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Druk & technische realisatie

Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 205.16.42).
Op de volgende plaatsen ligt de koers:
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School.
Stichting Koers van Oers
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen;
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle.
Kopij aanleveren
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij
dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd).

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen) ( 112
Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33
Klachtenlijn v.d. gemeente:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44

Verschijningsdata 2007 (onder voorbehoud)
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Gevonden
Zonnebril - misschien met glazen op sterkte - op
11 augustus op Toterfout tijdens de wandeldriedaagse van
het vakantieprogramma. Het lijkt een bril voor
volwassenen.
Te bevragen via telefoonnummer: (040-2052020

Personeel gevraagd
De Lunch-Club zoekt OVERBLIJFKRACHTEN voor
bassisschools St. Jan Baptist in Oerle.
Vergoeding € 8,00 per keer.
Bel voor meer info naar Maria de Kroon,
( 06-30131442

Zangers gezocht
Buurtbus
Wat mij opvalt in Oerle is dat iedereen op de hoogte is van
het bestaan van de buurtbus, maar dat bijna niemand er
gebruik van maakt omdat men er van overtuigt is dat deze
weinig tot niet rijdt.
Nu ben ik zelf, sinds ik na lang zoeken de dienstregeling op
internet heb gevonden, een regelmatige gebruiker van deze
bus en ben er van overtuigd dat meer mensen hier gebruik
van zouden kunnen maken. Bovendien wordt de bus
gereden door een groep enthousiaste vrijwilligers.
Misschien is dit een onderwerp waar jullie eens aandacht
aan zouden kunnen besteden. Het is zo maar een ideetje van
een enthousiaste buurtbuspassagier.
Hilda van Ginneken.

Het sint Jankoor is op zoek naar nieuwe leden. Vooral alten
en sopranen zijn nodig. Het koor repeteert op
dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur.
Informatie bij Kees van Kampen, ( 040 2055230.

Jubileum Koers
Over deze speciale editie hebben we veel positieve reacties
mogen ontvangen.
Er zijn nog een aantal exemplaren van de jubileumkoers
over. Deze worden bij de RABO bank en d’Ouw School
neergelegd. Verder kunt u deze ook krijgen bij
Kitty Tholen, ( 040-2051642.
Redactie Koers van Oers

Jos en Jenny Timmermans
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven
Telefoon (040) 205 19 52 Fax (040) 205 29 50
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur
Tevens kunt u bij ons overnachten
E-mail: info@zandoerle.nl
http://www.zandoerle.nl
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Inschrijfformulier: pompoenenplezier met Halloween

Inschrijfformulier :

Pompoenenplezier met halloween

Naam :_______________________________
Adres :_______________________________
Postcode/Plaats_______________________
Tel. Nr.:______________________________

Categorieën :

Volw.

Kind

Straat of
Buurt

School of
Vereniging

Met show

Pompoenen :
Halloween :
Heksen :
Spoken :
Van alles wat :
X Kruis aan wat bij u van toepassing is
Let op !
Als men inschrijft voor de categorie halloween, heksen, spoken, van alles wat, dan moet je rekening houden dat er in de
creatie ook pompoenen verwerkt worden.
Voor degenen die er een echte show van willen maken, dit graag tijdig opgeven met de vermelding van de tijden.
B.v. de begintijd 19.00 uur en dan elk half uur tot 22.00 uur.
Dit kunnen we dan vermelden in de routebeschrijving.
P.S.
Lever het inschrijfformulier zo snel mogelijk in s.v.p. zodat we de route daarop kunnen samenstellen.
Inleveradressen:
H. van Beers
Zandoerleseweg 41
5507 NH Oerle
Tel. 040-2051247
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M. van Bree
A.P. de Bontstraat 34
5507 NT Oerle
Tel. 040-2052480

W. Heijmans
Feit 11
5507 MC Oerle
Tel. 040-2557058

Koers cultuur

Rijen vol met rollend blik
mensen zo gehaast op weg gegaan
terwijl ze elk ogenblik
weer in de file staan.
Rijen vol zuchtende mensen
zitten in hun automobiel
de anderen te verwensen
mens doe toch niet zo infantiel.
Rijen vol, 't is net een trein
alsof we allemaal onmiddellijk
ergens dringend moeten zijn.
Wachten moet we..........onvermijdelijk

Donateursrondgang

Jaarlijkse donateursrondgang harmonie St. Cecilia en
oktoberfeesten.
Zoals te doen gebruikelijk zal ook in het jubileumjaar van
de harmonie de jaarlijkse donateursrondgang plaatsvinden.
Dit jaar komen de leden van de harmonie voor uw
gewaardeerde bijdrage bij alle Oerlenaren aan de deur in de
week van 24 tot en met 29 september.
Wij hopen dat wij weer op uw vrijgevigheid mogen
rekenen.
Tevens nodigen wij u reeds hierbij graag uit om tijdens de
harmoniefeesten op 19, 20 en 21 oktober weer onze feesthal
aan de Zandoerleseweg te bezoeken om te genieten van een
gevarieerd muzikaal programma.
In het bijzonder nodigen wij u uit voor het proms concert
van onze harmonie op zaterdagavond 20 oktober a.s. in de
feesthal.
Als bedankje voor iedereen die op welke manier dan ook
heeft bijgedragen aan het welslagen van de activiteiten in
ons jubileumjaar is iedereen die ons een warm, hart
toedraagt van harte welkom op deze (gratis) toegankelijke
avond.
Het belooft een waar spektakel te worden, dus dit mag u
niet missen.
Daarnaast is er in de feesthal op vrijdagavond een
dance event voor de jongeren uit Oerle en omgeving en zal
er op zondagmiddag 21 oktober een middagvullend
muziekprogramma zijn met als hoofdact de bekende band
“Tribute to the cats”.

Tot dan,
Harmonie St. Cecilia

3

De parochie

Weekeinde van 15 – 16 september:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(samenzang)
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
Weekeinde van 22 – 23 september:
za 19.00 uur. Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker (The Unity)
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus)
Weekeinde van 29 – 30 september:
za 11.30 uur: Inzegening van het huwelijk van
Chris Meijers en Inge Carlier
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
en Indiase dalit priester (samenzang)
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(Convocamus)
Weekeinde van 6 – 7 oktober:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(samenzang)
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
Weekeinde van 13 – 14 oktober:
za 19.00 uur: Gezinsviering: Woord- en Communieviering
met M. Sanders, pastoraal werker
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus)
Weekeinde van 20 - 21 oktober:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(korenfestival?)
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(korenfestival?)

Een kijkje in de keuken…
Het tweede deel van een kijkje in de keuken van de pastoraal werker gaat over de liturgiebladen die u op zaterdag
en zondag in de kerk ziet liggen. Als u in de kerk komt
vindt u achter in de kerk deze bladen waarop de liederen
van het koor of samenzang staan. Ook staan hierop de gebeden die door iedereen meegebeden kunnen worden en de
volgorde van de viering zodat u deze gemakkelijk kunt volgen. Voor iedere kerk van onze parochie is een vrijwilligster die deze liturgiebladen verzorgt voor de betreffende
kerk. Zij hebben de coördinatie in handen om alles bij elkaar te verzamelen en in een liturgieblad te zetten,
In de Rooms Katholieke kerk staan de lezingen van iedere
zondag vast in een driejarig schema dat wereldwijd gebruikt wordt. Deze eerste lezing en evangelielezing zijn het
uitgangspunt voor de liturgiebladen, daaruit wordt het
‘thema’ van de viering gehaald. De pastores worden iedere
maand gevraagd om naar aanleiding van de lezingen een
gebed om vergeving/schuldbelijdenis, een geloofsbelijdenis
en een tafel- c.q. communiegebed uit te zoeken. Deze drie

