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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
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(K)Oers met name(n)
De redactie wil graag de volgende
personen nog feliciteren met het
krijgen van een lintje…
Theo Vinken, Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
voor zijn verdiensten op het gebied van cultuur,
sport, onderwijs, zorg/welzijn en voor het
bedrijfsleven. Hij is onder andere vice-voorzitter van
Stichting Veldhovense Revue, voorzitter Stichting
Ronald Mc Donald Huis Veldhoven en bestuurslid
Stichting Leergeld Oss.
En Marja v.d. Wijst—Verhoeven, Lid in de Orde
van Oranje Nassau, voor haar uitgebreide inzet voor
Korfbalvereniging BIO en RKVVO. Tevens is zij
secretaris van koor Chant’Oers.

Kampioenen
Biljartclub Oerle wederom
algemeen kampioen.
Na het behalen van het
groepskampioenschap in april 2009
heeft het team van BJC Oerle op donderdag 14 mei
deelgenomen aan de strijd om het algemeen
kampioenschap in de B klasse van de kempische
recreanten competitie, te Reusel.
Na een spannende strijd met twee andere
kampioenen werd, evenals het
vorig jaar, BJC Oerle wederom algemeen kampioen.

40 jaar priester
Het veertigjarig priesterjubileum
Vele mensen hebben bijgedragen aan
mijn 40-jarig priesterjubileum.
Het voelde als een feest voor en van de
gemeenschap. En bovendien mag het
project voor Simama in de Congo
meedelen in de feestvreugde.
Samen met de familie is tot nu toe € 5454,69
bijeengebracht.
Allen hartelijk dank daarvoor.
Van een gelukkige pastoor, Theo Sanders S.C.J.

Op de foto staan de kampioenen:
v.l.n.r. Martien Smolders, Martien van der Wijst,
Jan Reker, Rinus Hazenberg en Paul Willems.
Op de foto ontbreekt de captain van ons team
Harry van Roosmalen, wegens vakantie.

Bedankt Boergondisch Oers
Namens de feestende deelnemers aan Boergondisch
Oers willen we de organisatie hartelijk bedanken
voor het geweldige evenement ‘Boergondisch Oers
in Holland’.
P.S: Enkele foto’s zijn te vinden op pagina 22 en 23.
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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.

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers/Schoolkoers 1986 nr. 4
De jeugd schrijft:

Vliegbewegingen
Gisteren lag ik al om vijf uur ’s ochtends
klaarwakker in bed. (Maak je geen zorgen, dat
gebeurt me zelden…) Ik besloot eruit te gaan om te
gaan joggen. Om iets voor zessen liep ik de
opkomende zon tegemoet richting Habraken. Mijn
lange schaduw raakte de twee Belse knollen die hier
al jaren in de wei staan. De oudste lag te slapen. Ik
stond even stil om te kijken of ie nog ademde.
Slaapdronken stak hij zijn kop omhoog. De lucht
was helderblauw. Oers was nog in diepe rust.
Behalve één soort: de vogels.
Goeiemorgen, wat een gekwetter. De vroege
ochtend is van de vogels. Merels, duiven,
nachtegalen, zwaluwen, eksters, kraaien, patrijzen,
mezen, spreeuwen. Een kabaal van jewelste. Vooral
op de Strijpsebaan, langs het vliegveld. Daar zaten
er wel duizend.
Ik was onderweg getuige van een heftig tafereel.
Een sperwer kwam van grote hoogte uit de lucht
vallen, bovenop een kievitsnest. Pa en ma kievit
schrokken zich kapot. Maar hun reactie was
fenomenaal. Om beurten vielen ze de sperwer aan
die verschrikt wegstoof. Pa en ma hadden ginne
schrik. Ze vlogen om beurten op de rover af,
beukten tegen hem aan om vervolgens snel weg te
scheren. Hun verdedigingsstrategie had effect. De
sperwer droop af.
De kieviten hadden zich goed verweerd tegen de
roofvogel. Soms lukt dat en soms ook niet. Dat heet
natuurlijke balans. En dat is een zuiver principe. Ook
als mens is het wijs om deze natuurlijke balans na
te streven. Bijvoorbeeld in de kwestie rond de
uitbreiding van het vliegveld. Er komen wellicht
35.000 vliegbewegingen per jaar bij. Als dit
ongebreideld doorgroeit heeft dat behoorlijke
consequenties voor ons welzijn.
De omliggende dorpen moeten zich dus goed
organiseren om een gezonde, natuurlijke balans te
creëren. Dat is niet om vervelend te doen, maar
gewoon goed voor het evenwicht tussen Airport
Eindhoven en haar omwonenden. Daarom
ondersteun ik het manifest ‘de 10 geboden voor
Eindhoven Airport’ (www.de10gebodenvoorea.nl).
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Hallo,
Mijn naam is Bart vd Boogaard. Ik ben 11 jaar en zit
in groep 8 van de basisschool. Na de basisschool ga
ik naar de Mavo Koningshof. Wat ik later wordt weet
ik nog niet. Na de Mavo ga ik misschien over naar
de Havo.
En wat ik dan doe, dat zie ik dan wel. Daaaaaag.
———————Hallo,
Ik ben Wilbert vd Mierden. Ik zit in de 6e klas. Als ik
van deze school af ben ga ik naar de MAVO in
Veldhoven. Mijn hobby’s zijn voetballen, kippen en
schapen. Ik wil later boer of prof voetballer worden,
als het even kan. Dan wil ik dat wel. Hou-doe
———————Ik ben Arie Schippers. Ik zit in groep 8, ik ben 12
jaar. Ik ga naar de Mavo. Als ik daar af ben ga ik
een vertegenwoordigercursus volgen, dan ga ik een
middelstands cursus volgen en als ik klaar ben wil ik
bij ons pap gaan werken.
———————Hoi,
Ik ben Louis vd Oetelaar en ik zit in groep 8. Na de
lagere school ga ik naar het Anton van Duinkerken
college. Ik hou van voetballen en tennissen.
Nou, ik ben uitgeluld.

Overpeinzingen

Herkenbaar???
Wandelen met kleindochter is een feest.
Marieke in haar buggy, lekker met de beentjes nog
in de voetenzak, want tenslotte is het
voorjaarswindje nog wat aan de frisse kant en oma
duwend achteraan.
Waar zullen we heen gaan? Oma vraagt het dan wel,
maar ze weet het eigenlijk meteen.
Marieke vind de Hema altijd een zeer interessante
winkel. Veel kleurtjes en daar houdt ze van.
Dus vooruit dan maar.
Nou, er zijn inderdaad veel leuke nieuwe spulletjes
binnengekomen en vol bewondering houdt oma Mimi
(zoals haar kleindochter haar noemt), een van de
kleurige leggings omhoog.
Wat een gezellig kleurtje heeft dat ding. Echt iets
voor die kleine hummeltjes.
Nee ... niet voor Marieke, die is er allang
uitgegroeid, maar die wel enthousiast “Mooi … mooi”
roept.
Oma glimlacht, maar legt het kledingstuk toch terug
op de plek waar ze het vandaan gehaald heeft en
laat haar blik verder over de bakken gaan.
Ze heeft dus niet in de gaten, dat kleindochter
Marieke heel goed heeft gezien dat oma die legging
zo bewonderde en laat nou toch deze kleindochter
haar oma een groot plezier willen doen.
Haar graaihandjes kunnen net bij de bak en zonder
dat oma het in de gaten heeft verdwijnt de net nog
bewonderde legging in de voetenzak.
Onbewust wat haar te wachten staat, duwt oma - na
de kassa aangedaan te hebben om haar inkopen af
te rekenen - de buggy richting uitgang en ze kijkt
stomverbaasd wanneer daar het alarm gaat.
"Heeft u misschien vergeten om iets af te rekenen,
mevrouw?" vraagt een winkeljuffrouw voorzichtig.

"Nee, nee, nee," roept kleindochter, die net een
nieuw woord aan het oefenen is, vanuit de buggy.
"Nee, natuurlijk niet." Oma weet zeker dat ze al
haar aankopen heeft afgerekend en laat spontaan de
inhoud van haar tas zien met het afrekenbonnetje.
De winkeljuffrouw werpt een korte blik op de inhoud
en op het goudeerlijke gezicht van oma en ze wijst
haar met een armgebaar richting buitendeur.
"Het is al goed, gaat uw gang maar."
Oma doet opnieuw een stap naar voren.
Piep …piep … piep! Daar gaat het alarm weer.
Oma kijkt een
beetje geërgerd. He,
dat rotding. Wat zou
dat nu toch kunnen
zijn? Ze heeft toch
alles laten zien!
De winkeljuffrouw
glimlacht en zegt:
"Gaat u maar door
hoor mevrouw. Er
zal wel iets met het
apparaat aan de
hand zijn."
En oma stapt naar buiten het zonnetje in.
Wat een heerlijk weertje toch. Oma is al snel haar
ergernis vergeten.
Dit is nu echt genieten.
Een paar honderd meter verder, stopt oma bij een
boekhandel om de nieuwste aanwinsten te bekijken.
En kleindochter … haalt daar doodgemoedereerd een
miniatuur legging tevoorschijn. Ze houdt hem
omhoog zoals ze in de winkel haar oma heeft zien
doen en mompelt: "Mooi … mooi!"
Nou oma vindt het helemaal niet mooi en het
schaamrood vliegt haar naar de kaken. Die kleine
dondersteen!
Ze pakt de legging in maatje 63, dus veel te klein
voor haar anderhalfjarige kleindochter,
verontwaardigd van haar af.
Haar oogappel Marieke … een winkeldief!
Afschuwelijk!
En nou moet ze ook nogmaals naar de Hema om dat
ding terug te brengen.
Met een hoofd als een boei, staat oma even later
weer in de winkel waar de legging vandaan kwam en
legt stotterend uit wat er precies aan de hand is.
Kleindochter trekt een pruillip wanneer ze ziet dat
die mooie legging terug komt in de hand van de
winkeljuffrouw.
“Nee! Nee!” roept ze tegensputterend, maar oma
Mimi luistert niet.
Gelukkig kan het personeel er smakelijk om lachen,
want ze begrijpen best dat het nooit oma’s
bedoeling geweest kan zijn om haar kleindochter
een veel te kleine legging mee te laten nemen.
Maar oma neemt zich heilig voor om in het vervolg
beter op die grijpgrage handjes te letten.
Thea.
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Gezocht

