
Het team van Boergondisch Oers 

• Wie is de koning van Oerle 

• Nog meer lintjes in Oerle 

• Oers next topmodel 

• Al 50 jaar geen verveling in 
de zomervakantie 

• Nieuw schooljaar start in 
vernieuwde school 

• Oerle krijgt weer een 
wijkzuster 

• Ton op Alpe d’HuZes 

• Geweldig dorpsfeest 
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Foto impressie Boergondisch Oers 2012 ... 

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn nog meer foto’s te zien... 
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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, 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 cd en een afdruk 
(i.v.m. leesbaarheid 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. 

Inhoudsopgave 
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Verschijningsdata 2012 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

(I.v.m. de zomervakantie in juli geen Koers van Oers) 

7 30-07-2012  33 (15-08-2012) 

8 29-08-2012  37 (14-09-2012) 

9 26-09-2012  42 (12-10-2012) 

10 29-10-2012  46 (14-11-2012) 

11 26-11-2012  50 (12-12-2012) 
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer  

voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 

Dankbetuiging 
Het is goed te voelen dat zo velen waardering en  
liefde toonden voor mijn man, ons pap en onze opa 
 

Henk Senders 
 
De warme belangstelling en het medeleven tijdens 
de ziekte en na zijn overlijden hebben ons gesteund. 
 
Toos Senders, de kinderen en kleinkinderen 

Er waren 3 gouden bruidsparen in Oerle, 
te weten;  
Martien en Lies van Bree,  
Ad en Grada van Selst en  
Jan en Mien van Loenhout 
De redactie feliciteert hen met dit huwelijksjubileum. 
 
Lintjesregen 
Naast de reeds bekende gedecoreerden uit 
april jongsleden, zijn er nog eens twee 
gedecoreerden uit Oerle onderscheiden tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
Het betreft hier: Kitty Tholen en Frans Loots.  
 
De redactie feliciteert hen beiden met deze 
onderscheiding. 

(K)Oers met name(n) Winnares Tottumet loterij 
Op Koninginnedag heeft Muziektheatergroep 
Tottumet met een ludieke loterij getracht extra 
inkomsten te realiseren en haar naamsbekendheid 
te vergroten. 
De stand op de Oranjemarkt te Veldhoven werd 
goed bezocht en de hoofdprijs, een kamerconcert, is 
gewonnen door Mevr. Schippers uit Veldhoven. 
“Ik win nooit iets en nu dit, een echt 
huiskamerconcert” aldus de goedlachse winnares. 
  
met vriendelijke groet, 
 
Aad Vennix 
Tottumet muziektheater 

Baby- peuter- en kleutermarkt  

Baby- peuter- en kleutermarkt op 
vakantiepark De Molenvelden. 
 
Zondag 24 juni vindt er in Gasterij Molenvelden een 
baby- peuter- en kleutermarkt plaats. De doelgroep 
van de markt wordt gevormd door aanstaande 
ouders en ouders met kinderen tot circa acht jaar. 
Er worden nieuwe en gebruikte artikelen (baby- en 
kinderkleding en speelgoed) te koop aangeboden en 
er zijn diverse informatiestands. Ook aan de 
kinderen is gedacht. Er is een suikerspinkraam, 
speeltuin, springkussen en de kleintjes kunnen zich 
laten schminken.  
De markt is te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur. 
De toegang is gratis waardoor een bezoek aan deze 
markt prima te combineren is met een bezoek aan 
de St. Jansmarkt. 

Bij deze willen wij iedereen bedanken die het 
mogelijk heeft gemaakt dat wij bij ons 50 jarig 
huwelijksfeest van een onvergetelijke dag hebben 
mogen genieten.  
Door ieders inbreng, door de aanwezigheid van 
bloemen maar zeker ook de zeer vele kaarten en 
persoonlijke felicitaties die we hebben ontvangen.  
Het was grandioos. 
 
Lies en Martien van Bree - Adams 

Dankbetuiging 
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41e Sint Jansmarkt 

Op zondag 24 juni a.s. wordt alweer de 41e  
St. Jansmarkt gehouden op het Gement in 
Zandoerle. 
De markt is vrij toegankelijk voor het publiek, er zijn 
ruim 80 marktkramen opgesteld. 

Zandoerle 
Zandoerle is zeer bekend omdat het vanaf 1400 
stadsrechten had. Reeds vroeg had Oerle het recht 
van zeven jaarmarkten waaraan later de wekelijkse 
markt werd toegevoegd. Al deze markten werden 
gehouden op het Gement. (Gemeynt) 
 
Sinds 1972 is hiervan een jaarlijkse markt 
overgebleven. Deze jaarmarkt wordt op de laatste 
zondag van juni gehouden; de Sint Jansmarkt. 

Locatie: Plein Zandoerle 
Aanvang: 11.00 uur 
Entree: Gratis 
 
Voor meer informatie kijkt u op:  
http://www.stjansmarkt.nl 

Verslagje pinksterfietstocht 

1e Pinksterdag was het weer zover: de 
jaarlijkse pinksterfietstocht, georganiseerd 
door Stichting Jeugdbelangen Oerle. Ditmaal 
uitgezet door Kees Hulshorst en Tinus van 
Campen. Zij waren de winnaars van de tocht 
van vorig jaar. En zoals velen wellicht weten, 
eenmaal gewonnen, prijs jezelf gelukkig want 
je mag het jaar daarna zelf de tocht uitzetten!  
 
Dit jaar hebben ze flink hun best gedaan. De 
fietsroute heeft ons geleid door een prachtig stukje 
Veldhoven/Eindhoven waarvan velen het bestaan 
misschien niet wisten. We werden door “Waterrijk” 
gestuurd en het mag gezegd worden dat het een 
prachtige omgeving is met inderdaad veel water, 
maar ook zeker mooie paden om te fietsen! 
Iedereen heeft genoten van de tocht en natuurlijk 
van het prachtige weer.  
Zo’n 83 mensen hebben meegefietst waarvan een 
deel toch ook wel vaste “fans” genoemd mogen 
worden en dat is ook iets waar we wel trots op 
mogen zijn. 
 
Wij willen Kees en Tinus van harte bedanken voor 
hun inzet! Ze hebben echt hun best gedaan en het 
was een verrassende tocht. Een totaal ander stukje 
omgeving waarvoor vele complimentjes zijn 
gegeven. Ook willen wij de 1e prijswinnaar van 
harte feliciteren: de familie Loijen. Aan hen de eer 
voor volgend jaar en we zijn zeer benieuwd. We 
hopen dat het weer dan ook zo fantastisch is, want 
dat was het zeker. Ook hopen we op een hoge 
opkomst van fietsers die zin hebben in een mooie 
tocht. 
 

Stichting Jeugdbelangen Oerle 
 
Nog een rectificatie vanuit het paashaas-
administratiecentrum: 
 
De assistente van de paashaas heeft in de vorige 
Koers van Oers een foutje gemaakt. Ze heeft het 
verkeerde lid van de familie als zijnde vinder van het 
gouden ei bij de foto gezet. 
 
Bij de jaarlijkse zoektocht naar de 
eieren was dus niet Timo Snijders de 
gelukkige vinder van het gouden ei, 
maar zijn broertje Niek.  
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Een woordje van de gedecoreerde zelf: 
 
Zoals u hebt gelezen ben ik koninklijk onderscheiden 
op donderdag 24 mei. Ik ben erg blij met deze 
onderscheiding. Maar wat me nog meer verblijd is 
de wetenschap dat Harrie op de donderdag voor zijn 
overlijden op de hoogte is gebracht van dit feit. Het 
gegeven dat hij trots op mij was maakt me gelukkig. 
Zonder de steun van Harrie en mijn kinderen had ik 
dit vrijwilligerswerk niet kunnen doen.  
De bijeenkomst waarop ik deze onderscheiding 
kreeg was voor ons als familie dan ook erg dubbel, 
enerzijds de blijdschap vanwege de onderscheiding, 
anderzijds het verdriet omdat Harrie hierbij niet 
meer aanwezig kon zijn.  
 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
hartverwarmende reacties. 
 
Kitty Tholen  

Koninklijke onderscheiding (1) 

Donderdagavond 24 mei is Kitty 
Tholen onderscheiden tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Zij zou deze onderscheiding al op 
27 april hebben gekregen, maar 
door persoonlijke omstandigheden 
ging dat toen niet door. 
In d´Ouw School was een volle zaal 
getuige van het opspelden van de 
versierselen door burgemeester 
Jack Mikkers. 
 
Terwijl de mussen van het dak 
vielen, kweet de burgemeester 
zich, strak in het pak, mét stropdas 
en ambtsketting om, voorbeeldig 
van zijn taak. De staat van dienst van Kitty beslaat 
een vol A4-tje. De burgemeester stipte hiervan de 
belangrijkste vrijwilligerstaken kort aan. 
Met een gezellige receptie sloot Kitty met haar gezin 
deze voor haar bijzondere dag af. 

Burgemeester Jack Mikkers (rechts) overhandigt 
het boekwerk dat hoort bij de onderscheiding aan 
Kitty Tholen. 

Verdiensten: 
1971 tot heden  vrijwilliger bij het zwemclub ’t Zeepaardje, 

waarvan 15 jaar als secretaris 
1971 tot 1981 1 week per jaar vrijwilligster bij kampen 

voor gehandicapten 
1976 tot 1981  lid culturele commissie Katholieke 

Plattelands Jongeren Zeelst 
1980 tot 1990 bestuur KPJ kring Eindhoven waarvan  

3 jaar als notulist, 1 jaar als 
penningmeester en 5 jaar als voorzitter 

1985 tot 1990  lid commissie geestelijk welzijn KPJ kring 
Eindhoven 

1985 tot 1990 lid redactie blad KPJ kring Eindhoven 
1988 tot 1990 afvaardiging naar Agrarisch Jongeren 

Werk kring Eindhoven 
1988 tot 2002 knutselmoeder, leesmoeder, brigadier enz 

basisschool Oerle 
1989 tot 1990 bestuurslid peuterspeelzaal de tamboerijn 
1992 tot heden redactie lid Koers van Oers, sinds 2000 

voorzitter van de stichting 
1991 tot 2006 bestuurslid van de buurtver. Zandoerle, 

van 1994 tot 2005 secretaris, vanaf  
1991 tot en met 2006 markt meester voor 
de St. Jansmarkt 

1993 tot 1999 bestuurslid MLK school de Schakel 
1993 tot 1999 lid van de activiteiten commissie van de 

Schakel 
1994 tot 2001 overblijfmoeder lagere school Oerle 
1995 tot heden  activiteiten begeleider op het baanlozen 

project voor 2 dagdelen 
1996 tot 1999 secretaris ouderraad Sondervick college 
1996 tot 2001 brigadier 
1997 tot 2000 redactielid zoutkorrel (een blad voor 

vrijwilligers binnen de parochie van 
dekenaat Veldhoven) 

1998 tot 2004 secretaris werkgroep OWWO 
1999 tot heden voorzitter stichting Koers van Oers 
2000 tot 2003 lid activiteitencommissie ZMLK school  

Prins Willem Alexander 
2000 tot 2004  lid schoolraad ZMLK school, vanaf 2001 

als MR lid 
2001 tot 2004 notulist bij de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad van Veldvest 
2002 tot 2003 Vormselwerkgroep Oerle 
2003 tot heden Begeleiden van de activiteit kerstkaarten 

maken op de basisschool 
2004 Lid van het koor Messengers of Joy 
2005 Maken van liturgiebladen voor  

St Jan de Doperkerk 
2005 Notulist baanlozenproject DNB 
2005 tot heden Lid liturgiegroep Messengers of Joy 
2006 tot 2007 Stuurgroep Kerst in Oerle 
2007 tot heden Secretaris Messengers of Joy 
2008 tot 2010 Leidster bijbelgroep 
2008 tot heden Gebedsvieringen groep 
2008 tot heden Bijhouden van liturgische schema’s en 

schema’s van kerkdiensten 
2009 tot heden Vormselwerkgroep, Communiewerkgroep 
2010 tot heden Aanwezig zijn op het parochiecentrum 
2011 tot heden Voorganger bij vieringen in Merefelt 
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Koninklijke onderscheiding (2) 

Vrijdag 1 juni ontving Frans Loots een 
Koninklijke onderscheiding uit handen van 
burgemeester Jack Mikkers. De uitreiking vond 
plaats tijdens Boergondisch Oers. Hij werd 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Frans (73) zet zich sinds 1962 in als vrijwilliger / 
bestuurder voor de Oerlese gemeenschap.  
Ook heeft hij enige tijd het St. Janskoor gedirigeerd.  
Met zijn jarenlange inzet voor diverse organisaties 
verdient hij een schouderklopje van de Koningin. 

Verdiensten 
 
1962 – heden: vrijwilliger t.b.v. de 
Dameskorfbalvereniging BIO Oerle. 
Voor deze vereniging was/is hij o.a. 
actief als trainer/coach, 
vicevoorzitter, penningmeester, 
voorzitter, toernooiorganisator en lid diverse 
onderhoudscommissies. Frans is erelid van de 
vereniging. 
 
1977 – heden: oprichter en dirigent/
stimulator van het Jongerenkoor 
‘The Unity’ te Oerle. 
 
1980 – heden: archivaris t.b.v. het voormalig 
pensionaat ‘Zusters van Liefde’ te Oerle. 
 
2005 – 2007: geschiedschrijver; hij publiceerde  
17 verhalen over ‘Oerle Vruuger’ in wijkblad de 
Koers van Oers. 
 
2008 – heden: oprichter / 
bestuurslid Stichting Historisch 
Oerle. 
 
2004 – heden: verzorging van de publicatieborden 
bij evenementen in Oerle. 

Frans (rechts) wordt gefeliciteerd door  
Gidi van Riet en André van den Boogaard.  
Zij ontvingen in april j.l. ook een Koninklijke 
onderscheiding. 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Lucas van de Craats, De Wagenmaker 69 
Lieke Jansen, Sprookjesberg 6 
Lieke Schreuder, Sondervick 93a 

Overleden: 
† 21 mei: Anna van Dooren – Dekkers, 

Oirschotsedijk 10, Wintelre  (87 jaar)  
 
Pastores: 
Pastoor D.F.A. Donders,  
Kapelstraat – Zuid 18, 5503 CW Veldhoven  
( 040 – 253.22.31 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 
Pater S.R. Malaka,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.  
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
 
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 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekeinde van  23 – 24 juni: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn en pater S. Malaka, zegening 
van St Janstrossen 

zo  9.30 uur: Feestelijke viering ter gelegenheid van 
het 100 – jarig bestaan van de kerk. 
Eucharistieviering met pastor J. van Doorn 
m.m.v. Convocamus, St. Janskoor, The Unity en          
gilde St. Jan Baptist met zegening van de  
St. Janstrossen en vendelgroet na afloop van de 
viering. In d’ Ouw School is er voor iedereen nog 
gelegenheid om even bij te praten met  
koffie/thee te drinken en een broodje. 

ma  9.00 uur: Eucharistieviering met  
pastor J. van Doorn voor overleden gildebroeders 
St. Jan Baptist. 

di  19.00 uur: Eucharistieviering met  
pastor W. Smulders, gildebroeder St. Jan Baptist 

 
Weekeinde van  30 juni – 1 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn. 
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn. 
 