Parochieberichten:
Gedoopt
Emma, Jasper en Max Buijs, Welle 2
Huwelijk
Dorinda Feijen en Bas Loontjens,
Floraplein 60, Eindhoven.
Overleden:
† Anna Caers, weduwe van Bert van der Looij,
ZC Merefelt (voorheen Zittardsestraat 3) (88 jaar)
† Wil Cuylits, Severinusstichting, (74 jaar)
† Regien van de Broek, Severinusstichting, (54 jaar)
† Wim van het Hof, weduwnaar van Roos Smolders,
Nieuwe Kerkstraat 17b, (75 jaar)
† Maria Tholen, weduwe van Frans van Vlerken,
ZC Merefelt (voorheen Hoogeind) (93 jaar)
Pastoresteam:
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26
Parochiecentrum:
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum en/of
misintenties:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT,
( 040 – 205.24.80
Misintenties kunnen met naam en datum in een gesloten
envelop worden doorgegeven (per intentie € 9).
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden:
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56
Nieuwe parochianen:
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen door
uw nieuwe buren aan ons door te geven.
Bij voorbaat hartelijk dank!
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gebeden worden helemaal opgenomen in het liturgieblad
omdat dit gebeden zijn die (gedeeltelijk) door allen in de
kerk uitgesproken kunnen worden. De ene voorganger kiest
ervoor om de voorgeschreven tafelgebeden volgen, de andere voorganger wil ook alternatieve teksten kunnen
kiezen. In de tussentijd zorgen de vrijwilligsters er voor dat
zij ook de liederen van de koren binnen krijgen: meestal
geldt ook hier dat de liederen die door iedereen gezongen
kunnen worden met de tekst in het liturgieblad terecht komen. De koren werken met liedbundels waarin uitgegaan
wordt van de lezingen van dat weekeinde. Al deze informatie wordt op volgorde gezet en aangevuld met de verwijzingen naar de lezingen (b.v. Lukas 17, 5-10). Wat de
eerste lezing betreft heeft de pastor de keuze uit een lezing
uit het Oude Testament en de Handelingen of uit één van de
brieven van Paulus. Meestal wordt er gekozen voor de
Oud Testamentische lezing omdat deze in de regel bij het
thema van de evangelie lezing is gekozen.
U zult nu wel medelijden krijgen met de samenstelsters van
de liturgiebladen, want al dat type-werk voor ieder
weekeinde is toch niet niks. Daar hebben wij natuurlijk iets
op gevonden: een computer en internet. Op een zogeheten
‘virtueel kantoor’ staan alle teksten die gebruikt kunnen
worden in de liturgiebladen: de keuze gebeden, de liederen
van de koren en de verwijzingen naar de lezingen. Een
‘virtueel kantoor’ is een afgebakende plek op internet waar
je documenten kwijt kunt. Het is dus een kwestie van het
kopiëren van de teksten uit de documenten naar het liturgieblad. Dit systeem werkt nu bijna twee jaar en het is nu redelijk uitgekristalliseerd. Daarmee bedoel ik dat veel typefouten er nu uit zijn. Toch slipt er nog wel eens iets door
deze censuur heen… Ook de meeste liederen van de koren
staan nu op dat ‘virtueel kantoor’ en ook deze liederen
staan er nu nagenoeg foutloos in. Wanneer het liturgieblad
klaar is wordt het meestal nog een keer nagekeken en vervolgens kan het naar de drukkerij.
De drukkerij (in de H. Caecilia-kerk) zorgt voor voldoende
exemplaren, daarna kunnen de liturgiebladen gevouwen
worden en wordt er eventueel een extra vel ingestoken.
Ieder liturgieblad wordt in definitieve versie weer terug op
het ‘virtueel kantoor’ gezet ten behoeve van de voorganger.
Die kan de teksten dan in een eigen vorm gieten: de ene
pastor maakt er een boekje van waar alle eigen teksten ook
een plaats kunnen krijgen, de andere pastor vergroot het tot
een A4 formaat, zodat de teksten ook op enige afstand leesbaar zijn. Tot slot komen deze liturgiebladen bijtijds in de
kerk te liggen en is het de taak van de koster om deze

bladen achter in de kerk te leggen. U bent dan, als kerkbezoeker, de een na laatste die de liturgiebladen in handen
krijgt en gebruikt waarvoor ze bestemd zijn: ter ondersteuning van de liturgie. De laatste hand die er aan te pas komt is
die van de koster: de overgebleven exemplaren komen
terecht in de blauwe kliko en kunnen nog geld opleveren
voor de verenigingen die het oud papier ophalen.
Tot slot: de laatste tijden komen er steeds meer gecombineerde liturgiebladen. Daar bedoel ik mee: één liturgieblad per weekeinde, voor zaterdag en zondag dus. Een besparing van papier, want de meeste gebeden worden op
beide dagen gebruikt. Alleen zijn vaak de liederen op beide
dagen anders en dan is het even ‘zoeken’ naar het juiste lied
voor de mensen in de kerk.
Waarschijnlijk zit u er al op te wachten, want dit kijkje in
de keuken is iets minder onschuldig dan het op het eerste
gezicht lijkt. Eén van onze liturgiebladen-specialisten heeft
aangegeven om er eind dit jaar mee te stoppen. Daarom zijn
we op zoek naar iemand die dit zou kunnen overnemen
voor de H. Caecilia-kerk. Er zal altijd ondersteuning zijn
van ondergetekende én onze andere ‘specialiste’, dus u
wordt niet meteen voor de leeuwen gegooid. Interesse?
Neem even rechtstreeks contact op met uw pastoraal werker
of via het parochiebureau.
uw chefkok: Mardi Sanders

MAKELAARDI J
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Themaviering 29 september in de Sint Jan de
Doperkerk
Op 6 en 7 oktober vieren we Wereld missiedag van de
Kinderen, dit vieren we in onze parochie met een
gezinsviering op zaterdag 6 oktober in de St. Jan. Op 20 en
21 oktober is het Missiezondag. Dit feest wordt in alle
katholieke kerken over heel de wereld gevierd en het zal de
aandacht hebben in de viering van het weekeinde.
In de Wereld missiemaand oktober zullen dit jaar de dalits
centraal staan.
Het is de benaming die de kastelozen, de onaanraakbaren in
India zichzelf geven. Dalit betekent: ‘vertrapt’, ‘verstoten’.
Zij horen er in de samenleving niet bij: ze hebben de meest
vieze baantjes, zij mogen niet door de straten van de
kastemensen lopen, hun waterput niet aanraken.
Op uitnodiging van Missio bezoekt de Indiase dalit-priester
Lourdunathan Yesumarian begin oktober Nederland.
Yesumarian werd priester en daarna advocaat om voor zijn
volk op te komen. Hij wil met zijn dalit- broeders en –
zusters zijn stem verheffen tegen het onrecht. Help hen om
Jezus’ belofte van bevrijding waar te maken. In zijn geloof
vindt hij de kracht om door te vechten en onze solidariteit
inspireert hem.
Op zaterdag 29 september is er in de Sint Jan de Doperkerk
in Oerle een speciale Eucharistieviering. Dit zal een
themaviering worden waarin pastoor Smulders samen met
Yesumarian zal voorgaan. De stichting pastoor
Vekemansfonds verleent medewerking aan deze viering.
Het pastoor Vekemansfonds zet zich ook in voor
kansarmen in India.
Aanvang van de Eucharistieviering: 19.00 uur. Deze viering
is in aansluiting op de Missiodag waarover u in de vorige
Koers van alles hebt kunnen lezen.
Aan het einde van de dienst is er een deurcollecte. De
opbrengst hiervan is bestemd voor de dalilpriester ter
ondersteuning van zijn werk.

Oers Kermis

ZATERDAG 15 SEPTEMBER OPENING
OERS KERMIS
Hallo jongens en meisjes,
Zaterdag is het zover dan gaat de kermis in Oerle weer van
start.
Samen met jullie willen we de kermis op een actieve, hippe
manier openen.
Om 17.30 uur verzamelen we traditioneel op het
schoolplein met alle Oerse kinderen en ouders.
Dan lopen we in optocht achter de harmonie aan naar de
kermis, waar we gezamenlijk met een knallende actie de
kermis openen.

Voor alle kinderen die meelopen én de kermis mee openen,
is er een leuke kermisverrassing.
Tot zaterdag 15 september 17.30 uur op het schoolplein, wij
rekenen op jullie.
Openingscomité kermis 2007
De opening van de kermis wordt mogelijk gemaakt door
Rabobank Oerle-Wintelre, Wijkplatform Oerle, Gemeente
Veldhoven, Harmonie St. Cecilia, OWWO en
korfbalvereniging BIO
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Koers van Oers 40-jaar

Koken met de koers

Tomatensoep met balletjes en een boerenkaascracker
voor 4 personen
Veertig jaar Koers van Oers.
Dat was feesten op zaterdag 25 augustus. Eerst de receptie
waar velen zich lieten zien. ’S avonds het feest voor (oud)
medewerkers. Dit was voor de oudgedienden vooral een
feest van herkenning. De quiz zorgde voor veel hilariteit. U
vindt deze elders in deze Koers. De volgende maand zullen
we de juiste antwoorden geven.
We hebben heel veel felicitaties ontvangen. Enkele leuke
teksten willen we u niet onthouden.
Koers verder, behoudt kwaliteit, succes.
Blijf zo doorgaan, leuk om te lezen.
Op naar de 50.
Met veel plezier lezen we al jaren de Koers, veel succes
naar de toekomst.
40 jaar Koers van Oers een prachtige prestatie.
Jullie houden iedereen op de hoogte zo, wat er in ons
“durpke” gaande is.
Wij hopen dat dit blad nog jaren mag verschijnen in Oers.
Wij hebben bewondering en waardering voor jullie blad.
Het was grandioos.
De redactie van de Koers van Oers bedankt d’Ouw School
voor de gastvrijheid en het personeel voor de goede
verzorging van de avond.
Bestuur en redactie Koers van Oers.

Met rijpe, verse tomaten wordt de soep het lekkerst, maar je
kunt ook gepelde tomaten uit blik gebruiken
Ingredienten:
1 kleine ui, fijngesneden
2 eetlepels olijfolie
750 gr-1 kilo rijpe tomaten in stukken
2 takjes peterselie
2 takjes selderij
1 takje tijm
1 blaadje laurier
5-7 dl groente- of kippenbouillon
200 gram rundergehakt
Nootmuskaat, zout en peper
½ beschuit, verkruimeld
2 eetlepels fijngesneden basilicumblaadjes
1 dl slagroom
Bereiden:
Bak de ui 4-5 min in de olie. Voeg de
tomaten,peterselie,selderij,tijm,laurier en bouillon toe en
kook de soep 20-30 minuten op zacht vuur. Verwijder de
kruiden en pureer de soep in een draaizeef (passevite),
verwarm hem opnieuw en breng op smaak met zout en
peper. Meng het gehakt met zout, peper , nootmuskaat,
beschuit en basilicum. Vorm hiervan kleine balletjes en
verwarm ze 4-6 minuten in de soep. Klop de slagroom
lobbig en roer hem luchtig door de soep. Serveer met een
boerenkaascracker.
Boerenkaascracker:
Leg 75 gram vers gesneden oude boerenkaas als 6 lange
repen op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ze in een
voorverwarmde over op 200 gr. 4-5 minuten. De kaas zal
smelten en tot een wafel uitvloeien. Laat ze afkoelen en
haal ze voorzichtig van de bakplaat.
SMAKELIJK ETEN........