Zonder werk

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
Zandoerleseweg 41
5507 NH Oerle
Tel. 040 – 2051247

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

Tot ziens
Bloemenvereniging “Groen en Keurig”
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In deze tijd met veel onzekerheid op
economisch gebied komt het weer meer voor
dan voorheen dat mensen zonder werk zijn.
Wij ontmoeten hen tegenwoordig vaker.
Misschien is iemand zijn baan niet kwijtgeraakt,
maar zit wel tijdelijk zonder werk en moet thuis
blijven. Nou ja, je gaat de stad wel in, naar de
bibliotheek of je bezoekt het inloophuis, maar de
regelmaat is weg en je maakt je zorgen over de
toekomst. Het is erger als je echt je baan kwijt bent
en niet weet hoe het verder moet als je inkomen
achteruit gaat. Het kan ook gebeuren dat je een
eigen bedrijf hebt en je klanten blijven weg. Of een
order wordt geannuleerd. Bedrijven kunnen failliet
gaan en daarin andere meesleuren. Werkloosheid
kan zelfs tot gevolg hebben dat mensen zodanig in
problemen komen dat zij hun huis kwijtraken en
dakloos worden.
Wat ons opvalt, is de veerkracht van mensen, hun
doorzettingsvermogen, niet de moed opgeven,
ander werk zoeken, niet depressief worden. Het is
heel bemoedigend voor anderen.
Als vrijwilligers kunnen wij mensen meestal niet aan
werk helpen, maar er is gastvrijheid en gezelligheid
in onze inloophuizen. We kunnen mensen in
problemen ook verwijzen naar helpende instanties.
Wij hopen ook tijdens de vakantiemaanden op de
gebruikelijke tijden open te zijn.
Iedereen is hartelijk welkom!
Namens Diaconaal Centrum Eindhoven
( 040 2468785 en Open Huis Sint Cathrien
( 040 2836457
Gerard van Gurp

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.

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
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Weekeinde van 20 – 21 juni:
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).
24 juni: Feest van St. Jan de Doper: patroonheilige
van kerk, gilde en school:
wo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. Tonino (St Janskoor) met zegening van
de St. Janstrossen.
do 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. Tonino.
Weekeinde van 27 – 28 juni:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders (The Unity).
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders.
Weekeinde van 4 – 5 juli:
za 19.00 uur: Afscheidsviering van Mardi Sanders,
pastoraal werker. Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders en pastor J. Tonino en M. Sanders
(The Unity - St. Janskoor). Na afloop van de
viering is er in d’ Ouw School nog gelegenheid
om hem persoonlijk het beste voor de toekomst
te wensen.
zo géén viering in deze kerk, echter wel 10.00 uur
in de H. Caeciliakerk, eveneens afscheidsdienst
Mardi Sanders, pastoraal werker.
Weekeinde van 11 – 12 juli:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. Tonino.
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met
pastor J. Tonino.

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

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Parochieberichten:
Overleden:
† Martien Gerrits, weduwnaar van Bertie Peters, de
Verver 51 (65 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
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39e St. Jansmarkt

Op zaterdag 4 en zondag 5 juli a.s. zullen in beide
kerken van de parochie H. Drie–eenheid de
afscheidsvieringen plaatsvinden van
Mardi Sanders, pastoraal werker
Na ruim 8½ jaar in onze parochie werkzaam te
zijn geweest gaat Mardi ons verlaten.
Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
fusie van de voormalige parochies St. Jan de
Doper in Oerle, H. Geest in Zonderwijk/‘t Look en
de H. Caecilia in Veldhoven: nu gezamenlijk de
parochie H. Drie-eenheid.
Mardi was onder meer inspirator voor de diverse
werkgroepen, zoals Eerste H. Communie,
H. Vormsel, Bijbelgroep en Oecumenische
gespreksgroep.
U wordt van harte uitgenodigd om de
afscheidsviering van Mardi bij te wonen op
zaterdag 4 juli om 19.00 uur in de
St. Jan de Doperkerk, Oude Kerkstraat 5 te Oerle
of op zondag 5 juli a.s. om 10.00 uur in de
H. Caeciliakerk, Dorpstraat 18 te Veldhoven-Dorp.
Aansluitend aan beide vieringen is er gelegenheid
om persoonlijk afscheid van Mardi te nemen:
zaterdag na de viering in d’ Ouw School en
zondag na de viering in de Caeciliakerk.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Namens het Parochiebestuur H. Drie–eenheid,
Wil Smulders, pastoor
voorzitter
Contactpersonen:
Jeanneke Meijers
Helma Brok

Ton van Ditzhuijzen
vice-voorzitter
cadeautip: *
tel. 040-230 1719
tel. 040-254 8570

39e St. Jansmarkt is op 28 juni 2009.
Op 28 juni vindt de 39e St. Jansmarkt plaats in
Zandoerle. Buurtvereniging Zandoerle is
alweer druk bezig met de organisatie hiervan.
Zo moeten de marktkramen weer bemand
worden met de diverse marktmensen en hun
uiteenlopende artikelen. Bij voorkeur maar één
kraam met hetzelfde product, maar dit valt niet
altijd mee. Streekgebonden producten willen
wij voorrang geven.
De indeling van het plein is dit jaar wat anders van
opzet. Zo zal de mallemolen ook onder de bomen
staan en zal het springkussen wat dichter bij de tent
te vinden zijn. Dit alles om de sfeer te verhogen.
Wij streven niet naar de grootste, maar naar de
gezelligste markt. Daarom vragen wij geen entree
zodat de bezoekers dit geld kunnen besteden aan de
kramen of in onze gezellige tent. Hier zullen de
bekende gezichten van voorgaande jaren weer voor
uw drankje zorgen, met een muziekje erbij van een
live band. We hopen op goed weer, dan kan deze
marktdag niet meer stuk.
Volgend jaar zal de 40ste St Jansmarkt worden
gehouden. Wij zijn nu al bezig om hier iets
bijzonders van te maken, maar hierover kunnen we
nu nog niets zeggen omdat er steeds nieuwe ideeën
binnen komen. Goede en leuke ideeën zijn natuurlijk
van harte welkom, ook van de lezers van de Koers.
Waar mogelijk, maken we hier zeker gebruik van.
De organisatie verzoekt iedere bezoeker die met de
fiets komt, deze buiten de afzetting te laten. Ook
met de fiets aan de hand mogen wij niet toestaan
dat bezoekers het marktterrein betreden. Dit alles
naar aanleiding van vorig jaar toen er drie tourclubs
hun route over de markt lieten gaan. Dit is erg
hinderlijk voor de andere bezoekers en de
marktmensen, daarom geen fietsen op de markt.
Indien iemand op het laatste moment denkt dat hij
of zij een kraam of grondplaats nodig heeft, kan nog
contact opnemen met Margriet van Beers, misschien
is er nog wat te regelen.
Buurtvereniging Zandoerle
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Teun in China

Het Einde in Zicht
Het is eind Mei en de zomer heeft hier reeds intocht
gehouden. Ik schat de temperatuur buiten op een
graad of zesentwintig en op een weekje regen na is
dat niet anders geweest de afgelopen maand.
Vandaar dat de airco unit boven mijn hoofd, welke
niet zo heel lang geleden nog de broodnodige
warmte mijn kamer inblies, nu voor wat verkoeling
zorgt. Ik heb nog drie weken lesgeven voor de boeg,
dan een week rondreizen, en vervolgens via Beijing
naar huis!
De afgelopen maanden heb ik getracht zo veel
mogelijk te reizen om een goed beeld van China te
krijgen. Zo ben ik naar het geboortedorp van Fang
Fang, een collega van mij die onder de Engelse
naam Jack wenst aangesproken te worden, geweest
en zijn we aldaar hartelijk ontvangen door zijn vader
en moeder. Het was interessant om wat platte land
te zien na steden als Beijing, Xi’an en Jinan.

Hua Shan, een van de vijf heilige Taoism bergen in
China.. Ongetwijfeld het beste en meest
indrukwekkende wat ik tot op heden in China heb
gezien! Afgelopen vrijdag ben ik omhoog
geklommen, de nacht op de berg doorgebracht, de
zonsopgang bewonderd en zaterdag na de nodige
foto's te hebben genomen ben ik wederom
afgedaald. Vanwege het feit dat het een heilige berg
betreft, zijn overal rode gebedslinten te zien, veelal
vastgeknoopt aan de kettingen welke de
wandelpaden afbakenen. Veel mensen laten tevens
een hangslot achter aan een van de kettingen, welke
met een spreuk of boodschap voor de komende
lange tijd aan de berg verbonden zal zijn.

Een ander hoogtepunt was een bezoek aan Pingyao,
de best bewaarde en onaangetaste Chinese stad
wiens geschiedenis honderden en honderden jaren
terug gaat. De originele stadsmuren omringen uit
steen opgetrokken huisjes en tempels, en wanneer
je de hoofdwegen verlaat, welke volgepakt zijn met
toeristen, loop je door een echt stukje oud China.
Helaas helaas was ik mijn fototoestel vergeten in
Sanmenxia, wat mij zelfs doet overwegen terug te
keren naar deze historische stad.
Komend weekend (morgen) staat er ook een mooi
reisje op het programma, ik zal de heilige berg Hua
Shan beklimmen! Vijf pieken, verscheidene tempels
en naar wat ik me heb laten vertellen meer dan
zeven duizend traptreden; het belooft een mooie
combinatie te worden van lichaamsbeweging en
panaroma!
Naast mijn lessen in Sanmenxia laat het weer het
toe om vrijwel elke dag soepel voetbal te spelen op
het sportterrein van de school. Verder heb ik
vriendschappen ontwikkeld met enkele collegae en
studenten, welke toch weer voor een enigszins triest
afscheid zullen zorgen over wat weken. Maar nu is
het nog zaak te genieten van de reisjes die me
resten en het gezelschap van de mensen om me
heen!
Tot over een maandje in Oerle!
Voor de laatste keer vanuit Azie,
Teun van Vlerken
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De Run 6360
5504DM Veldhoven
Tel: 040 2942666
Fax: 040-2942600

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:

Is het een familiebedrijf, zo ja hoeveel
generaties is het al in de familie.
In 1932 is Paulus van Doren met de heer van de Ven
uit Knegsel begonnen met een bouwbedrijf in Oerle.
Enkele jaren later begon Paulus voor zichzelf.
Op 1 april 1970 namen Frans en Hem de zaak over
van hun vader. Zij zetten het bedrijf voort onder de
naam Gebr. Van Doren BV.
Op 25 maart 1996 is Nathalie (dochter van Frans)
op kantoor komen werken en Martien (schoonzoon
van Frans) is op 13 april 1998 als timmerman
begonnen bij Gebr. Van Doren BV.
Op 7 juni 2007 hebben Martien en Nathalie het
bedrijf overgenomen.
Hoeveel personeel heeft het bedrijf?
Momenteel heeft het bedrijf 13 personen incl.
directie in dienst. Tevens is er ook een stagiaire van
het ROC in dienst. Verder wordt er veel gebruik
gemaakt van onderaannemers.
Wat doet het bedrijf? Wat achtergronden over
het werk.
We doen aan nieuw- en verbouwwerkzaamheden
voor zowel particulieren als bedrijven.
Ook verrichten we diverse
onderhoudswerkzaamheden bv een scholenbureau,
woningstichting, gemeentes, Severinus, diverse
bedrijven en particulieren.
We zijn ook een gespecialiseerd bedrijf in adviseren
en aanbrengen van hang- en sluitwerk volgens het
politie keurmerk veilig wonen (PKVW-bedrijf).

