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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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Gevonden voorwerpen

Golden Earring in Veldhoven

Tijdens de braderie van het TCO is
een jas blijven liggen.
Maat 176, legergroen met een
bontje langs de capuchon, kort
model.
Deze is op te halen bij:
Margo v.d. Velden,
Boonberg 14
( 2052031

Schaap kwijt
Wie heeft ons rood
schaapje gezien?

Het is weggehaald in de
nacht van 2 op 3 mei.
Het is een aandenken aan
Gertruud die ’t heeft
geschilderd.
Breng het AUB terug.
Of als je weet waar het is, neem dan contact op met
mij ( 06-12819910
Ger van Kuijk, Boswegje 1, Oerle

Het Veldhovens Spektoakel organiseert op zaterdag
19 september een live optreden van de grootste
Rockband van Nederland de Golden Earring in
Sportcomplex de Heiberg. Dit optreden is een van
laatste optredens van de Golden Earring in onze
regio want ze stoppen in februari 2010 met hun
optredens.
In het voorprogramma speelt Perfect Dialect; daarna
speelt de Golden Earring live al zijn wereld hits dus
dit wordt een unieke rockavond voor alle leeftijden
voor Veldhoven en omstreken. Leuk te weten, dat ze
nog nooit in Veldhoven live opgetreden hebben.
Kaartverkoop gaat via Sportcomplex de Heiberg zie
www.veldhovensspektoakel.nl en is maandag
27 april jl. gestart.
De kaartjes kosten € 25.00 per stuk.

Kandidaat gezocht!
Kandidaat gezocht voor
pedicure-examen !!!
Op donderdag 11 juni a.s. doe ik mijn
praktijkexamen voetpedicure.
Hiervoor ben ik op zoek naar een examenkandidaat
die met mij mee wil gaan.
De minimale vereisten waaraan de kandidaat
moet voldoen zijn:
• veel eelt;
• een likdoorn of
• een ingegroeide nagel.
Ook wordt een voetonderzoek uitgevoerd door
middel van een blauwdruk.
De behandeling is natuurlijk gratis !
Het examen vindt plaats in Eindhoven.
Wie met mij mee wil gaan of een geschikte
kandidaat kent, kan mij bellen op:
privé:
040 – 205 25 61
mobiel: 06 – 48 33 51 93
Annette Drenth
Paleisstraat 8a
Oerle.
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Tennis kampioenschappen
VTK Sporthuis Olympia Toernooi op
nieuwe banen bij De Korrel
Voor maar liefst de 22e keer wordt het vermaarde
en nog altijd sprankelende VTK Sporthuis Olympia
toernooi gespeeld. De Veldhovense Tennis
Kampioenschappen, georganiseerd door
tennisvereniging De Korrel uit Oerle, staan altijd
garant voor een perfecte mix van sportieve strijd en
Brabantse gezelligheid. Het VTK maakt voor de open
single (3-4-5) onderdeel uit van het “District Masters
Tenniscircuit 2009”.
Datum:
13 t/m 21 juni 2009
Locatie:
Tennispark De Korrel
Spelsoorten: Open categorie 3, 4 en 5 (enkel)
17+ categorie 3, 4 en 5 (dubbel)
25+ categorie 6, 7 en 8 (alle
spelsoorten)
Inschrijven: uitsluitend via de website
www.tvdekorrel.nl
maximaal twee onderdelen

BJC Oerle prolongeert titel
Biljartvereniging B.J.C.Oerle
prolongeert zijn titel.
Op donderdag 23 april is de biljartvereniging
B.J.C. Oerle, afdelingkampioen geworden van de:
“Bond Kempische Recreanten Biljartvereniging”.
De vereniging die zijn thuiswedstrijden speelt in
Café de Tamboer mocht zich na een spannende
competitie van 34 wedstrijden, wedermaal
groepskampioen noemen in de afdeling B-Klasse.
Op donderdag 14 mei werd er gestreden tegen
andere groepswinnaars om het algemeen
kampioenschap. Deze wedstrijden vonden plaats in
locatie D’n achterom in Reusel.
De uitslag was bij het in elkaar zetten van de koers
nog niet bekend.
Uiteraard hopen wij dat de mannen hun
kampioenschap hebben kunnen behalen.

Sluitingsdatum inschrijvingen: 27 mei 2009
Inschrijfgeld: enkelspel € 8; dubbelspel € 8
Het toernooi is goed gekeurd door de KNLTB en is
opengesteld voor iedereen die lid is van een
tennisvereniging en in het bezit is van een geldige
wedstrijdpas. Naast het sportieve aspect geniet het
VTK Sporthuis Olympia Toernooi tevens grote
bekendheid als podium van verbroedering en
vriendschap. Het schitterend herbouwde clubhuis
“Baan 11”, is een soort “Veldhoven-huis” waar onder
het genot van een hapje en een drankje menig partij
tot in de kleine uurtjes wordt geëvalueerd. Ook de
banen van De Korrel zijn geheel vernieuwd en
inmiddels vervangen door het nu reeds veel
geroemde smash-court. Op de nieuwe mini-baan
wordt apart voor de jeugd in het finaleweekend een
tennistoernooi georganiseerd waar je op de dag zelf
nog gratis en voor niks in kunt schrijven.
Kortom jong en oud, toptalent en net iets minder:
sla je een leuke bal, schrijf je dan in voor het VTK
Sporthuis Olympia Toernooi en beleef die
onvergetelijke momenten van prachtig tennis in
“Oer(s)-Veldhovense” sferen!

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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Het team seizoen 2008-2009 bestond dit jaar uit de
heren (vlnr):
- Jan Reker
- Paul Willems
- Harry van Roosmalen
- Martien Smolders
- Rinus Hazenberg
En niet op de foto: Martien van der Wijst.

Column Wil van de Vorst

Donateursrondgang

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

Aan onze donateurs en
bloemenvrienden.
The Sound of Music
Tussen Oerle en Wintelre staat Het Vijverbergje, ook
wel ’t Koepeltje genoemd. Vanuit Oers staat het aan
de rechterkant van de weg, middenin de weilanden.
Het is een overblijfsel van wat eens een buitenplaats
was voor de kinderen van het zusterspensionaat. Die
speelden daar aan de rand van een vijver op een
idyllische plek tussen de hoge bomen. Het
gebouwtje dateert uit 1873, de periode dat van
Gogh zichzelf ontdekte als kunstschilder.
In gedachten zie ik Oerse kinderen hier samen
liedjes zingen. Onder toeziend oog van de liefste
zuster van het pensionaat. Een soort Maria Rainer
uit The Sound of Music. In de verte keuteren
Brabantse boeren op droge zandgronden. Gebukt
onder ’t leven, zoals Vincent ze zag. Als de kinderen
klaar zijn met hun liedjes, veren de boeren op en
klappen ze met hun eeltige handen.
Tussen Oerle en Wintelre staat binnenkort een grote
feesttent. Vanuit Oers aan de linkerkant van de weg,
middenin de weilanden.
Hier viert Rabobank Oerle-Wintelre in juni haar
honderdste verjaardag. Samen met alle inwoners
van de twee dorpen. Maar liefst 60 eigen artiesten
gaan er optreden voor een enorm groot publiek. Met
bekende liedjes van 50 jaar Eurovisie Songfestival.
Onvergetelijk.
Juni wordt een echte zangmaand. Niet alleen op het
Songfestival maar ook op De Hollandse Avond van
Boergondisch Oers en op de Feestavond van Bio
60- jaar wordt er gezongen. Er stappen in één
maand meer dan 100 Oerlenaren ’t podium op. Ik
heb ’t idee dat wij minder gebukt door ’t leven gaan
dan de boeren van weleer. En dat we het steeds
makkelijker vinden om wat van onszelf te laten zien.
Het wordt weer genieten. Oers is in juni één grote
Sound of Music.

Wij zijn er weer klaar voor om met het nieuwe
seizoen te beginnen, de grond is al bewerkt en zodra
er geen vorst meer voorspeld wordt kunnen de
dahlia’s de grond in.
Ook dit jaar hebben we weer nieuwe bloemen in
vele variëteiten in vorm, kleur, en grootte. Zonder
uw hulp is dit niet te verwezenlijken, dus doen we
een beroep op alle mensen die ons een warm hart
toedragen.
Daarom zullen we onze jaarlijkse donateurs
rondgang houden in weken 23 en 24, dit is
tussen maandag 1 juni en zondag 14 juni.
Onze leden zullen dan bij u aankomen voor een
geheel vrijblijvende bijdrage.
We hopen dat u allen thuis bent.
Zo niet kunt u ook op de eerste zaterdag wanneer er
weer een bloemetje voor de donateurs wordt
gesneden uw boeketje komen halen en dan tevens
uw donatie voldoen.
U ziet er is van alles mogelijk.
Let er wel op dat u een bewijs van uw donatie
ontvangt, want dit heeft u nodig voor het wekelijks
ophalen van een boeketje dahlia’s.
Op uw bewijs staat vermeld vanaf welke datum en
hoe laat u zaterdags terecht kunt.
Ook wordt dit in de Koers van Oers vermeld.
Bekijk ook eens onze website!
www.groenenkeurig.nl
Bij voorbaat dank,
namens bestuur en leden van
Bloemenvereniging “Groen en Keurig”.
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Oersmakelijk