Belangstelling voor de
Veldhovense politiek?
Kijk dan eens op

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

Rob Slaats fietst Alpe d’HuZes
€1 Miljoen voor KWF
Vorig jaar op 06-06-2006 is de eerst Alpe d’HuZes
georganiseerd voor het KWF (kankerbestrijding). Wat
in eerste instantie was bedoeld als een sportieve
uitdaging tussen een aantal vrienden, groeide snel uit tot
een ware happening. Er waren vorig jaar al 66
deelnemers waaronder ook ex-kankerpatienten. De
huidige ambassadeur van de stichting Peter Kapitein
heeft het vorig jaar gepresteerd om deze monsterrit
tussen twee kuren door uit te fietsen, echt een
bijzondere prestatie.
Wij hebben een gesprek met de enige Oerse deelnemer:
Rob Slaats sinds kort woonachtig in de Paleisstraat.
(Door: Miranda van Vlerken en Annie van der Velden)
Rob Slaats (1964) is opgegroeid in Veldhoven
(Zonderwijk) samen met twee zussen en een broer. Na de
middelbare school op het Anton van Duinkerken College, is
hij gaan studeren in Delft (richting civiele techniek en
wiskunde). Hij is daar op kamers gaan wonen en in die tijd
heeft hij ook zijn vrouw Josje leren kennen.
Na zijn studie ging hij werken in Den Haag bij Shell als
business consultant. Gedurende die periode heeft hij bijna
de hele wereld rond gereisd om de olieoverslaghavens te
inventariseren voor Shell. Toen zijn oudste zoon 4 jaar
werd, zijn ze naar Culemborg verhuisd. Rob vond het niet
zo geweldig om zijn zoon midden in Den Haag naar school
te sturen. In die tijd wilde hij eigenlijk al weer terug naar
Brabant, maar Culemborg lag mooi in het midden. Daar
hebben ze 10 jaar lang met veel plezier gewoond in hun zelf
verbouwde huis, vlak achter de dijk.
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Naar Oerle
Na Shell in Den Haag heeft hij een aantal jaar voor Logica
SMG gewerkt en onlangs heeft hij een baan geaccepteerd
bij Atos Origin in Eindhoven. Reden dus om te verhuizen
naar Brabant. Te meer omdat zijn oudste zoon Frans een
getalenteerd zwemmer is. Hij is inmiddels ingelijfd bij PSV
en heeft al heel wat trainingsuren in het nieuwe Nationaal
Zwemcentrum de Tongelreep doorgebracht. Omdat ze
graag in een dorp wilden wonen had Oerle meteen hun
voorkeur; ook omdat de familie in de buurt woont. Adrie de
tweede zoon gaat hier samen met de twee jongste meiden
naar de basisschool. En dan hebben ze nog een
pleegdochter van 18 die dit jaar gaat studeren. Een druk
gezinsleven dus, een nieuwe baan, een nieuw huis dat
grondig verbouwd wordt en dan nog tijd vinden om
intensief te gaan trainen. Want volgend jaar in juni staat de
volgende Alpe d'HuZes weer op de agenda.

Conditie
Hoe is het nu allemaal
begonnen, vragen wij aan
Rob. “Ik liep vroeger
eigenlijk al veel. Ik heb
de marathons van
Eindhoven en Rotterdam
twee keer gelopen. Maar
op een gegeven moment
is dat wat minder
geworden. Ik begon echt
een beetje dicht te
groeien en toen we een
paar jaar terug op
vakantie gingen naar
Frankrijk dacht ik: ik
neem mijn renfiets mee
en ik ga weer eens wat
aan mijn conditie doen. We waren bij de Alpe d’Huez en ik
dacht net zoals zoveel Nederlanders: Die wil ik wel eens
beklimmen. Maar toen ik bij de tweede bocht was, zat ik er
al doorheen. Ik geloofde het zelf niet. Ik, die altijd
marathons had gelopen! Van mijn conditie was niets meer
overgebleven. Ik baalde verschrikkelijk dat ik moest
opgeven.”

hebben we van een drukker bijvoorbeeld boeken gekregen
die wij als stichting weer hebben door verkocht. En daar
verdienen we geld mee voor het KWF.”

Sportieve uitdaging
“Toen ik thuis kwam ben ik weer fanatiek gaan trainen. We
hadden in Culemborg een clubje waar we regelmatig mee
gingen fietsen de DikeBikers genaamd. Een van mijn
fietsvrienden, Coen van Veenendaal had al een aantal keer
de Marmotte gefietst en was op zoek naar een nieuwe
sportieve uitdaging. De Alpe d'Huez sprak hem wel aan
want dat waren 6600 hoogtemeters (t.o.v. 4500 meters van
de Marmotte). Al snel groeide het uit tot een sportieve
uitdaging waaraan we graag een goed doel wilden
verbinden. Dat stimuleert nog eens extra. Een keer de Alpe
d’Huez opfietsen is nog niet echt bijzonder en daarom zijn
het zes beklimmingen geworden op 06-06-2006. Er is
meteen een officiële stichting opgericht en alles is
vervolgens in sneltempo gaan groeien. Vorig jaar is er al
ruim € 400.000,= opgehaald voor het KWF en dit jaar is er
bijna € 1.000.000,= bij elkaar gefietst. Doel van de stichting
was om van elke € 1.000,= die werd ingelegd € 1003,= over
te maken naar het KWF. Dat is mogelijk omdat allerlei
sponsors middelen (T-shirts, polsbandjes, speldjes, etc.)
hebben geschonken die wij konden doorverkopen. Zo

De wedstijd
“'s Ochtends om 5 uur ben ik begonnen met de eerste
beklimming die bestaat uit 21 bochten. Ik ging er vanuit dat
ik ongeveer anderhalf uur over een beklimming zou doen.
Als je boven bent drink je
even iets, je trekt iets
warms aan en dan daal je
in ongeveer 20 minuten
weer af om met de
volgende beklimming te
beginnen. De eerst vier
beklimmingen gingen
goed en die had ik er om
13.00 uur al opzitten.
Mooi, ik was dus al ruim
over de helft. De vierde
keer ging ook nog
redelijk goed, maar
tijdens de vijfde
beklimming kreeg ik de
klap van de man met de

De voorbereiding
“Dit jaar is het de bedoeling dat we zeven keer de berg
opfietsen (6+1) en dat is eigenlijk gekkenwerk. We hebben
ongeveer een week in Frankrijk doorgebracht. We hebben
van tevoren nog wat in de bergen getraind. Er waren artsen,
begeleiders, fysiotherapeuten, masseurs, noem maar op.
Iedereen die zijn aandeel heeft geleverd heeft dat gratis
gedaan en ook zelf de verblijfskosten betaald. Zo waren er
ook mensen die de website ter plekke ‘up to date’ hielden.
RTL4 was afgereisd met een aantal cameramensen en
reporters om iedere dag live verslag uit te brengen. Kortom,
een heel spektakel!
In totaal waren er dit jaar ongeveer 77 individuele
deelnemers, daarnaast waren 7 estafetteteams samengesteld
en een sterrenteam met oa. Danny Nelissen en Joop
Zoetemelk. De meeste deelnemers verbleven op de
plaatselijke camping. Er waren daar twee hele grote
legertenten opgezet door Cycle Tours (sponsor), die tevens
2 echte koks beschikbaar had gesteld. Samen met een team
van vrijwilligers zorgden zij ervoor dat er telkens voor
ongeveer 145 personen eten op tafel kwam, ongelooflijk!”
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Maaltijdrijders gezocht

hamer. Ik zat echt te vloeken en te tieren op de fiets. Ik riep
tegen mezelf: Ik snap niet waar ik mee bezig ben. Op dat
zelfde moment kom ik Joop Zoetemelk tegen en raakte met
hem aan de praat. Wel grappig want hij snapte ook niet
waar we mee bezig waren. Eindelijk boven aangekomen zei
ik tegen Josje (mijn vrouw): ik doe er nog maar een, maar
die andere haal ik echt niet. Josje vertelde dat de
thuisblijvers alles live via internet konden volgen en dat ze
allemaal heel trots op ons waren. Dat gaf me weer goede
moed. Ik probeerde wat te eten (als je zo moe bent gaat dat
bijna niet meer!) en te drinken. We hebben allemaal
speciaal voedsel in de vorm van een soort mierzoete gel die
je heel snel naar binnen kunt werken en die heel snel door
het lichaam kan worden opgenomen.“
En dat is zes, en dat is zé-éven!
“En daar ging ik dus weer voor de zesde keer de berg op.
Na die 21 bochten was ik eindelijk weer boven en toen zat
ik er helemaal doorheen. Josje kwam weer naar mij toe en
zei: “Weet je wel hoe trots je kinderen straks zijn als jij
hem helemaal uitfietst?” “Nou, daar had ze precies de juiste
snaar geraakt en dus trok ik alles uit de kast voor de
zevende beklimming. En als je dan uiteindelijk toch over de
eindstreep rijdt na 16 uur fietsen, dan voel je je geweldig.
Daar bij de finish hebben zich heel wat emotionele taferelen
afgespeeld. Mensen die hun rit opdragen aan dierbare
overledenen of fietsen voor familie of vrienden die aan het
strijden zijn tegen kanker. Je krijgt op dat moment ook een
enorm saamhorigheidsgevoel. Iedereen vecht voor
hetzelfde doel. Daarom is de kreet “Opgeven is geen optie”
ook zo goed van toepassing. Mensen met kanker kunnen
niet opgeven en als je aan deze beklimmingen begint is
opgeven ook geen optie. ’s Avonds wordt er nog gezellig
wat gedronken en ik moet zeggen; ik voelde me bijna de
koning, zo trots was ik op mezelf.”

