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• Kampioenen 

• Dahlia’s zoeken verzorgers 

• Mardi gestopt met afscheid 
nemen 

• Tent is weg en nu gaan we 
het gebied inrichten. 

• BIO bruist al 60 jaar 



Redactie 
Lucy van der Aa, Ad Adriaans, Selma van Balen,  
Bart van den Boogaard, Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx, 
Carolien Sandkuijl - Kickken, Chris Sandkuijl,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 

Druk & technische realisatie 

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

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

Gratis eropuit!! 

Ken jij een jongere tussen de 8 en 21 jaar die 
zorgt? Bijvoorbeeld voor een moeder die in een 
rolstoel zit, een zus met ADHD, een broer die 
chronisch ziek is of een ander familielid dat 
zorg nodig heeft?  
 
Ken je zo iemand? 
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven wil deze jongere 
graag twee bioscoopbonnen aanbieden om samen 
met iemand er op uit te gaan. 
 
Wat moet je doen? 
Klasgenoten, vrienden, opa’s en oma’s, ouders, 
zussen en broers… iedereen kan een jonge 
mantelzorger aanmelden. Aarzel niet en stuur vóór 
15 september een e-mail naar 
steunpuntmantelzorgveldhoven@swove.nl of bel 
(040) 253 42 30. Geef de naam en het 
telefoonnummer op van de jonge mantelzorger, 
vertel wat de jongere aan mantelzorg doet en 
waarom u dat zo goed vindt.  
Wij nemen daarna contact met op met de jongere 
en zorgen dat de filmbonnen op de post gaan. Uit 
alle aangemelde jongeren trekken we een 
prijswinnaar die een leuke activiteit voor 2 personen 
wint ter waarde van 150 euro. 

(K)oers met name(n) 
De redactie wil graag Michael van de Velden 
feliciteren met het behalen van het 
kringkampioenschap springen in de klasse C-L 
Hij behaalde deze prestatie met zijn paard Whoopy 
op 28 juni jl.  

http://www.gbveldhoven.nl
mailto:steunpuntmantelzorgveldhoven@swove.nl
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Column Wil van de Vorst 

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

Bio bruist al 60 jaar! 
 
Dameskorfbal is topsport. Wie ooit heeft meegedaan 
aan het Bio Gezelligheidstoernooi zal dat beamen. Ik 
hield er zelf eens drie dagen lang gigantische 
spierpijn aan over. Anima Sana In Corpore Sano, 
zoals het acroniem van Asics luidt. Een gezonde 
geest in een gezond lichaam. En gezond zijn we. Dit 
jaar bestaat Bio 60 jaar, een mooie mijlpaal. We 
hebben het gevierd met een supergezellig 
feestweekend. 
 
Voor veel vrouwen uit Oerle en directe omgeving is 
Bio een ideale vereniging. Het is dichtbij, je vindt er 
volop vriendinnen en er wordt flink gesport. Wat wil 
je nog meer? Een teamsport beoefenen is goed voor 
je persoonlijke ontwikkeling. Het is geweldig 
inspirerend om jezelf en je team continue te 
verbeteren. Om samen iets te bereiken. Je hoeft niet 
ieder jaar kampioen te worden, als je maar 
vooruitgang boekt. En als dat een jaartje niet lukt, 
dan begin je het jaar erop gewoon opnieuw. 
 
Sinds april ben ik voorzitter van Bio en ervaar keer 
op keer dat het een enorm actieve vereniging is. Alle 
leden zetten op een of andere manier de schouders 
onder deze club. Maar ook ouders, vrienden en 
sponsors zijn zeer betrokken. Als je ziet wat er 
allemaal georganiseerd wordt… indrukwekkend. Met 
dank ook aan onze erevoorzitter Jan Kampinga, die 
veel heeft gedaan voor Bio (en nog steeds doet). 
 
We kijken ook vooruit. We willen groeien. Van  
160 leden nu, naar meer dan 200 over drie jaar. We 
gaan meer trainers, coaches en scheidsrechters 
opleiden. Ook zijn we bezig met het werven van 

nieuwe sponsors. Er komt een grote ‘wall of fame’ 
op het veld waar alle sponsors goed zichtbaar zijn. 
We willen de accommodatie uitbreiden en de 
parkeerplaats verharden. Er zijn net nieuwe 
lichtmasten geplaatst en de velden worden 
vernieuwd. We willen een groter terras (met 
bloemen). En we zijn bezig met een onderzoek of 
kunstgras op termijn een goede optie is. Zelfs het 
logo van Bio krijgt een opfrisbeurt. Bio is een 
vereniging om trots op te zijn en dat stralen we uit. 
 
Komend jaar hopen we natuurlijk dat het 1e van Bio 
weer zal promoveren naar de hoofdklasse. En dat 
alle andere teams wederom mooie successen gaan 
boeken. Maar we willen vooral een heel gezellige 
club blijven, waar iedereen zich thuis voelt. Met 
dank aan alle mensen die ons daarbij helpen. Dat is 
pas hoofdklasse!!! 
 
Lid worden van Bio?  
Kom gewoon eens langs en vraag naar Denise van 
der Vleut (jeugd) of Carina de Wilde (senioren). Op 
Biokorfbal.nl vind je meer informatie, emailadressen 
en het aanmeldingsformulier. 
 
Sponsor worden van Bio?  
Bel Wil van de Vorst ( 06 – 54 22 44 88.  
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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

Fietstocht 

Fietstocht voor alle Oerlenaren 
 
  
Stichting Vakantiecomité Oerle is druk bezig met de 
voorbereidingen voor het vakantieprogramma 2009. 
Het vindt dit jaar voor de 47e keer plaats van  
23 augustus t/m 4 september 2009. 
 
Op zondag 30 augustus a.s. staat er een gezellige 
fietstocht op het programma. Graag nodigen wij alle 
Oerlenaren uit om met ons mee de Kempen in te 
fietsen!  
De tocht is geschikt voor jong en oud.  
 
Inschrijven en starten kan tussen 13.30 en 14.00 
uur bij dorpscentrum d’Ouw School en deelname is 
gratis. 
Na afloop van de fietstocht is er nog een gezellig 
samenzijn in d’Ouw School met een bescheiden 
barbecue tegen kostprijs.  
  
Graag tot ziens op zondag 30 augustus a.s. We 
rekenen op een grote opkomst. 
  
Stichting Vakantiecomité Oerle 

Gevonden voorwerpen 

Boergondisch Oers bedankt iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan dit prachtige dorpsfeest! 
 
Oers bedankt! 

 
  
Gevonden voorwerpen Boergondisch Oers  
 
- een donkerblauwe Adidas trainingsbroek, franse 
maat 186, engelse maat 42/44 
 
- een lichtgrijze Umbro joggingbroek, maat 140 
- 2 t-shirts wit met klein opdruk ; AGPO FERROLI 
- Rode boeren zakdoek 
- 2 oranje zweetpolsbandjes 
- Pet oranje met Holland erop 
 
- een wit t-shirt maat XL met print van  
 FC Eindhoven 3e periode kampioen 1998 en logo 
(wordt binnenkort een collectorsitem!) 

 
Deze 2 broeken en het t-shirt zaten in één tas met 2 
eetbonnen en een poule-indeling volley 
volwassenen. 
 
Verder nog: 
 
- een leesbril met frameloze glazen en bruine 

pootjes en neusstuk,  sterkte + 1,5 
 
- een witte parelmoer kralenarmband met roze lintje 
 
- een roze parelmoer kralenarmband met bedels en 

een roze Pink Ribbonlintje eraan. 
 
Contactpersoon: Marlon Hulshorst ( 040- 2051773 
 
Stichting Boergondisch Oers 
 

http://www.henrikox.nl
http://www.henrikox.nl
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en 
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

Slikdijk 16    Wintelre

Dahlia tentoonstelling 

Dahlia tentoonstelling 
 
Hierbij nodigen wij iedereen uit om onze jaarlijkse 
tentoonstelling te bezoeken. 
 
Speciaal worden de 100 jarige Rabobank Oerle – 
Wintelre, de 60 jarige nieuwe levenskracht, en de 60 
jarige korfbalvereniging Bio in onze tentoonstelling 
verwerkt. 
Ons item dit jaar is: “vervoermiddelen uit de oude 
tijd” 
Hiervoor zullen de goederen ter beschikking gesteld 
worden door de firma Snelders.  
  
Noteert u deze datum, het is beslist de moeite 
waard om eens een kijkje te komen nemen. 
 
Ook wordt er door middel van videobeelden 
aandacht besteed aan een terugblik van 
“Pompoenenplezier met Halloween 2008”. 

 Vooruit lopend op het spektakel: 
 
 
                               
                             Pompoenenplezier met 
                               Halloween 2009 
 
  
  
 
Dat dit jaar gehouden zal worden vanaf zaterdag 31 
oktober tot/met woensdag 
4 november 2009. 
Meer hierover in de Koersen van Oers september, en 
oktober. 
 
Tot ziens op 12 of 13 september 
In dorpscentrum D’Ouw School 
 
  
 Bloemenvereniging 
                                “Groen en Keurig “ 
 
 P.s. kijk ook eens op onze website: 
www.groenenkeurig.nl 

http://www.eclips-uitvaart.nl
http://www.groenenkeurig.nl
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Gezocht 

Gezocht: Nieuwe leden of 
bestuursleden voor onze 
bloemenvereniging! 
 
Wie voelt zich geroepen om onze 
vereniging te komen versterken? 
 
Wij houden ons hoofdzakelijk bezig met het kweken, 
en opkweken van dahlia’s. 
Elk lid heeft dan ook de beschikking over een stukje 
grond waar hij of zij, zijn of haar hobby kan 
uitoefenen. 
Individueel, maar toch in verenigingsverband. 
Wij zoeken mensen met vrije tijd, die deze in willen 
vullen door op vrijwillige basis iets nuttigs te doen 
voor de Oerse gemeenschap in het bijzonder. 
Wij denken in hoofdzaak aan mensen die in de vut 
komen of zijn, maar ze mogen ook jonger of ouder 
zijn.  
Het hoeven niet alleen mannen te zijn, want we zijn 
een moderne club en hebben dan ook dames in ons 
midden die we regelmatig tussen de dahlia’s bezig 
zien en hun stukje grond onderhouden. 
In het seizoen, op zon- en feestdagen zorgen we 
voor een bloemetje in de kerk, en op verzoek bij 
huwelijk en begrafenissen, of een jubileum. 
Ook snijden we iedere zaterdagmorgen een 
bloemetje voor onze donateurs. 
 
