de wetenschap dat hij dan 
meer gebruikt gaat worden. 
Kijk uit voor dat trapje hè, wil hij nog roepen, maar 
Combi’s stem wordt niet gehoord. 
Gelukkig gaat het goed en dan staat Combi op het aanrecht 
in het keukentje. 
 
Goh, het is hier toch kleiner dan ik dacht, maar zo 
schuinstaand heb ik wel een prachtig overzicht. 
Ja, hier zal ik wel kunnen aarden. 

De stekker wordt in het stopcontact gezet en Combi komt 
tot leven. 
Piep, hoort de vrouw hem zeggen en er gaat een mooi 
cijfertje branden. 
De O weliswaar en dat moet natuurlijk nog anders worden 
maar ze is op de goede weg. Combi is tevreden. 
 
De vrouw gaat op zoek naar de gebruiksaanwijzing, die 
ergens tussen de papieren moet zitten en Combi heeft er 
alle vertrouwen in dat zij hem wel verder aan de praat zal 
kunnen krijgen. 
 
Kijk daar komt ze alweer nu met papieren in de hand. 
“Ja, eerst hier opdrukken en dan dat knopje,” hoort Combi 
haar mompelen. 
Juist ja, ga zo door en dan werk ik wel. 
Combi popelt om zijn kunsten te kunnen laten zien. 
 
Floep … de klok gaat in werking en nu voelt Combi zich 
sinds lange tijd weer echt nuttig. 
Hij glanst van tevredenheid en weet dat er weer goede 
tijden voor hem gaan aanbreken. 
Wat zal hij allemaal in zijn binnenste krijgen en welke 
heerlijke luchtjes zal hij nu gaan verspreiden? 
 
Als er iemand is die gelukkig is met deze situatie dan is het 
Combi wel en hij verheugt zich op wat gebeuren gaat. 

 
Thea 
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Gilia bloemen 
wintelre 

5 jaar 
 

Dit vieren wij met 
drie dagen feest 

met speciale aanbiedingen! 
 

 

 
Donderdag 14 september 

 
20 rozen € 5,- 

 
 

Vrijdag 15 september 
 

2 kamerplanten (naar keuze) € 5,-  

Schennink 
Wintelre 

 

Eens in de 5 jaar houden wij 
één week lang 

 
Grandioze opruiming 

 
 
 

Kortingen tot 70% 
 

11 september t/m 16 september  

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers 1973, nummer 8, jaargang 5. 
 
Enkele verhaaltjes van jongens en meisjes uit de eerste klas. 
 
John Kelders is een klein liefhebbertje van paarden. Luister: 
 
er was eens een paard. 
en dat paard ston aan een paal.  
en aan de paal sat een kent-tit. 
en die kent-tit daar sat het paard aan. 
en met een toom vast aan sein kop.  
en als het snagts was dan ging het paard in de stal. 
en op een dag toen was het paard wild want ons kees 
sprong er op.  
en hij viel er af. 
maar niet hart. 
maar het deit niet pijn. 
en het paard mag weer in de stal.  
en hij kreeg broob aardappel. 
in toen was het zondag. 
in toen gaan het paard halen. 
en toen gaan we aan de paal doen.  
en van mindag toen we ge eetten haden was het paard los. 
en ons papa kreeg het niet. 
hij liep weg. 
en toen was het weer in de stal.  
en ons papa was boos. 
-------------------------------- 

Michel Fleskens houdt meer van andere diertjes. 
 
er was een haasje.  
een haasje van klau. 
dat haasje was lief en lief. 
en de hond was ook lief en lief. 
en op een dag was het haasje weg. 
en moe ging naar het hok. 
weet je wat ze zag? 
haasje is weg. 
ik gaa hem zoek ken. 
ze heft het al. 
het was in de stal. 
-------------------------------- 
 
Johan Das heeft goed gekeken hoe de hond en de kat samen 
leven. 
 
er was eens een hot en een kat.  
die kat hee-te sjaek-lientje. en die hot heet-te bernoo. 
die hot en die kat din wel eens vegte met elkaar. 
maar die hot was het slim-set.  
want die hot hat die bal verstopt. 
en die kat kon het niet vin-de.  
toen ging de kat in zijn mant-je. 
-------------------------------- 
 