Vrijwilligerswerk bij de maaltijdenvoorziening van
SWOVE.
Maaltijdbezorgers gezocht voor de warme maaltijd
voorziening
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de
zelfstandigheid en maatschappelijke integratie van veel
ouderen. Steeds meer ouderen zijn afhankelijk van
activiteiten en voorzieningen die mede door vrijwilligers
worden verzorgd. Een van deze voorzieningen is de
maaltijdenvoorziening van Stichting Welzijn Ouderen
Veldhoven (SWOVE).
Naast thuisbezorgde maaltijden verzorgt deze stichting ook
maaltijden op eetpunten.
Voor de thuisbezorgde maaltijden is SWOVE op zoek naar
vrijwilligers.
De bezorging vind in overleg plaats volgens rooster.
Voor de gereden kilometers ontvangen de vrijwilligers een
kilometervergoeding van € 0,31 per gereden kilometer.
Via dit artikel doen wij een oproep aan hen die
belangstelling hebben om zich op deze wijze in te zetten
voor de ouderen in Veldhoven.
Mocht u geïnteresseerd zijn, of heeft u vragen over
bovenstaand vrijwilligerswerk, dan kunt u contact opnemen
met Margo van der Velden van SWOVE.
Het kantoor van SWOVE Sele 22,5502 NC Veldhoven, is
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
((040) 2540066.

Voor meer persoonlijke verslagen, foto’s en eventuele
sponsoring kunt u kijken op www.alpe-dhuzes.nl of
www.opgevenisgeenoptie.nl.

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
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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Wedstrijdprogramma BIO1

Wedstrijdprogramma BIO 1 veldcompetitie
Zo 2 sept

Bio 1-Rosolo 2
13.00u sportpark Heikant Oerle

Zo 9 sept

Swift 2 – BIO 1
13.00u sportpark de Wilgert

Zo 16 sept BIO1- Peelkorf 1
13.00u sportpark de Heikant
Zo 23 sept. Korloo 1-BIO 1:
13.00u de Hoef in Loosbroek
Zo 30 sept. BIO1-Boskant1
13.00u sportpark de Heikant Oerle
Zo 7 okt

Flamingo’s-BIO1:
13.00u sportpark de Heibunders in Mariahout

Zo 14 okt ONA1-BIO1:
13.00u sportpark de Passelêgt in Overasselt
Zo 21 okt BIO1-Swift 2:
13.00u sportpark de Heikant Oerle

Vrijwilligers gezocht

De Praktische Thuishulp is onderdeel van MEE Zuidoost
Brabant, locatie Eindhoven en de Kempen en biedt
ondersteuning aan mensen met een beperking in de
thuissituatie. Dit doen wij middels het inzetten van
vrijwilligers. Heb je enkele uurtjes per week of per maand
de tijd? Dan is dit misschien iets voor jou!
Veldhoven
Samenwonend stel, beide met een lichte verstandelijke
beperking, zou het gezellig vinden als ze een maatje
hadden. Een vrouw (25-35 jaar) die het leuk vindt om
spelletjes te doen, naar de stad, film kijken en gezellig
koffie drinken. Vrijdagavond of in het weekend, 1 x per 2
weken.
Omgeving Veldhoven
22-jarige jongen met een lichte verstandelijke beperking
zoekt een maatje (20-35 jaar, m) met wie hij regelmatig iets
kan gaan ondernemen. Zoals: steden of festivals bezoeken,
wandelen, fietsen, historische gebouwen bezoeken en
gezellig praten.
Heb je belangstelling of wil je meer weten over een van
deze oproepen?
Neem dan contact op met de Praktische Thuishulp
( 040-2140373, pth@meezuidoostbrabant.nl.

Extra nieuws
Op zaterdag 15 september zal de tijdens de opening van de
kermis nog een ceremonie plaats vinden.
Op die dag krijgt Pastoor Vekemans een vaste plaats in
Oerle. Burgemeester Mikkers zal namelijk rond 17:30 uur
samen met Marlies van Kollemburg het straatnaambordje
onthullen op het plein.
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Vakantieprogramma 2007

Vakantieprogramma bedankjesregen
Het Vakantieprogramma was dit jaar weer fantastisch.
Daarom bedanken we alle mama’s, papa’s, tieners,
sponsoren en alle andere mensen die geholpen hebben bij
deze editie. En we bedanken het weer, dat op één dag na
weer prachtig was!
Natuurlijk ook hulde aan de liefste kinderen van de wereld
uit Oers, want het is een feest om het voor jullie te
organiseren. Verder pinken we een traantje weg bij het
vertrek van Hannie, Wil en Jacqueline: superbedankt voor
al die fijne jaren!
High five van Wilma, Jan, Marja, Petro, Jacqueline,
TinusS, Thera, TinusC, Esther, Eric-Jan, Ankie, Toon-Jan,
Hannie en Wil.
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Overpeinzingen

Er zullen maar weinig mensen zijn die er naar uitkijken om
grijs te worden.
Grijs is nu eenmaal een kleur die in verband wordt gebracht
met grauw, oud, herfst, versleten en weet ik veel wat nog
meer.
En toch …
Grijs kan zo mooi zijn, zo elegant en zo wijs.
Na het badderen vandaag werp ik een blik in de spiegel en
zie dat het langzaam grijs bij mij meer en meer mijn eigen
haarkleur gaat vervangen.
Natuurlijk, ik zit volgens Bartje qua leeftijd in de herfst van
mijn leven, maar ik voel nog de zomerwarmte in mijn hart
en probeer die angstvallig zo lang mogelijk vast te houden.
Nu ben ik wat tint betreft door moeder natuur gezegend met
een aardig donkere haardos en pas sinds de laatste paar
jaren beginnen de eerste grijze haartjes echt duidelijk
zichtbaar te worden.
Vanzelfsprekend kan ik die, net als zoveel andere mensen
doen, eruit trekken of eenvoudigweg laten kleuren - al dan
niet in mijn eigen haarkleur.

Dat staat veel vrolijker, natuurlijker en vriendelijker.
Maar nu - na een zomerlang verblijf in onze Datsja en geen
kapper naast de deur - zie ik dat het grijs, reeds
overvloediger dan de vorige keer, mijn haardos steeds
meer kleurschakeringen geeft.
Nog altijd is het echter de donkere eigen kleur die de
overhand heeft en mij het uiterlijk geeft dat ik dus niet op
de allereerste plaats wens.
Zachtgekleurde lichte lokken hebben nog immer mijn
voorkeur.
En het aller, allerliefst had ik dan ook, dat mijn haar sneller
grijs zou worden, zodat het niet meer nodig zou zijn om het
te laten kleuren.
Dat ik zou kunnen pronken met mijn eigen zelf verkregen
grijze haren.
Zie je het al voor je?
Het zou me heel wat bezoekuurtjes aan de kapperstoel
schelen en wellicht zou het ook beter zijn voor mijn
hoofdbedekking en ... mijn portemonnee.
Tja … dat hoor je niet vaak hè … dat mensen er naar
uitkijken om grijs te worden.
Maar ik wel en ik kijk regelmatig met een beetje jaloerse
blik naar de prachtige grijze haardos van mijn jongere en
beslist nog zomers ogende vriendin.
"Geduld meid! Jouw tijd komt sneller dan je denkt." roept
mijn spiegelbeeld me toe en ik haal gelaten een kam door
mijn warrige haardos.
Thea.

En inderdaad ik heb er voor gekozen om die grijze haren te
verstoppen onder een kapperskleurtje.
Nee …, niet mijn eigen oorspronkelijke tintje, want dat
vind ik voor mijn leeftijd een beetje erg donker staan en
bovendien geeft het me zo’n streng uiterlijk, heb ik het
idee.
En ik wil er niet streng uitzien!
Dat is nu eenmaal mijn aard helemaal niet en men zou dan
een heel verkeerde indruk van mij kunnen krijgen, niet
waar!
Regelmatig laat ik mijn haardos dus oplichten met
een blonder tintje en liefst in diverse graderingen.

