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Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
Ine Loijen, Wim Luijkx, Carolien Sandkuijl - Kickken,  
Chris Sandkuijl, Marlène Snelders-Linssen, Kitty Tholen - Jacobs,  
Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel 

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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- - - * * * - - - 
 

Wij willen graag iedereen van harte bedanken voor 
de steun en het getoonde medeleven tijdens het 
ziekteproces en na het overlijden van mijn vrouw, 
(schoon)moeder en oma, 
  

Cor Denissen  
  
Uw belangstelling, uw aanwezigheid of een andere 
manier van deelneming hebben wij zeer 
gewaardeerd. 
Het heeft ons goed gedaan. 
Heel veel dank hiervoor. 
  
Piet Denissen en (klein)kinderen. 

Gevraagd 

Wie heeft er nog witte lakens  
en effen donker gekleurde gordijnen 
voor ons?  
 
Wij kunnen deze prima gebruiken voor Halloween. 
  
Alvast bedankt namens 
de bewoners van de  
Janus Hagelaarsstraat 
 
tel. 2051028 

Even voorstellen 
Wij zijn Ger en Marlein van de Wiel en sinds een 
paar maanden versterken we de redactie van de 
Koers van Oers. We wonen sinds 2000 in Oerle en 
we hebben 2 kinderen, Wouter en Sarah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marlein: 
Ik ben werkzaam bij Korein en minder actief in het 
vrijwilligerswerk in Oerle, maar ik draag mijn 
steentje bij met allerlei werkzaamheden binnen het 
verenigingsleven. Dit geldt natuurlijk voor heel veel 
Oerlenaren dus echt bijzonder is dat niet. 
Ik heb jaren in de ouderraad gezeten van het 
Sondervick college, maar nu de kinderen daar niet 
meer op school zitten was het tijd voor wat anders. 
Op dit moment volg ik de opleiding SPW-4 (een 
mooie aanvulling voor mijn werk) en als dit afgerond 
is (hopelijk in februari 2012) kan ik wat meer tijd in 
de Koers van Oers stoppen. 
 
Ger heeft mij aangestoken in het mountainbiken en 
ik vind het heerlijk om dit te doen. Lekker in de 
natuur bezig zijn. Daarnaast ga ik 1x in de week 
trimzwemmen. 
Mijn hobby’s: met het gezin leuke dingen doen, 
lezen, computeren, knutselen en puzzelen. 
 
Ger: 
Ik ben 49 jaar en werkzaam bij OTB Solar in 
Eindhoven als Facility & Safety Officer. In mijn vrije 
tijd ga ik graag mountainbiken met de Oerse Bikers 
en ben actief in een aantal Oerse verenigingen. 
Zoals Boergondisch Oers en het Tiener Comité 
Oerle. Na acht heel erg leuke jaren met de tieners 
uit Oers was het afgelopen seizoen het laatste voor 
mij. Ik dacht even rust te hebben maar werd 
gevraagd voor De koers. Graag draag ik mijn 
steentje bij aan De Koers en de 
nieuwe website van Oerle 
www.oerle.info.  
 
Mijn hobby’s: mountainbiken,  
leuke dingen doen en computeren 

 
Dinsdag 23 augustus 

is op 58 jarige leeftijd overleden 
 

Tonnie van Meegen  
 

 
Tonnie was oprichter en directeur van het 
papegaaienpark in Oerle. Hij heeft de Koers van 
Oers gesteund als sponsor. Wij zijn hem hier zeer 
erkentelijk voor. 
 
De stichting Koers van Oers wenst de familie heel 
veel kracht en sterkte toe.  

(K)oers met namen 
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in de gymzaal van Severinus. 
 
Vanaf; 6 September t/m 24 April 2012. 
Dag; iedere dinsdagavond  
Tijd; van 20.30 tot 21.30 uur 
 
Heb je zin om mee te gymen, kom  
naar de gymzaal. Voor meer informatie, 
neem dan contact op met; 
 
D. Snelders  2052099 of 
M. Sweegers 2051826. 

Dames gym 

   
  Naam: _______________________________________________ 

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

ONDERSTAANDE STROOK INVULLEN EN ZATERDAG 17 SEPTEMBER MEEBRENGEN!!! 

Opening Kermis 

 
ZATERDAG  

 
17 SEPTEMBER 

 
om 16.30 uur  

 
 

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. 
We verzamelen met z’n allen op het grasveld naast 
de basisschool. Vandaar uit gaan we samen met de 
harmonie naar de Keldershoeve om het  
“Oers benkske” op te halen.  
 
Met jullie hulp trekken we de bank naar het 
kerkplein. Bij de kermis wordt het  “Oers benkske’’ 
onthuld door de wethouder en daarmee is ook de 
kermis geopend. Kom in een gekleurd shirt zodat we 
een kleurige optocht door Oers kunnen maken!  
 
Voor alle Oerse 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 2011 
 
 
De opening van de kermis wordt mogelijk gemaakt 
door: Rabobank Oerle-Wintelre 
 Wijkplatform Oerle 
 Gemeente Veldhoven 
 Harmonie St. Cecilia 
 OWWO 
 korfbalvereniging BIO 
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Garage sale/Rommelmarkt 

 
 

ZONDAG 2 OKTOBER  
 
 

Vanwege het succes van de afgelopen jaren 
organiseert Buurtvereniging ’t Wijlandje, 
voor de 14e jaar haar jaarlijkse Garage-Sale. 
 
In de straten van de Middelhei en Vlaggenhei is 
iedereen tussen 10 en 16 uur van harte welkom om 
heerlijk te snuffelen tussen de koopjes. 
 
Ook is er de mogelijkheid om tijdens de garage-sale 
gezellig met elkaar een glaasje te drinken. 
  
We zien u graag op deze dag om  
er een ware gezellige happening  
van te maken. 

Battle of the Bands 

Zoals eerder al is 
aangekondigd, krijgt de 
muziekwedstrijd meer 
en meer vorm.  
 
8 Bands gaan strijden voor de 
eer en een mooie 1e prijs, nl een studio-opname. In 
een voorronde, die op vrijdag 16 september 
plaatsvindt in Jongerencentrum ODEON in 
Veldhoven, worden 4 bands uitgekozen die mogen 
meedoen in de finale. Op 1 avond 8 bands laten 
optreden is een grote klus en vereist een strak 
schema. 3 Juryleden gaan beoordelen wie goed 
genoeg is om door te gaan naar de eindstrijd.  
 
De 4 bands die doorgaan krijgen van diverse 
muzikanten uit de bandwereld, een leerzame 
coaching op gebied van muzikaliteit, balans en 
presentatie. Dit vindt later plaats in de muziekschool 
Art4U hier in Veldhoven. Wellicht kent u iemand die 
meedoet of vindt u het leuk om het allemaal eens 
mee te maken, dan bent u van harte welkom. Houd 
gewoon de media in de gaten. Over de grote finale 
volgende keer meer. 

Tekenen en schilderen 

Er is weer plaats voor enkele nieuwe 
leden. 

Gevorderde of beginner, jong en/of oud.  
In overeenstemming met de docenten kunt u één of 
2 lessen gratis volgen op die dagdelen waar u wordt 
ingedeeld. De lessen o.l.v. deskundige docenten 
worden gegeven in wijkgebouw D'n Uitwijk 
Veldhoven. 
 
Wij zijn weer van start gegaan op 22 augustus. 
 
Zie voor info onze website: www.metverve.dse.nl 
Of neem contact met: Irma Caris tel. 040-2545056 
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Beste Oerlenaren, 
 
Dit jaar was voor mij de laatste keer dat ik de 
activiteit tieners 4 tieners (voorheen; oudste 
tienerweekend) als bestuurslid mee organiseerde. 
Persoonlijk vind ik dit één van de hoogtepunten van 
het jaar bij TCO (Tiener Comité Oerle). 
Het is een activiteit georganiseerd door de oudste 
tieners (16 jr.) voor alle andere tieners. 
 
Ze maken op deze manier, vaak voor het eerst, 
kennis met het vrijwilligerswerk. 
Er gaan dan ook verschillende vergaderingen aan 
vooraf. 
Tijdens deze vergaderingen beslissen de tieners 
welke activiteiten ze willen gaan doen. 
Ze krijgen daarvoor een budget en hebben dan ook 
een penningmeester en voorzitter nodig. 
 
De notulist (ook een van de tieners) maakt de 
notulen van de vergaderingen. 
Ze bespreken wie welke activiteiten en zaken gaan 
regelen eventueel onder begeleiding van enkele 
bestuursleden. 
Dit jaar was het wederom een overnachting in 
Wintelré. Nadat de tenten waren opgezet hadden de 
oudste tieners een spelletjesmiddag georganiseerd 
met o.a. pictionairy, spijkerpoepen en koekhappen. 
Ze hadden voor een springkussen gezorgd en er was 
een sloopauto met dubbele bediening geregeld door 
één van de bestuursleden. Alle tieners mochten om 
beurten een stukje rijden op het terrein van de boer. 
De inwendige mens werd versterkt met een broodje 
worst en daarna was er een mogelijkheid om te 
karten op de Lansard. Niet alleen voor de tieners 
een geliefde sport, maar ook voor de ouders, die 
voor het vervoeren van de tieners meerijden. 
Weer terug op het terrein stond de frietkar klaar met 
heerlijke snacks en friet. De oudste tieners hadden 
voor de avond een enge film uitgekozen, die aan de 
tieners met de meeste moed werd getoond. Om 
extra in de stemming te komen, voor de spooktocht, 
had één van de oudste tieners zelf een horrorverhaal 

StichtingStichtingStichtingStichting

Afscheid Nelleke Fredriksz 

geschreven.  
Dit verhaal werd door een ouder bij het kampvuur in 
sfeer voorgelezen. Daarna dus de geweldige 
spooktocht georganiseerd en uitgevoerd door de 
oudste tieners, geheel met een zelfgemaakte 
doodskist en allerlei andere enge attributen. 
Na een, voor sommigen wel heel korte, nachtrust 
genoten we van een heerlijk ontbijtje met 
pannenkoeken, wentelteefjes en gebakken eieren 
met spek. Ook ’s ochtends weer een spel gespeeld; 
volleyballen en peanutballen, onder leiding van de 
oudste tieners. Dan de tenten weer opruimen en 
daarna werden de tieners door hun ouders 
opgehaald.  
 
Zo’n weekend schept een extra saamhorigheidsband 
tussen de oudste tieners, ze moeten er samen voor 
gaan om het te kunnen laten slagen! 
Ik wil de toekomstige tieners en bestuursleden net 
zoveel plezier en leerzame momenten toe wensen 
als ik hierbij heb gehad. 
 
Vriendelijke groeten van Nelleke Fredriksz. 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers 1974, Jaargang 6, nr. 3 
 
Kroniek: 
 
EEN HEERBOER uit ons dorp dacht een goeie boer te 
zijn. 
Hij had een tiental vaarskalveren en een stier 
gekocht. Deze beesten had hij in drie hokken 
ondergebracht. Een week later liet hij zijn kalveren 
aan enkele belangstellenden zien. De stier zat in het 
geheel rechtse hok. Een van de aanwezigen merkte 
( zeer snugger ) op, dat een vaarskalf in, t middelste 
hok, toch wel de kenmerken van een stier had!!  
 
De heerboer zei: 
Dat hebben alle kalveren, zo’n pluimpje, dat is de 
navel! Het kalf stond in goede positie, zodat we het 
goed konden bekijken. En…… tot grote verbazing 
van alle aanwezigen, en zeker van die heerboer, 
begon het als een echte stier doet, te wateren…… 
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Parochieberichten: 

Overleden: 
† Cor Govers, echtgenote van Piet Denissen, 

Merefelt – Zandoerle 21 (86 jaar) 
† Bert van der Mierden, Aangelag 4, Wintelre  
   (66 jaar) 
† Riek Smolders, echtgenote van Kees Mutsaers, 

Schouwberg 12 (61 jaar)  
† Lieske van Beers, echtgenote van Frans Loots, 

Oude Kerkstraat 36 (73 jaar) 
† Joop Moolenaar, echtgenoot van Ad Snijders, 

Clementinalaan 3 (83 jaar) 
 
Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van 17 – 18 september: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders. 
zo  10.15 uur. Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders (Convocamus). 
 
Weekeinde van 24 - 25 september: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. (The Unity) 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn.  
 
Weekeinde van 1 – 2 oktober:  
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
zo  09.00 uur: woord communieviering met 
 gebedsgroep (St. Janskoor). 
 
Weekeinde van 8 – 9 oktober:  
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
zo  09.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. (Convocamus). 
 
Weekeinde van 15 – 16 oktober: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 J. van Doorn. 
zo  09.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 J. van Doorn (Convocamus). 
 
ATTENTIE:  
Nieuwe vieringtijden in de St. Jan  
per 2 oktober:  Zondag 09.00 uur! 
 