Wie is de directeur?
Martien Silkens en Nathalie Nouwens – van Doren
zijn de eigenaren van het bedrijf

De uitvaart in vertrouwde handen

Nathalie en Martien voor een van hun
bedrijfsbussen.

Hoe lang bestaat het bedrijf?
Het bedrijf Gebr. Van Doren BV is op 1 april 1970
opgericht door Frans en Hem van Doren.
Op 7 juni 2007 hebben Martien en Nathalie het
overgenomen van Frans en Hem. Ze hebben
hiervoor al enige jaren meegewerkt in het bedrijf.

Slikdijk 16

Wintelre

Ditty ten Boske en Mieke 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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Reisverslag dagtocht SNL

Dagtocht Zuid Limburg Eifel.
Donderdag 28 mei is de Stichting Nieuwe
Levenskracht (S.N.L.) met twee bussen naar het
prachtige Zuid Limburg en de Eifel getogen. De
bussen waren gevuld met Oerlenaren die door het
jubilerende S.N.L. uitgenodigd waren.

In de Wilhelmina Toren stond een uitgebreide
koffietafel op ons te wachten. Met zoveel helpende
handen en rollators liep alles op rolletjes.
Terug in de bus, ja de veiligheidsgordels weer om,
kwam een gids, die allerlei wetenswaardigheden
vertelde.
In Vaals staat een hotel dat kostschool en klooster is
geweest. Op de kostschool heeft Kennedy nog
gestudeerd. Omdat op deze kostschool veel
buitenlandse leerlingen zaten, die bezoek kregen
van hun ouders, werden er veel pensions gebouwd,
vaak in Jugend Stil.
We zien telkens grote takken die versierd zijn met
slingers. Op 1 mei mag de koning van de “Jonkheid”
een koningin kiezen. Door deze versierde takken
weet men waar een vrijgezel meisje woont.

10

Regelmatig zien we de betonblokken van de
Siegfriedlijn, soms letterlijk in de achtertuin. Toen
Hitler aan de macht kwam had hij beloofd dat
iedereen werk kreeg. Hij liet langs de grenslijn van
Duitsland, 550km. betonblokken plaatsen om de
tanks tegen te houden. We klimmen steeds hoger en
hoger en komen op 650 meter in Himmelsleiter
(”hemelsladder”). Omdat het hier veel kouder is
lieten de mensen hun heggen heel hoog groeien. Ze
snoeien er nu ramen en deuren in, een grappig
gezicht. Regelmatig is er een afwisseling van de
Duits-Belgische grens. We naderen het Natuurpark
Nord Eifel. Het Rurtal is prachtig met het stuwmeer
dat wel 15km lang is. Het stuwmeer voorziet de stad
Aken van drinkwater en bij de Obersee wordt
electriciteit opgewekt. Jawel van de R.W.E.
We zien veel vakwerkhuizen, tussen de latten
worden gevlochten takken geplaatst, die met leem
besmeerd zijn.

Na een kop koffie, maakt de gids ons attent op de
dubbele vangrails, dit is een geliefde route voor
motorrijders.
Rond Hürtchenwald is in de oorlog hard gevochten.
Veel gesneuvelden liggen in Magraten begraven. We
komen langs een steenbrekerij en zien veel
natuurstenen huizen. Jammer dat we niet door
Kornelius Münster kunnen rijden, zo’n authentiek
vakwerk stadje, maar ja.... We rijden via Aken de
stad van Karel de Grote met zijn Dom en oude
Stadtspoort, terug naar Vaals. We genieten van een
heerlijk diner en voldaan gaan we terug naar Oerle.
Een echte verwendag, S.N.L. bedankt!
Twee Zonnebloemers.

Oersmakelijk

GEMIXTE PAELLA ESPAÑOLA!!
In een gesprek bij ons in de stoel, vroeg Rob
Janssen mij of ik (Toos van der Looy) het leuk zou
vinden om een recept in onze Koers van Oers te
plaatsen. Hier hoefde ik natuurlijk niet lang over na
te denken. Zoals jullie waarschijnlijk weten woont
onze oudste dochter Marsha al enkele jaren in
Spanje en maakt ze op haar vakanties in Oerle vaak
de lekkerste Spaanse gerechten. Een van onze
favorieten is de gemixte paella Española, wat ik
graag met jullie wil delen. Vroeger in Spanje in de
moeilijkere tijden, bewaarden de mensen heel de
week de restjes van het eten. Op zondag kwamen
familie en vrienden bij elkaar en werden de restjes
in een grote pan opgebakken. Zo komt dit gerecht
aan zijn naam.
Om dit gerecht te maken gaan we geen restjes
bewaren, maar kopen we deze ingrediënten.
Ingrediënten voor 4-5 personen:
Grote soeppan
paellapan of elektrische pan
2,5 liter visbouillon
4 soeplepels ongekookte rijst*
5 ons witte vis
3 ons kip
3 ons rundvlees
1 zak diepvries garnalen
1 rode paprika
1 groene paprika
2 tomaten
1 bosje peterselie
1 teen knoflook
1 zakje paellakruiden
olie
peper
zout
twee theelepels saffraan (*)
paellakruiden
4 citroenen.
(*) tegenwoordig kun je ook rijst kopen, waar al
saffraan in zit. Saffraan zorgt voor de gele kleur en
smaak van de rest.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bereidingswijze:
Je kunt het beste alles in dezelfde pan bakken en
dat dan in die pan laten zitten. De juiste
bakvolgorde is: eerst het vlees, daarna de kip en als
laatste de vis.
1. Een paar uur van te voren maak je de
peterseliemix in een kom met verse klein
gesneden peterselie, knoflook, olie en zout. Dit
zet je een tijd in de koelkast.
2. Maak de visbouillon.
3. Bak de garnalen aan in de paellapan in een
beetje olie met knoflook en haal ze er uit als ze
gaar zijn.
4. Bak het vlees, kip en vis in de pan.
5. Voeg de gesneden paprika en tomaat toe en bak
deze mee bij het geheel.
6. Wanneer dit gaar is, strooi je de ongekookte rijst
in de pan en schep deze zo’n 2 minuten al
bakkend om.
7. Voeg de paellakruiden en de saffraan bij de rijst.
8. Strijk het geheel netjes glad over de bodem en
schep langzaam pollepels bouillon bij de rest,
totdat de inhoud van de pan onderstaat. Pas op
dat de rijst niet uitdroogt en roer vanaf nu niet
meer door de paella!
9. Giet naar smaak en hoeveelheid peterseliemix
over het geheel.
10.Wanneer de rijst gaar is, stop je met het
toevoegen van de bouillon. Laat het geheel min
of meer droog koken. Intussen kun je het geheel
decoreren met de garnalen en lange stukken
paprika.
11.Haal de pan van het vuur af en maak het geheel
af met enkele schijfjes citroen.
Que aproveche!
We wensen jullie veel succes en smakelijk eten.
Rob, bedankt voor je felicitaties. Het was leuk
om te lezen dat er zo positief gereageerd is op
onze plannen. We vinden het ook erg fijn om
samen met ons Noortje, hopelijk nog veel jaren,
het bedrijf voort te zetten.
De pollepel geef ik met een gerust hart door
aan mijn vriendin Corry Kampinga. Zij weet ons
namelijk altijd wel weer te verrassen met een of
ander lekker gerecht. Corry, succes!

VELDHOVEN (OERLE)
Tel. 040 - 205 52 00
www.kappervanderlooy.nl
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Het interview

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

1949

B.I.O
OERLE

Diamanten korfbalclub
viert feest met
glitter en glamour
Korfbalclub BIO bestaat dit jaar zestig jaar!
De vereniging viert het diamanten jubileum op
toepasselijke wijze: zoals een diamant kan
schitteren wordt het feest gevierd met een
glitter en glamour party in het weekend van
20 en 21 juni.
Door Ad Adriaans
De leden van BIO zijn er van overtuigd: BIO is de
gezelligste sportclub van Oerle. “We doen veel leuke
dingetjes”, zegt Nikki Willems die met zeven jaar
een van de jongste leden is. “Iedereen is welkom bij
ons!”, roept Yvonne Wagtmans wervend. “We
proberen voor iedereen een passend plekje te
vinden.” “Naast teamleden zijn we ook vriendinnen”,
zegt Silvie Geerts die in het eerste van BIO speelt.
Tilla Renders-Bierings werd in 1956 lid van de club.
BIO vormt misschien wel de rode draad in haar
leven. Maar liefst dertig jaar speelde ze in het eerste
team. Als bestuurslid hield ze zich bezig met
huishoudelijke zaken en de coördinatie van ad hoc
acties. Ook heeft ze een tijd als scheidsrechter
wedstrijden geleid.

Links Corrie Kampinga en rechts Tilla Renders tijdens
haar gouden jubileum bij BIO in 2006.