Als tweede taak organiseert een 
werkgroep uit onze vereniging 
jaarlijks “Pompoenenplezier met 
Halloween”, en dit is een leuke 
afwisseling met de dahlia’s.      
 
Voor hen die liever een leidende 
functie willen uitoefenen is er ruimte binnen onze 
vereniging. 
Wil je eerst meer informatie hebben, neem dan 
contact op bij een van de onderstaande adressen. 
Je kunt ook terecht op zaterdagmorgen tussen 
10.00 en 11.00 uur, en op maandagavond tussen 
18.00 en 20.00 uur op de dahliatuin achter de kerk 
in Oerle. 
 
Harrie van Beers     Wim Heijmans 
Zandoerleseweg 41     Feit 11 
5507 NH Oerle     5507 MC Oerle 
Tel. 040 – 2051247     Tel. 040 - 2557058 
 
Tot ziens  
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 

Donateurs bedankt 

Bedankje aan onze donateurs. 
 
Ieder jaar weer doen wij een 
beroep op de mensen die 
woonachtig zijn in Oerle, om 
donateur van onze 
bloemenvereniging te worden. 
Velen van u zijn al heel wat jaren 
bereid ons jaarlijks hierin te 
steunen. 
Via deze weg willen wij deze donateurs bedanken 
voor hun financiële gift. 
Als blijk van waardering kunt u ook dit jaar op 
vertoon van uw bewijs van inschrijving in de periode 
van zaterdag 8 aug. t/m uiterlijk zaterdag 24 okt. 
wekelijks één boeketje dahlia’s komen halen. 
Met uitzondering van zaterdag 12 september, omdat 
wij dan onze jaarlijkse tentoonstelling houden en we 
de bloemen dan zelf nodig hebben om de 
tentoonstelling aan te kleden etc. 
Onze mensen staan vanaf zaterdag 19 sept. weer 
voor u klaar om de bloemen te snijden. 

                        
 
 Graag tot ziens!! 
 
  “Groen en Keurig” 
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Parochieberichten: 

Huwelijk: 
Erwin vd Broek en Inge Geboers,   
Ambachtslaan 55  

Jubilea: 
50 jarig Huwelijksjubileum:  Christ vd Heijden en 
Mia Smets 

Overleden: 
† Dora Olislagers, weduwe van Harrie van Mol, De 

Hofpad 18, Vessem, voorheen  
 Zandoerleseweg 76, 96 jaar 
† Frans van Loon, echtgenoot van  
 Gilia v Loon – Kelders, Hoogeloonsedijk 15, 64 

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

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

De parochie 

PAROCHIE SINT JAN DE DOPER 
 
  
Weekeinde  18 – 19 juli 
Za. 19.00 uur woordcommunieviering met de 

gebedsgroep 
Zo. 10.15 uur woordcommunieviering met de 

gebedsgroep mmv Convcamus 
 
Weekeinde: 25 – 26 juli 
Za. 19.00 uur Eucharistieviering met Pastoor  
 Wil Smulders. 
Zo. 10.15 uur Eucharistieviering met Pastoor  
 Wil Smulders. 
 
Weekeinde   1 – 2 en 7 Aug. 
Za. 19.00 uur Geen viering wel in de Caeciliakerk. 
Zo. 10.15 uur Eucharistieviering met Pastoor  
 Wil Smulders. 
Vr. 7 aug 14.00 u. Huwelijk van Erik Touroij en 

Brigitte van den Aker. 
 
Weekeinde  8 – 9 Aug.  
Za. 19.00 uur Geen viering wel in de Caeciliakerk. 
Zo. 10.15 uur Woordcommunieviering met de 

gebedsgroep. 
 
Weekeinde   15 – 16 Aug. 
Za. 19.00 uur Geen viering wel in de Caeciliakerk. 
Zo. 10.15 uur Eucharistieviering met Pastor  
 Jos Tonino. 
 
Weekeinde 22 – 23 Aug. 
Za. 13.30 uur Uit dankbaarheid voor een 50 jarig 

huwelijk.  
Za. 19.00 uur Geen viering wel in de Caeciliakerk. 
Zo. 10.15 uur Eucharistieviering met Pastoor  
 Wil Smulders. 

Weekeinde  29 – 30 Aug.   
Za. 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor  
 Wil Smulders mmv. Sint Janskoor 
Zo. 10.15 uur Eucharistieviering met pastoor  
 Wil Smulders  mmv Convocamus 
 
Weekeinde 5 - 6  Sept. 
Za. 13.00 u. Huwelijk van Remko van de Berg en 

Connie van de Wal. 
Za. 19.00 uur Woordcommunieviering met de 

gebedgroep 
Zo. 10.15 uur Woordcommunieviering met de 

gebedsgroep 
 
Weekeinde 12 en 13 september 
Za. 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor  
 Wil Smulders 
Zo. 10.15 uur Eucharistieviering met pastoor  
 Wil Smulders mmv Convocamus 

mailto:pastoor_h3e@scarlet.nl
mailto:rkparochie_h3e@scarlet.nl
http://www.parochiehdrie-eenheid.nl
http://www.kappervanderlooy.nl
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Hinnikers in de prijzen 

Zondag 28 juni was de laatste selectiewedstrijd van 
het zomerseizoen. Ponyclub De Hinnikers was goed 
vertegenwoordigd. In de rubriek AB dressuur startte 
Stef Silkens met Snoopy. Stef reed een hele mooi 
proef en veroverde zo een plaatsje op de Brabantse 

Kampioenschappen.  
Ook zijn broer Tom 
reed met Ferry 2 
mooie proeven in de 
dressuur DL1, goed 
voor de 5e en 1e 
prijs! In de AL1 reed 
Sophie Nouwens 
haar pony Blacky 
naar de 1e plaats en 
werd daarmee 
meteen 
kringkampioen van 
de AL1! Ook 
Carmen Rodriquez 
met Nodwin mag 
naar de Brabantse 
kampioenschappen 
voor de dressuur 
AL1 en tevens mag 
zij daar gaan 
springen met 
Nodwin in de AB. 
Carmen werd 2e 
met springen met 
53 stijlpunten! Ook 
Senna van Eerd  
met haar pony 
Snow had goed 
gereden. In de 
dressuur werd ze 
1e in de AL2, en 
met springen ook 
1e in de AB met 55 
stijlpunten. 
Hierdoor werd ze 
tevens 

kringkampioen springen in de AB en mag ze ook 
naar de Brabantse kampioenschappen. Ook haar zus 
Journey van Eerd met Ranger had netjes 
gesprongen en werd afgevaardigd naar de Brabantse 

Kampioenschappen. 
Dan hebben we nog 
Michael van der 
Velden met zijn pony 
Whoopy. Michael was 
al zeker van de titel 
Kringkampioen 
springen in de CL, 
maar maakte het 
nog even heel 
spannend. In het 
parcours gleed zijn 
pony Whoopy 
onderuit, stond 
gelukkig meteen 
weer op en Michael 
bleef gelukkig ook 
goed zitten! Alleen 

was het hoofdstel van Whoopy half van haar hoofd 
af gegleden. Michael reageerde vliegensvlug en 
pakte met 1 hand het hoofdstel en trok het weer 
terug over Whoopy’s oren en maakte onder luid 
applaus het parcours af! Ook Jente Tops had netjes 
gesprongen met haar pony Wicked Twinkletoes in de 
CB. In de CL sprong Jente met haar pony Ursula. 
Het zag er heel beheerst uit tot haar pony in de 
bocht onderuit gleed en Jente eraf viel. Gelukkig viel 
het mee en zat ze even later alweer op haar pony. 
Wel pech want hierdoor viel ze net buiten de prijzen. 
Al met al een hele goede dag voor ponyclub De 
hinnikers. 
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De wandeling 

De bloeiende Cartierheide  
 
Wie tijdens de a.s. zomervakantie wil genieten van 
de bloeiende heide kan hiervoor prima terecht op de 
Cartierheide, gelegen tussen Eersel en Postel. Een  
imker vertelde me dat de hei dit jaar waarschijnlijk 
vroeg in bloei staat, vanwege het zachte voorjaar. 
Geniet ervan deze vakantie.  
 
De route  
Start: nabij Recreatieterrein Ter Spegelt, in Eersel. 
Lengte: 15 km (in te korten tot 10 km of te 
verlengen tot 22 km). Geadviseerd wordt om voor 
een gedetailleerde routebeschrijving de volledige 
route te downloaden op www.staatsbosbeheer.nl/
Activiteiten/Kempen/Wandelroute Cartierheide 
 

1. De Pan  
De wandelroute start en eindigt tegenover het Pit 
Restaurant. Volg nu de zandweg langs akker en 
bosrand. Dit eerste bosgedeelte heet de Pan, naar 
de herberg de Pan die hier langs de oude 
handelsweg heeft gestaan. 
 
2. De Cartierheide  
U komt bij de ingang van de Cartierheide, genoemd 
naar de vroegere eigenaar baron De Cartier. Hij was 
o.a. Belgisch ambassadeur in Londen. Midden op 
deze hei heeft hij een plas laten graven, 
aanvankelijk bedoeld voor de jacht op watervogels. 
Maar in 1932 schonk zijn zoon het 168 ha grote 
terrein aan Natuurmonumenten. In 1999 is het 
beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer. Op de 
hei loopt u eerst langs een klein ven, dan over een 
smal dijkje met berken, dicht langs de grote plas 
waar de watersnippen tegenwoordig veilig zijn. 
Daarna loopt u over de Bredasebaan. Deze oude 
handelsroute over de heide, werd destijds ook 
gebruikt voor de troepenverplaatsing van het leger 
van Napoleon. 
 