Op verzoek van het bestuur heeft een commissie 
bekeken hoe in de toekomst één priester in het 
weekend alle vieringen in de parochie  
H. Drie-eenheid zou kunnen voorgaan.  
In de media en de Drieklank heeft men kunnen 
lezen dat, na de reorganisatie van de dekenaten in 
het bisdom, de bisschop op zeer korte termijn ook 
een fusie van het aantal parochies onderling wil. De 
vijf Veldhovense parochiebesturen zijn reeds in 
overleg om de mogelijkheden te bespreken van een 
fusie naar één parochie. De bisschop denkt reeds 
aan een fusie per 1 januari 2013! 
 
Aanleiding tot deze veranderingen zijn:  
Het –door leeftijd- sterk afnemend aantal priesters 
en daardoor een overbelasting voor de overige 
priesters. Het verminderend aantal parochiebijdrage 
betalende leden. Het daardoor dreigende financiële 
tekort bij de penningmeesters. Het afnemend aantal 
kerkgangers. 
 
Het is de bedoeling dat binnen de Nieuwe Parochie 
Veldhoven in totaal drie pastores inzetbaar zijn in 
alle kerken, daarom moeten de vieringtijden op 

elkaar afgestemd worden.  
De zaterdagavondviering om 19.00 uur blijft in  
St. Jan ongewijzigd, maar komt in de H. Caeciliakerk 
per 1 oktober te vervallen. 

De parochie 
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Brabantse Dialect  
Het Brabants dialect is de kortste taal van 
Nederland en dus de meest efficiënte taal in de 
zakelijke wereld.  
 
Kijk hieronder hoe je die ellenlange vergaderingen 
op kantoor in het Nederlands een stuk korter (en 
leuker) kunt maken met wat Brabants dialect! 
 
NL: Dit behoort tot de mogelijkheden! 
Br: Dè ken!  
NL: Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid 

bieden! 
Br: We witten ut nie!  
NL: Zou u dat nog eens willen herhalen? 
Br: Wá?  
NL: Zulks ben ik geenszins van plan! 
Br: Denkut toch nie!  
NL: Ligt dat in de lijn der verwachtingen? 
Br: Zó dè?  
NL: Hiermee verwacht ik geen problemen te 

ondervinden! 
Br: Hendig zat!  
NL: Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren! 
Br: Des sunt!  
NL: Het geen u verteld, verbaasd mij ten zeerste! 
Br: Wá zeddu gé nou? 
NL: Deze informatie is geheel nieuw voor mij! 
Br: Daor wik niks van!  
NL: Het leven van een Brabander gaat niet 

over rozen!  
Br: Tis wa!  
NL: Ligt dat binnen het kader van uw 

bevoegdheden?  
Br: Meudde gij dè wel?  
NL: Kunt u mij een prognose geven van de 

winstcijfers?  
Br: Wá schuift dè?  
NL: Ik denk, dat het heel verstandig is om onze 

samenwerking te beëindigen!  
Br: Eej houdoe he!  
NL: Pardon, ik heb u niet goed verstaan; kunt u dat 

herhalen?  
Br: Welluk?  
NL: Daar zult u op generlei wijze achter kunnen 

komen!  
Br: Witte tonnie!  
NL: Weet u dat toevalligerwijs wel?  
Br: Witte Gijt?  
NL: Heeft u hiervan kennis genomen?  
Br: Witte dè?  
NL: Zou u dat niet meer willen herhalen?  
Br: Bakkes toe !!!  
NL: Zou ik een meter bier van u kunnen krijgen?  
Br: Pils, en veul!  
NL: U heeft drie pogingen om achter de waarheid te 

komen!  
Br: Drie kir raaien!  
NL: Indien u dat nogmaals uitvoert...  
Br: Agge da doe...  
NL: Ik zou u willen verzoeken, dit pand te verlaten!  
Br: Maok da ge weg komt!  
NL: Ik heb hierover een enigszins  

afwijkende mening  
BR: Das nie! 

PASTOOR WIL SMULDERS ELDERS BENOEMD 
 
Momenteel wordt er in het bisdom veel geschoven 
en gewisseld met pastores in de dekenaten en 
parochies van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Dit 
heeft vooral te maken met het aantal nog 
beschikbare priesters in de nabije toekomst.  
Pastoor Wil Smulders heeft van de bisschop,  
Mgr. A.L.M. Hurkmans, een benoeming gekregen om 
per 1 november a.s. te gaan werken als pastoor in 
Helvoirt. Het leek de bisschop beter om de pastoor, 
die om gezondheidsredenen niet optimaal kan 
functioneren, te vragen om pastoor te worden in een 
kleinere parochie. Alhoewel de pastoor het in Oerle 
prima naar zijn zin heeft, heeft hij deze benoeming 
wel aanvaard.  
 
Na gesprekken tussen het parochiebestuur, het 
bisdom, pastor van Doorn en pastoor Donders, heeft 
de bisschop besloten om per 1 november 2011 
pastoor D. Donders van de H. Lambertusparochie uit 
Meerveldhoven te benoemen tot waarnemend 
pastoor van de H. Drie-eenheid. Pastor  
Jos van Doorn blijft werkzaam als medepastor. Hij 
zal samen met pastoor D. Donders en de nieuw - 
benoemde kapelaan Stefan Schevers voor de 
parochie in Meerveldhoven de viering en het 
pastoraat in de parochie H. Drie-eenheid blijven 
verzorgen. 
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Bivak  

Wij hebben een spetterend weekend 
met het Tiener Comité Oerle achter de 
rug, en daar willen wij jullie graag iets 
over vertellen. 
Omdat het ons laatste jaar was, vertrokken we ook 
een dagje eerder. De oudsten vertrokken daarom, 
op donderdag middag vanaf ’t kerkplein naar Mook, 
bij Nijmegen. We zaten met z’n vieren in de auto bij 
Jacqueline Borgers en het was weer eens dolle pret! 
Eenmaal aangekomen op het scouting terrein  
Don Bosco stonden de mannen van Peer survival ons 
al op te wachten. Zij zorgden voor de leuke buiten- 
activiteiten. Daarna gingen we ijverig onze tenten 
opzetten in het zonnetje. Sommige tenten stonden 
zo op, zoals die van 
Lotte v.d. Ven met 
haar 3 seconden 
tent. Terwijl  
Pip v.d. Sande en 
Lotte Strieder er 
uiteraard veel 
langer mee bezig 
waren. Nadat alle 
tentjes stonden 
konden we lekker 
genieten in het 
zonnetje. ’s Avonds mochten we kiezen wat we 
wilden eten, pizza of friet. Uiteindelijk koos iedereen 
voor een lekkere pizza en de leiding voor chinees. 
Na het eten, hebben we uit volle borst meegezongen 
bij het kijken van onze musical uit groep 8, dat was 
echt lachen gieren brullen om al die jonge gezichtjes 
weer eens te zien. Daarna hebben we met z’n allen 
bij het kampvuur gezeten met muziek en een lekker 
drankje. Op het einde van de avond, waren we 
daarom ook bijna doof van al dat luidkeelse gebrul 
van Timo v/d Velden, maar Jordi Verhoeven was de 
uitblinker van de avond, die zekerste weten wist dat 
het paintbal veld zijn tent was, alleen hij de rits niet 
kon vinden. Daarna ging iedereen lekker naar z’n 
eigen tent want we konden de volgende morgen 
uitslapen tot 10 uur. ’s Ochtends genoten we van 
lekkere eieren van Jolanda Das en Nelly Fredriks. 
Daarna arriveerde de rest van het Tiener Comité. 
We hadden die dag een programma met een 
djembee workshop en reballen, (een soort 
paintballen maar dan met rubbere kogels). 
’s Avonds zorgde Maarten van de Sande voor een  
 

 

 

 lekkere BBQ voor het 
 gehele Tiener Comité.  
 We keken na het 
 eten een l euke film en 
 natuurlijk daarna nog 
 even kletsen bij het 
 kampvuur. Iedereen ging 
 op tijd naar bed, want de 

volgende morgen moesten we al om 7uur eruit. 
Zaterdag stonden we dus vroeg op, want we hadden 
een leuk programma voor de boeg. We gingen na 
het ontbijt naar de Mokerplas waar we drie 
verschillende activiteiten hadden. Wij hebben  
’s ochtends eerst genoten op een motorbootje, en  
‘s middags na het eten lagen we te zonnen op een 
zeilboot. De derde activiteit was niet helemaal ons 
ding maar vele andere tieners hebben genoten van 
het lopen in een grote bal op het water. Terug op 
het kamp hebben we lekkere friet gegeten van de 
Smikkel en ‘s avonds nog leuke avond spelletjes 
gedaan. Daarna zat iedereen bij het kampvuur en 
hebben we hard gelachen om de moppen van  
Jack v/d Velden en Hannes. Na deze zware dag, ging 
iedereen lekker naar z’n tentje. De volgende 
ochtend stonden we op met regen, maar gelukkig 
stopte het al snel en is het verder zonnig gebleven. 
We hebben die dag aan een ander gedeelte van de 
Mokerplas gelegen, waar we konden zonnen en 
zwemmen. Het waren echt topjaren bij het TCO en 
dit superkamp maakte alles compleet. Namens ons  
vieren, willen wij iedereen bedanken die het TCO 
mogelijk maken. We raden iedereen aan om erbij te 
gaan. We hopen dat er nog iets komt voor boven de 
16+. 
 
Wij zullen deze geweldige jaren nooit vergeten! 
Bedankt, Xxx  
Lotte Strieder, Pip van de Sande, Lotte van de Ven 
en Bette van Beers 

StichtingStichtingStichtingStichting
Reballen en 
smakelijk 
eten! 

Gelukt! 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Reballveld 

Zondagmiddag 28 augustus, vanaf 14.30u stroomt 
het veld van politiehondenvereniging 
“Mijne trouwe vriend”, vol met Oerse 
tieners en hun ouders. Vooraf heeft 
het bestuur van het tienercomité er 
al voor gezorgd dat al deze mensen 
kunnen zitten, eten, drinken, 
volleyballen etc. 
De meeste tieners ‘clusteren’ , hier en daar 
verspreid over het veld, in kleine groepjes samen en 
vieren hun eigen feestje. De ouders zoeken elkaar 
bij de hang- of zittafels op en buurten wat over 
‘onze jongens en meiden’, de activiteiten van het 
tienercomité, de afgelopen vakantie etc. Hapje en 
drankje bij de hand. Het voelt een beetje als een 
reünie. Sommige tieners zoeken de, in fel geel 
gekleurde fleece truien, leden van het comité op om 
nog wat na te kletsen over o.a. het laatste 
bivakweekend waarvan men zo ontzettend genoten 
heeft. Kortom een hele gemoedelijke, vertrouwde, 
relaxte sfeer hangt over het veld. 
Reden voor dit samenkomen is het jaarlijkse 
eindfeest dat het tienercomité organiseert om o.a. 
terug te kijken naar de activiteiten van het 
afgelopen seizoen (en dat zijn er nogal wat) en 
afscheid te nemen van de oudste tieners die na  
4 jaar (voor een enkeling 5) ’het veld moeten 
ruimen’. Een aantal tienermeiden neemt afscheid 
van ‘de leiding’ met een dankwoordje en een taart 
die ze nog snel in de ‘op zondag open zijnde 
supermarkt’ , zijn gaan kopen. De plaatselijke 
‘Maarten Paulusma’ bedankt ook iedereen en spreekt 
met veel overtuiging zijn weersverwachting uit. Het 
bestuur neemt afscheid van de oudste tieners met 
een volleybalwedstrijdje. Eerst de mannen tegen de 
jongens, dan de vrouwen tegen de meiden. De 
uitslag is deze ouder ontgaan, maar het moet wel 
‘de jeugd’, ‘onze toekomst’ geweest zijn! 
4 bestuursleden nemen dit jaar ook afscheid:  
Ger van de Wiel, Twan Das, Nelly Fredriksz en  
Ad Borgers. Gelukkig worden ook 4 nieuwe leden 
gepresenteerd : Sonja Silkens, Eric-Jan van Buel, 
Wil Huijbers en Joep van Rooy. Dus de huidige 
basisschool leerlingen hoeven zich geen zorgen te 
maken over het voortbestaan van het tienercomité. 
Al bij al, wederom een geslaagde activiteit van deze 
fantastische club die zich keer op keer, samen met 

Afsluitingsfeest  
een aantal vrijwilligers, voor de volle 100% inzet om 
onze jeugd elkaar, na de basisschool, tegen te laten 
komen op een uitnodigende manier.  
 
Bedankt!  
Ellen Leermakers 

Hoe 
blijf ik 

droog.. 

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

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Herfstkriebels 
 
Voel jij ze ook al, de eerste herfstkriebels?  
 
Ineens zitten ze zomaar in de lucht. Ik vind het een 
magnifiek gevoel. Wist je dat herfstborelingen ouder 
worden dan lentemensen...? En dat de eigenlijke 
herfst nog nooit begonnen is op 21 september?  
Dit jaar begint de herfst om precies te zijn op  
23 september om 11.04 uur. 
 
