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• Kom in beweging 

• Niet alleen geld moet rollen 

• Russen in Oerle 

• Oerle in beeld 

• Wie deed net als kabouter 
spillebeen 

• Oersmakelijk 
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Bart van den Boogaard, Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx, 
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Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
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Druk & technische realisatie 

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

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

‘Kom in beweging voor Multiple Sclerose!’ 
 
‘Kom in beweging voor Multiple Sclerose!’ Met deze 
slogan vraagt het MS Fonds aandacht voor de ruim 
16.000 MS patiënten in Nederland. Iedereen met twee 
uurtjes tijd over kan al helpen, door collectant te 
worden! 
 
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het is de 
meest invaliderende aandoening onder jonge mensen. Ook 
kinderen kunnen MS krijgen. Het aantal MS patiënten 
groeit elk jaar, omdat er nog geen medicijn voor de ziekte 
gevonden is. Pamela Zaat, landelijk coördinator MS Fonds: 
“Omdat MS in vele soorten en maten voorkomt en MS niet 
altijd heel zichtbaar is voor de buitenwereld, is er soms veel 
onbegrip voor MS patiënten. Wat we wel weten is dat de 
ziekte het bewegen en daardoor het functioneren in de 
maatschappij sterk vermindert. Het MS Fonds helpt  
MS patiënten met coaching en voorlichting en financiert 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
Het MS Fonds zoekt nieuwe collectanten voor de  
Nationale MS Collecteweek in november.  
“Kom ook in beweging voor de MS patiënten! Beweeg 
voor de MS patiënten die door hun ziekte soms 
noodgedwongen moeten stoppen met bewegen!  
Door te collecteren, al is het maar twee uurtjes, kunnen we 
al zoveel meer patiënten helpen”, aldus Pamela Zaat, 
landelijk coördinator van het Nationaal MS Fonds.  
 
Wilt u zich opgeven als collectant in uw woonplaats of wilt 
u meer informatie? Neem dan contact op met  
Pamela Zaat via (010) 591 98 39 of  
surf naar www.nationaalmsfonds.nl 

Maandag 29 september 2008 
Inloopavond bestemmingsplan Oerle-Zuid 
 
Op maandag 29 september bent u tussen 19.00 en 21.00 
uur van harte welkom bij de inloopavond over  
Oerle-Zuid. Locatie: restaurant van het dienstengebouw 
Stichting Severinus, Nieuwe Kerkstraat 33, Veldhoven. 
Deze avond kunt u onder andere het projectbesluit en 
ontwerp bestemmingsplan bekijken.  
 
Naast het bestemmingsplan en de procedure laten we u ook 
het stedenbouwkundig plan, het concept inrichtingsplan 
openbare ruimte en het concept van de structuurvisie 
Zilverackers zien. Wethouder Jack Tops en medewerkers 
van de gemeente zijn deze avond aanwezig om uw vragen 
te beantwoorden. 
 
Planning 
Vanaf vrijdag 19 september ligt het projectbesluit voor 
Oerle-Zuid ter inzage op het gemeentehuis van Veldhoven. 
De ruimtelijke onderbouwing van het projectbesluit is het 
ontwerp bestemmingsplan Oerle-Zuid. In Oerle-Zuid wordt 
de eerste fase ontwikkeld van het nieuwe woongebied 
Zilverackers. De komende jaren komen in deze eerste fase 
ongeveer 300 woningen in het plangebied. 
 
Zegt het voort en komt allen. Graag tot ziens op de 29e! 

Wijkplatform nieuws 
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Plannen voor herinrichting 

Plannen voor herinrichting Wintelre-Oerle 
 
Vertegenwoordigers van de ZLTO, IVN, de gemeenten 
Eersel en Veldhoven, waterschap De Dommel, Provincie 
Noord-Brabant en de Dienst Landelijk Gebied hebben 
hun krachten gebundeld om de landbouw, natuur en 
recreatie in het gebied Wintelre-Oerle te optimaliseren. 
 
In de gemeenten Eersel en Veldhoven ligt het buitengebied 
van Wintelre-Oerle. Dit gebied van circa 1500 ha is 
aangewezen als projectgebied voor wettelijke 
herverkaveling. Bij herverkaveling wordt gekeken hoe de 
inrichting van een gebied het beste kan worden aangepakt. 
Voor Wintelre-Oerle betekent dat in de eerste plaats een 
gunstigere ligging van gronden voor agrariër en natuur. In 
het gebied zijn namelijk veel grondeigenaren waarvan de 
percelen verspreid liggen. Daarnaast is het streven om 
bijzondere landschapselementen zichtbaar te maken, fiets- 
en wandelpaden aan te leggen en de natuur aantrekkelijker 
te maken voor verschillende dieren en planten. 
 
Herinrichtingscommissie 
De herverkaveling wordt in goede banen geleid door de 
Herinrichtingscommissie Wintelre-Oerle waar betrokken 
partijen zitting in hebben. De Herinrichtingscommissie is 
de afgelopen periode bezig geweest met het opstellen van 
een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan brengt in kaart waar 
ruimte is voor landbouw, natuur, landschap, cultuurhistorie 
en recreatie. Commissievoorzitter Will de Laat zegt 
hierover: ‘we willen cultuurhistorische 
landschapselementen behouden en versterken. Dat vergroot 
het woongenot en het recreatieplezier. Verder worden door 
een betere verkaveling huiskavels vergroot en veldkavels 
geclusterd. Voor de agrariër betekent dat meer 
aaneengesloten grond dichter bij huis en daardoor 
efficiënter werken’. Het inrichtingsplan wordt dit najaar 
aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Noord-Brabant. 
 

Proces 
Natuurlijk hebben grondeigenaren de ruimte om hun 
wensen en rechten te laten registreren. Hiervoor worden, 
naar aanleiding van het inrichtingsplan, wenszittingen 
gehouden. Op basis van het inrichtingsplan en de 
wenszittingen wordt een ruilplan gemaakt. Dit plan geeft 
aan om welke kavels en oppervlakten het gaat. Vervolgens 
stelt Gedeputeerde Staten het ruilplan vast en starten de 
inspraakprocedures. Tot slot volgt het startsein voor het 
ruilen van de gronden. Tegelijkertijd met dit startsein kan 
de uitvoeringsfase starten en worden bijvoorbeeld fiets- en 
wandelpaden aangelegd, natuurgebieden ingericht of 
bossen aangeplant. 
 
Informatieavond 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de plannen voor het 
buitengebied Wintelre-Oerle, kom dan langs bij de 
eerstvolgende informatieavond. Deze zal in het najaar 
georganiseerd worden. De exacte datum volgt nog. 
 
Indien u vragen of ideeën heeft, kunt u altijd terecht bij de 
Dienst Landelijk Gebied die het secretariaat voert van de 
Herinrichtingscommissie Wintelre-Oerle (013-5950595)  
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Zaterdag 20 september  
OPENING OERS KERMIS 

 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Het is weer bijna kermis in Oerle!  
 
En ook dit jaar willen we, samen met alle kinderen uit 
Oerle, de kermis op een gezellige manier openen. 
Op zaterdag 20 september om 17.30 uur verzamelen we 
met z’n allen op het schoolplein. Dan lopen we in optocht 
achter de harmonie aan door het dorp. Bij de kermis 
aangekomen gaan we deze op een ritmische manier openen. 
 
Voor alle kinderen die meelopen én de kermis mee openen, 
is er tegen inlevering van onderstaand strookje* een leuke 
kermisverrassing. 

We hopen dat jullie allemaal van de partij kunnen zijn! 
 
Openingscomité kermis 2008 
 
De opening van de kermis wordt mogelijk gemaakt door 
Rabobank Oerle-Wintelre, Wijkplatform Oerle,  
Gemeente Veldhoven, Harmonie St. Cecilia, OWWO en 
Korfbalvereniging BIO. 
 
ONDERSTAANDE STROOK INVULLEN EN 
ZATERDAG 20 SEPTEMBER MEEBRENGEN!!! 
 
* Het strookje treft u ook aan op de brief die de kinderen op 

school meekrijgen. 

Opening Oers Kermis 

DEZE STROOK INVULLEN EN ZATERDAG 20 SEPTEMBER MEEBRENGEN!!! 
 

 
 
Naam: _____________________________________________ 
Groep: St. Jan Baptist / Peuterspeelzaal * 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is. 

Tonpratersavond 

Zaterdag 8 november 2008 
Aanvang 20.00 uur 

 
TONPRATERSAVOND 

OERLE 
in 

DORPSCENTRUM D’OUW SCHOOL 
 

m.m.v 
* Christel vd Dungen als “Postbode” 
* Michel Grijsmans als “D’n Aviateur” 
* Ad Vermeulen als “Sukkel” 
* Alex Wintermans als “Paus Klompidoris den eerste” 
* Ton Hendrickx als “Gek Tontje” 
* Cees Coolen als “Kiske den Droge”  
 
Entreeprijs € 7,50      Voorverkoop € 6,00 
 
Voorverkoop adressen; 
 
Kapsalon vd Looy 
Zittardsestraat 1  Oerle 
Tel: 040 – 205 5200 
 
& 
 
Dorpscentrum d’Ouw School  
Oude kerkstraat 18  Oerle 
Tel: 040 – 205 2490 
Bgg: 06 – 20 53 75 46 
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De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van  20 – 21 september: 
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker (The Unity). 
zo  10.15 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker 
 
Weekeinde van  27 – 28 september:  
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(Kupaljekoor uit Minsk). 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
 
Weekeinde van  4 – 5 oktober:  
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(St. Jankoor). 
 
Weekeinde van  11 – 12 oktober:  
za  12.30 uur: Huwelijk van Johan Kootkar en  

Leonie van den Brok. 
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

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

M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus) 
 
Weekeinde van  18 – 19 oktober: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(The Unity). 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus). 

Vrijwilligershoek  
 
In de St. Jan de Doperkerk zijn de laatste maanden in de 
diverse werkgroepen nogal wat wijzigingen geweest in 
verband met leeftijd, verhuizing of verandering van 
interesse. 
 
Convocamus:  Minie Hageman heeft haar stem inmiddels 
genoeg geoefend en komt al sinds enkele maanden hier de 
gelederen versterken. 
 
Uitvaartacolieten:  Piet Lemmens was al sinds 1984 
uitvaartacoliet, maar het is nu toch echt genoeg geweest. 
Hij moet te vaak ”nee” verkopen als hij plotseling wordt 
gebeld. Bedankt Piet voor ruim 20 jaar trouwe dienst op 
voor anderen zeer moeilijke uren! 

De werkgroep zit dringend om nieuwe leden verlegen, 
omdat een uitvaart niet planbaar is en het moment ook voor 
de overige leden niet altijd gelegen komt. Door ziekte van 
de leden is de groep in feite incompleet. Ook parochianen 
uit Zonderwijk/’t Look zijn hier van harte welkom als 
aanvulling.  
 
Schoffelploeg: hierin zijn de meeste veranderingen 
geweest. Piet Lemmens en Jan Verstappen, beiden al lid 
sinds 1996, hebben hun schoffels en klusgereedschap aan 
de wilgen gehangen. De knieën of de rug laten het helaas 
bij beide heren soms flink afweten, maar ook 
kleinkinderoppas is een nieuwe hobby geworden bij Jan. 
Jan was steeds paraat bij hoge en ingewikkelde klussen en 
de mannen zullen hem node missen. Piet’s luide 
commentaar bij de koffie of tijdens het schoffelen wordt 
eveneens gemist. 
Gelukkig is er versterking gevonden met Martien Smolders, 
Henk Verouden en Martien van Roij. Op maandagmiddag 
is er weer een aardige ploeg! 
 