12

In 2006 vierde Tilla haar gouden jubileum bij BIO.
“Als boerin hoorde je in 1956 eigenlijk lid te worden
van de reidansclub, maar ik ging liever korfballen. Er
was in die tijd maar één team. Samen met mijn
vriendin Riek Bullens meldde ik me aan. We waren
de jongsten in het team. Maar ik kon hard lopen,
zonder op te scheppen kan ik zeggen dat ik altijd
won. Ik ben altijd heel fanatiek geweest.”
Eén bal
“Het veld lag in die tijd in Zandoerle, op hetzelfde
veld voetbalde toen ook voetbalvereniging RKVVO.
Het was meer zand dan gras. De eerste korfbalbal
hebben we geschonken gekregen van RKVVO. Zij
hebben BIO aan de gang geholpen en tot op de dag
van vandaag is de onderlinge relatie zeer goed. In
het toenmalige café van Gepkens lagen de palen,
manden en de bal. Voor de wedstrijd moesten we
die altijd ophalen en naar het veld brengen. Dat lag
achter het huis van Van de Loo (waar nu de familie
Jenniskens woont). Na de wedstrijd werd alles weer
teruggebracht. We waren toen een arme club. Er
waren maar dertien shirtjes, als er iemand gewisseld
werd moest die zijn shirt aan haar plaatsvervangster
geven. Een kleedlokaal was er ook niet. Na de
wedstrijd trok je een lange broek aan onder je rok
en je fietste naar huis. Ook naar de wedstrijden
gingen we per fiets. Naar Reusel, Hapert en Vessem.
Het waren altijd gezellige fietstochten.”
Kampioen
“Er is in al die jaren wel het een en ander veranderd
in de korfbalwereld. Zo is het veld van drie- naar
tweevaks gegaan. Vroeger was er een aanvalsvak,
middenvak en een verdedigingsvak. Als je een sterk
middenvak had was de wedstrijd al bijna gewonnen.
Maar het middenvak is afgeschaft. Het spel is er
sneller door geworden, een wedstrijd is voor het
publiek aantrekkelijker geworden. In 1987 werden
we kampioen en promoveerden we naar de
hoofdklasse. Dat was toen het hoogste niveau in het
dameskorfbal. Heel bijzonder was dat ik toen samen
met mijn dochter Mariëlle in hetzelfde team
speelde.”
Scooter
“Toen ik zeventien was ging ik samen met onze
trainer Jan Kok (bekend als ome Jan) naar allerlei
dorpen in de omgeving. Na een dag hard werken op
de boerderij sprong ik dan bij hem achter op de

scooter om de omliggende dorpen enthousiast te
maken voor het korfbal. Ik deed dan voor hoe het
spel gespeeld moest worden. Zo hebben we
zeventien korfbalclubs mee helpen oprichten,
ondermeer in Wintelre, Weebosch, Duizel en
Steensel. Het lukte prima, maar er was dan ook
weinig vertier voor de jeugd in die tijd.”
Hoogtepunt
“Een hoogtepunt voor mij was de uitreiking van de
sportmedaille van de gemeente Veldhoven. Die
kreeg ik in 1986 van de toenmalige wethouder
Driek van de Vondervoort. Bij mijn veertigjarig
jubileum ben ik erelid geworden van BIO. En ik ben
lid geworden van de Vrienden van BIO. Zij schenken
jaarlijks een bedrag aan de korfbalclub. In 2006
kreeg ik een mooie speld ter ere van mijn vijftigjarig
jubileum.”
Nieuwe voorzitter
Onlangs droeg Jan Kampinga het voorzitterschap
van BIO over aan Wil van de Vorst. Jan heeft 21 jaar
in het bestuur gezeten, waarvan 15 jaar als
voorzitter. “Mijn vrouw Corrie korfbalde bij BIO, en
later mijn dochter ook. Toen ben ik in het bestuur
gevraagd. Ik ben voorzitter geworden toen de
toenmalige voorzitter de politiek in ging.” Maar hij
maakte zich op meer gebieden verdienstelijk. Zo
had Jan zitting in de jeugd- en technische
commissie, toernooicommissie en
accommodatiecommissie. Daarnaast fungeert hij als
trainer/coach van de B1 meisjes en als coach van de
senioren 3. “De accommodatiecommissie blijf ik
doen, net als het trainen van de jeugd en ‘t coachen
van senioren 3. Het is voor mij weer terug naar de
basis, bij de jeugd ben ik indertijd begonnen.”

Sportiviteit en gezelligheid
Tijdens de onlangs gehouden algemene
ledenvergadering werden Ad en Trees Bekers
benoemd tot ereleden, als dank voor hun jarenlange
inzet voor BIO. De laatste jaren voornamelijk als
scheidsrechter.

Ereleden Trees en Ad Bekers.

Links Wil van de Vorst en rechts Jan Kampinga.

Jan Kampinga werd benoemd tot erevoorzitter.
“Daar ben ik trots op, ik waardeer het zeer.” Het
jaarlijks door BIO gehouden gezelligheidstoernooi
was de eerste kennismaking met de korfbalsport
voor de nieuwe voorzitter, Wil van de Vorst. “Toen is
mijn beeld van korfbal radicaal veranderd. Ik was de
dag erna helemaal gebroken. Het is een
vermoeiende sport waarbij je veel korte, felle
bewegingen maakt.” Via zijn korfballende dochters
ontdekte Van de Vorst dat BIO een erg leuke club is.
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Trainer/coach Jan Kampinga met 'zijn' meiden van B1.

“Twee dingen zijn hier belangrijk, sportiviteit en
gezelligheid. Er wordt ontzettend veel georganiseerd
voor die meiden. Daar wil ik graag mijn steentje aan
bijdragen. Een belangrijke taak is ook de
toekomstige groei van Oerle op een goede manier
binnen de club te faciliteren.”
Samenwerken
Yvonne Wagtmans is al achttien jaar lid van BIO en
speelt in senioren 3. Wat maakt korfbal nou zo leuk?
“Het is een teamsport waarbij conditie, techniek en
inzicht worden gecombineerd. Samenwerken is erg
belangrijk. Wat ik zo leuk vind aan korfballen, is dat
er verschillende types speelsters zijn. Iemand die
goed kan scoren is natuurlijk nodig, maar een
steunende dame en een goede verdedigster zijn
minstens zo belangrijk. Naarmate de meiden ouder
worden leren ze waar hun kracht ligt en dat ze
allemaal nodig zijn in het veld.” Yvonne, die trainer
en coach is van de C1, legt uit wat BIO nog meer
voor haar leden doet. “Naast het korfballen wordt er
veel georganiseerd, vooral voor de jeugd. Zij gaan
één keer per jaar op kamp en er worden voor de
verschillende leeftijdsgroepen door het jaar heen
activiteiten georganiseerd als zwemmen,
speurtochten of een dropping. De oudste jeugd
krijgt gelegenheid om te worden opgeleid tot trainer
of coach en het ondersteunen bij het organiseren
van activiteiten. Zo houden wij de jeugd
enthousiast, zodat zij, als ze ouder zijn, de volgende
generatie weer een leuke tijd kunnen bezorgen.”
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Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Feestweekend
In het weekend van 19 juni wordt het jubileum van
BIO gevierd. Samen met Jan Reker en
Erna Verkuylen zit Silvie Geerts in de
jubileumcommissie. Wat heeft deze ‘bling bling’commissie georganiseerd? “Samen met nog vele
andere vrijwilligers bij BIO wordt het hele weekend
volgepland met allerlei leuke activiteiten voor jong
en oud. We beginnen vrijdagavond met een
jeugdkamp. Op zaterdag is er een jeugdmiddag en
een kinderdisco. Daarna is er een feestavond voor
de volwassenen. En op zondag is er een
gezelligheidstoernooi dat afgesloten wordt met een
gezellige bbq.”
Plezier en ontspanning hoog in het vaandel
Dat Silvie het goed naar haar zin heeft bij BIO blijkt
wel uit het feit dat ze al ruim twintig jaar lid is.
“Allereerst vind ik de sport op zich erg leuk.
Daarnaast spelen we in de maanden van het jaar
dat het lekker weer is, buiten op het veld een
competitie en zodra het koud en donker wordt, gaan
we lekker de sporthal in om daar een competitie te
spelen. Je hebt dus twee losse competities in een
seizoen. Het sporten in teamverband vind ik
daarnaast erg leuk en belangrijk. Het is bij BIO altijd
erg gezellig. Naast teamleden zijn we ook
vriendinnen met z'n allen. We spelen met het eerste
team op een redelijk hoog niveau, maar naast
prestatie staan plezier en ontspanning hoog in het
vaandel. Het is altijd gezellig om naar de training te
gaan en als je een keertje niet zoveel zin hebt, zijn
er altijd teamgenootjes die je kunnen motiveren.
Daarnaast zijn we met de club erg actief, dus het is

niet alleen het sporten, maar ook de leuke
activiteiten daarnaast die het korfbal zo bijzonder
maken voor mij. BIO heeft een goede mix van
sportieve prestaties en gezelligheid. Dit alles is
mogelijk door de enorme inzet van een groot aantal
vrijwilligers binnen de club.”
Vossenjacht
Dat er veel voor de jeugd wordt georganiseerd blijkt
op zaterdag 30 mei. In groepjes doorkruisen de
jongste korfbalsters Oerle tijdens een vossenjacht.
Als we aan een groepje vragen wat ze het leukst
vinden bij BIO gaan meteen de vingertjes de lucht
in. “Vossenjacht en het kamp”, roept Nikki Willems.
Merel ten Bloemendal (7) vindt haar plezier op het
veld. “Op de korf schieten”, klinkt het enthousiast.
En Marleen van Gompel (7) vindt de wedstrijden het
leukst. Het drietal maakt deel uit van het
welpenteam dat het komend seizoen voor het eerst
aan de competitie gaat deelnemen. Ze hebben al
twee oefenwedstrijden gespeeld tegen Winty uit
Wintelre. “Wij hebben een keer gewonnen, en
Wintelre heeft een keer gewonnen”, zegt Merel. Op
13 en 14 juni nemen de jongste korfbalstertjes deel
aan een toernooi in Knegsel. Daar staan de eerste
echte wedstrijden voor hen op het programma.
Een nieuwe voorzitter, veel fanatieke vrijwilligers en
enthousiaste jeugd die staat te trappelen om te
beginnen met korfbal. De jubilaris kan de komende
decennia weer vooruit.