Met de Oerse Bikers luiden we de herfst traditioneel 
in met een lang fietsweekend in de Ardennen. Als ik 
eraan denk word ik al gelukkig. Drie dagen lang op 
de fiets tegen elkaar roepen hoe mooi de natuur is. 
De herfstvibraties waren ook al rond op Oers 
Kermis. Dan krijgt iedereen weer zin in de 
familiezondag en de gezelligste maandagnacht van 
het jaar. 
 
Dit jaar zal ook de zaterdag onvergetelijk zijn, want 
dan wordt De Koers van Oers weer eens gefietst. 
Niet rond de kerk, maar op een podium op het 
‘Team King Plein’. Dit plein wordt aangelegd tussen 
Oers Gezellig en Eetcafé De Kers. De beste fietsers 
uit de omgeving strijden op rollerbanken om de titel 
‘Wielerkampioen van Oers’. De opbrengst is voor 
Team King. Spek de pot zou ik zeggen. 
Als vanouds neemt BIO de opening van de kermis 
weer op zich. Ook een mooie traditie. Komt allen! 
Dit jaar wordt het heel speciaal vanwege de 
onthulling van de Socialsofa.  
 
Een zitbank in mozaïek, gemaakt door creatief talent 
uit ons dorp. Foto’s vind je op Oerle.info. Het 
eindresultaat is loeimooi. De Socialsofa is 2,24 m 
lang en weegt 1550 kilo, zeg maar twee flinke 
koeien. 

Column Wil van de Vorst 

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

Wandeltips 
 
Volgens insiders krijgen we dit jaar de mooiste 
herfst ooit. Een echte Indian Summer zoals in New 
England met prachtig gekleurde bossen, onder een 
azuurblauwe hemel. Ga op zo’n dag eens wandelen 
door de beukenlanen van de Molenvelden, het 
mooiste stukje Oers. 
Of ga, buiten Oers, eens wandelen op landgoed 
Beast boven Oostelbeers. Daar meanderen de Kleine 
en de Grote Beerze als aardslangen door een 
varenrijk sprookjesbos. Ontdek er het wonder van 
de Beerze, die stroomt onder het Wilhelminakanaal 
door naar de overkant. Je gelooft het pas als je het 
ziet. 

De mooiste herfst ooit… 
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Inschrijfformulier: Pompoenplezier met Halloween 2011 

Zaterdag 29 oktober tot/met woensdag 2 november 2011 
Alleen inwoners uit Oerle kunnen zich hiervoor inschrijven.  

 
Indien men buiten de route woont, gaarne contact opnemen met  

H. van Beers of M. van Bree 
 

Datum: ________________ 
 
Naam: ___________________________________________________________ 
 
Adres: ___________________________________________________________ 
 
Postcode / Plaats: __________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ______________________  
 
E-mail: ___________________________________________________________ 

Let op! 
Als men inschrijft voor de categorie “Halloween”, “Van alles wat”, “Geautomatiseerde creatie” dan moet men 
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 en de dagen 
wanneer de creatie geopend is. 
Dit kunnen we dan vermelden in de routebeschrijving.  
 
P.S.  
Lever het inschrijfformulier s. v. p. zo snel mogelijk in. 
 
Uiterste inleverdatum is zondag 16 oktober 
 
Inleveradressen: 

H. van Beers 
Laar 25  
5508 MJ Oerle  
Tel. 040-2051247  
Email: hm.vanbeers@telfort.nl 

M. van Bree 
A.P. de Bontstraat 34 
5507 NT Oerle 
Tel. 040-2052480 
Email: martinvanbree@aol.nl 
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Teun versus Teun; 
Vroeger waren ’t onzekerheden,  

Nu zijn ’t kansen! 
 

Teun en Teun, zomaar twee jongens die samen 
zijn opgegroeid in Oerle en al vrienden zijn 
vanaf de middelbare school. Allebei zijn ze hun 
eigen weg gegaan. Dit jaar worden ze 25 jaar 
en nog altijd zijn ze bevriend. Wat is er van 
hun "dromen" terecht gekomen? Maar nog 
belangrijker: welke dromen moeten nog 
uitkomen? Wat is er allemaal gebeurd, zijn ze 
veranderd, hoe keken ze vroeger tegen dingen 
aan en is dat nu anders ...  
Wij hebben een gesprek met Teun van Vlerken 
en Teun Luijkx. 
door: Carolien Sandkuijl en Miranda van Vlerken. 
 
Dit keer wordt het interview anders afgenomen dan 
gewoonlijk. Niet alleen de Koers van Oers stelt 
vragen, maar ook de twee vrienden, die elkaar door 
en door kennen, hebben vragen voor elkaar 
geformuleerd. 
 
 

Koers: Sinds wanneer zijn jullie bevriend?  
Teun van Vlerken (Teun V): Eigenlijk pas vanaf 
de tweede klas middelbare school. Wij fietsten altijd 
samen naar school. 
Teun Luijkx (Teun L): Ja, ik stond altijd minimaal 
een kwartier bij de rotonde te wachten. Ik was altijd 
netjes op tijd, maar dan moesten we nog keihard 
fietsen om op school te komen. Verder lijken we 
best wel op elkaar. We hadden vroeger ongeveer 
dezelfde interesses (bv. Voetbal) en allebei hebben 
we altijd de behoefte gehad om ons eigen pad te 

blijven volgen en zelf onze vleugels uit te slaan. 
Teun V: Vind jij dat je bent veranderd sinds de 
middelbare school? 
Teun L: Ik ben totaal 
veranderd! Op de 
middelbare school was 
alles zó beschermd. We 
hadden zo’n zorgeloos 
leven, hoefden nergens 
over na te denken! 
Maar toen ik op de 
toneelschool terecht 
kwam, werd mijn hele 
zelfbeeld onder handen 
genomen. Ik was pas 
17 jaar en moest van 
9.30 uur tot 21.30 naar 
school. We moesten 
heel veel over ons zelf nadenken, er werden zeer 
persoonlijke vragen aan je gesteld. Die zetten je zo 
aan het denken; Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, 
ben ik wel degene die ik denk dat ik ben … 
Ik werd echt gedwongen terug te keren naar de kern 
van mezelf. Bovendien moest ik mijn Brabantse 
accent afleren en op dat moment wordt je hele 
identiteit afgebroken en weer stukje bij beetje 
opgebouwd. Ik heb het eerste jaar ook heel veel 
moeite gehad met de opleiding. Maar daarna ging 
het beter, maar vanaf dat moment ben ik eigenlijk 
wel heel erg veranderd. Na mijn opleiding moest ik 
ook meteen volle bak aan het werk. Als ik nu 
terugkijk had ik er ook wel graag een jaartje 
tussenuit gegaan om te reizen. Nu moet ik echt iets 
opofferen en dat doe ik niet meer. En hoe zit dat 
eigenlijk met jou Teun? 
Teun V: Ik ben nu eigenlijk ook een totaal andere 
persoon geworden dan op de middelbare school. 
Maar eigenlijk was ik de eerste jaren van mijn studie 
dezelfde persoon als op de middelbare school. Ik 
woonde de eerste 2 jaren nog thuis, had geen geld 
om op mezelf te wonen, ik had een vriendinnetje en 
vond het eigenlijk wel allemaal prima. Luijkx was 
toen al veel eerder zijn ding aan het doen. Die was 
geestelijk eigenlijk al heel vroeg volwassen.  
De ommekeer voor mij kwam, toen ik het derde jaar 
meedeed met een studentenuitwisseling in het 
buitenland. Dat heeft alles veranderd. Ik ben een 
half jaar naar Katowice in Polen geweest waar ik 
met 60 andere Europese studenten in een flat 
woonde. De onderlinge verbondenheid tussen 

Links; Teun van Vlerken. Rechts; Teun Luijkx 

Het interview 

Nog een jonge Teun Luijkx 
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studiegenoten en de sfeer die daar hing was uniek. 
Vanaf dat moment was ik verkocht. Ik wilde veel 
meer gaan reizen. 
 
Teun L: Wat heb je geleerd op de middelbare 
school, wat niet uit de schoolboeken komt? 
Teun V: Ik eigenlijk niet zoveel, zoals je  
zelf net al zei, die tijd was heel onbezorgd. We zijn 
daar op school echt heel beschermd opgegroeid.  
De afgelopen 7 jaar heb ik véél meer geleerd. Ik heb 
tijdens het reizen en het op mezelf wonen veel meer 
levenservaring opgedaan en daar leer je meer van 
dan van wat je uit boeken haalt. Ik weet nog dat ik 
na mijn diploma samen met jou op vakantie was en 
dat ik eigenlijk geschiedenis wilde gaan studeren. 
Op de laatste dag heb ik dat nog aangepast naar de 
studie International Finance and Economics. En ik 
ben blij dat ik dat heb gedaan want ik ben toen van 
een thuiswonende student veranderd in een 
wereldreiziger en heb zodoende veel inspirerende 
mensen ontmoet. Wat ik vroeger zag als 
onzekerheden, zie ik nu als kansen. 
 
Teun V: We kunnen wel stellen dat jij na je rol in 
Adam en Eva echt bent doorgebroken als acteur. 
Wat zijn je ervaringen na die doorbraak, is dat 
geleidelijk gegaan of heel plotseling? 
Teun L: Binnen het vak gonsde het al wat langer 
rond dat ik een mooie rol had in ‘Adam en Eva’. De 
meeste collega’s hadden al wat voorstukjes gezien 
en daarom wist ik wel dat er heel wat media-
aandacht zou komen. In de eerste week ben ik 
misschien wel 15 keer geïnterviewd. Maar een 
aantal bevriende acteurs krijgt nooit media-
aandacht en dan wordt toch wel benadrukt dat het 
ineens heel snel is gegaan en daar ben ik erg 
dankbaar voor. 

Koers: Is Oerle veranderd ten opzichte van vroeger 
(toen jullie jong waren) of was je liever ergens 
anders opgegroeid?  
Teun V: voor mij is Oerle de plek waar ik ben 
opgegroeid, maar sinds ik ben gaan studeren in 
Tilburg is dat mijn ‘Home Town’. Het huis van mijn 
ouders is wel mijn thuisbasis, maar dat had net zo 
goed in ieder ander dorp kunnen staan. Ik heb er 
geen band meer mee. Ik woon nu helaas niet meer 
in Tilburg omdat ik net ben afgestudeerd in Den 
Haag. Ik ga eerst nog wat reizen en dan werk 
zoeken. Ik heb nog een paar vrienden in Veldhoven 
die ik regelmatig zie, maar met de meesten heb ik 
geen contact meer. Daarvoor ben ik toch teveel 
veranderd. 

Teun L: Ik kom niet meer zo heel vaak in Oerle, 
maar als ik hier ben, voelt het toch als thuiskomen.  
Ik vind het wel jammer dat er zo ontzettend veel 
veranderd is. Er is zoveel gebouwd en verbouwd, 
dat ik sommige plekken niet eens terug herken. 
 
Teun L: Wat was de laatste goede daad die je hebt 
verricht? 
Teun V: Pff… wat een vraag….Tja…Wat ik nu vertel 
kun je eigenlijk geen goede daad noemen, maar dit 
is het enige wat me te binnen schiet. Ik ben laatst 
naar de diploma-uitreiking geweest van mijn zusje 
en heb daarvoor heel wat uren moeten reizen, 
terwijl het officiële gedeelte maar heel even duurde. 
Uiteindelijk was ik pas om 2.00 uur ’s nachts terug 
in Den Haag en dacht bij mezelf: ik heb mijn zusje 
er in ieder geval een plezier mee gedaan! En jij 
Luijkx? 

Teun v.Vlerken in 2009 op de Chinese muur  

Teun v.Vlerken - 14 jaar 
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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 

ontwikkelen dan weet ik eigenlijk ook niet zeker of ik 
wel in Nederland wil blijven. Dan verhuis ik 
misschien nog wel eens naar Berlijn. Daar weet men 
Kunst en Cultuur wel op waarde te schatten. 
Teun V: Ja, maar er moet nu eenmaal bezuinigd 
worden, dus ook op Kunst en Cultuur. Maar ja, het 
had inderdaad minder rigoureus gekund. En over de 
rest van het regeringsbeleid hebben we het straks 
(na dit interview) nog wel, onder het genot van een 
potje bier. 
 
Dit lijkt een hint te zijn voor de interviewers, dus we 
bedanken de mannen voor het gesprek en zij zetten 
hun discussie over het regeringsbeleid  
(en waarschijnlijk nog heel veel andere 
dingen die ons niets aangaan!) op het 
terras voort. Dit alles onder het genot  
van een lekker koud Oersgezellig pilsje! 

 
Naam:  Teun van Vlerken 
Geb. datum: 17-06-1986 
Opleidingen: master international economics & 
 finance 
Stages: ministerie van buitenlandse zaken 
Werkervaring: junior consultant ILFA  
 Treasury Management 
Meest bijzondere ervaringen: 
 4 maanden in Polen, 
 6 maanden in India en 
 4 maanden in China wonen. 
 Andere culturen, talen, mensen, 

gebruiken, levensopvattingen, en 
sociale omgang. 