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
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Ballonnen vliegen ver

Prietpraat

Uitslag ballonnenwedstrijd St Jan’s markt Zandoerle.
Wil je leuke post krijgen,dan moet je een ballonnen
wedstrijd houden met jouw adres op het kaartje.
Echt heel verrassend wat je dan zoal in je brievenbus krijgt.
70 kaartjes hebben de weg terug gevonden.
Een aantal kaarten kwamen versierd met stickers erop
terug. Er lagen ineens enveloppen van de legerbasis
Oirschot in de brievenbus, daar waren ook een heel stel
ballonnen geland.
Het mooiste was de eigengemaakte kaart van een 62 jarige
4daagse wandelaar die er een heel verhaal bij schreef.
Deze kaart komt ook echt weer bij de ballon verstuurder
terug.
Ook kwamen enveloppen binnen waar 6-10 kaartjes in
zaten, die hadden mensen dan dicht bij elkaar gevonden,
bijv. uit Enschede.
Veel kaarten werden terug gestuurd zonder postzegel en
dank aan de post ik heb maar 1 keer 50 cent hoeven te
betalen

Kinderen hebben soms rake uitspraken. Als redactie willen
we u de gelegenheid geven deze uitspraken met anderen te
delen.
Stuur leuke uitspraken naar de redactie voor de rubriek
Prietpraat. Dit kan via de e-mail of in de brievenbus bij het
dorpscentrum d’Ouw School.
Hieronder een paar ingezonden uitspraken:
Willemijn zegt tegen mama:" Ik wordt mama hoor!"
"Ik heb een mamavlekje en dan wordt je mama!"
Buiten in de tuin zit een roodborstje.
Willemijn roept keihard " Papa. kijk een rookworstje!
Willemijn heeft opgevangen dat Bartje over zijn nek gaat
bij een bepaald gerecht.
"Als we dat weer een keer eten vraagt ze,: Bartje, ga je nu
niet over mijn nek?"

Maar welke ballon is nu het verst gekomen?
Wel dat was de ballon van Bo Verhoef en
Bente van Diessen. Zij hadden samen hun naam op het
kaartje geschreven.
Hun ballon is helemaal in Vechta in Duitsland gekomen.
Ook een prijs heeft Janno Wilting uit Knegsel, zijn ballon
ging helemaal naar Almelo in Overijssel.
De prijs winnaars hebben intussen hun prijs (10 euro) thuis
gekregen.
Bedankt iedereen voor het meedoen en probeer het volgend
jaar nog maar eens, dan krijg ik weer leuke post in mijn
brievenbus.
Groetjes namens Buurtvereniging Zandoerle, Margriet van
Beers.

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues

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

Marinella Boer10
Groendecoraties, Workshops en
Creatief Atelier
Iedere woensdagmorgen
(m.u.v. de schoolvakanties)

Inloopochtend van 9.00 tot 12.00 uur
Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143

Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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marinella@boer10.com

www.boer10.com

Atelierruimte:
De Run 5404
5504 DE Veldhoven

Postadres:
Berg 82
5508 AX Veldhoven

Ouw (k)oers

Koers van toen Bron: koers van Oers 1980 nr. 6
Er is ons gevraagd een stukje te schrijven, over hoe het ons
bevalt bij de Harmonie. We zijn er sinds een half jaar bij en
spelen allebei klarinet. We hebben al verschillende
activiteiten meegemaakt, zoals het solistenconcours, samen
met Albert en Wil. Hoewel de Harmonie nog erg jong is,
hebben we toch al enkele concerten gegeven b.v. in de kerk
en Zittard. Het instuderen van de muziekstukken doen we
dinsdag ‘s avonds van half 9 tot half 11. De repetitie is erg
gezellig en er wordt niet alleen muziek gemaakt, maar ook
veel gelachen. Ieder jaar gaan we een keer dauwtrappen,
met na afloop een koffietafel. Dit jaar viel het samen met de
verjaardag van de pastoor, die we daarom een serenade
brachten. Voor het eerst was er dit jaar ook een fietstocht
georganiseerd, die erg leuk was. Persoonlijk vinden wij het
jammer, dat er weinig meisjes bij de Harmonie zijn. Maar
in de toekomst zullen er wel meer bijkomen.
Janine en Ellen.

Oers Herfst Fist

Oers Herfst Fist in Oktober
Het weekend van vrijdag 19-10-2007 zaterdag 20-10-2007
en zondag 21-10-2007 wordt er in Oerle het
Oers Herfst Fist georganiseerd door harmonie st Cecilia in
samenwerking met Organisatie bureau Ekkersplaza, dit
evenement wordt georganiseerd ivm het 100-jarig bestaan
van de Harmonie st Cecilia.
Het programma ziet er als volgt uit;
Vrijdag 19-10-2007 Village Dance;
Dit is een dance avond met grote namen als Deejee's
Marcel Woods
Randy Katana
Jesselyn
Pascal Feliz
Ferreck Dawn
Le Poix
Daniel June
Host MC Boogshe
zaal open 20.00 uur
Zaterdag 20-10-2007 Eeuw Feest;
allerlei soorten muziek
Zondag 21-10-2007 Tribute to the Cats,
Tribute to the Cats Band
3 J's
zaal open 15.00 uur
Als je het bovenstaande programma ziet is er aan alle
leeftijdengroepen
gedacht en rekening gehouden dus zet het maar vast in je
agenda.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij xltickets.nl en voor informatie/
kaarten bij Victor de Kort.

Zorgcentrum Merefelt
uw seniorenpartner
voor zorg, welzijn en
wonen !
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
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Harmonie Juliana

Leerlingenorkest Harmonie Juliana speelt in
Papegaaienpark Veldhoven
Op zondag 16 september speelt het leerlingenorkest van
Harmonie Juliana uit Waalre, onder leiding van Stef
Bazelmans, in het Papegaaienpark in Veldhoven. Het
concert vindt plaats bij de grote vijver, achteraan in het
park. Het leerlingenorkest bestaat uit ongeveer
50 enthousiaste muzikanten in alle leeftijden. Ze brengen
een gevarieerd programma, met voor ieder wat wils. Een
mooie gelegenheid om het Papegaaienpark te bezoeken.
U ziet er meer dan 200 verschillende soorten papegaaien,
grote en kleine, in totaal meer dan 4000. Ook hele
zeldzame, die je bijna nergens anders ziet. Heel bijzonder is
een enorme volière waarin het publiek kan rondlopen.
Daarnaast is er een grote collectie exotische vogels zoals
uilen, toekans, neushoornvogels, kraanvogels, ooievaars,
eenden, hoenders en fazanten. Heel leuk zijn ook de
Ringstaartmaki’s.

De uitvaart in vertrouwde handen

Slikdijk 16

Wintelre

Ditty ten Boske en M ieke Artz

Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.
040-212 8 212 www.eclips-uitvaart.nl
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Ze komen oorspronkelijk uit de bossen van Madagaskar.
Deze halfapen zijn erg tam en je mag dan ook gewoon bij
ze in de kooi. Als je aan het rondwandelen bent kun je
ineens verrast worden door rondhoppende kangoeroes. Ze
lopen los rond op het park tussen het publiek. Er is ook een
tropische speeltuin, de TropiJoy, midden in een jungle. Het
papegaaienpark ligt aan de Wintelresedijk 51 in Oerle,
gemeente Veldhoven. Het concert begint om 13.30 uur.

Meer bewegen

Bewegen is iets wat we allemaal nodig hebben en dus niet
alleen de ouderen onder ons.
Toch kan het bij het klimmen der jaren soms lastig worden
om bepaalde spieren goed in beweging te krijgen en te
houden.
“Och daar heb ik geen last van,” hoor ik al zeggen, “ik
beweeg de hele dag terwijl ik mijn huishouding en
dergelijke doe.”
Natuurlijk zijn die bewegingen goed, maar komen ook alle
spieren aan bod?
Is het niet zo, dat we vaak slechts bepaalde groepen van
spieren gebruiken en die daardoor hoogstwaarschijnlijk
goed soepel houden?
Intussen zal een andere groep, van steeds minder gebruikte
spieren, langzaam aan kracht gaan verliezen en dan kunnen
er op de duur problemen gaan ontstaan.
Daarom is het goed om onder leiding van een deskundige in
elk geval minstens eenmaal per week oefeningen te doen
om ook die spieren, die weinig aan bod komen, aan het
werk te zetten.
In Oerle is zo’n groep ouderen, die elke maandagmorgen
van 10 tot 10.45 uur, zijn best doet om alle spieren goed in
beweging te houden en/of te krijgen.
“Ja, dat kan nu wel zijn, maar ik voel me nog wel te jong
om bij zo’n groep ouderen te gaan bewegen.”
Ook dat is een veel gehoord argument.
En natuurlijk … wanneer je nog steeds je benen in je nek
kunt leggen en een achterwaartse koprol kan maken, dan is
dat ‘Meer Bewegen Voor Ouderen’ niet direct voor jou de
plaats om je capriolen uit te voeren.