Bosexpositie in Oerle
Op 27 en 28 juni van 11.00 tot 17.00 uur is in
de bossen van Oerle een bijzondere expositie
te zien. Cursisten van Hanneke van der Zanden
stellen hun schilderijen tentoon in het bos
rondom Hanneke’s atelier aan de
Eindhovensebaan 130.
Ook zal keramiekgroep “De achtste dag” hun
werk tentoonstellen.
Bij slecht weer wordt de expositie verplaatst
naar 4 en 5 juli.
Het zal de vijfde bosexpositie worden en gezien het
succes van de vorige edities zijn de verwachtingen
weer hoog gespannen.
Er komen ongeveer 100 schilderijen te hangen
gemaakt door 35 mensen uit Oerle, Veldhoven en
omgeving.
Allerlei technieken zijn vertegenwoordigd: olie- en
acrylverf, olie- en zachte pastel en gemengde
technieken.
De cursisten van Hanneke van der Zanden bepalen
zelf het onderwerp wat ze gaan schilderen, ze
krijgen wel opdrachten omtrent de werkwijze.
De schilders hebben zich de afgelopen twee
seizoenen intensief beziggehouden met
kleurcontrasten en schildertechnieken. Het
experimenteren met het schildergereedschap
leverde levendige beelden op waarbij de
penseelstreek herkenbaar blijft. De resultaten zijn
dan ook zeer divers en vaak verrassend.
De schilderijen worden gecombineerd met werk van
keramiekgroep “De Achtste Dag”. Deze groep
bestaat uit zeven keramisten die eens in de week bij
elkaar komen om aan zeer uiteenlopende
keramische objecten te werken. Elkaar inspirerend
maar ieder met een eigen benadering van zowel
werkwijze als thema.

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

Keramiek kan tegen ’n buitje en de schilderijen ook
omdat er tijdelijk plastic overheen gehangen kan
worden. Alleen bij
zeer slecht weer
wordt de expositie
verplaatst naar
4 en 5 juli.
Op het terrein is
geen
parkeerruimte dus
bezoekers kunnen
het beste met de
fiets of te voet
komen.
Bij twijfel of het
weer te slecht is
kan men bellen
met Hanneke van
der Zanden, 0402052637.

Een van de geëxposeerde werken:
’Avocadoboom op la Palma’
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Wandelgids Oerle

Wandelen in de Wijk Oerle
De Wandelgroep Oerle is wekelijks actief op de
woensdagochtend vanuit d’Ouw School.
Om ook anderen te laten genieten van al het moois
in Oerle en directe omgeving, hebben de deelnemers
van Oerle onder aanvoering van G. van Selst en
E. Verhulst de wandelingen uitgewerkt op papier. De
Gemeente Veldhoven heeft deze gebundeld in een
‘Wandelgids Oerle’. En ook 2 wandelingen uit Oerle
opgenomen in een ‘Wandelgids Veldhoven-Noord’,
waarin ook tochten van De Kelen, Heikant,
De Polders, Cobbeek en Zeelst.
De wandelgidsen zijn gratis op te halen bij
d’Ouw School.
Wandelgroep Oerle
Het project ‘Wandelen in de Wijk’ is een initiatief van
de gemeente Veldhoven, ondersteund door
enthousiaste wandelaars van de wandelclub van
GVAC. Ervaringen hadden geleerd dat verschillende
geïnteresseerden de afstand en snelheid waarmee
de wandelgroep GVAC en andere groepen wandelen,
te snel en te ver is. Er was vraag naar kortere
wandelroutes, vanuit het wijkcentrum en met een
wat lager tempo, afgestemd op de deelnemers. Met
ook aandacht voor koffie/thee met elkaar na afloop.

Zo is ook de wandelgroep Oerle zo ‘n 1½ jaar terug
ontstaan. Er staan zo‘n 18 deelnemers op de lijst,
zowel dames als heren, waarvan er elke week zo‘n
10 á 12 wandelen met elkaar. Een dame is de
voorloopster, zij bepaalt voor die ochtend welke
route ze gaan lopen. Improviseren onderweg vanuit
de deelnemers is altijd mogelijk en wordt ook veel
gedaan.

Op woensdagochtend om 09.30 uur start de
wandelgroep Oerle vanuit d’Ouw School. Iedereen is
welkom. De snelheid en afstand wordt aangepast
aan de deelnemers. Soms kort ’n aantal deelnemers
de route wat in omdat ze eerder weg moeten of moe
zijn. Dorpscentrum d’Ouw School is beschikbaar
voor koffie en thee bij terugkomst en de andere
groep sluit daar vanzelf weer aan tijdens het
napraten over de wandeltocht en allerlei alledaagse
dingen. Tussen 10.45 en 11.00 bent u weer terug bij
het vertrekpunt, afhankelijk van rustpunten en
mooie plekjes onderweg.
Timmer- en M ontagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909
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Wandelgids Oerle Gratis
In de ‘Wandelgids Oerle’ zijn 7 routes opgenomen
die de wandelgroep uitgezet heeft en regelmatig
wandelt. De afstand van deze routes varieert van
4 tot 7 kilometer. Delen gaan door de kom van
Oerle. Andere stukken door het buitengebied
richting Zandoerle of richting Wintelre. Op een
plattegrond kunt u volgen waar u loopt. De
beschrijving in de tekst geeft u richtlijnen hoe de
route te lopen. U kunt de route natuurlijk ook
andersom lopen. Of combinaties maken tussen de
routes waardoor u eerder terug bent bij d’Ouw

School (bij slecht weer en een minder goede dag) of
dat u wat verder weg wandelt bij een goede dag en
prachtig wandelweer.
U kunt deze routes alleen lopen, met uw partner of
buren. Maar ook op een zondagmiddag met de
visite. Even lekker er uit. Werknemers kunnen even
een rondje maken tijdens de lunch. En
basisschoolkinderen kunnen de eigen wijk
verkennen op een educatieve manier. Of
campinggasten die de omgeving willen ontdekken.
Niet alle routes zijn voor ieder begaanbaar, daar ze
soms door bospaadjes in het buitengebied gaan.
Maar ook dan is een keuze en juiste combinatie
mogelijk om ook met rollator of rolstoel er op uit te
gaan in het mooie kerkdorp Oerle. Ook mensen die
revalideren van een hart-, vaat- of longaandoening,
kunnen met deze wandelingen prima vooruit.
De wandelgidsen zijn gratis op te halen bij
Dorpscentrum d’ Ouw School. Verdere informatie
kunt u vragen via wandelenindewijk@veldhoven.nl

Kunst Kijken in Wintelre

Vijf jaar geleden, in 2004, organiseerden elf
enthousiaste Wintelrenaren voor de eerste keer de
KKW ( Kunstkijken in Wintelre) dagen. In twee
dagen gingen meer dan duizend mensen een kijkje
nemen in de verschillende ateliers in Wintelre. De
ontvangen reacties waren doorgaans zeer positief.
Ook kwam er vanuit Wintelre maar zeker ook van
daarbuiten vaak de vraag “wanneer organiseren
jullie nog eens de KKW dagen.” Eindelijk, na vijf jaar
vinden wij het tijd worden om de tweede KKW
dagen te organiseren, en wel op

zaterdag 4 en zondag 5 juli 2009
Inmiddels hebben zich de volgende elf deelnemers
aangemeld:
1. Riek Wouters, Kerkheide 4, schilderen
2. Guus Wouters, Kerkheide 4, sculpturen
Foto’s: door Mevr. E. Verhulst.

3. Dimph Senders- van Aarle, Willibrordusstraat 38,
keramiek.
4. Piet van Hout, Merenweg 8, schilderen
5. Mark Kapteijns, Kreiel 7a, natuurfilms en video
6. Ron Schippers, Kreiel 7a, fotografie
7. Gerry van Meel, Bijsterveld 4,
muurschilderingen, airbrush
8. Peer Vaessen, kerkstraat 3, boetseren van
portretten (met model)
9. Jack Wilting, de Biezenvelden 11, beeldhouwen
10. Toon Mouws, Korenbloemlaan 23, fotografie
11. Henk Donkersloot , Willibrordusstraat 38,
schilderen
Het is mogelijk om vanuit een centraal vertrekpunt,
de pastorie t.o. de kerk, de route te gaan fietsen,
wandelen of met de auto te volgen maar u kunt ook
de pijlen in en om het dorp volgen.
Op alle locaties is een plattegrond van de route
verkrijgbaar met informatie.
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Santiago de Compostella
Vervolg Santiago de Compostella
In de vorige Koers hebt u kunnen lezen, dat wij op
weg zijn naar Santiago de Compostella. Hier is het
vervolg van het verhaal.
Vertrek
Op zondag 26 april is het dan zover. We vertrekken
vanuit de Janus Hagelaarsstraat. Vele familieleden,
buren, vrienden, collega’s komen ons uitzwaaien.
Om 9.45 uur is het dan zover dat we kunnen
vertrekken. De Oerse Bikers begeleiden ons Oerle
uit en fietsen mee tot aan de Belgische grens.
Daarna gaan we met z’n vieren verder.
België
Via het jaagpad langs ‘de Dender’ naar
‘Gerardsbergen’, waar we ‘de muur’ beklimmen. We
zijn aan koffie toe. Maar het wordt steeds moeilijker
om een restaurantje of cafeetje te vinden.
Uiteindelijk vinden we er in Tournai een, bij een
Belgische madam.
Frankrijk
We proberen elke dag een stempel te krijgen voor in
onze ‘Pelgrimspas’, anders krijgen we hem niet
vol…. De ene keer bij een VVV, bij de (jeugd)
herberg waar we overnachten of bij de kerk.
Het begint al aardig heuvelachtig te worden, dus we
gebruiken de grotere tandwielen.
We komen voor het eerst andere pelgrims tegen.
Later blijkt, dat we ze regelmatig tegenkomen,
onderweg of in een auberge /refugio (slaapplaats).
We slapen regelmatig in een refugio. Dat is
betaalbaar. Meestal slaap je dan wel met meerdere
personen op een kamer. Eén keer zelfs met
92 personen. Een ontbijt zit er meestal niet bij,
maar in de buurt is wel een bakker te vinden. Om de
paar dagen pakken we een hotel. Elke slaapplaats is
er een met een verhaal.
Zo zijn we in Hotel ‘la Cressonière’. Simpel, maar
goed genoeg voor een pelgrim. De fiets kunnen we
gewoon in de eetzaal parkeren!! We eten wat de pot
schaft en het smaakt nog goed ook. Als we aan het
dessert zitten, komt de kok (eigenaresse) zeggen
dat ze naar bed gaat (om 20.00 uur)!!
Als we nog iets willen hebben, kunnen we het zelf

