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Swimbattle 2014 

Wij, (Emma Buijs, Bas van Hoof, Chris Jansen, 
Siegert de Jong, Jens Reuter en Mart vd Velden 
uit groep 7 van Basisschool St. Jan Baptist) 
hebben dit jaar meegedaan aan de Swimbattle 
2014 bij Den Ekkerman in Veldhoven. 
 
We hebben allerlei spelletjes moeten doen zoals de 
mattenrace. Dan moest je met 2 personen op de 
mat gaan zitten en met een bolletjeslijn probeer je 
zo snel mogelijk naar de overkant komen en dat 
negen keer. Je moest ook matjes opduiken, daar 
stonden letters op. 

Dan was er ook nog het sprongenspel. Je moest dan 
6 hoekduiken, 6 bommetjes en 6 gekke sprongen 
maken. Wij hadden 11 van de 18 punten gehaald, 
want bij elke sprong kon je een punt verdienen. 
Er was ook nog een spel en dat heette het 
polonaisespel. Dan moest een kind van je team in 
het water gaan staan en als er dan de naam van je 
school werd geroepen dan moest je door de benen 
van het persoon die al in het water stond door 
zwemmen, totdat je aan de overkant van het 
zwembad bent. 

Het laatste spel was ook letters opduiken en met de 
letters die je had opgedoken moest je een woord 
maken. Het woord met de meeste punten won het 
spel. Wij hadden 13 punten met het woord theetijd! 
Door dat woord hadden wij gewonnen !!!!!!!!!!!!!!!! 

Omdat wij hadden gewonnen kregen we uiteraard 
een beker en een vrijkaartje om daar te gaan 
zwemmen. 
 
Het was leuk om eraan mee te doen nou maar 
hopen dat volgend jaar groep 7 ook wint. 
 
Groetjes Mart en Emma. 
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Redactie 
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy, 
Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,  
Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel, 
Janine Zwerink- Nijlunsing. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ). 
Op de volgende plaatsen ligt de Koers:  
bij de Rabobank in Oerle 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 
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 
 
Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd). 
 
Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  ( 112 
Geen spoed, toch politie  ( 0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253 33 33 
 
Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meld 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 
Binnenkant van de kaft: 
Swimbattle 2014 
 
(K)Oers met name(n) 2 
Eetpunt de Berkt 2 
Overpeinzingen 3 
Feestelijke 1000ste rit 4 
Oersmakelijk 5 
De parochie 6 
Crypto Oers, puzzel 9 7 
Het interview 8 
Basko MD1 kampioen 10 
WK-poule Koers van Oers 11 
Verslag Oerse Motortoertocht 12 
Verslag BIO gezelligheidstoernooi 13 
Programma Vakantieprogramma 14 
Inschrijfformulier Vakantieprogramma 15 
Advertentie in de Spotlight 16 
Incasso aankondiging 17 
Help mee tegen kanker 18 
3e plek bij NK zaalvoetbal 19 
Ouw (k)oers 20 
Winnaars TCO rondvlucht 22 
Concert Chant’Oers 22 
iPads bij kinderopvang 23 
Hokus Pokus 

Schoolnieuws 24 
Nog meer schoolnieuws 25 
Puzzelen: zoek de 6 verschillen 27 
Uitslag kleur-/knutselplaat april 2014 28 
Puzzelen: woordzoeker 30 
Kleur-/knutselplaat: smurfen 31 

Agenda 32 

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl 

Colofon 

de Run 5429 
Postbus 407 
5500 AK Veldhoven 

T. 040 - 206 94 95 
F. 040 - 206 55 20 
E. info@reprof.nl 

Verschijningsdata 2014 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

7 25-06-2014  28 (09-07-2014) 

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers)  

8 25-08-2014  37 (10-09-2014) 

9 30-09-2014  42 (15-10-2014) 

10 29-10-2014  46 (12-11-2014) 

11 01-12-2014  51 (17-12-2014) 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

(K)Oers met name(n) 

Bedankt 
 
Bij deze wil ik iedereen namens mij en mijn familie 
heel hartelijk danken, voor de 
felicitaties die ik heb mogen 
ontvangen voor mijn Koninklijke 
onderscheiding. 
De vele bloemen, kaarten en 
felicitaties waren overweldigend. 
Het was een onvergetelijke dag, 
iedereen heel hartelijk bedankt.  
 
Met lieve groeten, 
Marlies van Kollenburg 
 

-=-=-=-=-=- 

Oud-voorzitter en redactielid  
Koers van Oers neemt afscheid 
 
Nadat ze eind 2013 al haar bestuursfunctie als 
voorzitter van de Stichting Koers van Oers had 
neergelegd, heeft Kitty Tholen onlangs ook 
besloten te stoppen met redactiewerk voor het 
Oerse nieuwsblad. 
 
In eerste instantie verwachtte Kitty dat het 
redactiewerk voor de Koers van Oers na haar 
verhuizing uit Zandoerle goed te combineren zou 
blijven met haar vele andere activiteiten. Inmiddels 
is echter gebleken dat het toch moeilijk is om 
‘voeling’ te houden met alles wat er in en rond Oerle 
gebeurt terwijl je niet meer midden in de Oerse 
gemeenschap staat én bovendien erg actief bent 
met andere (vrijwilligers-) activiteiten.  
 
Kitty zal vanuit haar betrokkenheid bij de parochie 
Christus Koning (waar de St. Jan de Doperkerk deel 
van uitmaakt) wel de Parochieberichten blijven 
redigeren. De rubriek ‘Advertentie in de spotlight’ zal 
echter in de toekomst door Milja de Jong worden 
vormgegeven.  
 
Nogmaals spreekt de redactieraad haar enorme 
waardering uit voor Kitty’s tomeloze inzet vanaf de 
oprichting van de Stichting Koers van Oers in 1992 
tot heden. Ze was bij het Oerse blad betrokken 
vanaf het allereerste begin en heeft het zien 
‘opgroeien’ van onregelmatig verschijnend 
gestencild en aan elkaar geniet blaadje tot het 
prachtige blad met kleurenfoto’s dat de  
Koers van Oers nu is. 
 
Kitty, bedankt! 

Eetpunt de Berkt 

Kennismaking met Eetpunt de Berkt 
Maandag 23 juni & woensdag 25 juni 

Als koken voor u een probleem is, maar u toch zo 
lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen,  
kom dan naar ons eetpunt op de Berkt. 
Eet een keer gratis mee en maak kennis met de 
gezelligheid van samen eten. 
Vanaf half 1 bent u welkom aan de Wilgenman 1 in 
Veldhoven. 
U kunt zich tot 18 juni telefonisch aanmelden bij 
SWOVE, tel. 040-2540066. 
 
Wilt u graag komen, maar zoekt u vervoer? 
Dan kunt u eenmalig gebruik maken van 
Veldhopper. Kosten € 5,00. 
 
Graag tot dan, 
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven 
Burgemeester van Hoofflaan 70 
www.swove.nl 
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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

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) 

Overpeinzingen 

Mijn nieuwe laptop (Lappie zoals ik 
hem gedoopt heb) staat nu een 
paar weken bij mij in huis en heel 
langzaamaan word ik wijzer van 
alles wat er op staat en wat ik er 
mee kan doen. Natuurlijk is dat 
niet zonder slag of stoot gegaan en 
ik heb dan ook wel al een aantal 
keren een lesje bezocht, want heus 
voor iemand met mijn kennis van 
een computer is er heel veel nieuws onder de zon. 
Dus er zullen nog wel een aantal lesjes volgen denk 
ik zo. 
Maar nu ben ik dan toch zo ver dat ik in elk geval 
weer een overpeinzing kan tikken op mijn nieuwe 
Lappie en wie weet worden we beste maatjes van 
elkaar. Wanneer jullie dit lezen, is het me dus ook 
gelukt om deze overpeinzing te versturen.  
Een en ander heeft natuurlijk wel betekend dat ik al 
vele uurtjes achter Lappie heb doorgebracht en 
gewoon minder tijd had om andere dingen te doen. 
Enfin ik krijg weer wat getikt en dat is voorlopig het 
belangrijkste. 
 
Afgelopen week heb ik nieuwe ramen gekregen. 
Niet dat mijn ramen na zo’n kleine 15 jaar gebruik 
kapot gesprongen waren, maar in de loop der jaren 
heeft het cement van de gevel tijdens de nodige 
regenbuien rare dingen met mijn ramen gedaan. 
Grote strepen zijn er ingeëtst en in de loop der jaren 
dieper en dieper geworden en daardoor werd het 
zicht duidelijk minder. Dus zag de huizeneigenaar de 
noodzaak er van in om de ruiten te vervangen. 
Nou ik kan je wel vertellen dat dat, bij mijn 
appartement in elk geval, een 
spannende aangelegenheid was. 
Om half negen ’s morgens stonden 
twee mannen voor mijn deur en de 
eerste ruiten werden aardig snel 
verwisseld. 

Het probleem zat hem dan ook in het grote 
voorraam, want dat kon onmogelijk via de lift naar 
boven of naar beneden gebracht worden. Daar was 
een hoogwerker 
noodzakelijk voor. 
Helaas bleek ook de 
hoogwerker te licht om 
mijn zware voorraam 
naar beneden te 
krijgen, dus het idee 
was om dat ter plekke 
in stukken te zagen. 
Natuurlijk was het wel 
zaak dat het nieuwe 
raam eerst boven was, 
zodat dat erin gezet kon worden als het oude raam 
eruit was. 
Dat alles lukte uiteindelijk via het kleine balkon dat 
ik gelukkig nog heb, maar dat alles nam heel wat 
meer tijd in beslag dan de bedoeling geweest was. 
En niet alleen ik was blij dat het net die dag weer 
eens droog was! 
Tegen half een was de klus gepiept en keek ik weer 
door ‘heldere’ glazen (ze moeten natuurlijk nog wel 
ff gezeemd worden hè). 
In de loop van de middag 
verdween ook de oude ruit van 
hier en de rust keerde weder in 
mijn appartementje. 
 
Thea. 
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Fietsenmaker nodig? 
Bel Bert van Eeten ( 06 21 84 81 65 en 

de mobiele fietsenmaker komt naar u toe. 
Op afspraak: 

bij u aan huis, op het werk of wanneer het u uit komt 
of 

iedere vrijdag van 13.00 uur tot 14.30 uur 
op het marktplein in Oerle. 

Dat is nou service. 