The Unity:  heeft enige tijd gepiekerd over een toetseniste 
die wel of niet naar Londen zou gaan, maar dit jaar blijft ze 
voorlopig nog even hoorbaar. Helaas zullen wij Lenny 
Basten en Dorien Schoonen niet meer horen in het koor, 
bedankt dames! Ook Frans Loots zal nog best goede vaste 
jonge stemmen kunnen gebruiken.  
 
Drieklankbezorging:  Nicoline Bekkers neemt de 
bezorging van de Zittard in het vervolg voor haar rekening. 
Welkom bij deze groep! 

Parochieberichten: 
Overleden: 
† Marinus Cattenstart, echtgenoot van Marieke Castelijns,  

Malvalaan Waalre voorheen Berkt Oerle (77 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 
 
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 € 10). 
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! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 
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Zaterdag 27 september luistert Kupalje de viering 
op om 19.00 in de Sint Jan de Doperkerk te Oerle. 
 
In september/oktober komen deze 4 musici (een bas, een 
tenor, een cimabalist en een pianist) naar Eindhoven. 
Dit gebeurt in het kader van de activiteiten die de 
stichting Stedenkontakt Eindhoven-Minsk uitvoert. De 
maand september is gekozen, omdat er in Eindhoven 
veel activiteiten rondom Vrede zijn. 

 
In het dagelijkse leven werken ze als solist aan de 
Staatsopera en het conservatorium. Als kwartet vormen zij 
Kupalje en treden op tijdens concerten. Voor velen is het 
een bekend muziekgezelschap. Het zijn ‘grote’ musici en ze 
kunnen allerlei muziek maken en brengen. . 
 
Zij komen niet om voor zichzelf geld te verdienen. Zij 
komen om geld in te zamelen voor zieke kinderen uit 
Minsk. Hun wens is om elk jaar een kinderkamp in Hapert 
te kunnen organiseren voor 30 kinderen die in Minsk geen 
kansen hebben op een ontspannen en gezond leven. Dit 
heeft voor een groot deel te maken met de Tsjernobylramp, 
maar ook met de leefsituatie van die kinderen. De economie 
is niet erg goed, medicijnen, fruit enz zijn duur. Zelfs het 
gebrek aan goede kleding en schoolspulletjes is geen 
onbekend probleem. 

Kwartet uit Minsk in Oerle 

 
Op zaterdag 27 september komt Kupalja naar Oerle naar de 
Sint Jan de Doperkerk om de viering op te luisteren.  
In een speciaal hiervoor gemaakte themaviering gaat 
pastoor Wil Smulders voor. 
 
Contactpersoon: Kupalje, kwartet uit Minsk, Wit Rusland. 

Stichting Stedenkontakt Eindhoven-Minsk 
Tav. José Backbier van Helvoort 
Per adres: Heike 6 
5512 NJ Vessem 
Tel: 0479591451 
e-mail: Minsk@planet.nl 

 
Contactpersoon: Sint Jan de Doperkerk 

Kitty Tholen Jacobs 
Banstraat 2 
5506 LA Veldhoven 
040-2051642 
e-mail: k.tholen@planet.nl 

Kupalje, kwartet uit Minsk, Wit Rusland 
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Cursus EHBO 

Cursus EHBO maakt Oerle veiliger! Deel 2 
 
Eerste Hulp aan kinderen.  
Kinderen zijn vliegensvlug en als er iets mis gaat wil je 
toch de juiste Eerste Hulp geven. Soms blijft het bij het 
plakken van een pleister, maar het kan ook erger uitpakken. 
Misschien werk je op een kinderdagverblijf of in een 
peuterspeelzaal, op een school, in een vereniging en heb je 
veel kinderen om je heen. Maar ook voor opvoeders of 
ouders is dit een cursus op maat. Tijdens de cursus krijg je 
inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en 
volwassenen die belangrijk zijn voor de 
eerstehulpverlening. Zoals lichaamsbouw en gedrag. Hoe 
reageer je daar het beste op? Je leert hoe je eerste hulp 
verleent aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de 
vitale functies. Maar ook hoe je plaatselijke letsels 
behandelt. Je krijgt inzicht in de gevaren die in het 
bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en hoe die 
kunnen worden bestreden. De cursus wordt gegeven op  
4 vrijdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur en kost € 60,--.  
Je krijgt een certificaat. 
 
Cursus Reanimatie 
Het komt steeds vaker voor dat 
mensen zomaar omvallen. Het kan 
in je directe omgeving morgen 
gebeuren. De eerste minuten zijn 
dan heel belangrijk om ernstige 
gevolgen te voorkomen. Als er 
iemand aanwezig is met de juiste 
kennis kan het misschien allemaal toch nog goed aflopen. 
Daarom is er de cursus Reanimatie die wordt gegeven op 
één zaterdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur. De cursus kost 
€ 35,-- inclusief handig naslagboekje en certificaat. 
 

Cursus Automatische Externe Defibrillator (AED) 
Op verschillende plaatsen in Oerle hangen al AED’s. Dat 
zijn apparaten waarmee je mensen die plotseling een 
hartritmestoornis krijgen, met behulp van een stroomstoot 
kunt reanimeren. Het is bewezen dat het in een zo vroeg 
mogelijk stadium toedienen van een stroomstoot bij een 
hartritmestoornis, de overlevingskans aanzienlijk verhoogt. 
Elke drie minuten dat defibrillatie uitblijft, halveert de kans 
op overleven. Je kunt deze cursus volgen 
nadat je een cursus EHBO, Reanimatie, 
BHV of BLS hebt afgerond. De cursus 
AED wordt gegeven op één 
zaterdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur. 
De cursus kost € 60,-- inclusief handig 
naslagboekje en certificaat. 
 
 
Informatie 
Voor meer informatie en aanmelden bel 
met Sjack van der Linden, telefoon 2534229 (a.u.b. bellen 
na 19.00 uur) of email: cursus@ehboveldhoven.nl.  

Gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) 

Symbool voor 
plaats van een 

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

Stichting Historisch Oerle 

Mogen wij ons even voorstellen... 
 
Vele mensen in Oerle en van daar buiten weten nog wel dat 
de bloemenvereniging GROEN en KEURIG in het jaar 
2000 een tentoonstelling hield met als thema 100 jaar 
Oerlese Families. Ik, Frans Loots als persoon werd een jaar 
daarvoor al benaderd of ik interesse had om dit te 
verwezenlijken. Samen met Henk Senders ben ik toen aan 
deze taak begonnen. Het aantal families dat al 100 jaar of 
langer hier in Oerle woonde, was vele malen groter dan wij 
verwacht hadden. Ook kom je dan Families tegen die nog 
niet zo lang gevestigd waren, maar de contacten die gelegd 
werden, waren boven verwachting en heel prettig. Vele 
honderden foto’s werden door ons verzameld en uitvergroot 
zodat de dahliatentoonstelling in 2000 een groot succes 
werd. 
 
In mijn rondgang bij de diverse families kwam ik er achter 
dat hier in Oerle vele families woonden die niet uit de 
omstreek kwamen maar uit Gelderland. Na de 
tentoonstelling ben ik toen deze mensen gaan bezoeken om 
meer daarover te weten te komen en ook hier, bij deze 
bezoeken, werden mij vele foto’s ter beschikking gesteld. 
En ik werd alleen maar nieuwsgieriger naar hoe Oerle er 
toen als plaats in het jaar 1900 heeft uit gezien. Dat er vele 
veranderingen plaatsvonden, heb ik in die jaren dat ik hier 
woon zelf ook meegemaakt. Ook ik vond het jammer dat 
vele boerderijen zomaar verdwenen, zij bepaalden toch het 
gezicht van ons dorp Oerle. Al was Oerle een deel van de 
gemeente Veldhoven, men probeerde toch zijn eigen 
identiteit te behouden, vele mensen hebben zich daar voor 
ingezet met of zonder succes.  
 
Tijdens mijn bezoeken kreeg ik steeds meer foto’s van 
boerderijen en woningen die of verbouwd waren of niet 
meer bestonden. Mijn fotocollectie breidde zich steeds 
meer uit, van zo’n 500 die in het jaar 2000 te zien waren 
tot, ja precies weet ik het niet, een aantal dat de 2000 dicht 
benadert.  
 

Henk Senders mijn mede-enthousiasteling en ik vonden dat 
wij hier toch iets mee moesten doen. Het idee om een 
fotoboek te maken was snel geboren maar hoe pak je dit 
aan.  
Allereerst wilden we een stichting in het leven roepen om 
meer armslag te krijgen, maar met ons tweeën konden wij 
dat niet aan. Het is daarom dat wij mensen zochten die ons 
verder konden helpen en zodoende werd onze groep 
uitgebreid met twee personen die bereid waren ons verder 
te ondersteunen en dat waren Bertina Senders en Ellie 
Schippers beide hele goede bekenden in Oerle. Maar hoe 
verder, notaris Meijer werd benaderd en zegde ons toe om 
dit streven, naar het oprichten van een stichting, te 
verwezenlijken. Ook de stichting OWWO heeft ons met 
raad bijgestaan en goed op weg geholpen.  
 
In juni 2008 zijn we overgegaan tot de oprichting van de 
“STICHTING HISTORISCH OERLE”. De taak die wij ons 
opgelegd hebben, is het maken van een fotoboek over Oerle 
van 1900 tot 2000 dat zowel voor oud-Oerlenaren als voor 
de nieuwe inwoners een overzicht zal moeten geven over 
hoe Oerle in die jaren veranderd is. Iets wat zeker 
interessant is nu de uitbreiding van Oerle zich aandient.  
Om dit echt goed rond te krijgen, zullen wij nog vele keren 
een beroep moeten doen op de inwoners van Oerle voor 
aanvullende informatie en of foto’s. Dus als u eens gebeld 
wordt door een van de bovenstaande personen, schrikt u 
dan niet. Alleen met medewerking van u allen kan onze 
doelstelling gerealiseerd worden. Ook zullen wij via DE 
KOERS VAN OERS een beroep op u doen omdat wij er 
niet altijd helemaal uit zullen komen met informatie die we 
denken nog nodig te hebben voor het fotoboek. Vaak zal dit 
gaan over foto’s en denk niet te snel “Oh, die foto van mij 
hebben ze al” of “Deze foto zegt niets”. Je weet nooit, bel 
ons dan even en laat ons even kijken wat u in uw bezit 
heeft. 
 
We hopen dat we kunnen rekenen op uw medewerking om 
u in 2011 een fantastisch fotoboek te kunnen presenteren 
over Oerle van 1900 tot ongeveer 2000. 
 
 
Namens STICHTING HISTORISCH OERLE (ook wel 
SHO), 
 
Frans – Henk – Bertina en Ellie  
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

Ja eigenlijk onvoorstelbaar hè. 
Het is zomertijd … je geniet samen met manlief van een 
heerlijk plekje in Zeeland en dan vergeet je zomaar dat er in 
Oers nog steeds een Koers uitkomt. 
Natuurlijk één enkel maandje is er wel overgeslagen, maar 
daar in Oers blijven ze vanzelfsprekend niet eeuwig met 
vakantie gaan. 
Wij wel dus, want op onze leeftijd kan elke dag als 
vakantiedag gerekend worden en bovendien verblijven we 
ook redelijk vaak in het Zeeuwse dankzij het heerlijke bezit 
van onze Datsja. 
 