pakken. Ze geeft ons de sleutel en vraagt of we het
licht uit willen doen als we naar bed gaan en de
koffiepot uit willen zetten…. Tinus wil een flesje bier
uit de koeling gaan halen, wat vergelijkbaar is met
de vuilnisbelt!! Het bier is over de datum….
Jammer dan!!
In de Loire-streek krijgen we steeds meer kastelen
te zien. Tijdens onze koffiepauze bij een klein
kasteeltje komen we Bert weer tegen. We hebben
hem al eerder ontmoet, hij fietst met ons verder.
Uiteindelijk fietst hij een hele week met ons mee.
Bij navraag voor een slaapplaats, stuurden ze ons
naar ‘de zusters van liefde’ bij de kerk van
St. Martinus. De 6 zusters hielden de kerk én het
klooster bij. We gingen dus eerst naar de mis, waar
de zusters een half uur zongen. Voor het eten
(19.00 uur) gingen we de stad even in. Klokslag
19.00 uur kwamen we binnen en kregen applaus
van de zusters, omdat we precies op tijd zijn.
We volgen de route vanaf een GPS (Garmin), waarin
Twan Das de hele route heeft geprogrammeerd.
Daarvoor zijn we hem natuurlijk heel dankbaar.
Want dit werkt perfect. Maar de GPS kan niet weten,
dat er geen plaats is in de refugio! En dat is wel
eens lastig, als deze refugio boven op een berg ligt,
waar we in ons kleinste verzet tegenop moeten
klimmen. We moeten die berg dus weer af, op zoek
naar een andere jeugdherberg.
Het landschap verandert weer. We fietsen tussen de
wijnranken over glooiende wegen.
Later in les Landes fietsen we over lange wegen,
waar in januari een flinke storm is geweest. Overal
liggen omgewaaide bomen, kilometers aan een stuk.
60% van het bos blijkt omgewaaid, in totaal
10.000 km2 bos!!
De Pyreneeën komen dichterbij, we moeten stevig
klimmen. We overnachten in St Pied de Port. Hier
komen een aantal pelgrimswegen samen. Hier
begint ook de eerste stevige klim van 26 km richting
Spanje, de Col de Puerto de Ibaneta 1057 m hoog.
Spanje
Verder onderweg naar de stad Pamplona, bekend
van het stierenvechten. Daarna rijden we over
stevig glooiende wegen met mooie uitzichten. We
slapen ook nog een keer in een auberge met
92 personen op een kamer, waar volop gesnurkt,
gekreund, geboerd, scheten en andere rare geluiden
ten gehore worden gebracht. Verder beklimmen we
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de Puerto de la Pedraia, 1150 m hoog en bekijken in
Burgos nog een mooie grote kathedraal.
We ontmoeten pelgrims
uit alle delen van de
wereld, van Noorwegen
tot Zuid Amerika. Maar
ook Duitsers die met de
bus gaan, vóór de stad
uit de bus stappen, op
de fiets naar de kerk
gaan, even stempelen,
ná de stad weer in de
bus en op naar het
volgende stadje (nep
pelgrims die Duitsers !!)
We komen in Astorga,
waar we beginnen aan
de beklimming van
Cruz de Ferro 1500m hoog, waar we onze ‘last’
symbolisch kunnen weggooien. De steen die we van
huis hebben meegenomen, werpen we af bij het
stalen kruis boven op de berg. De volgende dagen
nog verschillende bergen beklommen met mooie
vergezichten in een prachtige omgeving.
In het plaatsje Touro stoppen we voor het
gemeentehuis. Even later komt de burgemeester
naar buiten en overhandigt ons allemaal een speldje
met het teken van de gemeente en geeft daarbij aan
dat we ook nog een seo (stempel) kunnen krijgen in
het gemeentehuis.
Op dag 26, Hemelvaartsdag, rijden we naar
Santiago 2400 km, waar we eerst foto's maken bij
het plaatsnaambord.

Dan rijden we door naar de kathedraal en gaan naar
Office de St Jacob om ons certificaat te halen.
‘s Avonds gaan we de stad in, om te vieren dat we
met ons vieren ons doel hebben bereikt. Santiago is
een levendige stad waar veel te doen is.
Deze avond zijn er verschillende podia (lijkt op Cult
en Tumult). Het is één groot feest, in een stad vol
met mensen.
Omdat we nog enkele dagen over hebben, fietsen
we door naar Fisterra (dat betekent einde van de
wereld). Dit is nog zo’n 120 km fietsen en is het
0,00 punt voor de pelgrim.
Hier verbranden we als ritueel de sokken van Jack.
3 Dagen later gaan we weer terug naar Santiago
waar het vliegtuig op ons staat te wachten, richting
Düsseldorf.
Oerle
We overnachten nog in een hotel in Düsseldorf. De
volgende ochtend gaan we op de fiets van
Düsseldorf naar Oerle, waar onze gezinnen, familie,
vrienden, buren, kennissen, collega’s ons weer op
staan te wachten in de Janus Hagelaarsstraat. De
vlaggen hangen uit, een spandoek met welkom, de
Oerse Bikers hebben voor een prachtige, heerlijke
taart met foto van de pelgrims erop gezorgd
(bedankt allemaal)!! Het is een prachtig onthaal,
waarbij toch een traantje moet worden
weggepinkt….
We kunnen terugkijken op een grandioze tocht, die
voor iedereen een aanrader is. Gewoon DOEN!!
Met sportieve fiets groeten,
Chris, Jack, Louis en Tinus
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De wandeling

De "Leenhoef" in Knegsel
In het terrein is het pad te herkennen aan groene
bordjes op een paal met schuine kop. De richting
van de schuine kop wijst in de richting van de
wandeling.

LET OP: Onderweg ziet U ook groene pijlen met de
letters IVN. Deze tekens moet u niet volgen, want
zij hebben betrekking op een fietsroute.
Start
De route begint bij het parkeerterrein naast "De
Leenhoef" in het centrum van Knegsel. De naam van
dit gebouw duidt op het leenstelsel van vroeger.
Burgerhuisjes en kleine boerderijtjes werden
geleend (gepacht) van de grondbezitters.
De nummers in de onderstaande beschrijving komt
u tegen op de plaatsen, zoals die op de kaart zijn
aangegeven. Lengte 2,5 km.
Bij het vertrekpunt, achter het bordje "Natuurpad"
staat een jonge lindeboom. De boom is geplant in
1988 ter gelegenheid van de 50e verjaardag van
koningin Beatrix.
1. Rechts van het pad staan ruwe berken en
haagbeuken. Deze haagbeuken zijn restanten
van een oude haag. Ooit stond hier een
boerderij.
2. De houtwallen met de onderliggende zandwallen
in dit gebied zijn vanaf de middeleeuwen door
plaatselijke bewoners gemaakt, onder meer om
zand van zandverstuivingen tegen te houden en
het wild buiten de akkertjes te weren.

3. Achter de wallen aan de linkerkant ligt een akker
die reeds vanaf het jaar 1000 als zodanig in
gebruik is. De bovenste, vruchtbare laag is meer
dan 80 cm dik. Zo'n oude akker noemt men
"bolle akker".
4. Op deze kruising staat een grove den die naar
schatting zeker 100 jaar oud is.
Links ligt het "Oude Kerkhof". Rondom deze
plaats lag het middeleeuwse Knegsel. In 1688
werd het dorp volledig verwoest door Franse
soldaten.
5. Links ligt de "Gildenakker". Deze akker is ook nu
nog eigendom van het gilde en maakt deel uit
van het beekdal van de Poelenloop of Poelenrijt.
Terugkijkend in de richting van het "Oude
Kerkhof" is duidelijk te zien, dat de akker naar
de beek toe afloopt.
6. Van de vroegere Poelenrijt is op deze
wandelroute nog maar weinig te zien. Vroeger
liep de Poelenrijt door het huidige Knegsel en
kwam uiteindelijk in Veldhoven in de Gender uit.
7. Lopend over dit oude karrenspoor valt op dat het
bos, bestaande uit grove den, erg open is. De
kronen van de bomen zijn doorzichtig, de zon
kan nu tot de bodem doordringen en daardoor
ontstaat er veel onderbegroeiing.
8. Links en rechts van het pad zijn stekelvarens te
zien.

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
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9. Let in deze omgeving eens op sporen, die op
aanwezigheid van reeën wijzen. Zoals zo vaak
bij zoogdieren, is hun aanwezigheid eerder vast
te stellen door sporen, die ze in de natuur
achterlaten dan door waarneming van de dieren
zelf.

10. Bij deze kruising staan een zwarte en een grove
den. Let eens op de naaldlengte en de kleur van
de stam, die bij beide dennen verschillend zijn.

Boergondisch Oers

11. De Breemakkerweg, een zeer oud pad, voert ons
door een perceel met zwarte dennen en daarna
langs een bosje Amerikaanse eiken.

in Holland

12. Tijdens de wandeling over de Varkensbaan zijn
vooral in het voorjaar ook vogels te horen.
13. De lariks of lork is een naaldboom, die in de
herfst zijn naalden laat vallen. De kegels komen
we vaak tegen in kerststukjes.
14. Konijnenholen zijn links in de wal duidelijk te
zien. Kleine vogels kiezen deze pijpen soms als
slaapplaats.
15. Lopend over dit pad kijken we links op de
populieren rondom het "Oude Kerkhof".
Blikseminslag en de storm van juli 1987 hebben
deze bomen hun grillige vorm gegeven.