 
Naam:  Teun Luijkx 
Geb. datum: 03-11-1986 
Opleidingen: Toneelacademie Maastricht 
Stages:  Toneelhuis Antwerpen, 

Mightysociety 
Werk:  A’dam - E.V.A, Alle Tijd 
Meest bijzondere ervaringen:  

Alle scènes met dieren; niet mijn 
specialiteit 

Binnenkort te zien: 
• De Geheimen van Barslet (Ned 1, maart 2012), 
• Bloedverwanten 2 (Ned 1, september 2012), 
• The Artists (Ned 3, oktober 2012). 

Teun L: Nou ik heb laatst een CD-tje gegeven aan 
mijn opa met de Vier Jaargetijden van Verdi. Die 
van Vivaldi kun je overal kopen, maar hij wilde altijd 
al heel graag de uitvoering van Verdi hebben. 
Daarom ben ik eens op internet gaan speuren en 
uiteindelijk heb ik het gevonden. Ik heb het op CD 
gezet en aan mijn opa gegeven. Die was er al jaren 
naar op zoek. 
 
Teun V: Wat denk je dat je over 20 jaar doet, hoe 
ziet je leven er dan uit? 
Teun L: Die vraag had ik ook op mijn lijstje staan. 
Maar goed, tja… dan zijn we 45! Ik hoop dan nog 
gewoon aan het werk te zijn als acteur in Nederland 
of misschien ergens anders in Europa. Ik hoop dat ik 
dan een gezin heb met kinderen. Misschien ben ik 
dan wel wat vaker in Oerle te vinden omdat mijn 
ouders dan misschien meer hulp nodig hebben. 
Want als het politiek gezien zo blijft verrechtsen dan 
ben ik bang dat die 
bejaardenhuizen alleen 
maar slechter worden.  
De zorg is daar nu al niet 
al te best! 
Teun V: Nou, ik weet  
bijna zeker dat ik dan niet 
meer in Nederland woon. 
Waar ik terecht kom heb 
ik geen idee van. Dat  
hangt af van de baan die 
ik nu ga zoeken. En ik heb 
nu geen relatie maar ik  
kan me voorstellen dat ik 
ooit iemand tegenkom die 
niet in Nederland woont en 
dan ziet de toekomst er sowieso anders uit. 
 
Teun L: Aansluitend op deze vraag wil ik eigenlijk 
wel van Teun van Vlerken weten wat hij vindt van 
het huidige regeringsbeleid. 
Want ik vind het echt verschrikkelijk dat, juist een 
partij als de VVD, die voorheen jaren heeft 
gestreden voor het Kunst en Cultuurbeleid, nu zulke 
belachelijke bezuinigingen wil gaan doorvoeren. En 
volgens mij doen ze dat alleen om de PVV tegemoet 
te komen. Ze kunnen net zo goed tegen mij zeggen: 
“Luijkx, die opleiding die je gedaan hebt, stelt niets 
voor en het werk dat je nu doet ook niet. Je bent 
een klaploper of een subsidietrekker.” Kunstenaars 
staan altijd zwak. Als het zich politiek zo blijft 

Teun v.Vlerken - 2011 
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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 

Het recept van deze maand komt van 
Anouk de Graaf 
 
Ik kan uit ervaring spreken dat de zalmbonbons van 
Kim uit de vorige koers heerlijk zijn. Ik hoop dat ik 
jullie net zo blij kan maken met dit toetje, dus 
hierbij mijn recept voor deze maand: 
 
DESSERT VAN FILODEEG MET ZELFGEMAAKT 
CRANBERRYIJS, GEGARNEERD MET VERSE 
MUNT, FRAMBOZEN EN CHOCOLADEBOONTJES 
 
Benodigdheden: 
 
1. Pakket filodeeg 
2. Liter vanille roomijs 
3. Pot cranberrycompote 
4. Potje gemberbolletjes in siroop, 3 gehakte 

bolletjes heb je nodig 
5. 200 ml crème fraiche halfvol of light 
6. Verse peper 
7. Vuurvaste ovenschaaltjes met een doorsnee van 

ca 10 cm 
8. Bosje verse munt 
9. Bakje verse frambozen 
10. Cacaoboontjes 
 
Bereiding: 
 
De oven voorverwarmen op 200 graden voor het 
filodeeg. Filodeeg uit de vriezer halen (aantal 
plakken dat je nodig hebt, 1 plak per schaaltje) en 
ontdooien. Ondertussen 25 gram boter smelten in 
een pannetje op een laag vuurtje. 
 
Als ‘t filodeeg ontdooit is plakken insmeren in met 
de gesmolten boter en dan doormidden snijden. 
Dan flap in het ovenschaaltje, vouw ‘m nonchalant 

Oersmakelijk 

om de rand en dan haaks de andere flap eroverheen 
zodat je als het ware een kruis krijgt. Dit voor alle 
ovenschaaltjes. Dan ca 8 minuten in de oven totdat 
het filodeeg goudbruin is. 
Filodeeg laten afkoelen in de ovenschaaltjes (kan 
dus ook tevoren gemaakt worden). 
 
Een liter roomijs uit de vriezer halen. Laat het wat 
zachter worden. Verwarm dan in een pannetje de 
pot cranberry compote totdat die zacht en vloeibaar 
is. Deze door ‘t roomijs roeren zodat het goed 
mengt en daarna met de deksel erop het ijs weer 
terug in de vriezer. Nu heb je cranberryijs. 
 
Roer 200 ml crème fraiche los en roer daar 3 
gehakte bolletjes gember en een eetlepel 
gembersiroop doorheen, dan verse peper er 
doorheen malen. Schep in de ovenschaaltjes een bol 
cranberryijs in het filodeeg, daarover heen een 
eetlepel of twee van de crème fraiche/gembersaus 
en versieren met verse blaadjes munt, wat 
frambozen en chcoladeboontjes. 
 
Dit alles smaakt helemaal heerlijk met een glaasje 
ijskoude dessertwijn. 
Succes!! 
 
Waarom kies ik voor dit recept? 
 
Het ziet er heel feestelijk uit en het staat leuk dat 
ieder zijn eigen ovenschaaltje krijgt. Daarnaast 
smaakt het echt heerlijk. Iedereen die het tot nu toe 
bij ons gegeten heeft wil het recept mee naar huis. 
Ook bij de kinderen valt het in de smaak.  
 
Ik geef de pollepel door aan  
Renée Vermaessen. 
 
Ik weet dat zij sinds een aantal maanden een grote 
passie heeft nadat ze een workshop 
heeft gedaan: zelf taarten maken!!.  
Ik heb er een paar foto’s van gezien 
en dat heeft me zo nieuwsgierig 
gemaakt naar hoe ze dat doet, want 
het zag er prachtig uit. Daarom hoop 
ik dat ze met ons een recept van een 
mooie taart wil delen….. 
Succes Renée! 
 
Groetjes Anouk 
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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

Dorsdag druk bezocht! 
De eerste Oerse Dorsdag was met meer dan 
1500 bezoekers een zeer geslaagd evenement.  
Vooral kinderen keken hun ogen uit.  
Veel ouders waren in de weer 
om uit te leggen hoe meel 
wordt gemaakt en hoe er 
uiteindelijk brood van wordt 
gebakken. 
(foto’s; Willem Binnendijk) 
 
Het was mooi weer met ’n lekker 
briesje, de molen draaide volop. 
De Oerse Dorsdag 2011 werd 
georganiseerd door de Oerse 
Molenbakker en molenaar John 
de Jongh in samenwerking met de Dorsmennekes. 
Op zondag 28 augustus werd er volop gemaaid, 
gedorst, gemalen en gebakken. Uniek.  
Oers op z’n best! 

Er stond een oude stoommachine in het veld met 
een authentieke dorskast. Er waren ook 
demonstraties van oude gereedschappen die 
vroeger in diverse beroepen werden gebruikt. En er 
was te zien hoe in vroeger tijden de was werd 
gedaan. Ook waren er veel oude tractoren aanwezig, 
waaronder Lanz-Bulldogs. 

 
Dorstdag? 
De winkel en het terras van de Oerse Molenbakker 

waren de hele dag open. De bakker bakte vers 
Oogstbrood en natuurlijk Oerse Appelflappen, 
Aerdmennekes en worstenbroodjes.  
Streekproducten waren ook verkrijgbaar, zoals 
allerlei kazen van de Ruurhoeve en fruit van de 
Philips Fruittuin. Er was ook trappist voor mensen 
die dachten dat er een Dorstdag werd 
georganiseerd. 
 

(advertentie) 

Molenbakker John de Jongh 
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Chant’Oers, het gemengd 
koor van Oerle, geeft een 
concert samen met 
Kupalje uit Wit Rusland.  
 
Kupalje bestaat uit tenor Viktor Streljtsjenka, 
bariton Alexander Krasnodubski, beiden solist 
aan de staatsopera van Wit Rusland. Daarnaast 
cimbalist Tatjana Jeletskaja en pianist Nicolai 
Serdobov, beide verbonden aan het 
conservatorium in Minsk. 
 
Kupalje komt jaarlijks naar Nederland om een hele 
reeks concerten te verzorgen in de regio Eindhoven.  

 
Tijdens hun eigen vakantie zamelen ze zo geld in 
voor kinderen uit hun land die bijzondere zorg nodig 
hebben.  
Jaarlijks komt een groep van 30 kinderen 3 weken 
naar een kampeerboerderij in de Kempen om daar 
de vakantie van hun leven te hebben. Alleen de 
armste kinderen met de grootste problemen komen 
daarvoor in aanmerking. Ze komen naar Nederland 
met vaak niet meer dan wat zij op dat moment aan 
hebben, soms lopen ze zelfs op geleende schoenen. 
Na die vakantie kunnen ze er vaak weer jaren tegen. 
Er is in Wit-Rusland veel armoede en ook de 
gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl zijn nog 
steeds merkbaar. 
 
De toegang voor dit boeiende concert is gratis,  
maar vanzelfsprekend krijgt u de gelegenheid om 

Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl

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

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

Chant’Oers met Kupalje 

Het Russische gezelschap 

uw bijdrage te geven voor de kinderen in Wit 
Rusland. 
 
DATUM; ZATERDAG 17 SEPTEMBER  
Aanvang; 20.00 uur 
Plaats; St. Catharinakerk,  
 Stratumseind 2, 5611 ES Eindhoven 

(advertentie) 

Chant’Oers 
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De Hinnikers hebben het super goed 
gedaan op de Brabantse 
Kampioenschappen! 
 
Op de 1e dag van de Brabantse kampioen-
schappen waren er al verschillende 
combinaties in de prijzen gevallen. 
Zo behaalde Journey van Eerd met Sherlock 
een 3e plaats in de DL1 dressuur en Danique 
van der Heijden met Lucky werd 4e in de CB en 
ook Tom Silkens met Ferry werd 4e in de DM1. 
 
Maar liefst 6 combinaties wisten zich te plaatsen 
voor de 2e dag van de Brabantse Kampioen-
schappen en met een geweldig resultaat! 
Michael van der Velden met Whoopy werd Brabants 
Kampioen springen CM! Op de eerste dag had 
Michael net de pech dat hij 1 seconde te langzaam 
was, daardoor kreeg hij 1 strafpunt. Maar op vrijdag 
lieten Michael en Whoopy zich van hun sterkste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kant zien en sprongen de sterren van de hemel! 
Tweemaal foutloos op een toch pittig parcours en 
een scherpe tijd was het resultaat. Niemand kon dit 
verbeteren en Michael en Whoopy werden terecht 
gehuldigd als Brabants kampioen! We wensen ze 
veel succes op de Hippiade! 
 
Danique van der Heijden en Lucky werden 
Reserve Kampioen dressuur CB! Danique heeft al 
een seizoen sterk gereden met Lucky en haalde het 
ene na het andere winstpunt binnen. Ook nu reed ze 
met haar Lucky weer een hele nette proef. Na afloop 
was ze duidelijk tevreden en dat was terecht want 
het resultaat was een 2e plaats op het podium! 
Mandy van der Velden werd met Sjimmie 6e van 
Brabant in de BB dressuur! Mandy en Sjimmie 
vormen een goed team. Ze rijden samen constante 
en nette proeven, die vaak worden beloond met 
prijzen. Helaas viel ze nu net naast de prijzen maar 
toch een super prestatie van deze jonge amazone! 