Gemarineerde Entrecote
Na genoten te hebben van een echte kop “Turkse
soep”, ben ik (Rob Jansen) vereerd de pollepel over
te mogen nemen van Marian van den Boomen.
De aanstaande warmere dagen evenals Marian’s
vertrouwen in mijn snijden van een “lekker stukske
vlees”, hebben geleid tot dit smakelijk recept voor
de barbecue liefhebbers. Dit gerecht heb ik voor het
eerst gemaakt toen onze oudste zoon, Bas, zijn
eerste communie deed. We waren toen net verhuisd
naar Oerle. De geur van dit stuk vlees brengt goede
herinneringen terug van die warme voorjaarsdag in
de Oerse buitenlucht. De marinade ingrediënten zijn
oosters maar goed verkrijgbaar bij elke supermarkt.
Je kunt het prima voorbereiden zodat je met je
tafelgenoten volop kunt kletsen in de zon, met een
goed glas, zonder uren in de keuken te hoeven
staan. Marineer het vlees 4-6 uur vóór de bereiding
op de barbecue. Daarna is het zo klaar. Het vlees
dient bij voorkeur in 1 stuk gemaakt te worden om
de smaak te behouden. Snijden aan tafel is daarna
al een feest op zich!
Wat je nodig hebt voor 4-5 personen:
Entrecote in 1 stuk ( 600-700 gram)
1 eetlepel sesamolie
1 eetlepel citroensap
1 eetlepel verse gember, fijngehakt
3 eetlepels suiker
1 theelepel Aziatische chilisaus
1 theelepel zwarte peper, vers gemalen
4 teentjes knoflook, fijngehakt
100 ml sojasaus

En verder nog:
1 barbecue (ik gebruik zelf gas uit gemakzucht,
maar de echte kooltjes liefhebbers kunnen het vast
ook op ouderwetse manier)
3-4 andere vleesliefhebbers
Goed weer of een afdak
Iets (of iets meer) lekkers te drinken
Aan de slag!

• Giet eerst 2 borrels in de kok.
• Vermeng alle ingrediënten (behalve vlees,

•
•

•
•
•

vrienden, barbecue, lekker drinken en afdak) in
een platte schaal waar het vlees in past. Leg het
vlees in de marinade en dek de schaal af met folie
of deksel. Zet het in de koelkast voor 4-6 uur.
Keer het vlees 2-3 keer in die tijd zodat het egaal
kleurt.
Verwarm de barbecue voor op HOOG stand.
Bestrijk het rooster met olie om vastplakken te
voorkomen.
Haal de entrecote uit de marinade en leg het op
het rooster, temper de warmtebron naar MEDIUM
(Marinade bewaren). Gril het vlees gedurende
ongeveer 5 minuten per kant om het vlees
“mediumrare” te krijgen. Persoonlijk hou ik meer
van rood vlees maar dat is beroepsdeformatie.
Langer grillen kan naar eigen believen.
Haal het vlees van het vuur en wikkel het in
aluminiumfolie. Laat het vlees nog 5 minuten
rusten alvorens het aan te snijden.
Giet de marinade ondertussen in een steelpannetje
en breng het aan de kook. Laat 2-3 minuten
zachtjes koken.
Snij het vlees in dunne plakken. Sprenkel de saus
over het vlees.

Als bijgerecht vind ik hier asperges en wat gebakken
aardappeltjes heerlijk bij. Gezien de vele creatieve
geesten in Oerle, zijn er vast nog veel meer lekkere
dingen bij te bedenken.
Ik wens jullie allen een smakelijke zomer toe!
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Met heel veel plezier geef ik de pollepel door
aan Toos van der Looy. Mede dankzij Toos en
Cis, zijn we in de loop van de jaren nog meer
gaan ontdekken, hoe leuk het is om in Oerle
te wonen. Samen hebben we al menig leuk
gesprek gevoerd over geschiedenis, anekdotes
en actuele zaken uit Oerle in hun
kapperszaak. Onze zonen vinden het nog altijd
een feest om door Toos te worden geknipt. Ik
wil van deze gelegenheid gebruik maken om
Toos, Cis en Noor te feliciteren met de
aanstaande plannen in het familiebedrijf. Nu
dochter Noor de zaak gaat overnemen, is
ook voor de toekomst, dit
karakteristiek plekje in Oerle
gewaarborgd.

RKVVO E4 kampioen!

Toos, veel plezier en succes met je recept!

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

Deze jongens en dit meisje zijn ongeslagen
kampioen geworden. RKVVO E4 !!
Na een geweldige 2e seizoenshelft heeft geen enkel
team ons meer kunnen verslaan.
Na de 7-2 overwinning op ESV was het dan zo ver.
De kampioenen werden gehuldigd in de kantine van
RKVVO en getrakteerd op friet met een frikadel of
kroket. Ook kregen ze de welverdiende beker
uitgereikt door de hoofdleider van de E, Michel Bos.
Proficiat kanjers !!!
Van links naar rechts op de foto:
Martijn van Deursen, Robyn Gilsing, Remy Lahaije,
Youri Dijkhuizen, Randy Adams,
Coen van der Grinten, Tim van Buel en Robert Prins.
Achter met spandoek de trainers/leiders:
Rob Gilsing en Peter van Deursen.

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

B&D bouwbedrijf B.V.
Leemskuilen 5
5563 CK Westerhoven
tel: 040-2010051
www.bd-bouwbedrijf.nl
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
21 mei: Hemelvaartsdag
do 10.15 uur: Woord- en Communieviering door
gebedsgroep (St. Janskoor).

Eerste H. Communie - 19 april

Op 19 april deden de volgende kinderen uit Oerle
hun Eerste H. Communie: Stan vd Broek, Lisa Das,
Denise Ham, Daan van Hoof, Willem Huijbers,
Gijs Janssen, Edyta Miacz, Mandy vd Velden,
Wouter van Vlerken, Tim Witmer, Alexander
Whitrick.
Het was een zeer zonnige dag voor de
communicanten, hun ouders, broertjes en zusjes,
hun trotse opa’s en oma’s. Veel dank aan degenen
die hen hebben voorbereid en aan de stemmige
begeleiding van The Unity. Wij hopen kinderen en
ouders nog vaak stralend en enthousiast in de kerk
te mogen verwelkomen.

Weekeinde van 23 – 24 mei:
za 9.00 uur: Woord- en Communieviering door
gebedsgroep (The Unity)
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering door
gebedsgroep.
Weekeinde van 30 – 31 mei en 1 juni: Hoogfeest
van Pinksteren
za 19.00 uur: Eerste Pinksterdag:
Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(St. Janskoor).
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders (Convocamus).
Zo 13.00 uur: Plechtige Eerste H. Communieviering
voor de kinderen uit Zonderwijk en ‘t Look.
Voorgangers Deken L. Verhoeven en M. Sanders,
pastoraal werker (St. Janskoor)
Maandag Tweede Pinksterdag:
Geen viering in deze kerk, wel om 10.00 uur in
H. Caeciliakerk
Weekeinde van 6 – 7 juni:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders.
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders.
Dinsdag 9 juni 13.00 uur:
50 jarig Huwelijksfeest van Christ van der Heijden
en Mia Smets.
Vrijdag 12 juni 14.30 uur:
Plechtige inzegening van het huwelijk van
Erwin van den Broek en Inge Geboers.
Weekeinde van 13 – 14 juni:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. Tonino.
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met
pastor J. Tonino (Convocamus).

Parochieberichten:
Gedoopt:
Veerle Muyderman, Sondervick 46
Levi Rooijakkers, Donge 20
Fenne Jansen, Sprookjesberg 6
Emma en Luke van Ekert, Aquila 15
Jenny Kelders, Hoogeind 39
Overleden:
† Maarten Kerkhof, Severinusstichting, 55 jaar
† Antonia van der Vleuten, weduwe van Adrianus
van der Velden, Kleine Vliet 1b (90 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
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,
( 040 - 205.32.66
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: ( 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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GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT
Het koor “The Unity” uit Oerle zoekt op korte
termijn een TOETSENIST(E)
Leeftijd vanaf ± 18 jaar
Heb je interesse kom dan eens op een van onze
repetitieavonden kijken en luisteren.
De repetities vinden plaats op vrijdagavond van
19.30 uur tot 21.00 uur in het Jeugdhuis,
achter d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18.
Wij dachten zelf aan iemand die goed thuis is in
muziek en die zowel van bladmuziek kan spelen en
die ook zelf veel inbreng heeft in het hoe en wat.
Instrumentarium is aanwezig. Het koor bestaat al
32 jaar en heeft een breed repertoire.
Voor meer informatie kun je bellen naar de
dirigent: Frans Loots, ( 040 – 205.13.87.
Tevens zoekt ons koor ook
ZANGERS en ZANGERESSEN
Repetitieavond, informatie of aanmelding zie
hierboven

H. Vormsel - 3 april

Op vrijdag 3 april deden twintig kinderen uit Oerle
hun H. Vormsel. Diverse voorbereidingsmiddagen
voor kinderen en ouders gingen hieraan vooraf.
Vormselwerkgroep en Mardi Sanders en uiteraard
The Unity hebben hieraan weer meegewerkt.
Pastor Jan Scheepens was de vormheer en hij liet
een prettige indruk bij kinderen en ouders achter.
Brett Borgmans, Evie de Crom, Tim van Herk,
Jette Jacobs, Meike Jacobs, Laura Kemper,
Alexander van Kollenburg, Esther van Nunen,
Kay van Pelt, Danique Peijs, Sofie Roggeveen,
Sanne van Rooij, Tom Silkens, Adri Slaats,
Jill van Soerland, Iris vd Velden, Michael vd Velden,
Pim Verouden, David vd Wal, Robin Witmer.
Ook deze groep kinderen hopen wij vaker in de kerk
terug te mogen zien.