Bij toeval krijg je dan opeens een mailtje onder ogen 
waarin gevraagd wordt of het klopt dat je niets nieuws heb 
ingezonden voor de Koers. 
Eerlijk gezegd voel ik me wel even gestreeld vanwege het 
feit dat dit is opgevallen bij de redactie. 
En dan pas besef je welke datum het al weer is. 
Gauw, gauw even zoeken of er nog ergens een verhaal 
passend voor deze tijd ergens in voorraad ligt … en 
gelukkig vind ik nog een belevenis, die bij mijn weten nog 
niet eerder in de Koers gestaan heeft. 
 
Natuurlijk blijkt het te laat om het alsnog haastig 
opgestuurde verhaal in ons blad geplaatst te krijgen en 
daarom staat mijn zomerverhaal van toen in de Koers van 
September. 
Nu maar hopen dat het ook rond die tijd nog lekker zomers 
weer is en een ijsverhaal dus een beetje van toepassing is. 
Het zou moeten kunnen volgens de weersverwachting, want 
men heeft ons nog een zomerse septembermaand belooft. 
En als dat zo is, dan zijn Henk en ik beslist van plan om 
ook in die maand nog menig dagje in, of liever gezegd 
buiten bij, onze Datsja door te brengen. 
 
 

Overpeinzingen 

IJsje uit het verleden. 
De zomertijd is bij uitstek de tijd om te 
genieten van deze lekkernij en terwijl ik dan 
nu bij onze Datsja geniet van dit heerlijks, 
denk ik plots terug aan een van onze laatste 
buitenlandse reisjes, waar ik net als vandaag 
heerlijk zat te genieten van een ijsco, maar dan in een 
ijssalon in Hongarije ...  
 
Er is bij die ijssalon, direct naast de supermarkt, een klein 
terras waar je, al dan niet onder een parasol en genietend 
van het uitzicht, je ijsco op kan eten of je koffie kunt 
nuttigen.  
Daar zet ik mijn ijsco op tafel om een stoel aan te schuiven 
om net als Henk ook onder de parasol te kunnen zitten. 
En dan gebeurt het!!! 
 
Ik ga zitten en ... je snapt het.  
De stoel die er zo goed uitzag blijkt niet meer helemaal je-
van-het te zijn en breekt af onder het gewicht van mijn toch 
maar 62kg wegende lijf. 
 
En ik zit daar dan ... gatje op de grond en beentjes in de 
lucht.  
Geen vertoning natuurlijk voor een vrouw van mijn leeftijd 
en de andere terrasbezoekers zitten stomverbaasd naar dit 
gebeuren te kijken.  
Een meisje van een jaar of vijf vergeet zelfs aan haar ijsco 
te likken en ik zie de zacht geworden lekkernij over haar 
mooie jurkje glijden.  
Oei, die krijgt straks de wind van voren wanneer haar 
moeder dat in de gaten krijgt. 
 
Manlief schiet mij te hulp, hijst me omhoog en vraagt 
bezorgd of alles nog in orde is.  
Gelukkig niets bijzonders aan de hand, weet ik hem te 
vertellen.  
Ja, stoeltje is niet meer te gebruiken en wordt dus opzij 
geschoven, maar mijn ijsco staat gelukkig veilig en 
onbewogen op het tafeltje te wachten.  
En dan … zittend op een voorzichtig uitgeprobeerde andere 
stoel, kan ik hartelijk lachen om die rare situatie.  
 
Ik heb geen foto van dit voorval en waarschijnlijk is dat 
maar goed ook, want ik zal er niet uitgezien hebben daar 
met de beentjes omhoog! 
   Thea.  
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

Bron: Koers van Oers / Schoolkoers April 1984. 
 
Schoolzwemmen: 
Ik heb A en diploma B gehaald. Toen ik diploma B had 
gehaald moest ik in het diepste bad. Dat was erg diep. We 
moesten eerst met kleren aan zwemmen. En op het einde 
van de les moesten we water trappelen. Na de les mag je 
spelen of zwemmen in het water. Maar dat deed ik niet 
omdat ik moe was. Toen moest je onder de douche.  
Marleen Manders    klas 2 
 
Elke woensdag moeten we schoolzwemmen. Dat is leuk, ik 
heb pas B gehaalt en als je mag spelen dan ga ik altijt van 
de duikplank en onderwater zwemmen. ik wil wel twee 
keer in de week zwemmen en de badmeester is heel leuk hij 
maakt altijt grapjes.     Helma van Loenhout    klas 2 
 
Ik ben Peggy en ik heb B zwemdiploma. Daar ben ik blij 
mee. ik heb ook veel geleert. Hoor maar. Bortjes opduik, 
leren onderwaterzwemmen en van de duikplank duiken. 
Dat heb ik allemaal geleerd. Dit is schoolzwemmen.     
Peggy    klas 2 
 
Bij schoolzwemmen moeten we borstcrauwe en op de buik 
zwemmen en al die dingen. En soms moeten we duiken. En 
soms moeten we bij a en b zwemmen. En soms moeten we 
van de springplank af. En die moeten 7 meter onder water 
zwemmen en dat kunnen de meeste wel en dat zijn er een 
stuk of tien.   Erwin V.    klas 2 

Ouw (k)oers Bivak vakantieprogramma 

Wij zijn dinsdagmorgen met de auto naar België gebracht. 
Daarna nog 12 km gekanood, en lopend naar de tenten 
gegaan. 
Nadat iedereen zijn spullen had klaargelegd hebben ze de 
barbecue aangezet. 
We hebben daarna het avondspel gedaan. 
We moesten in het bos, het kleine groene lichtje vinden. 
MAAR……. De leiding zat verstopt in het bos. 
Ze hadden een zaklamp en als ze op je schenen moest je 
terug naar het beginpunt. 
Na het avondspel gingen een paar kinderen naar bed en de 
rest ging bij het kampvuur zitten. 
‘s morgens snel eten en lopend naar het zwembad gegaan. 
Maar niet iedereen ging de hele tijd zwemmen, de jongens 
van groep 8 en een paar van de leiding hebben een paar 
uurtjes geslapen. 
Daarna weer lopend in de hitte naar de tenten gegaan. 
Een beetje spelen en daarna nasi en bami gegeten. 
Fried, Wil en Tinus hadden een verhaal verteld wat 
gebaseerd was op het spel dat we gingen doen. 
’s Morgens snel gegeten en alle spullen gepakt, klaar om te 
gaan. 
Maar we gingen eerst nog een spel doen, het was levend 
stratego. 
Aan alles komt een eind we moesten helaas naar huis toe. 
Kortom het was heel erg leuk!!!!!! 
 
Doris, Sanne en Jette.  
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en 
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

Slikdijk 16    Wintelre

SamenLoop voor Hoop 

SamenLoop voor Hoop Veldhoven,  
6 en 7 juni 2009, Kempen Campus Veldhoven 
 
Op 6 en 7 juni 2009 organiseert een grote groep 
vrijwilligers onder auspiciën van KWF 
Kankerbestrijding op het atletiekterrein van GVAC op 
de Kempen Campus de SamenLoop voor Hoop, een  
24 uur durend wandelevenement, waarvan de gehele 
opbrengst naar KWF Kankerbestrijding gaat. 
Burgemeester Jack Mikkers en wethouder Nicole 
Ramaekers zijn ambassadeur en ambassadrice van dit 
unieke evenement in Veldhoven. 
 
Aan de SamenLoop voor Hoop doen teams mee bestaande 
uit 10 tot 15 personen die gedurende 24 uur van zaterdag  
6 juni 16.00 uur tot zondag 7 juni 16.00 uur rondjes lopen 
op de atletiekbaan. Het is de bedoeling dat van elk team 
altijd minimaal één persoon aan het wandelen is.  
Deelname kost € 10,- per persoon, bestemd voor  
KWF Kankerbestrijding. 
De SamenLoop begint met een openingsronde door en voor 
Survivors. Onder aanmoediging van familie, vrienden en 
deelnemende teams lopen (ex-)kankerpatiënten de eerste 
ronde op het parcours. Zij zijn ook de eregasten van de 
SamenLoop. 
Jong en oud, vrienden, familie, collega’s, (sport)
verenigingen, iedereen uit de omgeving kan meedoen. 
Teamleden die niet aan het lopen zijn en bezoekers kunnen 
ondertussen volop genieten van allerlei amusement in de 
vorm van dans, muziek of andere optredens. Het is de 
bedoeling dat deelnemende teams zelf ter plaatse of vooraf 
aan het evenement een activiteit organiseren waarvan de 
opbrengst ook voor KWF Kankerbestrijding bestemd is. Zij 
krijgen daartoe van de organisatie een plaats en kraam 
toegewezen; deze activiteiten kunnen uiteenlopen van het 
verkopen van zelfgemaakte producten tot bijv. het stuk 
gooien van oud servies. De organisatie beschikt desgewenst 
over tal van ideeën en mogelijkheden. Het is echter niet de 
bedoeling dat het een soort van vlooienmarkt wordt. 

Een van de hoogtepunten van het evenement is de 
indrukwekkende kaarsenceremonie. Hierbij kan iedereen 
een kaars van Hoop opdragen aan een dierbare. De 
kaarsenzakken die men vooraf kan kopen op nog bekend te 
maken plaatsen kosten € 5,- en deze kan men dan zelf 
voorzien van een tekst of afbeelding. Op de dag zelf 
worden deze kaarsenzakken voorzien van een kaars, waarna 
’s avonds om 23.00 uur de ceremonie plaatsvindt, er wordt 
stil gestaan bij de mensen die de strijd tegen kanker 
verloren hebben, maar ook bij degenen die hun ziekte 
hebben overwonnen hebben of nog strijden tegen deze 
ziekte. 
 
Iedereen kan meedoen, als survivor of met een team. 
Uiteraard bent u als bezoeker ook van harte welkom. De 
organisatie van de SamenLoop voor Hoop Veldhoven is op 
zoek naar teams, Survivors en natuurlijk ook sponsors, die 
er mede voor kunnen zorgen dat wij dit evenement tegen  
€ 0,- kunnen organiseren. 
 
Hebt u interesse, neem dan contact op met het secretariaat 
van de SamenLoop voor Hoop Veldhoven,  
José en Peter Renders, ( 2542227, of stuur een email naar 
info@samenloopveldhoven.nl. Meer info vindt u op 
www.samenloopvoorhoop.nl/veldhoven . 
 
Een eerste informatiebijeenkomst voor alle 
geïnteresseerden vindt plaats op maandag 20 oktober om 
19.30 uur in de kantine van GVAC op de Kempen Campus. 
U bent daar van harte welkom. 



11 

Belangstelling voor de 
Veldhovense politiek?

Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl

Secretariaat: Biezenkuilen 90, 5502 PG Veldhoven, 
( 040-2539663, fractie@cda-veldhoven.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

De wandeling 

Tongelreepwandelroute & Land Art 
 
Wandelen en naar kunst kijken 
De expositie Land Art 2008 Valkenswaard zal op zondag 
21 september om 12.00 uur geopend worden. Het LandArt 
initatief is in het leven geroepen om Land Art manifestaties 
te ontwikkelen, te organiseren, te stimuleren en te 
begeleiden. De presentatie van de Land Art kunstobjecten 
aan een breed publiek is daarbij van wezenlijk belang.Vele 
kunstenaars bouwen daarbij objecten met en in de natuur. 
 