Tweewielerservice Bert van Eeten 
www.fietsned.nl 

Feestelijke 1000ste rit 

Deze week hebben we op een 
feestelijk manier de 1000ste rit van 
Veldhopper, de vervoersdienst op 
maat van SWOVE, binnen gehaald. 
De chauffeur Nico Peijnenborgh 
was op pad met twee dames 
tegelijk, zij waren blij verrast met 
de ludieke ontvangst. Een groep andere 
Veldhopper vrijwilligers stond te wachten met 
een kleurrijke ‘1000-RIT’ slinger.  

Sinds vorig jaar is de begeleide vervoersdienst voor 
kwetsbare ouderen actief in Veldhoven. Een kleine 
20 chauffeurs zorgen dat 40 ouderen van achter de 
voordeur met veel aandacht op de plaats van 
bestemming komen. In totaal ondertussen nu dus 
meer dan 1000 keer. 
Na dit onthaal stond binnen bij de dagopvang 
‘Samen de dag door’ de koffie met taart klaar.  

 

Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 
 Fax: 040 - 205 27 20 
Mob: 06 - 53647982 

jan1.joosten@kpnplanet.nl

Een vaste klant van Veldhopper maakte er geen 
geheim van dat ze het vervoer met Veldhopper erg 
waardeert “Elke rit verloopt soepel, het is geweldig! 
Het zijn allemaal betrouwbare chauffeurs, ik voel me 
erg op mijn gemak. Mijn dochter woont ver weg en 
mijn zoon werkt door de week. Anders zou ik thuis 
moeten blijven en dan zijn de dagen erg lang. Hier 
bij ‘Samen de dag door’ heb ik aanspraak. 
Veldhopper is echt een uitkomst en je pikt ook nog 
eens iets leuks mee, zoals vandaag.” 
Jan Tekelenburg een van de vrijwilligers van het 
eerste uur “Het werk voor Veldhopper geeft je een 
beetje een nuttig gevoel voor de maatschappij. Ik 
word morgen 65 jaar en zolang ik kan, probeer ik 
anderen te helpen. Als ik niet meer kan dan hoop ik 
dat er anderen zijn die me helpen”.  
Is dat geen pracht van een motivatie! Op naar de 
2000ste rit. 
 
Mocht u dit aanspreken, SWOVE is dringend op zoek 
naar uitbreiding van het Veldhopper team. Buiten 
het rijden zijn er ook andere taken te doen. Dus heb 
je een uurtje over meld je aan bij SWOVE. 
 
SWOVE 
Burgemeester van Hoofflaan 70,  
5503 BR Veldhoven  
Telefoon: 040-254 00 66  
(bereikbaar op ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur) 
Email: info@swove.nl 
www.swove.nl 
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Egbert Daal. 
 
Gebakken Rijst met Kip en Garnalen 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
− 2 kopjes rijst voor 4 personen, bij voorkeur een 

dag eerder gekookt  
− 2 stuks kipfilet, totaal 200 tot 300 gr 
− Gepelde en schoongemaakte gamba’s, ca. 4-6 per 

persoon 
− 1 pak diepvries doperwten en worteltjes 
− 1 grote ui 
− Een paar teentjes verse knoflook 
− 2 tot 3 eieren 
− 3 tot 5 eetlepels Sesam-olie 
− 3 tot 5 eetlepels Ketjap Manis 
− 2 tot 3 eetlepels Slaolie 
 
Bereidingswijze 
1. Bereid eventueel de rijst voor zoals men altijd 

geacht wordt te doen en laat deze minstens een 
paar uur afkoelen. Bij voorkeur dit allemaal een 
dag eerder doen 

2. Snijd de kipfilet in kleine stukjes en bak deze in 
een hete pan of wok met een beetje slaolie of 
olijfolie. De kipstukjes lichtjes kruiden met zout, 
peper en paprika 

3. Doe de gepelde en schoongemaakte gamba’s bij 
de kip en laat deze gaar worden 

4. Haal de kip en gamba’s van het vuur en dek dit 
af voor later 

5. Verwarm wat sesamolie in een grote pan of wok, 
Let op, sesamolie heeft een intensieve smaak 
dus niet al te veel gebruiken en niet laten 
aanbranden 

6. Snipper de ui en voeg deze met een aantal 
gehakte knoflookteentjes toe aan de pan of wok. 
De ui en knoflook kort laten fruiten 

7. De pak met bevroren doperwtjes met worteltjes 
toevoegen en telkens roeren tot het gaar is 

8. Breek de eieren en voeg deze toe aan de pan 
met uitjes knoflook en groenten 

9. De ingrediënten in de pan blijven roeren totdat 
de eieren gestold zijn en een mooi geheel 
vormen met de groenten 

10. Voeg wat lepels Ketjap Manis, de rijst, de kip en 
de gamba’s toe aan de pan en deze goed door 
de pan roeren 

11.  Opdienen met wat fijn gesneden lente-ui, een 
frisse salade als bijgerecht en een mespuntje 
sambal voor de liefhebbers 

12. Als alternatief voor rijst kun je ook een keer 
Miehoen of Bami gebruiken. 

 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat wij thuis gek 
zijn op dit soort eenvoudige maar smakelijke 
gerechten. Het is redelijk snel te maken en vergt 
niet al te veel van je, zeker als je bijvoorbeeld door 
de week te weinig tijd hebt om te koken. Verder heb 
ik dit mooie recept gekregen van mijn nichtje uit 
Curaçao, hiervoor dank Ismae  
 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan 
Selma van Balen 
 
Waarom? 
Ik kies voor Selma omdat deze goedlachse 
meid best een keer een van haar culinaire 
geheimpjes middels een mooi recept mag 
vrijgeven aan de Oerse gemeenschap. Ik 
kan niet wachten….  

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

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Zaterdag 14 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor R. Franken (samenzang) 
 
Zaterdag 21 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pater S.R. Malaka

(The Unity) 
 
Dinsdag 24 juni: Geboortedag St. Jan de Doper 
09.00 uur: Eucharistieviering met pater S.R. Malaka 

(Convocamus?) 
Zegening van de St. Janstrossen + met 
het gilde St. Jan Baptist 

 
Woensdag 25 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pater S.R. Malaka 

(met gilde) 
 
Zaterdag 28 juni: 
Viering van het 12½ jarig priesterfeest van 
pater Malaka 
10.00 uur: Eucharistieviering met pater S.R. Malaka 

en zijn Indiase collegae (Convocamus) 
 
Zaterdag 5 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn (samenzang) 
 
Zaterdag 12 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor R. Franken (samenzang) 
 

Zaterdag 28 juni – Pater Malaka  
12½ jaar priester 
Op zaterdag om 10.00 uur zal pater Malaka en zijn 
Indiase priestervrienden door het gilde St. Jan 
Baptist bij de pastorie worden afgehaald om samen 
de kerk binnen te trekken voor een feestelijke 
Eucharistieviering ter gelegenheid van zijn koperen 
priesterfeest. Het is precies 12½ jaar geleden dat hij 
in India tot priester werd gewijd. Hij is missionaris 
van de orde van de Heralds of Good News.  
In 2006 kwam hij naar Nederland en was hij 
achtereenvolgens werkzaam in Oss, Eindhoven en 
Loon op Zand. Inmiddels woont hij alweer 2 jaar 
hier op de pastorie en is hij vooral actief in de  
H. Caecilia-, H. Lambertus- en onze kerk. Na afloop 
van deze viering, opgeluisterd door het koor 
Convocamus, zal hem door het gilde een 
vendelgroet worden gebracht en wordt hij met zijn 
gezelschap én de kerkgangers begeleid naar de 
receptie in Dorpscentrum d’Ouw School.  
Wilt u nog een cadeautip? Pater Malaka weet in zijn 
district in India nog voldoende projecten waar 
weeskinderen en armen met de inhoud van uw 
envelop goed geholpen kunnen worden.  
Uiteraard zijn alle parochianen van harte welkom in 
de H. Mis evenals op de receptie in d’ Ouw School! 
 
Kerkwijkcentrum = kwc: 
dinsdagmorgen van 9.30 – 12.00 uur 
Vanaf 3 juni is het kerkwijkcentrum in de sacristie 
geopend. U kunt er terecht voor het opgeven van 
een misintentie, het aanvragen van een doopsel of 
huwelijk, ziekenbezoek of zo maar een praatje bij 
een kopje koffie/thee. Mogelijk hebt u andere 
opmerkingen of vragen die u met iemand wilt delen. 
Pater Malaka zal ongetwijfeld vaak aanwezig zijn en 
om beurten zijn uw gastvrouwen Marlies van 
Kollenburg, Jeanneke Meijers en Alexa Peijnenborgh 
aanwezig.  
In verband met het vele vandalisme in vooral de 
dorpskom wordt de brievenbus van de pastorie 
gebruikt voor uw mededelingen, enveloppen met 
misintenties e.d., die u niet op die dag kwijt kunt. 
Ook de brievenbus bij Martien van Bree blijft nog 
graag klepperen. Graag duidelijk aangeven voor wie 
de post bedoeld is en i.v.m. een misintentie graag 
naam van de overledene, de datum en naam + 
telefoonnummer van de aanvrager vermelden. 
Tijdens uitvaarten is het kerkwijkcentrum gesloten!  
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Abel Vroegh, Marenberg 6 
Timo Plas, Dieze 9, 
Iris Schreuder, Sondervick 93 

Overleden: 
† Jan Feijen, 75 jaar 
† Jeanne Dereumaux – v Nistelrooij, 82 jaar 
 
Pastores: 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78 78 923 b.g.g. ( 040 - 253 22 26 
Pater S.R. Malaka,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.  
( 040 – 205 13 50 b.g.g. ( 040 - 253 22 26 
 
KerkWijkCentrum:  
open op dinsdag van 9.30 – - 12.00 uur.  
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA, ( 040 – 205 12 02 
e-mail: 
st.jandedoperkerk@christuskoningveldhoven.nl 
 
Melding van overlijden: 06 – 10 47 52 26 

Opgeven van misintenties, huwelijk of 
jubileum:  
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 op bovenstaand adres t/m iedere 
laatste maandag van de maand  
(per intentie € 10,-).  
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden 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.christuskoningveldhoven.nl 

Nood of alarmnummer van de pastores:  
( 06 – 10 47 52 26 
Voor een ziekenzalving of overlijden wordt u 
verzocht het noodnummer van de parochie te 
gebruiken. Ook de uitvaartondernemers zijn hiervan 
op de hoogte. 
 
Communie voor zieken 
Iedere 1e vrijdag van de maand bestaat de 
mogelijkheid voor ouderen of zieken, die niet meer 
naar de kerk kunnen komen, om thuis de  
H. Communie te ontvangen. U kunt hiervoor 
telefonisch een afspraak maken met Pater Malaka, 
tel: ( 205 13 50. 
 