Ziekte pastoor W. Smulders

Zoals vele parochianen inmiddels wel weten is
pastoor W. Smulders in verband met ziekte enige
tijd uitgeschakeld. Ook voor hemzelf was de Goede
Week een kruisweg, maar gelukkig kon hij nadien
meteen in het ziekenhuis terecht voor de nodige
onderzoeken. Hij is momenteel herstellende en na
deze rustperiode en de juiste instelling van de
medicatie hopen wij dat hij het weekend van
23 en 24 mei zijn werkzaamheden weer vol goede
moed kan hervatten.
Pastor Tonino zal – voor zo ver het hem mogelijk is
– de uitvaartdiensten overnemen of anderszins
regelen. De Gebedsdienstgroep neemt de geplande
weekendvieringen van de pastoor voor haar
rekening. Deken L. Verhoeven vervangt de pastoor
bij de Eerste Communievieringen en
huwelijkssluitingen.

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

Deken Verhoeven

Op 17 april is de benoeming van deken
L.J.W. Verhoeven van het nieuwe dekenaat
Eindhoven - Veldhoven - ook Aalst-Waalre, Nuenen,
Gerwen en Nederwetten definitief geworden. Door
de ziekte van de pastoor kon deken Verhoeven
meteen met een nieuw deel van zijn dekenaat
kennismaken. Reeds op zondag 19 april ging hij
samen met pastoraal werker Mardi Sanders voor in
de Eerste H. Communieviering voor de kinderen van
Oerle. Nadien werd met de deken en enkele
bestuursleden kennisgemaakt en gesproken hoe de
meeste urgente problemen nu en in de toekomst, na
het vertrek van Mardi Sanders, zouden kunnen
worden opgelost. Het bleek een constructief
gesprek, maar ook hij kan natuurlijk geen ijzer met
handen breken, priesters/diakens blijken erg
schaars. Hij heeft in ieder geval alle mogelijke
medewerking toegezegd.

Afscheid Mardi Sanders

Het afgelopen jaar hebben wij er allemaal al een
beetje aan moeten wennen. Mardi is sinds augustus
2008 niet meer –zoals voorheen- werkzaam binnen
de parochie. Gelukkig wilde hij ons niet zo maar aan
ons lot overlaten en is hij sindsdien nog wel
1 weekend per maand te horen en te zien als
voorganger in beide kerken. Ook de voorbereiding
van Eerste Communicanten en Vormelingen in beide
kerken heeft hij met behulp van de beide
werkgroepen nog voor zijn rekening genomen. Het
was niet altijd even gemakkelijk en de lange reistijd
heeft hij nogal eens voor lief moeten nemen.
Het definitieve einde van zijn activiteiten binnen
onze parochie is na 8½ jaar bijna in zicht. Uiteraard
is er in beide kerken een afscheidsdienst voor de
parochianen die in de loop der tijden erg gehecht
aan hem zijn geraakt. Op zaterdag 4 juli zal hij voor
het laatst voorgaan in de St. Jan de Doperkerk en op
zondag 5 juli zal dit het geval zijn in de
H. Caeciliakerk. U zult hierover in de volgende
uitgave uiteraard nog meer informatie over kunnen
lezen, maar kunt deze data vast noteren.

Vrijwilligersavond

Op vrijdag 25 september staat de volgende
vrijwilligersavond alweer gepland. Maak hiervan vast
een aantekening op uw kalender, dat voorkomt
hopelijk dubbele afspraken.
7

Vandalisme

Na jaren van betrekkelijke rust werden in de nacht
van 18 op 19 april de beschermramen en de
achterliggende glas-in-loodruiten van de
St. Jan de Doperkerk weer zwaar op de proef
gesteld. Helaas konden zij dit keer het geweld van
zware straatklinkers niet meer doorstaan en moest
de koster voor de vieringen nog stevig aan de slag
om de zij-ingang en de kapel weer glasvrij te
krijgen. Er werd aangifte gedaan bij de politie, maar
helaas zijn het grote aantal glas-in-loodramen van
de kerk te duur om te verzekeren. Misschien is
Slachtofferhulp voor de dader een beter alternatief
dan voor ons parochianen, maar onnodig en storend
blijft het in ieder geval wel.

Verslagje vormselviering
Vormselviering op 3 april 2009.
Wij deden het vormsel in St. Jan de Doper in Oerle.
Onze namen zijn Laura, Kay, Tom, Meike, Jette,
Esther, Bret, Jill, Evie, Sanne, David, Robin, Adri,
Michael, Tim, Iris, Sofie, Alexander, Danique, Pim en
Joyce.

Op vrijdagavond om 19.00 uur moesten we bij de
kerk zijn om eerst foto’s te laten maken met je
familieleden.
Iedereen zag er feestelijk uit.
De kerk was mooi versierd met onze silhouetten.
Om half 8 begon de viering. In het begin moesten
we allemaal naar voren komen om onze doopkaars
aan te steken en onze doopbelofte te herhalen.
Toen moesten mijn ouders hun hand op mijn
schouder leggen en ook wat voorlezen uit het
boekje.
En daarna moesten we 1 voor 1 naar voren komen
tussen onze ouders in en werden we gezalfd door de
vormheer Deken J. Schepers.
Even daarna kwam de communie.
Het was een mooie vormselmis, ook vanwege het
koor The Unity, die kei goed zongen.
De foto’s konden we op 20 april uit gaan zoeken.
Pim Verouden.
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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:

Is het een familiebedrijf, zo ja hoeveel
generaties is het al in de familie?
Mijn opa had destijds ook een schildersbedrijf. Hij
startte hiermee in 1923 en het bedrijf werd 1958
doorgegeven aan zijn 3 zonen. Nadat ik de
schildersopleiding MTS Sint Lucas in Boxtel had
voltooid heb ik ongeveer 6 jaar bij de Gebr. Segers
gewerkt. In mei 1992 ben ik voor mezelf begonnen
en heb het 1e jaar alleen gewerkt, daarna wat
gegroeid.
Hoeveel personeel heeft het bedrijf?
Het bedrijf is totaal met 9 man, inclusief mezelf,
want ik schilder zelf gewoon mee zoveel als mogelijk
is. Daarnaast doet mijn vrouw het administratieve
werk.
Wat doet het bedrijf? Wat achtergronden over
het werk?
Ik houd me bezig met schilder- en behangwerk,
zowel voor particulieren als bedrijven en
instellingen.

Wie is de directeur?
Ik, Robert Segers, ben de eigenaar van het bedrijf.
Hoelang bestaat het bedrijf al?
Ik ben het bedrijf gestart in mei 1992 (bestaat dus
17 jaar). Daarvoor heb ik nog bij andere bedrijven
gewerkt en nog 6 jaar bij het bedrijf van mijn vader
en oom, gebr. Segers. Dit bedrijf is in juli 2002
gestopt.

Robert met een van zijn bedrijfsbussen.
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Het interview
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

Severinus 50 jaar
“Een ‘gewoon’ huishouden met leuke
en minder leuke dingen!”
Dit jaar viert Severinus haar vijftig jarig
bestaan. In de maanden mei en juni worden er
voor de personeelsleden, bewoners en
familieleden diverse festiviteiten
georganiseerd. We gaan in gesprek met
directeur Ad Hendriks en laten de afgelopen
vijftig jaar nog eens de revue passeren.
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken
Ad Hendriks begint meteen enthousiast te vertellen.
“In Zeelst is het vijftig jaar geleden allemaal
begonnen in twee villa’s met 't Honk. Destijds is het
ontstaan als een particulier initiatief om
verstandelijk gehandicapte kinderen op te vangen.
Thuis waren daar geen mogelijkheden voor. De
gezinnen waren vijftig jaar geleden veel groter dan
nu. Er was veel armoede en er waren geen speciale
voorzieningen zoals tegenwoordig de AWBZ. Vroeger
werden er op zeer jonge leeftijd al kinderen binnen
gebracht omdat de mensen dachten dat ze bij
’t Honk misschien nog iets konden verbeteren of
toevoegen aan de situatie van hun kind.”
Opening Locatie De Berkt
Ad Hendriks gaat verder: “Maar die kinderen werden
ook groter en op een gegeven moment is besloten
de volwassenen en kinderen te scheiden en toen (in
1972) is de locatie op de Berkt geopend. Kinderen
van ’t Honk konden rond de 18/19 jaar doorstromen
naar de Berkt.