 
 

http://www.staatsbosbeheer.nl/
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3. Hapertse Heide  
De Bredasebaan vormt de grens tussen de 
bezittingen van Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer. Links van u begint de Hapertse 
Heide van Staatsbosbeheer. U loopt langs de rand 
van de Hapertse Heide. De heide wordt onder meer 
begraasd door tarwekleurige vleeskoeien van het 
Franse ras Bazadaise, afkomstig uit Bazas in de 
Gironde onder Bordeaux. Aan het einde van de 
heide kunt de route in korten tot tien kilometer.  
 
4. Aparte naaldbomen  
Dit is een stil bosgedeelte met onder meer hoge 
lariksbomen, die in de herfst geel kleuren en hun 
naalden laten vallen. In het voorjaar bloeien ze 
prachtig rood, tussen teergroene pluimpjes van 
jonge naalden. Een andere naaldboom die hier is 
aangeplant kom je niet zo vaak tegen: de 
Weymouthden. Die heeft zijn naalden niet per twee, 
maar per vijf gebundeld.  
 
5. De Goorloop  
U komt in een bijzonder rustig en van oudsher ook 
vrij nat gebied. Het bospad wordt smal en komt in 
een beekdal. U hebt kans om hier reeën of een vos 
tegen te komen. Het bruggetje over de Goorloop 
wordt trouwens door de vos gebruikt om zijn 
territorium aan te geven met een keutel.  
 
6. Grenspark De Kempen  
Tegenover Dennenlucht loopt u over de zandweg 
richting Postel. De route gaat vervolgens door 
uitgestrekte naaldbossen van wat nu grenspark De 
Kempen heet, vroeger de Postelse Heide. Er is in dit 
gebied veel hoog en laag, het reliëf van 
stuifzandgebieden die met bos zijn overdekt. 
Honderd jaar geleden was het nog een volledig open 
heide.  
 
7. De Witrijt  
Bij de bosrand kunt u de cafés al zien liggen: De Hof 
van Heden en even verderop Fiets- en wandelcafé 
D’n Herberg met het natuurbezoekerscentrum. De 
Witrijt was vroeger, tot de aankoop door de Staat in 
1970, een landgoed met akkers, oude bomenlanen 
en enkele stukken vochtig broekbos. 
Staatsbosbeheer heeft de verworven akkergronden 
voor een deel ingeplant met naaldbos. Maar 
sommige stukken zijn afgegraven om ruimte te 
geven aan de ontwikkeling van vochtige heide.  

8. Naar de Heestert  
Hier en daar zijn veldjes bosbessen, ’s winters te 
herkennen aan de groene twijgen zonder blad. U 
komt bij een monumentale langgevelboerderij met 
oude leilinden. Dat is De Heestert: vroeger het café 
van Pierreke van de Heestert, wiens vier mooie 
dochters achter de toog stonden. Smokkelaars en 
stropers kwamen er, maar ook commiezen en 
handelaars. Er vond wel eens een handgemeen 
plaats, en in het vrijerslaantje erachter was het 
nooit bladstil.  
U bent nu bijna bij het einde van de route. 
 
 Tip!  
Na de wandeling nog (een puntzak friet of een glas 
trappist) een bezoek aan bij de abdij van Postel is 
zeer zeker de moeite waard. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
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Het interview 

Pastoraal Werker  
Mardi Sanders stopt 

“Aan al dat afscheid nemen komt 
nu ook een einde.” 

 
  
Op het moment dat we rond de tafel zitten met 
Mardi Sanders duurt het nog precies een 
maand en dan neemt hij echt afscheid van zijn 
drie parochies. Negen en een half jaar heeft hij 
dan in Oerle (en Veldhoven) gewerkt als 
pastoraal werker. Hij heeft er samen met zijn 
parochianen gedurende die tijd heel veel 
meegemaakt; leuke, mooie en bijzondere 
dingen, maar ook minder leuke dingen. 
<door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken> 
 
 “Eigenlijk ben ik al een jaar lang afscheid aan het 
nemen,” begint Mardi te vertellen. “Ik woon 
inmiddels een jaar in Ermelo en heb daar in de buurt 
ook een baan als onderwijzer gevonden. Omdat er 
hier in Veldhoven niet zo snel een opvolger voor mij 
gevonden was, heb ik gedurende de weekends nog 
vieringen verzorgd en ik heb nog meegeholpen met 
de communievoorbereiding. Zodoende was ik nog 
iedere week in Veldhoven. Maar bij alles wat ik het 
afgelopen jaar heb gedaan, stond ik er wel even bij 
stil. Met Kerstmis dacht ik bijvoorbeeld: “Dit is de 
laatste kerstviering” en bij het vormsel dacht ik: “Dit 
is het laatste vormsel”, enzovoort, enzovoort. Dat is 
toch iedere keer een gek idee. Aan al dat afscheid 
nemen komt nu ook een einde.” 
 

Terugblik 
Mardi is geboren in Heerlen en opgegroeid 
Hoensbroek en Weert. Hij heeft twee oudere broers. 
Na het VWO wist hij niet meteen wat hij moest gaan 
doen. Zijn interesse ging al wel uit naar de richting 
‘Sociologie/theologie/filosofie’. Daarom werd hem 
geadviseerd te kiezen voor theologie. Dat heeft 
Mardi gestudeerd in Heerlen. Volwassen mensen les 
geven in catechese, dat is wat hij voor ogen had. 
Nog tijdens zijn studie (hij was toen 23 jaar), kreeg 
hij een aanbod om in Rotterdam te komen werken. 
Hij werkte daar 80% en de rest van de tijd was hij 
nog bezig met afstuderen. In anderhalf jaar tijd 
heeft hij zo zijn studieschuld kunnen beperken. 
Intussen is hij ook getrouwd en is zijn eerste kind is 
daar geboren. Vervolgens stond er in Rotterdam een 
reorganisatie gepland. Zodoende is hij gaan 
solliciteren in Nieuwerkerk a/d IJssel. Zijn vrouw 
was inmiddels hoogzwanger van hun tweede kind en 
juist terwijl hij bezig was met zijn sollicitatiegesprek 
is zijn dochter geboren! 
 
Terug naar het zuiden  
Mardi kon beginnen in een nieuwbouwwijk in 
Nieuwerkerk a/d IJssel. Daar heeft hij gewerkt tot 
begin januari 2000. De westerse mentaliteit zorgde 
ervoor dat hij toch begon terug te verlangen naar 
het zuiden. Een oom van zijn vrouw was destijds 
pastoor in Veldhoven (pastoor Petit). Hij zorgde 
ervoor dat Mardi hier kon beginnen. Destijds waren 
de drie parochies (Sint-Jan Baptist, Heilige Geest en 
Sint Caecilia) nog gescheiden en dat maakte de 
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verantwoording van de uren er niet makkelijker op. 
Toen de parochies fuseerden in de Heilige Drie-
eenheid werd dat in ieder geval makkelijker. Het 
grootste verschil met het werken in het westen van 
het land was dat Mardi Sanders daar veel met jonge 
gezinnen werkte en dus minder uitvaarten had. Hier 
is het wel eens voorgekomen dat hij drie uitvaarten 
had in 2 dagen en dat dan ook nog eens tijdens de 
Goede week (=voor Pasen). Dat is natuurlijk heel 
zwaar, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. 

 
Pastoor Vekemans 
Mardi vertelt verder: “In het begin heb ik onder 
andere samengewerkt met Pastoor Vekemans. Dat 
was een mooie tijd die ook nogal wat zorgen met 
zich meebracht. Pastoor Vekemans viel toen 
geregeld uit wegens ziekte of andere gezondheids-
klachten en dan moest er altijd iemand paraat 
staan. Er zijn veel leuke anekdotes voorgevallen in 
die tijd. Een ervan was bijvoorbeeld dat er tijdens de 
mis vaak een grapje gemaakt werd. Zo hebben we 
tijdens een kerstviering het volgende meegemaakt. 
Er werd een kerstspel opgevoerd met het kindje 
Jezus. Pastoor Vekemans zat op een stoel te kijken 
en later, bijna aan het einde van de viering, zei hij: 
“Ik heb dat kindje Jezus nog niet vastgehouden.”  
“Dus wat doe ik,” vertelt Mardi, “ik stap met m’n 
lange jurk over het hek naar de kerststal, stoot ook 
nog per ongeluk een schaap om en geef de pastoor 
eindelijk kindje Jezus in zijn armen. Maar ik kon niet 
nalaten om als grapje tussendoor te zeggen: “We 
kunnen wel zien dat u geen vader bent, want een 
pasgeboren kindje moet je in de nek ondersteunen!” 

Voorbereiding Vormsel 
“Afgelopen jaren heb ik ook de voorbereiding voor 
het vormsel gedaan. Op een gegeven moment had 
ik een groep van ongeveer twintig kinderen die na 
schooltijd nog een uur bij elkaar kwamen tot vijf 
uur. Meestal zijn ze dan redelijk moe en hebben er 
niet veel zin meer in. Op een gegeven moment 
moest ik er echt iets van zeggen. Ik zei: “Als jullie 
nu niet opletten en meewerken dan gaan we gewoon 
een kwartier langer door en dan wordt het kwart 
over vijf in plaats van vijf uur.” Een jongen 
reageerde toch wel geschrokken. Hij zei: “maar ik 
moet echt om vijf uur thuis zijn!” Oh ja, zei ik, Jij 
wilt zeker Avatar kijken.” Hij kreeg een rood hoofd 
en ik zag hem denken: Hoe weet jij dat nou?? Ze 
vergeten soms dat ik ook kinderen in dezelfde 
leeftijd heb!” 
 