Land Art 2008 wordt zondag 21 september bij De Drie 
Bruggen aan de Zeelberg te Valkenswaard, om 12.00 uur 
geopend door de burgemeester van Valkenswaard. Na de 
opening zijn de kunstwerken drie weken te bekijken vanaf 
de 6 km lange Tongelreeproute, die door het gebied loopt. 
Hierna worden de kunstwerken weer afgebroken/verwijderd 
en wordt het natuurgebied in oude staat hersteld. Wat rest is 
de herinnering. 
 
Rondwandeling 
Land Art 2008 Valkenswaard vindt plaats in de omgeving 
van de Drie Bruggen, op het grondgebied van de gemeente 
Valkenswaard en voor een deel op terrein van 
Staatsbosbeheer. 
Land Art heeft dit jaar gekozen voor het dal van de 
Tongelreep, een natuurlijk beekdal met interessante 
waterkijkpunten, een stuw, een vispassage en een 
rietzuiveringsmoeras, maar ook het heidegebied het 
Laagveld, bosgebied, vennen e.d. U wandelt over 
onverharde paden langs water en door bos. De route is 
eenvoudig en aangeduid met rode paaltjes. 
 
Toegankelijkheid 
Vrijwel alleen onverharde paden en enkele graskaden. 
Dicht bij de beek kunnen de paden modderig zijn. Honden 
zijn aangelijnd toegestaan. Lengte 

6 km, inkorten niet mogelijk. 
 
Parkeren- en eindpunt van de route 
Het parkeerterrein van Staatsbosbeheer bij  
De Drie Bruggen bij Valkenswaard. 
Dit is te bereiken vanaf het centrum van Valkenswaard 
richting Leende volgen.  
Na de hallen van Brabantia Linksaf N396 (De Vast) 
richting Eersel volgen.  
Rondweg bijna 2 km volgen; bij Renault-garage Linksaf, 
Zeelberg.  
Tweemaal op driesprong linksaf. Na bruggen rechtdoor 
klinkerweg volgen tot P-terrein. 
 
Meer informatie 
Zie www.landartinitiatief.nl 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Kleding voor ouderen en voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of 

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 

Het interview 

Vijftig jaar zijn voorbij gevlogen! 
Gouden paar  

Hendrik Schippers en Mia Smets 
 
We hebben weer een gouden paar in Oerle. Hendrik 
Schippers en Mia Smets zijn op 11 september 50 jaar 
getrouwd. Ze wonen sinds een paar weken in hun 
nieuwe huis aan de Zandoerleseweg, naast het oude huis 
waar de hele familie Schippers geboren en getogen is. 
(door: Miranda van Vlerken en Annie van der Velden) 
 
Hendrik Schippers is geboren op 8 oktober 1928 in het huis 
aan de Zandoerleseweg waar hij zijn leven lang heeft 
gewoond. Zijn vader en moeder woonden eerst in de  
Oude Kerkstraat en bouwden het huis aan de 
Zandoerleseweg in 1926. Zijn vader was destijds al 
directeur van de bank en toen de brandkast over-gehuisd 
werd, moesten er palen aan te pas komen om het gevaarte 
van de ene naar de andere straat te rollen. Hendrik vertelt: 
“In het huis aan de Zandoerleseweg kregen ons vader en 
moeder vier kinderen, 1 jongen en drie meiden. Ik was de 
tweede oudste. Ik ben daar geboren en opgegroeid en heb er 
altijd fijn gespeeld. Mijn kinderen zijn daar ook allemaal 
geboren en opgegroeid en hebben daar ook altijd gespeeld. 
Onze deur stond altijd open. Er was altijd volk. Kinderen 
kwamen om met onze kinderen te spelen en volwassenen 
kwamen voor bankzaken. Dat was een mooie tijd.” “Mooi, 
maar wel druk”, vult Mia hem aan. “Wij waren altijd aan 
het werk. In het begin dat we getrouwd waren deden we de 
bankzaken erbij en was de boerderij de voornaamste 
inkomstenbron. En met koeien, een paar honderd varkens, 
kippen, het verbouwen van graan en het huishouden, 
hadden wij altijd iets te doen.”  

De ontmoeting 
Mia Smets is geboren in Borkel (en Schaft) 10 juli 1932 en 
is ook de 2e oudste van het gezin met 11 kinderen (8 broers 
en 2 zussen). “Mijn vader stierf op 52-jarige leeftijd. Ons 
moeder was toen pas 46 en bleef achter met 11 kinderen. 
Wij hebben toen echt de eindjes aan elkaar moeten knopen. 
Kleren van oudere broers en zussen werden allemaal 
versteld voor de volgende kinderen. Ons moeder heeft het 
echt moeilijk gehad.” 
De ontmoeting tussen Mia en Hendrik is een heel verhaal. 
Na verschillende opleidingen te hebben gevolgd besloot 
Hendrik ook naar de veeteeltvak-school te gaan. Daarvoor 
moest hij één keer in de week naar de KI. In zijn klas zat 
ook een achterneef van Mia en via hem wist hij dat er in 
Borkel nog wat vrijgezelle dames rondliepen. Na diverse 
gesprekken met een broer van Mia, die ook op de 
veeteeltvak-school zat, is Hendrik na verloop van tijd bij 
Mia op bezoek gegaan. Hij is er samen met zijn kameraad 
op de motor naartoe gereden. Maar Mia was helaas niet 
thuis. Toen hebben ze even met haar zus en haar moeder 
gebuurt totdat, later op de avond, Mia binnenkwam. Ze 
hebben haar toen nog heel even gezien, maar moesten weer 
naar huis omdat het al laat was.  

Trouwfoto 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Verkering 
Kort daarna zagen ze elkaar weer tijdens een sportdag van 
de KVJ. Hendrik: “Mia stond daar met een kapotte fiets en 
ik beloofde haar om de fiets te maken. 'S avonds zagen we 
elkaar weer op de kermis in Westerhoven. We hebben toen 
samen gedanst, maar Mia had genoeg aandacht van andere 
mannen. Ik vroeg haar of ze de laatste dans voor mij wilde 
bewaren en dat heeft ze gedaan. We hebben samen gedanst 
en ik heb haar vervolgens netjes naar huis gebracht. Twee 
weken later hadden we pas echt verkering. Het was toen 
kermis in Borkel waar Mia woonde en zij nodigde mij uit 
om bij hun vlaai te komen eten.” Mia: “Ons moeder bakte 
vroeger altijd zelf vlaaien, die waren heerlijk. Hendrik 
kwam een stuk vlaai eten en daarna zijn we nog op stap 
gegaan.” Hendrik: “We waren met een hele club en Ik wist 
niet precies hoe het er aan toeging, ik was bang dat ik te 
weinig geld bij had en vroeg aan de moeder van Mia of ik 
tien gulden van haar mocht lenen. Dat mocht, gelukkig heb 
ik ze niet nodig gehad en heb ik het haar dezelfde avond 
weer terug kunnen geven. Ik kon direct goed met de moeder 
van Mia opschieten en dat is altijd zo gebleven.” 
 
Trouwen 
Mia gaat verder: "Onze ouders hadden destijds veel 
vertrouwen in ons want wij mochten tijdens onze 
verkeringstijd al met zijn tweeën in Luxemburg op 
vakantie. Dat was voor die tijd heel bijzonder." Hendrik: 
"Op 11 september 1958 zijn wij getrouwd in Borkel en 
Schaft. De mis werd gedaan door drie heren (pastoor, 
Hendrik Olislagers en een broer van Mia die daarna pastoor 
is geworden).” De mis werd opgeluisterd door het zangkoor 
uit Oerle, waar Hendrik lid van was. De Oerse Harmonie 
bracht ‘s avonds een serenade met drumband omdat 
Hendrik bestuurslid was. Het was toen een van de eerste 
keren dat de Oerse drumband optrad, dit jaar bestaan zij dus 
50 jaar. Mia: “We zijn toen ingetrokken bij moeder 
Schippers en deden vanuit het huis ook de bankzaken. De 
keuken was tevens de wachtkamer en in de voorkamer was 
de bank. In het huis aan de Zandoerleseweg zijn onze 
kinderen geboren. We kregen 3 zonen en 3 dochters en we 
hebben er nu ook 12 kleinkinderen bij (6 jongens en 6 
meisjes).” 
 
Vreemde kostganger 
Mia: “Vroeger stond bij 
ons de deur altijd open, 
er was altijd volk over 
de vloer. Met carnaval 
kwamen ze ook altijd 
met een hele club 
vrienden bij ons eten. 
Soms wisselden ze 
elkaar af, dan was ons 
Annie met alle vrienden 
klaar met eten en als 
die weer naar de Kers 
gingen dan kwam onze 
Chris met zijn 
vrienden. Ik had altijd 
een grote pan soep 
klaar en ik had broodjes 
of ik bakte friet met 
frikadellen.  

Op een gegeven moment zat er ook een vreemd aan tafel en 
niemand wist eigenlijk bij wie hij hoorde. Onze Christ 
dacht dat hij bij de club van ons Annie thuis hoorde en ons 
Annie dacht dat het een van de vrienden van Christ. Hij was 
in ieder geval al goed dronken. Toen iedereen gegeten had, 
keken ze nog even televisie en als het eten goed gezakt was 
vertrokken ze weer naar de Kers of Café Onze Kees (nu de 
Tamboer). Maar onze geheimzinnige bezoeker was 
inmiddels bij ons op de bank in slaap gevallen. Wij als 
ouders gingen destijds met de carnaval ook nog wel eens 
een pilsje drinken bij de Kers. Dus ik heb hem op een 
gegeven moment toch maar wakker gemaakt. Ik zei: Kom 
jongen, we moeten gaan. Ik heb hem een kam gegeven om 
mee door z'n haren te gaan en hij heeft zijn gezicht 
gewassen en is daarna met ons naar De Kers vertrokken. 
Toen ik hem daar in de loop van de avond tegenkwam 
zwaaide hij uitbundig en riep “Hee, moeder nog bedankt 
hè!!” De volgende dag heeft hij nog een bedankkaartje in 
de brievenbus gegooid, maar we weten nog steeds niet wie 
het geweest is!” 
 
Toen en nu 
Het verschil tussen toen en nu is toch wel dat alles veel 
sneller gaat. Alles is ook veel beweeglijker en mobieler. 
Auto's rijden harder, vliegtuigen, computers mobiele 
telefoons... Vroeger was er veel meer rust in het leven. Mia: 
“Als je vroeger wilde sporten, dan kon dat pas als je oud 
genoeg was om er alleen naar toe te fietsen. Eerder ging 
gewoon niet. Dus toen wij klein waren deden we bijna alles 
te voet. Wij woonden 2½ km van school af en moesten 
altijd lopen. Zo kregen wij onze beweging toch wel! 
Bovendien moesten we, als we thuis waren, altijd helpen op 

25-jarig huwelijksfeest 
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de boerderij. Meisjes mochten toen echt niet alleen op stap 
en in kroegen mochten we helemaal niet komen. Dat was 
alleen voor de mannen.” Hendrik: “Ik heb nog meegemaakt 
dat het girale verkeer op gang kwam. Vanaf toen ging het 
ook allemaal al wat sneller. In 1966 is de bank verhuisd 
naar een eigen pand dat ongeveer 100 meter van ons huis 
verwijderd lag.” 
 