Koningin Beatrix en directeur Ad Hendriks.
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DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

Vrij snel daarna (in 1978) ontstond het plan om
mensen ook buiten het terrein te plaatsen in gewone
huizen. Mensen konden dan onder begeleiding
zelfstandig wonen in woongroepen midden in een
Veldhovense woonwijk.”
Thuisondersteunende zorg
“Vanaf 1982 was het mogelijk om
thuisondersteunende zorg aan te vragen. Dat was
eigenlijk de voorloper van de huidige logeerhuizen.
Mensen die hun kind zelf verzorgen hebben ook wel
eens behoefte aan rust of een weekendje weg. Zij
dragen dan de zorg over aan ons. Hun kind komt
dan hier terecht in een logeerhuis. Ouders zien er
meestal tegenop om hun kind weg te brengen
omdat ze vaak speciale aandacht nodig hebben.
Toch vinden de kinderen zo'n logeerhuis geweldig.
Ze leren er lotgenootjes kennen en maken snel
vriendjes, dat wordt dan weer doorverteld en
zodoende wordt de wachtlijst alleen maar langer.
Momenteel helpen we zo in de regio Eindhoven
ongeveer 350 gezinnen.
De thuisondersteunende zorg is gedurende de jaren
fors uitgebreid (thuiszorg, dagbesteding, logeren,
naschoolse opvang, gezinsbegeleiding, advisering en
behandeling). Voor de dagbesteding hebben we
momenteel plaats voor zo'n 25 tot 30 personen. In
totaal hebben we ruim 350 cliënten die thuis wonen
en toch van onze voorzieningen gebruik maken.”
Omgekeerde integratie
“Momenteel wonen er in Veldhoven 100 mensen van
ons verspreid over 16 huizen. Het gaat om de
hogere niveau bewoners die ook sociaal aangepast
zijn. Vroeger was de inrichting gesloten en voor
velen een veilige, beschutte plaats. Nu halen we de
samenleving naar ons toe en spreken we van
omgekeerde integratie. Uitgangspunten zijn:
1. het normalisatieprincipe. Dat betekent: Wonen
zoals andere mensen en mèt andere mensen.
2. Het in-de-gratieprincipe. Wij hebben ervoor
gekozen om de “t” in het woord integratie te
vervangen door een “d”. In de gratie betekent:
Je hoort erbij.
De vraag is dan natuurlijk: Wie moet zich aan wie
aanpassen, gehandicapten aan gewone mensen of
gewone mensen aan gehandicapten. En wat zijn
gewone mensen, voor gehandicapten kun je net zo
goed "ouderen" invullen of "buitenlanders" of
"moeilijke kinderen".

Ze maken allemaal deel uit van de samenleving! Nu
zie je in de wijk gewone huizen staan tussen onze
huizen. Maar er is bewust veel afstand gecreëerd
tussen de huizen. Je ziet altijd een tuin, een haag,
dan een stoep of een fietspad en een sloot.
Bovendien hebben onze huizen grote tuinen omdat
sommige bewoners nogal luidruchtig kunnen zijn.
Gedragsmoeilijke bewoners en bewoners van een
laag niveau kunnen niet alleen rondlopen. Zij zijn te
vergelijken met een 1- of 2-jarige. Jullie laten je
peuters ook niet alleen op straat spelen. Ze lopen
altijd samen met een begeleid(st)er.”

De Koningin op bezoek bij enkele bewoners.

Meespelen
“Momenteel is het contact tussen de wijkbewoners
en Severinus heel goed. Onze bewoners worden ook
bij activiteiten in de wijk betrokken en de
Wijkvereniging is heel erg actief. Ook de kinderen in
onze wijk leren goed hoe ze moeten omgaan met
onze bewoners. Laatst waren hier op het veldje
bijvoorbeeld kinderen aan het voetballen, vijf tegen
vijf. Een van onze bewoners wilde heel graag
meedoen, maar was volgens die jongens eigenlijk
niet goed genoeg. Toch werd hij bij het spel
betrokken. Die kinderen zeggen niet: “Je mag niet
meedoen”, maar lossen het op door te zeggen: “Jij
mag Mark Koevermans zijn, maar die zit nu wel op
de reservebank.” Onze bewoners vinden dat dan ook
prima en ze horen er toch een beetje bij!”

Dagbesteding
“De bewoners die iets meer in hun mars hebben,
krijgen dagbesteding aangeboden. Sommigen gaan
gewoon iedere dag werken. Zo hebben we in
Veldhoven allerlei kleinschalige bedrijfjes opgezet
om deze mensen aan het werk te houden. Het gaat
ons dus niet om het draaien van productie, maar het
gaat erom de bewoners een entiteit te geven. Het
zijn vooral niet-commerciële, ambachtelijke
projecten waarbij van alles gemaakt wordt. We
maken kaarsen, papier, zeep en we hebben
bijvoorbeeld een eigen kopieshop en een bakkerij.
Als een bewoner kan zeggen “Ik ben bakker”, dan is
hij iemand en telt hij ook echt mee. Er gaan ook een
aantal mensen iedere morgen met een busje naar
de Makro. Wat ze daar doen is beveiligingsboxen
aanbrengen om artikelen, maar ze kunnen in ieder
geval zeggen: Ik werk bij de Makro! Ze krijgen
bijvoorbeeld ook Makrokleding, zijn lid van de
personeelsvereniging, etc. Dat geeft hen een gevoel
van normalisatie.”
Jubileum activiteiten
“De mensen met een heel laag zintuiglijk niveau zijn
moeilijk benaderbaar. Soms werk je jaren met
bepaalde personen samen en zelfs dan is er weinig
herkenning. Ze tonen geen ontwikkeling. Voor
personeelsleden is dat zeer zwaar. Het geeft toch
meer voldoening als je weet dat mensen naar je
uitkijken als je ze komt verzorgen en als ze een
glimlach tonen of op een andere manier hun
blijdschap uiten als je er weer bent. Toch willen we
ook met hen het 50-jarig jubileum vieren. Dat doen
we bijvoorbeeld door heel sensitief bezig te zijn
(speciale massages geven, lekker eten, met
klankkasten werken, etc.) tijdens een aparte
speciale dag.
Voor de overige bewoners hebben we diverse dingen
georganiseerd. We hebben een grote feestavond
voor bewoners, ouders en vrijwilligers. We hebben
een Open Dag op 7 juni. Het vuurwerk dat we
normaal op oudejaarsavond afsteken zal nog
grootser zijn, in de wijken hebben we extra
activiteiten gepland, we geven een
jubileummagazine uit en er wordt een nieuwe DVD
uitgebracht.”
Materiële vooruitgang
“Gelukkig is er in de loop der jaren wel een
ontwikkeling gaande in materieel opzicht. We
hebben nu veel meer mogelijkheden dan vroeger.
Vroeger hadden we niks, maar toen waren we ook
socialer. Nu we materieel onafhankelijk zijn, hebben
we elkaar niet meer nodig. Wij hebben bijvoorbeeld
een kersenboom thuis. Vroeger ging ik altijd bij onze
buurvrouw een trap lenen om bij ons de kersen uit
de boom te plukken. Als dank voor het lenen van de
trap bracht ik haar altijd een grote schaal kersen.
Totdat mijn kinderen een goed verjaardagscadeau
voor mij wisten; ze kochten een trap. Dan hoefde ik
niet meer speciaal naar de buurvrouw om de trap te
lenen. Ik wil dus zeggen: materiële vooruitgang
betekent meestal sociale onafhankelijkheid en dat is
niet altijd positief.”
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Een gewoon huishouden
De afgelopen vijftig jaar hebben we hier heel wat
meegemaakt. Een bewoonster (Ria) woont hier al
vanaf het begin. Zij wordt tijdens de feestelijkheden
natuurlijk ook extra in het zonnetje gezet. Verder
heb ik heel veel bijzondere, leuke en minder leuke
dingen meegemaakt. Dat heb ik destijds ook tegen
koningin Beatrix gezegd. Ik zei: “Majesteit, omdat u
op bezoek komt, hebben we allemaal ons nette pak
aangetrokken en de tuin netjes geharkt, maar wat u
te zien krijgt is en blijft een gewoon huishouden met
leuke dingen en minder leuke dingen!”

Pinksterfietstocht

Pinksterfietstocht 1e Pinksterdag
Zin in een leuke fietstocht
samen met de hele familie, doe
dan mee op zondag 31 mei
a.s. want dan staat de
jaarlijkse Pinksterfietstocht
weer op het programma. Het is
een oriëntatietocht van ± 22 km
door de bossen van Oerle en
omliggende dorpen.
De tocht is geschikt voor jong en oud. Er is een
rustpost waar halverwege de dorst gelest kan
worden en er zijn leuke en lekkere prijzen te
winnen.

Het bezoek werd afgesloten met een korte
informele bijeenkomst. Aan het eind van de
bijeenkomst werd een mooi schilderij aan de
Koningin aangeboden door Daniëlle Mientjes en
Frank van de Wittenboer.

Inschrijven en starten kan tussen 13.00-14.00
uur bij Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle. Het
inschrijfgeld bedraagt € 1,50. Kinderen tot 6 jaar
kunnen gratis deelnemen en kinderen tot 12 jaar
betalen € 1,--.
De fietstocht eindigt ook weer bij d’Ouw School
waarna aansluitend de prijsuitreiking zal
plaatsvinden. Noteer zondag 31 mei dus in je
agenda want we rekenen op een grote opkomst.
Stichting Jeugdbelangen Oerle
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Teun in China

Voor al uw thuiszorg en
hulp in de huishouding,
bel Zorgcentrum Merefelt!
Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.