Kort maar krachtig een verhaaltje van Peter Beusink. 
ik hep een paart. 
en ik rij er heel vaak op. 
het paard sit heel fijn. 
en toen was alus van marsaapijn.  
xxxxx 0000 xxxxx 
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BIO nieuws 

Feestavond BIO 
 
Op zaterdagavond 26 augustus organiseerde BIO een 
feestavond; weer eens op z’n BIO’s feesten, bijkletsen voor 
aanvang van het nieuwe seizoen en een dansje wagen met 
daarbij een hapje en een drankje. 
Speciale bijkomstigheid was dat we drie 50-jarige 
jubilarissen in ons midden hadden, op zich natuurlijk al 
reden voor een feest! 
 
Het was een zeer geslaagde avond, dat vonden ook de drie 
jubilarissen: Tilla Renders, Miet Verhoeven en Tiny Henst 
die nog extra in het zonnetje werden gezet. 
 
Zij ontvingen natuurlijk veel felicitaties en bloemen van het 
bestuur van BIO. 
Als klap op de vuurpijl werd Tiny ook nog toegezongen 
door BIO-1, om hem te bedanken voor zijn trouwe support 
en leuke wedstrijdverslagen. 
De meiden van ’t urste zongen een heuse medley en 
ondanks dat ze beter kunnen korfballen dan zingen, werd 
het enthousiast ontvangen. 
 
Na een heerlijk buffet (klaargemaakt door 2 van de 
organisatoren) werd er nog ouderwets gezellig bijgekletst 
en voor we het wisten zat de avond er al weer op. 
 
Organisatoren en Richard en Bea (van de Tamboer, voor 
het beschikbaar stellen van hun tent)    BEDANKT! 
 
Op naar het volgende BIO-feest!! 
 

Wedstrijdprogramma BIO1  
 
Veldcompetitie BIO1 Hoofdklasse A 
 
3 sept.   Concordia 1 – BIO1 
             13.00u sportpark de Neul in 
             St.Oedenrode 
             Uitslag: 
10 sept. BIO1 – de Peelkorf1 
             13.00u sportpark de Heikant 
17 sept. BIO1 – Boskant 1 
             13.00u sportpark de Heikant 
24 sept. Flamingo’s 1 – BIO1 
              13.00u sportpark de Heibunders in 
              Mariahout 
1 okt.     Avanti 1 – BIO1 
              13.00u sportpark de Leemput in 
               Schijndel 
8 okt.     BIO1 – Rosolo2 
              13.00u sportpark de Heikant 
15 okt.   BIO1 – Swift2 
              13.00u sportpark de Heikant 
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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 

 

SOA   actie 

GGD organiseert ontwerpwedstrijd voor 
condoomhouder 
 
Met het organiseren van een speciale wedstrijd roept de 
GGD Zuidoost-Brabant jongeren op om zelf een soort 
houder te ontwerpen waarin ze gemakkelijk condooms mee 
kunnen nemen. Met deze wedstrijd wil de GGD stimuleren 
dat jongeren stilstaan bij het nut van condoomgebruik en 
dat ze er samen over gaan praten.  
De GGD sluit met deze actie aan bij de nieuwste campagne 
van Soa Aids Nederland: "Verneuk je nieuwe relatie niet 
met een oude soa.'  
 
Vertrouwen in partner 
 
Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de jongeren met 
een relatie binnen drie maanden het condoom aan de kant 
schuift. Vertrouwen in de partner is een van de 
belangrijkste redenen om van condoomgebruik af te zien. 
Alleen een soa- en HIV-test kunnen uitwijzen of beide 
partners soa-vrij zijn. Daarom moet je dan ook de eerste 
drie maanden van de relatie een condoom blijven 
gebruiken. Slechts drie op de tien jongeren laat zich testen 
op soa voordat ze condooms achterwege laten. Hierdoor 
neemt het risico op verspreiding van soa toe. Ook omdat 
jongeren relatief vaak kortdurende, opeenvolgende 
liefdesrelaties hebben. 
 