Vijftig jaar lief en leed 
Hoe houden jullie het zo lang samen vol? Was onze vraag. 
“Ach”, zegt Hendrik, “da’s niet zo moeilijk. Ik ken geen 
lievere vrouw dan Mia, ze heeft een heel zacht, lief 
karakter. Als je daar problemen mee krijgt dan ligt het echt 
aan jezelf.” Mia vult hem aan: “en met Hendrik krijg je ook 
nooit ruzie. Wij hebben altijd geleerd veel te geven en te 
nemen en dan kun je veel van elkaar hebben.” Het 
moeilijkste moment dat ze samen gedurende die vijftig 
jaren hebben meegemaakt is volgens Hendrik een jaar of 
vijf geleden geweest. Toen Mia geopereerd moest worden 
(bypass) en dat verliep niet goed. Daarna is ze nogmaals 
geopereerd en de doktoren gaven haar niet veel 
overlevingskansen. “Maar ze is er toch weer bovenop 
gekrabbeld,” vertelt Hendrik trots. “Als we terugkijken zijn 
de afgelopen vijftig jaar voorbij gevlogen. Maar de grootste 
verdienste in al die jaren is toch wel ons gezin geweest en 
de prachtige kleinkinderen die daaruit voort zijn gekomen, 
wij zijn er trots op en dat gaan we vieren!”  

Hendrik en Mia 

Oersmakelijk 

Een tijd geleden hebben we een enquete gehouden in de 
Koers van Oers om te weten te komen hoe Oerlenaren 
de Koers van Oers beoordelen. 
Hierbij hebben we ook naar eventuele nieuwe ideeën 
gevraagd op het gebied van nieuwe rubrieken. 
 
Een van de vele leuke ideeën die werden aangedragen was 
een rubriek waarbij maandelijks een inwoner van Oerle zijn 
of haar favoriete recept kenbaar maakt in de  
Koers van Oers. 
 
Vervolgens kiest deze persoon dan weer wie er de 
daaropvolgende maand zijn favoriete recept mag plaatsen. 
 
Natuurlijk willen wij dan wel hééél graag weten waarom 
men voor het betreffende recept kiest!Is het een eeuwenoud 
familierecept, heb je het zelf ooit bedacht of heb je het zelf 
eerst bij iemand geproefd? 
Laat Oers dus ook het verhaal achter jouw favoriete recept 
weten. 
 
De eerste aftrap voor deze nieuwe rubriek wordt genomen 
door Marilyn Gras. 
 
En wie weet....komt jouw favoriete recept ook een keer in 
de Koers te staan!!! 
Veel leesplezier en culinaire inspiratie gewenst met deze 
nieuwe rubriek. 
 
 
Oersmakelijk!!! 
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Rabo fandag 

Maartje Verhoef was op de Rabo Fandag 
 
Maartje Verhoef (11) was zaterdag 30 augustus een van 
de ruim 3.000 kinderen die de gelegenheid grepen om 
als Topkidrekeninghouder op de Rabo Fandag in het 
Olympisch Stadion te Amsterdam hun Rabo-helden te 
ontmoeten en een handtekening of foto te scoren. 
 
“Heel leuk”, vond Maartje het, vooral aangetrokken door 
het ook aanwezige Olympische dameshockeyteam.  
“Ik heb een hockeywedstrijdje gespeeld in een team met 
international Eefke Mulder. In de Heldenhoek heb ik op 
mijn hockeystick de handtekeningen gescoord van Maartje 
Paumen en Fatima.” De jonge Zandoerlese, die zelf hockey 
speelt bij Basko in Veldhoven, hoopt later net zo goed te 
worden als Maartje Paumen. Ook staat ze nu op de foto met 
het complete dameshockeyteam op de hoogste trede van het 
erepodium. “En ze hadden allemaal hun gouden medaille 
om”, zegt Maartje. 
 
Op de Rabo Fandag waren meer bekende sporters die aan 
de Olympische Spelen hebben deelgenomen. Zo konden de 
kinderen op de foto met wielrenner Theo Bos en  
Anky van Grunsven, die ook een dressuurdemonstratie gaf. 

Maartje met hockeyster Fatima Moreira de Melo. 

Wij starten weer ’n nieuw Tiener Comité jaar met leuke 
activiteiten.  
Alleen oude groep 8 leerlingen krijgen een schriftelijke 
uitnodiging omdeel te nemen aan het T.C.O. 
Tieners die niet schriftelijk of via de website benaderd 
worden dienen zich via de website op te geven. 
Communicatie gaat via e-mail.(zie hierboven) 
De website bevat altijd de laatste informatie, houd deze dus 
steeds goed in de gaten. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 24 september. 

Nieuw activiteitenjaar 

Stichting Tiener Comité Oerle 
Kleine Vliet 2a 5507 PX Veldhoven 
Bank nr. 138518459 
Email: mail@tcoerle.nl 
Web:www. tcoerle.nl  

StichtingStichtingStichtingStichting
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Onbezorgd wonen voor DGA’s 
 
Als directeur grootaandeelhouder verkeert u in een 
bijzondere positie. U leidt een bedrijf en steekt daar veel 
energie in. Na het werk samen met uw gezin 
ontspannen, is dan belangrijk. U wilt daarom wonen in 
een fijn huis. Misschien zelfs wel in het huis van uw 
dromen. Uiteraard ziet u daarbij graag dat uw 
hypotheek zo gunstig mogelijk is geregeld. 
 
Maatwerk 
Bij het kopen of verbouwen van uw huis komt u net als 
ieder ander voor veel keuzes te staan. Bij de financiering 
speelt er voor u echter meer. Zo vertelt uw salarisstrook 
bijvoorbeeld niet het hele verhaal. Benut u het in uw bedrijf 
opgebouwde vermogen of is het verstandiger om dat niet te 
doen? Keert u het overtollige bedrijfsvermogen uit als 
dividend of leent u privé van de BV? 
 
Kortom, u heeft als DGA te maken met meerdere 
mogelijkheden. Met Rabobank Private Banking beschikt u 
over een betrouwbare en deskundige partner bij het 
realiseren van uw doelen. Misschien vraagt u zich af of u de 
financiering van uw woning nu goed heeft geregeld. Wilt u 
groter wonen of kunnen uw maandlasten omlaag? Uw 
accountmanager Private Banking brengt de financiële 
woonoplossing vakkundig voor u in beeld. 
 
Inzicht 
Uw accountmanager Private Banking zet de 
financieringsmogelijkheden voor u inzichtelijk op een rij. 
Uw accountant speelt daarbij een belangrijke rol. 
Bijvoorbeeld waar het de afweging betreft of u uw woning 
vanuit uw BV financiert of via de bank. Vanzelfsprekend 
houdt uw accountmanager Private Banking rekening met 
uw privé situatie, de geldende fiscale wetgeving en de 

Onbezorgd wonen 

ontwikkeling binnen uw onderneming. Als een financiering 
bij de Rabobank in uw situatie een geschikte optie is, stelt 
uw accountmanager Private Banking een offerte voor u op. 
Uw accountmanager Private Banking bespreekt met u of :  
 
• het verstandig is om wel of niet af te lossen 
• een variabele rente gunstiger is, of juist een rente die voor 

langere tijd vaststaat 
• het nodig is om een verzekering af te sluiten waarmee uw 

partner na een overlijden de woonlasten kan opbrengen 
 
Uw financieringsmogelijkheden: 
• eigen privé vermogen 
• vermogen of een financiering via uw eigen BV 
• een financiële woonoplossing van de Rabobank 
• een combinatie van deze mogelijkheden 
 
Woont u éénmaal in het huis van uw dromen, dan wilt u 
daar met uw gezin nog lang onbezorgd van genieten. 
Omdat u niet voor vervelende verrassingen wilt komen te 
staan, zijn goede verzekeringen onmisbaar. En wat gebeurt 
er als uzelf iets overkomt? Kan uw partner de woonlasten 
dan nog dragen? Ook hiervoor kunt u kiezen uit 
verschillende voorzieningen. Uw accountmanager Private 
Banking adviseert de best passende oplossing voor u en uw 
gezin. Uw accountmanager Private Banking beoordeelt 
regelmatig of uw financiering bij de Rabobank nog aansluit 
bij de actuele stand van zaken en informeert u over de 
uitkomst. Veranderingen in uw privé situatie, zoals een 
huwelijk of gezinsuitbreiding, kunnen 
relevant zijn. Of misschien verandert er wat in uw bedrijf. 
Als u het uw accountmanager Private Banking laat weten, 
dan zorgt hij of zij er voor dat uw financiering up-to-date 
blijft. 
 
Rabobank Private Banking  
Inzicht bieden in een financiële woonoplossing die bij u 
past, vraagt om verstand van financieren én ondernemen. 
De Rabobank is marktleider in het midden- en kleinbedrijf 
en de toonaangevende private bank in Nederland. Uw 
privéfinanciën en uw onderneming maken bij ons deel uit 
van een en dezelfde wereld. Zo brengen we onbezorgd 
wonen dichterbij. Kies daarom voor de Rabobank. Al bijna 
de helft van alle ondernemers in Nederland ging u voor. 
 
Wilt u als ondernemer profiteren van de financiële 
mogelijkheden van uw bedrijf, maak dan een afspraak met 
uw accountmanager. In een vrijblijvend gesprek vertellen 
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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 

we u dan meer over de manier van zaken doen bij 
Rabobank Private Banking. U kunt de afdeling Private 
Banking van Rabobank Oerle-Wintelre bereiken onder 
nummer ( 040-2055861.  
Meer informatie vindt u ook op: www.rabobank.nl/
privatebanking 
 
In het kort 
• Privé profiteren van de financiële mogelijkheden van uw 

bedrijf 
• Vakkundig en compleet inzicht in woonoplossingen 
• Uw eigen accountmanager, met een team van specialisten 
• Aandacht voor u, uw thuissituatie en uw onderneming 
• Nauwe samenwerking met uw accountant 
 
Het is tijd voor de bank die het anders doet. Het is tijd voor 
de Rabobank. 

Dierenbescherming op zoek naar geldzoekers! 
Veldhoven, juli 2008 - De Dierenbescherming is op zoek 
naar enthousiaste dierenvrienden die -in de week van 
dierendag- willen collecteren.  
 
Dit jaar collecteert de Dierenbescherming van  
zondag 28 september tot en met zaterdag 4 oktober.  
De collecteopbrengst is harder nodig dan ooit; dierenleed is 
immers aan de orde van de dag. De opbrengst wordt 
besteed aan de opvang van (en medische zorg voor) 
thuisloze of verwaarloosde dieren, het onderzoeken van de 
malafide hondenhandel, de diverse preventieve 
voorlichtingscampagnes én het jeugdwerk. Alleen met de 
(geldelijke) steun van het publiek kan de 
Dierenbescherming daadwerkelijk opkomen voor de 
rechten van dieren in nood.  
Dierenvrienden die in de week van dierendag tenminste  
2 uurtjes willen collecteren voor de dieren kunnen zich 
aanmelden bij de Dierenbescherming op telefoonnummer 
( 088-8113500 of via email 
collecte@dierenbeschermingbrabantzo.nl  
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met 
Ingrid Vanhouwe op ( 040 - 2543054. Meer informatie 
over het werk van de Dierenbescherming vindt u op 
www.brabantzo.dierenbescherming.nl 

Geldzoekers gezocht 
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Dahlia tentoonstelling 

Dahlia tentoonstelling 2008 
 
Onze dahlia tentoonstelling is weer achter de rug, en we 
mogen met trots zeggen dat het een geslaagd evenement 
is geworden. 