Werken en Reizen
De onoverzichtelijke berg documenten in de folder
op mijn laptop genaamd ‘Development Internship’
groeit gestaag en een blik naar titels als ‘verhaal
koers september’ maken me ervan bewust hoe lang
ik al weg ben. Ik leef echter bij het moment en dus
voelt het volkomen natuurlijk aan dat ik al weer een
hele tijd in China vertoef.
De gesprekken die met enige regelmaat
plaatsvinden met mijn ouders op skype (telefoneren
via het internet) geven mij de indruk dat mijn
bezigheden aan de andere kant van de wereld toch
niet geheel onopgemerkt blijven in Oers, hetgeen
mij zeer zeker deugd doet! Dat jullie ook echt mijn
verhaaltjes in de Koers lezen is natuurlijk helemaal
geweldig. Maar goed, voor ik het weet loop ik weer
in ’t Brabants land rond en lijkt het tijden geleden
dat ik in hartje China een verhaal als dit schreef.
Leven in China bevalt prima, al moet ik zeggen dat
de standaard werkweek al snel routine begon aan te
nemen en niet heel spannend meer te noemen is.
De weekenden daarentegen zijn vol activiteiten
aangezien ik vrijwel zonder uitzondering vrijdag of
zaterdag in een trein klim om een van de
omringende steden te bezoeken. Hoewel de grootste
steden aan de kust liggen was het hier in Henan
province dat de eerste tekenen van civilisatie zich
begonnen af te spelen duizenden jaren geleden
hetgeen resulteert in verscheidene cultureel /
historische trekpleisters. Zo heb ik tot op heden
Luoyang en Xi’an (meerdere malen) bezocht, welke
tot de oudste steden van China behoren. De alom
bekende Longmen Grotten en het Terracotta Leger
waren ook wel degelijk de moeite van het bezoeken
waard ondanks exorbitant hoge entree prijzen (voor
Chinese begrippen). Komend weekend ben ik van
plan om me naar Kaifeng te begeven, even
eeuwenoud maar wellicht wat minder bekend. En
verder staan Beijing, Shanghai en mogelijk Hong
Kong en Macau op het programma.

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

In de klas...
Ondertussen probeer ik zoveel mogelijk van de
(lokale) Chinese cultuur mee te krijgen, dat was
immers een van de redenen deze baan te nemen. Ik
ben al herhaaldelijk door collegae uitgenodigd voor
diner / lunch en ik heb al menig Chinees huis van
binnen gezien en van de hieraan gekoppelde
gastvrijheid en uitmuntend lekker eten kunnen
genieten.
Om jullie wat inzicht te verschaffen in het
educatieve stelsel hier; bij deze even een indrukje
van het leven van de gemiddelde vijftienjarige
scholier in China. De dag begint om zes uur
’s ochtends en ontbijt is om zeven uur in de kantine
van de school. Klassen starten omstreeks half acht
en eindigen pas om tien uur ’s avonds. Enige
onderbreking hiervan zijn een lunch pauze en een
diner pauze waarin regelmatig lichamelijke
oefeningen gedaan dienen te worden. Wanneer de
jongelui uiteindelijk na tienen in het ouderlijk huis
komen behoort er nog huiswerk gedaan te worden.
Dit ontzettend intensief ritme kent slechts een
weekend elke andere week, hetgeen inhoudt dat pas
na twaalf dagen enig respijt wordt gegund.
Dusja.. al met al hebben wij het in Nederland zo
slecht niet getroffen als scholier zijnde!
Volgende keer meer over mijn avonturen omgaande
mijn reis langs de kust! En een blik naar wat de
toekomst in zal houden. Maar voor nu,
Groeten uit China!
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Romeinse nederzetting
Romeinse nederzetting gevonden
in Oerle

Door Ad Adriaans

Oerle-Zuid. Fase 1 van het uitbreidingsplan
Veldhoven-West. Hoe zal het er hier over een aantal
jaren uit zien? We gaan er ongetwijfeld achter
komen. Maar voor de bebouwing van het gebied
start moet worden onderzocht hoe het er hier
eeuwen geleden heeft uitgezien. Het plangebied
biedt een buitengewone kans voor het onderzoek
naar (de ontwikkeling van) het agrarisch
cultuurlandschap. Onderzoek dat noodzakelijk wordt
geacht om inzicht te krijgen in de agrarische
bedrijfsvoering, de vorming en vormgeving van het
landschap en uiteindelijk in de belevingswereld van
mensen die de agrarische samenleving rondom
Oerle vormden. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door archeologen van AAC Projectenbureau dat
onderdeel is van de Universiteit van Amsterdam.
Proefsleuvenonderzoek
Van medio januari tot eind maart 2008 hebben de
archeologen proefsleuvenonderzoek verricht op het
eerste deel van het plangebied, direct ten zuiden
van Oerle. Het cultuurlandschap was hierbij een
belangrijk onderwerp. Uit het
proefsleuvenonderzoek kwam een drietal
vindplaatsen naar voren die voor nader onderzoek in
aanmerking kwamen: een mesolitische
vuursteenvindplaats, een Romeinse nederzetting en
het middeleeuwse vroegmoderne open
akkercomplex.
Excursie
De afgelopen tijd zijn de archeologen weer op het
terrein bezig geweest, en wel in de noordwesthoek
van het terrein. Daar zijn sporen gevonden van een
Romeinse nederzetting uit de Midden-Romeinse tijd
(70-270 na Christus). Op 21 april gaf het
projectenbureau een tussentijdse stand van zaken
aan belangstellenden. Tussen 15.00 uur en 18.00
startte elke uur een excursie naar het terrein vanaf
de Janus Hagelaarsstraat. Archeoloog Johan Verspay
van het in Amsterdam gevestigde AAC verzorgde
een boeiende rondgang door het onderzoeksgebied.

Romeinse nederzetting
De nederzetting moet naar schatting zes à zeven
hectare groot zijn geweest. Er zijn geen
aanwijzingen gevonden dat er militairen gewoond
hebben, er is ook geen weg gevonden. Opmerkelijk
is dat de nederzetting omgeven blijkt te zijn door
een forse greppel. Het zou kunnen dat dit een
markering is die aangeeft dat dit een ander
rechtsgebied is. Het afgegraven deel is omgeven
door metershoge bergen zand. Er zijn in totaal
zeven huisplaatsen gevonden. “De huizen waren van
hout. Er zijn hiervan restanten gevonden in de vorm
van verkleuringen in het zand. Wij bestuderen deze
verkleuringen en maken doorsneden van het vlak.
Deze sporen blijken paalkuilen te zijn”, legt Verspay
uit. Met paaltjes op de plaatsen waar ooit de houten
palen hebben gestaan wordt de plattegrond van het
huis gemarkeerd. Op basis van het vondstmateriaal
kunnen uitspraken worden gedaan over de datering.
Potstal
Op een andere locatie op het terrein zijn
archeologen bezig met het voorzichtig verwijderen
van een laagje zand. “Hier zou een Romeinse potstal
kunnen hebben gestaan. Maar een aangekoekte
leemlaag zou er weer op kunnen duiden dat het
geen potstal is geweest, maar wellicht een
bijgebouwtje waar ambachtelijk gewerkt werd met
bijvoorbeeld een weefgetouw. Er zijn op deze plaats
ook kleine Romeinse scherven gevonden welke de
archeologen niet doen denken aan een potstal. Er is
ook een aantal muntjes gevonden, deze zijn in
onderzoek bij de conservator.”

Zoeken naar de Romeinse potstal.
Mysterielocatie
Op de plaats waar voorheen de bedrijfshal van
Peelen Staalbouw stond is een plattegrond van een
huisplaats gevonden die opvallend anders is dan de
anderen. De sporen zijn groter dan die van het
andere gebouw. Het gaat hier om twee rijen van vijf
zware staanders en één op de kopse kant. Verspay:
“Ons idee is dat de palen zijn uitgegraven. Het lijkt
erop dat men klaar was met wonen, en het huis
heeft verlaten en meegenomen. Ook is er heel
weinig vondstmateriaal. Vooralsnog is dit voor ons
een mysterielocatie.”
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Armbandje
Aan de rand van het terrein hebben de archeologen
een natte, verzonken gelegen laag ontdekt. Ook
vond met hier sporen van brandplekken, plaatsen op
de grond waar men vuur gestookt heeft. “We
hebben hier een klein bronzen armbandje gevonden.
Natte lagen staan in de Romeinse belevingswereld
bekend als plaatsen waar je contact kunt maken met
de ‘andere’ wereld. Het is mogelijk dat hier
religieuze handelingen zijn verricht”, legt Verspay
uit.
Waterput
In totaal zijn er twee waterputten ontdekt. Dit
geringe aantal wekt enige verbazing. Dit wil niet
zeggen dat het vieze mensen waren, maar vormt
een aanwijzing voor gemeenschappelijk gebruik van
de put, volgens de archeoloog. Aan de humeuze
band onderin de put is te zien dat het een
zogenaamde kistput betreft. De kuil moet met een
kraan nog dieper worden uitgegraven. Van een put
die eerder op het terrein is gevonden is vastgesteld
dat deze stamt uit het jaar 212 na Christus.
Topvondst
De topvondst tot nu toe werd op woensdag 15 april
gedaan. Dat blijkt een dolium (voorraadpot) te zijn.
Verspay toont foto’s van de voorraadpot met inhoud
die momenteel door de conservator met behulp van
röntgenstralen wordt onderzocht.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

IJzerwinning
In het vondstmateriaal zijn ook sporen gevonden die
duiden op ijzerwinning. Dit mag voor de Kempen
zeer opmerkelijk heten omdat, buiten de villa van
Hoogeloon, hiervan geen voorbeelden in de regio
bekend zijn. Verspay is blij dat de schade aan de
nederzetting door latere bebouwing beperkt is
gebleven. “Zo’n driekwart ervan is nog goed te
onderzoeken. We hebben van de nederzetting nu
één vijfde deel bekeken.” Rond Koninginnedag
hebben de architecten hun onderzoek afgesloten. Of
ze nog een keer terug kunnen komen hangt af van
de gemeente Veldhoven. “Maar we komen graag nog
een keer terug”, besluit Johan Verspay.