Mededelingenblad  
Achter in de kerk vindt u vanaf iedere 1e zaterdag 
van de maand het Mededelingenblad met de 
misintenties en overige informatie.  
U kunt dit ook aanvragen via 
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl  

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen,etc beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond. 
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto’s wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans! 
 
De oplossing van Crypto 8 was:  
1. Adrie HAm 
2. SanDers 
3. De KoRrel 
4. FeIt 
5. MAlaka 
6. FiAt 
7. KaNon 
8. WijkzuSter 
 
Familienaam: Adriaans 

De inzenders met de juiste oplossing zijn:  
Sjaan van Beers, Mieke van Campen, Annie Eliéns, 
Rita Everaard, Rob Fasen, Zus Sanders en  
Annie Stemerdink. 

 
1. Organiseren samen met BIO een markt in 7 op 

4 oktober a.s. (5,3,4) 
2. Frans en Mia zijn niet van de rustige heuvel (10) 
3. Niet dichtbij niet jongen in de Vilderstraat (8) 
4. Kom Bij Ons een cursus tablet volgen (3) 
5. Elly en Jan zijn niet aan mode onderhevig (7) 
6. Ik ben als priester bang dat ik vader lastig val 

(7) 
7. Een dorpscentrum waar vroeger les werd 

gegeven (4,6) 
8. Klinkt alsof Loïs aarde in een gat heeft gedaan 

(8) 
9. Deze straat op De Berkt is ook kerstgroen (5) 

Crypto Oers, puzzel 9 

1                          

2                        

3                      

4                 

5                     

6                     

7                        

8                      

9                   
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Camping 't Denneke 
'Rust, ruimte en gezelligheid!' 
Al jarenlang wandelen wij er iedere week 
langs. Nooit zijn we er eens gaan kijken. Toen 
we afgelopen week over Camping 't Denneke 
liepen waren wij aangenaam verrast. Wat een 
fijne, gemoedelijke plek om lekker tot rust te 
komen, te vissen of om een heerlijke gerookte 
forel te kopen! 
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken 
 
Camping 't Denneke bestaat ruim 18 jaar. Wat in 
het verleden ooit is begonnen als een veld vol met 
kerstbomen, is geleidelijk aan veranderd in een 
mooie, rustige SVR camping met forellenvijver. In 
april 2012 heeft de familie Van Genugten - Van der 
Meijden de camping overgenomen. Sinds een jaar 
wonen Ad en Cindy samen met hun drie zoons 
(Brent, Tom en Rinn) in het woonhuis dat bij de 
ingang van de camping staat.  

Het interview 

Van vrachtwagenchauffeur tot 
campingbeheerder 
Ad vertelt: "Ik ben vroeger eigenlijk begonnen als 
internationaal vrachtwagenchauffeur. Na de 
geboorte van onze oudste zoon ben ik alleen in het 
binnenland gaan rijden, maar dat vond ik niet leuk. 
In Nederland sta je zo veel in de file. Daarom ben ik 
op de planning terecht gekomen. Dat heb ik ruim 
zeven jaar gedaan tot aan het management toe, 
maar dat was heel hectisch. Op een gegeven 
moment kregen wij de kans om hier de camping 
over te nemen en dat hebben we toen gedaan. Het 
is totaal iets anders, ik moet echt hard werken en 
ben voortdurend bezig met fysiek werk. Maar die 
stress en spanning van mijn vorige baan is volledig 
weg." 
 
Veranderingen op de camping 
"Het werk dat wij de afgelopen jaren verricht 
hebben is eigenlijk niet zo heel goed zichtbaar. Wij 
hebben bijvoorbeeld voor de hele camping nieuwe 
stroomvoorzieningen en nieuwe waterleidingen 
aangelegd. Dat lag eerst niet helemaal onder de 
grond maar is nu volledig weggewerkt. Nu kunnen 
mensen kiezen of ze 6 of 10 ampère stroom willen 
hebben.  
Afgelopen jaar hebben wij de afwasruimte 
vernieuwd en we hebben een heel mooi extra veld 
gecreëerd door een stuk wilde bosschage weg te 
kappen. Het gras is nu aangegroeid en op dit veld 
kunnen grote groepen en/of families staan. De 
camping is ongeveer 2 hectare groot en we hebben 
25 mooie privé-plekken, 2 ruime familievelden en 2 
stacaravans. Verder hebben we een forellenvisvijver 
en de kinderen kunnen zich naar harte lust uitleven 
op de trampoline of lekker spelen in het 
speeltuintje."  

Forellenvijver bij Camping ‘t Denneke. 

Ingang Camping ‘t Denneke aan Toterfout 22. 
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Toerisme 
Cindy: "Mensen die hier op vakantie komen hebben 
bijna altijd goede zin. Daarom is het hier meestal 
heel gezellig. We hebben geen kampwinkeltje, maar 
mensen gaan voor vers brood naar de Molenbakker. 
Onze gasten kunnen natuurlijk ook makkelijk 
uitwijken naar het Dorpsgenot voor een lekkere 
lunch of koffie met gebak. Wat dat betreft zitten we 
midden in het toeristisch gebied. Fietsen, wandelen, 
een bezoekje aan Veldhoven Zoo, alles is dichtbij." 
Ad: "Daarnaast hebben we genoeg aanloop voor 
onze forellenvijver. We hebben wel eens een 
kinderfeestje hier, de kinderen mogen dan zelf op 
forel vissen. De vissers weten ons goed te vinden en 
komen regelmatig terug. Ik rook zelf forellen en die 
verkopen we hier ook, ze zijn heerlijk en daar is veel 
vraag naar."  
 
Plannen 
Ad en Cindy hebben nog genoeg plannen. Ad: 
"Naast het gewone onderhoud proberen we iedere 
keer wat geld te investeren in dingen die veranderd 
moeten worden. Zo willen we het sanitairgebouw 
nog een keer vernieuwen. Daar willen we dan ook 
de mogelijkheid in meenemen om een wasmachine 
en een droger te plaatsen. Ik ben momenteel bezig 
met een WIFI-voorziening voor de hele camping en 
we willen in ieder geval een soort "slecht-weer-
voorziening" gaan bouwen. Misschien wordt dat 
gecombineerd met een gebouw voor de receptie, 
maar dat zijn nog allemaal plannen. Beetje bij 
beetje wordt de hele camping aangepakt, maar goed 
werk heeft tijd nodig want het meeste werk doen wij 
zelf." 
 
SVR 
Camping 't Denneke is aangesloten bij de SVR  
(= Stichting Vrije Recreatie, kamperen bij de boer). 
Cindy vertelt: "Mensen die bij ons komen kamperen, 
weten dat ze op een camping terecht komen zonder 
toeters of bellen. Toch zie je een trend dat het 
kamperen bij SVR campings steeds populairder 
wordt bij zowel gezinnen met kinderen als echtparen 
zonder. Wij bezoeken ieder jaar een aantal 
vakantiebeurzen en daar zie je dat de grote mega-
campings een beetje op hun retour zijn, die hebben 
vaak te maken met structurele leegstand. Drie 
weken vakantie met vijf personen is voor veel 
mensen gewoon niet meer te betalen. Daarom zijn 
de SVR campings nu zo bijzonder in trek."  

 
Vriendelijk en gastvrij 
Veel SVR campings hebben daarop ingespeeld en zij 
zorgen voor een gastvrije ontvangst van 
iedere vakantieganger en geven hen de rust en 
ruimte waar ze naar op zoek zijn. Bij een SVR 
Camping voelt de recreant zich nog welkom. De 
ware kampeerder verlangt terug naar een camping 
waar persoonlijke behandeling, betaalbaarheid, 
gezelligheid, gastvrijheid en vriendelijkheid 
vanzelfsprekend is. De stroom aanmeldingen voor 
het donateurschap van de SVR is afgelopen jaren 
niet voor niets aanzienlijk gestegen. En camping 't 
Denneke in Oerle is hier een voorbeeld van. Ad: 
"Aan uitbreiding denken we niet. Een minicamping 
mag maximaal 25 plaatsen hebben. Worden het er 
meer dan moet je weer aan veel andere regels 
voldoen (denk aan brandveiligheid, etc.) en dan val 
je niet meer onder de kleine campings. We hebben 
momenteel ruim 10 vaste seizoensplaatsen en 
verder is de camping continu goed bezet. We 
hebben hier een heerlijk rustig paradijsje, wij zijn er 
blij mee en onze campinggasten ook. Wat wil je nog 
meer?" 
 
Wilt u een keer komen vissen, over de camping 
wandelen of gewoon een lekker 'bakske koffie' 
komen drinken met Ad en Cindy, neem dan contact 
op met:  
 
Familie van Genugten - Van der Meijden 
Toterfout 22 
5507 RE Zandoerle 
Tel: 040-2051983 of 06-23187706 
Email: hetdenneke@gmail.com 
Website: www.campingdenneke.nl 

Een van de familievelden op de camping. 

Een van de privé-plekken op de camping. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Basko MD1 kampioen 

Basko MD1 kampioen subtopklasse na 
spannende slotdag van de hockey 
competitie.  
 
Afgelopen zaterdag behaalden de meiden van Basko 
D1 het kampioenschap in de Subtopklasse na een 
knappe 3-2 overwinning tegen de nummer drie van 
de ranglijst Weert D1. 
Zelden was de ontknoping op de slotdag van een 
competitie zo spannend. 
Met slechts 2 punten verschil tussen nummer 1 
(Basko) tot en met vijf, waren er nog vijf teams in 
de race om kampioen te worden!  
De meiden van Basko D1 waren in de herfst, na 
ongeslagen kampioen te worden in de 1e klasse, 
gepromoveerd naar de Subtop.  
Met ruim 70 enthousiaste supporters langs de lijn 
begon Basko onrustig aan de wedstrijd en kwam 
daardoor al vroeg in de eerste helft op een 0-1 
achterstand. Weert had in de eerste helft een licht 
veldoverwicht, maar na een knappe actie van Yrsa 
Roelofs werd het nog voor rust 1-1. Vaste goalie 
Maartje van Daele kwam, tijdens een belangrijke 
redding, ongelukkig ten val en moest met een 
knieblessure vervangen worden door Sarah d’Hondt, 
die heel goed haar mannetje stond. 
Na rust kwam Basko sterker uit de blokken en vocht 
het voor de volle punten, wetende dat bij een 
gelijkspel er nog drie andere teams kampioen 
konden worden. Sophie Welten scoorde de 2-1 
voorsprong, maar Weert kwam goed terug en 
scoorde kort daarop de 2-2.  
De spanning in de wedstrijd was enorm, maar het 
sterke collectief en de werklust van Basko MD1, het 
belangrijkste wapen van dit team, zorgde er  
10 minuten voor tijd voor, dat wederom Sophie 
Welten, na een goede voorzet van Eva Zwerts, de 
bal hoog in het doel joeg en de verlossende 3-2 
scoorde. Na afloop werd het team gehuldigd in de 
kantine van Basko, waarna het kampioensfeest 
losbarstte. Al met al een puike prestatie van dit 
jonge team.  