Weekeinde van 7 – 8 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn. 
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn. 
 
Weekeinde van 14 – 15 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn. 
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn. 
 
Weekeinde van 21 – 22 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater S. Malaka 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pater S. Malaka 
 
Weekeinde van 28 – 29 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor D. Donders. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor D. Donders.  
 
Weekeinde van 4 – 5 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor D. Donders. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor D. Donders. 
 

Weekeinde van 11 – 12 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor D. Donders. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor D. Donders (Convocamus). 
 
Weekeinde van 18 – 19 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater S. Malaka. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

pater S. Malaka (Convocamus). 
 
Openingstijden Parochiebureau 
Vanaf 1 juni is het parochiebureau in de  
H. Caeciliakerk uitsluitend nog op maandag en 
woensdag geopend van 9.30 – 12.00 uur. Het is 
eveneens gesloten tijdens de uitvaarten in deze kerk. 
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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

Zondag 24 Juni -  
100 jaar St. Jan de Doperkerk  

om 9.30 uur! 

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de viering 
van het 100 – jarig bestaan van de kerk worden 
herdacht tijdens de H. Mis, die om 9.30 uur zal 
beginnen.  
 
Pastor Jos van Doorn is de voorganger en onze 
weekendkoren: Convocamus, St. Janskoor en  
The Unity zullen samen deze viering muzikaal 
verzorgen. Het gilde St. Jan Baptist start jaarlijks 
haar feestdag in de kerk en het voltallige gilde, 
inclusief vendeliers en tamboers, zal duidelijk hoor- 
en zichtbaar aanwezig zijn. 
 
Tijdens de H. Mis worden, zoals gebruikelijk, de  
St. Janstrossen gezegend en na afloop van de H. Mis 
zal er een vendelgroet plaatsvinden vóór de kerk.  
Na de H. Mis en de vendelgroet is er voor alle 
aanwezigen nog gelegenheid om samen in 
Dorpscentrum d’ Ouw School wat oude 
herinneringen op te halen bij koffie/thee met een 
broodje. Wij hopen u allen daar ook te mogen 
begroeten.  
  
Door de werkzaamheden in de kom van Oerle zal er 
aanzienlijk minder parkeergelegenheid zijn!! Indien 
mogelijk wordt aangeraden om te voet of per fiets te 
komen en zo veel mogelijk elders te parkeren.  
Diverse verenigingen in Oerle dragen de naam  
St. Jan en zo wordt op die zondag in Zandoerle de 
traditionele St. Jansmarkt op het Gemènt gehouden 
én om 14.00 uur de Schuilhut van het gilde 
ingezegend. Wees allen welkom in Oerle e.o.!   
 
Beheercie. St. Jan de Doperkerk 

Koninklijke Onderscheiding voor  
Kitty Tholen 
Op 24 mei jl. werd Kitty in een volle zaal in 
Dorpscentrum d’ Ouw School namens Hare 
Majesteit, door burgemeester Jack Mikkers, 
onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau 
voor haar enorme lijst van vrijwilligerswerk.  
De burgemeester, die jaarlijks verbluffend de 
verdiensten van alle gedecoreerden zonder 
spiekbriefje weet op te rakelen, had er zich dit keer 
toch maar niet aan gewaagd. Haar verdiensten 
waren te veel omvattend en hij was bang er eentje 
van te vergeten.  
Voor de parochie H. Drie-eenheid is Kitty werkzaam 
op het Parochiebureau aan de Dorpsstraat, maakt zij 
de liturgieroosters (welke pastor in welke kerk 
voorgaat en welk koor er zingt), maakt zij de 
liturgiebladen (die ieder weekend weer in de kerk 
klaarliggen) en is zij de pastor en de ouders 
behulpzaam bij de voorbereiding van Eerste H. 
Communie en H. Vormsel en bij afwezigheid van een 
pastor is zij actief als voorganger en samenstelster 
van de Gebedsviering. Zij is voor pastores, koren en 
andere kerkgeïnteresseerden één grote vraagbaak.  
Deze onderscheiding is haar van harte gegund: 
Proficiat dus! 
 
 
Nieuwe bewoner in de pastorie: 
Pater S.R. Malaka 
Begin juni maken de kerkgangers van de parochies 
H. Drie-eenheid en de H. Lambertus kennis met 
pater Malaka. Hij zal dan kapelaan Schevers 
vervangen, die na een korte periode Veldhoven 
heeft verlaten.  
Na de fusie van de nieuwe Veldhovense parochie 
Christus Koning zal pater Malaka voor alle 
Veldhovense kerken inzetbaar zijn. Pater Malaka 
heeft inmiddels zijn intrek genomen in de Oerse 
pastorie en wij hopen dat hij zich daar prettig mag 
voelen onder hetzelfde dak waar pastoor Vekemans 
toch zeer warme gevoelens voor zijn India koesterde 
en waar ooit zijn droom werkelijkheid werd. Wij 
vermoeden dat hij zich snel thuis zal voelen in een 
Brabants kerkdorp waar het land “India” net wat 
meer inhoud kent. 
Wees welkom! 
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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 

Overpeinzingen 

Afgedankt. 
 
"Meen je dat nu echt?" 
"Hoe bedoel je?"  
Ik kijk verbaasd naar mijn bruine tas, die ineens een 
stem gekregen blijkt te hebben.  
"Nou dat je me afdankt! Ik kan gedachten lezen 
hoor, vergis je niet." 
Oei, dat wordt oppassen!  
Een tas die gedachten kan lezen. 
 
"Ja, waarvoor denk je anders dat ik je heb 
leeggehaald", antwoord ik hardvochtig en mijn blik 
gaat naar de tas die er behoorlijk verfomfaaid 
uitziet.  
"Nou weet je, ik had nog een stille hoop, dat je me 
zou laten repareren. Het is toch alleen mijn hengsel 
maar dat er af ligt." 
"Heb je je binnenwerk dan wel eens bekeken? Alles 
ligt los en vandaag of morgen val je van ellende uit 
elkaar." 
"Maar ik heb toch nog nooit iets uit mijn lijf laten 
vallen." strubbelt de tas tegen. 
 
En ja dat moet ik dan wel beamen.  
Er is tot nu toe nog nooit iets uit de tas gevallen, 
maar hij ziet er echt niet meer uit! 
Zijn kleur is verbleekt, zijn naden zitten los en 
zijn voering blijkt totaal verteerd te zijn. 
Met deze tas kan ik me echt niet meer aan de 
buitenwereld vertonen. 
 
"Weet je, bovenste beste oude trouwe gezellige 
bruine tas, het kan gewoon niet lang meer duren 
voor jij al mijn kostbaarheden aan de wereld zult 
bloot geven.  
Om de dood eenvoudige reden, dat dit versleten lijf 
van jou die last niet meer kan dragen.  
Ik wil je daarom het leed besparen dat jij er de 

schuld van zou krijgen wanneer ik alles kwijt ben.  
En daarom beste tas, maak ik je leeg, zet je opzij en 
gebruik in het vervolg een andere tas." 
 
Ik zie de teleurgestelde blik van de tas via de 
ritssluiting mijn richting uitkomen. 
"En dan mag ik dus nooit meer met je mee om 
leuke ontmoetingen mee te maken?" 
 
Ik zucht maar eens en kijk vol mededogen naar mijn 
eens zo geliefde tas.  
Ik had er nooit bij stil gestaan dat deze tas 
zo genoten had van het feit dat hij mij op mijn vele 
tochtjes en wandelingen mocht vergezellen. 
 
Ik strijk eens over mijn hart en zeg:  
"Weet je wat, ik zet je nog een poosje naast de 
nieuwe, zodat die je nog een aantal verhalen kan 
vertellen en dan mag je zelf beslissen wanneer je 
tenslotte het loodje legt." 
 
De tas kijkt me min of meer tevreden aan en de 
komende tijd zal ik hem nog wel ergens in een 
hoekje zien liggen, want deze  
tas is nog niet geheel uit mijn 
leven verdwenen. 
 
Thea 



9 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Verslagje moederdagviering 

Moederdagviering KVB Oerle 
 
Maandag 14 mei werd Moederdag gevierd door de 
dames van KVB. 
Onze dames hadden eerst genoten van koffie met 
gebak en dachten heerlijk achterover te kunnen 
gaan zitten om te zien wat de moederdagviering hun 
bracht. 

Ze zaten al wel naar een podium te kijken met rode 
loper (opgezet door een paar lieve mannen) en 
kregen vervolgens te horen dat er naar ‘Oers Next 
Topmodel’ werd gezocht. Leuk hoor dachten ze, laat 
maar beginnen. 
Ze wisten niet dat ze het allemaal zelf moesten 
doen, dus per tafel werd een model uitgekozen, een 
visagist, een jurylid, samen een verhaal voor het 
aankleden van model, en ermee aan de slag gaan. 
Geweldig wat een bezigheid en toen de tijd om was 
werd er een jury neergezet en konden de modellen 
op muziek hun kleding showen. We hadden er echt 
talent tussen zitten. 

Dames, langs deze weg willen wij (Joke, Mia en 
Yvonne) jullie allen hartelijk danken voor het plezier 
dat jullie uitstraalden tijdens deze avond. 
Tot slot alle modellen op de catwalk zodat heel 
Oerle/Wintelre kan zien wat een schoonheden we 
hier hebben. 
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Het interview 

Vakantieprogramma Oerle 
5 augustus  FEEST ! 

 
Dit jaar viert stichting Vakantieprogramma 
Oerle haar 50-jarig bestaan. We blikken terug 
met een aantal oud-bestuursleden en praten 
met de huidige bestuursleden over de 
activiteiten die gepland staan voor het komend 
jubileumjaar. 
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken 
 
We zitten aan tafel met Rob Reuter, Wilma Flesch, 
Annie Groenen, Martien van Bree en Els van 
Sambeek. Els van Sambeek woont momenteel in 
Vessem en heeft een dik plakboek meegebracht. Ze 
denkt met veel plezier terug aan de tijd dat zij in het 
bestuur zat van het vakantieprogramma. Ook 
Martien van Bree en Annie Groenen hebben altijd 
met veel plezier in de organisatie gezeten. Het is 
niet helemaal duidelijk wie de uiteindelijke 
oprichters zijn geweest, maar waarschijnlijk waren 
dat Piet Willems, Cor vd Mierden,  
Broer (Martien) vd Biezen en Gerrit van Beers.  
 

Vroeger en nu 
Op de vraag of het vakantieprogramma veranderd is 
ten opzichte van vroeger, beginnen de oud-
bestuursleden meteen te vertellen. Toen het 
vakantieprogramma werd opgericht in 1962 (vanuit 
de stichting Jeugdbelangen) woonden er veel boeren 
in Oerle en die gingen bijna nooit op vakantie. Daar 
hadden ze gewoon geen tijd of geen geld voor.  
Het vakantieprogramma zorgde ervoor dat er 
gedurende de vakantieperiode iedere week iets werd 
georganiseerd voor de schooljeugd. Toen deed bijna 
iedereen mee en dat is eigenlijk nog steeds zo. Het 
verschil is dat het nu nog maar om 2 weken gaat en 
vroeger werden de activiteiten verdeeld over de hele 
vakantie. Rob leest als voorbeeld het programma 
van 1963 voor: 
6 augustus: Jeugdcircus Il Grigio Haaren 
8 augustus: Sportmiddag voor 9/10/11 jarigen 
13 augustus: Etalagewedstrijd voor 12 jaar e.o. 
15 augustus: Vliegerwedstrijd 
17 augustus: Sportmiddag voor 12 jaar e.o. 
17 augustus: Uitstapje met de fiets 
17 augustus: Feest kleuters; poppenkast  
18 augustus: Oriëntatierit voor 12 jaar e.o. 
21 augustus: Tekenwedstrijd asfalt Clementinalaan 
23 augustus: Sportmiddag voor 6/7/8 jarigen  
24 augustus: Naar de speeltuin voor 6/7/8 jarigen 
24 augustus: Kampvuur ter afsluiting 
 
Vroeger moesten ouders, broers en zussen ook met 
de activiteiten meehelpen. In het programmaboekje 
van 1963 is de volgende spreuk dan ook heel 
belangrijk: “Door uw aanwezigheid geeft u onze 
jeugd al meer vreugd!”  

50 jaar  
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

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 

Herinneringen 
Martien, Annie en Els hebben goede herinneringen 
aan de jaren dat ze in de organisatie zaten. Maar 
Annie vertelt dat er ook tijden waren dat ze 
gruwelijk in haar piepzak kon zitten. “Bijvoorbeeld 
als we naar Wanroij naar de speeltuin gingen. Daar 
hadden ze ook water bij en dan stond er de hele dag 
iemand bij het water omdat we zo bang waren dat 
er iemand zou verdrinken. We waren dan altijd blij 
als we ’s avonds weer allemaal veilig thuis waren.” 
“Ja,” vult Els haar aan. “Of die ene keer dat we er 
een kwijt waren op de Oirschotse Hei. En wij maar 
roepen en zoeken door ‘d’n hele Duin’. Maar we 
kregen hem niet gevonden. We waren ten einde 
raad. Totdat iemand hem hoorde lachen. Zat-ie, 
potverdikke gewoon bovenin een boom z’n eigen te 
verstoppen en te lachen. Wij waren natuurlijk erg 
boos!” 

 

De techniek 
Martien vertelt dat ook de technieken enorm zijn 
veranderd. “Toen had nog niemand een computer. 
Als wij bijvoorbeeld een wandelroute uit moesten 
zetten, dan hadden we daar een soort radertje voor 
met een tellertje erop. Als we daarmee over de 
landkaart rolden, dan gaf het tellertje ongeveer de 
afstand aan. Nu heeft gebruikt iedereen GPS of we 
hebben een App op de telefoon die afstanden 
berekent.” Wilma: “Ik deed vroeger ook mee aan 
het vakantieprogramma en ik weet nog dat we toen 
ook een poppenspreekuur hadden in het Wit-gele 
kruis gebouw. Als je een pop of een beer had waar 
de arm van kapot was kon je die daar laten maken. 
Dat heeft toen best veel indruk op mij gemaakt. Wat 
me nu opvalt is dat de luchtbedden van sommige 
kinderen echt enorm dik zijn. Die van ons vroeger 
liepen vaak halverwege de nacht leeg, maar de 
kinderen slapen nu op van die driedubbeldikke 
luchtbedden. Sommige meiden liggen er bij of het 
prinsesjes zijn, echt leuk!” 
 