Brabants kampioenschap 

Journey van Eerd werd met Sherlock 6e van 
Brabant in de DL1 dressuur! Journey liet op dag 1 al 
een mooie constante proef zien, maar op de 2e dag 
deed ze er nog een schepje bovenop en reed een 
hele nette proef. Ze was dan ook dik tevreden en 
wachtte in spanning af, want de concurrentie was 
hoog. Ze eindigde net buiten de prijzen op de 6e 
plaats, maar toch een geweldige knappe prestatie!  
Tom Silkens werd met Ferry 8e van Brabant in de 
DM1 dressuur! Tom en Ferry zijn een ijzersterk duo, 
die in een rap tempo van de L1 naar de M1 zijn 
gereden. Maar ze blijven goed presteren en vallen 
regelmatig in de prijzen, ook al is de concurrentie 
hoog. Tom eindigde op een super 8e plaats en mag 
zich weer gaan bewijzen op de Hippiade!      
Tom zelf; “13 augustus ben ik naar de Brabantse 
kampioenschappen in de Mortel geweest.  
Met Ferry in de DM1 en met Lady Lonn in de EB.  
Met Lady Lonn werd ik 15de. Met Ferry werd ik 4de 
en mocht ik door naar de afkampingen op zondag. 
Deze wedstrijd werd door de slechte 
weersomstandigheden verzet naar vrijdag 19 
augustus. Daar werd ik 8ste en nu mag ik door naar 
de Hippiade (NK) in Ermelo (3 september a.s.).“ 
Journey van Eerd werd met Mojo 9e van Brabant 
in de CB springen! In het CB springen was er geen 
voorselectie, dus ze startten vrijdag voor het eerst. 
Hoewel Mojo af en toe wat kijkerig was sprong hij 
netjes en ruim over alle hindernissen. Ook de 
barrage was geen probleem en foutloos namen ze 
alle hindernissen. De stijlpunten waren prima 
aangezien deze jonge pony nog wat onervaren is en 
ze eindigde nog net in de prijzen op een 9e plaats 
van de 36 deelnemers.  

Danique 

Mandy 

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

Jente Tops werd met Kadanz 13e van Brabant in 
de DL springen! Jente en Kadanz hebben op beide 
dagen het parcours netjes foutloos rondgesprongen. 
In de barrage maakt de jonge pony nog af en toe 
een foutje maar toch een zeer knappe prestatie van 
dit duo! 
Tom, Journey en Danique allemaal tevreden na 
het rijden van hun proef... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senna en Namara hadden helaas 1 balk en 
plaatsten zich daarom niet voor de 2e dag. 

Start van ‘n nieuw jaar 

Wij starten weer met leuke 
activiteiten.  
 
Alleen oudergroep 8 leerlingen uit Oerle krijgen een 
schriftelijke uitnodiging om lid te worden van het 
TCO. De huidige leden ontvangen een e-mail om lid 
te blijven van het TCO. Elk jaar dient er opnieuw te 
worden ingeschreven. 
 
Tieners die niet schriftelijk of via e-mail benaderd 
worden kunnen zich via de website aanmelden.  
Lees eerst de informatie op de website goed door.  
Er zijn een aantal voorwaarden om lid te worden en 
het ledenaantal is beperkt. De communicatie gaat 
volledig via e-mail.  
De website bevat altijd de laatste informatie.  
Houd deze dus steeds goed in de gaten. 
 
De inschrijvingstermijn is tot 23 september. 
 
Stichting Tiener Comité Oerle 
Kleine Vliet 2 5507PX Veldhoven 
Bank nr. 138518459 
mail@tcoerle.nl 
www.tcoerle.nl 

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

 
 
 
VAKANTIEVERHALEN UIT GROEP 4 
 
Ik ben op vakantie geweest. En heb buiten gelegen. 
En toen heb ik ook nog broodjes omhoog gegooid en 
toen kwamen zeemeeuwen. Toen gingen ze weg. 
Dat was erg leuk 
Robi Verblackt 
 
Ik ben naar de dierentuin geweest. En naar Turkije 
en naar Zeeland. En Zeeland was het leukste. Ik heb 
heel veel gewinkeld en veel naar het strand 
geweest. Het was mooi weer.  
Deniz Alkan 
 
Ik ben in de vakantie naar Apenheul geweest. Daar 
zitten allemaal Apen los. Ze springen op je 
schouder. Dat vond ik niet eng. De gorilla’s zitten in 
een hok.  
Wij zijn ook nog naar de winkel geweest. De stad. Ik 
heb daar een foto van een poesje gezien. Die mocht 
ik hebben van mama. We hebben ook jonge 
poesjes, zes.  
En die mochten al mee naar 
buiten om te spelen.  
En we hebben ijsjes gehad.  
Sanne Tholen 
 

WE BEGINNEN MET DE GROEPEN 3 t/m 8; 
 
 
Hier de bijdrage van GROEP 3/4 
 
Groep 3 deed het door het maken van tekeningen 
over wat ze in de vakantie zoal gedaan hebben.  

Schoolnieuws 

Elke maand hebben we het 
schoolnieuws. Hiermee zetten we 
elke keer 2 of 3 klassen van de 
basisschool een beetje in het 
zonnetje. 

Tekening van Marc Beckers 

Tekening Bjorn Snelders 

Tekening van Dyem Feyen 
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Alleereerst een fotoimpressie over de jaarlijkse 
spelendag door de school gehouden werd op 
30 juni. Alle leerlingen deden daar aan mee. 
Hierna volgen nog enkele reacties van de kinderen. 
 

GROEP 5 
 
Het was mooi weer soms waren er een paar 
druppeltjes, maar dat vergeet je zo weer het was 
namelijk zo ontzettend leuk. We kregen een ijsje en 
er waren super leuke spelletjes zoals bordjes 
draaien op een stokje, op stelten lopen, schminken 
een quiz, poffertjes eten, hondjes maken van 
ballonnen, met een skelter en een stok en ringen die 
aan een paal zitten, de ringen eraf halen met de 
stok. Het was ook zo leuk omdat het thema circus 
was, het was echt zo ontzettend leuk,  
Demi 
 
Hallo, ik en de klas gingen spelletjes doen. We 
werden in groepjes gemaakt, ik had een heel leuk 
groepje. We moesten wel lopen. Ik en mijn groepje 
naar spelletje 14, daar moeten we met een doek de 
bal omhoog gooien. Ons is het wel 100 keer gelukt, 
maar dat was het rukoor niet.  
We hadden nog meer spelletjes gedaan.  
Groetjes Mana. 
 
Hallo,het was speledag en we gingen spelletjes 
doen. We hadden 15 spellen en 15 groepen. Mijn 
groep was de wizzkids.  
Ralf 
 
GROEP 6 
 
In het begin moesten we verzamelen bij de school.  
Toen gingen we naar de blokhut lopen. Er waren  
15 groepen van 10 mensen. Rond kwart over 10 
begon de Spelendag. Bijna iedereen was verkleed en 
zat te kletsen betsen. Het was heel leuk. Er waren 
15 spellen, bijvoorbeeld spel 1 was schminken, 2 
was skippybal raken met sponsjes, 3 was op een ton 
lopen en nog veel meer…. Heel veel mensen zaten in 
de bossen. Waarom dat weet ik ook niet. Toen was 
de prijsuitreiking. De Ballengooiers hadden 
gewonnen. Tweede waren de poffertjes en derde 
waren de Skelters en de Koordansers. Toen begon 
het pineuten, groep 8 tegen de ouders. Groep 8 
kreeg een goede satrt maar de ouders waren beter. 
De ouders waren helemaal blij toen ze gewonnen 
hadden want dit was hun eerste keer dat ze 
gewonnen hadden. Ze zongen: “Het is stil aan de 
overkant” en “Waar is het feestje, hier is het 
feestje”. 
Met vriendelijke groeten van: Rhoan en Alexander  

Oude Kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dpgveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 
* Diabetes 
* Verhoogd cholesterol 
* Hoge bloeddruk 
* Gezonde voeding 

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

Dit jaar hadden we weer Spelendag. We moesten 
eerst met groepjes van 10 kinderen bij de school 
wachten. Om half 10 gingen alle kinderen samen 
met de leider van het groepje vertrekken. We liepen 
rechtstreeks naar de blokhut. Tijdens het lopen was 
het supergezellig, iedereen was aan 
het kletsen met elkaar. Toen we bij 
de blokhut aankwamen, zagen we 
dat het thema Het Circus was. Er 
waren 15 spelletjes. Elke 10 minuten 
gingen we wisselen en er waren ook 
pauzes van een kwartier. Als je bij de naam van je 
groepje hoort dan zit er een nummer bij en dat 
speel je totdat je alle spelletjes hebt gehad. 
Bijvoorbeeld: nummer 1 was Schminken, die moest 
naar spelletjes 1 enz. 
Als iedereen alle spelletjes had gehad, gaven de 
moeders de uitslag van de spelletjes aan de 
circusdirecteur. Dat was de baas van heel de 
Spelendag. De uitslag had de circusdirecteur: Als 
3de zijn geëindigd De Koordansers en de Skelters. 
Als 2de is geëindigd: De Poffertjes. Als 1ste is 
geëindigd De Ballengooiers. Iedereen was heel blij 
maar sommigen ook weer niet. Er was toen even 
pauze, daarna begon het peanutten. Groep 8 tegen 
de ouders maar jammer genoeg hebben de ouders 
gewonnen en groep 8 verloren. Dus waren de 
ouders blij want ze hadden gewonnen van groep 8! 
Dit was het einde van de leuke Spelendag! 
Groetjes groep 6. 
 
GROEP 7 
 
Wij hebben een spelendag gehad met de hele 
school. Er waren allerlij groepjes je had de stelten 
lopers, de wilde dieren van alles in het thema circus. 
De kinderen van de groepjes werden opgehaald door 
de leiders. Toen liepen we gezamenlijk naar de  
Bosbender. We hebben daar allerlij spelletjes 
gadaan. Je kon tenten bouwen , stelten lopen, 
pofertjes eten boorden draaien en nog veel meer. En 
op het laatste moest groep 8 peantun tegen de 
juf ,meesters en de ouders. En ze hebben verloren 
Groetjes Luuk Jacobs  
 
Donderdag 30 juni was het spelendag. Het thema 
was circus. Er waren 15 groepjes en die hadden 
allemaal een naam die met het circus te maken had. 
’s Ochtends gingen we met de hele school naar de 
blokhut. Toen gingen we spelletjes doen. Om 1 uur 

was er een lunch pauze. Daarna gingen we verder 
met de spelletjes. Toen de prijsuitreiking was 
geweest ging groep 8 peanetun tegen de ouders, 
meesters en juffen. Groep 8 had verloren.  
Het was een leuke dag 
Groetjes Sophie Nouwens  
 
Donderdag 30 juni was de spelendag 2011. 
We gingen spelletjes doen op een groot veld voor 
blokhut de Bosbender. We hadden een leuk thema: 
Circus. We liepen met heel de school naar het veld 
toe. De spelletjes hadden allemaal een beetje met 
het circus te maken . Na de spelletjes kwam er een 
peanut toernooi groep 8 tegen hun ouders,de juffen 
en meester Max. De ouders en de juffen + meester 
Max hadden gewonnen. 
Het een hele leuke en gezellige dag!! 
Groetjes Laura Aelberts  

Leerlingen in actie bij het onderdeel biervaten 
lopen/rollen 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

5507 LA  Veldhoven (Oerle) 
Tel.: 040 - 205 12 18 

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 
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Kleding voor ouderen en voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of 

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 

Nog meer schoolnieuws 
 
GROEP 8 was ten tijde van de terugblik op kamp. 
Vandaar alleen wat foto's van de schoolverlaters 
dagen. 

 

 
 
Meneer Peer is alle basisschooljaren hun conciërge 
geweest. Het cadeau was een krat bier met op ieder 
flesje een foto van een kind, zodat hij op zijn gemak 
alle kinderen nog een keer de revue kan laten 
passeren! De ouders hadden een liedje gemaakt en 
gezongen tijdens de afscheidsbarbecue, 
waarin ook ieder kind werd vermeld. 

Afscheidscadeautje voor meester Ron 

Desirée van Herk heeft voor ieder kind uit  
groep 8 een persoonlijkt foto-cd gemaakt. 

Afscheidscadeau voor meneer Peer 

De namen van de leerlingen zijn (niet op volgorde 
van de foto); 
 
Rik van der Aa, Martine van den Boomen,  
Kayleigh van Dooren, Senna van Eerd, Sten Gijbels,  
Coen van Herk, Roos Huijbers, Esmée Jansen,  
Keven van Krieken, Dorus Kuipers, Stan van Nunen, 
Floris van Rooij, Bas van Rooy, Lianne Sigtermans, 
Stef Silkens, Geert Smits, Dennis van der Velden, 
Bart van Vlerken, Willem van de Vorst, Eva Wennink, 
Pebbles Winthagen en Eline Witmer. 

groepsfoto van groep 8 leerjaar 2010-2011. 
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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 

BIOkamp E- en F-jeugd  

Op zaterdag 2 juli verzamelden zich 25 meiden, 
tussen de 6 en 11 jaar, op het kerkplein om richting 
China te vertrekken! Eerst alle bagage maar eens 
ingeladen (het was superveel natuurlijk, want we 
gingen tenslotte helemaal naar China) en toen; op 
naar China! Het was gelukkig maar een klein stukje 
rijden en de bagage werd via een geweldig 
doorgeef-systeem uitgeladen. Bedden klaargemaakt 
en het programma kon beginnen! 