Op de foto speelsters: Pleun Bakermans,  
Maartje van Daele, Donna Das,  
Annabelle van Dongen, Sarah d'Hondt,  
Quinty Finkenflügel, Therese Hammink,  
Daniek Riewald, Yrsa Roelofs, Britt van Run,  
Yuna Theuns, Eva van der Vleuten, Sophie Welten, 
Sacha van den Wildenberg, Tünde in het Zand,  
Eva Zwerts en hun trotse coaches  
Marieke van den Wildenberg en Maarten Roelofs. 
Ontbrekend op de foto:  
trainster Nelleke van Schagen.  
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

  
Wij gaan dit groots aanpakken! 
De winkel staat bol van de aanbiedingen, waaronder veel elektrische apparaten, huishoudelijke - 
en drogisterijartikelen. De afgeprijsde artikelen staan duidelijk zichtbaar op een stelling in de 
winkel. Het aanbod zal wekelijks variëren,  
DUS……KOM REGELMATIG EVEN KIJKEN OF ER IETS VOOR U BIJ IS! 
Graag tot ziens bij: “De Schennink” & Gilia Bloemen 
  Kloosterstraat 55 
  5513 AH Wintelre 
  Tel. 040-205 1241  (advertentie) 

Als je alvast wilt weten wie er allemaal mee doen 
kun je kijken op de site: www.wkvoorspellen.nl. 
Type dan rechts in het zoekvenster de naam van 
onze WK-pool: Koers van Oers. Dan zie je in het 
rechter rijtje WK-Pool de naam Koers van Oers 
staan. Klik hier op en je ziet alle deelnemers van 
onze WK-pool staan.  
 
Prijzen 
Er zijn leuke prijzen te winnen, o.a.: 
• 2 dinerbonnen van Oers Gezellig & Eetcafé  
 de Kers. 
• 2 maal 5 vrijkaartjes van de ZOO Veldhoven. 
• Kadobon van schoonheidssalon Adore Beauté. 
• Lunchbon van het Dorpsgenot 
• Diverse kado’s van De Schennink 
• Fles wijn van de Dorpsherberg 
• Kadopakket van Kapper van der Looij 
• 3 verschillende pakketten van de Dommelsche 

Watermolen 

WK-poule Koers van Oers 

Twee jaar geleden was onze EK-poule een 
groot succes. Ook deze keer organiseert de 
Koers van Oers een WK-pool. 
Om mee te doen vragen we € 5,- inschrijfgeld 
en dat bedrag gaat VOOR DE VOLLE 100% naar 
de Koers van Oers en de site www.oerle.info. 
 
Je hebt nu de mogelijkheid om er de meest 
spannende WK ooit van te maken.  
Gewoon lekker meedoen met de WK-pool van de 
Koers van Oers. Alle wedstrijden zullen belangrijk 
voor je gaan worden. Iedereen kan meedoen, of je 
nu een echte voetbalkenner bent of niet! Doe 
daarom mee met de WK-pool en steun de Koers van 
Oers. Naast de eeuwige Oerse roem zijn er mooie 
prijzen te verdienen.  
 
Hoe werkt het? 
1. Om deel te nemen aan de WK pool dien je je aan 

te melden via mailadres: 
wkpoule@koersvanoers.nl. 

2. We maken gebruik van een website waar alle 
standen worden bijgehouden 
www.wkvoorspellen.nl hier dien je jezelf eerst te 
registreren. 

3. De betaling van € 5,- graag overmaken op IBAN: 
NL92 RABO 0138500819 o.v.v. WK-pool 2014. 

4. Nadat de betaling in goede orde is ontvangen, 
krijg je een mail van ons retour met de 
inloggegevens voor de WK-pool van de Koers van 
Oers.  

 
Het mooie is dat je de uitslag per wedstrijd tot 1 
seconde voor de wedstrijd kunt invullen.  
Dus vooraf even de opstellingen bestuderen kan, 
blessures afwachten, tactiek van de coach enz. enz. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Verslag Oerse motortoertocht 

11e Oerse Motor ToerTocht:  
De Lekkende Lingeroute 
 
25 mei 2014 heeft onze 
inmiddels traditionele Oerse 
motortocht plaats gevonden. 
Op deze dag waren Christ Schippers 
en zijn medewerkers van Gasterij  
’t Dorpsgenot al vroeg in touw om de vele 
rijders welkom te heten. Er stond zoals 
gebruikelijk koffie en een lekker stukje 
Multivlaai klaar om de dag op bourgondische 
wijze te starten. 

Nadat de diverse navigatietoestellen waren voorzien 
van de broodnodige route-informatie en middels een 
welkomstwoord de laatste informatie over de route 
werd gecommuniceerd, was het tijd om de motoren 
te starten. 
 
Dit jaar is er voor gekozen om geen bijzondere gast 
of demonstratie in te plannen waardoor er ruimte 
was voor de deze keer wat langere route van totaal 
230 km. Dit gaf de mogelijkheid om iets meer van 
Nederland mee te pakken, met name een mooi 
stukje dijkweg bij de Lek rond Everdingen. 

Een aanrader (met of zonder motor) is Brasserie 
Marie waar het merendeel van de rijders de lunch 
heeft genuttigd. Deze eetgelegenheid is gelegen op 
het landgoed “Heerlijk Mariënwaerdt” te Beesd. Vlak 
bij de drukke A2, en toch een oase van rust. 
 
Ook dit jaar kwam iedereen weer zonder ongelukken 
in de loop van de middag terug bij het vertrekpunt 
waar de traditionele Van de Sande BBQ van start 
ging. Het zou nog lang gezellig blijven op het terras 
aan de Toterfout, mede dankzij de aangename 
temperatuur tot laat op de avond. 

 
Tijdens de avond 
werden de diverse 
Motomoda kado’s 
en hebbedingetjes 
uitgedeeld en werd 
Menno Ritsema, al 

jaren sponsor van 
de bekende foto 
“Man met Motor” 
en een welbekende 
deelnemer aan 
onze OMTT, 
verkozen tot 
Motorrijder van het jaar 2014. 
 
Kortom, dit jaar kwam alles samen, wederom een 
schitterende route, perfect weer, een hele mooie 
BBQ locatie, en natuurlijk een gezellig groep 
motorrijders die er samen weer een fantastische dag 
van hebben gemaakt. 
 
Iedereen hartelijk bedankt en tot volgend jaar! 
 
O.M.T.T. 
Martijn van Balen en 
Egbert Daal, 
Bob van Soolingen Sr. & Jr. 
en Rinus Hazenberg 
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Verslag gezelligheidstoernooi 

Gezellig BIO-gezelligheidstoernooi! 
 
Zondag 25 mei: een mooie zonnige zondag om een 
gezellig BIO-gezelligheidstoernooi te organiseren. En 
dat is wat we hebben gedaan. Vijf teams van 
familie, vrienden en bekenden hebben sportief 
gestreden om de felbegeerde aardbeienvlaai 
(gesponsord door Bakkerij Schellens Vaartbroek ☺) 
te bemachtigen. 
 
De dag begon om 10:45 uur met het inrichten van 
de kantine, het klaarzetten van het terras, want er 
was veel zon voorspeld, en het uitleggen van het 
speelveld. De teams waren netjes op tijd aanwezig 
zodat om 11:30 uur de eerste wedstrijd kon 
beginnen. Het was leuk om te zien dat er sportieve 
wedstrijden werden gespeeld en vele ballen door de 
korf vlogen. Ook waren er een heleboel bekende 
gezichten. Dit doet ons goed. 
Uiteindelijk ging het team van “De Harries”, na een 
mooie wedstrijd tegen hun directe concurrent, er 
met de aardbeienvlaai (= eerste plaats) van door. 
Dit ten koste van het team van “Feliciflapstaart 
Joris”, dat, met de jarige Joris, een mooie tweede 
plaats behaalde. 
 
Al met al een gezellige, zonnige en sportieve dag die 
afgesloten werd met een lekkere bbq. 
Bedankt allemaal en op naar volgend jaar! 
 
Groeten van de organisatie, 
Frans Loots en Sandra Verkuijlen 

 



14 

 ACTIVITEIT DATUM GROEP 

 Olympische dag zondag 10 augustus Groep 2 t/m 8 

 Bivak Oerle dinsdag 12 t/m woensdag 13 augustus Groep 2 t/m 5 

 Bivak Valkenswaard dinsdag 12 t/m vrijdag 15 augustus Groep 6 t/m 8 

 Speeltuin vrijdag 15 augustus Groep 2 t/m 5 

 Bobbejaanland dinsdag 19 augustus Groep 2 t/m 8 

 Afsluitdag—Deel 1 donderdag 21 augustus Groep 2 t/m 8 

 Afsluitdag—Deel 2 vrijdag 22 augustus Groep 2 t/m 8 

Ook dit jaar is het vakantiecomité in de weer om een fantastisch vakantieprogramma  
voor jullie in elkaar te draaien. Het programma is bedoeld voor kinderen van  
groepen 2 t/m 8 van het schooljaar 2013/2014 en ziet er als volgt uit: 

DEELNEMEN 

De deelnemersbijdragen zijn als volgt: 
- 1 kind per gezin €  55 
- 2 kinderen per gezin €  95 
- 3 kinderen per gezin € 140 
Het is ook mogelijk om voor één week in te schrijven.  
De kosten voor inschrijving zijn dan € 32.50 per kind, ongeacht het aantal kinderen per gezin. De eerste week 
loopt van zondag 10 augustus tot en met zaterdag 16 augustus 2014. De tweede week loopt van zaterdag 16 
augustus tot en met vrijdag 22 augustus 2014. 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven voor het vakantieprogramma kan via de site of door het inschrijfformulier op de 
volgende bladzijde zo volledig mogelijk in te vullen en in te leveren vóór vrijdag 13 juni 
bij Eric-Jan van Buel, Zittardsestr 19. Het programmaboekje krijgt u later thuisbezorgd. 
Het formulier is ook te downloaden via onze website:  

Om tijdens het vakantieprogramma alles goed te laten verlopen hebben wij de hulp van 
ouders en/of broers en zussen hard nodig. Wij vertrouwen er op dat wij op uw inzet kunnen 
rekenen en dat u op het inschrijfformulier invult wanneer u kunt helpen. 