Ontwerpwedstrijd  
 
Om te stimuleren dat jongeren condooms blijven gebruiken, 
organiseert de GGD Zuidoost-Brabant een 
ontwerpwedstrijd. Want je wilt wel een condoom 
meenemen, maar waar laat je dat ding? Bijvoorbeeld in een 
flitsende condoomhouder. 
Jongeren kunnen tot 1 oktober hun ontwerp voor een 
condoomhouder insturen naar de GGD Zuidoost-Brabant. 
Hierbij moeten ze duidelijk maken hoe je de 

condoomhouder gebruikt en hoe de condoomhouder het 
voor hen makkelijker maakt om een condoom mee te 
nemen. Het leukste, handigste, origineelste ontwerp wint 
een prijzenpakket van Soa Aids Nederland en een cd-bon.  
Naast deze wedstrijd vraagt de GGD Zuidoost-Brabant ook 
aan scholen voor beroepsonderwijs en aan het 
jongerenwerk om aandacht aan de campagne te besteden. 
Zij krijgen materialen aangeboden, waarmee zij het 
volhouden van condoomgebruik en het laten testen op soa 
bespreekbaar kunnen maken. 
 

Website 
 

Alle informatie over de wedstrijd en de voorwaarden om 
mee te doen staan op de website van de GGD Zuidoost-
Brabant: www.ggdzob.nl  
 
Test 
 

Het aantal soa- en hiv-besmettingen is de afgelopen vijf jaar 
blijven stijgen. Om infecties te voorkomen is het belangrijk 
dat mensen veilig vrijen en zich vroeg laten testen. Het is 
verstandig om in de eerste drie maanden van een relatie het 
condoomgebruik vol te houden. Na drie maanden kunnen 
beide partners zich namelijk op soa en hiv laten testen. Hiv 
is drie maanden na een eventuele besmetting aantoonbaar. 
Als beide partners geen soa hebben, kunnen ze stoppen met 
condooms. Mits geen van beide partners natuurlijk nog 
andere seksuele partners heeft. Mocht een test uitwijzen dat 
er sprake is van een soa dan kunnen deze goed worden 
behandeld of de schade worden beperkt. Voor een soa-test 
kan men terecht bij de GGD. Een afspraak maken kan via 
(0900- 3696969. Ook kan men zich bij de huisarts laten 
testen. 
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De Run 4405 
Veldhoven 

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

Compleet verhuurprogramma op 

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

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

Koers cultuur (2) 

Heeft u het al vernomen, 
dat alle dieren uit de stad 
in opstand zijn gekomen? 
  
Een vergadering van huisdieren 
ze willen dat hun baasjes 
de teugels wat laten vieren. 

  
De kat van de bakker 

zit de vergadering voor 
en schudt alle dieren wakker. 

  
Ze zijn gekomen uit alle huizen, 
de honden, de katten, de vogels, 

ja zelfs ook de muizen. 
  

Alle dieren groot en klein 
laten duidelijk horen 
zij willen de baas eens zijn. 
  
Zelf bepalen wanneer ze kunnen eten 
niet moeten wachten 
of ze weer worden vergeten. 
  
Niet aan riemen vastgebonden 
een rondje door de stad, 
nee, rennen en spelen met andere honden. 

  
De vliegen, mieren en spinnen 
spreken ook hun woordje mee, 

waarom mogen zij nooit naar binnen? 
  

Heeft u het al vernomen 
de dieren uit de stad 

hebben het heft in eigen hand genomen. 
  
Alle baasje en bazinnen 
zijn uit hun huis gezet 
alleen de dieren zijn nog binnen. 

Seks en condooms 
 
Bij one-night stands gebruikt 80% van de jongeren 
condooms. Aan het begin van vaste relaties gebruikt 6 op 
de 10 jongeren condooms. Naarmate ze elkaar beter leren 
kennen, groeit het vertrouwen in de ander en verdwijnt het 
gevoel dat er een soa in het spel kan zijn. Het condoom 
wordt meestal zonder overleg aan de kant geschoven. 
Daarnaast spelen andere praktische redenen een rol bij het 
stoppen met condooms. Meer dan 60% van de jongens en 
40% van de meisjes vindt vrijen met condoom minder 
lekker. En een condoom is een hinderlijke onderbreking bij 
het vrijen, vindt 60% van de jongeren. Op de nieuwe 
campagnesite www.vrijsoavrij.nl staan tips om 
condoomgebruik aangenamer te maken. 
 