Verspay toont een foto van de voorraadpot.
De pot is gevonden in een kuil. De ruimte naast de
pot in de kuil was opgevuld met potscherven.
Verspay is in zijn nopjes met deze vondst. “Het is
een complete pot met ijzeren inhoud. Er zit ijzerslak
in en echte ijzeren voorwerpen.” Waarom denkt de
archeoloog dat deze pot ooit in de grond is gestopt?
“We verwachten dat dit ensemble van (smeed)
gereedschap en ijzerslak te maken heeft met een
ritueel. Men heeft hiermee iets tot uitdrukking willen
brengen.”

Verspay toont een opgraving van een huisplaats.

Belangstelling voor de
Veldhovense politiek?
Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl
Secretariaat: Biezenkuilen 90, 5502 PG Veldhoven,
( 040-2539663, fractie@cda-veldhoven.nl
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39e St Jansmarkt

39e St Jansmarkt op komst
Op zondag 28 juni wordt op de brink in Zandoerle
de 39e st Jansmarkt gehouden.
Er zal weer een bonte reeks van kramen zijn waar
zaken van allerlei aard worden aangeboden.
Zowel commercieel als niet commercieel, er zijn
kramen die voor het geld komen en er zijn kramen
die komen om hun eigen gemaakte spullen aan de
man te brengen of die voor een goed doel proberen
een paar centen te verdienen, zo ook verenigingen
als bijvoorbeeld de pony club, die kinderen op een
pony laten rijden tegen een kleine vergoeding.
Zo zou je ook kunnen bedenken dat er meer
verenigingen zouden zijn die op een of andere
manier hun vereniging in de kijker willen zetten of
de kas eens bijspekken.
Dit is hier mogelijk, want tegen een lage prijs kan
een oerlese vereniging hier een kraam afhuren.
Als jouw vereniging hiervoor belangstelling heeft,
kun je contact opnemen met:
Margriet van Beers
Zandoerle 42
( 2051316
Bekijk ook eens onze website:
www.stjansmarkt.nl
Deze is vanaf nu in de ‘lucht’.

Wisseling van de wacht

Op de maandagmorgen gymnastiekgroep heeft een
wisseling van de wacht plaatsgevonden.
Of om het wat duidelijker te zeggen: er is een
andere persoon, die vanaf nu de leiding in handen
heeft bij het bepalen van de oefeningen die gedaan
worden.
Jarenlang hebben we onder leiding van Mieke onze
capriolen mogen maken, maar omdat Mieke haar
werkprogramma veranderde, werd het voor haar
noodzakelijk om deze gymgroep vaarwel te zeggen.
Harm is vlak voor haar vertrek een kijkje komen
nemen bij onze groep en heeft besloten het stokje
van Mieke over te nemen.
Sinds maandag 20 april wordt deze groep nu geleid
door Harm. Ja, een man dit keer en dat is natuurlijk
sowieso fijn voor Cor (of juist niet!), want nu staat
hij niet meer zo alleen in het hennenhok.
Wellicht is dit dan ook een reden voor meer mannen
om deze groep te komen versterken.
Vrouwen blijven natuurlijk ook welkom hoor, want
het is tenslotte nog altijd zo: Hoe meer zielen … hoe
meer vreugd!
Dus … voor een ieder die interesse heeft in bewegen
en dan wel speciaal bewegen met een groepje
medemensen … kom gewoon eens op een
maandagmorgen binnenstappen en kijk en probeer
of deze manier van bewegen ook iets voor jou is.
Elke maandagmorgen van 10.00 uur tot 10.45 uur
wordt er aan de spiertjes gewerkt en daarna…
babbelen we even lekker na onder het genot van
een kopje koffie.
Ik zal dan maar zeggen: Tot gauw!
Thea Hogewoning.

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

De 100 jaar Rabobank
Oerle-Wintelre-motortoertocht
oftewel de “Jubileumtocht”

14 juni 2009, feesttent bij de Biemeren,
start om 9.00/9.30.
Beste motorliefhebber, vanwege het feit dat de
Rabobank dit jaar allerlei festiviteiten voor alle lagen
van de bevolking van Oerle en Wintelre ondersteunt,
wordt ook het motorrijden tot een gesponsorde
Rabo-activiteit gerekend.
Vandaar dat de Motorvereniging Wintelre en de
Oerse Motortoertochten de koppen bij elkaar hebben
gestoken en een leuke motorrit hebben
georganiseerd met na afloop een barbecue in de
Rabo-feesttent bij de Biemeren.
Door de Rabo-sponsoring is dit jaar zowel deelname
als de barbecue gratis en traditiegetrouw is er ook
dit jaar bij de start weer de koffie+gebak en na
afloop is de herinnering+de foto van bij het vertrek
wederom af te halen.
In verband met de te bestellen artikelen is het nodig
om het aantal deelnemers van tevoren te weten en
daarom graag uiterlijk één week van tevoren de
onderstaande gegevens volledig ingevuld inleveren
bij een van de onderstaande personen:
Tinus Stroosma, Het Aangelag 11,
Wintelre (040-2052512)
Pierre v/d Velden, Kleine Vliet 1,
Wintelre (040-2052354)
Egbert Daal, Welle 8,
Veldhoven (040-2053543, info@egbert-daal.nl)
Johan van Kessel, Zittard 61,
Veldhoven (040-2051330)
Bob van Soolingen, Boonberg 11,
Veldhoven (040-2052213)
Naam

: ……………………………………………………………………………………

Adres
: ……………………………………………………………………………………
Telefoon
: ……………………………………………………………………………………
E-mailadres invullen a.u.b.:……………………………………………………………
Doet mee met aantal motoren:

………… x

Doet mee met BBQ:
> volwassene (ouder dan 12 jaar): ………… x
> kind (jonger dan 12 jaar):
………… x
*Als Motorrijder van het jaar 2009 (alleen kandidaten uit Oerle en Wintelre)
nomineer ik bij deze:..........………………………………………………………….....
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Overpeinzingen

De beste manier om de crisis te lijf te
gaan is …
Daar sta je dan met je goeie gedrag … midden in
een crisis en je kunt geen hap door je keel krijgen!
De entreehal, waarin je je bevindt, is schitterend om
te zien en de grote brede trap noodt uit om naar
boven lopen.
En daar - juist boven de trap - staat het … met
koeien van letters;
De beste manier om de crisis te lijf te gaan is
te beginnen met een 5-gangenmenu.
Begin er dan maar eens aan. Aan zo’n vijf
gangenmenu bedoel ik.
Goed, het gebouw is groot genoeg, dat heb je allang
gezien, maar gangen?
Voorlopig is er alleen de grote entreehal zichtbaar
met natuurlijk die prachtige indrukwekkende trap.
Zul je het wagen om die trap op te gaan?
Voorzichtig kijk je om je heen en nee … er is echt
niemand die op je let. Iedereen is bezig met … of het
inschrijven van nieuwe gasten of met de verzorging
van de vele prachtige plantenbakken.
En dan doe je een poging.
De trap op! En ja hoor daar is de eerste gang
zichtbaar.
Het is een heel lange gang belegd met een
karmijnrode loper en vele deuren en schilderijen aan
beide zijden.
Aan het einde van de gang lijkt zich een nieuwe trap
te bevinden en nieuwsgierig loop je de gang dus
helemaal door.
Geen deur gaat er open en ongestoord kom je aan
bij de trap en boven die trap staat wederom met
koeienletters een tekst:

De beste manier om de crisis te lijf te gaan is
te beginnen met een 4-gangenmenu.
Natuurlijk ga je ook deze trap op om dan boven
weer op een gang uit te komen, alweer met een zo’n
mooie rode loper, prachtige schilderijen aan beide
wanden en een heel stel deuren aan weerszijden.
En aan het einde van de gang … wederom een
uitnodigende trap.
Je loopt ook deze gang door en ziet net als voorheen
boven het trapgat een tekst:
De beste manier om de crisis te lijf te gaan is
te beginnen met een 3-gangenmenu.
Omdat je heel nieuwsgierig bent waar dit alles op uit
zal gaan draaien, stap je ook dit keer de trap weer
op om dan boven ten derde male een gang te
vinden, die bijna een kopie is van de voorafgaande
gangen en dus ook een trap heeft aan het einde van
de gang.
Ook deze gang loop je helemaal door en je ziet
boven het trapgat de volgende tekst:
De beste manier om de crisis te lijf te gaan is
te beginnen met een 2-gangenmenu.