HULP VAN DE OUDERS EN/OF BROERS EN ZUSSEN 
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ACHTERNAAM VOORNAAM  VOORLETTERS GEB.DATUM GROEP 

1     

2     

3     
ADRES TELEFOONNUMMER GSM-NUMMER 

 040 -  06 -  

E-mailadres:  

Hebt u een doorlopende reisverzekering? Ja / Nee 

Automatische incasso: Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan stichting Vakantiecomité 
Oerle om het inschrijfgeld automatisch van zijn/haar bank-/gironummer af te schrijven. 

Naam rekeninghouder : Bank-/gironummer:  

Handtekening : 

  06 -  

De inschrijving is bestemd voor (svp hokje zwart maken):  Af te schrijven bedrag: 

   beide weken  (1 kind € 55, 2 kinderen € 95, 3 kinderen € 140)  

   week van 10 augustus t/m 16 augustus 2014 (€ 32,50 per kind)  

   week van 16 t/m 22 augustus 2014 (€ 32,50 per kind)  

Onderstaande tabel is voor ouders en/of broers of zussen die willen meehelpen. We hebben uw hulp hard nodig.  
Daarom een verplichte inschrijving van minimaal 1 activiteit per gezin. Graag naam invullen en van broers en/of zussen ook de leeftijd. 

DATUM ACTIVITEIT VADER MOEDER BROER/ZUS 

Zo 10 augustus Olympische dag: helpen opbouw (ochtend)    

Zo 10 augustus Olympische dag: begeleiden groepen/spellen    

Zo 10 augustus Olympische dag: helpen afbreken na afloop    

Ma 11 augustus Bivak Oerle: Opbouwen ‘s avonds vanaf 18:00 uur    

Di 12 augustus Bivak Oerle: helpen met activiteiten 10:00-17:00 
(jongere kinderen mogen meedoen, wel opgeven, kosten niets bij 
helpende ouders) 

   

Wo 13 augustus Bivak Oerle: helpen afbreken/opruimen 12:00 uur     

Di 12 augustus Bivak V’waard: Mee heen fietsen + tenten opzetten    

Do 14 augustus Bivak V’waard: meehelpen wateractiviteit (kom op fiets)    

Vr 15 augustus Bivak V’waard: tenten afbreken + mee terug fietsen    

12 t/m 15 augustus Bivak V’waard: begeleiding en overnachten (evt auto mee)    

Di 19 augustus Stoere begeleiding kinderen groep 2 t/m 5 (overal in durven)    

Do 21 augustus Afsluitactiviteit: hulp van 10:00—16:00 uur    

Vr 22 augustus Afsluitactiviteit: hulp vanaf 15:00 uur    

Vr 22 augustus Afsluitactiviteit: Suppoost bij ingang (15-30 min p.p.)    

Wo 13 augustus Bivak Oerle: helpen afbreken/opruimen 18:00 uur     

Vr 15 augustus Bivak V’waard: eventuele natte tenten te drogen hangen    

Vr 15 augustus Speeltuin: Vervoer auto (brengen en halen, hoeft niet te blijven)    

Vr 15 augustus Speeltuin: Begeleiden    

Graag inleveren VÓÓR VRIJDAG 13 JUNI 2014 bij ERIC-JAN VAN BUEL, ZITTARDSESTR 19 
Voor meer info + inschrijfformulier : www.vakantieprogramma-oerle.nl 



16 

In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 

Heerlijke ambachtelijke pannenkoeken bij 
pannenkoekenrestaurant De Beer in Zandoerle 
Ons dorp is een ware toeristische trekpleister aan 
het worden. We hebben een paar mooie campings, 
de grafheuvels, Zoo Veldhoven, een forellenvijver, 
het Geitenboerke, De Dwaaltuin, noem maar op. 
Daarnaast hebben we momenteel een ruime keuze 
aan horecagelegenheden. Na het onlangs geopende 
tapasrestaurant hebben we nu ook een 
pannenkoekenrestaurant in Oerle.  
 
Ambachtelijke pannenkoeken 
Angela en Gerard zijn de uitbaters van Gasterij 
Molenvelden. Angela: "We hebben heel goed 
nagedacht over een nieuw concept. Hier in de 
omgeving zijn allerlei soorten eetgelegenheden, 
maar een pannenkoekenhuis was er nog niet. 
Bovendien hebben wij hier een klein paradijsje voor 
jonge kinderen, die bij ons alle aandacht verdienen, 
heerlijk buiten in onze speeltuin kunnen spelen, 
binnen in onze kinderspeelhoek zich goed kunnen 
vermaken, er bezoekjes worden gebracht door onze 
eigen Bo De Beer die je handjes mag geven of 
knuffelen! Er is een midgetgolfbaan, kinderboerderij, 
er is gelegenheid om kinderfeestjes te kunnen laten 
verzorgen, eigenlijk te veel om op te noemen! Na de 
bouwvakvakantie vorig jaar zijn we begonnen met 
het plannen van de verbouwing van de keuken. We 
hebben alles moeten aanpassen en bakken de 
pannenkoeken op ambachtelijke wijze en dat proef 
je! Bovendien maken wij gebruik van het meel van 
een korenmolenaar die onlangs is uitgeroepen tot de 
beste leverancier van pannenkoekenmix en 

Advertentie in de spotlight 

Nederlands kampioen is geworden! 
Wij voegen hier zelf uiteraard alleen maar verse 
ingrediënten aan toe." 
 
Uitgebreide keuze 
"Inmiddels weten veel mensen ons te vinden. 
Daarom hebben we een goede kok in dienst 
genomen. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring bij een 
gerenommeerd restaurant. Ook zijn we heel trots op 
de rest van het keukenteam en natuurlijk onze 
medewerkers in de bediening! Behalve de 150 
verschillende pannenkoeken die wij op het menu 
hebben staan, hebben wij nog meer te bieden. Als u 
niet van pannenkoeken houdt, heeft u de keus uit 
iets anders, zoals bijvoorbeeld carpaccio, 
verschillende soepen, diverse salades, een 
hamburger, heerlijke saté, een geweldig vispotje en 
nog meer!”  
 
Kindvriendelijk 
"Het pannenkoekenrestaurant is van alle 
‘kindvriendelijke’ gemakken voorzien. Er zijn 
voldoende kinderstoelen en mensen met baby's 
kunnen zelf hun flesje opwarmen in de magnetron. 

Vanaf begin april zijn we iedere dag geopend van 
11.00 tot 21.00 uur en in het weekend en/of 
vakanties hebben we hier speciaal voor de kinderen 
een animatieteam aan het werk. Eigenlijk hebben 
we hier een paradijsje voor de kinderen. Met slecht 
weer kunnen ze binnen spelen in een speciale 
speelhoek waar het animatieteam de kinderen kan 
schminken. Maar met goed weer is er buiten ook 
van alles te doen. We hebben een mooi terras, een 
speeltuin en binnenkort komt er een springkussen 
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bij. De kinderen vermaken zich hier prima terwijl de 
ouders of opa en oma gezellig op het terras of in het 
restaurant kunnen zitten." 
 
Bo de Beer 
"Als gezinnen met kinderen hier komen eten, willen 
wij ze een gezellige en onvergetelijke avond of 
middag bezorgen. Daarom krijgen de kinderen van 
ons een ballon mee naar huis en mogen ze een 
cadeautje uitzoeken uit onze grote schatkist. Maar 
de grootste verrassing krijgen de kinderen als onze 
mascotte 'Bo de Beer' zelf langs komt om de 
kinderen een handje of een knuffel te geven.  

Bo de Beer is een levensgrote mascotte die zich zo 
nu en dan in het restaurant laat zien. De kinderen 
zijn echt dolenthousiast als deze lieve beer door het 
restaurant loopt. Ze willen constant met de beer 
knuffelen en hem high-fives geven. Echt geweldig 
leuk om te zien. En als de kinderen het goed naar de 
zin hebben, dan hebben de ouders het meestal ook 
fijn. En dat is nu precies onze bedoeling. We hopen 
dat iedereen hier weggaat met een grote glimlach 
en dat we iedereen ook weer terugzien in ons 
pannenkoekenrestaurant." 
 
Voor meer informatie of reserveringen: 
Pannenkoekenrestaurant De Beer 
Banstraat 25, Tel: 040-2051662 
info@debeerveldhoven.nl 
www.debeerveldhoven.nl 

Incasso aankondiging 

Incasso machtigingen 
Koers van Oers  
eind juni 2014 
 
Aan het einde van deze maand willen wij weer de 
jaarlijkse incasso-opdracht aan de bank gaan 
verstrekken. Bij iedereen die ons gemachtigd heeft 
voor een jaarlijkse bijdrage - en dat zijn er gelukkig 
steeds meer – zal dan het afgesproken bedrag van 
de bankrekening worden afgeschreven. Graag willen 
wij deze donateurs bedanken voor hun financiële 
steun, die ons mede in staat stelt om de Koers in 
deze vorm mogelijk te maken. Allen hartelijk dank 
daarvoor. 

De redactie 
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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 

Daarom is het zo belangrijk dat zoveel mogelijk 
tuinbezitters op de hoogte zijn van het belang van 
taxussnoeisel en met ons mee willen strijden tegen 
kanker. 
 
Inzamelen 
U kunt uw haag zelf snoeien - op de website wordt 
uitgelegd hoe u dit het beste kunt doen - waarna u 
het snoeisel kunt inleveren bij een verzamelpunt bij 
u in de buurt. Is dit niet mogelijk dan halen wij het 
snoeisel bij u thuis op. Ook kunt u uw hovenier 
vragen het snoeisel apart te houden. Het verheugt 
ons dat steeds meer hoveniers onze actie 
ondersteunen. 
 
Informatie 
Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website 
www.taxussnoeisel.nl. Ook op de website kunt u zich 
aanmelden. Als u zich nu aanmeldt kunnen wij het 
snoeien van uw hagen en/of het verzamelen van het 
snoeisel alvast inplannen. Dan heeft u hier helemaal 
geen omkijken meer naar. Wij verzoeken u daarom 
vriendelijk om het contactformulier nu al in te vullen 
en aan onze medewerker af te geven. Later naar ons 
toesturen met de antwoordkaart kan ook.  
Wij nemen altijd vooraf contact met u op. 
 