Meer anekdotes 
“Andere leuke momenten zijn bijvoorbeeld de 
communievieringen. Communicanten hebben er 
eigenlijk geen idee van wat ze zeggen als ze 
bijvoorbeeld een ‘Wees-gegroet-Maria’ bidden. Bijna 
allemaal zeggen ze “Bid voor ons Zondags” in plaats 
van ‘zondaars’. En dat blijft grappig. Het is 
bijvoorbeeld ook wel eens voorgekomen dat 
kinderen echt ziek zijn van de zenuwen als ze hun 
communie mogen doen of dat ze van de zenuwen 
bijvoorbeeld in hun broek plassen. Dat is allemaal 
gebeurd. Ook over uitvaarten kan ik hele verhalen 
vertellen. Soms zat ik met 12 mensen rond de tafel 
en dat maakt het er niet makkelijker op.” 
Met de mensen van de Severinus heeft Mardi een 
speciale band. “Ik heb bijvoorbeeld wel eens mee-

http://www.cda-veldhoven.nl
mailto:fractie@cda-veldhoven.nl
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gemaakt dat ik iets niet helemaal goed zei en dat 
een bewoner van de Severinus reageerde met: “Ga 
jij je mond maar eens spoelen!” Ik wist niet wat ik 
hoorde, maar kon er wel om lachen en ik heb 
inderdaad mijn mond even gespoeld.” 
 
Een nieuwe weg 
Een jaar geleden is Mardi een nieuwe weg inge-
slagen. Hij geeft nu godsdienstles in Harderwijk op 
het CCNV (Christelijk College Noord Veluwe). Mist hij 
de Brabantse gemoedelijkheid niet een beetje? 
“Ach,”’ zegt Mardi, “ik ben in mijn leven al zoveel 
keer verhuisd. Toen ik hier werkte had ik natuurlijk 
wel veel sneller contact met buurtbewoners via de 
pastoors en de parochies. Afgelopen jaar heb ik 
weinig tijd gehad. Ik heb een bijna full-time baan in 
het onderwijs en had in Veldhoven nog wekelijks 
diensten en dan kwam het reizen er ook nog bij! 
Waar ik nu woon begin ik de buurt nu pas een 
beetje te leren kennen. Straks moet ik in ieder geval 
gaan studeren om mijn graad te gaan halen en 
daarna zien we wel weer verder.”  
 
Wij als parochianen zullen het zonder Mardi moeten 
doen en we zullen hem missen. Bewoners van de 
Severinus hoeven Mardi echter niet te missen. Vier 
keer per jaar komt hij speciaal voor hen op en neer 
(drie keer naar ’t Honk en 1 keer voor de kerst-
viering hier in de kerk) en daarmee blijft hij toch 
een beetje met Oerle verbonden. 
 
  
  

Realistisch Vermogensbeheer 
 
Sparen blijft populair 
 
Rabobank: "Consument kiest voor betrouwbaarheid 
en kracht"  
 
Realisme loont, dat is de boodschap van de 
Rabobank aan particulieren en bedrijven. Een 
realistisch financieel advies gaat uit van de 
persoonlijke situatie en het doel van de klant. Zo'n 
advies levert op termijn meer op dan het najagen 
van buitenkansjes. Beide benen op de grond, daar 
kom je verder mee. De praktijk heeft dat de 
afgelopen tijd wel bewezen, zien ook de klanten in.  
 
Consumenten willen een advies dat past bij hun 
situatie en hun plannen. Ze hebben belang bij een 
sterke bank die met beide benen op de grond staat. 
Consumenten en ondernemers zijn sinds de 
kredietcrisis anders tegen de financiële wereld aan 
gaan kijken. De recessie, een terugtrekkende 
overheid en het verminderde vertrouwen in de 
financiële sector, het speelt allemaal een rol. De 
Rabobank is in hun ogen een betrouwbare bank, zo 
blijkt uit de jaarlijkse imagometing van Reputation 
Institute. De Rabobank krijgt een waardering van 
7,7 en stijgt daarmee naar de tweede plaats op de 
ranglijst van ondernemingen in Nederland. 
Bestuursvoorzitter Bert Heemskerk constateert 
tevreden dat de reputatie van de Rabobank 
kennelijk weinig hinder ondervindt van de financiële 
crisis. Integendeel. 
 
Consument zoekt zekerheid 
De grote onzekerheid rond de economische crisis 
maakt dat mensen meer vastigheid zoeken. De 
spaarlust neemt dan ook toe. De consument was de 

Vermogensbeheer 
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afgelopen jaren wel even geneigd om geld te stallen 
bij onbekende buitenlandse aanbieders, maar is daar 
inmiddels van aan het genezen. Het IJslandse 
debacle heeft ontnuchterend gewerkt, ook al worden 
de particuliere spaartegoeden deels gegarandeerd 
door de Nederlandse staat - dus door alle spaarders 
samen. De spaarmarkt is nu een markt waar 
mensen zoeken naar vertrouwen en zekerheid en 
dat heeft zijn prijs. Om zekerheid te kunnen bieden 
moet een bank gezond zijn. Dat lukt alleen als er 
een redelijk rendement gemaakt wordt op het 
bankbedrijf. Dat wil zeggen: een gezonde marge 
tussen de rentetarieven voor geld dat de bank 
uitleent en voor geld dat spaarders inleggen. 
  
Dalende rente 
Sparen blijft populair ondanks dat de rente daalt. De 
spaarrente is al enige tijd aan het dalen en zal nog 
verder zakken, zo menen financiële deskundigen. 
Dat komt omdat de Europese Centrale Bank de 
rente keer op keer verlaagt om de economie te 
stimuleren. Toch komen sommige (kleinere) 
aanbieders met rentepercentages die te mooi lijken 
om waar te zijn. Omdat zij zo moeilijk aan geld 
kunnen komen, betalen ze de spaarder meer rente 
dan ze zelf krijgen op de internationale 
kapitaalmarkt. De Rabobank doet daar bewust niet 
aan mee, omdat het marktverstorend werkt en de 
economische opleving vertraagt. Dat is in niemands 
belang. Ook niet in het belang van de consument. 
  
“Niet moeilijk te verkopen” 
CFO Bert Bruggink van Rabobank Nederland vindt 
een gezonde rentemarge - het verschil tussen wat 
de bank betaalt aan spaarders en ontvangt van 
leners - belangrijk voor bank en consument. 
Bruggink: "Als de crisis de banken wereldwijd iets 
geleerd heeft, dan is het wel dat risico weer zijn 
prijs heeft en dat het volledig afhankelijk zijn van de 
geld- en kapitaalmarkt zeer risicovol is. De kostprijs 
van de grondstof geld is internationaal fors 
toegenomen. Dat moeten we, linksom of rechtsom, 
toch aan onze klanten doorberekenen. Voor een 
bank als Rabobank is de rentemarge de meest 
belangrijke bron van inkomen. Die marge moet 
voldoende zijn om onze kosten te dragen en 
eventuele kredietverliezen op te vangen."  
Volgens Bruggink is een gezonde rentemarge ook in 
het belang van de klanten. Bruggink: "Dat lenen wat 
meer kost dan men verwacht, is in mijn ogen niet 

moeilijk te verkopen. Het is natuurlijk geen leuke 
boodschap. Maar door het eerlijk uit te leggen, 
zorgen we dat een klant wel weet waar hij aan toe 
is. Wij doen namelijk geen gekke dingen. Daarmee 
kiezen we juist ook in het belang van de klant. Snel 
gewin is niet iets waar wij voor gaan en het zal ons 
en onze klanten niet snel overkomen wat er in 
Amerika gebeurt." Dat bedoelen ze bij de Rabobank 
met "realistisch en met beide benen op de grond 
staan." 
  
Marktleiders lopen voorop 
De Rabobank voelt zich, als marktleider op het 
gebied van sparen, sterk verantwoordelijk voor een 
gezonde economische ontwikkeling. Zij gaat immers 
voor het lange termijn belang van de klanten. De 
Rabobank is de enige particuliere bank ter wereld 
met een AAA credit rating 
(kredietwaardigheidswaardering). Deze solide 
beoordeling heeft zij verdiend door verantwoordelijk 
en betrouwbaar zaken te doen.  
De bank verwacht dat de spaarlust nog verder zal 
toenemen, zelfs bij de lagere rente. De onzekerheid 
in de markt houdt voorlopig immers nog aan. Dus 
stijgt de behoefte om te sparen, vooral voor 
specifieke doeleinden zoals de oudedagsvoorziening.  
 
Sparen of beleggen? 
Natuurlijk is beleggen een alternatief voor sparen, 
voor wie zich prettig voelt bij de voor- en nadelen 
die beleggen met zich meebrengt. Beleggen moet 
passen bij het doel waarvoor je het vermogen wilt 
gebruiken en op welke termijn dat doel behaald 
moet worden. De Rabobank maakt in dit kader 
gebruik van researchbureau IRIS. IRIS signaleert 
wel lichtpuntjes op de beurs, maar adviseert op dit 
moment om beleggingsbeslissingen extra goed te 
overwegen vanwege de turbulente tijden.  
 
Is deze informatie interessant voor u? Wilt u ook 
sparen, of toch liever beleggen? Bij de Rabobank 
krijgt u een realistisch advies.  
Daar komt u uiteindelijk verder mee. Kijk voor meer 
informatie op www.rabobank.nl/sparen 
 
 Rabobank Oerle-Wintelre 
Zandoerleseweg 10, Oerle 
Willibrordusstraat 29, Wintelre 
( 040-2055860 

http://www.bd-bouwbedrijf.nl
http://www.rabobank.nl/sparen
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers 1987 nr. 7 
 
  
Groep 8 gaat ons verlaten: 
  
 
Hallo jongens en meisjes. Ik heet Harrie Renders en 
ga naar Mavo Selsterhorst. Mijn hobby,s zijn 
zwemmen, tekenen en auto rijden. Ik wil later smid 
worden, nu zul je welk denken waarom gaat hij dan 
naar de Mavo. Dat komt omdat ik later ook veel zal 
moeten tellen. Daarom ga ik naar de Mavo, daarna 
naar de M.T.S. en daarna naar de gawalo( gas water 
loodgieter). Nou hartelijke groeten van mij en tot 
ziens. 
  