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

Zal je het doen, of zul je het laten?
Nee, doen natuurlijk! En je bestijgt barstend van
nieuwsgierigheid ook deze trap.
Boven aan de trap gekomen is echter geen gang te
zien, maar alleen een deur. Een prachtig bewerkte
brede glazen deur en daardoor zijn nog net de vele
met damast beklede tafels te zien.
Je loopt op de deur af en juist wanneer je wilt
proberen om de deur open te maken, valt je blik op
een heel klein briefje dat net boven ooghoogte op de
deur hangt.
In verband met de crisis
is het restaurant
tot nader order gesloten!
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Santiago de Compostella
Op weg naar Santiago de Compostella
Een aantal jaren geleden begon het als een droom.
Met vier goeie vrienden op de fiets naar Santiago de
Compostella. In een maand tijd 2500 km fietsen met
volle bepakking, naar het meest noordwestelijke
puntje op het Iberisch schiereiland.
Op zondag 26 april 2009 was het dan zover. Om
9.00 uur verzamelden we in de Janus
Hagelaarsstraat. De voorbereidingen waren achter
de rug, de hoognodige spullen waren aangeschaft,
de tassen gepakt en de banden opgepompt…. Onze
tocht kon beginnen.
Het was hartverwarmend om te zien hoeveel familie,
buren, vrienden, collega’s en bekenden waren
gekomen om ons uit te zwaaien. Zelfs een heus
spandoek werd gemaakt. Om 9.45 uur vertrokken
we in onze gesponsorde tenues.

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
Sint-Jakobsschelp
De Oerse Bikers hadden hun zondagse fietstocht
aangepast en vergezelden ons tot aan de grens
Nederland-België bij Postel. Dat was wel heel
bijzonder. Vandaar fietsten we met z’n vieren
verder.
Deze eerste dag zijn we gekomen tot Wolvertem,
120 km (via Postel, Retie, Lier, Mechelen richting
Aalst) in 6 uur en 10 minuten (gemiddeld ongeveer
20 km per uur). De eerste stempel hebben we
gehaald in Lier, waar we de eerste St Jacobkapel
bezocht hebben en waar de eerste stempel in ons
pelgrimspaspoort gezet werd. In Mechelen op het
stadsplein hebben we stilgestaan bij de nodige
culturele en religieuze bezienswaardigheden. De
weersomstandigheden waren redelijk, in het begin
wat motregen, daarna droog en bewolkt,
temperatuur 15 graden. Mooi om langs de rivier de
grote Neete te fietsen over het jaagpad, waar
vroeger de schepen voortgetrokken werden.
De eerste overnachting brachten we met z’n vieren
op 1 kamer door in de kelder van de locatie. Samen
met onze fietsen, want een pelgrim verlaat nooit zijn
fiets!
Santiago de Compostella is een van de belangrijkste
christelijke bedevaartsoorden. Volgens een legende
zou het graf van de apostel Jakobus, een van de
discipelen van Jezus, zich hier bevinden. De
pelgrims op weg naar Santiago zijn herkenbaar aan
de Sint-Jakobsschelp, het teken van de heilige
Jacob. We hebben dan ook alle vier zo’n schelp op
onze fiets zitten.

De fietsers in hun outfit gesponsord door de
Rabobank Oerle-Wintelre.
Sponsors bedankt
Bij deze willen we Rabobank Oerle-Wintelre nog van
harte bedanken, omdat die er voor gezorgd heeft
dat wij er op en top uit zien in onze prachtige
outfits. Ook bedanken we ‘de Vocht
zorghulpmiddelen’ voor de mooie shirts die we
hebben gekregen.

Website
Als deze Koers bij u op de mat valt gaan we alweer
richting de Pyreneeën… Als alles meezit natuurlijk,
maar daar gaan we wel vanuit. U kunt ons volgen op
onze website:
www.compostella2009.waarbenjij.nu.
Reacties zijn natuurlijk van harte welkom!
Heel veel fietsgroeten,
Louis Senders
Chris v.d. Heijden
Jack v.d. Velden
Tinus van Campen
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De wandeling

Het unieke Gerendal (Zuid Limburg)
Mei wordt ook wel de bloeimaand of Mariamaand
genoemd. Mei, de laatste maand van de lente, wordt
gewoonlijk geassocieerd met een lieflijk soort weer:
warm, maar niet heet, met lange en nog steeds
langer wordende dagen en met een volop levende,
groeiende en bloeiende natuur. Een ideale maand
voor een wandeling.

Kapel
We steken een voorrangsweg over (opletten bij het
oversteken) en lopen de tegenover gelegen landweg
in. Bij de kapel (3) houden we links aan. Voor deze
kapel staat een informatiebord, waarop uitleg
gegeven wordt over wegkruisen en kapellen. Elk
wegkruis heeft zijn geschiedenis en betekenis; zo
kennen we dankbaarheidskruisen, moordkruisen,
ongelukskruisen, pelgrimskruisen enz.
Koren voor de korenwolf
Na circa 750 meter slaan we rechts een pad in, dat
flink stijgt en naar een bos voert. Vlak voor dit bos
ligt links een kleine, bloemrijke akker; maakt
onderdeel uit van het gebied Genhoes(4). Op deze
akker worden weer granen geteeld. De korenwolf
zou zich hier dus thuis kunnen voelen.

Routebeschrijving
We vertrekken bij kasteel Schaloen, vlakbij
Valkenburg. Bij dit fraaie kasteel, waarvan de
geschiedenis teruggaat tot de 14e eeuw, ligt ’
Kasteeltuin Oud-Valkenburg-Schaloenmolen (1). In
deze tuin zijn allerlei planten van de Zuid-Limburgse
bodem te bewonderen.
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St. Jansbosch en Gerendal
We wandelen het bos in, dat St. Jansbosch heet (5).
We blijven steeds rechtdoor lopen en komen na het
verlaten van het bos tussen weilanden.
Na ca. 300 m gaan we scherp linksaf, weer richting
bos. We negeren iets verder een weg naar links. Na
een daling lopen we op een geasfalteerde T-splitsing
naar rechts.
We komen nu in het Gerendal (6). Het betreft een
zogenaamd droogdal, dat alleen bij dooi of regenval
water afvoert en voor de rest droog staat. Het
Gerendal is een uniek natuurgebied. Er zijn
prachtige poelen, die in het voorjaar en de zomer
vol leven zitten. In diverse weilanden staan een
groot aantal oude en jonge hoogstamfruitbomen. De
uitgestrekte kalkgraslanden worden begraasd door
het mergellandschaap, een schapensoort die zich
door zijn bouw bijzonder thuisvoelt op de ZuidLimburgse hellingen. Daarnaast staan er op deze
prachtige hellingen bossen met een unieke flora.
Tenslotte ligt er een orchideeëntuin (7), waarin
20 soorten orchideeën groeien en bloeien. De tuin is
van begin mei tot eind juni geopend.
Gank mer wiejer en maak andere bliejer
(Ga maar verder en maak anderen blijer). Ga op de
driesprong met deze tekst (8) rechtsaf richting
Sibbe/IJzeren. We negeren een pad (Stegelpad)
naar links en iets verder een bosweg naar rechts.
We komen op een plateau met links Scheulder en
rechts Sibbe.

Hier leven ze dan: de korenwolven
Na een boerderij slaan we scherp rechtsaf en volgen
een geel-rode markering van het Krijtlandpad. Dit
Krijtlandpad is een rondwandeling van ca. 90 km
door het meest zuidelijke gedeelte van ZuidLimburg. Op een splitsing houden we links aan, en
volgen nog steeds de geel-rode markering. Nu lopen
we weer door een gebied dat zich uitstekend leent
voor de korenwolf: veel akkers en nagenoeg vlak
(10).
Grubben en wissels
We nemen nu de eerste weg naar rechts (scherpe
bocht) en lopen iets verder opnieuw het
St. Jansbosch in.
Rechts in het bos ligt een prachtige grubbe (11); dit
is een door het afstromend water uitgeslepen
inkerving in de bodem. Vaak worden dergelijke
grubben als voetpad gebruikt. Ook heeft zich een
bijzondere flora ontwikkeld, met sleutelbloem,
daslook, bosanemoon en salomonszegel. We
passeren daarnaast veel wissels; dit zijn vaste
paadjes die de dieren gebruiken om hun
voedselgebied te bereiken vanuit hun woonplekken.
We blijven steeds rechtdoor en bergafwaarts lopen.
Bij de kruiskapel komen we weer op de heenweg en
blijven rechtdoor lopen. We steken opnieuw de
voorrangsweg over en komen uiteindelijk weer bij
kasteel Schaloen, waar deze wandeling eindigt. Na
een mooie wandeling kan men hier genieten van
heerlijke Limburgse vlaai met een lekker bakje
koffie.
Tip!
Orchideeëntuin Tussen Oud-Valkenburg en Schin
op Geul, Gerendal 2, openingstijden: begin mei t/m
eind juni, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
Kasteel Schaloen, Oud Valkenburg 9,
6305 AA Oud-Valkenburg.