Help ons mee om kanker te verslaan. 

Help mee tegen kanker 

Help ons mee om kanker te verslaan! 
 
Iedereen kent wel iemand die het 
verschrikkelijke bericht te horen heeft 
gekregen: "U heeft kanker!" Een dierbaar 
familielid, iemand in uw vrienden- of 
kennissenkring... De kans dat u ooit in uw 
directe omgeving te maken krijgt met kanker is 
groot. TE GROOT! We voelen ons compleet 
machteloos als we iemand zien vechten tegen 
deze ernstige en helaas nog te vaak 
levensbedreigende ziekte. Maar, we kunnen 
wel degelijk iets doen. Heeft u een tuin met 
een haag van Taxus baccata? Lees dan snel 
verder. 

Taxus baccata 
De Taxus baccata (Venijnboom) wordt van oudsher 
veelvuldig aangeplant, meestal als haag, in met 
name Noord-Brabant, Limburg en Belgisch 
Vlaanderen. Deze taxus-variëteit is herkenbaar aan 
de (in de winterperiode) donkergroene, niet 
prikkende naaldjes. Hoewel deze conifeer voor mens 
en dier bijzonder giftig is, bevatten de jonge 
lichtgroene uitlopers in het voorjaar en zomer 
een stof die onmisbaar is in de strijd tegen 
kanker. Deze stof is één van de weinige basis-
grondstoffen die na chemische bewerkingen 
toegepast kan worden in medicijnen voor 
chemotherapie bij de behandeling van verschillende 
soorten kanker. Wereldwijd is er dan ook een grote 
behoefte aan dit waardevolle en onontbeerlijke 
stofje in ons taxussnoeisel. 

Oogst 
Belangrijk is echter dat het verse snoeisel zo snel 
en zo zuiver mogelijk wordt gedroogd, bij voorkeur 
binnen 24 uur. Er zijn grote hoeveelheden snoeisel 
nodig. Alleen het snoeisel van de Taxus baccata 
variëteit is geschikt en daarvan uitsluitend de 
éénjarige twijgjes.  
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3e plek bij NK zaalvoetbal 

NK zaalvoetbal schoolsportcompetitie 
 
Oerse RKVVO-meiden 3e bij nationale 
schoolcompetitie zaalvoetbal! 
 
Op 8 mei jl. vond het NK zaalvoetbal voor scholen – 
in het kader van de Olympic Moves 
schoolsportcompetitie - plaats in Arnhem. Onze 
poule bestond uit zeven teams van allemaal meiden 
uit klas 3 of 4 van het middelbaar onderwijs.  
 
Wij (Kayleigh van Doren, Eva van Deursen,  
Romy Groenen, Demi Jacobs, Kyra van Kuringen en 
Meral de Jong) waren er om 10 uur heen gereden 
met een klein busje. Daar aangekomen kregen we 
een kleedlokaal toegewezen, en werd er een foto 
gemaakt van ons team. Het andere team van onze 
school (het Sondervick College uit Veldhoven) dat 
daar was, was uiteindelijk helaas niet in de prijzen 
gevallen.  
 
Rond één uur moesten we onze eerste wedstrijd 
spelen, die we helaas meteen hadden verloren met 
3-0. Verder hadden we drie wedstrijden gelijk 
gespeeld, nog één verloren en één gewonnen.  
Over-all best een goed resultaat behaald, vonden 
we. Na onze laatste wedstrijd was de prijsuitreiking 
en dat was nog heel spannend, want we zaten nét 
niet of nét wel in de prijzen.  
 
Uiteindelijk zijn we derde geworden en daar zijn we 
heel blij mee.  
Want ja, je wordt niet elke dag 3de van Nederland 
met zaalvoetbal, toch?? 
 
Groetjes Meral de Jong 

Olympic Moves schoolsportcompetitie  
 
Grootste schoolsportcompetitie van Nederland 
Olympic Moves is in de afgelopen tien jaar 
uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie 
van Nederland! Het is een jaarlijkse competitie 
tussen scholen uit het voortgezet onderwijs, waarbij 
jongeren elkaar eerst regionaal en daarna nationaal 
uitdagen om het nationaal kampioenschap voor 
scholen. Het doel van Olympic Moves is om jongeren 
tussen de 12 en 19 jaar binnen de schoolomgeving 
kennis te laten maken met diverse vormen van 
sport en plezier van samen sporten te laten beleven. 
Via selectieprocedures op middelbare scholen en de 
regionale kampioenschappen nemen circa 150.000 
leerlingen van 300 middelbare scholen, dit is bijna 
de helft van de scholen, deel aan Olympic Moves. 
 
Olympic Moves is de nieuwe naam van 'Mission 
Olympic' 
Vanwege het grote succes in Nederland, dankzij de 
enthousiaste deelname van jongeren en docenten, 
zal de competitie de komende jaren internationaal 
worden uitgerold. Om die reden wijzigt de naam en 
gaat het wereldwijd hetzelfde heten; Olympic 
Moves. Hiermee heet de grootste 
schoolsportcompetitie van Nederland vanaf medio 
2013 ook Olympic Moves. 

Uitreiking van de 3e prijs tijdens het NK zaalvoetbal. 
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, Jaargang 37, nr 5, mei 2004 
 
Stukjes over de boomfeestdag in 2004 door 
Carlijn de Kort en Michelle Kox uit de toenmalige  
groep 8 van Basisschool St. Jan Baptist. 
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Hier een deel van de groep fanatiek in actie. 
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Concert Chant’Oers 

Concert Chant’Oers met  
Zanggroep Pabo 
 
Op zondag 22 juni geeft Chant’Oers, het gemengd 
koor van Oerle, een concert met Zanggroep Pabo uit 
Helmond. Naast een aantal nummers uit het 
bekende repertoire, zal Chant’Oers ook enkele 
nieuwe nummers uitvoeren. Samen met Pabo wordt 
het een zeer gevarieerd programma. Pabo treedt op 
met een eigen 6 koppige band die de zanggroep 
begeleidt. 
Het concert vindt plaats in Dorpscentrum  
d‘Ouw School in Oerle. Aanvangstijd is om 14.30 uur 
en de toegang is gratis. 

Winnaars TCO rondvlucht 

StichtingStichtingStichtingStichting

Geslaagde rondvlucht 
 
Dit zijn de enthousiaste rondvlucht-winnaars van de 
loterij van TCO. 
Nienke Hof uit Eindhoven en Steve Schaevels uit 
Valkenswaard. 
Het was erg geslaagd, dankzij piloot Adrie Ham! 

Foto boven: Nienke Hof uit Eindhoven, 
onder: Steve Schaevels uit Valkenswaard. 
Beiden met piloot Adrie Ham. 
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iPads bij kinderopvang 

iPads bij Nummereen Kinderopvang  

Sinds begin van dit jaar hebben alle groepen van 
Nummereen Kinderopvang de beschikking over 
iPads. Deze tablets bieden tal van mogelijkheden 
voor de kinderen, ouders en pedagogisch 
medewerkers. Bovendien realiseren de iPads een 
hoge mate van efficiency zodat de pedagogisch 
medewerkers zoveel mogelijk tijd voor de kinderen 
hebben.  

Pascale Spieringhs, directeur Nummereen, licht toe: 
In 2013 zijn we begonnen met het creëren van een 
ict-omgeving op de groepen. We wilden 
verschillende tijdrovende, maar wettelijk verplichte, 
administratieve handelingen digitaliseren. 
Pedagogisch medewerkers zijn er in de eerste plaats 
voor de kinderen en we willen hen dan ook optimaal 
ondersteunen zodat ze zoveel mogelijk tijd en 
aandacht aan de kinderen kunnen besteden. Maar 
bepaalde administratieve processen zijn 
onontbeerlijk en evengoed belangrijk. Door de iPads 
kunnen pedagogisch medewerkers administratieve 
handelingen veel sneller doen. Bovendien kunnen ze 
via een intern digitaal forum snel en makkelijk 
schakelen met andere afdelingen en collega’s. Zo 
delen ze kennis en wisselen ze ervaringen uit. Dat 
komt de kwaliteit van onze opvang absoluut ten 
goede.” 

De iPads bieden echter veel meer mogelijkheden en 
voordelen, die dan ook optimaal benut worden. 
Doordat medewerkers snel en makkelijk foto’s en 
filmpjes kunnen maken op de groep, krijgen ouders 
bij het ophalen via een presentatie op de iPad een 
visuele impressie van de dag van hun kind. Ook 
door de dag heen versturen medewerkers weleens 
een foto naar de ouders. Bijvoorbeeld als hun jarige 
job aan het uitdelen is in de kring.  

Kinderen mediawijs maken 
We hebben de iPads niet enkel geïmplementeerd 
vanwege de mogelijkheden en voordelen voor 
medewerkers”, vertelt Pascale. We vinden het ook 
belangrijk dat we met ons aanbod richting kinderen 
meegaan met de tijd. Digitale media zijn niet meer 
weg te denken uit het gezin. Zelfs de jongste 
kinderen kunnen tegenwoordig al uit de voeten met 
een tablet of telefoon. Omgaan met media is iets 
wat kinderen nog moeten leren, net als allerlei 
andere vaardigheden. We vinden dat we daar ook 
onze verantwoordelijkheid in moeten nemen. Buiten 
kijf staat dat digitale media ander speelgoed niet 
kunnen vervangen. Het gebruik van iPads is geen 
doel maar een middel. Een middel om kinderen op 
een andere manier te laten leren en spelen, hun 
fantasie op een andere manier te prikkelen. We 
koppelen het gebruik van digitale media aan andere 
spelactiviteiten. Zo gebruiken we de iPads soms 
voor het lezen van een digitaal boek, of het bekijken 
van een kort filmpje passend bij het thema van dat 
moment. Oudere kinderen van de bso kunnen op de 
iPad informatie opzoeken. Over de politie 
bijvoorbeeld, die onlangs op bezoek kwam.  

Voor meer informatie kunt u mailen met 
communicatie@nummereen.com.  

Met iPads de fantasie van kinderen op een andere 
manier prikkelen. 
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op markante plekken in het gebied zijn geplaatst. 
Tevens leerde de heer Hoppenbrouwers de kinderen 
om goed naar de grond te kijken waar diverse 
sporen van konijnen, hazen, reeën en zelfs van de 
zeldzame steenmarter werden waargenomen. 
In het najaar zullen de kinderen een verslagje 
maken over de veranderende natuur, verlevendigd 
met foto's en tekeningen. Op deze speelse manier 
van natuur- onderwijs in de eigen leefomgeving 
hoopt de bestuurscommissie Wintelre-Oerle dat de 
leerlingen met waardering en plezier de "nieuwe" 
natuur gaan beleven. 
 