 
Ik ben Dirk Daniels. Ik ga naar het Anton vam 
Duinkerkencollege. Ik ga naar een brugklas havo/
vwo. Ik kom dan bij Rop, Roland en Piet in de klas. 
Ik weet niet wat ik later wil worden. Ik vind het 
jammer dat van deze school ga. Ik vond het een 
heel leuke school. Daaaaag. 
 
 
Mijn toekomstplannen. Hallo in ben Eric Das. Ik ga 
naar Mavo Veldhof met Carlo Kelders. Ik zit samen 
met Carlo Kelders in dezelfde klas. Na de Mavo ga ik 
naar de S.K.B.( school voor konsumptieve 
beroepen).Ik vond het op de lagere school heel fijn. 
De groetjes van Eric Das. 
 
 
Hoi, ik ben Tamara Verhagen en ben 12 jaar. Na de 
vakantie ga ik naar de brugklas Havo/VWO van het 
van Maertlantlyceum in Eidnhoven. Dat is ongeveer 
10 km fietsen. Ik weet nog niet wat ik later worden 
wil. Mijn hobby,s zijn: tennissen, lezen, turnen en 
zwemmen.  Doei 
 

Het heeft even geduurd, voordat informatie gegeven 
werd over de Culturele Dag 2009, georganiseerd 
door de Kring Veldhoven van de KBO. Maar nu is het 
zover. De datum van de Culturele Dag is woensdag 
19 augustus 2009. 
De Culturele Dag wordt gehouden in 
Congrescentrum Koningshof in Veldhoven. 
Ook dit jaar wordt aan de dag zowel in de  
ochtenduren, alsook in de middag invulling gegeven. 
Voor de morgenuren wordt gedacht aan het 
organiseren van spelen. Het plan is om een aantal 
Oud Hollandse Spelen te huren, zodat onze gasten  
zelf kunnen bepalen welk spel en met wie zij zullen 
spelen. 
De middag zal met entertainment ingevuld gaan 
worden. Hiervoor is de Dutch Show Company 
ingehuurd. Zij hebben ons in 2007 op een 
uitbundige wijze van hun kunnen laten genieten. 
Door de vele vragen om herhaling heeft de 
werkgroep aan dit verzoek inhoud gegeven door hen 
nogmaals uit te nodigen. 
Deze vooraankondiging is bedoeld om de datum van 
19 augustus in Uw agenda vast te leggen, zodat we 
elkaar dan weer kunnen ontmoeten. 
Verdere informatie over deze dag volgt te zijner tijd. 
KBO Afd. Oerle 

Culturele dag 2009 
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Advertentie in de spotlight 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinee Cafe De Kempen Knegsel 
 
Sinds 1 maart 2002 is familie Imming de uitbater 
van Dinee Cafe De Kempen in Knegsel (voor die tijd 
heette het etablisement Café Pasmans). De zaak is 
een begrip in de wijde omgeving. Het pand is 
gevestigd op Het Groen, in de kom van Knegsel. 
 
Wij zien het echt als een familiebedrijf. De 
dagelijkse leiding is in handen van Bart, Gertie en 
partner Robby Verhagen. Zij worden op de 
achtergrond bijgestaan door vader en moeder 
Imming. In totaal werken er op dit moment zo’n  
7 fulltimers en 25 oproepkrachten/weekendhulpen. 
Het is een fijne club mensen waar we in de loop van 
de jaren iets leuks mee opgebouwd hebben. 
 
In de afgelopen jaren hebben we al heel wat 
geïnvesteerd om het onze gasten nog beter naar de 

zin te maken. Nieuwe vloer, nieuwe luifels, nieuw 
interieur, verbouwing van de keuken, nieuwe 
toiletten en onlangs is het café-zaaltje verbouwd, 
zodat ook ons achterterras goed benut kan worden. 
Binnenkort komt er nog een tweede binnen-
barbecue bij zodat we op meerdere plaatsen zowel 
binnen als buiten vooruit kunnen. 
 
We zijn 7 dagen per week geopend van ’s morgens 
10:00 uur tot ’s nacht 01:00 uur. Wat het daarom 
ook extra leuk maakt is dat gasten bij ons allemaal 
voor iets anders komen. ’s Morgens koffie met 
gebak, ’s middags lunchen (zowel zakelijk als privé), 
’s avonds het diner en dan na 21:00 uur nog 
cafégasten met het biljart en dart. In de weekenden 
vaak feesten en barbecues en tegenwoordig ook 
steeds meer catering op locatie. 
 
We hebben enkele veelgevraagde producten zoals 
onze Belgische capucciono (met slagroom), de 
schnitzels, dagschotel van € 9,50 het 3 gangen 
keuze maandmenu van € 17,50 en natuurlijke onze 
12 bieren van het vat. Kortom voor elk wat wils 
tegen betaalbare prijzen. 
 
Het is hard werken in de horeca, maar je krijgt er 
ook veel leuke dingen voor terug. Geen dag is 
hetzelfde en als onze gasten dan na een luch, diner 
of feestje tevreden naar huis gaas, denken we met 
z’n allen “dat hebben we toch maar weer goed voor 
elkaar”. 
 
U bent van harte welkom bij Dinee Cafe De Kempen, 
Het Groen 14 te Knegsel 

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 
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Overpeinzingen 

D’ouw school. 
 
Het is dit jaar al 80 jaar geleden dat de het huidige 
gebouw van D’Ouw School werd omgetoverd tot de 
katholieke school St. Jan Baptist.  
Dat lees ik toevallig in de krant. 
In 1929 was dat dus, als ik dat goed berekend.  
Dit gebouw werd daarvoor gebruikt als openbare 
lagere school en bezat, naar ik ergens las 
(waarschijnlijk datzelfde artikel in de krant), slecht 
twee lokalen voor zes klassen.  
Alleen voor jongens uiteraard, want dat was 
gebruikelijk in die tijd. Jongens en meisjes zaten 
nooit samen op één school.  
Zelfs in mijn jeugd was dat nog. Oh jee, die jeugd 
van mij is natuurlijk ook al even geleden! 
Maar goed, daar hebben we het nu even niet over. 
Het gebouw van D’Ouw School zelf bestaat dus al 
een heel eind langer dan het jaar 1929.  
Vanaf wanneer dan precies? En is het altijd al school 
geweest? 
 
En dan wordt ik toch wel erg benieuwd naar de 
toestanden van toen.  
Ikzelf heb ook wel eens in een lokaal gezeten waar 
twee klassen in huisden, maar drie per klas … dat is 
toch net iets anders.  
Lijkt me trouwens best lastig om les te geven, want 
ik neem aan dat het maar door één onderwijzer per 
lokaal zal zijn geweest.  

En dan vraag ik me af … zijn er nog mensen uit 
Oerle die zich iets uit die tijd weten te herinneren? 
En zouden zij daar over willen en kunnen vertellen? 
Zouden er nog foto’s van de school zijn uit die tijd? 
Ik heb dan wel een foto van D’Ouw School nu, maar 
die oude school zou ik ook wel eens willen zien. 
Waar precies zaten die klaslokalen? Waren dat de 
keuken van nu en het kleine zaaltje?  
Hoorde de grote zaal toen al bij de school? Dat denk 
ik eigenlijk niet, misschien dat alleen het 
bargedeelte toen dienst deed als gymlokaal.  
 
Wat zou het leuk zijn om nog het een of ander te 
kunnen lezen, horen of zien van die oude school van 
toen.  
Daar moest ik gewoon even aan denken toen ik las 
dat het gebouw, waarin ik bijna elke 
maandagmorgen kom om te gymmen, al zolang 
bestaat.   
 
 Thea.  

 

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 

mailto:info@vankasteren.nl
http://www.vankasteren.nl
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Oersmakelijk 

VARKENSHAAS  A  LA  RACHEL 
 
Ik kreeg  op een zondagochtend  tijdens onze 
wekelijkse wandeling de vraag van Toos of ik de 
volgende Koers wilde aanvullen met een recept. 
Lang hoefde ik daar niet over na te denken en ik 
besloot jullie in deze magere tijd te verblijden met 
een calorie-rijk recept.  
Ik heb een Belgische tante die heerlijk kan koken en 
mij al van diverse lekkere maaltjes heeft voorzien 
maar ….. er zit geen gerecht bij zonder dat er 
mínstens een halve liter room in gaat! 
 
Onderstaand gerecht is lekker en makkelijk  
Je kunt het eventueel de dag van tevoren 
voorbereiden en bewaren in de koelkast. 
Eigenlijk is dit het lekkerst omdat de room dan in 
het vlees trekt. 
De dag erna is het dan even in de oven en aan tafel. 
 
Na het eten van deze varkenshaas wordt een stevige 
wandeling aanbevolen!! 
 
Benodigdheden : voor 6 tot 8 personen. 
 
1 Kg. Varkenshaas 
500 gram magere spekreepjes 
2 grote uien 
500 gram kleine champignons 
cayennepeper 
zout 
0,5L slagroom (of light room) 
 
Bak de varkenshaas rondom aan, haal deze uit de 
braadpan en snijdt hem in plakjes van ongeveer  
2 cm. Leg deze plakjes nog even terug in de pan om 
de snijkantjes aan te braden, haal het vlees daarna 
uit de pan, leg het in een ovenschaal en doe er naar 
behoefte zout en cayennepeper op. 

Maak de champignons schoon, snijdt deze in 
plakjes, bak deze en doe hetzelfde met de uien  
 
Bak gelijktijdig de spekreepjes (bak alle 
ingrediënten afzonderlijk in een pan).  
 
Leg de champignons, de uien en de spekreepjes 
bovenop de varkenshaas in de ovenschaal. 
  
Overgiet dit alles met de room en zet de schaal nog 
30 minuten in een voorverwarmde oven (175 C). 
 
Lekker met stokbrood of rijst. 
Serveer er een lekkere salade bij. 
 
Smakelijk eten. 
 