Het was zaterdagavond en zondag gezellig druk, en de 
loterij heeft daardoor goede zaken gedaan. 
Ook blijkt uit de vele leuke reacties die we in ontvangst 
mochten nemen, dat het een compliment waard was om 
onze bloemen met het thema wassen in de vijftiger jaren 
samen te brengen, en maandag wasdag. 
Zo zie je maar alles kan in Oers. 
Daarom wil ik ook de mensen bedanken die de wasspullen 
ter beschikking hebben gesteld, met name  
dhr. Mart Snelders.  

Een bedankje aan alle mensen die onze tentoonstelling met 
een bezoek hebben vereerd, het waren er velen, en ook dit 
jaar weer mensen die niet in de buurt van Oerle wonen.  
De diapresentatie van Pompoenenplezier met Halloween 
heeft ook de nodige aandacht gekregen, en we zien weer uit 
naar 25 oktober, 
Dan kan er weer gewerkt worden aan een nieuwe 
presentatie. 
Enkele van onze leden hebben dit jaar weer prijzen met hun 

bloemen weten te bemachtigen, hier volgen enkele namen, 
H. van Beers een tweede prijs in 5 bloemen decoratief met 
24.8 punten, een tweede prijs in 11 pompoenen met 24.5 
punten, een derde prijs in 11 bloemen kleinbloemig met 
24.1 punten, en een zevende prijs in de eigen klasse. 
H. Senders een eerste, en tweede en een derde prijs in de 
klasse bloemstukjes groot, met respectievelijk 26.7, 26.4 en 
25.8 punten, en een tweede prijs in de klasse bloemstukjes 
klein met 24.9 punten, in de eigen klasse met 24.7 punten 
was de eerste prijs ook voor hem. 
Dit leverde hem de gloed nieuwe beker geschonken door 
camping “de Molenvelden”op. 
Henk proficiat met het mooie resultaat. 

A. de Kort een vijfde prijs in 5 bloemen decoratief met  
23.9 punten, en een zesde prijs in de eigen klasse met  
23.6 punten 
J. v/d Ven een eerste prijs in bloemstukjes klein met  
25.8 punten, een vijfde prijs in bloemstukjes groot met  
24.9 punten, in de eigen klasse een vijfde prijs met  
23.7 punten. 
G. v/d Velden behaalde een vierde prijs in 5 bloemen 
decoratief, met 24.1 punten, een vierde prijs in de klasse 
bloemstukjes groot met 25.5 punten, en in de eigen klasse 
eindigde hij op de tweede plaats met 24.3 punten. 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

D. Mackaij veroverde een derde prijs in 7 bloemen 
decoratief met 24.3 punten, een vijfde prijs in 7 bloemen 
kleinbloemig met 23.4 punten, een vierde prijs in 
bloemstukjes klein met 24.1 punten, in de eigen klasse 
eindigde ze op de derde plaats met 23.9 punten. 

M. van Bree behaalde een eerste prijs in cactus en 
semicactus 7 bloemen met 25.1 punten, en een vijfde prijs 
in bolvorm 7 bloemen met 23.3 punten, met zijn mand 
sleepte hij de eerste prijs met 24.2 punten in de wacht, in de 
eigen klasse eindigde hij als veertiende met 20.4 punten, 
omdat zijn bloemen waren gevallen. 

Eigen klasse: 
W. Heijmans een vierde prijs met 23.8 punten. 
C. van Riet een achtste prijs met 23.3 punten. 
B. van Beers een negende prijs met 23.2 punten  
B. de Kort een tiende prijs met 23.1 punten. 
M. Couwenberg werd elfde met 22.9 punten. 
G. van Riet werd twaalfde met 22.8 punten 
A. van Doren werd dertiende met 22.7 punten. 
 
Wisselbekers Oerle 
Beker Molenvelden: H. Senders met 24.7 punten 
Beker Lindhout H. Senders 26.7 punten 
 
In de loterij die elk jaar aanwezig is waren weer prachtige 
prijzen te winnen, dit hebben we te danken aan onze 
sponsoren in het bijzonder de Rabobank, Gidi van Riet, en 
nog een paar anonieme gevers. 
Via deze weg ook een bedankje aan het dorpscentrum, waar 
we elk jaar weer van harte welkom zijn. 
Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet en de 
belangstelling, graag tot ziens bij het volgende evenement 
op 25 oktober 2008. 

Pompoenen plezier met halloween. 
 
Het inschrijfformulier nog niet ingeleverd?? 
 
Gebruik het inschrijfformulier op de volgende pagina en 
vul dat in, stuur het zo snel mogelijk naar een van de 
genoemde adressen. Wij kunnen dan aan het werk om de 
route uit te zetten en het programma af te werken. 
Uiterste inleverdatum is zondag 19 oktober. 
 
Ook kunt u online inschrijven via onze website 
www.groenenkeurig.nl, daarna klikt u op publicatie, en 
pompoenenplezier, en vul het inschrijfformulier in, en 
verzend het. 
Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact op met 
een van de onderstaande adressen. 

Harrie van Beers 
Zandoerleseweg 41 
5507 NH Veldhoven 
Tel.: 040 – 2051247 
Email: h.vanbeers@hetnet.nl 

Martien van Bree 
A.P. de Bontstraat 34 
5507 NT Veldhoven 
Tel.: 040 – 2052480 
Email: martinvanbree@aol.nl 

Wim Heijmans 
Feit 11 
5507 MC Veldhoven 
Tel.: 040 – 2557058 
Email: Hera-Foto@zonnet.nl 

Pompoenenplezier 
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Inschrijfformulier :      Pompoenenplezier met halloween     
 

 
Naam: _________________________________________ 
 
Adres: _________________________________________ 
 
Postcode/Plaats: ________________________________ 
 
Tel. Nr.: ________________________________________ 
 

 
Categorieën : Kinderen  

tot 10 jaar 
Kind van 
10 tot 18 

Volw. Straat of Buurt School of 
Vereniging 

Met show 

Pompoenen : 
 

      

Halloween : 
 

      

Heksen : 
 

      

Spoken : 
 

      

Van alles wat : 
 

      

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. voor zondag 19 oktober 2008, 
zodat we de route daarop kunnen samenstellen. 
 
Inleveradressen:  

 

H. van Beers 
Zandoerleseweg 41  
5507 NH Oerle  
Tel. 040-2051247  
Email: h.vanbeers@hetnet.nl 
 

M. van Bree 
A.P. de Bontstraat 34 
5507 NT Oerle 
Tel. 040-2052480 
Email: martinvanbree@aol.nl 
  

W. Heijmans 
Feit 11 
5507 MC Oerle 
Tel. 040-2557058 
Email: Hera-Foto@zonnet.nl 

Datum:__________________
_ 

P.s. U kunt ook online inschrijven, ga naar www.groenenkeurig.nl, publicatie, 
pompoenenplezier, inschrijfformulier 2008, vergeet niet te verzenden. 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Oudste tiener activiteit 

Wegens vakantie verlaat:  
Oudste tiener kamp van het TCO 
 
In juni mochten de oudste tieners weer een activiteit 
organiseren voor het TCO. Deze keer waren wij met onze 
jaargang dus aan de beurt. Bijna traditioneel kozen we voor 
een kamp. Eigenlijk was het organiseren net zo gezellig als 
het kamp zelf. Een keer of 8 zijn we samengekomen bij 
d’Ouw School om alle dingen te regelen voor het kamp. 
Nadat de taken waren verdeeld besloten we in Wintelre op 
’t Kreil bij een boerderij ons kamp te organiseren. 
We hadden een soort levend voetbalspel gehuurd, een 
opblaaskussen waar je allemaal werd vastgemaakt aan 
buizen, iedereen was dus eigenlijk een poppetje in een 
voetbalspel. 
Daarnaast mocht iedereen ook nog een ritje maken in een 
oude Fiat die speciaal door Ad Borgers was aangepast zodat 
het makkelijker werd. 
Voor ’s avonds hadden Sjors, Harm, Jeroen, Joost en Stein 
een leuke spooktocht uitgezet, waarmee we de tieners 
natuurlijk nog wel even zoet konden houden. 
Na de spooktocht ging bijna iedereen naar z’n tent maar de 
echte die-hards pakten gewoon hun slaapzak en gingen 
gewoon niet slapen. Zo lagen onder andere Judith, Michelle 
Kox en wij bij het kampvuur een nachtje door te trekken. 
De volgende dag was natuurlijk iedereen redelijk dood en 
hebben we niet meer echt een activiteit gedaan, maar het 
zonnetje scheen en iedereen heeft nog een beetje uit kunnen 
rusten van de leuke dag/nacht ervoor. Na het opruimen van 
de tenten kwam rond 14.00 uur 
ook weer een eind aan deze, 
volgens ons geslaagde, activiteit! 
 
Groeten Bob en Jurre! 

StichtingStichtingStichtingStichting

Koken met de koers 

Kipfilet met tomaataubergine saus 
 
Ingrediënten: 
• kipfilet 
• 1 aubergine 
• 2 uien 
• 400 g vlees- of pruimtomaten 
• 500 g kipfilet 
• 4 el olijfolie 
• 1 teentje knoflook 
• 1 el tomatenpuree 
• 2 tl Provençaalse kruiden 
• 1,5 dl bouillon 
• 400 g pasta 
• 4 takjes verse peterselie 
• versgemalen zwarte peper 
 
Bereidingswijze: 
Snijd de aubergine in blokjes van 1,5 cm. Pel de uien en 
snipper deze fijn. Snijd de tomaten en kipfilet in blokjes  
Verhit 2 eetlepels olie in een hapjespan, pers de knoflook 
hierboven uit en bak hierin de aubergine in circa 5 minuten 
rondom bruin  
Schep de aubergine uit de pan. Verhit opnieuw 2 eetlepels 
olie in de hapjespan, fruit hierin de uien 1 minuut  
Voeg de kip toe en bak deze in circa 5 minuten goudbruin 
en gaar  
Voeg de tomatenpuree, tomatenblokjes, aubergineblokjes, 
Provençaalse kruiden, bouillon en peper toe  
Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzing op de 
verpakking. Laat de saus circa 10 minuutjes zachtjes 
sudderen  
Breng de saus op smaak met zout en peper. Verdeel de 
pasta en tomaat auberginesaus over 4 borden. Garneer de 
borden met een takje peterselie  
Tip! 
Variatietip: 
Voeg 2 eetlepels Italiaanse kruiden en 1 eetlepel kappertjes 
toe in plaats van Provençaalse kruiden.  
Bewaartip: 
Bewaar aubergines niet in de koelkast. De beste plaats voor 
aubergines is een donkere plek waar het een beetje vochtig 
is. Bij een temperatuur van ongeveer 16°C kun je ze zonder 
problemen een week bewaren.  
Vervang de kipfilet door tofu en je hebt een topvegetarisch 
gerecht. 
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Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445

Tv-serie Mantelzorg op Omroep Brabant  
 
Donderdag 4 september 2008 startte om 19.00 uur een  
13-delige serie over mantelzorgers in Noord-Brabant. 
Elke aflevering wordt elk uur herhaald tot de volgende 
dag (vrijdag) 17.00 uur.  
 
De Brabantse Raad voor de Informele Zorg (BRIZ) heeft 
samen met de Provinciale Raad Volksgezondheid en 
Maatschappelijke Zorg (PRVMZ) en de Stichting Take 
Care TV het initiatief genomen voor een 13-delige tv-serie 
en publiekscampagne in Noord-Brabant. Movedmedia uit 
Tilburg zal de serie produceren: “Mantelzorg en respijt in 
Brabant”. De Brabantse mantelzorger staat centraal. 
 