Nieuw assortiment

Heel veel Veldhovenaren hebben de UnicefWereldwinkel
in de opruimingsperiode weten te vinden. De daardoor
ontstane ruimte is inmiddels opgevuld met heel veel nieuwe
artikelen. De inkopers van de Wereldwinkel zijn de
afgelopen weken op pad geweest en hebben kans gezien
een prachtige nieuwe collectie aan cadeauartikelen in te
slaan. Er zijn tal van nieuwe beeldjes van dieren, zoals
olifanten en poezen, maar ook vazen, shawls, sieraden en
stoffen babyslofjes ingekocht, die door kleine producenten
in de Derde Wereld zijn gemaakt. Deze producenten
ontvangen daarvoor een eerlijke prijs en kunnen zo een
beter bestaan opbouwen. Door bij de Wereldwinkel uw
(verjaardags)cadeaus te kopen weet u zeker dat u iets moois
kunt geven.
Vergeet bij uw bezoek ook niet om even de nieuwe
collectie kaarten en cadeaus van Unicef te bekijken. U weet
het: door die te kopen helpt uw kinderen over de hele
wereld.
De vrijwillige winkeliers helpen u graag op maandag van
13 tot 15 uur en dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur. U
vindt de UnicefWereldwinkel aan de
burg. Van Hoofflaan 175. Op het nabijgelegen kerkplein
van d’Ekker kunt u uw auto gratis parkeren.
(Voor meer informatie kunt u altijd even bellen met de
winkel, (040 - 253.75.14)

Maar wanneer je boven de leeftijd van laat zeggen 55 jaar
komt, dan zijn er toch weinig mensen die kunnen beweren
dat ze die kunstjes nog steeds doen.
Daarom is het ook voor die mensen, zowel mannen als
vrouwen, goed en eigenlijk ook hartstikke gezellig, om in
groepsverband aan het werk te gaan.
Want wat is er nu fijner, dan met een goed en soepel
bewegend lijf door het leven te gaan!
Kom gewoon eens kijken op een maandagmorgen in
“D’OUW SCHOOL” en probeer uit wat er zoal voor
oefeningen worden gedaan.
Wellicht dat je er dan achterkomt dat ‘Meer Bewegen Voor
Ouderen’ zo slecht nog niet is en dat ook jij je lijf zo op een
plezierige manier lang draaiende houdt.
En na afloop bijbuurten met een kopje koffie is al helemaal
aangenaam, toch!

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

Thea Hogewoning.
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Wijkplatformnieuws

Oerle verdubbelt!
1. Oerle verdubbelt: nieuws over de uitbreidingsplannen
2. Wijkvoorzieningen Oerle en de toekomst
1. Oerle verdubbelt
Oerle staat aan de vooravond van een enorme uitbreiding.
Het aantal woningen bedraagt vandaag de dag 824, waarvan
er 608 in de kern staan. Met de nieuwbouwplannen van
Veldhoven-West en Schippershof worden er circa 650
woningen bijgebouwd. Het totaal komt dan uit op bijna
1.500 woningen. Voeg daarbij de uitbreiding van het aantal
bedrijven op plan Habraken en we kunnen met recht
zeggen: Oerle verdubbelt!
Plan Veldhoven-West
Veldhoven-West is door de provincie Noord-Brabant en het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
aangewezen als plek voor toekomstige woningbouw. Het
plan Veldhoven-West wordt globaal gezien gerealiseerd
tussen Sondervick en Zittard, van de Kempen Campus tot
aan Hoogeind. In totaal worden hier tot 2030 zo’n 2.700
woningen gebouwd. Oerle zal hiervan zo’n 600 woningen
voor haar rekening nemen; dit aantal ligt nog niet vast. Qua
bouwfasering is Oerle het eerst aan de beurt, voor 2009
staan er nu 240 woningen gepland. Het voorlopige
bestemmingplan Veldhoven-West zal eind december
voorgelegd worden aan de provincie. Daarna zal er meer
duidelijkheid komen over planning en aantallen.
Plan Schippershof
In de afgelopen periode heeft het bedrijf Schippers Oerle
een aantal stappen gezet om te komen tot de ontwikkeling
van woningbouw op hun terrein aan de Oude Kerkstraat. In
het project dat ‘Schippershof’ wordt genoemd, wordt
rekening gehouden met de realisatie van circa vijftig
woningen. Het nu voorliggende stedenbouwkundige plan
moet nog beoordeeld worden door de gemeente. Voordat

met de definitieve uitvoering van de plannen kan worden
begonnen moet het terrein nog worden gesaneerd. Op welk
tijdstip de omwonenden en betrokkenen worden
geïnformeerd hangt af van de voortgang en
overeenstemming die nog bereikt moet worden over het
stedenbouwkundige plan. Het bedrijf zal verplaatst worden
naar Habraken.
Plan Habraken
Plan Habraken wordt, globaal gezien, ingekaderd door de
Oersebaan, Vooraard, Heikantsebaan en Scherpenering. Er
ligt ook nog een stukje aan de andere kant van de
Scherpenering en aan de overzijde van de Oersebaan (waar
Piet Gas is gevestigd). Het totale plan is circa 60 ha groot.
Er zijn wat wijzigingen geweest in het Bestemmingsplan
Habraken mede op aangeven van het Ministerie van
Defensie in relatie tot het vliegveld. Daardoor is vertraging
opgetreden. De herziening heeft van 30 maart tot 11 mei
2007 ter inzage gelegen. Het bedrijventerrein wordt in de
komende 6 jaar gefaseerd gerealiseerd. Het aantal bedrijven
dat zich hier gaat vestigen is nog niet bekend.
2. Wijkvoorzieningen Oerle en de toekomst
De forse uitbreidingsplannen van Oerle bieden een
uitgelezen mogelijkheid om het voorzieningenniveau hier
op peil te brengen. Het huidige voorzieningenniveau in
Oerle is, zoals eenieder weet en ervaart, behoorlijk schraal.
Het Wijkplatform heeft daarom initiatief genomen om hier
verandering in te brengen. Het is nu de tijd om invloed uit
te oefenen, richting gemeente, op de plannen die hiervoor
gemaakt worden. Op 20 juni jongstleden is er een eerste
bijeenkomst georganiseerd door het Wijkplatform om
samen met belanghebbenden te brainstormen over het
gewenste voorzieningenniveau in Oerle.
Samen met Stichting Dorpscentrum d’Ouw School,
Peuterspeelzaal De Tamboerijn, Stichting Veldvest,
Stichting Jeugdbelangen, Ouderenbond K.B.O.,
Zorgcentrum Merefelt, Severinusstichting, Aert Swaens,
Stimulans, de Rabobank en leden van het Wijkplatform is
geïnventariseerd welke behoeften en mogelijkheden er zijn
in Oerle. Dit ter voorbereiding op een sessie die we
mogelijk met de bewoners van Oerle gaan organiseren. Het
is belangrijk om boven water te krijgen wat de
gemeenschap in Oerle aan voorzieningen wenst te hebben.
Wordt vervolgd.

Dorus Seuntiens

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Vragen over Koers van Oers
Naam………………………………………………
Wie bedacht de naam van de Koers van Oers?
1. Hr. Binnendijk
2. Mw. Oosthoek
3. Hr. van Boekel
Wie maakte de tekeningen in de eerste Koersen?
1. Hr. Binnendijk
2. Mw. Oosthoek
3. Hr. van Boekel
Uit hoeveel redaktieleden bestond de eerste redaktie?
1. 4
2. 5
3. 6
Hoeveel redaktieleden heeft de huidige redaktie?
1. 10
2. 11
3. 12
Sinds wanneer is de Koers een stichting?
1. 1978
2. 1984
3. 1999
Wanneer werd d’ Ouw School heropend?
1. 1995
2. 1997
3. 2000
Wie hangt er als clown op een foto in d’ Ouw School?
1. Gidi van Riet
2. Pastoor Vekemans
3. Ad Henst
Hoeveel inwoners had Oerle op 31 december 1986?
1. 1932
2. 1887
3. 2017
Aan wie werd Annie van Vlerken gekoppeld in 1981
volgens de Vrijgezellen club?
1. Wil de Kort
2. Victor de Kort
3. Chrit de Kort
Wie speelde de hoofdrol in een aflevering van Wie van de
Drie in 1977?
1. Diny Geurts
2. Jos Fleskens
3. Thea Jans
Wie was in 1979 voorzitter van de belangengroep Oerle?
1. Harrie van Veldhoven
2. Wim Smits
3. Theo van Doren
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Wie schrijft de rubriek Overpeinzingen in de Koers?
1. Kitty Tholen
2. Alexa Peijnenborgh
3. Thea Hogewoning
Wanneer is de rubriek Prietpraat begonnen in de Koers?
1. 1998
2. 2003
3. 2007
Wanneer valt halloween?
1. 31 oktober
2. 1 november
3. 2 november
Welke vraag komt voor in de cursus voor verloofden uit
1970 ?
1. Hoe kom ik aan een vriend(in)?
2. Hoe kom ik aan een woning?
3. Aan welke hand draag ik mijn verlovingsring?
Uit hoeveel cijfers bestond het abonneenummer van de
telefoon toen de Koers voor het eerst werd uitgebracht?
1. 3
2. 4
3. 5
Wat bracht de ponyclub voor nieuws voor de jeugd op de
St. Jansmarkt in 1990?
1. Lolobal
2. Rubik’s kubus
3. Slush puppy
Wat verkoopt de Koers met de Oerse braderie?
1. Boeken
2. Worstenbroodjes
3. Lingerie
Wanneer houdt de K.V.O jaarlijks hun moederdagviering?
1. Mei
2. Augustus
3. Oktober
Welk bedrijf heeft het kanon van Zand Oers onlangs
gerestaureerd?
1. A.E.D
2. Renders constructiebedrijf
3. Leebur
Welke wielervereniging organiseerde mede de wielerkoers
van Oers?
1. Tc De Platte bandjes
2. Tc Het snelle Wiel
3. Tc ‘t Schuimt
Wie schreef de tekst van het lied waarvan een gedeelte op
de uitnodiging van dit feest staat?
1. Guus Meeuwis
2. Gerard van Maasakkers
3. Grad Damen

Afsluiting en nieuw begin

IVN Cursus

Afsluitingsavond T.C.O.