Ik geef de pollepel door aan mijn schoonzus 
Jolanda Luijkx en ik hoop dat ik haar recept 
mag komen testen  J 
 
 Corrie Kampinga 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Inrichtingsplan 

Ontwerp-Inrichtingsplan Wintelre-Oerle een 
stap verder 
 
Het Ontwerp-Inrichtingsplan Wintelre-Oerle heeft 
gedurende een periode van zes weken  
(vanaf 13 mei 2009 tot en met 23 juni 2009) ter 
inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben 
Gedeputeerde Staten (GS) aan iedereen de 
mogelijkheid geboden om het Ontwerp-
Inrichtingsplan in te zien en eventueel een 
zienswijze in te dienen. Ter ondersteuning van de 
ter inzagelegging is op 23 april jl. een 
informatieavond georganiseerd. In totaal zijn er 
circa 50 zienswijzen ingediend. 
 
Diverse categorieën zienswijzen 
GS hebben de bestuurscommissie Wintelre-Oerle 
verzocht om haar te adviseren in de reactie op de 
zienswijzen. Om dit goed te doen, is de commissie 
gestart met een eerste inventarisatie hiervan. 
Inhoudelijk zijn de reacties heel divers. Ondanks 
deze diversiteit kan de commissie de zienswijzen 
verdelen in een aantal categorieën. Zo zijn er veel 
zienswijzen ingediend voor de plannen omtrent de 
wegen en paden. De commissie is erg tevreden met 
de positieve reacties vanuit de streek, die zorgvuldig 
door de commissie bezien worden. 
 
Vervolg proces  
De zienswijzen zullen zorgvuldig  worden behandeld 
door de bestuurscommissie zodat zij een afgewogen 
advies kan geven aan GS. In de periode van juli tot 
en met september 2009 worden de ingediende 
zienswijzen in een Nota van Zienswijzen 
samengevat en beoordeeld. Het streven is om in 
oktober 2009 de Nota van Zienswijzen vast te 
stellen. Nadat dit vastgesteld is, wordt het 
definitieve inrichtingsplan samen met de Nota van 
Zienswijzen gedurende 6 weken ter inzage gelegd. 
 
Artikel 35 van de Wet inrichting landelijk gebied  
Bij de aankondiging van de ter inzage legging 
hebben GS er op gewezen dat, vanaf het moment 
dat het inrichtingsplan ter inzage gelegd werd, het 
verboden is om handelingen te treffen die het plan 
belemmeren, art. 35 van de Wet inrichting landelijk 
gebied. Voor dergelijke handelingen kan er een 

ontheffing aangevraagd worden bij de 
bestuurscommissie Wintelre-Oerle. In de nieuwsbrief 
van eind juli wordt er nader ingegaan op de werking 
van het artikel 35 van de Wilg. Een aanvraag moet 
gericht worden aan de bestuurscommissie Wintelre-
Oerle, secretariaat DLG, Postbus 1180, 5004 BD 
Tilburg.  Kijk voor het Ontwerp-Inrichtingsplan en 
verdere informatie over dit project op de website  
www.wintelre-oerle.nl 
 
Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland 
Wintelre-Oerle maakt onderdeel uit van de 
herinrichting van het platteland, ook wel 
reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen 
nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de 
ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw 
zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen 
dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en 
schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. 
Aan de uitvoering werken overheden, 
maatschappelijke organisaties en particulieren, 
onder regie van provincie Noord-Brabant. In deze 
regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie 
Boven-Dommel en Streekhuis Kempenland. 

http://www.wintelre-oerle.nl
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Schuimparty groot succes 

Schuimparty groot succes! 
 
Zaterdag 27 juni was het eindelijk zover; de 
schuimparty bij JOC de Fakkel. In het kader van het 
100-jarig bestaan van Rabobank Oerle-Wintelre 
hebben de JOC, het TCO en de Rabobank een 
tweetal activiteiten georganiseerd voor de jongeren 
onder ons, waaronder dus een grote feestavond. 
 
Dat het groots werd, werd al snel duidelijk. Nog voor 
openingstijd stonden er al zoveel jongeren te 
springen om naar binnen te mogen, dat de JOC de 
deur van de Rosdoek, die avond omgedoopt tot 
‘Schuimpaleis’, eerder open deed. Bij de ingang 
werden leuke presentjes uitgedeeld en kregen de 
jongeren consumptiebonnen, zodat ze tijdens de 
avond  tijdig de dorst konden lessen. DJ Jordy had 
inmiddels al een aantal platen gedraaid toen de 
dansvloer vol begon te stromen. Toen de ruim  
200 kinderen zich verzameld hadden in de zaal werd 
het al gauw een zeer gezellige en natte boel. Het  
schuim, de lichtshow en natuurlijk DJ Jordy, zorgden 
ervoor dat de voeten van de vloer kwamen en 
schuim de gehele avond door de lucht vloog. 
 
Rond 22.00 uur, toen DJ Jordy er vandoor moest, 
nam Jesper de DJ tafel flink onder handen. Alle 
jongens en meiden dansten, deden buikschuivertje 
en natuurlijk fanatiek de kusjesdans. Om half twaalf 
moest iedereen uiteindelijk echt naar huis toe. Velen 
hadden daar nog niet zo veel zin in, maar aan alles 
komt een einde. JOC, TCO en Rabobank Oerle- 
Wintelre kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 
avond. Niet alleen was het bezoekersaantal boven 
verwachting, ook was de sfeer perfect en zijn er, 
buiten het eenmalig uitvallen van de stroom, geen 
problemen geweest. Het is een avond die vele 
jongeren nog zal bijblijven en hopelijk zal bijdragen 
aan een stijgend bezoekersaantal bij JOC de Fakkel 
Wintelre. 

Jubileumrit MvW/OMTT “Raborit” 
 
14 juni; de Jubileumrit, gefaciliteerd en financieel 
ondersteund door de Rabobank vanwege het  
100-jarig juileum voor het bestaan van de Rabobank 
Oerle-Wintelre. 
Dit jaar ging de Oerse Motortoertocht onder het 
Rabo-vaandel van start en in samenwerking met 
Motorvereniging Wintelre, dus ook hier; Oerle-
Wintelre. 
Een ongekend groot aantal van 135 inschrijvers 
hadden zich met motor aangemeld, maar de 
weergoden gooiden roet in het eten! 
Het zag er slecht uit, ondanks de optimistische 
weersvooruitzichten: aan het einde van de dag een 
bui. 
Welnu, er is maar één bui gevallen, en wel ’s 
morgens om 9.00 uur tot ’s middags 15.00 uur. Er 
zijn méér dan 100 rijders op komen dagen, zo’n 40 
gingen echt van start en ongeveer 10 helden hebben 
de rit onder zeer barre omstandigheden uitgereden -
> HULDE! 
Gedurende de BBQ, aangeboden aan fietsers én 
motorfietsers door de Rabo, werden aan 
motorrijders die deelnamen aan wat wedstrijden die 
aan de rit gekoppeld waren. 
Motorrijder van het jaar 2009: Bart Hoogers uit 
Wintelre, rijdt alweer motor na een zeer vervelend 
ongeluk begin dit jaar. 
“Koning eigenbouw”: Een zelfgebouwde motor die 
ook echt kon rijden: Tinus Stroosma, Pierre v/d 
Velden en Bart Hoogers hadden hier de eerste prijs, 
aangezien er maar 1 motor was gebouwd, was dit 
logisch, maar daardoor nog niet minder knap! 
Zuigergooien: Roy Hoogers gooide ongeveer 35 
meter ver en won hiermee de eerste prijs. 
 
Aan alle gefotografeerde rijders + motor een 
Prontofoto + herinneringsplaquette uitgereikt en 
uiteindelijk werd het nog héél erg gezellig in de 
Rabo-tent. 
Opgeleukt met medewerking van Mickey en Silvia 
van Motomoda met hun motorkleding en 
accessoires, maar ook met de barbecue, het glaasje 
en de sterke motorverhalen, vermengd met de 
fietsvrienden, was het een  bevredigend afsluiten 
van een enigszins in het water gevallen motordag. 
Hopelijk een volgende keer beter? 
 
Oerse Motortoertochten:  
Egbert Daal – Rinus Hazenberg – Johan van Kessel 
Jo van Alst – Bob van Soolingen 

Raborit in water gevallen 
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Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

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

We begonnen vrijdagmiddag al erg vroeg. Om  
16.00 uur verzamelden zo’n 30 meiden zich bij BIO 
en aan de bagage te zien bleven ze een week. De 
tent was al opgezet, dus we konden gelijk beginnen.  
Toen alle neuzen waren geteld en de juiste kleding 
en schoenen was aangetrokken, zijn we naar het 
dorp gewandeld. Hier hebben de meiden BIO 
verkend. Ze hadden een hele lijst meegekregen van 
dingen die ze moesten verzamelen, maar bij elk huis 
mochten ze maar om één ding vragen. Heel erg leuk 
en wat een gepuzzel! 
Om 18.00 uur verzamelden we bij de Kers op het 
terras en daar hebben we heerlijk frietjes gegeten!!! 
Hierna mochten ze het spel nog afmaken, want niet 
alles was verzameld. Alle meiden werden weer 
verzameld op het plein en daar moest dan 
geknutseld worden! De dingen die ze verzameld 
hadden, moesten samen een mooie ketting worden. 
En dat is gelukt! De meest creatieve creaties 
kwamen tevoorschijn!  
Vervolgens even allemaal plassen en op naar het 
bos! 
In het bos hebben we het volgende spel gedaan. De 
meiden moesten ringen zien te verkopen aan een 
handelaar. Ook liepen er mensen rond die de ringen 
kapot gingen maken, maar gelukkig ook een 
juwelier die de ring weer kon maken. Het enige 
probleem was dat je aan de buitenkant niet kon zien 
wie wie was! Hilarische achtervolgingen volgden 
door het bos en de meest gekke opdrachten 
moesten uitgevoerd worden om de juwelier te 
betalen.  
Hierna was het natuurlijk tijd voor wat drinken en 
een snoepje en toen weer terug naar BIO 
gewandeld. Inmiddels was het al half 10 en werden 
de bedden opgemaakt. De meiden mochten kiezen: 
in de tent of in een kleedlokaal! Die keuze bleek 
echter niet moeilijk, want ze hebben met z’n allen in 
de tent gelegen!  
Nadat alle luchtbedden op z’n plek lagen, mochten 
de meiden kiezen wat ze wilden doen. Lekker keten 