De plannen dateren van 2007. Behalve financiering door de 
BRIZ met provinciale middelen zijn er andere financiers 
gezocht én gevonden. De serie gaat vertoond worden via 
Omroep Brabant: van 4 september tot 28 november, op de 
donderdagavond vanaf 19.00 uur. De aflevering wordt elk 
uur herhaald tot de volgende (vrijdag) avond 17.00 uur.  
 
Naast vertoning op televisie voor een groot publiek zijn de 
afleveringen ook op de website 
www.brabantseraadinformelezorg.nl te zien.  
Onder de knop “Take Care” wordt achtergrondinformatie 
aangeboden en bestaat de mogelijkheid voor kijkers om te 
reageren. Daarnaast zal de serie op DVD gebruikt worden 
als voorlichtings- en scholingsmateriaal. Dat laatste onder 
meer bij opleidingen voor beroepskrachten in wonen, 
welzijn en zorg. De serie past in het denken over 
vermaatschappelijking, waardoor mensen zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen, ondanks hun ouderdom of 
beperkingen.  
 

Mantelzorg op tv 

In elke aflevering wordt een persoon (of familie) 
geportretteerd en gevolgd. Die persoon (of familie) vertelt 
het verhaal over de zorg rondom een naaste. De mantelzorg 
staat daarmee centraal en de mantelzorger is hoofdpersoon. 
Daarnaast komt vooral ook aandacht voor de vraag wat 
nodig is om de zorg voor die naaste te kunnen volhouden én 
wat de mantelzorger gevonden heeft aan respijtzorg, zodat 
hij/zij het ook volhoudt. Inmiddels zijn de voorbereidingen 
in volle gang en start binnenkort de eerste opname. 
 
Op 28 augustus vond de preview plaats in de Statenzaal van 
het Provinciehuis. Daar werd de eerste aflevering vertoond 
en kon u kennismaken met de ‘hoofdpersonen’. 
Aan het eind van de reeks zal er op 28 november in de 
ochtend een slotdebat plaatsvinden in de Bois le duc zaal 
van het Provinciehuis.  
Nadere informatie volgt. 
 
Een initiatief van 
BRIZ -  PRVMZ -  Stichting Take Care TV 
 
Info: (013-5362 462 
 info@movedmedia.nl 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

Prietpraat 

 
 
 
 
 
Kromstraat 36e Openingstijden: 
5504 BD Veldhoven di - do 10.00 - 18.00 
Tel. 040-255 30 82 vr 10.00 - 21.00 
www.zappaz.nl za 10.00 - 17.00 

Bivak TCO 

StichtingStichtingStichtingStichting

Op vrijdag 15 augustus was het weer zo ver. We gingen 
met het tienercomité op kamp. Dit jaar kampeerden we in 
een groot bos in Leuven. De oudste tieners vertrokken al 
een dagje eerder en ontmoette de andere tieners in 
Mechelen. Daar brachten we met z’n allen een bezoekje aan 
het museum Technopolis. Een museum met allemaal 
wetenschappelijke trucjes, puzzels en experimentjes. Hier 
bleven we tot half 4 en daarna vertrokken met de auto 
richting het kampeer terrein waar we onze tenten gingen 
opzetten. Na even geworsteld met de tent te hebben en een 
plekje gezocht te hebben gingen we eten. Die avond 
stonden er frietjes met kroket, hamburger of frikadellen op 
het menu. Toen iedereen vol zat en alles opgeruimd was 
gingen we het avondspel doen. Dit deed je samen met je 
groepje en je begeleider. We deden allerlei spellen zoals: 
Kleien, uitbeelden, bijlen gooien, foto’s raden, darten noem 
maar op. Het groepje met het meeste aantal punten won. 
Daarna was er nog een kampvuur en voor de gene die 
wilden was er een film. 
 
Op zaterdag 16 augustus werden we al vroeg gewekt met 
vrolijke liedjes bijvoorbeeld over shoarma. Groep 1 en 2 
moest meteen opstaan maar groep 3 mocht nog even blijven 
liggen. Na het ontbijt gingen we raften in rubberen bootjes 
waar je met zijn 5en of 8en in moest. Het was niet zo wild 
als we hadden verwacht, maar toch werden we heel nat. 
Toen snel even in de tent omkleden en survivalen. De 
jongste tieners hadden een ander parcours dan de oudste. 
Sommige dingen waren echt eng, maar iedereen heeft het 
gedaan. Hierna kon iedereen even douchen en de barbecue 
werd aangezet. Nadat iedereen gegeten had gingen we weer 
in groepjes een tocht met opdrachten lopen. Nog even bij 
het kampvuur zitten en slapen want iedereen was toch wel 
een beetje moe van deze dag. 
 
Zondag 17 augustus was alweer de laatste dag van het 
kamp. Iedereen was natuurlijk erg moe en wilde zijn tent 
niet komen, zelfs nadat de harde muziek en het bekende 
liedje ‘Begin de dag met een dansje’ gedraaid was bleven er 
nog veel tieners liggen. Als je er dan toch maar uitgekomen 
was stond je een lekker ontbijtje te wachten met gebakken 
eitjes, pannenkoeken en verschillende broodjes. Daarna 
ging iedereen zijn spullen inpakken en zijn tent afbreken. 
Er werden XL spellen neergezet voor degene die daarmee 
klaar waren. Je kon ook nog even bij het 
kampvuur zitten, volleyballen of tafeltennissen. 
Gewoon een beetje niets doen dus! Wel moest 
iedereen natuurlijk even mee helpen opruimen. 
Daarna gingen we weer de auto’s in om terug te 
rijden naar Oerle. 
We vonden het een heel leuk kamp en we 
willen alle leiders nog even hartelijk bedanken! 
 
Foto’s kun je vinden op www.tcoerle.nl 

Stan 5 jaar: “Mama ik heb goed nieuws en ik heb slecht 
nieuws.” Mama kijkt hem verbaasd aan en zegt: “Oh?”  
Stan gaat verder: “Het slechte nieuws is: ik heb in mijn 
broek geplast. En het goede nieuws is: het is maar een 
beetje!” 
 
Kind: “Juf, mijn handen zijn zo koud !” 
Juf: “Dan doe je ze even in je jaszak, lekker warm.” 
Kind: “Nee, dat kan niet want daar zitten mijn 

handschoenen al in.” 
 
Oma had haar voet verstuikt. Leanne van 5 vroeg toen ze 
het verband zag:"Oma. moet jij nu ook op kurken 
lopen?"(krukken).  
 
Een jongen van 7 heeft leuke uitspraken en kinder logica.  
zo vertelde hij zijn ouders hoe kindjes werden 
geboren:”mannen hebben een tube en daar zitten 
kikkervisjes in met rug nummers van 1 tot 10. Die gaan 
naar de vrouw en die hebben een ei. Het kikkervisje dat het 
er als eerste is, heeft gewonnen. Hoeveel kindjes je krijgt 
ligt er aan welk rugnummer dat het kikkervisje had!” 
 
Een jongetje (7 jaar) zit hij een boekje te lezen begint hij 
ineens keihard voor te lezen. Zijn ouders zeggen tegen hem: 
“dat kan wel zachter hoor.”  
Hij heel verontwaardigd; “maar er stond een 
uitROEPteken!” 
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Verhaaltje: Kermis 
 

Er is kermis in de stad. Uit het raam heeft Luuk de grote 
auto’s aan zien komen. En ’s avonds in bed hoort hij allerlei 
geluiden. Muziek en nog meer muziek, van alles door 
elkaar. Het gerinkel van bellen. Toeters die een heel klein 
liedje tetteren. En het hoei, hoei, hoei van een sirene. 
Als hij wakker wordt is het stil. Veel te stil. 
Luuk springt uit bed. Hij rent naar de kamer van Papa en 
Mama. ‘Pappa, pappa, ik wil naar de kermis. En nou is hij 
weg!’ 
Papa doet één oog open. Hij gaapt. ‘Oeaah. Welnee joh, het 
is nog veel te vroeg. De mensen van de kermis slapen nog. 
Kom eens bij me onder de dekens. We gaan heus wel 
vandaag.’ 
 
Papa slaapt alweer. Maar Luuk kan niet meer slapen. Hij 
ligt te draaien in bed. Na een poosje gaat hij eruit, naar het 
raam. 
Van de kermis is alleen het reuzenrad te zien. Stil steekt het 
boven de daken uit. Met een ruk keert Luuk zijn blokkentas 
om. Hij bouwt een kasteel voor Poi. En een botsautobaan, 
waar hij zijn autootjes laat botsen. 
Hij kleedt zich aan en eet een boterham met Papa en Mama. 
Dan maakt hij een tekening met kleurkrijt. Van de grote 
kermiswagens. En van het reuzenrad. 
 
Er is nog steeds geen muziek. 
 
Dan komt Laura. ‘Er is kermis,’ zegt ze als Luuk de deur 
opendoet. ‘Ja, dat weet ik ook wel’, zegt Luuk boos.  
‘Ze slapen daar de hele tijd.’ 
‘Gaan we ernaartoe?’ vraagt Laura. 
‘Straks’, zegt Papa. ‘Als ze beginnen.’ 
 

Luuk en Laura spelen met het kasteel. Het kasteel van Poi 
en Klaashaas. En ze bouwen een tent voor zichzelf, van 
stoelen en een kleed. Toet toet, klinkt het opeens in de 
verte. En ting, gaan de bellen. 
Er begint muziek te spelen. Eerst één liedje. Dan een 
heleboel liedjes tegelijk. 
‘Kom, we gaan,’ roept Luuk. Samen met Laura holt hij de 
gang op. 
 
Het is wel een eindje lopen naar de kermis. De muziek 
wordt steeds harder als ze dichterbij komen. Daar, om de 
hoek, hoog in de lucht, zien ze het reuzenrad boven de 
huizen uit steken. 
Luuk en Laura beginnen te rennen. Bij de hoek van het 
plein blijven ze staan. 
‘Ik wil daarin’, zegt Luuk. Hij wijst omhoog. 
 
Ze lopen de kermis op. 
 
‘De draaimolen!’ roept Laura.  
‘Ik wil in de draaimolen!’ 
Papa koopt kaartjes.  
De draaimolen stopt. 
Laura klimt op een paard.  
En Luuk op een olifant. 
Ze geven hun kaartjes aan de 
mevrouw die langskomt. 
Ting ting, doet de bel. Ze draaien. 
‘Dááág!’ zwaaien Luuk en Laura elke keer als ze langs 
Papa komen. ‘Dag!’ Net zo lang tot de draaimolen stopt. 
 
Ze lopen verder over de kermis. Er is zoveel te zien. Ze 
kijken een tijdje naar de achtbaan, waar de karretjes met 
een reuzenvaart overheen rijden. En naar een ding met 
bakjes die vreselijk vlug ronddraaien. 
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Luuk en Laura geven papa een hand. Het is druk op de 
kermis. Tussen alle mensen door ziet Luuk de 
botsautootjes. 
‘Kinderbotsauto’s!’ roept hij. ‘Mogen we daarin?’ 
Het mag. 
Als de toeter gaat rent Luuk naar een gele botsauto. Laura 
neemt een rode. 
Ze hebben een plastic rondje gekregen. Een munt. Die 
stoppen ze in een gleuf. Luuk en Laura beginnen te rijden. 