Cursus "Natuur in en rond Veldhoven"

Op de fiets zijn we naar de Zittardesebossen gegaan. Daar
was hett afsluitingsfeest van T.C.O.met een lekker
barbeque. Er waren veel ouders aanwezig. Ook Peer’s
survival was daar met jump style music. Er werd volop
gejumpt. De leiding had een volleybalveld aangelegd en er
stonden ping-pong tafels. Dus voor ieder wat. Voor de
koukleumen was er een kampvuur. We zijn om ongeveer
om 1 uur naar huis gegaan. Het was een leuke, gezellige
avond. Dank aan de goede organisatie.........
Joep en Ruud van der Velden.

Het IVN Veldhoven / Vessem start op 2 oktober a.s. een
cursus "Natuur in en rond Veldhoven".
Dit is een leuke cursus voor mensen, die graag meer willen
weten over de natuur in en rond Veldhoven.
De cursus bestaat uit 4 thema-avonden en 4 bijbehorende
excursies. De onderwerpen, die tijdens deze cursus aan de
orde komen, zijn o.m.:
hoe zag onze omgeving er vroeger uit en wat ziet men
vandaag daarvan nog terug in Veldhoven en omgeving,
bossen, paddestoelen, varens en mossen, heide, vruchten,
zaden, herfstverschijnselen, parken en tuinen in Veldhoven.

Nieuw seizoen start weer
Wij starten weer ‘n nieuw Tiener Comité jaar met leuke
activiteiten. Iedereen die mee mag doen krijgt van ons een
activiteitenoverzicht en een inschrijvingsformulier.
Het zou kunnen dat we iemand vergeten; meld je dan even
aan voor informatie en/ of inschrijving.
Je kunt hiervoor de website bekijken, ’n mailtje sturen of
bellen:

De thema-avonden zijn op 2 en 30 oktober, 20 november en
11 december. De excursies zijn op 6 oktober,
3 en 24 november en 15 december.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:
www.ivnveldhovenvessem.nl
U kunt zich aanmelden bij: Hetty Fokkens(040 254 30 77
of e-mail: hfokkens@wishmail.net

Stichting Tiener Comité Oerle
Kleine Vliet 2a 5507 PX Veldhoven
Email: mail@tcoerle .nl
Web:www. tcoerle.nl
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Bivak tieners weer voorbij

en het is zeker een aanrader!
Daarna was het tijd om weer terug te gaan, na het
avondeten hebben we nog spelletjes gespeeld zoals: hints,
bijlen gooien, darten etc. Erg gezellig. En zoals gewoonlijk
gingen we dáárna nog bij het kampvuur zitten.
Dit was mijn laatste kamp, maar tegelijkertijd ook de
leukste! De afgelopen 4 jaar heb ik het erg leuk gehad met
het TCO. Dit komt voornamelijk omdat je dan nog steeds
contact houdt met je oude klasgenoten want buiten het TCO
om, zie ik maar een paar mensen en dat is jammer. Het is
een mooie tijd om naar terug te kijken.
Bedankt voor de leuke jaren met het TCO !

Verslag Bivak T.C.O. 2007
Groetjes, Lisa van Kessel
Op donderdag gingen dan de oudste tieners op kamp. Een
dag eerder dan de rest van de tieners. We hebben daar onze
tenten opgezet in de regen. En hebben daarna friet of
chinees gegeten onder de party tent. Gelukkig was het
daarna droog en hebben we het kampvuur aangemaakt. Dit
is de enige avond dat er alcohol geschonken mocht worden
en het ging er bij de meeste wel aardig doorheen. We
hebben ook nog onze musical van groep 8 gekeken met zijn
alle en dat was echt heel leuk om die terug te zien na 4 jaar.
Groetjes van Rinke van de Ven.
Vrijdag, 10 augustus.
Gelukkig al wat beter weer als donderdag.
Op deze dag zouden ook de andere kinderen naar de bivak
komen. Op het programma stond dat we een apart museum
zouden bezoeken, genaamd het muZIEum. Het was een
museum waar niks te zien was. Erg raar, maar waar. In dit
museum stapte je in het leven van een blinde persoon. Na
een korte uitleg was het tijd om in een pikzwarte ruimte te
gaan waar je dus in het leven van een blinde stapte. Heel
raar omdat omdat je dus echt HE-LE-MAAL niets zag,
zelfs geen schaduw. Met een groepje van 6 personen en een
begeleider van het museum, die zelf ook blind was, moest
je naar de uitgang lopen. De bedoeling was dat je dingen
moest 'zien' met je handen en je oren goed moest spitsen
om te weten te komen waar je was en wie er achter je
stonden. We kwamen in verschillende ruimtes terecht: in
het park, op straat, op een markt en in een bar waar je
uiteindelijk een drankje kon bestellen. Ik had van te voren
wel eens na gedacht hoe het zou zijn om blind te zijn en dan
deed ik me ogen dicht, maar dit was niks vergeleken met
hoe het echt is om blind te zijn! je ziet serieus helemaal
niets. Het was een hele leuke en indrukwekkende ervaring
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Zaterdagochtend om half 9 waren we bij de Mokerplas. Het
was een zonnige dag en dat komt goed uit als je op het
water gaat. We werden in twee groepen verdeeld , een
groep ging zeilen en de andere groep ging vlotten bouwen.
Het zeilen was heel erg leuk alleen stond er niet zo veel
wind waardoor het meer relaxen en zonnen op de boot
werd. Het vlotten bouwen was goed gelukt, tot onze
verbazing bleven de vlotten nog drijven ook. Om half 6
gingen we barbequen we hadden veel honger gekregen na
deze leuke dag. Na de barbeque zijn we bij het kampvuur
gaan zitten tot in de kleine uurtjes. We hebben
gezellig met zijn alle gekletst toen we om half 4 'afgebrand'
waren zijn we gaan slapen in onze tentjes.
Groetjes, Kristy van Akere
Zondag morgen om half 10 werden we met het dagelijkse
liedje wakker gemaakt. Na het wakker worden en het
wassen gingen we gezamenlijk ontbijten. Toen iedereen
klaar was met ontbijten gingen we de tent opruimen en de
mensen die wilden mochten van de kabelbaan af die aan de
uitkijktoren hing. De mensen die er niet van af wilde gingen
met de auto alvast naar de Mookerplas, waar het al lekker
weer was en de zon scheen fel. Later die morgen
verplaatsten we met z´n allen naar een andere plaats, zodat
de mensen van Peer survival de zodiac konden opblazen.
De zodiac is een soort springkussen, alleen dan voor in het
water. Het was echt heel gezellig en iedereen had het naar
zijn zin. Aan het eind van de middag rond 5 uur vertrokken
we naar Oerle terug. Iedereen werd voor de laatste keer
ingedeeld in een auto en er werd afscheid genomen van het
plaatsje Mook.
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Dierendag in de dierentuin.
Het is 4 oktober 's morgens vroeg. In de dierentuin worden
een voor een alle dieren wakker. Slingertje de slingeraap is
als eerste wakker. Ze gaapt en rekt zich eens even lekker
uit. "Joepie!", denkt ze. "Vandaag is het dierendag! Dan is
het feest." Dan gaat Slingertje de andere dieren wakker
maken. Papa en mama aap, haar broertjes en zusjes, en
Baboe de bruine beer die vlak bij de apenkooi woont.
Baboe weet meteen wat er aan de hand is. FEEST, en feest
betekent..... lekker eten! Baboe roept samen met Slingertje
alle andere dieren in de dierentuin wakker. Al gauw zit
iedereen te wachten op de verzorgers met het feestmaal.
Maar, er komt niemand....... en dus geen lekker eten.
Slingertje gaat een beetje verdrietig in een hoekje zitten tot
er een klein meisje bij de apenkooi komt staan. Het is
Maartje, het dochtertje van de directeur van de
dierentuin. Ze vraagt aan Slingertje waarom het aapje zo
verdrietig is. "Het is vandaag dierendag en de verzorgers
zijn ons allemaal vergeten", antwoord Slingertje. "Normaal
krijgen we dan iets extra lekkers te eten, maar nu hebben
we nog niets! Maartje begint te lachen en zegt,"de
verzorgers zijn nu met iets heel belangrijks bezig, maar als
ze klaar zijn dan krijgen jullie iets dat zo lekker is en dat
jullie nog nooit hebben gehad. Slingertje werd nu wel heel
erg nieuwsgierig en vroeg aan Baboe, "wat kan er dan aan
de hand zijn? Baboe wist het ook niet en al gauw vraagt
ieder dier in de
dierentuin zich af wat er
aan de hand is. Tot
iemand ineens riep,
"heeft iemand de
ijsberen Sneeuwvlok en
Bolle gezien?" Niemand had ze gezien en niemand wist
waar ze waren. "Ze zijn hun hok vanmorgen niet
uitgekomen en ze zijn ook niet in hun zwembad", riep
Kwekkie de meeuw, maar al de verzorgers zijn in hun hok."
Op dat moment komt de directeur uit het hok van
Sneeuwvlok en Bolle en de verzorgers lopen achter hem
aan. Hij geeft de verzorgers met een dikke knipoog de
opdracht om eten te maken voor de dieren en ze gaan snel
aan de slag. Na een kwartiertje komen de verzorgers weer
terug, als eerste bij Slingertje. Maartje is er ook bij, maar
wat ligt er nou toch in de etensbakken? Het is een rond ding
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met allemaal kleine blauwe en roze balletjes erop.
Slingertje snapt er niets van. Tot alle verzorgers heel hard
"Lang zullen ze leven" beginnen te zingen. Dan roept
Maartje er tussen door, "Er zijn net twee ijsbeertjes
geboren, een jongetje en een meisje, dus jullie krijgen
allemaal beschuit met muisjes. Een groot feest barstte los in
de dierentuin en iedereen zat te snoepen van de beschuit
met muisjes. Dat was lekker! Aan het einde van de dag
loopt Maartje nog een keer lang het hok van Slingertje.
"Wat een dag he Slingertje?, en Slingertje kan alleen nog
maar zeggen." Dit was de lekkerste en de mooiste
dierendag die er ooit is geweest", en dan valt ze lekker in
slaap.