Twee dagen lang een grandioos feest
in Oers voor jong en oud!
Op de volgende twee pagina’s staan weer enkele
prachtige foto’s gemaakt door Willem Binnendijk.
Stichting Boergondisch Oers bedankt iedereen die
hieraan heeft meegewerkt!
P.S.: Meer foto’s kun je vinden op:
http://www.willembinnendijk.nl/

16. Staande in het diepste punt van het beekdal zien
we aan de ene kant weer de bolle akker en aan
de andere kant de dijkakker. Let op de duidelijke
glooiing in het landschap. Langs de
achtertuintjes van enkele woningen lopen we
naar de bebouwing.
17. Iets verderop binnen de bebouwing is een
pleintje met linde beplant. Deze boom bloeit in
juni-juli met lichtgele bloemen, die erg rijk zijn
aan nectar en sterk zoet geuren. De linde is dan
ook een echte bijenboom. Lindebloesem is een
bekend huismiddel tegen verkoudheid, koorts en
griep.
18. Nadat we de tennisbaan passeren zijn we weer
terug op het beginpunt.
Informatie
Deze korte wandeling is uitgezet door het IVN
Veldhoven/Vessem.
U kunt de volledige routebeschrijving downloaden op
www.ivn.nl/veldhoven.
Kies dan voor Publicaties - Wandelroutes Natuurpad Knegsel

Gevonden voorwerpen
Tijdens Boergondisch Oers op 5 en 6 juni zijn nog
een aantal voorwerpen gevonden, te weten:
*
*
*
*
*
*

Zonnebril, Chanel
Leesbril
Grijs vest met bont capuchon
2 armbandjes, roze
Plastic opblaas gitaar
Paraplu

Mocht je hierin je voorwerp herkennen, kun je bellen
met: Marlon Hulshorst ( 205 1773.
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Foto’s Boergondisch Oers
Foto’s: Willem Binnendijk.
Meer foto’s op:
http://www.willembinnendijk.nl/
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GroenSparen en GroenObligaties
Door: Arie van der Heijden,
Accountmanager Private Banking bij
Rabobank Oerle-Wintelre

Rabobank GroenSparen en
Rabobank Groen Obligaties
Wilt u een hoog rendement op uw spaargeld en
geen risico? Dan is Rabo GroenSparen of de
Rabo Groen Obligatie, de unieke en spaar- en
beleggingsvorm van de Rabobank, wellicht
interessant voor u. Met een Rabo
GroenSpaarrekening of Groen Obligatie
ontvangt u een goed rendement vanwege de
fiscale voordelen waarvan u kunt profiteren.
Groen sparen en obligaties leveren u niet
alleen een mooi rendement op, maar u draagt
daarmee ook bij aan een betere en schonere
leefomgeving.
Groen sparen en Groen Obligaties:
fiscaal voordeel, geen risico
Wie investeert in een betere toekomst, wordt
daarvoor door de overheid beloond. Rabo
GroenSparen en Rabo Groen Obligaties vallen onder
deze zogenoemde 'maatschappelijke beleggingen'.
Dat zorgt ervoor dat u mogelijk van twee fiscale
voordelen kunt profiteren.
Zo krijgt u in box 3 een extra vrijstelling van de
vermogensrendementsheffing én een extra
heffingskorting van 1,3% over het vrijgestelde
bedrag. Deze voordelen kunt u overdragen aan een
fiscaal partner.
Vrijstelling van vermogensrendementsheffing
Uw nettovermogen boven een vrijstelling wordt
jaarlijks belast in box 3 tegen een
vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%.
Daarbij wordt uitgegaan van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december
in een jaar. Echter voor 'maatschappelijke
beleggingen' geldt een extra vrijstelling die in 2009
€ 55.145 bedraagt per belastingplichtige. Blijft u
binnen deze vrijstelling, dan betaalt u over het
ingelegde bedrag géén
vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%.

Extra heffingskorting
Naast deze vrijstelling geldt voor maatschappelijke
beleggingen ook nog een extra heffingskorting van
1,3% over de gemiddelde waarde van deze
beleggingen, die in box 3 is vrijgesteld.
Deze heffingskorting kunt u in mindering brengen op
de door u te betalen inkomstenbelasting.
Rendement hoger dan 'regulier' sparen
Over het saldo op de Rabo GroenSpaarrekening en
Groen Obligaties ontvangt u een rente. Samen met
de fiscale voordelen levert u dit veelal een hoger
rendement op dan sparen op een reguliere
spaarrekening.
Rekenvoorbeeld
In de tabel hierna is een rekenvoorbeeld opgenomen
waarin wordt uitgegaan van een inleg van € 50.000
op een Rabo GroenObligatie met een looptijd van 3
jaar of een inleg van € 50.000 op een reguliere
spaarrekening. We veronderstellen een rente van
2,50% op de Rabo GroenObligatie en 3,8% op de
gewone spaarrekening. Daarnaast gaan we ervan uit
dat de (algemene) vermogensvrijstelling in box 3 al
is benut.
Rabo GroenObligatie 3 jaar
(inleg € 50.000)
RendeBedrag
ment (%) (in €)
Rente

2,50

1.250

Vermogensrendementsheffing

0,0

0

Heffingskorting

1,3

650

Totaal nettorendement

3,80

1.900

Gewone spaarrekening
RendeBedrag
ment (%) (in €)
Rente

3,8

1.900

Vermogensrendements-

-1,2

-600

Heffingskorting

0,0

0

Totaal nettorendement

2,6

1.300

Het netto rendement op de Rabo GroenObligatie is
in dit voorbeeld vergelijkbaar met dat van een
spaarrekening met een rente van 5,00% (3,80% +
1,2%). U moet dus 5,0% rendement halen op uw
spaarrekening om hetzelfde rendement over te
houden na belastingheffing.
Fiscaal voordeel
Het fiscale voordeel is optimaal wanneer u:
1. op zowel 1 januari als op 31 december van enig
jaar de vrijstelling voor 'maatschappelijke
beleggingen' benut en
2. de extra heffingskorting in mindering kunt
brengen op de door u te betalen
inkomstenbelasting.
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Schitterend muzikaal festijn

Schitterend muzikaal festijn in de
Oerlese bossen

Er wordt dus verondersteld dat u reeds uw
(algemene) vermogensvrijstelling in box 3 heeft
benut. Gaat u in de loop van het jaar sparen op uw
Rabo GroenSpaarrekening of beleggen in Rabo
Groenobligaties, houdt dan rekening met een
vermindering van het fiscale voordeel voor dit jaar,
omdat u op 1 januari van dit jaar nog geen tegoed
op uw GroenSpaarrekening of obligatie had.
Sparen en opnemen
U kunt er bij Groensparen voor kiezen een bedrag in
één keer te storten, of juist in maandelijkse
termijnen. Iedere storting blijft in ieder geval één
jaar geblokkeerd op uw GroenSpaarrekening staan.
Houdt u er dus rekening mee dat u uw gestorte
bedrag ook daadwerkelijk voor één jaar kunt
missen. Na afloop van die periode kunt u het
gestorte bedrag altijd en zonder beperkingen
opnemen. Een Rabo Groenspaarrekening is dagelijks
(tot nader order) te openen. De rentevergoeding is
variabel.
Bij Rabo GroenObligaties is de looptijd vaak 3, 5 of 7
jaar afhankelijk van de uitgifte. De rentevergoeding
bij de obligaties is vast voor de looptijd. Er zijn
normaal gesproken meerdere uitgiftes per jaar
waarop dan ca. 2 weken kan worden ingeschreven.
Uiteraard kunnen wij het voor u in de gaten houden
als er een nieuwe uitgifte is en u hierover
desgewenst informeren.
De Rabobank en duurzaamheid
Het tegoed op uw Rabo GroenSpaarrekening en
Rabo GroenObligaties wordt beheerd door de Rabo
Groen Bank. Rabo Groen Bank gebruikt uw geld voor
het financieren en stimuleren van milieuvriendelijke
en door de overheid erkende projecten die
onderdeel uitmaken van de zogenaamde
'maatschappelijke beleggingen'.

Op maandag 1 juni jl. werd de landelijke rust
in de Oerlese bossen al vroeg verstoord. Op de
wegen rondom Oerle reden diverse auto’s, al
dan niet voorzien van aanhangers, richting het
terrein van de politiehondenvereniging “Onze
trouwe vriend” terwijl op het open stuk terrein
het geluid klonk van noeste arbeid. Hier werd
door de leden en vrijwilligers van Harmonie
Sint Cecilia hard gewerkt om alles in
gereedheid te brengen voor het
openluchtconcert van die middag.
Alweer voor de 32e keer heeft de harmonie het voor
elkaar gekregen om de Oerlese gemeenschap dit
schitterende evenement aan te bieden. Ook het
weer werkte bijzonder goed mee want op enig
moment bereikte de thermometer de zomerse
waarde van 27° Celsius. Dit weerhield de
aanwezigen er echter niet van om, in gezwind
tempo, het podium, de tafels en stoelen, de bar en
alle ander zo noodzakelijke voorzieningen op het
terrein te realiseren.
Vanaf 13.30 uur begon het publiek in groten getale
toe te stromen en al gauw was er geen enkele vrije
stoel meer te bekennen. De laatkomers moesten het
doen met een staanplaats tussen de bomen.
Het spits werd afgebeten door het beginnersorkest
dat tijdens hun uitvoering kon rekenen op de
enthousiaste aanwezigheid en support van hun
ouders, opa’s en oma’s en alle andere familieleden,
vrienden en kennissen. Hierna volgde jeugdorkest
“de Oersprong” die met hun aansprekende
repertoire al gauw de stemming erin wisten te
brengen. Ook de drumband liet een virtuoos staaltje
van zijn kunnen horen. Met opzwepende ritmes
wisten zij hun toehoorders aan zich te binden.

Een Rabo GroenSpaarrekening of een rekening
voor Rabo GroenObligaties openen?
Bent u geïnteresseerd in deze manier van sparen of
beleggen en benieuwd welk rendement u kunt
behalen met de Rabo GroenSpaarrekening en
Obligaties? Maak dan nu een afspraak met uw
adviseur, hij of zij zal het u graag vertellen en u
informeren over de exacte voorwaarden van Rabo
GroenSparen en Rabo Groenobligaties. U kunt ons
bereiken onder nummer 040-2055860.
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B&D bouwbedrijf B.V.
Leemskuilen 5
5563 CK Westerhoven
tel: 040-2010051
www.bd-bouwbedrijf.nl

Met deze muzikale wegbereiders kon het natuurlijk
niet anders dan dat het harmonieorkest o.l.v. Hans
Bakker een schitterende en gepassioneerde
uitvoering gaf dat door de aanwezigen met een
welgemeend applaus werd beloond.
Ook de collega’s van de drumband en het
harmonieorkest van het Veldhovens Muziek Korps
waren op deze zonnige middag van de partij. Zij
lieten zien en horen, dat zij met enthousiasme en
plezier muziek weten te maken.
Hierna was de beurt aan de leden van “Die
Edelweisskapelle” uit Bergeijk. Met hun vrolijke
klanken bezorgden zij de aanwezigen voldoende
motivatie om vooral nog niet naar huis te gaan. Het
was dat op enig moment de plotseling overvloedig
neerdalende regen een einde maakte aan dit zo
gezellig verlopende samenzijn, want anders had het
zeker nog veel langer geduurd voordat een ieder
huiswaarts keerde.
Ondanks deze natte afsluiting kan alleen maar
geconcludeerd worden dat het weer een fantastische
middag was. Nogmaals alle dank aan de mensen die
hieraan hun medewerking hebben verleend.