Kermismaandag 
Aansluitend op de grote vakantie was vroeger ook 
iedereen op kermismaandag vrij. Het 
vakantieprogramma regelde dan een uitstapje met 
de bus naar de Efteling. Annie Groenen vertelt dat 
de Efteling toen eigenlijk nog niet heel veel meer 
was dan een grote speeltuin, met een treintje, een 
kanovijver en een carrousel. En niet te vergeten het 
sprookjesbos!  
Ook die traditie wordt door veel Oerlenaren nog 
steeds in stand gehouden; er zijn nog steeds heel 
veel gezinnen (met basisschoolkinderen) die op 
kermismaandag naar de Efteling gaan. 
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Het jubileum 
Rob en Wilma zijn samen met de overige 
bestuursleden al een jaar lang bezig met de 
organisatie van het jubileumjaar. Wilma: Afgelopen 
jaar hebben we de verenigingsprijs gewonnen van 
de Rabobank Oerle-Wintelre en daarmee kunnen wij 
weer wat extra’s organiseren dit jaar. We willen toch 
een feestelijk tintje geven aan de activiteiten die we 
organiseren. We hebben als thema gekozen “Terug 
in de tijd” en organiseren activiteiten met een 
knipoog naar vroeger. Vroeger deden we 
bijvoorbeeld levend Ganzenbord of Stratego en er 
werd veel geknutseld. Dat gaan we allemaal doen, 
maar we hebben op 5 augustus ook een extra 
feestavond gepland voor alle Oerlenaren en oud-
bestuursleden. 
 
Extra feestdag 
Het programma ziet er iets anders uit dan de 
voorgaande jaren dus we willen mensen verzoeken 
de data goed in de agenda’s te noteren. Het hele 
programma vindt u in bijgevoegd kader. Anders dan 
voorgaande jaren wandelen we in de eerste week en 
vindt de bivak in de 2e week plaats. En als extra 
activiteit voor alle Oerlenaren, hebben we op  
5 augustus een feestdag georganiseerd. Deze dag 
gaat er ongeveer als volgt uit zien:  
 
11.00 – 12.30 uur: Voor alle oud- bestuursleden, 

koffie met gebak. Aansluitend 
volgt een instructie voor de 
vossenjacht. 

14.00 – 16.00 uur: Vossenjacht voor de kinderen 
16.00 uur: Frietkraam 
17.30 – 22.00 uur: Aanvang BBQ voor heel Oerle 

(aanmelden via 
inschrijfformulier) met 
aansluitend een feestavond 
verzorgd door REP 

22.00 tot … Einde voor kinderen; ouders 
mogen doorfeesten tot in de 
kleine uurtjes.  

 
Vrijwilligers  
Hierbij wil de organisatie tevens een oproep doen 
aan alle ouders om zich in te schrijven voor extra 
hulp. Rob: “Het wordt niet alleen steeds moeilijker 
om mensen in het bestuur te krijgen, ook het aantal 
aanmeldingen van hulp van vrijwilligers tijdens de 
activiteiten wordt steeds minder. Ik weet dat 

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

iedereen het druk heeft, maar zonder voldoende 
mensen kunnen wij het echt niet organiseren. Als 
iedereen een paar uurtjes meehelpt kunnen wij onze 
kinderen een geweldige tijd geven. En de kinderen 
vinden het allemaal helemaal super. Niks is zo mooi 
om die blije, vermoeide snoetjes te zien. Daar doen 
wij het toch allemaal voor!” 
 
Vakantieprogramma 2012 

Zondag 29 juli OLYMPISCHE DAG 

Dinsdag 31 juli BOBBEJAANLAND 

Woensdag, 
donderdag 
en vrijdag 

1, 2 en 3 
augustus WANDELEN 

Zondag 5 augustus VOSSENJACHT 
AANSLUITEND 
JUBILEUMFEEST voor 
kinderen, ouders en 
oud bestuursleden 

Dinsdag en 
woensdag 

7 en 8 
augustus BIVAK OERLE 

Dinsdag, 
woensdag 
en 
donderdag 

7, 8 en 9  
augustus BIVAK 

VALKENSWAARD 

Vrijdag 10 augustus JUBILEUM 
AFSLUITAVOND  
voor de kinderen 

Een aantal dames tijdens de bivak... 
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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 

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 

Opening nieuw schooljaar 

Basisschool St. Jan Baptist viert op 
grootse wijze opening van het nieuwe 
schooljaar in de vernieuwde school. 
 
Het is fijn om vakantie te hebben, maar het is ook 
fijn om weer naar school te gaan.  
Dit geldt zeker voor de kinderen van Basisschool  
St. Jan Baptist in Oerle. Na de grote vakantie mogen 
zij hun totaal vernieuwde school weer in gebruik 
nemen en dat willen ze niet ongemerkt voorbij laten 
gaan.  Op 24 augustus worden er allerlei activiteiten 
georganiseerd om het nieuwe schooljaar officieel in 
te luiden en wordt feestelijk gevierd dat het 
vernieuwde schoolgebouw nu helemaal klaar is. 
 
Feestdag 24 augustus 
Afgelopen maanden heeft de school een totale 
metamorfose ondergaan. Een oud, gedateerd 
gebouw is nu veranderd in een moderne school 
voorzien van alle nieuwste faciliteiten. Het gebouw 
dient als brede school en biedt naast het reguliere 
onderwijs, onderdak aan voor- tussen- en 
naschoolse opvang, kinderdagopvang en 
peuterspeelzaalwerk. Reden genoeg voor een mooie 
feestdag op 24 augustus. Iedereen is welkom! 
Dus ook als u buiten Oerle woont. 
 
Moderne faciliteiten 
Het schoolgebouw heeft een dusdanige metamorfose 
ondergaan dat vele (oud)leerlingen nog maar weinig 
zullen terugherkennen. Zo is het gebouw voorzien 
van de meest moderne faciliteiten. Er is bijvoorbeeld 
een complete keuken geïnstalleerd zodat er in de 
toekomst ook door leerlingen gekookt en gebakken 
kan gaan worden. Leerlingen kunnen zo hun ouders 
bijvoorbeeld koffie aanbieden met cake die ze zelf 
op school hebben gebakken. In de toekomst wil de 
school meer aandacht besteden aan activiteiten 
buiten de gewone lesstof om. Een voorbeeld hiervan 
is de jaarlijkse deelname aan de First Lego League. 

Activiteiten 
Op vrijdag 24 augustus is iedereen uitgenodigd om 
aan deze feestdag deel te nemen.  
Het programma begint om 16.00 uur met een cross 
country sponsorloop. 
Vanaf 16.45 uur kunt u bij allerlei kraampjes iets 
leuks of lekkers kopen dat door de kinderen zelf 
wordt verkocht. Ook kunt u op het schoolplein 
gezellig barbecueën (munten hiervoor kunt u vooraf 
bestellen via school).  
Rond 18.00 uur wordt de school op een ludieke 
manier geopend. Tussendoor krijgen alle 
dorpsgenoten, oud-leerkrachten en (oud)leerlingen 
de mogelijkheid om met behulp van een speurtocht 
zelf de vernieuwde school te verkennen.  
Daarna volgt nog een ludieke veiling waar iedereen 
zijn voordeel mee kan doen.  
Om 20.00 uur is het programma afgelopen. 
 
Meer informatie volgt via www.oerle.info of via de 
nieuwe website van de school: 
www.sintjanbaptist.nl.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met  
Maria Veenvliet (m.veenvliet@veldvest.nl of 
telefonisch via 040- 2051303) 
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Een kerk wordt honderd (3) 
De Oerlese Sint Jan bereikt 
dit jaar de respectabele 
leeftijd van honderd jaar. 
 
Inwendig is het gebouw rijker 
gedetailleerd dan uitwendig, wat 
onder meer blijkt uit de 
afwisseling van de gepleisterde 
muur- en plafondvlakken met 
ongeschilderde, bakstenen 
pilaren, ribben en profielen. 
Deze speciaal in de 
steenbakkerij vervaardigde 
profielstenen zijn verwerkt in de 
kolommen en gewelven. 
Aanvankelijk werd de kerk verlicht met olielampen, 
die tegen de pilaren waren bevestigd. In 1927 kwam 
er elektrisch licht; het geld hiervoor was ingezameld 
voor de pastoor (de Bont) bij gelegenheid van zijn 
zilveren priesterfeest. 
In 1950 werden drie nieuwe klokken in de toren 
gehangen; de vorige waren op 13 januari 1942 
tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter in 
beslag genomen (om het brons te gebruiken in de 
wapenindustrie). 

Interieuropname van de Oerlese Sint Jan: 
gepleisterde muurvlakken met onder de 
bovenramen spitsboogvormige blindnissen, 
bakstenen kolommen, ribben en stervormige 
gewelven. (foto omstreeks 1920) 

Een volgende verandering was een nieuw 
hardstenen hoofdaltaar in 1954, een geschenk van 
de parochianen aan pastoor Bless vanwege zijn 
zilveren priesterfeest. Het oude hoofdaltaar werd 
verplaatst naar de epistelzijde (rechts). Na de 
liturgische veranderingen - als uitvloeisel van het 
Tweede Vaticaanse concilie (1962-1965) - was één 
van de eerste doorgevoerde ’vernieuwingen’ dat de 
H. Mis voortaan door de priester werd opgedragen 
met het gezicht naar de kerkgangers. Pastoor Bless 
loste dit op door in de krappe ruimte tussen altaar 
en kerkmuur de eredienst te celebreren. ’Het is wel 
krap maar ’t gaat’, schreef hij in het 
parochiememoriaal. In 1972 liet pastoor Vekemans 
van de niet meer in gebruik zijnde communiebank 
een verplaatsbaar altaar maken. Eveneens is 
destijds de buiten gebruik geraakte preekstoel 
verwijderd en het Maria-altaar (links) afgebroken (in 
de vrijgekomen ruimte kwam een klein orgel). 
Enkele jaren nadien (in 1978) verhuisde het 
zangkoor van (boven) achter in de kerk naar het 
priesterkoor. De stoelen in de kerk werden in 1982 
vervangen door banken, afkomstig van de  
Maria-Regina kerk in Strijp. 

Glas-in-lood ramen in het koor van de kerk 
(geplaatst tijdens de bouw). Het beeldraam aan de 
evangeliezijde (links) stelt de geboorte voor van 
Joannes de Doper. Het raam aan de epistelzijde 
(rechts) verbeeldt de H. Antonius Abt. Het middelste 
raam werd in september 1919 geschonken door de 
parochianen van Oerle. Hierop is van boven naar 
beneden te zien: God de Vader, Geestesduif en 
Christus. Beneden: een paus, een keizer, een 
monnik, een religieuze, een gezin en aanbiddende 
engelen. 
Vervaardigd door W. Derix uit Goch/Kevelaar. 
 
 
De ingrijpende vergrotingen, waarmee de meeste 
kerkgebouwen in de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw te maken kregen, zijn aan de Oerlese Sint Jan 
voorbijgegaan. Zowel het innerlijk als het uiterlijk 
van het gebouw bieden nog steeds vrijwel dezelfde 
aanblik als bij de oplevering in 1912, vandaar dat 
aan deze kerk - als representant van een bouwwijze 
uit begin 20e eeuw en als voorbeeld uit het oeuvre 
van de architect - terecht een beschermde status 
werd toegekend door plaatsing op de lijst van 
beschermde Rijksmonumenten. 
(wordt vervolgd) 

Jacq. Bijnen. 
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Collectanten gezocht 

Inwoners van Veldhoven willen graag 
geven, maar wie haalt het op?  
 
De inwoners van Veldhoven zijn gul en geven graag 
tijdens de MS Collecteweek. Maar wie wil dit geld 
ophalen? 
Met het huidige aantal collectanten kan er niet bij 
alle voordeuren aangebeld worden. 
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom meer 
collectanten voor de MS Collecte. 
“Vorig jaar zijn er 96 collectanten langs de deuren 
gegaan, maar dat is echt te weinig”, zegt Pamela 
Zaat van het Nationaal MS Fonds. 
“Om bij alle 43000 inwoners aan te bellen moeten er 
eigenlijk ruim 180 collectanten zijn”, vervolgt zij.  
 
Over MS wordt vaak gedacht dat het een spierziekte 
is. Maar niets is minder waar: MS is een 
zenuwziekte, waarbij de beschermlaag rondom de 
zenuwen, het zogeheten myeline, wordt aangetast. 
Hierdoor kunnen de signalen vanuit de hersenen de 
spieren moeilijker bereiken of zelfs helemaal niet. 
Bewegen kan daardoor steeds moeilijk worden. 
 
Het Nationaal MS Fonds is actief op de gebieden 
voorlichting, coaching én onderzoek. 
De MS collecteweek is van 19 t/m 24 november.  
 
Wilt u meer informatie? Neem contact op met 
Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl  
of bel met 010-591 98 39 of ga naar 
www.nationaalmsfonds.nl 
 
Een donatie op giro 5057 is ook altijd welkom. 

Opnieuw doen wij 
een oproep aan de 
inwoners van Oerle.  
Op 28-29 en 30 december 
organiseert SHO een 
fototentoonstelling die dit 
keer gewijd is aan de 
bruidsparen van de 
afgelopen eeuw. Diverse 
personen hebben ons al 
benaderd met foto's van 
hen zelf of zelfs die van hun ouders en eventuele 
kinderen. Wij zouden zeker nog graag in het bezit 
komen van foto's die genomen zijn voor 1950. Het 
enige waar aan de foto of de personen die er op 
staan moeten voldoen is dat, het bruidspaar in zijn 
geheel op de foto staat (zie foto), de personen 
moeten enige binding hebben met Oerle.  
 
Het kunnen dus oud Oerlenaren zijn, dus mensen 
die hier gewoond hebben, of hier geboren zijn maar 
nu naar elders zijn vertrokken. Ook zeker mensen 
die nu in Oerle wonen of zijn komen wonen. Als er 
enige binding met Oerle is en weet u niet zeker of u 
daar onder valt bel mij dan even 040-2051387.  
Ik zal dan proberen u te helpen. Op dit moment 
staat de teller van het aantal foto´s die ik al in mijn 
bezit heb op 190 stuks. Dit moeten er meer worden.  
In september wil ik u vragen in te schrijven op 
jaartal. Want ook van na 1950 missen wij enkele 
jaren waar wij nog geen bruidsfoto´s van hebben. 
Wij hopen dat het deze keer beter gelezen wordt het 
blijkt dat vele mensen dit in de koers van enkele 
maanden geleden niet gelezen hebben. Wij wachten 
op jullie reactie. O ja, de mensen die ons toegezegd 
hebben foto´s te zullen mailen of brengen wilt u dat 
ook doen? 
  