Vrij veilig campagnes 
 
Sinds 1987 voert Soa Aids Nederland in opdracht van het 
ministerie van VWS Vrij Veilig Campagnes uit. In 2005 
heeft de campagne 97% van de primaire doelgroep bereikt 
en heeft een hoge waardering gekregen. De campagne heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan een hoog 
kennisniveau van jongeren over soa en veilig vrijen en hen 
bewust gemaakt van de noodzaak van condoomgebruik. De 
campagne wordt gefinancierd door ZonMW. Op 7 augustus 
2006 wordt de tv-spot voor het eerst vertoond. Radiospots, 
posters, website, condooms, flyers en fietshangers maken 
ook deel uit van de campagne.  
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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 

 
   Bosvijver in gevaar. 

Alarm! Visotter Bodi heeft de dieren bij de bosvijver bij 
elkaar geroepen. Ze zijn allemaal gekomen: de wilde 
eenden en ganzen, de bisamrat en de kikkers, de ijsvogel, 
de oeverzwaluwen en de kwikstaartjes. Zelfs de vissen zijn 
naar de oever gezwommen en steken hun koppen uit het 
water, en op de waterlelies zitten watertorren en libellen. 
Bodi klimt op een boomstronk. ”De waterspiegel is weer 
gedaald,” roept hij. ”Als er niet snel iets gebeurt droogt 
onze vijver helemaal uit!” De dieren knikken alleen maar, 
ze weten het allemaal. ”Kon iemand ons maar helpen” 
zucht de eend. Dan neemt een oude bisamrat het woord. 
”Verderop, bij het grote moeras, zit een beverkolonie,” 
vertelt ze. ”Als de bevers voor ons een dam zouden 
bouwen, dan zouden we het water tegen kunnen houden.” 
”Natuurlijk!, dat is de oplossing” roepen de dieren door 
elkaar. ”Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht.” De 
ijsvogel roept: ”Ik vlieg er gelijk heen om de bevers te 
vragen of ze ons willen helpen,” en hij is pijlsnel 
verdwenen. De volgende morgen komt de ijsvogel terug bij 
de vijver met vier bevers. Die aarzelen niet en gaan meteen 
aan de slag. Ze gaan op hun achterpoten zitten en knagen zo 
lang aan een jonge boom totdat die alleen nog maar op een 
klein middenstukje staat. Dan bijten ze er nog een paar keer 
met hun sterke tanden in en daar valt de boom met veel 
gekraak om. Een van de bevers trekt nu de schors van de 
stam, de anderen knagen de takken eraf en trekken het hout 
in het water. Aan het uiteinde van de vijver bouwen ze heel 
handig een stevige dam, die ze met planten en aarde zo 
opvullen dat er geen water meer door kan. Eindelijk zijn ze 
klaar met hun werk. De dieren bewonderen het prachtige 
bouwsel. Bodi roept: ”Lang leve de bevers! Ze hebben het 
meer gered!” Alle dieren juichen mee. De bevers zijn heel 
verlegen. ”Daar hoeven jullie niet voor te bedanken. Het 
was toch logisch dat wij jullie hebben geholpen!” 
mompelen ze bescheiden. Maar ze zijn troch blij als Bodi 
ze uitnodigt voor een groot feestmaal. Want de redding van 
de bosvijver, dat moet worden gevierd! 

   
   Dierendag moppen. 
 

Jantje loopt op straat en hij ziet een buldog lopen. 
Jantje trekt een lelijk gezicht naar de hond. Zegt 
de baas van de hond: "Waarom trek jij zo’n lelijk 
gezicht naar mijn hond?" Zegt Jantje: "Hij begon!" 

----- 
 

Twee koeien zitten in bad. Dan vraagt de één aan 
de ander: "Mag ik een washandje, ik krijg mijn 
vlekken er niet af." 