Alle autootjes moeten dezelfde kant op. Dan kun je rond en 
rond rijden. Over een soort racebaan. 
Luuk drukt zijn voet stijf op de pedaal. Hij draait heel hard 
aan het stuur. De gele auto schiet naar voren. Hij maakt een 
grote bocht. Precies de verkeerde kant op. 
‘Draaien!’ schreeuwt papa. ‘Niet zo hard trappen. Dan ga je 
langzamer!’ Luuk hoort het niet. Hij houdt de pedaal 
helemaal ingedrukt. 
Het lijkt wel of hij in een echte raceauto zit, zo hard gaat 
hij. Hij stuurt de bocht door. En nog een bocht. En dan 
komt hij de andere botsauto’s tegen. Het zijn er een 
heleboel. Ze komen recht op hem af. Luuk probeert 
ertussendoor te sturen, maar er is geen plaats. 
 
Boem! Met een smak botst hij tegen een autootje op. Het 
rode autootje van Laura. De klap is zo hard dat ze allebei 
een eindje de lucht in vliegen. Met hun billen van het 
stoeltje. Luuk en Laura kijken elkaar aan. Hun ogen zijn 
groot van schrik. Er komt een meneer aan rennen. Hij draait 
het gele autootje om. Daar gaan ze weer, achter de andere 
botsauto’s aan. De hele baan rond. En nog een keer. Vlak 
voor Papa houden ze stil.  
‘Uitstappen!’ zegt Papa. 
Luuk en Laura klimmen uit hun auto. 
‘Wat een klap hè?’ schreeuwt Laura. 
‘Goed hè?’ roept Luuk. 
 
Dan lopen ze weer verder over de kermis. Bij een kraampje 
blijven ze staan. ‘Drie graag,’ zegt Papa tegen de meneer 
die erbij hoort. Ze krijgen alle drie een suikerspin. 
‘Een stokje met wol!’ roept Luuk. Voorzichtig likt hij 
eraan. ‘Lekker roze’, zegt Laura tevreden. ‘Dat is mijn 
lievelingskleur.’ Ze neemt een hap. ‘En zo zoet!’ 
 
Happend van hun suikerspin lopen ze naar huis. 
Daar spelen ze met de botsautobaan van blokken. Met grote 
auto’s voor Klaashaas en Poi. En die botsen heel erg hard.  
 
 
Tekst door: Annemieke Woudt © 1986  
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Knutselen 
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Uitslag kleur/knutselplaat van juni 2008;  
“Vliegtuig” 

vervoer, van de ene plaats naar de andere plaats. Reuze 
spannend allemaal. Ik heb de mooie foto’s gezien en zou 
vandaag wel op het vliegtuig willen stappen en daarna toe 
willen gaan. Ruben heeft op een kameel, sorry, dromedaris 
gezeten en door de woestijn gereden. Het was er erg heet. 
In de Sahara was het wel meer dan 50 graden en tijdens een 
wandeling was het ongeveer 42 graden. Dat is wel heel iets 
anders dan bij ons deze zomer. Ook heeft Ruben in de 
woestijn geslapen. En dan niet in een tent ofzo, nee, in de 

open lucht. Op een matras onder de 
sterrenhemel. ’s Nachts hoorden ze 
vreemde geluiden. En achteraf 
ontdekte ze dat het de dromedarissen 
waren, die grassprieten aan het 
zoeken waren om op te eten. Nou, 
een reis naar Marokko lijkt me wel 
leuk, maar in de woestijn slapen en 
dan van die enge geluiden horen. dat 
lijkt me toch wel iets minder leuk. 
Dan slaap ik toch liever in een tent. 
Vooral als er een zandstorm komt. 
Het zand zit dan echt overal, zelfs 
helemaal in je oren. 
Ruben heeft ook in een palmentuin 
gelopen. Die tuin lag in een oase. 
Een oase is een vruchtbare plek of 
stuk grond in de woestijn. Dus je 
wandelt midden in de woestijn, een 
en al zand, in een groene 
palmentuin. Maar hier wandelen kan 
ook gevaarlijk zijn. Want Ruben 
vertelde dat ze daar aan het 
wandelen waren en hun gids 
wandelde onder een palmboom door 
en Ruben bleef even staan. Gelukkig 

maar voor Ruben, want er viel een stuk van de palmboom 
naar beneden. Gelukkig net niet op zijn hoofd. Anders was 
denk ik de vakantie niet zo prettig verlopen. 
Ja, en zo was er heel veel over Marokko te vertellen. Ik 
vond het in ieder geval heel leuk om die verhalen te horen 
en de foto’s te bekijken. Zulke mooie mozaieken en 
kleuren. Prachtig. Volgend jaar zijn ze van plan om weer 
een grote reis naar Vietnam te maken. Ik denk dat ik na die 
vakantie weer even langs ga om de foto’s te bekijken. 
 
Ruben en zijn moeder, bedankt voor het verhaaltje en dat ik 
de foto’s mocht zien. Erg leuk. Enehhh tot volgend jaar. 
 
 
Houdoe, 
tot de volgende Koers van Oers.  
 
 
 
Links naar onze reiswebsites: 
Marokko: 
 www.boschgoesafrica.web-log.nl 
Thailand en Laos afgelopen jaar, en Vietnam volgend jaar: 
 www.boschgoesasia.web-log.nl  

Hallo allemaal, 
Zijn jullie allemaal alweer gewend om elke dag naar school 
toe te gaan? Nog een paar weken en dan hebben jullie weer 
een dagje vrij. Kermis maandag. Lekker een extra vrije dag. 
Vandaag ben ik naar de winnaar van de keurplaat gegaan. 
Het was de kleurplaat met een vliegtuig erop en achter de 
ramen kon je de piloot en de passagiers zien zitten. Het 
vliegtuig steeg op om de mensen naar hun vakantie 
bestemming te brengen. Nu weet ik dat de familie waar ik 
nu naar toe ga, een reislustige 
familie is, dus wie weet hoor een 
nog wel een leuk vakantie verhaal. 
Als ik binnen kom verteld zijn 
moeder dat hij nog van niets weet. 
Ja, het is een jongen, op de 
kleurplaat stond dat hij 9 jaar oud 
was, maar inmiddels is hij 10 jaar 
oud. Hij vierde in de vakantie zijn 
verjaardag. Hij woont samen met 
zijn vader en moeder, een oudere 
zus en oudere broer aan het plein 
tegenover de kerk. Wie, oh, wie zal 
dat zijn. Het is: RUBEN BOSCH. 
Hij zit in groep7/8a van de St. Jan 
Baptist, bij juf Pauline, juf Ellen en 
sinds kort ook Martijn. Rekenen en 
taal vindt Ruben leuke vakken En 
Engels is tot nu toe ook niet 
moeilijk. Hij telt heel vlot tot 20 in 
het Engels. Niets aan. Minder leuke 
vakken zijn o.a. geschiedenis en 
natuur en instructie. 
Zijn vrienden zijn Luc, Kaylan, 
Emile, Niels F en Niels S, Bart, 
Geert, Floris, Rik, kortom bijna 
alle jongens uit zijn klas. Huisdieren zijn er ook. Buiten 
staat het konijn van Ruben’s zus. Dat konijn heet Pieter. En 
Pieter begint al een beetje oud te worden. Hij hoort niet 
meer zo goed en zit een beetje te doezelen in zijn hok. 
Pieter is 6 jaar oud. En aan de linker kant van Pieter zit 
Willem in zijn hok. Willem is de cavia van zijn broer. En 
Ruben heeft ook een huisdier. En dat is echt een huisdier, 
want die staat binnen. Het is Sammy, zo heet de hamster 
van Ruben. En het is echt een hamsteraar. Terwijl wij 
praten haalt Ruben hem uit zijn hok en voert hem een druif. 
De druif heeft Sammy eerst tussen zijn pootjes, en dan 
verdwijnt de hele druif in zijn wangzak. Als Sammy later 
terug is in zijn hok, dan verstopt hij de druif in zijn holletje. 
Kan hij hem lekker opeten. 
In het begin van dit stukje had ik het over een vliegtuig en 
een reislustige familie. En dat is de familie Bosch. Vorig 
jaar hebben ze een lange reis gemaakt door Thailand en 
Laos. Sommigen hebben hun reisverslag op hun site kunnen 
volgen. (Heel leuk om te lezen). En dit jaar zijn ze voor hun 
begrippen, dicht bij huis geweest. Ze hebben een trektocht 
door Marokko gemaakt. Volgens Ruben was de reis in het 
vliegtuig saai. Maar de rest niet. Zijn moeder had al zo’n 
beetje de reis uitgestippeld. Welke plaatsen en gebieden ze 
graag wilden zien etc. En in Marokko met het openbaar 

Foto tijdens Ruben’s laatste vakantie in Marokko. 
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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 29 september 2008 
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 2008’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
29 september 2008 

Agenda 2008 

september  
18 eten met de KBO:  

Merlijn in de v.Vroonhovenlaan 

20 t/m 23  Kermis 

26 BIO: A t/m C-jeugd: zwemmen in de Tongelreep 

27 oud papier ophalen 
  
oktober  

6 KVB: doe avond herfst 
8 KVO: moederdagviering 

15 KVO: bowlen 
20 KVB: Joep Teurlincx vertelt over zijn werk als 

preparateur van dieren 
23 OWWO: jaarvergadering met verenigingen 
23 eten met de KBO: Molenvelden in Oerle 
25 oud papier ophalen 
25 KVO: kienen 
25 Opening Halloween/pompoenenplezier in  

d'Ouw School 
25 t/m 29  Pompoenenplezier 
  
november  
2 Prijsuitreiking pompoenenplezier in d'Ouw 

School 
3 of 10 KVB/KVO: gezamenlijke avond KVB/KVO 
20 eten met de KBO: Oude garage Zeelst 

22 oud papier ophalen 

24 KVB: sinterklaasviering 
26 KVO: sinterklaasavond 
  
december  

15 KVB: doe avond Kerst 
16 KBO: kerstviering 
17 KVO: kerstviering 

22 KVB: kerstviering 
23 St Nieuwe Levenskracht 60 jarig bestaan 
27 oud papier ophalen 

24 KVO: kaarten en rummikubben 

20 Opening Kermis i.s.m. de Harmonie 

26 t/m 28 Cult en Tumult 

5 TCO: Pretpark 

10 t/m 12 BIO: kamp voor A B en C-jeugd. 

21 Harmonie: bindingsavond 

22 TCO: avondactiviteit 
23 Intocht St Nicolaas Oerle 

21 Kerstconcert Harmonie i.s.m. Chant Oers met 
afsluiting in d 'Ouw School 

13 Rijvereniging St. Jan: Ophalen oud ijzer (binnen 
en buiten de bebouwde kom) 

Agenda 2009 

Januari  
2 TCO: Activiteitenmiddag 
  
Februari  
1 TCO: Dagje sneeuw. (bij slecht weer op 15 febr.) 
27 TCO: Dagje stad 
  
Maart  
20 TCO: Info avond braderie 
  
april  

19 Eerste H. communie 

  
juni  
5+6 Boergondisch Oers 
10 Algemene Ledenvergadering  

Rabobank Oerle-Wintelre 
12 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:  

Feestavond Eurovisie songfestival 
13 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre: Feestavond  
14 Oerse motortoertocht 

5 TCO: Braderie 
12 TCO: Indoor sneeuw (mits 1 en 15 febr. Niet 

doorgingen) 

16 TCO: Feestavond 
Mei  
  

  
Juli  
11 + 12 TCO: oudste tiener weekend 
  
Augustus  
27 t/m 30 TCO: bivak 
  
September  
5 TCO: afsluitingsavond 

Steun de 

en wordt donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 