We begonnen de dag met knutselen om een beetje 
in de Chinese sfeer te komen. De meiden maakten 
allemaal een gekleurde hoed, zodat we gelijk wisten 
wie in welk groepje zat. Daarna gingen ze aan de 
slag met het maken (en spelen met) een Tangram. 
Dat is een Chinese puzzel die uit verschillende 
stukjes bestaat en waar je heel veel verschillende 
figuurtjes mee kunt leggen. Ook maakten ze met 
heel de groep een lange draak die eigenlijk alleen 
maar uit handen bestond. De meiden maakten 
alvast de kampherinnering (een lampion waar later 
de groepsfoto in werd geplakt) en ze leerden 
verschillende origami-figuurtjes, zoals bijvoorbeeld 
een kikker die echt kon springen! 
 
Daarna was het tijd voor een speurtocht. Er werden 
draken gevolgd en onderweg kregen de meiden 
opdrachten. Zo moesten ze bijvoorbeeld een rebus 

oplossen en spullen verzamelen om een chinese 
muur te bouwen. Toen we Laura tegen kwamen bij 
een pauze, bleek echter dat zij de Wahjong-ziekte 
had! Ze had allemaal gekke vlekken in haar gezicht! 
Bij aankomst hebben we vlug overlegd met de 
medicijnvrouw. Zij had wel ooit een recept, maar de 
boeken waren verdwenen. Ze zou proberen of ze het 
medicijn misschien uit haar hoofd wist. Gelukkig had 
Laura niet echt last van de vlekken, dus kon het 
programma toch doorgaan. Als avondeten hadden 
we broodjes met saté (of met hagelslag als je geen 
saté lust...) en daarna was het tijd voor het bosspel. 
Daar bleken allemaal puzzelstukjes verstopt te zijn. 
Toen we alle stukjes hadden gevonden (en het 
waren er echt superveel!) werd er flink gepuzzeld! 
En wat bleek; het recept voor Laura's medicijn stond 
achterop de puzzel. Er waren heel wat ingrediënten 
voor nodig. Sommige hadden we bij, maar andere 
ook weer niet. Kijken of we die tijdens het kamp 
misschien nog ergens vandaan konden halen, want 
ondertussen kreeg Laura er steeds meer vlekken bij! 
Binnen hebben we toen een heel groot bordspel 
gedaan. Kwam je op een trapje, dan mocht je 
vooruit. Kwam je op een slang, dan gleed je weer 
terug. Op sommige vakjes moest je een opdracht 
uitvoeren, zoals een liedje neuriën, iets uitbeelden of 
iets tekenen. Als de rest van het groepje het binnen 
de tijd kon raden, mocht je ook weer een plekje 
verder! Ondertussen werd er nog lekker kroepoek 
gegeten en natuurlijk cola en sinas gedronken. 
Om half 12 was het tijd voor het Chinese nieuwjaar! 
We tellen af, toosten met champagne en steken 
sterretjes af! Wat een feest! En daarna; lekker naar 
bed! Nog even keten, maar al vlug waren de meiden 
stil. 's Morgens lekker ontbeten (en ja hoor; Laura 
had er nog meer vlekken bij gekregen) en daarna 
ochtendgymnastiek. Chinezen nemen dat erg serieus 
en onze meiden ook! Ze deden kei goed mee en er 
werd veel gelachen! 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Eens was September een maand om verheugd over 
te zijn, want er waren nogal wat dagen die de 
moeite waard waren om gevierd te worden. 
Verjaardagen en andere fijne dagen, waarbij Manlief 
en ik genoten van de familie en van elkaar omdat 
we gezellig bijeen kwamen en ons gelukkig voelden. 
Die tijd is voorbij! September is niet langer een 
maand om blij van te worden. Sinds vorig jaar 
Manlief in die maand is gestorven heeft September 
voor mij aan kleur verloren en die maand zal nooit 
meer worden wat hij ooit geweest is. Zelfs niet al 
valt mijn eigen verjaardag nog steeds in die maand. 
Van nu af aan is het een maand, die me triest stemt 
om wat eens was en voor altijd voorbij is. Het liefst 
zou ik een agenda aanschaffen waarin de maand 
September niet bestond. Maar ja, zo’n agenda 
bestaat er niet en ik zal het moeten doen met wat er 
overgebleven is. 
 
September 
Nooit meer jouw verjaardag vieren 
en jou kussen bij het ontwaken. 
Nooit meer een presentje voor je zoeken 
of een pakje voor je maken. 
Nooit meer jou geluk toewensen 
en nog heel veel goede jaren. 
Nooit meer samen proosten 
en kaarten bij elkaar vergaren. 
Dat alles is verleden tijd. 
En hoezeer het me ook spijt, 
het komt nooit weer terug. 
 
Dus September … verdwijn maar vlug 
en neem mijn tranen met je mee, 
voordat ze mij verzwelgen als een zee 
van verdriet dat maar niet slijt 
en zich langzaam in mijn ziel vastbijt. 
Want ik wil verder met een leven 
dat voor mij gebleven is. 
Waarin ik doorga met beleven 
ondanks het grote gemis. 
 
Thea. 

Overpeinzingen 
Fris en fruitig 
werden alle 
spullen ingepakt 
en toen was het 
tijd voor het 
zeskamp. De 
meiden deden 
verschillende 
spelletjes om een 
betere chinees te 
worden; plaatsen uitbeelden en raden 
(lichaamstaal), Tangram oplossen (ruimtelijk 
inzicht), mastermind (logisch nadenken), met twee 
meiden een parcours lopen met een tennisbal tussen 
de wangen (samenwerken), een bal zo snel mogelijk 
doorgeven (tempo) en een blind parcours lopen en 
daarna ook nog blind tekenen (vertrouwen). 
Superchinezen waren ze op het eind! Daarna een 
snelle lunch in de hand en toen was het tijd voor 
Chinees peanutkorfbal. Dat is peanutkorfbal, maar 
ondertussen moet de 'renner' ook nog een lampion 
meenemen om extra punten te halen én over 
hindernissen. Erg leuk! Ondertussen werden er 
tijdens het hele kamp ingrediënten gevonden voor in 
het recept én het kamplied werd geschreven door de 
meiden zelf. Bij het inladen van de spullen werd 
gelukkig het laatste ingrediënt nog gevonden. De 
medicijnvrouw kon nu het medicijn maken om Laura 
te genezen. Het was wel een smerige bedoeling, 
maar er zat niks anders op; Laura moest het 
opdrinken! Daarna mocht ze tien minuten rusten, 
omdat ze een beetje duizelig werd van het drankje. 
Met alle meiden gingen we even later kijken hoe het 
met haar ging en... ze was weer beter!!! Gelukkig!!!! 
Nog net op tijd!!! Snel hebben we nog frietjes 
gegeten en toen was het alweer tijd om terug naar 
Nederland te gaan. Op het kerkplein hebben we het 
kamplied gezongen voor alle papa's en mama's en 
kregen de meiden de kampherinnering. 
 
Meiden; het was geweldig! Jullie waren geweldig! 
Het maakt niet uit wat er op het programma stond; 
jullie waren overal enthousiast over! Dat maakt het 
voor ons, als kampleiding, extra leuk om een kamp 
te organiseren! Dit jaar gingen ook, voor het eerst, 
alle meiden van de jongste jeugd mee! Super! 
Hopelijk gaan jullie volgend jaar weer allemaal 
mee!!! 
 
Groetjes van Saskia, Yvonne, Lotte, Carina, Carlijn, 
Laura, Kelly en Kim  
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Openbare bekendmaking 

Ontwerp-herzieningsbesluit 
inrichtingsplan Wintelre-Oerle  
’s-Hertogenbosch september 2011  
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben 
een ontwerp-herzieningsbesluit voor het 
inrichtingsplan Wintelre-Oerle ex artikel 17 van de 
Wet inrichting landelijk gebied (WILG) voorbereid. 
Voor eenieder is het mogelijk de plannen in te zien. 
Elke belanghebbende kan een zienswijze indienen.  
 
Inhoud van het plan  
 
Op 1 december 2009 hebben wij het Wilg-
inrichtingsplan Wintelre-Oerle vastgesteld. In de 
periode januari en februari 2010 stond het besluit 
open voor beroep bij de Raad van State. In deze 
periode zijn 26 beroepschriften ingediend tegen ons 
besluit. De Raad van State heeft op 29 juni 2011 
uitspraak gedaan in de zaak 201001314/1/R2. In 
deze uitspraak is een aantal beroepen (gedeeltelijk) 
gegrond verklaard. Naar aanleiding van de uitspraak 
van de Raad van State hebben wij een ontwerp-
herzieningsbesluit genomen voor het inrichtingslan 
Wintelre-Oerle ex artikel 17 WILG, voor zover het 
betreft de planonderdelen:  
- De verwijdering van de percelen, kadastraal 

bekend Vessem sectie D, nrs. 4874 en 4724 uit het 
herverkavelingsblok;  

- De verwijdering van een korting ten behoeve van 
de te versterken kampenstructuur over de 
percelen, kadastraal bekend Vessem sectie D, nrs. 
1144, 1150, 1151, 1160, 1161, 1172, 1242, 2683, 
3470, 3713, 4066 en 4085; 

- De verwijdering van de percelen, kadastraal 
bekend Vessem sectie D, nrs. 3444, 3034 en 4795 
uit het herverkavelingsblok;  

- De verwijdering van de percelen, kadastraal 
bekend Vessem sectie D, nrs. 4807, 3035, 4803 en 
4804 uit het herverkavelingsblok;  

- De verwijdering van de percelen, kadastraal 
bekend Vessem sectie D, nrs. 647 en 4500 uit het 
herverkavelingsblok, voor zover het geen 
toewijzing betreft; 

- De verwijdering van de aanduiding op de plankaart 
voor de verwezenlijking van een natte ecologische 
verbindingszone op het perceel kadastraal bekend 
Veldhoven sectie G, nr. 577.  

 
Terinzagelegging en indienen van zienswijzen 
 
Voor de uitvoering van dit inrichtingsplan is 
besluitvorming vereist op grond van de Wilg. 
Gedeputeerde Staten hebben op 6 september 2011 
besloten het ontwerp-herzieningsbesluit 
inrichtingsplan Wintelre-Oerle ter inzage te leggen. 

Bij de voorbereiding van het ontwerp-
herzieningsbesluit is de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
 
Dit betekent dat elke belanghebbende zienswijzen 
kan inbrengen gedurende een periode van zes 
weken na publicatie van deze bekendmaking, voor 
zover het de gewijzigde planonderdelen betreft.  
Van 19 september tot en met 31 oktober ligt het 
ontwerp-herzieningsbesluit Wintelre-Oerle ter inzage 
op de lokatie: Provincie Noord-Brabant,  
Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch.  
 
Elke belanghebbende kan gedurende de termijn van 
terinzagelegging een zienswijze over het ontwerp-
herzieningsbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar 
maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.  
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met de heer J.M. van de 
Wiel (06) 55 686 502)  
 
Wat gebeurt er met uw zienswijze?  
 
Nadat u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u 
een ontvangstbevestiging. Gedeputeerde Staten 
beoordelen of de ingediende zienswijzen aanleiding 
geven om het ontwerpherzieningsbesluit aan te 
passen. Vervolgens zullen zij het definitieve 
herzieningsbesluit vaststellen. Van dit definitieve 
besluit zal opnieuw openbaar kennis worden 
gegeven.  
 
Informatie over het ontwerp-
herzieningsbesluit inrichtingsplan Wintelre-
Oerle is te verkrijgen bij;  
 
de heer J.M. van de Wiel, adviseur Landinrichting, 
bereikbaar op ((06) 55 686 502) of 
Hvdwiel2@brabant.nl.  
Hier kunt u tevens een exemplaar van het  
ontwerp-herzieningsbesluit opvragen. 
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Ontwerp– ruilplan 

Openbare bekendmaking vaststelling 
ontwerp-ruilplan Wintelre-Oerle  
’s-Hertogenbosch september 2011  
 
De bestuurscommissie Wintelre-Oerle heeft in  
opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant een ruilplan ex artikel 47  
Wet inrichting landelijk gebied voor het 
herverkavelingsblok Wintelre-Oerle voorbereid.  
Voor eenieder is het mogelijk de plannen in te zien.  
 
Inhoud van het plan  
 
Het ruilplan is onderdeel van de wettelijke 
herverkaveling Wintelre-Oerle en bestaat uit een 
Lijst van Rechthebbenden en een Plan van 
Toedeling. De Lijst van Rechthebbenden vermeldt 
ten aanzien van alle rechthebbenden, de aard en 
omvang van het door hen ingebrachte recht. Het 
Plan van Toedeling bevat in hoofdzaak de nieuwe 
kavelindeling, de toedeling van rechten en de 
begrenzing van eigendom van de openbare wegen, 
waterlopen en de overige voorzieningen van 
algemeen belang. Het ruilplan geeft uitvoering aan 
de doelstellingen zoals opgenomen in het 
inrichtingsplan Wintelre-Oerle.  
 