in bed, een spelletje, een filmpje (op een heel groot 
scherm!!!) of nog even lekker buitenspelen in het 
donker. 
Langzaam maar zeker gingen de meesten toch naar 
bed en werd het steeds stiller in de tent. In de 
kantine stond nog een filmpje op en om half 3 
hebben we de laatste dames dan toch echt naar bed 
gestuurd!  
Op zaterdag stonden we om 8.00 uur alweer op! Alle 
spullen werden ingepakt (behalve de discokleren 
natuurlijk) en er werd ontbeten. Sommige kinderen 
werden opgehaald om te gaan roefelen of dansen, 
maar met de rest deden we nog een ochtendspel. 
Per groepje kregen ze een routebeschrijving door de 
Heikant en heel veel foto’s. De foto’s moesten 
onderweg gevonden worden en dat was bij sommige 
foto’s toch wel heel moeilijk! Ook kwamen de 
meiden af en toe een post tegen om wat te eten 
(snoep en een appel) of wat te drinken. 
Rond 11.00 uur was iedereen weer terug van de 
fototocht en hebben we geluncht en nog wat kleine 
spelletjes gedaan (of geslapen op het gras in het 
zonnetje…). 
 
En om 13.00 uur kwamen de oudere meiden er ook 
bij om het 60-jarig bestaan van BIO te vieren. We 
waren nu met zo'n 50 meiden. 
Er stonden al heel veel spelletjes klaar waar de 
meiden gelijk aan konden beginnen. Er was 
(natuurlijk) schieten op de korf, zoveel mogelijk 
kratjes verplaatsen (terwijl je erop staat), met 
zoveel mogelijk mensen op één krant, kauwgom 
happen in een bord vol slagroom, een touw door een 

Bio 60 jaar 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O

http://www.RSKZ.nl
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Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

Telefoon (040) 205 19 52  Fax (040) 205 29 50 
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur 

Tevens kunt u bij ons overnachten 
E-mail: info@zandoerle.nl 
http://www.zandoerle.nl 

Kringkampioen. 
  
Zondag 28 juni zijn Michael van der Velden en zijn 
pony Whoopy kringkampioen geworden met 
springen in de klasse C-L 
en daarmee afgevaardigd naar de Brabantse 
Kampioenschappen in augustus. 
 
Met dressuur hebben Michael en Whoopy het ook 
netjes gedaan want ook daarmee zijn ze als vierde 
geeindigd in de klasse C-B dus ook een afvaardeging 
voor de Brabantse Kampioenschappen. 
 
Gefeliciteerd en veel succes op de Brabantse 
Kampioenschappen. 
  overal (erg grappig!!!) en nog veel meer!!! Leuke 

spellen voor zowel de allerkleinste (van 6 jaar) als 
de oudere meiden (tot 15 jaar). 
Om 15.00 uur werd alles vlug opgeruimd en werd de 
rest van de middag voorbereid: Glitter en glamour! 
De meiden werden helemaal mooi gepimpt! Je kon 
je haar laten doen, je nagels laten lakken, make-up 
laten zetten en sieraden maken. Ook leerden ze nog 
een dansje en werd er versiering gemaakt voor de 
tent! Al met al een hele leuke middag met hele mooi 
resultaten. 
Inmiddels was de bbq ook aangestoken en konden 
de meiden na een lange middag genieten van een 
heerlijke maaltijd (hamburger, frikandel, stokbrood 
met kruidenboter, komkommer, worteltjes en 
salade!) 
Na het eten vlug de discokleren aan en helemaal op 
een top gingen de meiden de rode loper op. De 
kleren, make-up, haren en nagels werden geshowd, 
terwijl de muziek van DJ Jimmy door de tent knalde! 
Natuurlijk hebben we ook veel gedanst tijdens de 
disco! Het dansje op Dancing Queen werd gedaan, 
we deden de macarena, de hokie-pokie en zelfs 
limbo-dansen!  
Er werd 2 uur flink gefeest totdat de papa’s en 
mama’s weer kwamen. 
Nog één keer werd Dancing Queen gedanst en toen 
was het helaas weer voorbij. 
 
De meiden zijn vaak geinterviewd voor de Koers van 
Oers, dus hou hem in de gaten! 
 
Wij (de leiding) hebben het superleuk gehad (en de 
meiden volgens ons ook!). 
We willen iedereen bedanken die meegeholpen heeft 
aan deze geweldige dagen voor onze jeugd! Gerd 
voor de enorme tv, Jan voor het bbq-en, Dorian, 
Sanne en Paula voor het helpen bij de glitter en 
glamour-dag en alle anderen die ons op wat voor 
manier dan ook hebben geholpen! 
Speciaal willen we de A-meiden 
bedanken! Zonder jullie was 
het niet gelukt! Het was jullie 
eerste kamp als leiding, maar 
het leek alsof jullie al jaren 
ervaring hadden!!!! SUPER!!!! 
Tot de volgende keer! 

mailto:info@zandoerle.nl
http://www.zandoerle.nl
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Het Witte Theater 
Uit de bundel: Die Märchen der Weltliteratur van 
Wilhelm Steinkohl, Es war einmal… eine apfelgrune 
Wiese. Verbaas je over de opvallende gelijkenis met 
het Rabo Eurovisie Songfestival. 
 
Er was eens… een appelgroene weide. Een feeërieke, 
uitgestrekte, appelgroene weide. Gelegen aan een 
kronkelige eikenlaan. De weide lag tussen twee 
kleine dorpjes in. En in die weide was nog nooit iets 
gebeurd. Echt helemaal nooit. En als ik zeg nooit, 
dan is dat ook serieus niemals, never, nooit. 
Tot die argeloze lentedag. Hoe het was gekomen 
wist niemand. En wie het had gedaan was nog een 
groter mysterie. Want plotseling, al vroeg in de 
ochtend, stond er in de weide… een theater. Een 
kolossaal, wit theater met kroonluchters groot als 
hooibergen. Niemand had enig idee waarom er in die 
grote, lege weide zo’n enorm ding was gebouwd. 
Na een paar dagen durfden de eerste kinderen 
voorzichtig te gaan kijken. Ouders waren bevreesd 
en hadden het ten strengste verboden. Misschien 
was het wel een monster in schaapskleren. 
Nieuwsgierig duwden de durfals hun neusjes tegen 
de kieren van de deuren van het theater. Wat ze 
zagen was van een betoverende schoonheid. Binnen 
streek het licht als een voile langs de weelderige 
draperieën, die langs het plafond naar beneden 
hingen. Het theater was leeg en stil. Maar o zo 
luisterrijk. 
Zo stond het theater weken-, nee maandenlang 
verlaten in de wei. Te wachten op niets. Tot de dag 
van Het Grote Onweer. De bliksem sloeg als een 
vuist van Thor bovenop het dak van het theater. 
Gevolgd door een klaterende regenbui. En toen… 
toen geschiedde het wonder. Mirakels! 
De zon brak door en haar gouden stralen schitterden 
over de appelgroene weide. Aan de horizon 
verscheen een stipje. En het stipje groeide uit tot 
een grote stip. Er klonk iets van een ritmisch geluid. 
Muziek? De stip kwam dichter- en dichterbij en 
langzaamaan werd duidelijk wat het was: een heuse 
stoet. Goeiendagschotel… zoiets had ik nog nooit 
gezien. 
 
Een stoet met honderden muzikanten, artiesten en 
danseressen. Ze droegen ontelbaar veel vlaggen uit 
alle landen van de wereld. Waar kwamen ze toch 

vandaan? De muziek zwelde aan en had een 
bekoring waar niemand weerstand aan kon bieden. 
Zo trok de stoet het theater binnen om daar in een 
diep stilzwijgen te wachten op het grote publiek. 
 
Tegelijkertijd was er in de twee dorpjes grote 
beroering ontstaan. Ik was er zelf bij, het was dikke 
paniek. Goeie god. De aantrekkingskracht van Het 
Witte Theater was tomeloos. Het leek wel een 
megamagneet. Mensen klampten zich vast aan 
deurposten en lantaarnpalen. Of ze wilden of niet, 
alle dorpelingen werden naar het theater toe 
gezogen. Of liever gezegd geslurpt, zo heftig was 
het. Wat een kabaal. Het duurde alles bij elkaar nog 
geen half uur of iedereen zat binnen, in de statige 
theaterzaal. En toen werd het muisstil. Een hevige 
siddering joeg door het beduusde publiek. Brrr. 
 
‘Maestro Muziek!’ (De voorstelling begon.) 
 
…Wat er toen gebeurde lijkt nog het meest op een 
droom. Of liever gezegd een extase. Ik kan het niet 
beschrijven. Honderden keren heb ik ’t geprobeerd, 
maar ik kan het echt niet. Knoop me er alstublieft 
niet voor op, ik krijg het gewoonweg niet uit mijn 
pen. Wel komen er iedere dag flarden terug, maar 
het totaalbeeld is weg. Wat ik nog wel heel precies 
voor me zie, is de gelukzaligheid van het publiek. 
Die was zoeter dan appeltaart. Wat zeg ik, het was 
pure spacecake, man. Met grote klonten wietboter. 
De artiesten die optraden, bleken allemaal mensen 
uit de twee dorpen zelf te zijn. Echt waar. Zo bizar! 
Achteraf was dat natuurlijk te gek, maar op dat 
moment… Het was tovenarij. De stoet kwam toch 
van de andere kant van de wereld? De zangers, 
zangeressen, danseressen, muzikanten: iedereen 
kende ze en adoreerde ze. Onze buurvrouw deed 
ook mee, die zong ineens de sterren van de hemel. 
In een vliegende vaart rolde het ene liedje na het 
andere voorbij. De molenaar, een groep 
boerendochters, onze schooljuf. Het leek wel een 
festival. Trompetten schalden en pauken knalden. 
Ja, het was groots, tranen rolden over mijn wangen. 
Iedereen was geëmotioneerd. En het applaus bleef 
maar stromen, ontelbare liedjes lang. Hemelse 
ovaties. Het was een sprookje. 
 