Tot ziens 
Groetjes Frans Loots 

Bruidsparen gezocht 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

De Wijkzuster 

‘Benieuwd naar wat  
er op mijn pad komt’ 

 
Door Ad Adriaans 
 
Vanaf 1 juni heeft Oerle weer een wijkzuster. De 
Wintelrese Berry de Lepper (51) zal haar gezicht de 
komende periode regelmatig laten zien in het dorp. 

De terugkeer van de 
wijkzuster in het dorp is het 
eerste resultaat van de 
werkgroep ‘Zorg in het 
dorp’ van het wijkplatform 
Oerle. Het is een van de 
wensen die de Oerlenaren 
door de werkgroep hebben 
laten vastleggen in het 
rapport ‘In Oerle blijven 
wonen en blijven 
ontmoeten’. “Oerle wil de 
wijkzuster terug in het 
dorp. Met Zuidzorg en 
zeventien andere instanties 
gaan we een proefperiode 
van twee jaar aan”, zegt 
Harrie van der Zanden namens de werkgroep tijdens 
de presentatie van de wijkzuster op 23 mei in het 
restaurant van Severinus. 

Afgevaardigden van zo’n achttien partners in het 
project waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn. Dit zijn onder meer: Zuidzorg, SWOVE, 
Stimulans, de politie, Severinus, Nieuwe 
Levenskracht, de Zonnebloem, KBO Oerle, Welfare 
en de Stichting Leergeld. Allemaal instanties die bij 
Oerlenaren achter de voordeur komen. 

Hoogeloon 
Vanuit de zorgcoöperatie Hoogeloon kwam 
wijkzuster Maria Walen vertellen wat voor vragen zij 
zoal krijgt op haar spreekuur. Die gaan onder meer 
over het persoonsgebonden budget (pgb), AWBZ-
indicaties maar ook financiële problemen. Gemiddeld 
bezoeken er in Hoogeloon een à twee personen het 
spreekuur. Ook komen er mensen naar het 
spreekuur die een tip geven om eens bij een 
dorpsgenoot te gaan kijken die mogelijk een 
probleem heeft. 

Zuidzorg 
Wim Raaijmakers van Zuidzorg noemde alle 
aanwezige partners belangrijke schakels in het 
netwerk van het dorp. “De doelstelling is om de 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten 
wonen. We willen de zorg zo faciliteren dat de 
mensen zich er gerust bij voelen. Het is voor 
Zuidzorg een experiment, maar wel een waarin we 
vertrouwen hebben.” 

Berry de Lepper 

Harrie van der Zanden aan het woord. 
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Korte lijntjes 
Het wijkplatform heeft gezorgd voor een overzicht 
met rechtstreekse telefoonnummers van de mensen 
in het veld van de deelnemende instanties. Harrie: 
“Als we achter de voordeur komen kunnen we van 
alles tegenkomen. Dan is het belangrijk dat er korte 
lijntjes zijn.” Harrie is blij dat Berry de Lepper het 
avontuur mee wil aangaan. “Zekerheden kunnen we 
nog niet bieden. We zullen samen leren.” 

Uitdaging 
Berry vindt het een mooie uitdaging. “Ik ben 
benieuwd naar wat er op mijn pad komt.” In het 
verleden werkte de Wintelrese ruim zes jaar als 
verpleegkundige op de afdeling Oncologie van het 
toenmalige St. Josephziekenhuis. “Toen we kinderen 
kregen ben ik tijdelijk gestopt met werken. Er waren 
in die tijd nog niet zo veel mogelijkheden om 
parttime te werken.” Berry heeft drie kinderen: 
Anne (19), Geert (22) en Bart (24). Bart is vaak in 
Oerle want hij is trainer van de B1 van RKVVO. Haar 
man is een geboren Zandoerlenaar. 

Wijkteam 
Sinds 1997 is Berry werkzaam voor Zuidzorg. Ze 
startte in het avond-weekend team als 
verpleegkundige in de wijk. In die tijd had ze heel 
Veldhoven als werkgebied. In 2002 stapte ze over 
naar het dagteam en kreeg ze een vast werkgebied. 
De laatste drie jaren functioneert zij als 
coördinerend verpleegkundige van het wijkteam 
Oerle-Heikant. “Zodoende kwam het wijkplatform bij 
mij uit. In een aantal gesprekken hebben we elkaars 
verwachtingen uitgewisseld. Zo zijn we tot elkaar 
gekomen.” De komende periode wordt benut om de 
wijkzuster bekendheid te geven in Oerle met onder 
meer dit verhaal in de Koers.  

Een speciaal e-mailadres is al in de lucht. Via 
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl is Berry te bereiken. 
Hier kunnen alle Oerlenaren terecht met vragen, 
verzoeken om gebeld te worden of om een afspraak 
te maken.  

Het is de bedoeling om, zodra blijkt dat daaraan 
behoefte is, een spreekuur in te stellen in  
d’Ouw School. Binnenkort wordt hiertoe de 
biljartzaal geschikt gemaakt tot een 
ontmoetingsruimte. 

Zorg op maat 
De wijkverpleegster zal zich vooral bezighouden met 
advies, voorlichting en het beantwoorden van 
vragen. In het veld wordt de verpleegkundige 
bijgestaan door verzorgenden en verzorgingshulpen. 
“Voor mensen die in de zorg komen staat een team 
van twaalf mensen klaar. Enkele daarvan zijn nu al 
bekende gezichten in Oerle. Conform de gedachte 
‘Zorg op maat’ worden die ingezet.” Wat voor 
vragen en problemen kan de wijkzuster zoal 
tegenkomen? Berry: “Vragen over beginnende 
dementie, niet meer goed eten en dat mensen niet 
goed meer voor zichzelf zorgen. In alle gevallen 
kijken we of er al dan niet tijdelijk iets aan te doen 
is.” De wijkzuster is er dus ook voor mensen die nu 
nog niet binnen Zuidzorg bekend zijn. Ook is het zo 
dat mensen keuzevrijheid hebben in zorgaanbieder, 
men is dus niet gebonden aan Zuidzorg. Berry heeft 
er zin in. “We willen de Oerlenaren zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis laten wonen. Achter elke voordeur 
tref je een andere situatie aan. Dat maakt het werk 
afwisselend.” 

Jos van Haren van de werkgroep Zorg in het dorp 
heeft het vizier al weer op de toekomst gericht. “We 
gaan verder met de aanbevelingen uit het rapport. 
Nu gaan we ons druk maken over de eerstelijnszorg 
en seniorenwoningen.”  

Jos van Haren van de werkgroep Zorg in het dorp 
aan het woord. 
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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 

4000 jaar Oerle (4) 

Aspecten uit de geschiedenis van 
Oerle beschreven in 10 korte opstellen 
Door Jacq. Bijnen 
 
Middeleeuwse heerlijkheid Oerle (1e deel) 
Reeds in de 11e eeuw bestond het recht van vrij 
eigendom van een heerlijkheid of domein (een 
bepaald grondgebied dat onderworpen was aan een 
heer, die er eigenmachtig gezag uitoefende). 
In de jaren 1981-1986 werd in de kom van Oerle 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarin aan 
het licht kwam dat tenminste gedurende de periode 
1000-1250 de percelen van het huidige kerkgebouw 
(inclusief kerkhof) en van het ertegenover gelegen 
Dorpsplein door twee aan elkaar grenzende grachten 
werden ingesloten.  
Deze vondst, 
gecombineerd met 
gegevens uit de  
beschikbare 
historische 
bronnen, maakt 
aannemelijk dat 
hier de  
verblijfplaats van 
een voorname 
familie grootgrond
bezitters werd 
teruggevonden. 
Zeer waarschijnlijk 
is een ’Frankische’  
kolonist de stichter 
van dit domein 
geweest (precies 
zoals andere 
kolonisten in 
Meerveldhoven). 
Deze grondheer, plus zijn familie/nazaten, heeft zich 
vermoedelijk omstreeks de 8e eeuw in Oerle op de 
nog vrij zijnde gronden gevestigd en er tot midden 
13e eeuw zijn/haar verblijf gehad. Naast eigendom 
van grote opper-vlakten grond kan ook ’eigendom’ 
van personen (lijfeigenen die op deze gronden 
woonden en ze bewerkten) tot de omvang van het 
domein worden gerekend. Omgeven door een brede 
gracht, stond de woning van de heer op het 
hoofdterrein, alsook een (eigen)kerkje. Eveneens 

Het woongebiedje van  
de heer van Oerle  

(tekening: Jacq. Bijnen, 1982) 

omringd door een gracht, stonden twee boerderijen 
(’neerhoeven’) op het voorterrein. De inkomsten van 
de kerkelijke belasting (tienden = het tiende deel 
van de vruchten van het veld en van de opbrengst 
van het vee). vielen toe aan de heer en zijn erfelijke 
opvolgers, waaruit aan de pastoor een bedrag voor 
zijn levensonderhoud werd besteed. Voorts 
beschikte de heer over een eigen rechtsprekend 
college, een zogenaamde laat- of dingbank (met 
beperkte bevoegdheden over het eigen bezit). Hier 
werd recht gesproken over onderlinge geschillen 
tussen burgers van de grondheerlijkheid, over 
conflicten, over overtredingen en onenigheden, en 
er werden akten van transport, transacties en 
contracten van verhuur en verpachting opgemaakt. 
Zeer waarschijnlijk lag de stichting van het heerlijk 

bezit van Oerle ruim vóór de 10e eeuw (8e eeuw ?) 
en is het woongebied (site) van de heer omstreeks 
de 10e-11e eeuw versterkt met een gracht.  
In het midden van de 13e eeuw (1249-1254) werd 
het familiebezit via een reeks transacties aan het 
klooster Postel - feitelijk aan haar moederabdij 
Floreffe - verkocht. Omdat met de verkoop van het 
kerkgebouw - inclusief het kerkhof en de inkomsten 
uit de tienden - ook het patronaatsrecht (recht van 
voordracht ter benoeming van de pastoor) aan 
Postel werd overgedragen, werd Postel wettelijk 
eigenaar van de parochie Oerle. Tevens verwierf 
Postel de rechten en privileges die op de goederen 
van de ‘oorspronkelijke’ grondheer rustte, 
waaronder het maalrecht, het recht van molenban 
en dat van de visserij (recht van vissen en van 
kweken van vis in een bepaald water). Bij de koop 

Boomstamput uit begin 11e eeuw. Deze vondst 
was het begin van de ontdekking van het 

woongebied van de middeleeuwse  
’adellijke’ familie Van Oerle. 
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behoorde eveneens het volle eigendom van twee 
boerderijen met de agrarische gronden. Ook de 
jurisdictie die de heer bezat over eigen goederen en 
horigen werd met het instellen van een laatbank 
door Postel voortgezet. Het monopolie van de 
rechtspraak viel voortaan echter onder het direct 
gezag van de hertog, die Oerle onder de jurisdictie 
van de schepenbank van Eersel stelde. (Mogelijk 
was deze schepenbank in oorsprong de enige  
–hertogelijke- rechtbank in de Kempen.)  
Waarschijnlijk hadden de personen, die door de heer 
als zijn eigendom werden beschouwd en die op zijn 
gronden woonden en ze bewerkten, reeds voor de 
verkoop van het allodium hun vrijheid verkregen, 
tegen een jaarlijkse vergoeding in geld of natura 
(bede), waardoor de boerderijen niet meer direct 
door de heer werden geëxploiteerd, maar verhuurd. 
 
 

De familienaam van de heer van Oerle is niet 
bekend, maar in het algemeen werd een heer 
vernoemd naar de plaats waar hij zijn domicilie had 
gekozen, in dit geval dus Van Oerle. Uit de periode 
1249-1254 zijn namen bekend, namelijk:  
Nobilis matrona Berta de Orle,  
Edelvrouwe Berta van Oerle, weduwe, overleden 
kort na 9 juli 1249 en haar dochter Ida, gehuwd met 

Johannes van Dorne en tenslotte dochter Maria, 
gehuwd met Godefridus Curteribbe (Quatribe). Daar 
in een aantekening (uit 815) in het 
schenkingsregister van Lorsch gewag wordt gemaakt 
van goederen onder ’Osterol’ (= Oost-Oerle), is het 
niet geheel uit te sluiten dat de heer van Oerle 
gelieerd is aan de kolonistenfamilie van 
Meerveldhoven. Na 1254 lijkt de rol van de familie 
Van Oerle te zijn uitgespeeld. 

De grondheerlijkheid Kerkoerle 
Toen (Floreffe) Postel de allodiale goederen van 
Oerle in 1254 had verworven, beschouwde zij de 
eigendommen, inkomsten en rechten in Oerle als 
een lage heerlijkheid (in feite als een voortzetting 
van de oorspronkelijke situatie) en noemde zij het 
geheel de ’grondheerlijkheid van het dorp Oerle’. De 
abt van Postel (aanvankelijk de provisor) ging zich 
’heer van Kerck-Oerle’ of ’grondheer van Oerle’ 
noemen en gedroeg zich behalve als eigenaar ook 
als bestuurder van de verworven goederen.  
Het dagelijks bestuur en de administratie van de 
bezittingen in Oerle kon door de kanunniken van 
Postel moeilijk bediend worden (zij werden geheel in 
beslag genomen door de naleving van een 
geestelijke regel), zodat de leiding toevertrouwd 
werd aan een meier (plaatsvervanger van de heer) 
die aan het hoofd stond van een laat- of dingbank 
(de leden van de bank - meestal 5, maar ook wel 
minder - werden laten of soms schepenen 
genoemd).  
In 1281 wordt het voormalig allodiale 
verblijfsgebiedje rond de kerk (nog steeds omgeven 
door een gracht en vermoedelijk ook met een wal) 

Oorkonde van 9 juli 1249, waarin wordt verwezen 
naar een akte van de ’scabinis de ourle’, waarmee 
het destijds nog functionerend wetgevend college 
van de laatbank van de vrouwe van Oerle wordt 
bedoeld. (Abdijarchief Postel, charters Oerle, nr. 2) 

Wapen abdij Floreffe  

Familie van Oerle omstreeks het midden van  
de dertiende eeuw 

 
Berta van Oerle (Nobilis matrona Berta de Orle) 

† kort na 9 juli 1249 
______________|_____________ 

     |                                    | 
     Ida van Oerle                Maria van Oerle  
                 (van de Molen) 
  
 ∞     ∞ 
Johannes van Dorne        Godefridus Curteribbe 
                                       † kort voor 24 juni 1254 

Abdij van Floreffe (bij Namen aan 
een bocht bij de rivier de Samber), 
gesticht in 1121; in 1140 werd zij 
de moederabdij van Postel. 
Aanvankelijk (tot 1682) werden de 
Pastoors van Oerle en Veldhoven 
benoemd op voordracht van de abt 
van Floreffe. 
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Oersmakelijk 

Deze maand een recept van  
Peter van der Velden. 
 