----- 
 

Er loopt een jongen met een olifant naar de grens, 
maar hij wordt aangehouden door een douanier. 
"Die olifant mag de grens niet over!" zegt hij bars. 
Jongen: "Verdraaid! Dat is pech hebben!" Een dag 
later komt dezelfde jongen weer terug bij de 
douanier. Zijn olifant heeft hij ook bij zich, maar op 
het voorhoofd en het achterste van de olifant zit 
een boterham met boter vast geplakt. Douanier: 
"Halt! U weet toch dat u met die olifant de grens 
niet over mag?" Jongen: "Olifant? Olifant? Hoe 
komt u daar nou bij? Ik mag toch zeker zelf wel 
weten wat ik op mijn boterham doe!!!" 

----- 
 

Er staan twee koeien in de wei, zegt de een tegen 
de ander: 'Boe', zegt de ander: 'Ik schrok niet.' 

----- 
 

Twee slangen zijn onderweg. Vraagt de een: "Zijn 
wij giftig?". "Waarom vraag je dat?", vraagt de 
ander. "Nou, ik heb net op mijn tong gebeten" 

----- 
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Knutselen Boekenleggers 

 
Lieveheersbeestje  
Benodigheden: stevig karton en lijm en beetje witte verf. 
 
Gebruik de plaatjes die hiernaast staan. 
 
Knip ze uit en kleur de stukken in, de vleugels rood met 
zwarte stippen en het lijfje zwart. 
Je kunt ook het lijfje op zwart karton en de vleugels op rood 
karton overtrekken. Daarna knip je rondjes uit het zwarte 
karton en die plak je op de vleugels. 
Plak nu de vleugels met de bovenkant aan het lijfje vast. 
Zodat je er een bladzijde van je boek tussen klemmen kan. 
Nu de ogen met witte verf kleuren. 
 
Haas 
Benodigheden: stevig karton en lijm en stift. 
 
Gebruik de plaatjes die hiernaast staan. 
 
Knip ze uit en kleur de stukken in. 
Je kunt ook het lijfje op donkerbruin karton en de kop met 
armen op karton overtrekken. 
De poten ook op lichtbruin karton, en de rest (snuit, oren en 
voeten) creme/oranje kleurig papier. 
Plak nu het kop gedeelte met de bovenkant van de armen 
aan het lijf 
Zodat je er een bladzijde van je boek tussen klemmen kan. 
Nu het gezicht en de tenen met een stift erop tekenen. 
 
Koe 
Benodigheden: stevig karton en lijm en stift 
 
Gebruik de plaatjes die hiernaast staan. 
 
Knip ze uit en kleur de stukken in. 
Je kunt ook het lijfje en de kop met armen op wit karton 
overtrekken. 
De neus op rose karton, en de rest herens op creme/oranje 
kleurig papier. 
Plak nu het kop gedeelte met de bovenkant van de armen 
aan het lijf 
Zodat je er een bladzijde van je boek tussen klemmen kan. 
Nu de vlekken, ogen, mond en de poten met een stift erop 
tekenen. 
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Dierendag puzzel 
Trek een lijn via de cijfers. Begin bij 1 en trek een lijn naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4 en zo verder. 
Teken zo het dier dat hier staat verborgen. Natuurlijk kan je hem ook nog inkleuren. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Juni 2006;  
“.Vaderdag kleurplaat..” 

Piet Piraat was daar ook. En in de zomer vakantie is ze ook 
nog naar een optreden van de meidengroep Djumbo 
geweest. Het liedje dat ze zingen heet Boya Boya-Bay. En 
nu komt het leukste, Estelle heeft samen met ze op het 
podium gestaan en heeft meegezongen en gedanst!!!! Leuk 
hoor Estelle, dat kan niet iedereen zeggen dat je met een 
bekende groep hebt gezongen en gedanst. En behalve K3, 
Djumbo, Piet Piraat heeft ze ook nog Klus ontmoet. Klus, is 