Toen ik na de voorstelling naar boven keek scheen 
de maan over mijn gezicht. Het dak was eraf. Het 
Witte Theater was verdwenen… 

Het witte theater 
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  WATERKIJKER 
 

 
Wat heb je nodig: 
Plastic emmertje of andere koker. 
Mes. 
Stukje doorzichtig plastic. 
Snij met een scherp mes de bodem uit een plastic 
emmertje of gebruik een blik.  
Knip een stuk doorzichtig plastic uit dat groter is dan 
de opening en span het plastic dan strak over de 
opening en maak het vast met een elastiekje. 
Daarna nog wat plakband eromheen plakken zodat 
het goed vast en waterdicht is.  
Ontdek zelf de geheimzinnige wereld onder water!  

Tip: 
Als je ook een schepnetje meeneemt kan je 
proberen iets te vangen. 

  KNIKKERBAAN IN HET ZAND 
 
 

Wat heb je nodig: 
Zand, bijv strand! 
Knikkers 
 
In de winter: sneeuw ipv zand 
Dit is leuk om te maken in de zandbak of 
bijvoorbeeld op het strand.  
Maak een hoge berg en bouw dan van boven naar 
beneden een zandweg voor knikkers. Als je dan 
bovenin je knikker los laat dan rolt hij het hele eind 
naar beneden. En je kan er natuurlijk ook 
hindernissen in maken voor de knikkers. Een 
hobbeltje, een erg scherpe bocht of zelfs een plankje 
als brug!  
Dus niet vergeten om knikkers mee te nemen als je 
naar het strand gaat!  
 
Tip: 
Op het strand kan je hem erg lang maken als je 
bovenin bij de duinen gaat beginnen. Vooral in het 
voor of naseizoen als het niet druk is op het strand 
is dit heel leuk. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van mei 2009;  
“Vogelnest in boom” 

boek om te lezen etc. Als je klaar bent dan mogen je 
klasgenoten nog vragen stellen en kan en mag jij 
eventueel nog een kleurplaat uitdelen. Dit was een 
stukje over de school, maar Ralf doet ook nog veel 
buiten schooltijd. Hij heeft zijn zwemdiploma A en 
zwemdiploma B al. Voor de zomervakantie mag hij 
voor zijn C diploma afzwemmen. En Ralf zit net 
zoals zoveel jongens op voetballen. Hij voetbalt bij 
RKVVO en gaat na de zomerstop naar de F9. Hij 
voetbalt in een team met allemaal “Oerse” kinderen. 
Dat is natuurlijk wel erg leuk en gezellig. Ralf zit in 
het team met een aantal klasgenoten, oa Hendrik, 
Luuk en Luc. Op zaterdag morgen gaat Ralf naar de 
scouting,dit jaar zit hij nog bij bij de bevers maar 
volgend seizoen hoort Ralf bij de welpen. Bij de 
scouting spelen ze allemaal leuke spelletjes en 
komend weekend wordt helemaal leuk. Dan gaan ze 
op kamp. Ze blijven dan in de blokhut van de 

scouting slapen. Dat is 
spannend, lekker lang opblijven 
en misschien ’s avonds bij het 
kampvuur zitten en allemaal 
leuke dingen doen. Wat eten 
betreft is Ralf net zo als zoveel 
andere kinderen. Hij houdt van 
frietjes. Pizza en pannenkoeken 
en die groene kleine bolletjes
(spruiten) zijn veel minder 
lekker. Zeg maar gerust dat ze 
helemaal niet lekker zijn. Ook 
hebben we het nog even over 
muziek gehad. Hij kan de CD van 
Tarzan helemaal meezingen. Ik 
vind het knap hoor. Ralf is zelfs 
twee keer naar de musical van 
Tarzan geweest. De eerste keer 
had het zo’n indruk op Ralf  
gemaakt, zodat ze later nog een 
keer zijn geweest. We hebben 
een tijdje lekker zitten kletsen, 
maar eigenlijk was het te warm 
om al die vragen te 
beantwoorden. Ralf en zijn 

vriendje Pieter trekken hun zwembroeken aan en 
gaan in het zwembad verkoeling zoeken. Gelijk 
hebben ze. Ik ga dat ook doen en neem afscheid en 
stap weer op de fiets naar huis waar ik lekker in de 
schaduw onder de boom ga zitten. 
 
Allemaal een fijne vakantie en tot de volgende Koers 
van Oers. 

Hallo allemaal, 
 
Vandaag ben ik, op een voor mij hele warme 
zomerdag, naar de winnaar van de kleurwedstrijd 
gefietst. Ook dit keer was de kleurplaat weer heel 
mooi gekleurd. Op de kleurplaat stond een boom 
met daarin een vogelnestje. In dat vogelnestje zaten 
3 jonge hongerige vogeltjes die gevoerd werden 
door hun moeder, die een mooie roze  worm in haar 
snavel had. De moedervogel zag er trouwens ook 
mooi uit. Een groen lijf en roze uiteinden van de 
vleugels, oranje poten en snavel, en haar borst was 
rood. Het zag er schitterend uit. Er was zelfs nog 
een extra nest bij gemaakt met een vogel en een 
vogelei erin. Dit keer heeft er weer een jongen 
gewonnen. Hij is zeven jaar oud en woont samen 
met zijn vader en moeder en oudere broer aan het 
Stepke, in een wit huis. Ja, nu weten jullie 
waarschijnlijk nog niet wie ik 
bedoel. Ik zal het verklappen. 
De prijswinnaar van deze keer 
is: Ralf van Kaathoven. Zoals ik 
al schreef is Ralf zeven jaar oud 
en zit in groep 3 van de Sint 
Jan Baptist. Hij zit in de groep 
van Meester Henk en Juf 
Danny. Zijn vriendjes heten 
Pieter, (die bij ons gesprekje 
ook aanwezig is. Ze zijn van 
plan om lekker in het 
zwembadje in de tuin te gaan 
zwemmen), Wouter en Luuk. 
Zijn lievelingsboek is: zoek een 
vos in het bos. Ralf heeft in de 
groep ook al eens een keer een 
boek besproken in de 
boekenkring. Je moet dan iets 
vertellen over een boek dat je 
hebt gelezen. Je krijgt van je 
juf/meester een vel papier met 
wat vragen erop. Je moet 
daarop de titel van je boek 
opschrijven. Wie de schrijver 
van het boek is, wie de tekeningen gemaakt heeft, 
wie de hoofdpersonen in het boek zijn en waar het 
verhaal overgaat, maar natuurlijk niet het einde 
vertellen. Want het is de bedoeling dat andere 
kinderen geïnteresseerd raken en het boek ook 
willen lezen. Dan moet je ook nog een stukje 
voorlezen uit het boek. Je moet je mening over het 
boek opschrijven; vond je het een mooi boek, was 
het spannend of was het misschien wel een saai 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 31 augustus 2009 
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 2009’ en druk de pagina af. 

http://www.koersvanoers.nl


Agenda 2009 
Juli  
11 + 12 TCO: Oudste tiener weekend 
25 Oud papier ophalen 
  
Augustus  
11 KBO eten bij de Uitdaging 
22 Oud papier ophalen 
23 Papegaaienwandeltocht 
23 Vakantieprogramma: Olympische Dag 
25 en 26 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 
25,26 en 27 Vakantieprogramma: Bivak België 
27 t/m 30 TCO: Bivak 
28 Vakantieprogramma: Bezoek Speeltuin 
30 Vakantieprogramma: Fietstocht 
  
September  
1 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 
2, 3 en 4 Vakantieprogramma: Wandel-3-daagse 
4 Vakantieprogramma: Afsluitingsavond 
5 TCO: Afsluitingsavond 
8 KVB: lange fietstocht 
9 KVO: Start gym 

+ Openingsavond 
11 KBO Eten bij crème de la crème op het 

meiveld 
12 Ophalen Klein Chemisch afval: 

8.30u-10.15 u kerkplein Oerle 
12 + 13 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 
19 t/m 22 Kermis in Oerle 

19: Opening Kermis 
23 KVO: Kienen 
25 t/m 28 Chant’Oers: Concertreis naar Berlijn 
26 Oud papier ophalen 
30 KVB: 50-jarig bestaan 
  
Oktober  
7 KVO: Moederdagviering 
12 KVB: doe-avond Herfst 
14 KVO: Bowlen 
15 KBO Eten bij Merlijn 
24 Oud papier ophalen 
26 KVB: Lezing 
31 Chant’Oers: Workshop 

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 

Oktober  
31 Groen en Keurig: Opening 

Pompoenenplezier om 18.30 uur in d’Ouw 
School 

31 okt t/m  Groen en Keurig: Halloween / 

  
November  
1 Chant’Oers: Jubileumconcert (10 jaar) in 

de Schalm 
8 Groen en Keurig: Prijsuitreiking 

Pompoenenplezier 
11 KVO: Uitwisseling met KVB 
18 KVO: Sinterklaasavond 

20 Harmonie: Bindingsavond 
22 Harmonie: Afscheidconcert Hans Bakker 
28 Oud papier ophalen 
30 KVB: Sinterklaasviering 
  
December  
14 KVB: Doe-avond Kerst 
16 KVO: Kerstviering 
19 Oud papier ophalen 
20 Harmonie: Kerstconcert i.s.m. Chant’Oers 
21 KVB: Kerstviering 

19 KBO Eten bij Hof van Holland 

14 KBO eten bij de Oude Garage 

Januari  

  
  

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 

De volgende kopijdatum is 
31 augustus 2009 

Agenda 2010 

mailto:publicatiebord@koersvanoers.nl