Terinzagelegging  
 
Gedeputeerde Staten hebben op 6 september 2011 
besloten het ontwerp-ruilplan Wintelre-Oerle ter 
inzage te leggen. Op de voorbereiding van het 
ruilplan is de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit 
betekent dat iedere belanghebbende gedurende de 
termijn van terinzagelegging zijn zienswijzen over 
het ontwerp-ruilplan Wintelre-Oerle kan inbrengen.  
 
Van 19 oktober tot en met 29 november 2011 ligt 
het ontwerp-ruilplan Wintelre-Oerle gedurende 
kantooruren voor een ieder ter inzage in het 
provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 
5216 TV ’s-Hertogenbosch. U kunt het ontwerp-
ruilplan Wintelre-Oerle ook downloaden op 
www.wintelre-oerle.nl  
 
Het indienen van zienswijzen  
 
Iedere belanghebbende kan gedurende de termijn 
van terinzagelegging, derhalve tot en met  
29 november 2011, een zienswijze over het 
ontwerp-ruilplan Wintelre-Oerle schriftelijk kenbaar 
maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, p/a Dienst 
Landelijk Gebied, secretariaat bestuurscommissie 
Wintelre-Oerle, postbus 1180, 5004 BD Tilburg.  

Ook bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden 
om zienswijzen mondeling kenbaar te maken. 
Hiervoor is een éénmalige mogelijkheid op  
22 november 2011 op het streekhuis Kempenland, 
Doornboomstraat 30 te Middelbeers.  
U dient hiervoor een afspraak te maken bij het 
secretariaat van de bestuurscommissie  
Wintelre-Oerle ((013) 595 04 00).  
 
Het verkrijgen van een toelichting 
 
Gedurende de periode van; 19 oktober tot en met  
8 november 2011 wordt er in het gemeenschapshuis 
De Rosdoek, Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre een 
persoonlijke toelichting gegeven omtrent de stukken 
die ter inzage liggen. De belanghebbenden, waarvan 
naar het oordeel van de bestuurscommissie 
Wintelre-Oerle de toedeling substantieel wijzigt ten 
opzichte van de inbreng , krijgen hiervoor een 
uitnodiging.  
Daarnaast worden belanghebbenden, die geen 
uitnodiging voor een persoonlijke toelichting krijgen, 
in de gelegenheid gesteld zich te laten informeren 
tijdens de inloop op woensdag 19 en woensdag  
26 oktober 2011 van 19 tot 20.30 uur in het 
gemeenschapshuis De Rosdoek.  
 
Wat gebeurt er met uw zienswijze?  
 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend, 
ontvangen een ontvangstbevestiging. Gedeputeerde 
Staten beoordelen vervolgens of de zienswijzen 
aanleiding geven om het ontwerp-ruilplan aan te 
passen. De bestuurscommissie Wintelre-Oerle zal 
Gedeputeerde Staten hierover adviseren. Vervolgens 
stellen Gedeputeerde Staten het ruilplan vast. Van 
dit besluit zal opnieuw openbaar kennis worden 
gegeven. Degenen die een zienswijze hebben 
ingediend ontvangen persoonlijk bericht.  
 
Informatie over het  
ontwerp-ruilplan Wintelre-Oerle is 
te verkrijgen bij; 
 
de heer J. Brinksma, projectleider van het ruilplan 
Wintelre-Oerle ((088) 183 47 83). Voor algemene 
informatie over het inrichtingsplan Wintelre-Oerle 
wordt u verwezen naar de heer A.W.J.M. Mutsaers, 
secretaris bestuurscommissie Wintelre-Oerle 
((013) 595 04 00) of info@wintelre-oerle.nl. 
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1e helft veldcompetitie 

Wedstrijdprogramma selectie  
Bio 1 + 2 

 
BIO 1 speelt in de 1e klasse B 
BIO 2 speelt in de reserve-overgangsklasse B 
  
  
04-sep Bio 1 - Vriendschap/DSS 1  
 13.00 uur sportpark de Heikant Oerle 
 Bio 2 - BMC 2  
 10.30 uur sportpark de Heikant Oerle 
     
11-sep Rietvogels 1 - Bio 1 
 13.00 uur gem.sportpark Riethoven
 Boskant/Concordia 2 - Bio 2
 10.30 uur sportpark de Esdoorn Boskant
     
18-sep Bio 1 - Tuldania 1  
 13.00 uur sportpark de Heikant Oerle  
 Bio 2- Corridor 2  
 10.30 uur sportpark de Heikant Oerle  
     
25-sep Vessem 1 - Bio 1  
 13.00 uur sportpark de Lille Vessem  
 Oranje Wit 2 - Bio 2  
 10.30 uur sportpark t Klaverblad Leunen
     
02-okt Bio 2 - DSV 2  
 10.30 uur  sportpark de Heikant Oerle  
     
09-okt Bio 1 - MKV 1   
 13.00 uur sportpark de Heikant Oerle  
 Bio 2 - Pr. Irene 2  
 10.30 uur sportpark de Heikant Oerle  
     
16-okt DOS 1 - Bio 1  
 13.00 uur sportpark de Heikamp Heusden 
 de Horst 2 - Bio 2   
 10.30 uur sportpark de Hoge Horst  
  Groesbeek 

Vrijwilligers gevraagd 

Het Nationaal MS Fonds zoekt  
88 collectanten in Veldhoven voor de  
MS Collecte. 
 
“Tot nu toe zijn er 93 collectanten, maar dat is niet 
genoeg om bij iedere voordeur aan te bellen. Om bij 
alle 43.000 inwoners aan te bellen moeten er 
eigenlijk 181 collectanten zijn”,  zegt  
Annette Verhagen, coördinator van de plaatselijke 
collecte. 
 
Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte van 
het centrale zenuwstelsel en geen spierziekte zoals 
veel mensen denken. Men weet nog niet hoe 
Multiple Sclerose ontstaat, er is nog geen genezing 
mogelijk. Er is nog heel veel onderzoek en dus geld 
nodig. 
 
Het Nationaal MS Fonds is actief op de gebieden 
voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo 
de krachten in de strijd tegen MS. Het Nationaal MS 
Fonds is hierdoor een full service organisatie op het 
gebied van MS, waar zowel mensen met MS en hun 
naasten als MS professionals en geïnteresseerden 
terecht kunnen.  
 
 

De MS collecteweek is van:  
21 t/m 26 november.  

 
 
Je kunt zelf bepalen op welke avond je collecteert en  
je kunt zelfs aangeven waar je het liefst wilt 
collecteren.  
 
Wilt u meer informatie?  
Neem contact op met Annette Verhagen,  
040-2536167 of via www.mscollecte.nl 
 
Een donatie, klein of groot, is altijd welkom op  
giro 5057. 
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Nog een beetje 
schoolnieuws van  
GROEP 1/2. 
 
Ze vertellen hun  
vakantierelaas door middel van 
tekeningen. 

Getekend door Marit Tholen 

Getekend door Sanne Kelders 

Getekend door Alexander van der Velden 
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Joris leert klokkijken. 
 

"Potverdikkie Joris, nu ben je weer te laat thuis", 
zegt mama. Joris heeft lekker buitengespeeld met 
zijn vriendjes Guus en Frits. Ze waren een hut aan 
het bouwen met een echt raam erin.  
 
"Oepsie Mama", zegt Joris. "Het spelen was ook zo 
leuk en ik wist niet dat het al etenstijd was".  
"Daar weet ik wel wat op" zegt Mama. "We gaan 
samen een klok maken en dan leer ik jou klokkijken. 
Als je het kan krijg je van mij een mooi horloge en 
dan ben je nooit meer te laat". 
Dat vindt Joris natuurlijk een geweldig idee. 
Samen met Mama gaat hij aan het werk. 

Papa heeft een plankje uitgezaagd en daar plakt 
Joris met Mama en kleurplaat op van de 
kikkerkoning. 
 
Op ijscostokjes plakt Mama de wijzers en Papa zet 
ze met een schroef vast. Wat een mooie klok! 
Na een week oefenen kan Joris al zo goed klokkijken 
dat hij van Mama een mooi horloge krijgt. 
Natuurlijk komt hij nu nooit meer te laat. 
 
Als jullie ook klok willen leren kijken en ook willen 
knutselen staat hiernaast de klok van Joris 
getekend. 
 
Veel plezier! Groetjes Selma  

 Puzzelen; Zoek de verschillen 
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 Knutselen; klok maken 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Juni 2011;  
“Marktkoopman” 

niet alleen de dingen in de film op je af komen, 
maar dat ook de stoelen bewegen, je de wind kunt 
voelen etc. etc. Papa had overigens nog water in zijn 
nek gekregen bij die film, wat heel komisch was 
voor de andere leden van het gezin natuurlijk. Even 
denken, wat hadden ze nog meer gezien. Oh ja, ze 
hadden een supervette foto van het gezin verkleed 
als cowboys laten maken in Western City. De foto 
was in sepia en nog groter dan een A3. In dat park 

zijn ze tevens naar 
een show geweest. 
In die show moest 
iemand een glas 
drinken vasthouden 
en die werd dan 
kapot geschoten…. 
het glas met drinken 
bedoel ik uiteraard. 
Of was Western City 
in Tsjechië….ben het 
even kwijt. 
In Tsjechië hadden 
ze geen huisje maar 
een hotelkamer…. 
met nog steeds 
geen bad! Het 
verschil was wel dat 
ze bij het hotel een 
groot zwembad 
hadden. Hen is 
verteld dat het 
zwembad het 
grootste overdekte 

zwembad van Europa is. Water in overvloed dus! 
Toen ze daar waren hebben hij en Lisa nog een paar 
kinderen uit België ontmoet waarmee ze mee 
hebben kunnen spelen. In Tsjechië hebben ze veel 
gezwommen, zijn ze naar een dierentuin geweest en 
een paar XD/4D films gezien. Eentje ging over een 
reuze rat..nee, reuze rat geen reuzenrad, maar die 
was saai zei hij. De ene waarin je in een roller 
coaster –lees achtbaan- zat, was veel leuker! Daar 
bewogen de stoelen in alle richtingen. En als er 
stenen op het spoor lagen, dan gingen de stoelen 
omhoog. Van al die activiteiten zullen ze wel honger 
hebben gekregen aan het eind van de dag. 
Wat hij in Polen en/of Tsjechië lekker vond heb ik 
niet gevraagd. Thuis vindt hij lasagne, rijst met vis, 
vissticks met aardappeltjes heel lekker. Eigenlijk 
vindt hij heel veel lekker en proeft hij heel veel. Wat 
hij wel vies vindt is, ook na herhaaldelijk proberen, 
zijn champignons en asperges. Als mama dus 
champignonsoep maakt, vist hij de champignons 
eruit. 
 
Hobby’s van Aron zijn o.a.; voetballen, fietsen, met 
lego spelen en stenen verzamelen. Hij heeft als een 
amethist, pyriet en nog een paar meer. Hebben we 
iets gemeen Aron, ik heb verzamel(de) ook 
mineralen c.q. halfedelstenen. Voetballen doet hij, 
hoe kan het ook anders, bij RKVVO. In het nieuwe 
seizoen speelt hij bij de E9 als verdediger. Een hele 

Vandaag ga ik op mijn fiets naar de prijswinnaar van 
de kleurplaat van Juni…en weer moet ik die gaan 
zoeken in de Welle. Begin aardig de weg te kennen 
in deze wijk! Deze keer moet ik bij de familie Das 
zijn. De prijswinnaar in het gezin heet Aron Das, hij 
is 8 jaar oud en vindt het best spannend om 
geïnterviewd te worden. Hij woont op de Welle 
samen met papa Eric, mama Patty en zusje Lisa. Op 
het moment van dit interview, zo’n maand geleden, 
zijn ze net terug 
van vakantie en 
verveelt hij zich 
nog helemaal niet. 
Toen ik vroeg of 
hij toch wel graag 
weer naar school 
zou willen, 
antwoordde hij 
met nee. Want hij 
doet mee aan het 
vakantie-
programma en 
daar ziet hij daar 
al veel van zijn 
oude en nieuwe 
klasgenootjes. 
De vriendjes Cris 
en Jens, waar hij 
het meest mee 
speelt, doen er ook 
aan mee. Hij heeft 
heel veel 
vriendjes. Dus het 
antwoord op wie zijn beste vriend is kon hij niet 
geven. Papa echter keek toch ietwat verrast….”papa 
is toch je beste vriend”, zei hij tegen Aron met een 
knipoog. Drie keer raden wie zijn beste vriendinnetje 
is….hihi. 
 