Met dank aan Peter van de Ven voor het doorgeven 
van de pollepel. 
Peter ken ik van mijn kookclub waar hij een 
verdienstelijk lid is voor zowel het klaarmaken van 
de menu's als het innemen daarvan. 
De periode van april/mei is er een van de asperge. 
Een kostelijke groente die bij ons in de omgeving op 
brede schaal geoogst en verkocht wordt. 
Ik heb het volgende menu samengesteld: 
 
ROERGEBAKKEN ROMIGE ASPERGES MET 
KATENSPEK voor 2/3 PERSONEN 
 
Ingrediënten: 
 
1 kg asperges 
150 gram katenspek in reepjes 
3 lente uitjes in ringetjes 
1 flesje kookroom ( 250 ml ) 
2 a 3 theelepels rozemarijn 
2 eetlepels zonnebloemolie 
Zout en peper 
 
 
Bereiding: 
 
Schil de asperges, snijd ze in schuine stukken van 
ongeveer 3 cm en kook ze in 5 minuten beetgaar. 
Giet ze af in een zeef en spoel met koud water. 
Goed uit laten lekken. Zet de wok op het vuur en 
laat deze goed heet worden. Voeg de olie toe en 
roerbak het katenspek, de lente uitjes en de 
asperges ongeveer 5 minuten. Voeg de rozemarijn 
en de kookroom toe en laat het geheel goed warm 
worden. Voeg naar smaak zout en peper toe.  
Lekker met ( gebakken ) krieltjes of pasta. 
SMAKELIJK ETEN. 
  
 
Aan wie geef je de pollepel door?: 
In overleg geef ik de Pollepel door aan 
degene die deze rubriek in het verleden 
heeft geïntroduceerd in de Koers te 
weten Wil van de Vorst. Ik weet dat Wil 
verdienstelijk lid is van een kookclub 
die voor een groot deel uit Oerse 
deelnemers bestaat. 
 
Met vriendelijke groet,  
Peter van der Velden 

oppidi sive ville genoemd, wat wil zeggen: een 
versterkt ofwel belangrijk gedeelte van die plaats of 
dat dorp. In deze zaak ging het over een onenigheid 
tussen de abt van Postel enerzijds en de pastoor 
plus parochianen van Oerle anderzijds; de kwestie 
betrof het eikenhout dat in, buiten en binnen de 
gracht rond de kerk en het kerkhof van Oerle 
groeide. 
 

Kerkoerle en Zandoerle (I) 
Kerkoerle, het tegenwoordige centrum van Oerle, is 
ontstaan uit de versterkte site van een Frankische 
landheer die op zijn woonlocatie onder meer een 
kerk liet bouwen.  
Het gebied rond de kerk van Oerle kreeg ten tijde 
van de kerkstichting de benaming Kerkoerle, met als 
gevolg dat de naam van het op circa een kilometer 
zuidwestelijk hiervan gelegen ’oorspronkelijke’ 
centrum van Oerle werd uitgebreid met het 
voorvoegsel Zand (Zandoerle), een verwijzing naar 
de aldaar aanwezige schrale en onvruchtbare 
zandgrond. De naam Zandoerle werd door de 
Zandoerlenaren juist opgevat als een (ere)titel om 
zich te onderscheiden van Kerkoerle, dat door de 
aanwezigheid van een kerkgebouw en door het 
woonverblijf van de heer het centrum van Oerle was 
geworden. Zeer waarschijnlijk kwamen beide 
onderscheidenlijke benamingen pas algemeen in 
zwang in de eerste decennia, na de overdracht van 
de heerlijke goederen aan het godshuis van Postel 
(omdat Postel de benaming Kerkoerle ging 
gebruiken). 
 
Het ontstaan van de nederzetting Oerle moet 
worden gezocht vóór de stichting van het 
kerkgebouw, dit wil zeggen vóór de vestiging van de 
Frankische grondheer (waarschijnlijk 8e eeuw).  
Uit deze redenering volgt dat Zandoerle met zijn 
marktveld de historische dorpskern van Oerle is en 
dat de roots van de (Zand)oerlenaren verder terug 
in de tijd reiken dan die van de grondheer met zijn 
horigen. Ook de nagenoeg rechthoekige vorm van 
het plein (marktveld) van Zandoerle is een 
aanwijzing voor een hogere ouderdom dan de 
doorgaans Frankische, (vanaf circa de 7e eeuw 
ontstane) driezijdige pleinen. Naadloos sluit hierbij 
de aantekening in het schenkingsregister van Lorsch 
uit 815 aan, waarin gewag wordt gemaakt van 
goederen onder ’Osterol’ (= Oost-Oerle, het latere 
zogenoemde Kerkoerle). 
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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

Verslagje Voltage 

Onderstaand verslagje dateert van 5 januari 2012 
maar is echter nooit in de Koers verschenen, dus bij 
deze… (red.) 
 
VOLTAGE 
 
Wij zijn met TCO naar de Voltage geweest. Daar 
gingen we bowlen, karten, bungee soccer en 
lasergame doen. 
Als eerste gingen we bowlen, dat hebben we 50 
minuten gedaan. Dat was heel leuk en gezellig! 
Daarna hadden we een half uurtje pauze, voordat 
we weer een andere activiteit konden gaan doen. 
Na de pauze gingen we karten. Eerst kregen we een 
hele uitleg over alle regels waar je, je op de 
kartbaan allemaal aan moet houden. Na de uitleg 
gingen we karten. Dat was super leuk om te doen! 
Toen we van de kartbaan af waren, liepen we 
meteen naar het bungee soccer, daar hebben we 
even moeten wachten, omdat er een groepje voor 
ons nog bezig was. Toen de groep voor ons klaar 
was, mochten we meteen beginnen. Je werd met 
een touw, die aan het plafond zat, vast gemaakt, 
dus je kon geen kant op. Toen moest je ook nog 
voetballen, dat was moeilijk, maar wel heel leuk. 
Nadat we klaar waren met bungee soccer, hebben 
we weer een pauze gehad van 3 kwartier/1 uurtje. 
Toen hebben we met ons groepje wat gegeten en 
gedronken enz. 
Hierna gingen we laserschieten. We kregen eerst 
een filmpje te zien van hoe het allemaal gaat en wat 
je wel en beter niet kan doen. 
Na het filmpje hebben we gelasergamed, dat was 
echt super leuk! 
Toen we klaar waren moesten we wachten op de 
prijsuitreiking. Hierna zijn we met auto’s weer naar 
huis gebracht. 
Het was een hele leuke dag en super gezellig!! 
Groetjes Danique & Charlotte 

StichtingStichtingStichtingStichting

Word vrijwilliger ! 

Luisteren is een belevenis. 
Vrijwilligerswerk bij 
Sensoor ook.   
 
Bij Sensoor helpt u anderen en tegelijkertijd 
ontwikkelt u zichzelf.  Sensoor is op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers, die met  aandacht gesprekken  
voeren via telefoon, chat en e-mail. Hoe dat precies 
werkt, komt aan bod in de uitgebreide basistraining, 
die nieuwe vrijwilligers volgen. Aanmelden voor deze 
training kan tot 31 augustus 2012. Meer informatie 
is te vinden op www.sensoor.nl/brabant of 
telefonisch te verkrijgen via:  040-212 5566 
 
Luisteren is een belevenis 
Vrijwilligers van Sensoor luisteren oprecht  naar de 
ander. Dat betekent meer dan het ‘aanhoren’ van 
een verhaal. Goed luisteren vraagt om echte 
aandacht en goede vaardigheden. Voor je aan de 
slag gaat, krijg je daarvoor een uitgebreide 
basistraining. Contact maken en luister- en 
gespreksvaardigheden worden hierin geoefend. Er 
komt aan bod hoe de vrijwilliger naar de verhalen 
van mensen luistert, erop ingaat en er zonder 
oordeel voor anderen kan zijn. Ook na de 
basistraining zijn er (vervolg)trainingen en 
persoonlijke begeleiding.  
 
Aanmelden voor de nieuwe training 
Aanmelden kan tot  31 augustus 2012. De training 
start eind september 2012. Voor meer informatie  
en aanmelden: www.sensoor.nl/brabant. Het is ook 
mogelijk telefonisch een informatiepakket aan te 
vragen via 0900 –0767 (5 ct/m) of 040 - 212 5566. 
 
Over Sensoor  
De vrijwilligers van Sensoor zijn 24 uur per dag en 
alle dagen van het jaar beschikbaar voor een 
gesprek met aandacht. Iedereen mag bellen of 
chatten over zijn of haar zorgen, problemen, 
verhalen. De vrijwilliger kan zo nodig helpen om 
gedachten te ordenen en desgewenst mee denken 
over oplossingen. Het Verwey Jonker Instituut heeft 
in een recent onderzoek aangetoond dat het werk 
van Sensoor behoort tot de effectieve sociale 
interventies. 
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Kampioenen!! 

Op 19 mei werd in Wintelre op sportpark de Meren 
de kampioenswedstrijd tussen BIO B1 en Winty 
gespeeld. 
Al om half tien die ochtend vertrokken de Oerse 
speelsters vol enthousiasme en met een heerlijk 
zonnetje op de fiets naar Wintelre. Het kon een zeer 
spannende wedstrijd worden want ook Wintelre had 
nog kans op het kampioenschap maar zij hadden 
nog twee wedstrijd punten nodig en BIO maar een. 
Een spannende derby werd het zeker want na het 
eerste rake schot van BIO bleven de teams om en 
om scoren. 
Bij aanvang van de tweede helft was het publiek 
steeds stiller en de speelsters meer gespannen. 
De vele meegekomen Oerse supporters besloten wat 
meer aanmoediging te geven met behulp van 
toeters e.d. Dit leek te helpen en BIO besliste de 
wedstrijd met een 4-5 overwinning !!! 
 
Hierna barstte het feest los. Eerst een huldiging in 
Wintelre door bestuur, jeugdcommissie en 
aanwezigen, daarna een uitbundige tocht op de fiets 
in veelal blauw-witte outfit terug naar de BIO 
kantine waar andere clubleden dat nog eens 
dunnetjes over deden. 
Toen op de platte kar een zegetocht door het dorp 
en later op de middag werd het feest in het Oerse 
centrum nog voortgezet. 
Het werd een grandioze dag ! 

Op de foto bovenste rij van links naar rechts: 
Nina van Campen, Jill van Soerland, aanvoerster 
Elise van den Boomen, Linda van Soolingen,  
Isa van de Wal en Kim van Rooij. 
Onderste rij van links naar rechts: 
Mel Luijkx, Brett Borgmans, Iris van der Velden en 
Linda van Bekkum. 
Niet op de foto trainer SUPERcoach Jan Kampinga en 
trainster Ariane van Spreeuwel. 
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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

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Activiteitenverslagen BIO 

BBQ en film ABC-jeugd: 
 
Op donderdag 17 mei kwamen de meiden van 
de A, B en C naar BIO toe voor een BBQ en een 
film. 

De meiden kwamen rond 18.00 bij BIO aan voor een 
lekkere hamburger, frikadel of satéstokje met brood 
en salades. Met iedereen bij elkaar werd er lekker 
gegeten, maar natuurlijk ook gekletst en gelachen. 
Na het eten hadden de meiden nog wat vrije tijd 
voordat de film werd aangezet. De ene helft ging 
gezellig bij elkaar zitten terwijl de anderen zich 
vermaakten op het veld. 
 
Vervolgens werd de film aangezet en heeft iedereen 
genoten van de film ‘Save the last dance’. Iedereen 
heeft volgens ons genoten van de film want het was 
muisstil. Tussendoor hebben we nog een pauze 
gehouden voor wat drinken, en daarna hebben we 
de film afgekeken zodat iedereen weer op tijd naar 
huis kon. 
 
Meiden en trainers/coaches bedankt voor de super 
gezellige avond. 

Danceclinic D-, E-, F– en W-jeugd: 
 
Op zaterdag 26 mei 2012 was het de beurt aan 
de jongste jeugd om hun danskwaliteiten te 
komen tonen.  
 
De meiden verzamelden zich rond 18.30 uur in 
d’Ouw School waar ze flink gedanst hebben.  
Onder leiding van Marleen van Limpt (speelster 
senioren 2), hebben ze een supergave dans geleerd. 
Eerst hebben ze alle pasjes los geoefend en daarna 
steeds meer achter elkaar. Terwijl de leiding het er 
maar moeilijk mee had, deden de meiden alles 
precies goed na en konden ze na een uur al een heel 
stuk perfect dansen.  
 
Toen was het even tijd om op adem te komen, wat 
te drinken en chips te eten, zodat we weer genoeg 
energie hadden voor het tweede deel. 

Het tweede deel ging bij de meiden weer helemaal 
perfect en voor we het wisten kon iedereen de dans 
helemaal goed meedansen. Toen hebben we nog 
een paar keer geoefend en kwamen alle papa’s, 
mama’s, broertjes, zusjes en heel veel andere 
familie kijken hoe goed ze konden dansen met z’n 
allen.  
 
En het was helemaal top wat de meiden hebben 
laten zien! Dat was ook wel te horen aan het 
enorme applaus dat ze kregen! 
 
Meiden; super bedankt voor de gezellige en 
swingende avond! 
 
Marleen; bedankt dat je ons hebt willen leren 
dansen! 
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Ton’s Alpe d’HuZes week 

Een uitgebreid verslag van Ton Binnendijk tijdens 
zijn week op de Alpe d’Huez van 1 t/m 9 juni jl. 
 
Vrijdagavond 
Omstreeks kwart over 10 loop ik de tent binnen en 
wordt direct op het podium geroepen door 
spreekstalmeester Wil vd Vorst. Enkele "staccato"-
vraagjes zoals hij dat noemt, de aankondiging van 
het doel en daarna galmt het "You never walk alone" 
door de tent. Deze avond gaan we samen het 
streefbedrag van € 5000 halen, nog ongeveer € 200 
te gaan. Er worden lichtstaafjes verkocht en na 
enkele spectaculaire optredens van Oerse top 
artiesten komt de vraag om me op het, nu overvolle 
podium te melden. Tussen de Oerse artiesten zing ik 
het "You never walk alone" enthousiast mee, met in 
de schemer de prachtige lichtstaafjes voor me. 
Honderden enthousiaste Oerlenaren laten het 
kippenvel over mijn lijf gaan. Wat een trots om hier 
te staan en “heel Oers” mee naar de Alpe d'Huez te 
mogen nemen. 
 