Huifkartochten voor inwoners van het gebied 
en andere geïnteresseerden 
De bestuurscommissie Wintelre-Oerle nodigt ook 
omwonenden uit voor een huifkarexcursie door het 
gebied. Ook dan vertelt Harrie Hoppenbrouwers over 
de poelen, de natuur en cultuurhistorie. 
 
Datum en tijden 
 
zaterdag 14 juni 2014 
Opstaplocatie: Hoeve de Nachtegaal te Wintelre 
Vertrektijden: 
10.00 – 11.30 uur 
12.00 – 13.30 uur 
14.00 – 15.30 uur  
 
Per ronde kunnen er 25 mensen mee. Deelname is 
gratis. Op eigen gelegenheid is het mogelijk nog iets 
te drinken bij het Dorpsgenot of Hoeve de 
Nachtegaal. 
 
Aanmelden 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar:  
d.m.c.vloon@dlg.nl of te bellen naar: 013-5950595 
Geef svp de dag en tijd en het aantal personen aan. 

 
 
Leerlingen Sint Jan Baptist (Oerle) en 
De Disselboom (Wintelre) trots op zelf 
gegraven poel Huifkartochten door het 
ruilverkavelingsgebied Wintelre-Oerle 
 
Onder begeleiding van een warme lentezon 
bezochten de leerlingen van groep 5 en 6 van de 
basisschool Sint Jan Baptist (Oerle) en basisschool 
De Disselboom (Wintelre) op dinsdag 20 en 
donderdag 22 mei het ruilverkavelingsgebied 
Wintelre-Oerle. Het was de tweede keer dat deze 
leerlingen het gebied bezochten. In november 2013 
startten zij met het graven van de eerste waterpoel 
van de in totaal zes aan te leggen poelen. De poelen 
worden gegraven voor onder andere kikkers, padden 
en salamanders.  

 
 
Natuurlijk herkenden de leerlingen hun werk 
onmiddellijk en ze stonden versteld dat er al zoveel 
in het gebied was veranderd. Nieuwsgierig keken de 
leerlingen ook door de zogenaamde kijkkasten, die 
door voormalig boswachter Harrie Hoppenbrouwers 

Schoolnieuws 

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

Hoe het graven begon op 7 november 2013 
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ernstig ziek zijn .De pop van mij Stan [de Swart] 
Jorn en Marc is erg cool geworden. Ook hebben we 
beterschapskaarten gemaakt .Sommige kinderen 
zitten er erg mee dat er iemand in hun familie 
overleden is aan kanker. O ja, de opbrengst gaat 
naar onderzoek voor kankerbehandelingen. Ook is 
Team King hier in de klas geweest. 
Nou dit was het weer, doei ! 
Groetjes Bas van Buêl 
 
Wij zijn met een project bezig met Team King over 
kanker. 
Als eerste kwam een dokter van het Catharina 
ziekenhuis in Eindhoven, die met mensen werkt die 
kanker hebben. Ze heeft met ons gepraat over 
kanker. Ze nam een miniatuur mee van een 
Chemokuur. Toen gingen we een Kiwanispop [dat is 
een pop dat kinderen zich niet alleen voelen] 
maken. In groepjes werken en ik zat bij Stan, Marc 
en Bas. En we hebben nog een beterschapskaart 
gemaakt .De pop en de kaart kan je 4 juni kopen bij 
de Sponsorloop van onze school. 
Groetjes Jorn 
 
Een foto-bijdrage van groep 1/2 

Een project wat recent op school is 
uitgevoerd is het bespreekbaar maken 
van kanker bij schoolkinderen. Ook is 
er een sponsorloop en markt 
gehouden om geld in te zamelen voor 
Team King en kankeronderzoek. 
Allereerst even iets meer informatie 
over wat het project inhoudt. 
 
Ook kinderen hebben vragen over kanker. Of 
ze het nu in hun omgeving hebben 
meegemaakt of niet, het woord kanker hebben 
ze allemaal wel eens gehoord. Wat het precies 
inhoudt, is nog niet altijd duidelijk voor 
kinderen. Bovendien wordt kanker, mede door 
de angst van volwassenen, nog altijd direct 
geassocieerd met de dood. Reden voor Team 
King om een lespakket te ontwikkelen voor 
basisschoolleerlingen. Jan Matheeuwsen van 
Team King: ‘De kunst is om kinderen over 
kanker te vertellen, zonder ze hun jeugd af te 
nemen.’ 
 
Om een voorbeeld te noemen:  
In groep 1 en 2 praat je over goede werkmannetjes 
en slechte werkmannetjes. Als je gevallen bent 
komen de goede werkmannetjes die er een korstje 
op maken. Soms zijn er ook slechte werkmannetjes. 
De goede werkmannetjes werken dan heel hard om 
de slechte werkmannetjes weg te jagen en soms 
lukt dat niet. Dat is kanker voor groep 1 en 2. Voor 
groep 3 en 4 heb je weer andere voorbeelden. Het 
levert vaak prachtige gesprekken op.’ Een van de 
hulpmiddelen om uitleg te geven aan kinderen is de 
Kiwanispop. De Kiwanispop is een pop van ongeveer 
40 cm groot in de vorm van een kinderfiguur, 
gemaakt uit katoen. De poppen worden onder meer 
door doktoren en verplegend personeel in 
ziekenhuizen gebruikt om een kind uit te leggen wat 
er met hem/haar gaat gebeuren tijdens een operatie 
en de behandeling daarna. Dat kan door middel van 
deze pop gemakkelijker worden uitgelegd. 
 
De kinderen op school mochten zelf in groepjes 
aan de slag gaan met de Kiwanispop. Hier 
volgen de ervaringen met het aankleden van 
de pop en de informatie die ze kregen.  
We beginnen met de bovenbouw groep 7: 
 
Hoi, ik ben Bas van Buêl.  
Onze school heeft al een paar weken een project 
genaamd Team King [team kanker in gezin]. 
Daarvoor hebben we een paar dingen gemaakt die 
we gaan verkopen: Kiwanispoppen dat zijn 
troostpoppen voor kinderen in het ziekenhuis die 

Nog meer schoolnieuws 

ziekenhuis 
in blokken 
door Rinn 
en Elke 

Janiek is 
in goede 
handen 

bij zuster 
Elke 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 www.dehoeve.nu 
 040 - 205 22 66 

mijn opa’s zijn gestorven door maagkanker. 
En ik heb er alles voor over dat dat niet gebeurd 
met mijn oma’s . 
En ik sta er helemaal voor open. Want onderzoek 
moet doorgaan. met behulp van team king! 
 
Aimee Matheeuwsen 
Hoi allemaal het was echt een leuke dag op school 
we hadden een kiwanus Pop gemaakt en ook nog 
een beterschap kaart en ik heb ook al wel wat geld 
op gehaald 
 
Ghislaine van Eijk 
De school heeft een sponsorloop georganiseerd 
maar die werd afgelast en dat is niet leuk. We 
hebben ook poppen gemaakt die van ons is best 
mooi een rode jurk en rood haar een bloem in de 
jurk en sieraden. ik hoop 8 rondes {of meer 
natuurlijk } te  
rennen. Ik vind team King een goed doel en ik zou 
het zonde vinden als het onderzoek niet doorgaat. Ik 
steun team king ik heb zoveel mogelijk opgehaald 
voor dat onderzoek. 

En tot slot nog een paar stukjes van groep 5/6 
 
Sven de Vries: 
We hebben allemaal poppen gemaakt voor geld in te 
zamelen voor kanker bestrijding. 
Dat zou eigenlijk vandaag zijn maar het regende dus 
ging het niet door jammer. 
Maar volgende week gaan we weer lopen en dan 
gaan we heel veel geld inzamelen. 
En het word heel erg leuk ik hoop dat het geld de 
kanker voor goed laat verdwijnen. 
 
Julia Slaats: 
Het was heel leuk om poppen te maken. Want zelf 
maak ik zelf kleren samen met mijn moeder. 
En ik wil super graag dat het doorgaat. Want allebei 

De dokter kijkt het verband nog eens goed na. 
Nooit verkeerd om een second opinion te doen. 

De 
Kiwanispop 
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Uitslag kleur/knutselplaat van april 2014;  
“Koningsdag” 

Dans en dansuitvoeringen 
Quint danst nu ongeveer 2 jaar bij N-Joy Dance 
Compagny, hier in d’Ouw School. Quint danst er 
samen met Jayden en langzamerhand sluiten er 
steeds meer jongens aan bij het dansgroepje. Ze 
beginnen daardoor ook wat stoerdere dansen te 
dansen. Enige tijd geleden heeft Quint een 
dansuitvoering gehad in Sociaal Cultureel Centrum 
de Muzeval te Eersel. 
Ze hadden op het nummer Raymix gedanst en nadat 
ik dat zelf even beluisterd heb op internet denk ik 
dat het best een ingewikkelde dans is geweest. 
 

Mag ik even aan u voorstellen: 
 
De winnaar: Quint Matheeuwsen 
Leeftijd: 8 jaar 
Hij woont: Janus Hagelaarsstraat 6 
Papa en mama: Pascal & Kim 
Broertjes of zusjes: zus, Aimée (9) 
Huisdieren/dieren: Oeps vergeten te vragen!? 
Opa Jan heeft een hond (Rafke genaamd) en Quint 
is helemaal gek op Rafke. 
Sport: voetbal en dans, vindt ook zwemmen heel 
leuk om te doen. 
Wat wil je later worden: weet hij nog niet, maar 
hij kan heel goed rekenen dus mogelijk iets 
technisch. 
 
Vandaag, zaterdagochtend bel ik aan, bij de Janus 
Hagelaarsstraat om Quint Matheeuwsen te 
interviewen. Quint is al wakker en vrolijk en heeft er 
duidelijk zin in. (Zelf ben ik nog niet helemaal 
wakker want het jaarlijks etentje van de Koers van 
Oers was gisteren en het was wel laat geworden). 
Quint zelf, was vanochtend pas net weer thuis 
gekomen van camping Ter Spegelt in Eersel. Hij is 
daar vannacht blijven slapen bij z’n twee neefjes 
(van 4 en 6 jaar oud) uit Meerhoven. Nadat Quint 
gistermiddag (vrijdagmiddag) op de camping aan 
het spelen was, belde Quint in een spontane actie op 
of hij ook daar mocht blijven slapen. En daar konden 
zijn mama Kim en papa Pascal natuurlijk geen NEE 
tegen zeggen. Quint en z’n neefjes sliepen in de 
caravan (z’n oom en tante hebben daar een 
seizoensplaats) en zijn wakker gebleven tot 11.00. 
Daarna vielen de jongens in slaap. 
 