Terugkomend op de vakantie, ik wilde uiteraard 
weten waar hij met papa, mama en Lisa op vakantie 
is geweest. Ze zijn samen met enkele kennissen één 
week in Polen en één week in Tsjechië geweest. In 
Polen hadden ze een huisje. Aron vond het wel een 
stom huisje. “Hoezo stom?” vroeg ik. “Nou,” zei hij 
“er waren wel twee badkamers in het huisje, maar in 
geen van beide stond een bad!” Kan me er helemaal 
in vinden Aron, vind het ook maar stom. Het is een 
hele actieve vakantie geweest. Ik kon bijna niet bij 
houden met schrijven! Wat ik wel op kon schrijven 
was dat ze kikkertjes en slakken hebben gevangen, 
dat ze naar een dinopark zijn geweest en een oude 
steenmijn hebben bezocht. In de steenmijn kon je 
hele mooie stenen zoals amethist zien..en er was 
een bal die een soort stroom gaf als je die 
aanraakte. Hij vond die heel mooi. Bij 
het dinopark hebben ze nog een 5D 
film over dino’s gezien. 3D ken ik, 
maar van 5D had ik nog niet 
gehoord. Nieuwsgierig als ik ben, 
wilde ik wel even weten wat hij met 
5D bedoelde. Het wil zeggen dat dan 
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Puzzelen; woord zoeken belangrijke positie in een elftal! Hij is het afgelopen 
seizoen met zijn elftal al 2x achter elkaar kampioen 
geworden. Ik ben vergeten te vragen of ze toen een 
beker hebben gekregen. Wat ik wel weet is dat hij 
met de Olympische dag, georganiseerd door het 
vakantieprogramma, een medaille heeft gewonnen. 
Hij zat in een groepje met nog vier andere kinderen 
en je moest van allerhande spelletjes doen zoals 
spijkerbroek hangen. Aron hield dat 90 seconden 
vol! Echt knap hoor.  
Hij was de beste van zijn groepje. Stijn v.d. Heijden 
was 2e, Bas van Hoof, Siegert de Jong en Stef van 
Beers waren allemaal 3e.  
Op de Wii spelen doet hij ook graag. Ik heb 
verschillende spelen de revue horen passeren, zoals 
Wii Mario Kart, Super Mario Galaxy en de laatst 
aangeschafte Wii Party. Als hij 
niet met de Wii speelt kijkt hij 
op de televisie graag naar; 
Sponge Bob, Tom & Jerry en 
Phineas & Ferb. 
 
Later wil hij graag ontwerper en dierenverzorger 
worden. Lijkt me heel spannend, maar tevens  
ontzettend lastig om het allebei te zijn! Zeker als het 
hem niet uitmaakt of hij dierenverzorger van grote 
of kleine dieren is. Misschien dat hij de verblijven 
van dieren kan ontwerpen…zou een mooie 
combinatie zijn toch?! Zelf hebben ze een klein dier 
als huisdier en dat is een goudhamster. Zo kan hij in 
ieder geval al leren hoe je een dier moet verzorgen. 
Een soort vooropleiding zeg maar. 
 
Ik begin aardig door mijn vragen heen te raken 
maar in het kader van het huidige schooljaar wil ik 
toch graag weten naar welke klas hij zit en bij welke 
juf of leraar. Hij gaat naar groep 5 en heeft nu juf 
Ans en juf Rachel. Aan Aron stel ik als laatste vraag 
of hij het leuk heeft gevonden en of hij gaande weg 
minder zenuwachtig werd. Daarop antwoordde hij 
met een ja. Aan mama Patty vraag ik tot slot om 
een omschrijving van Aron te geven.  
Als omschrijving krijg ik dat hij graag kletst, hij vol 
energie zit –soms iets te veel, en dat als ze weg 
willen of zo, hij altijd nog even iets moet doen. “Ik 
kom zo! Alleen nog even…”. zegt hij dan. Misschien 
is het wel één van de eigenschappen van het 
sterrenbeeld schorpioen want dat is Aron. 
 
Veel plezier met je prijs Aron. 
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Hoi, ik ben Bette van Beers, 16 jaar.  
 
Ik pas al een tijd op bij mijn overbuurkindjes en 
voor hen schrijf ik weleens zelf een kinderverhaaltje. 
Een tijd terug vroeg Ine Loijen aan mij of ik ook 
verhaaltjes voor de Koers wilde schrijven.  
Ik zei haar dat ik dat wel wilde, maar daarna hebben 
we het er eigenlijk niet echt meer over gehad en 
ben ik het voorstel eigenlijk ook vergeten. 
Tot Ine mij een paar dagen terug opnieuw aansprak. 
Ze vroeg of ik het nog steeds zag zitten om een paar 
verhaaltjes voor de Koers te schrijven, en natuurlijk 
vond ik dat geen probleem om te doen. 
Dus bij deze een verhaaltje voor de Koers. Dit is een 
van de eerste verhaaltjes die ik schreef voor mijn 
oppaskindjes en zij kennen het nog steeds. Hopelijk 
kunnen andere kinderen er ook van genieten.  
Veel (voor)leesplezier! 
 
Groetjes Bette 
 
 
Lotje is een klein kaboutermeisje. Ze ligt lekker 
warm onder haar zachte dekentje te slapen. De zon 
komt op, de vogeltjes beginnen te fluiten en Lotje 
wordt langzaam wakker, ze knippert met haar 
oogjes, strekt haar armpjes, en trappelt met haar 
beentjes. Dan staat ze op doet de gordijntjes van 
haar kamertje open en ziet dat het heeft 
gesneeuwd. Buiten zijn alle kabouterkindjes vrolijk 
aan het spelen in de sneeuw. Dat zou Lotje ook wel 
willen maar daar heeft ze helaas geen tijd voor want 
vandaag is een heel bijzondere dag.  
Ze krijgt namelijk haar eigen 
paddenstoeltje helemaal voor haar 
alleen ze zal het gezellig en knus in 
gaan richten zodat ze er straks fijn 
kan gaan wonen. Lotje trekt haar 
kleertjes aan, een roze broekje met een dikke rode 
trui en een frambozenmutsje tegen de kou. Ze loopt 
naar beneden, daar zit haar papa al aan het ontbijt, 
“Mijn lieve kleine meisje, vandaag ga je verhuizen”, 
roept hij blij en hij geeft Lotje een kus op haar 
neusje. Als Lotje ontbeten heeft, en haar papa en 
mama klaar zijn om te gaan, stapt ze naar buiten, 
brrr wat is het koud. Ze trekt haar mutsje nog wat 
verder over haar hoofdje.  
Lotje, papa en mama lopen naar het nieuwe huisje 
van Lotje. De sneeuw kraakt onder hun voetjes bij 
elke stap, krr krr krr krr. Ze lopen een stukje tot ze 
het huisje van Lotje zien. Een prachtig mooie 
paddenstoel onder de oude eik. Lotje stapt op de 
paddenstoel af en wrijft over de gladde stam van de 
paddenstoel die straks haar muurtje zal gaan 
worden. Jah hoor hij is helemaal goed zegt Lotje blij 
en ze geeft haar moeder een zoentje op de wang. 
Dan roept Papa kabouter alle andere kaboutertjes 
van het dorp bij elkaar en met zijn allen gaan ze aan 
de slag voor Lotjes huisje.  
Eerst hollen ze de paddenstoel uit en snijden ze een 
deurtje en twee vierkante raampjes in het 
stammetje van de paddenstoel en daarna maken ze 
een mooi vloertje en een trapje naar boven. Zo nu 
zit het werk voor de kaboutertjes erop.  

Lotje bedankt al die lieve en behulpzame kabouters 
voor hun harde werk. Het nieuwe huisje voor Lotje 
is nu af maar nu moet ze het nog inrichten. Lotje, 
Papa en Mama slepen alle meubeltjes voor Lotje 
naar binnen. Zo, nu alleen nog alles op de juiste 
plek zetten. Lotje schrobt de vloer, poetst de muren 
en zeemt de raampjes. Daarna sleept ze een bankje 
naar de hoek van de kamer, zet er een stoel naast, 
zet het keukentje op zijn plek, richt een 
slaapkamertje in, zet een tafeltje en wat stoeltjes in 
de kamer om te kunnen eten en hangt schilderijtjes 
en gordijntjes op. Na een paar uur is ze eindelijk 
klaar. Nu is het helemaal ingericht en het is super 
gezellig geworden. Ze belt al haar vriendjes op. 
Iedereen mag komen kijken en het wordt een groot 
kabouterfeest in het huisje van Lotje. Als alle 
kaboutervriendjes en familie naar hun 
paddenstoeltjes terug zijn is Lotje doodmoe. Ze zal 
vanavond wel lekker slapen. Ze zet nog wat thee 
voor zichzelf kijkt nog wat tv en gaat dan naar bed. 
Ze kruipt onder de dekentjes en sluit haar oogjes, 
maar het lukt haar niet om in slaap te vallen. Ze 
hoort allerlei geluiden van buiten en ze wordt bang. 
Ze loopt naar beneden om naar haar Vader en 
Moeder te gaan, maar die zijn er natuurlijk niet. 
Lotje begint een beetje te huilen. Ze wilde dat ze 
nooit alleen was gaan wonen. Wat moet ze nu doen? 
Ze wil haar vader niet opbellen, want dat vindt ze 
niet stoer. Zo probeert nog eens te gaan slapen, 
maar het lukt haar maar niet. Dan belt ze toch haar 
vader maar op, “Papa ik kan niet slapen, want ik 
ben zo bang in mijn eentje”snikt ze. Haar vader 
begint te lachen en zegt dat hij dat ook had toen hij 
voor het eerst alleen ging wonen en dat hij daar een 
hele goede oplossing voor had, maar dat ze dan 
toch echt tot morgen vroeg moest wachten. Dat kon 
Lotje nog wel volhouden dacht ze en vol moed viel 
ze uiteindelijk toch in slaap.  
De volgende ochtend werd ze wakker door iets nats 
op haar wang. Langzaam deed ze haar oogjes open 
en ze keek recht in het gezichtje van een hondje. 
Vrolijk gaf het hondje haar nog een lik. En toen 
kwam vader binnen. Nu heb je een hondje, hij heet 
Bobbie. Zo hoef je nooit meer alleen te 
zijn.  
Lotje was weer helemaal blij en ze was 
nooit meer bang, want voortaan sliep 
Bobbie aan haar voeteneinde en hij zou 
haar tegen alles beschermen. 
 

Kinderverhalen 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 26 september 2011 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat September 2011’ en druk de pagina af. 
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De volgende kopijdatum is 
26 september 2011 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is 

September  
14 KVO: Voorlichtingsbijeenkomst van de GGD 
14 Wijkplatform: 19.30 in d’Ouw school:  

Zorg in ‘t dorp 
15  Wijkplatform: 14.00 in d’Ouw school:  

Zorg in ‘t dorp 
16 Harmonie: Battle of the Bands 
17 t/m 20 Kermis in Oerle: 

17: Opening Kermis / Social Sofa + 
Wielerkoers van Oers 

17 Chant Oers; concert met Kupalje te 
Eindhoven 

23 BIO: Filmavond E+F jeugd (18.30—20.30) 
26 KVO: Start Volksdansen (19.00u) 
28 KVO: Kienen voor mooie Chrysanten  
29 Ophalen plastic afval 
  
Oktober  
5 KVO: Krans maken van hortensia’s 
12 KVO: Bowlen in Veldhoven 
13 KBO: eten bij creme de la creme 
16 TCO: Pretpark 
17 KVB: Informatie over erfrecht en uitvaart 
19 KVO: Moederdagviering 
19 Vergadering Wijkplatform 
21 t/m 23 BIO: Kamp oudste jeugd 
22 Ophalen oud papier 
27 Ophalen plastic afval 
29 - 2/11 Groen en Keurig: Pompoenenplezier met 

Halloween (tot 2 november) 
29 - 2/11 KVO: Halloween 
30 KBO: muziekmiddag in de Ligt 
  
November  
6 Groen en Keurig: Prijsuitreiking 

pompoenenplezier 
15 KBO: eten bij Hof van Holland 
16 KVB + KVO: Avond samen met elkaar 
24 Ophalen plastic afval 
26 TCO: Spooktocht (onderdeel 50 jarig 

jubuliem SJO) 
26 Ophalen oud papier 
28 KVB: Sinterklaasviering 
30 KVO: Sinterklaasavond 
  

7 Vergadering Wijkplatform 
7 KVO: Kerststukjes maken 
12 KVB: Doe-avond Kerst 
14 KVO: Kerstviering 
19 KVB: Kerstviering 
22 Ophalen plastic afval 
23 Chant’Oers: Kerst samenzang met 

Veldhovens Muziekkorps  
24 Ophalen oud papier 

December  

Agenda 2011 Agenda 2012 
Januari  
5 TCO: middagactiviteit 
29 TCO: dag in de sneeuw of 5 febr. 
  
Februari  
5 TCO:dag in de sneeuw of 29 jan 
24 TCO: voorjaaractiviteit 
  
Maart  
16 TCO: info-avond braderie 
  
April  
1 TCO: braderie 
  
Juni  
1 + 2 Boergondisch Oers 
2 t/m 9 Week van de Amateurkunst 
3 Viering 100 jarig bestaan kerk  

St. Jan de Doper 
23—24 TCO: Tieners4Tieners weekend 
  

9 t/m 12 TCO: Bivak 
19 TCO: afsluitingsfeest 

Augustus 

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 



en nog veel meer foto’s zijn te vinden op: http://www.vakantieprogramma-oerle.nl 

2011 

Speeltuin 

Vossenjacht 

Bobbejaanland Wandel-3-daagse 