Zaterdag 
Rond de klok van zeven melden we ons bij het MMC, 
nog wat bagage en fietsen inladen en een uurtje 
later stappen we in de 9-persoons bus. Samen met 
een vrachtbusje rijdt mijn complete gezin achter ons 
aan. Rond half 9 zijn we aan de voet van de Alpe 
d'Huez. Ik zit voor in het busje en schrik bij het zien 
van de eerste "muur". Met open mond aanschouw ik 
mijn opdracht en ben 21 bochten lang stil, terwijl er 
van alles door me heen gaat. Na ongeveer een half 
uur zien we de prachtige chalets die we hebben 
gehuurd met de MMC-teams. De teams zijn verdeeld 
over drie chalets. Spullen uitpakken, nog een laatste 
biertje en te bed. 
 

Zondag 
Na een sportief ontbijtje maken we ons klaar voor 
de eerste kennismaking met de Alpen. De ervaren 
jongens en meisjes gaan meteen voor het 
zwaardere werk. Ik kies voor een rustige opbouw. 
Samen met Marita, Ine en Monique fietsen we boven 
op de berg, pakken de afdaling van de Alpe d'Huez 
tot bocht 4 en fietsen daarna via een alternatieve 
route naar boven. De eerste kennismaking met een 
kilometer of drie echt klimmen, gemiddeld zo'n 8 à 
9%. Het viel zeker niet tegen, lekker in het eigen 
slakkentempo naar boven. Na de getrotseerde buien 
een welverdiende douche en gezamenlijk eten in de 
Alpe d’HuZes-tent. 
 
Ons chalet heeft qua bewoners een internationaal 
karakter. Peter Paul uit Parijs, Dave from the States, 
Jos uit Vught (vele jaren in het buitenland 
gewoond), Arno & Maud, terug gekeerd uit Frankrijk 
vanwege de ziekte van Maud. Daarnaast Rikie en 
Dirk uit Mariahout en Menno en Lars uit Eindhoven. 
We vertellen elkaar over onze achtergronden. Ik doe 
mijn verhaal en vertel o.a. over mijn uittocht bij 
Boergondisch Oers. De meesten van het MMC-team 
waren al eerder verbaasd over de opbrengsten via 
de Koers van Oers actie, maar dit sloeg alles. Een 
dorp dat een Alpe d’HuZes-deelnemer uitzwaait. 
"What a community, you must be the king of Oerle”. 
De gemeenschap van Oers maakt indruk, vooral op 
de wereldreizigers. Vanaf dat moment krijg ik de 
bijnaam Koning van Oerle. 
 

Mijn eerste klimkilometers op de col d’Ornon. 

De goederenbus met o.a. de fietsen vlak voor het 
vertrek bij het MMC. 
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Maandag 
In de ochtend worden we verrast met een paar fikse 
natte sneeuw buien. Gelukkig klaart het op en dalen 
we met de auto naar beneden af naar Bourg 
d'Oisans. Ik zit voor in de auto en krijg voor de 
eerste keer het gevoel over me heen waarom we 
hier zijn. Het gebeuren om me heen maakt nu al 
diepe indruk op me. Het waarom ik hier ben begint 
voelbaar te worden bij het zien van de klimmers die 
ons tegemoet komen. Ik voel waarom ze hier zijn, 
ze hebben dezelfde missie als ik, fietsen tegen 
kanker. Beneden aan de Alpe d'Huez verzamelen we 
ons en gaan richting col d'Ornon, door de dames de 
jankberg genoemd. Blijkbaar komen hier de eerste 
emoties boven drijven. Een klim van ongeveer de 
lengte van de Alpe d'Huez, maar minder stijl, 
gemiddeld een procent of 6. De eerste kennismaking 
met het hooggebergte bevalt uitstekend. Het is 
heerlijk fietsen en goed te doen. 
 
Ondertussen maakt het gezinnetje Binnendijk 
dankbaar gebruik van ons chalet met internet, 
sauna, jacuzzi, tv enz. Het bevalt hun toch beter dan 
het te kleine appartement. 
Na de tocht weer de fietsen inladen, richting huis en 
weer eten in de Alpe d’HuZes-tent. Het begint 
drukker te worden, we staan ruim drie kwartier in de 
rij voordat we kunnen genieten van de goede 
maaltijd. De sfeer lijdt er niet onder, iedereen neemt 
de tijd en wacht geduldig. 
Het avondprogramma is bij het Sportmax chalet met 
de totale club van ruim dertig personen. Beetje 
ouwehoeren, wat serieuze dingen doornemen, wat 
drinken en vooral veel fun. 

 
Dinsdag 
We beginnen de dag met een Abraham, Arno (man 
van Maud) wordt 50 en gaat vandaag met zijn zoon 
de Alpe d'Huez  beklimmen. Een mooier kado is 
nauwelijks denkbaar. Vandaag gaan we met de 
groep de col de la Berarde beklimmen. Weer eerst 
met de auto naar beneden en weer komen er 
renners omhoog geklommen en geven me weer dat 
speciale gevoel waarom ik hier ben. Het is heftiger 
en de tranen rollen over mijn wangen.   
De col de la Berarde, een klim van 26 km lengte, 
waarvan we het eerste gedeelte met de auto doen. 
Halverwege pakken we de fiets en gaan omhoog. 
Het eerste stuk van ongeveer 3 km is zwaar, 
stukken boven de 10%. Het is warm en steil, maar 
we redden het en krijgen de tijd om even op adem 
te komen. Hierna ligt het gemiddelde rond de 6% en 
 

stijgen we naar 1700 meter. 
Een ongelooflijk mooie natuur, met bijna aan te 
raken sneeuw, schitterende watervallen, kolkende 
beekjes enz. Aan het eind van de klim is een 
cafeetje waar we wat eten en drinken. Tussendoor 
volg ik het pad naar boven en het blijkt dat na 
ongeveer 200 meter "de wereld op houdt". Het 
asfalt houdt op te bestaan en gaat verder in een 
smal bospad. 
 
Eenmaal thuis staat een Franse maaltijd te wachten. 
Aan de groep heeft zich Estelle toegevoegd, de 
vrouw van Peter Paul. Na de maaltijd spoeden we 
ons naar de bezinningsavond in het Palais du Sport.  
Tijdens deze meeting wordt haarfijn verteld 
waarvoor we hier zijn, komen herinneringen boven, 
worden beelden getoond en spreken lotgenoten over 
hun ervaringen met de ziekte. Je voelt je emoties 
met de minuut stijgen. Dan volgt het lied van 
"dichter bij de hemel" van Maarten Peters en 
Margriet Eshuys en ik laat mijn tranen lopen. Ine 
huilt met me mee, we hebben samen iets met dit 
lied. Ook Kristel ziet mijn verdriet en geeft me de 
troost die ik nodig heb. Een moment om nooit meer 
te vergeten, hiervoor zijn we hier. Geweldig om dit 
samen te kunnen delen met deze twee giganten. 
 
Na de indrukwekkende bijeenkomst moet de knop 
weer om. We gaan naar de Indianen bar om de 
verjaardag van Arno te vieren. Wilma, Myrthe, Marit 
en Tobias schuiven aan. Gerald  is oppasvader voor 
Gyvano in het appartement. Na een paar biertjes 
gaan we huiswaarts, wat een dag! 

De teamfoto in de Alpe d’HuZes kleding. 

Ine – Ton – Kristel = samen lachen, samen huilen. 
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Woensdag 
Om half elf briefing met het uitreiken van de 
nummerplaatjes. Het is nummer 7662 geworden.  

Ook worden de koppeltjes gevormd. Een nostalgisch 
moment gaat hieraan vooraf. Onze teamcaptain Jef 
geeft aan dat in koppeltjes van drie naar boven 
wordt gefietst. Waren dit niet de wijze woorden van 
Ali Ben Sleddens, de trainer van RKVVO, eind jaren 
zeventig. Koppeltjes van drie, bent er mee bezig!!! 
 
De visie van MMC is om een (ex)-kankerpatiënt te 
laten fietsen,samen met iemand met een medische 
achtergrond. Mijn buddy's zijn: Jan Harm Zwaveling 
(directeur MMC) en Marten Nijziel (oncoloog), mijn 
knechten "de Zwaav" en "De Nijs", een super 
combinatie. Edwin geeft als sportarts nog wat 
nuttige info over voeding en drinken. Eten en 
drinken tijdens dergelijke tochten is van essentieel 
belang. Ik zal daar nog achter komen. 
Wilma en Myrthe doen deze middag vrijwilligerswerk 
bij Ad6 en helpen bij de warme maaltijd 
verstrekking. Morgen is de grote dag, het slapen 
gaat moeizaam, er gaat van alles door me heen. 
 
Donderdag 
Om half 11 staan we beneden klaar om te starten. 
Ik voel de zenuwen door mijn lijf gieren. Na elkaars 
aanmoedigingen, knuffels en ‘high fives’ beginnen 
we aan het stukje vals plat, daarna de bocht naar 
links en dan tegen die onmenselijke muur omhoog. 
De eerste kilometers zijn zwaar, vanaf het begin de 
tandwielen op 30-30 en blijven trappen, dan kom je 
zeker boven. Langzaam maar zeker vind ik mijn 
ritme en hou me voor om me niet over de kop te 
fietsen. Ik word door velen ingehaald, andersom 
gebeurt zelden. Mooi om te zien is dat nagenoeg 
iedereen in het officiële Alpe d'HuZes wielertenue 
rijdt. Nog opvallender zijn de diverse knuffels en 
lintjes op de helmen. Hartverscheurend zijn de 
rolstoelers en diep respect voor de kinderen die mee 
doen. 
 
Ik concentreer me op mijn doel en blijf in mijn eigen 
tempo doorgaan. Daar is bocht 21 al. Zuinig fietsen 
in de bochten, even recupereren en weer verder. Ik 
blijf erg gefocust en wordt tijdens de klim goed 
gecoacht  door mijn meesterknecht Marten. Het 
moraal stijgt daarna bij nagenoeg iedere bocht. 

Disco, dweilorkest, aanmoedigingen van honderden 
mensen met vooral de woorden: "kanjers en 
helden". In bocht 7, de Nederlandse bocht, is het 
helemaal te gek. Wat een mensenmassa en kabaal, 
sponzen, energiedrank, eten, alles word je 
aangereikt. Ondanks al die aanmoedigingen begint 
toch alles pijn te doen, mijn onderrug, mijn nek, 
mijn knieën, eigenlijk alles.  
Ik denk vanaf de eerste pijntjes aan het motto van 
mijn buurman Sjak, "pijn is fijn", doorgaan dus! Na 
bocht 4 komt het dorp in zicht en opnieuw bezorgen 
honderden volstrekt onbekenden van me de kracht 
om door te gaan. Ik zie vooral asfalt onder me, ik 
heb niet meer het vermogen om echt rond te kijken. 
Ik hoor veel, maar zie weinig. Ook schreeuwen 
supporters mijn naam, die ze op mijn 
nummerplaatje kunnen lezen. Nu kan dat, zo 
langzaam gaat het, soms zelfs onder de 5 km per 
uur. Doortrappen, doortrappen moedig ik me aan. In 
deze fase komen mijn chemo's om de hoek kijken, 
die waren veel zwaarder, dus doorgaan verdomme. 
Als een slak kruip ik de straten van Alpe d'Huez 
binnen, gedragen door schreeuwende Hollanders en 
weet dat het nu niet meer kapot kan. Veel keer hoor 
ik "Ton je kunt het, Ton wat kijk je fris, Ton je bent 
een held", ook mijn twee knechten krijgen deze 
aanmoedigingen. Het is inderdaad één gekkenhuis, 
maar dan wel met allemaal gekken met een super 
missie. Het laatste stukje gaat zelfs naar beneden 
en we worden gedrieën als ware helden binnen 
gehaald. We pakken elkaars armen en gaan samen, 
na twee uur en twee minuten fietsen, de finish over. 
Direct na de finish word ik opgewacht door mijn 
gezin, geweldig we hebben het samen volbracht. 
Gyvano op het stuur, mijn gezin om me heen. Ik 
ben helemaal tot het gaatje gegaan, het gevoel van 
“Tonneke Muug” van toen leeft weer helemaal in 
me. 
 
Na twee uur rust besluit ik weer naar beneden te 
gaan. Herman Keijzers, die vanmorgen samen met 
zijn zus Yvonne (ex BIO-korfbalster) op de tandem 
naar boven was geweest, gaat met me mee.  

Na de heerlijke afdaling gaan we samen op pad. 
Herman is een ervaren fietser en stelt zich op als 
mijn buddy. Ik heb het de eerste bochten ontzettend 
moeilijk. Ik haal bij bocht 21 mijn briefje uit mijn 
achterzak, dit is de bocht van De Koers van Oers. In 
mijn gedachten voeg ik Boergondisch Oers toe , 
bedank beiden en ga verder. Tussendoor kijk ik op 
mijn briefje en in iedere bocht gaan mijn gedachten 

Samen met Herman Keijzers na de 2e klim van de 
Alpe d’Huez. 

Mijn startnummer... 
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en dank uit naar de mensen/organisaties van die 
bocht. Mijn benen zijn ronduit slecht, het is veel 
zwaarder dan de eerste klim.  
 
Om het kwartier stop ik, het is werkelijk bloed- en 
bloedheet en ben blij met ieder stukje schaduw. 
Steeds haal ik mijn bochtenbriefje uit mijn achterzak 
en spreek mijn waardering uit. Tot bocht 7 blijft het 
een drama en gelukkig is er Herman, die me af en 
toe de helpende hand biedt. In bocht 7, de 
Nederlandse bocht, kun je weer even alles en 
achteraf ligt hier ook mijn redding. Ik neem twee 
kopjes bouillon en na weer even rusten gaan we 
verder. Er is iets positiefs gebeurd met mijn lijf, ik 
voel me steeds beter worden. De verstrekte bouillon 
heeft een totaal ander mens van me gemaakt.  
Nu pas realiseer ik me de adviezen van onze 
sportarts Edwin: 1% vochtverlies betekent 5% 
prestatieverlies. Bouillon houdt blijkbaar het vocht 
vast, leuk om te weten.  
 