de klusser bij kabouter Plop. Gelukkig 
heeft ze Klus gezien en niet Lui, want 
daar heb je niets aan, die ligt toch 
alleen maar te slapen. En kwebbel de 
Kwebbel die praat gewoon te veel. 
Estelles lievelings kleuren zijn: paars, 
groen, rood, blauw, geel, zwart, 
oranje, grijs, wit. En terwijl ik dit aan 
haar vroeg kwamen er tijdens het 
praatje steeds meer kleuren bij. Dus 
eigenlijk houd ze van alle kleuren. 
Estelle weet eigenlijk niet zo veel 
meer te zeggen en gaat lekker in het 
hoekje van de bank zitten. Het duurt 
haar te lang, maar mama vertelt dat ze 
in de zomervakantie naar een 
vakantiepark in Aalden zijn geweest. 
Daar hebben ze veel gezwommen en 
leuke dingen gedaan en o.a. een grote 
beer ontmoet. Gelukkig geen echte 
beer, maar een beer die bij het 
recreatie team werkte, kijk maar naar 
de foto. Daar staat Estelle me de beer 
op. 
Nadat ik mijn drinken heb 
opgedronken ga ik weer naar huis. 
Estelle en haar mama zwaaien me uit. 

 
Houdoe, en tot de volgende keer. 

Hallo allemaal, 
 
Zijn jullie allemaal weer gewend om naar school te gaan? “ 
’s Morgens weer in de rij staan als de schoolbel gaat, en na 
schooltijd afspreken met je vriendjes of vriendinnetjes.  Als 
het weer het toelaat lekker buiten spelen, voetballen of 
fietsen etc. Want na een paar heerlijke weken van vrij veel 
zon valt het nu toch een beetje tegen. Maar wie weet wat er 
nog aan (na) zomer komt. Vlak na 
de zomervakantie ben ik naar een 
klein blond meisje toegegaan die 
de kleurplaat heeft gewonnen. Zij 
is drie jaar oud en heeft allemaal 
kleine staartjes in haar haar. Het 
lijkt net alsof ze een kroontje op 
haar hoofd heeft. Haar naam is 
Estelle Winthagen. Estelle woont 
op de Habraken samen met haar 
papa en mama en haar oudere zus 
Pebbles. Als ik er aan kom, dan 
doet ze de deur al voor me open. 
Estelle zit op de peuterspeelzaal 
de Tamboerijn in Oerle. Daar gaat 
ze elke dinsdag  en vrijdag 
morgen naar toe. Peuterspeelzaal 
De Tamboerijn is naast de 
basisschool Sint Jan Baptist. Haar 
vriendje en vriendinnetje zijn: 
Twan en Willemijn. Wat Estelle 
graag doet zijn cadeautjes maken. 
Daar is ze heel goed in. Je pakt 
een doosje en een mooi stukje 
papier en pakt het mooi in. Verder 
tekent en stempelt ze vaak. En 
maakt er dan weer een mooi 
cadeautje van. Sporten doet Estelle nog niet maar ze danst 
wel graag op de muziek van K3. Ze heeft ze zelfs in het 
echt gezien. Op het zomerfestival van studio 100. 
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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 25 september 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 September 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 
25 september 2006 

Agenda 2006 
September  
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 

17 KBO: Eten bij Crème de la Crème  

28 Oud papier ophalen 

  
November  
1 Laatste dag Pompoenenplezier met Halloween 
5 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 
6 OWWO: Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur  

13 Avond KVB - KVO 
14 KBO: Eten bij de Molenvelden 
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 

9 SWOVE: 5e Mantelzorgdag Veldhoven (de Ligt) 

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
 
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  

14 t/m 17 Harmonie: Jubileumfeestweekend met diverse 
activiteiten 

  

Oktober  
eind Harmonie: Concert van de eeuw  
  

December  

18 Harmonie: Deelname carnavalsoptocht Veldhoven 

22 Harmonie: Kerstconcert 

2 Boergondisch Oers 

10 BIO: Gezelligheidstoernooi 

31 Veldhovens spektakel 
Maart  

  

17 Oerse Motortoertocht 

14 St. Jeugdbelangen: Snerttocht 

8 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 

27 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 

22 Eerste communie kinderen ‘St. Jan Baptist’-school 

8 Harmonie: Goede doel actie 