Meer foto’s kun je vinden op:
http://picasaweb.google.com/sintceciliaoerle
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Toveren en goochelen

Op vrijdagochtend 5 juni genoten alle groepen in de
speelzaal van de basisschool van een voorstelling
die gegeven werd door professor Mordegaai
Mardoek.

‘Toveren is iets wat
alle kinderen leuk vinden’
Door Ad Adriaans
Met een feestweek die geheel in het teken stond van
toveren en goochelen vierde de St. Jan Baptistschool
in Oerle in de eerste week van juni, het tachtigjarig
bestaan.
In 1929 werd de openbare lagere school in Oerle
omgevormd tot de katholieke St. Jan Baptist school.
Op 1 januari 1950 werd A. van Boekel hoofd van de
toen 67 jongens tellende school.
Van Boekel (86) “Ik stond toen voor de klas in het
gebouw dat nu Dorpscentrum d’Ouw School is. We
hadden slechts twee lokalen ter beschikking voor de
zes klassen. In 1957 verhuisden we naar een nieuw
gebouw aan de Zandoerleseweg waar we vier
lokalen ter beschikking kregen. De jongens pakten
hun stapeltje boeken onder de arm en zo zijn we
verhuisd”, weet hij nog.
Vanaf 1968 gingen de meisjes, die voorheen bij de
nonnen op school zaten, naar dezelfde school als de
jongens in het huidige gebouw aan de Oude
Kerkstraat. De school telt momenteel 186 leerlingen.
Een feestcommissie had voor de kinderen een leuk
programma opgezet, dat de kinderen meekregen in
een originele verpakking: een toverstaf. De hele
school bracht dinsdag 2 juni een bezoek aan
Toverland in Sevenum. Op woensdag en donderdag
werd het normale lesprogramma gevolgd. De
leerkrachten bedachten in de klas zelf een kleine
activiteit die paste binnen het thema toveren en
goochelen. Floris van Rooij uit groep 6B heeft
goochelen als hobby. Hij gaf een goochelshow voor
alle groepen.

Professor Mordegaai Mardoek toont een van zijn
goocheltrucs.

Veel kinderen waren verkleed als goochelaar,
tovenaar en toverfee. Met ingehouden adem keken
de kinderen en leerkrachten toe toen de goochelaar
een tafeltje liet zweven.

Daarna verzorgde de professor een aantal
goochelworkshops. “Toveren is iets wat alle kinderen
leuk vinden”, zei de professor toen hij met de
workshop begon. En dat bleek ook. Aandachtig keek
en luisterde de jeugd naar hun grote voorbeeld.
Zo leerden de groepen drie en vier, om geld uit een
bierviltje te
toveren.
De groepen één en
twee leerden de
truc om net te doen
alsof ze een
bierviltje opaten.
Dit lukte niet in alle
gevallen, sommige
leerling-goochelaars
toverden toch wat
papier in hun mond.
Ongetwijfeld zullen
de komende tijd
ouders, opa’s en
oma’s nog worden
getrakteerd op een
minivoorstelling van
de Oerlese jeugd.
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Knutselen d.m.v. vouwen: Poesjes
Wat heb je nodig:

•
•
•
•

Stukjes dun vierkant papier.
Schaar.
Lijm.
Potlood of stift.

Dit is een manier om poesjes te vouwen.
Volg de plaatjes hiernaast.
(1) Vouw het vierkante stuk papier dubbel en vouw
daarna de punten over de stippellijn naar
binnen. Niet helemaal tot het midden maar zo
dat er nog een randje overblijft.
(2) Volgens de stippellijnen in figuur twee vouw je
weer een stuk van de vorige vouw omhoog en
dat worden dan de oren.
(3) Draai het papier om en vouw nu de onderste
punt omhoog zodat je een snuit krijgt. (4)
Het hoofd is nu klaar op wat kleine teken dingen na.
Hoe je de ogen en de neus tekent zie je op het
laatste plaatje van deze pagina. Door de ogen
verschillende standen te geven kan je de poes naar
verschillende dingen laten kijken.
(5) Vouw nog een even groot vierkant dubbel en
knip er pootjes uit zoals je op de tekening
hiernaast kunt zien. Het staartje kun je
omvouwen zodat het omhoog wijst. Dan plak je
het hoofd op de romp en zo ziet je poes er dan
uit.

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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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

Verslagje Toverland.

Tekening
gemaakt door:
Coen van Herk
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Tekening gemaakt door:Alexander Whitrick
naar aanleiding van het schoolreisje naar Toverland
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Uitslag kleur/knutselplaat van April 2009;
“Voor Moederdag”
Hallo allemaal,
Hebben jullie ook zo genoten van het mooie
Pinksterweekend? Ik wel. Voordat ik een lekker lang
weekend wegging, ben ik op de vrijdagmiddag voor
Pinksteren nog even langs de prijswinnaar van de
kleurplaat geweest.
Om ons geheugen nog even op te frissen: het was
de moederdag kleurplaat. Er staan twee kinderen
voor hun moeder met een bos bloemen in hun
handen. In de bos bloemen is een hart en op dat
hart staat: “voor de liefste moeder van de hele
wereld”. Hebben jullie je
moeder ook op moederdag
verrast, met bijvoorbeeld een
lekker ontbijtje op bed, of met
een mooie tekening/kleurplaat
en een gedichtje? Ook hangen
er vlaggetjes en op de winnende
kleurplaat zijn ze ingekleurd
met de kleuren geel, blauw,
groen en oranje. De kleurplaat
zag er vrolijk uit.
Als ik aanbel wordt er al snel
opengedaan. Het is een
gezellige boel. Ik zie overal
jongens rondlopen. Er zijn een
aantal vriendjes komen spelen.
Nu ben je zeker al een beetje
nieuwsgierig waar ik geweest
ben. Nou, ik zal nog een tipje
van de sluier oplichten. Ik ben
in de Clementinalaan geweest.
Bij een jongen van 6 jaar oud,
die daar samenwoont met zijn
ouders en een oudere broer. En
nog een bijzondere aanwijzing;
hij heeft een Engelse vader.
Weten jullie het al, wie de prijswinnaar deze keer is?
Het is……………. Marc Whitrick. Zoals ik al schreef is
Marc zes jaar oud en gaat hij naar de Sint Jan
Baptist op school. Hij zit in groep 2B, bij juf Dana en
juf Rachel. Zijn vriendjes heten Stan, Aron, Scot en
Bas. Als ik vraag wat hij leuk vindt om in de groep
te doen, dan weet Marc even geen antwoord. Hij is
het vergeten, maar timmeren en spelen vindt hij wel

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

leuk. Verder zit Marc op zwemles en waarschijnlijk
haalt hij voor de zomervakantie zijn A diploma. Een
andere sport die Marc beoefent is voetbal. Hij speelt
in de F12 van RKVVO. Marc is keeper en voetbalt
samen met Giel die een groep hoger zit dan Marc.
Heel af en toe kijkt Marc naar de televisie, meestal
’s avonds een beetje. Hij kijkt het liefste naar
grappige filmpjes en Sponge Bob. Computeren doet
hij ook af en toe, onder andere speeleiland en ook
hier kijkt hij graag naar grappige filmpjes. Marc
verzamelt op dit moment voetbalplaatjes en kaartjes
van Pokémon. Ik zag een hele stapel in de
vensterbank liggen en er kunnen
er vast veel meer bij. Dus
kinderen die nog plaatjes over
hebben, kunnen die kaartjes aan
Marc geven. Op deze manier
krijgt hij zijn album wel vol.
Op veel van mijn vragen weet
Marc even geen antwoord te
geven, hij weet het niet meer.
Misschien is hij ook wel wat
afgeleid door de spelende
kinderen en wil hij liever met hen
meespelen in plaats van al die
vragen te beantwoorden. Maar
op één vraag is hij heel duidelijk
en weet meteen een antwoord.
Mijn vraag was of hij misschien
al wist wat hij later wilde
worden. Ja, dat wist Marc. Hij wil
een rockstar worden. Hij houdt
van stoere jongens, van dansen
en van de muziek van onder
andere Ali B. Vandaar dat hij een
rockster wil worden.
Dus wie weet hebben we over
een paar jaar een bekende
rockster in Oerle wonen.
Ik maak maar snel een eind aan al dat gevraag,
zodat Marc lekker kan gaan spelen met zijn
vriendjes. We hebben nu toch een indruk gekregen
van wie Marc is en wat hij leuk vindt.
Als ik mijn spulletjes inpak is Marc al weg om te
gaan spelen.

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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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 29 juni 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.
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Agenda 2009
Juni
18

24
27
27
28
29

KBO: Eten bij Oude Garage,
Peter Zuidlaan, Zeelst
BIO: Kamp voor de jeugd
BIO: Feestavond 60-jarig bestaan
BIO: Jubileum Gezelligheidstoernooi
ivm 60-jarig bestaan
KVO: Fietsen
Oud papier ophalen
TCO + JOC: Disco-avond met schuimparty
St Jansmarkt
KVB: Tea party/afsluiting van het seizoen

Juli
11 + 12
25

TCO: Oudste tiener weekend
Oud papier ophalen

19
20
21

Augustus
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
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

Steun de

en word donateur!
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle

Oktober
7
12
14
24
26
31
31

KVO: Moederdagviering
KVB: doe-avond Herfst
KVO: Bowlen
Oud papier ophalen
KVB: Lezing
Chant’Oers: Workshop
Groen en Keurig: Opening
Pompoenenplezier om 18.30 uur in d’Ouw
School
31 okt t/m Groen en Keurig: Halloween /
4 nov
Pompoenenplezier
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
16
19
20
21

KVB: Doe-avond Kerst
KVO: Kerstviering
Oud papier ophalen
Harmonie: Kerstconcert i.s.m. Chant’Oers
KVB: Kerstviering

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

De volgende kopijdatum is

29 juni 2009