Na bocht 7 gaat het alleen maar crescendo. Voor het 
eerst ben ik in staat me te beseffen dat ik moet 
genieten van deze bijzondere dag en dat doe ik dan 
ook nog volgende 6 bochten. In bocht 4 maken we 
nog wat extra tijd voor het spandoek dat voor me 
gemaakt is door het gezin. Voor het eerst kijk ik 
naar de enthousiaste supporters en kan zelfs weer 
terug lachen. Ik voel me af en toe zelfs echt een 
kanjer of een held, geweldig om dit mee te kunnen 
maken. Ook gaat het door me heen dat ik hier kan 
en mag fietsen, vorig  jaar zat in nog aan de chemo! 
De binnenkomst in Alpe d'Huez lijken op de beelden 
van de Tour. De mensenmassa laat nauwelijks 
ruimte voor één fietser, iedereen zingt, schreeuwt je 
toe, geeft een duwtje, werkelijk geweldig. Daarna 
weer de lichte afdaling naar de finish. Op de manier 
die ik wilde ga ik, samen met Herman, over de 
streep, 2 uur en 45 minuten na de start. Mijn missie 
is volbracht, ik heb afscheid genomen van mijn 
ziekte en laat die achter op deze berg. Ik word 
opgevangen door Wilma, Myrthe en Marit. De 
blijheid straalt van onze gezichten, we zijn blij en 
voelen ons winnaars. 

Vrijdag 
De vrijdag neem ik tijd voor mezelf en geniet van de 
dag van gisteren. In gedachten doe ik de berg nog 
dunnetjes over, we did it! 
Inclusief de toezegging komt het eindbedrag uit op 
34 miljoen!!! Ik zelf ben apetrots op een bedrag van 
ongeveer € 5.650. Ik heb de kans gekregen om na 
mijn ziekte iets terug te doen en ben er van 
overtuigd dat we met zijn allen het uiteindelijke doel 
gaan bereiken: van de dodelijke ziekte kanker een 
chronische ziekte maken!!!! 
Het afsluitende feest is één ontlading met de 
geweldige muziek van Pater Moeskroen.  
Het laatste lied is uiteraard het Ad6-lied, waarbij het 
dak er af gaat. Wat een sfeer, wat een gekte, wat 
een samenhorigheid. 
 
Zaterdag 
Vertrek vanuit Alpe d'Huez rond half 10. Stokbroodje 
eten in Annecy (helaas een verkeerde afslag 
genomen), de Mac in Luxemburg en uiteindelijk 
tegen twaalf uur terug bij het MMC. 
Het was een evenement wat ik voor geen goud had 
willen missen. Ik begrijp nu wat het is om met het 
Alpe d'Huzes virus te zijn besmet. Het voelt zo super 
om een week in een omgeving te zijn waar iedereen 
elkaar respecteert, waar iedereen er voor elkaar is, 
waar iedereen bezig is voor één gezamenlijk doel en 
waar eensgezindheid als gewoon wordt beschouwd. 
Iedereen die me heeft gesteund in deze tocht der 
tochten, hartstikke bedankt. Het was een 
formidabele ervaring met een super gevoel om iets 
terug te kunnen doen in de strijd tegen een ziekte 
die we gezamenlijk gaan verslaan. 
 
Ik dank de Koers van Oers voor de geboden 
mogelijkheid en bied dan ook graag mijn gedragen 
koerstrui met het logo van de Koers aan. 

Vlak na de finish, misschien wel het mooiste 
moment... 

Het spandoek in bocht 4, met o.a. de teksten 
“Dapper” of “Dankzij Oers fietst hij nog”. 

Hier nog wat info welke te vinden was op de website opgevenisgeenoptie.nl: 
 
Statistieken voor startnr : 7662  Naam : Ton Binnendijk  Chipnummer : 0007662 
Klim Start Bocht 16 Bocht 7 Aankomst Klim tijd 
1 10:26:07 10:50:54 11:35:03 12:28:22 02:02:15 
2 16:03:32 16:32:57 17:38:13 18:45:18 02:41:46 
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OMTT: De Hertogsroute 

De negende rit van de Oerse Motor Toer Tochten. 
 
Dit jaar was de organisatie zo vrij om de tocht 
flink eerder in het seizoen te plannen. 
Dit leek gezien de weersvoorspellingen een 
gewaagd plan, maar het bleek uiteindelijk een 
schitterende dag met volop zon te worden. 
 
De dag zelf begon 
uiteraard met een goeie 
bak koffie en een lekker 
stukje Multivlaai. Na een 
inleidend praatje van Jo 
was het woord aan de 
gehoorspecialisten van 
Verhoeven. 
Op boeiende wijze werden 
de verschillende 
mogelijkheden op het 
gebied van 
gehoorbescherming 
uiteen gezet.  
 
Vrijwilliger Gerard van der Sangen mocht hierna 
ervaren hoe het inmeten van oordoppen in zijn werk 
gaat (zie foto hieronder). 

 
Hierna was het de hoogste 
tijd, om wat later bleek, de 
mooiste tocht zonder dijkjes 
te gaan rijden. De drie 
voorrijders die beschikbaar 
waren gesteld vanuit de 
organisatie, bleken dankzij 
de tegenwoordig in ruime 
mate aanwezig zijnde GPS 
apparatuur als laatste groep 
gewone deelnemers mee te 
kunnen rijden. Uiteraard 
gevolgd door ons vaste 
bezemwagen team 
bestaande uit Rinus en Bob. 
 

Ook dit jaar is iedereen weer zonder problemen 
thuisgekomen. Sommigen hadden hier wel wat meer 
kilometers voor nodig (drie keer hetzelfde grindpad 
dankzij een verwarde Garmin).  
Hiernaast schijnt er in de omgeving van Hazeldonk 
nu een verward paard rond te lopen na een 
ontmoeting met een Buell en/of zijn berijder…  
 
Verder besloot Selma, die zonder motor was 
aangekomen bij d’Ouw School, toch maar achterop 
te klimmen om de tocht binnen redelijke tijd uit te 
kunnen rijden. 

Bij terugkomst bij d'Ouw School zorgden Kees en 
Pedro voor de dorstige mens en was de bekende 
BBQ van Maarten van de Sande al weer lekker op 
temperatuur. De OMTT organisatie zorgde voor het 
betere bakwerk zodat ook Maarten kon genieten van 
het natafelen. Een serieus moment vormde de 
aandacht voor twee motorrijders die helaas niet 
meer onder ons zijn. Het betreft twee leden van de 
Midlife Crisis Motor Club (MCMC) die recent 
overleden zijn. Nadat eerst Frank door kanker het 
leven liet was het een week later Jan die slachtoffer 
was van een dodelijk ongeluk. 
 
Een vast onderdeel 
voor de OMTT is de 
motorrijder van het 
jaar. Vroeger werd 
meestal de mening 
van de 
deelnemende 
motorrijders 
gevraagd, maar dit 
keer besloot de 
organisatie om zelf 
de knoop door te 
hakken. Ook dit 
jaar was het weer 
een close-finish. 
Maar na jaren op de 
tweede plaats te 
zijn geëindigd, was 
het nu eindelijk zo 
ver voor Jos ‘Zoetemelk’ Hoppenbrouwers.  
Jos kreeg nu zelf een vlaai kado met een heerlijke 
PUR smaak. Deze robuuste doe-het-zelf vlaai zal nog 
een hele tijd te bewonderen zijn bij Multivlaai in 
Veldhoven. 
 
Hiernaast waren er nog een aantal kleinere prijsjes; 
een mooie sjaal voor Jolanda Jonkers die net haar 
rijbewijs heeft gehaald, poetsmiddel voor onze 
kilometer vreter Tinus Stroosma en een protection 
board voor buikschuiver Michael ten Bloemendaal. 
 
Iedereen bedankt voor een zeer geslaagde dag en 
op naar onze 10e jubileum tocht in 2013. 
 
Voor meer informatie en foto’s zie: 
http://omtt.oerle.net 
 
 
 
 
Organisatie  
Oerse Motor Toer Tochten; 
 
Bob van Soolingen,  
Martijn van Balen, 
Rinus Hazenberg,  
Egbert Daal,  
Jo van Alst en 
Johan van Kessel. 

Selma..zonder motor. 
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jan1.joosten@kpnplan

Geweldig dorpsfeest! 

Boergondisch Oers is  
enorme co-productie! 

 
Beste mensen uit Oers, wat hebben we een geweldig 
dorpsfeest achter de rug! Het feest is begonnen op 
vrijdagavond in een prachtige beachtent met een 
koninklijke onderscheiding voor Oerlenaar van het 
jaar Frans Loots. Frans werd verrast door 
burgemeester Jack Mikkers 
en terecht voorzien van een 
koninklijk lintje!  
En dat was nog maar het 
begin van een onvergetelijke 
avond. Alle optredens in de 
‘huiskamer’ van Oers werden 
met gejoel en gejuich 
ontvangen.  
 
Tussen de optredens door hebben we voor de actie 
van Ton Binnendijk (Alpe d’Huzes) maar liefst  
515,- euro opgehaald. Daarmee had Ton zijn 

streefbedrag! Het schalde 
‘you’ll never walk alone’ 
door de tent. De cocktail 
shakers in cocktailbar het 
Slippertje hadden de avond 
van hun leven, vrijwel alle 
dames in Oers gingen aan 
de cocktail. Én er werd 
mee geproost op het 
podium samen met alle 
leden van Boergondisch 
Oers. De optredens dit jaar 
waren sensationeel en de, 
in groten getalle aanwezige 
jeugd, joelde het uit bij het 
zien van zoveel talent in 
Oers. 

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

De weergoden waren ons wel hééél gunstig gezind 
met het tropische beachweer op 1 en 2 juni.  
De kinderen hebben genoten van de kinderspelletjes 
op strandoers met versierde teenslippers, 
fruitcocktails en groepsfoto’s. Ook het ‘netjes’ 
georganiseerde volleybaltoernooi was een groot 
succes. De barbecue liep als een trein en was weer 
geweldig lekker en verzorgd door de Oerse horeca.  

Na de prijsuitreiking heeft de Motion Cover Band nog 
voor een super sfeer gezorgd om Boergondisch Oers 
2012 af te sluiten. Het waren 2 fantastische dagen. 
Waar moeten we beginnen met bedanken? Het was 
één grote co-productie, zonder jullie hulp is 
Boergondisch Oers niet mogelijk. Oerle bedankt. 
 
Stichting Boergondisch Oers 
 
Voor foto’s en uitslagen prijsuitreiking zie 
www.boergondischoers.nl 

Gevonden voorwerpen : 
trainingsjack rood/wit/blauw maat 152 en een bal. 

De Motion Cover Band. 
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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 

Hallo, wij zijn groep 8 en wij zijn met de FLL naar 
Mannheim geweest. 
Woensdag vertrokken we om 9.00u. Er waren veel 
mensen die ons kwamen uitzwaaien. 
De reis duurde 5 uur. We kwamen aan om half 3. 
 
Op woensdagmiddag gingen we met het team  
Food KidZ naar het Technoseum. Daar kwamen alle 
andere teams ook naartoe. ’s Avonds hadden we 
daar een disco. Dat was heel leuk! Ook kregen we 
daar eten. De worsten leken wel van plastic. 
De andere kinderen bleven op de slaaplocatie. Die 
aten daar. 
Op donderdag gingen we met zijn allen naar Schloss 
Mannheim. Daar kregen we een rondleiding. 
Toen gingen we met het team de pit area inrichten. 
De andere kinderen gingen toen naar het 
Technoseum. ’s Avonds gingen we met zijn allen 
uiteten. We kregen daar een schnitzel die groter was 
als je hoofd! 
Op vrijdag begonnen de wedstrijden. De 
presentaties gingen goed, de robot ging niet zo 
goed. 
Op zaterdag ging de laatste robotwedstrijd beter! 
Zaterdagmiddag gingen we met zijn allen pizza’s 
eten; dat was heel lekker en gezellig. 
Daarna was de prijsuitreiking.  

Wij hadden de 3e prijs gewonnen op het onderdeel 
Inspiration. 
 
Toen was het tijd om met de bus weer naar huis te 
gaan. Het waren  leuke dagen! 
 
Groetjes, Noortje en Sophie  
(en de rest van de klas). 

Food Kidz wint 3e prijs 

Bron: Koers van Oers, jaargang 14,  
nummer 4, juli 1984. 

 
Een jongetje vroeg zijn moeder om jam. “Te veel 
alsjeblieft”, zei hij. 

- - - - - - - - - - -  
Aan een aantal kinderen is gevraagd: 
Wat is een vader? 
 
Hij geeft me meestal wel geld als ik het nodig heb. 
 
Een vader is je beste vriend op de hond na. 
 
De meeste kinderen vinden ze reuze lui.  
 
Jouw vader en mijn vader zien er verschillend uit en 
doen anders, maar allemaal hebben ze het moeilijk. 
 
Iemand die je vertelt hoe je moet voetballen en niet 
de trainer is. 
 
Hij is bij ons thuis niet de baas want dat is mijn 
moeder. Maar hij mag van haar lang opblijven om 
het nieuws op de t.v. te zien. 
 
Vaders zijn ouders maar dan mannelijk. 

- - - - - - - - - - -  
Een ruimtevaarder nam van de maan af een foto 
van de aarde.  
“Hoe is hij geworden?” vroeg zijn collega later. 
“Gaat wel. Ergens in Australie moest de een of 
andere sufferd natuurlijk weer zo nodig bewegen." 

Ouw (k)oers 
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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) 

Veldhoven Culinair 

Veldhoven Culinair -  
een smaaksensatie voor iedereen! 
 
Van vrijdag 17 t/m zondag 19 augustus zal de 
derde editie van Veldhoven Culinair 
plaatsvinden.  
Een fantastisch culinair evenement waarbij lokale 
horecaondernemers zich presenteren. Dorpsplein De 
Plaatse, tegenover de kerk, wordt ingericht als 
culinair plein met diverse restaurants en een groot 
terras waar het publiek kan genieten van al het 
lekkers wat er vers wordt bereid. Om ervoor te 
zorgen dat iedereen, jong en oud, een onvergetelijk 
evenement beleeft, wordt ook dit jaar met zorg 
gekeken naar een juiste mix tussen het culinaire 
aspect, spetterende optredens en overige 
activiteiten waaronder het Kids-terrein voorzien van 
professionele opvang, verzorgd door Klokje Rond. 

Vanaf 2 juli kun je bij AH 't Look en  
AH Rapportstraat met je boodschappen 6 weken 
lang sparen voor GRATIS entreekaarten en 
consumptiemunten, Durpkes genaamd. Voor 
diegenen die geen entreekaart hebben gespaard, 
wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren slechts 
een dag entree gevraagd van € 4,-. 
 
Laat je zintuigen prikkelen en geniet van al het 
lekkers in een OERgezellige en ongedwongen sfeer! 
 
Voor meer informatie: www.VeldhovenCulinair.nl 

De kids vermaken zich in de Kids-corner. 
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Ballonrace 
 
Benodigdheden: 
Lange draden. 
Ballonnen. 
Rietjes. 
Plakband. 
 