Dierendag knutselen : Tekkel

Wat heb je nodig:
− Keukenrol of wc-rol
− Stevig papier
− Bruine wol
− Schaar
− Plaksel
− Splitpen
− Eventueel stiften

Dierendag knutselen : Doosje

Wat heb je nodog:
− \Dik karton
− Viltstiften
− Kleurpotloden of verf
− Schaar of prikpen met prikmat
Plak de afbeelding op dik karton
Kleur de dieren
Knip of prik het doosje uit
Lijm de hoeken aan elkaar
Het doosje is klaar. Leuk om snoepjes van je huisdier in te
bewaren

Teken het hoofd van de hond op stevig papier. Kleur hoofd
en oor in.
Knip 1dunne strook van de rol en verdeel het in tweeën (dit
worden zijn pootjes)
Knip in de rol aan iedere kan 2 gleufjes zodat het pootje
ertussen past. Doe dit wel op dezelfde hoogte
Knip het hoofd en oor uit en maak het oor vast met splitpen
Smeer het lijf in met lijm en plak stukjes wol op die lijm. Je
kan ook andere materialen gebruiken zoals stofjes of
papierrestjes.

Dierendag moppen
Twee slangen zijn onderweg. Vraagt de een: “zijn wij
giftig?”. “Waarom vraag je dat?”, vraagt de ander.
“Nou, ik heb net op mijn tong gebeten”.
Jantje wil een hond kopen. Terwijl hij naar het dier wijst
vraagt hij aan de verkoper: “Is dat dier een beetje trouw?”.
Zegt de verkoper: “Trouw, trouw? Hij is heel trouw. Ik heb
hem al vier keer verkocht en hij komt elke keer weer
terug”.

B&D bouwbedrijf B.V.
Leemskuilen 5
5563 CK Westerhoven
tel: 040-2010051
www.bd-bouwbedrijf.nl
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Uitslag kleur/knutselplaat van Juni 2007
“Slingerende aap”
Hallo allemaal,
Vandaag ben ik op pad gegaan naar een adres waar ik al een
keertje geweest ben.
Maar dit keer is de prijswinnaar iemand anders. Als ik mijn
fiets neerzet op het tuinpad van een huis aan de
Heikantsebaan, word ik al begroet door het konijn dat bij de
voordeur staat. De prijswinnaar is deze keer een jongen van
5 jaar. Hij had de kleurplaat van een slingerende aap in de
jungle heel mooi gekleurd. Een lichtbruin gezicht en staart
en de aap had prachtige grijze ogen. De kleurplaat had hij
uitgeknipt en op een groen vel papier geplakt. Hij woont
samen met zijn vader en moeder en
twee zusjes. Zijn oudste zus heet
Kayleigh, zij is tijdens het vakantie
programma jarig geweest en is 8
jaar geworden. En zijn jongste
zusje is een paar maanden oud en
heet Megan. Weten jullie nu over
wie ik het heb? Ja……. De
gelukkige prijswinnaar is Rhoan
van Dooren. Nu nog 5 jaar, maar in
september is hij jarig, en wordt hij
een jaartje ouder. En Rhoan is heel
beroemd in Oerle, hij heeft op de
achterkant van de vorige Koers van
Oers gestaan. Samen met zijn grote
zus Kayleigh, zij waren namelijk
de winnaars van de Olympische
dag van het Vakantieprogramma
Oerle. Leuk hè? En dan nu weer in
de Koers van Oers vanwege het
winnen van de kleurwedstrijd.
Rhoan zit in groep 3-4 B, bij
meester Henk de Laat en Juf Julia
Herijgers. Het is een gezellige klas
met maar 17 kinderen. Zijn
vriendjes zijn Stan, Pieter en
Willem. Rhoan leert dit jaar lezen en schrijven en hij zit
graag achter de computer. Hij speelt graag een spelletje

kaart. Het spelletje “Pesten”. Kijkt ook naar de televisie en
dan naar de zenders: Nickelodeon en Jetix. Op Jetix kijkt
hij dan naar Shuriken School. Maar Rhoan zit niet alleen
achter de computer en de televisie. Hij speelt ook graag
buiten met de bal. En hij voetbalt bij RKVVO, samen met
Pieter. Hij voetbalt in het team F10. Eerst voetbalde hij in
de “opvang” en nu mag hij dan ook wedstrijdjes spelen.
Een dag in de week trainen en op zaterdag een wedstrijd
spelen. Rhoan zit ook al op zwemles. Hij kan al zonder
kurkjes zwemmen en mocht net na de vakantie in het diepe
zwemmen. Zijn lievelings eten is net zoals bij zoveel
kinderen, pannenkoeken en frietjes, spaghetti en macaroni
met mozzarella kaas. Op vakantie is
de familie van Dooren ook geweest.
Namelijk naar Duitsland. In het
gebied van de Zuidelijke Eiffel
hadden ze een vakantiehuisje. Alleen
stond het huisje boven aan een steile
helling en dat is niet zo prettig als je
nog een kind in de kinderwagen
hebt. Dan is het wel heel zwaar om
elke keer de kinderwagen de helling
op te duwen. Maar het was een leuke
vakantie. Er was een subtropisch
zwembad, en dat is natuurlijk heel
erg leuk en lekker warm als het
buiten niet zo’n lekker weer is. Nou,
jullie weten nu het een en ander van
de prijswinnaar Rhoan en wie weet
sta jij er de volgende keer in.
Dus kleur de kleurplaat en doe hem
in de gele brievenbus bij d’Ouw
School.

Houdoe tot de volgende Koers van
Oers
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Naam:__________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:__________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 1oktober 2007
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.
P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat September 2007’ en druk de pagina af.
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Agenda 2007

Agenda 2008

September

Februari

15
15
15 t/m 18
22
24
26
Oktober
1
10
11
15
17
19
20
21

Ophalen KCA: op het kerkplein
17.30u opening kermis+onthulling Gerard
Vekemansplein
Kermis
Oud papier ophalen
KVB: Doe-avond Herfst
KVO: Kaarten en rummikubben

24
27
27 t/m 31
29

Kopij inleveren voor de Koers van Oers
KVO: Moederdagviering
KBO: eten bij de Oude Garage in Zeelst
KVB: Natuurfilm door Dhr. v. Hout uit Oirschot
KVO: Bowlen
Harmonie : Dance-event in de feesthal
Harmonie: concert van de eeuw in de feesthal
Oers herfstfist in de feesthal: Tribute to the
Catsband
KVO: Kienen
Oud papier ophalen
Pompoenenplezier
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

November
4
7
13
24
26
26
28

Prijsuitreiking pompoenenplezier met Halloween
KVO/KVB: Gezamenlijke avond
KBO: Eten bij de Wok (Zeelst)
Oud papier ophalen
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
KVB: Sinterklaasviering
KVO: Sinterklaasavond

December
10
12
17
19
22
22

2 t/m 5

Carnaval

Maart
14 t/ 16

Veldhovens spektaokel

April
20

Eerste H. Communie

Mei
31

Boergondische Oers

Juni
8
15

BIO: Knegseltoernooi
BIO: Gezelligheidstoernooi

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

KVB: Doe-avond Kerst
KVO: Kerststukjes maken
KVB: Kerstviering
KVO: Kerstviering
Oud papier ophalen
Harmonie: kerstconcert met Chant’Oers in de
kerk en nazit in d'Ouw School

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven.
Hieronder een klein overzicht:
Koers nr. 9 Oktober
Halloween / Pompoenenplezier
Koers nr 10 November Sinterklaas
Koers nr. 11 December Kerst

Volgende kopijdatum is
1 oktober 2007