Quint heeft zich wel op de camping vermaakt. Naast 
dat er een grote speeltuin was met een grote 
glijbaan waar z’n neefje bijna zijn mobiele telefoon 
liet vallen was het mogelijk om met een safariwagen 
de camping rond te rijden (dit was echt gaaf). Dit 
voertuig kan geheel door kinderen bestuurd worden, 
dus met z’n tweeen erin en dan de hele camping 
rond rijden (stoer). Ook was er een kinderboerderij 
waar ook zwijnen waren en wanneer je dan brood in 
het water gooide dan namen de zwijnen een lekker 
modderbad. Zoals jullie wel lezen heeft Quint zich 
wel vermaakt. 
  
In welke klas zit Quint? 
Quint zit in groep 4 van de combinatie groep 3 en 4. 
In de groep van juf Mariëlle en juf Stani. Quint vindt 
dat hij een erg leuke klas heeft en speelt vooral met 
Jayden, Jasper, Janick en Janne. Vooral het verhaal 
met Janne is een beetje speciaal. Quint heeft al 6 
jaar verkering met Janne (!?). Al vanaf hun 2de jaar 
toen Quint en Janne bij elkaar op de peuterspeelzaal 
kwamen hebben ze verkering. Elke vakantie zoekt 
Quint voor Janne met liefde een kadootje uit voor 
Janne en deze geeft hij dan aan haar. En ook Quint 
krijgt wel eens een kadootje van Janne. Verder is 
deze verkering geheel platonisch en daardoor ook 
heel lief. 

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 

Quint tijdens een afdaling in de Ardeche. 
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Voetbal, RKVVO, kontjerausen 
Naast dat Quint de sterren van de 
hemel danst, voetbalt Quint bij RKVVO. 
Quint zit in het team samen met Joran, 
Max en Jasper en nog een heleboel 
teamgenootjes uit de Heikant. Zijn vader (Pascal 
Matheeuwsen) geeft samen met de vader (Martijn 
Buijs) van Max en Jasper training. Wat Quint vooral 
leuk vindt om te doen bij het voetbal is 
kontjerausen. Hierbij gaan de trainers in het doel 
staan, met de kont naar het veld en moeten de 
pupillen tijdens het schieten de billen van de trainers 
proberen te raken. En wanneer papa Pascal dan in 
het doel staat wil Quint natuurlijk zijn vader raken. 
Bij de vraag of dat ook pijn doet, zegt Quint dat het 
niet zo’n pijn doet. Maar dat komt omdat zij nog niet 
zo hard kunnen schieten. Maar er zal een moment 
komen dat ook de pupillen hard kunnen schieten en 
wanneer dat is…… 
 
Dol op zwemmen 
Quint is dol op zwemmen 
en probeert zeker 1 keer in 
de 2 weken te gaan. Hij 
vindt het ook leuk om van 
de kant in het water te 
springen en bommetjes te 
maken. Maar ook salto’s van de kant, zowel vooruit 
als achteruit kan Quint zeer goed. Wel is het dan 
soms moelijk om netjes in het water te landen. 
Soms landt hij ook wel eens plat op zijn buik en daar 
heeft hij dan wel een beetje pijn van, maar hij blijft 
het leuk vinden om te doen. 
Met schoolzwemmen zijn ze nu bezig met snorkelen, 
wat hij ook erg leuk vindt al hoopt hij dat de snorkel 
zo af en toe wordt schoongemaakt ☺. Ik ben het 
helemaal met je eens hoor Quint. 
 
Kadootjes tegoed 
Quint gaat morgen met z’n oom vissen in de 
Biesbosch, met een bootje en zijn eigen hengel. Dit 
is eigenlijk een verjaardagskado wat hij nog tegoed 
heeft en hij heeft wel zin om te gaan. Quint is wel 
vaker gaan vissen en tot nu toe gaan de vissen 
terug in het water. Hij heeft nog nooit een BBQ 
waardige vis gevangen, maar dat zal er vast nog wel 
een keer van komen. Zo heeft Quint ook nog een 
afspraak staan om met Jayden naar Toverland te 
gaan en met z’n grote buurjongen Rik (15) naar de 
bioscoop. Wat een leuke vooruitzichten allemaal ☺. 

Meivakantie 
Quint was in de meivakantie samen met z’n ouders 
en zus, 10 dagen naar de Ardèche geweest. Ze 
hadden een huisje met een 
zwembad, maar het huisje zag 
er uit als een kasteel (volgens 
Quint en Aimée). Om het 
zwembad te trotseren moest je 
wel een echte bikkel zijn want 
het water was 15 °C. In ieder 
geval zijn Quint en zijn zus geen 
piepers en hebben gewoon 
lekker gezwommen. Ook zijn ze gaan kanoën en 
onder de Pont d'Arc doorgevaren. Eerst gingen Quint 
en Aimée samen in een kano, maar dat ging kano 
technisch niet zo goed. Daarom zat Quint bij papa in 
de kano en Aimée bij mama in de kano. Ook heeft 
Quint bergbeklommen en nadat hij boven was weer 
abseilend naar beneden. Erg leuk en spannend om 
te doen. Op de plek van het bergklimmen hadden ze 
een schorpioen gezien. Papa werd gebeten door de 
schorpioen, maar gelukkig was het niet een erg 
giftige schorpioen.  
 
Al eerder de kleurwedstrijd gewonnen? 
Nee, Quint heeft nog nooit 
eerder een kleurwedstrijd 
gewonnen. Wel heeft Quint 
vaker met de straatprijzen 
gewonnen (de Janus 
Hagelaarsstraat), zowel 
tijdens Pompoenplezier als 
met Carnaval. Maar dit is de 
eerste keer voor Quint dat hij 
zelf een prijs wint. 
Voordat ik Quint de prijs overhandigde wist Quint al 
wat hij wilde kopen voor de prijs: 
Een waterglijbaan voor in de tuin.  
 
Quint in mama’s ogen:  
Quint is een hele lieve, sociale, behulpzame jongen 
met een zacht karakter, die wel weet wat hij wil. En 
mama vindt Quint natuurlijk ook nog een hele 
knappe jongen. 
 
Quint bedankt voor het interview. Ik vond het erg 
gezellig. En ik hoop dat het een warme zomer wordt 
zodat je de waterglijbaan veel kunt gebruiken. 
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Puzzelen: Woordzoeker 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 25 juni 2014 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 2014’ en druk de pagina af. 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2014 

De volgende kopijdatum is 
25 juni 2014 

Juni   
14 t/m 22 Veldhovense Tennis Kampioenschappen 

bij Tennisvereniging De Korrel in Oerle 
14 + 15 Rijver. St Jan + De Hinnikers:  

Concours Hippique 
18 Fietstocht KVB en VKS 
20 Ophalen groene kliko + plastic 

22 Postzegel- en muntenbeurs in  
d’Ouw School 9.30-12.30u 

22 Chant’Oers + Zanggroep Pabo: 
Concert in d’Ouw School om 14.30 uur 

24 Gilde St. Jan: St.Jansdag 
Sint Janstrossen 9.00 uur H.Mis 
Koningschieten 

25 VKS: fietsen 
26 t/m 29 Beach event d’Ekkerplein 
28 Ophalen oud papier 
30 KVB: teaparty 
  

Juli   
4 Ophalen groene kliko + plastic 
5 en 6 TCO: T4T-weekend 
15 Dementiecafé Restaurant de Berkt, 

Wilgenman 1, 19.30-21.30u 
17 KBO: 17.30u uit eten bij Hof van Holland  
18 Ophalen groene kliko + plastic 
26 Ophalen oud papier 
  

Augustus   
1 Ophalen groene kliko + plastic 
10 t/m 22 Vakantieprogramma Oerle: 

10 Olympische Dag 
12+13 Bivak Oerle 

12 t/m 15 Bivak Valkenswaard 
15 Speeltuin 
19 Bobbejaanland 

21+22 Afsluitactiviteit 
15 Ophalen groene kliko + plastic 
15 t/m 17 TCO: bivak 
19 KBO: 17.30u uit eten bij ‘t Witven 
23 Ophalen oud papier 
27 KBO: St. Jansonthoofding 
29 Ophalen groene kliko + plastic 
30 TCO: afsluitingsavond 
  

September  
1 VKS: Volksdansen 
3 KVB: Lange fietstocht 

23 + 25 SWOVE: 12.30u Open dag Eetpunt de 
Berkt, Wilgenman 1 in Oerle 

September  

6 + 7 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 

10 VKS: Openingsavond 

12 Ophalen groene kliko + plastic 

15 KVB: Ledenavond 

16 Dementiecafé Restaurant de Berkt, 
Wilgenman 1, 19.30-21.30u 

18 KBO: 17.30u uit eten bij de  
Oude Garage 

20 Chemokar 8.30u - 10.00u 

23 VKS: Kienen 

26 Ophalen groene kliko + plastic 

27 Ophalen oud papier  

28 Postzegel- en muntenbeurs in  
d’Ouw School 9.30-12.30u 

  
Oktober  

4 Koers van Oers / BIO: Boekenmarkt en 
kledingmarkt in d’Ouw School 

6 KVB: Wol vilten 

6 KBO: Filmavond 19.30 uur 
(voor iedere Oerlenaar) 

10 Ophalen groene kliko + plastic 

14 KBO: 17.30u uit eten bij de Wok 

15 VKS: Gezellige avond 

20 KVB: De vrolijke noot 

24 Ophalen groene kliko + plastic 

25 Ophalen oud papier  

26 Postzegel- en muntenbeurs in  
d’Ouw School 9.30-12.30u 

29 VKS: Bowlen bij Flying Bowling 

  
November  

3 KVB: VKS-avond 

3 KBO: Filmavond 19.30 uur 
(voor iedere Oerlenaar) 

7 Ophalen groene kliko + plastic 

18 Dementiecafé Restaurant de Berkt, 
Wilgenman 1, 19.30-21.30u 

18 KVB: Margriet Winterfair 

18 KBO: 17.30u uit eten bij de Kers 

21 Ophalen groene kliko + plastic 

22 Ophalen oud papier (bebouwde kom) 

23 Postzegel- en muntenbeurs in  
d’Ouw School 9.30-12.30u 

24 KVB: sinterklaasviering 

26 VKS: sinterklaasavond 

3 VKS: Gymmen 