 
Voor dit 
knutselwerkje 
geldt © Copyright 
www.knutselidee.nl 
Dit idee is ingezonden door:  
Manon Delbrouck uit Heverlee 
 
Neem het draad en steek dat door het rietje. Dan 
knoop je het draad aan een kast. (of ander meubel 
dat tegen een muur staat.)  
Je gaat naar de andere kant van de kamer en je 
knoopt het touw daar aan een ander meubel.  
Dit doe je 2 keer als je een wedstrijd wilt houden.  
Ieder blaast de ballon op en maakt die vast met een 
stukje plakband aan het rietje. (leg in de ballon 
geen knoop)  
Tel nu van 3 tot 0 af en laat op 0 de ballon los.  
Welke ballon is het verst geraakt? Die heeft 
gewonnen!  
Probeer telkens zo snel mogelijk de ballon aan de 
andere kant te krijgen. Komt de ballon niet direct 
aan dan moet je de ballon nog een keer opblazen. 

Ballonwagen 
 
Benodigdheden: 
Stukje karton (A5). 
Kartonnen wieltjes (5 cm). 
2 rietjes. 
Ballon. 
Lijm. 
Schaar. 
Perforator. 
 
Voor dit knutselwerkje geldt © Copyright 
www.knutselidee.nl 
Dit idee is ingezonden door: Josine 
 
Neem het karton en stop het dubbelgevouwen in de 
perforator. Goed aanduwen anders komen de gaten 
niet tegenover elkaar en dan de gaatjes in het 
papier maken.  
Vouw het karton dan zoals op het volgende plaatje 
en zet bijvoorbeeld een nummer op je wagen.  

Steek de assen, de rietjes, door de gaten en schuif 
de wielen erop. Controleer even of de wagen goed 
en soepel kan rijden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak dan een 
ballonhouder zoals je 
op het plaatje kan 
zien. Hiervoor kun je 
ook een stukje 
karton gebruiken.  
Klein gaatje erin met 
de perforator en een 
gleufje naar het 
gaatje toe om 
makkelijk de ballon 
erin te schuiven.  
 
 
 

Tip: je kan in plaats 
van een ballon ook 
een zeil maken en 
dan kan het er uit 
zien zoals op de foto 
hiernaast.  
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Uitslag kleur/knutselplaat van April 2012;  
“Lente” 

St. Jan Baptist zit. 
 
Dan komen we bij de vraag wat voor hobby’s ze 
heeft. Naast het kleuren, maakt ze 3D kaarten in 
alle maten en vormen. Dit jaar is ze begonnen om er 
wat van te verkopen. We hebben hier te maken met 
een ondernemer in de dop.  
Op de oranjemarkt heeft ze het laatst gestaan en 
heeft ze wat kunnen verkopen. Verder koopt een 
tante van haar wel eens kaarten. Aangezien mijn 
vader heel veel 3D schilderijen in alle maten en 
soorten heeft gemaakt en nog met enige regelmaat, 
ben ik nieuwsgierig geworden. Als ik vraag of ze een 
voorbeeld heeft, komt ze tevoorschijn met een heel 
fotomapje vol.  
Complimenten Mirte!! Heel knap gedaan!  

En met heel veel oefenen wordt het alleen nog maar 
beter. Als je wilt moet je maar eens bij mij binnen 
komen, dan laat ik zien wat mijn vader al gemaakt 
heeft. 
 
Waar was ik, oh ja haar hobby’s. Ze speelt 2 keer in 
de week korfbal bij BIO in het D1 team. 
Eén keer in de week trainen en één keer in de week 
speelt ze een wedstrijd. Ook hier heeft ze weer meer 
dan een “leraar”, namelijk trainer/coach Ruud en 
hulptrainster Laura. Volgens mij ken ik je 
hulptrainster...als ze tenminste is wie ik denk dat ze 
is. Mirte is graag buiten en thuis kun je haar vaak 
vinden op de trampoline achter in de tuin. 
 
Dingen verzamelen doet ze ook. Naast de 
verzameling 3D kaarten en de voorheen verzamelde 
Didl spullen, heeft ze ook een verzameling nagellak. 
Alle kleuren heeft ze bijna, maar haar favoriet is 
toch de kleur aquablauw. 

Dit keer ga ik op bezoek bij een oud winnares van 
de kleurplaat.  
Ik ga gezellig kletsen met Mirte van Beers.  
Ze heeft de kleurplaat al eens gewonnen in 2005, 
lang geleden dus. De kleine meid die toen won, is 
inmiddels al een grote meid van 10 jaar met nog 
steeds veel kleurtalent. 
 
Ze woont op de Zandoerleseweg 13c dus ga ik met 
dit mooie, iets te warme weer, lekker op de fiets er 
naar toe. Uit het zonnetje maar wel buiten zorgt 
Wilma –haar moeder- voor een cola en ga ik Mirte 
het hemd van haar lijf vragen. Best moeilijk 
aangezien ze geen hemd aan heeft. Haar broer Stef 
is samen met een vriend in de tuin aan het 
voetballen en Frank, haar vader, is aan het werk. 

Mirte zit op de St. Jan Baptist.  
Maar nu dat de school compleet verbouwd wordt, zit 
ze met haar klasgenootjes van groep 6/7 tijdelijk in  
d’Ouw School. Net zoals veel groepen heeft ze meer 
dan een leraar. Ze noemt op; meester Patrick, juf 
Estelle, juf Danny –op vrijdag alleen- en als 
ondersteuner Miranda. 
Ze is nog niet in de St. Jan Baptist geweest om te 
kijken hoe het er nu al uitziet. Ze is wel erg 
nieuwsgierig! In het begin moest ze wel wennen om 
in d’Ouw School les te volgen. En was het door het 
feit dat ze alleen met hun groep nog in Oerle zitten 
wel erg rustig. Wat ook wel wennen was. Ik heb het 
haar vergeten te vragen, maar ik denk dat ze wel 
heel blij zal zijn als ze in het nieuwe schooljaar weer 
terug naar de vertrouwde plek van school kan.  
Toch Mirte?! 
 
Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat haar 
beste vriendin, Marjolein van Meijl, ook op de  
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Deze maand Groep 8 
 
Afscheid van de Basisschool 
We zijn al bijna klaar met de bassischool. Er zijn al 
veel fuiven geweest. En we zijn natuurlijk ook nog in 
Mannheim geweest. De uitlsag en het verslag van 
Foodkidz in Mannheim was al een paar pagina’s 
terug te lezen.  
We vinden het allemaal best wel jammer om 
afscheid te nemen van de basisschool. Maar ook 
leuk om naar de middelbare school te gaan. We 
hebben allemaal heel veel zin in het kamp en de 
afscheid barbecue. Binnenkort hebben we ook een 
peanutbal toernooi en onze musical.  
We hebben er veel zin in!  
 
Prettige vakantie en tot ziens! 
Groetjes Laura en Meral 

De namen, in willekeurige volgorde, zijn:  
Sven, Bibi , Joep, Bram, Danielle, Noah,  
Noortje (Food Kidz), Noah, Kasia (Food Kidz), 
Denise (Food Kidz), Sophie (Food Kidz), Lovina,  
Willem (Food Kidz), Eveline, Anne,  
Glenn (Food Kidz), Meral, Luuk, Niels en Laura  

Naast het uitkiezen van een nieuwe kleur nagellak, 
mag je haar wakker maken voor een lekkere 
biefstuk met frietjes….een dame naar mijn hart. Mij 
mag je voor een biefstuk ook ‘s-nachts wakker 
maken. Alleen als er spruitjes of rookworst op het 
menu staan, moet je haar vooral laten slapen! 
Als het moet eet ze dat wel, zoals ze eigenlijk alles 
wel eet. 
 
Ze houdt ook wel van eten want ze kijkt graag naar 
het kookprogramma “De Chef” dat te zien is op  
Net 5. Op de foto is ze volop bezig met het bakken 
van een taart en het decoreren ervan met fondant. 
Mirte is een hele creabea want, als ze later als ze 
nog groter is, wil ze graag mama opvolgen. 
Die is bloemiste bij Keijzers rozen…dat wil ze dus 
graag worden, bloemiste.   
 
Het is niet de eerste keer dat ze iets wint. Behalve 
het winnen van de kleurplaat voor de 2de keer, is ze 
al een keer 2de geworden bij  ballen gooien.  
Ze heeft tijdens de spaarweek van de Rabobank de 
1e prijs gewonnen met het raden van het aantal 
chocolademunten in een pot. Met het 
vakantieprogramma heeft ze een keer een beker 
gewonnen. Kortom, al een hele lijst en ze kon nog 
wel even doorgaan! 
 
Toen ik vroeg of ze zelf nog iets wilde toevoegen 
aan dit interview wilde ze allereerst zeggen dat ze 
heel erg blij is dat ze de kleurplaat heeft gewonnen! 
Daarnaast dat ze nog gaat kanoenen met de 
vriendengroep van papa. Dat is een groep van totaal 
36 mensen met aanhang en kinderen meegeteld. 
Ook gaat ze dansen, dat is een Bioactiveit. En dat ze 
meedoet aan de “Samenloop voor Hoop” actie. Een 
heel druk programma zoals je ziet, maar wat wil je 
met zo’n energieke meid!! Ik doe het ze niet na! 
 
Mama’s omschrijving van Mirte is dus niet zo 
verrassend; Mirte is een heel creatief, sociaal en 
behulpzame meid. Een tikkie eigenwijs, maar op die 
leeftijd hoort dat erbij. 
 
Bedankt Mirte voor dit interview.  
Ik vond het gezellig om even met 
je te kletsen. 
Heel veel plezier met je prijs! 

Schoolnieuws 
Elke maand hebben we het 
schoolnieuws. Hiermee zetten 
we elke keer 1 of meerdere  
klassen van de basisschool  
een beetje in het zonnetje. 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 
 
  

 
Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 30 juli 2012 in de gele brievenbus, die naast de ingang 

van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.  
P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  

Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat juni 2012’ en druk de pagina af. 
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Agenda 2012 
Juni  
19 KVO & KVB: Fietstocht 
22 Ophalen plastic afval + groene kliko 
23 Ophalen oud papier 
23-24 TCO: Tieners4tieners weekend 
23-24 BIO: kamp jongste jeugd (D-E-F) 
23 Gilde St. Jan Baptist: 19.00 uur 

leukenvogelschieten op de Wintelresedijk 
24 9.30uur: viering 100 jarig bestaan kerk  

St. Jan de Doper 
24 Gilde St. Jan Baptist: 9.30u H. Mis met 

zegening St. Janstrossen   
 14.00 uur Opening gildehuis 
24 St. Jansmarkt 
25 Gilde St. Jan Baptist: 9.00 uur H. Mis voor 

de levende en overledene gildebroeders 
 10u d'n trek naar Zandoers met het bidden 

van het Rozenhoedje 
 22.30u ondervendelen van nieuwe 

gildebroeders op kerkplein 
25 KVB: Teaparty 
26 Gilde St. Jan Baptist: 19u H. Mis voor de 

overleden en levende gildebroeders 
27 KVO: Fietsen vertrek om 10.00 uur vanaf 

het kerkplein 

Zomervakantie 30 juni t/m 12 augustus 

Juli  
6 Ophalen plastic afval + groene kliko 
20 Ophalen plastic afval + groene kliko 
28 Ophalen oud papier  
29 Vak.Progr.: Olympische dag 
31 Vak.Progr: Bobbejaanland 
  
Augustus   
1 t/m 3 Vak.Progr. Wandelen 
3 Ophalen plastic afval + groene kliko 
5 Vak.Progr: Vossenjacht+Jubileumfeest voor 

kinderen, ouders, oud bestuursleden 
7 en 8 Vak.Progr: Bivak Oerle 
7 t/m 9  Vak.Progr: Bivak Valkenswaard 
9 t/m 12  TCO: Bivak 
10 Vak.Progr.: Jubileum Afsluitavond 
17 Ophalen plastic afval + groene kliko 
19 TCO: Afsluitingsfeest 
22 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in  

d’Ouw School 

25 Oophalen oud papier  
31 Ophalen plastic afval + groene kliko 

24 Basisschool St. Jan Baptist: Open dag; 

September  
5 KVB: Lange fietstocht 
5 KVO: Gymmen in d'Ouw School 9.00uur 
5 KVO: Openingsavond 19.30 uur in  

d'Ouw School 
10 KVO: Volksdansen 19.00uur d 'Ouw School 
14 Ophalen plastic afval + groene kliko 
19 KVO: Kienen om 19.30 uur in  

d'Ouw School 
22 Ophalen oud papier  
24 KVB: Kruiden maken 
26 KVO: IVN-wandeling start om 10.30u bij  

Gasterij 't Dorpsgenot 
28 Ophalen plastic afval + groene kliko 
28-29-30 Harmonie: Cult & Tumult 

Oktober  
3 KVO: Tombola avond 19.30 uur in  

d’Ouw School 
10 Vergadering Wijkplatform om  20.00u in   

d'Ouw School 
10 KVO: Bowlen, 19.30 uur in Flying Bowling 
12 Ophalen plastic afval + groene kliko 
12 t/m 14 BIO: Kamp oudste jeugd 
15 KVB: Hou van Holland spel 
17 KVO: Moederdagviering om 19.30 uur in 

d’Ouw School 
26 Ophalen plastic afval + groene kliko 
27 Ophalen oud papier  
27 t/m 31 KVO: Halloween, 19.00 uur,  

locatie Fam. Theeuwes 
27 t/m 31  Groen en Keurig: Pompoenenplezier met 

Halloween 

November   

9 Ophalen plastic afval + groene kliko 
12 KVO & KVB: Avond in d’Ouw School 
23 Ophalen plastic afval + groene kliko 
24 Ophalen oud papier 
26 KVB: Sinterklaasviering 
28 KVO: Sinterklaasavond, om 19.30 uur in 

d’Ouw School 
28 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in 

d’Ouw School 

December  
7 Ophalen plastic afval + groene kliko 
10 KVB: Doe-avond kerst 
12 KVO: Kerststukjes maken, om 19.30 uur in 

d’Ouw School 
16 Harmonie: Kerstconcert in de kerk 
16 Chant’Oers: concert in Maxima Medisch 

Centrum 
17 KVB: Kerstviering 
19 KVO: Kerstviering, om 19.30 uur in  

d’Ouw School 
21 Ophalen plastic afval + groene kliko 
22 Ophalen oud papier 
28 t/m 30 SHO: fototentoonstelling van bruidsparen 

1900-2000 in d'Ouw School 

De volgende kopijdatum is 
30 juli 2012 



Dankzij alle mensen die op zaterdag 2 juni aanwezig waren bij Boergondisch Oers, 
heeft Ton Binnendijk voor Alpe d'HuZes zijn streefbedrag gehaald!  
Er is die avond maar liefst € 515,95 opgehaald! Oerle bedankt. 