Fietstocht 100 jaar Rabobank

Fietstocht t.g.v. het 100-jarig bestaan
van de Rabobank Oerle – Wintelre
De “fietsclub” uit Wintelre, welke in het
verleden al vaker grote meerdaagse
fietstochten heeft georganiseerd, fiets t.g.v.
het 100-jarig bestaan van de Rabobank Oerle Wintelre van vrijdag 5 t/m woensdag 10 juni
een tocht van ca. 1000 km.
De trip, ook wel genoemd “Rondje Ruhr gebied” gaat
op vrijdag 5 juni om 08.15 uur vanaf de Rabobank
te Wintelre via Oerle naar Roermond
verder richting Keulen waar we
overnachten in een jeugdherberg te
Hurth. Vervolgens gaat de trip op
zaterdag 6 juni via Bonn, langs de
Rijn naar Koblenz naar de plaats
Limburg. Op zondag 7 juni
vertrekken we vanaf Limburg naar
het plaatsje Flammersfeld waar we het Raffeisen
museum bezoeken. (De Rabobank is ontstaan uit
een samengaan tussen de Raffeisenbank en de
Boerenleenbank).
Op die dag eindigt onze trip in de jeugdherberg van
Hilchenbach. Deze dag zal evenals de rit van
maandag vanwege de heuvels pittig zijn.
Op maandag 8 juni gaan we van Hilchenbach via
Winterberg naar de stad Paderborn
Dinsdag 9 juni gaan we weer richting Nederland.
Al fietsend langs de rivier de Lippe (dus
waarschijnlijk een vlakke etappe) gaan we naar
Dorsten.
Op woensdag 10 juni gaan we weer voor de laatste
etappe van Dorsten via de bedevaartplaats Kevelaer
naar de feesttent tussen Wintelre en Oerle waar we
om 20.00 uur bij de aanvang van de Algemene
Ledenvergadering van de Rabobank Oerle – Wintelre
arriveren.
Uiteraard fietsen we de tocht in de daarvoor gratis
beschikbaar gestelde Rabobank fietskleding en
worden we begeleid door een volgauto die
beschikbaar is gesteld door Toyota Driesen uit
Bladel.
De fietsers zijn:
Ad van Diesen, Piet Teunissen, Henrie Swaanen,
Will van Loon, Paul Huijbers, Jeroen van Ham,
Harrie Bartels en Henk van der Heijden.
Chauffeurs / verzorgers:
Jo vd Biggelaar en Frans vd Velden.
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65Jaar bevrijding Veldhoven
S tichting
H istorisch
E rfgoed
V eldhoven

Herdenking 65 jaar bevrijding
Veldhoven
In september van dit jaar is het vijfenzestig jaar
geleden dat de bevrijding van Zuid-Nederland werd
ingezet met de Operatie Market Garden. Op veel
plaatsen zal aan dit feit extra aandacht worden
besteed. Voor Veldhoven heeft de Stichting
Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) - in overleg
met het Comité Indiëveteranen Veldhoven - een
plan uitgewerkt om op waardige wijze aandacht te
besteden aan de militaire actie die leidde tot de
bevrijding van Veldhoven.
Monument
Veldhoven heeft geen herdenkingsmonument dat
specifiek herinnert aan de bevrijding van de laatste
oorlog (WO II).
Als blijvende herinnering aan de geallieerde
onderneming, die Veldhoven haar vrijheid teruggaf,
voorziet het project in het onthullen van een
plaquette op de Onze Lieve Vrouwebrug (over de
rivier de Dommel), het punt waar een militaire
verkenningseenheid, komende uit de richting
Waalre, de eerste ’stappen’ op Veldhovense bodem
zette op 18 september 1944.

Veldhovense jeugd
Een groot deel van de Veldhovenaren heeft geen
eigen herinnering aan de oorlog; vandaar dat de
schoolgaande jeugd van Veldhoven zoveel mogelijk
bij deze jubileumherdenking 65 jaar bevrijding
Veldhoven wordt betrokken. Ook zal een groep
Waalrese jongeren aan de bijeenkomst deelnemen,
zij zullen komende vanuit Waalre symbolisch de
vrede naar Veldhoven brengen.
In samenwerking met de vereniging Wheels neemt
een authentiek militair verkenningsvoertuig deel aan
de jubileumactiviteit.
De herdenkingsbijeenkomst is gepland op
18 september aanstaande op de
Onze Lieve Vrouwebrug om 11.30 uur.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met
Jacq. Bijnen
van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven,
adres: Dijkhei 5, 5508 VT Veldhoven; tel.: 2546541;
e-mail: veldhoven.shev@kpnplanet.nl

(Aan de Kleine Dreef/Klokdijk staat een centraal
monument ter nagedachtenis van álle oorlogen, en
een speciaal grafmonument op het parochiekerkhof
van Zeelst herdenkt de gevallenen van het
bombardement van 17 september 1944.)

De houten noodbrug over de Dommel waarover de
militaire verkenningseenheid op 18 september 1944
vanuit Waalre Veldhoven binnenreed.
(foto: collectie Jacq. Bijnen, SHEV)
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BIO gezelligheidstoernooi

Vragen Decisio rapport
Vragen van raadslid B.Gerard (SP) over en naar
aanleiding van het Decisio rapport aangaande de
mogelijke uitplaatsing van vluchten van Schiphol
naar Eindhoven en de gevolgen daarvan kunt u
teruglezen op http://www.de10gebodenvoorea.nl/
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Beste lezers van de Koers,
In het weekend van 20 en 21 juni viert
korfbalvereniging BIO haar 60-jarig bestaan. Op
zondag 21 juni vindt daarom het BIO JUBILEUM
GEZELLIGHEIDSTOERNOOI plaats. Hiervoor willen
we iedereen uitnodigen om mee te doen, want
zonder jullie geen gezellige en sportieve dag.
Trommel vrienden, familie, buren, kennissen,
iedereen op en schrijf je in via het inschrijfformulier
wat in deze Koers te vinden is of via de website op
www.biokorfbal.nl
De teams moeten bestaan uit minimaal 5 dames en
5 heren; dit kunnen speelsters, familieleden en/of
kennissen zijn.
Ieder team is verplicht een persoon op te geven die
eventueel een wedstrijd kan fluiten. Bij het spelen
van de wedstrijden wordt hier rekening mee
gehouden. Het hoeft geen speler of speelster te zijn
het mag ook een buitenstaander zijn, maar moet
wel in staat zijn om een wedstrijd te kunnen leiden.
Je kunt je opgeven dmv het invullen van
onderstaand formulier. Nadere informatie ontvang je
1 week voor aanvang van het toernooi.
We zien jullie inschrijving graag vóór 10 juni
verschijnen.
Tot dan!
Groetjes van de toernooicommissie,
Frans Loots en Sandra Verkuijlen
INSCHRIJFFORMULIER JUBILEUM GEZELLIGHEIDSTOERNOOI 2009
De volgende personen schrijven zich in voor het gezelligheidstoernooi van 21 juni 2009.
DAMES
1. .......................................
2. .......................................

HEREN
1. .......................................
2. .......................................

3. .......................................
4. .......................................
5. .......................................

3. .......................................
4. .......................................
5. .......................................

6. .......................................

6. .......................................

NAAM TEAM: ..............................................................................
CONTACTADRES:
naam: ........................................tel.:
.......................................
adres: ........................................e-mail: .......................................
DIT INSCHRIJFFORMULIER GRAAG VOOR 10 JUNI A.S. INLEVEREN BIJ:
Frans Loots
Oude Kerkstraat 36,
Oerle
Sandra Verkuijlen
De Steenzager 7,
Veldhoven
Je kunt de inschrijving ook digitaal doen, ga dan naar www.biokorfbal.nl
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Programma Vakantiewerk

Programma van
Stichting Vakantiewerk Veldhoven
Het mooie weer is weer begonnen, een voorbode
voor een goede zomervakantie. Dit betekent dat de
voorbereidingen van de activiteiten van Stichting
Vakantiewerk Veldhoven reeds vergevorderd zijn.
Helaas is er dit jaar opnieuw geen Olympiade; er
konden geen vrijwilligers gevonden worden om deze
activiteit dit jaar te organiseren. We hopen dat er
zich alsnog mensen aanmelden, zodat deze sporten spelactiviteit er volgend jaar wel weer kan zijn.
Het programma, dat begint op 28 juli en eindigt op
5 september, ziet er als volgt uit:
Datum
28 t/m 31 juli
4 augustus
18 t/m 21 augustus
25 augustus
27 augustus
27 augustus
3 t/m 5 september

Groep
A en B
A en B
A en B
A en B
A
B
A en B

Activiteit
Jeugdland
Speur- en Zwemfestijn
Huttenweek
Bustocht
Kinderpretland
Kanovaren
Jeugd Wandel-3-Daagse

De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen in de
leeftijd van 5 t/m 12 jaar. De deelnemers worden
naar leeftijd gesplitst in 2 groepen:
Groep A: kinderen in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar
Groep B: kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar

Verkoop deelnemerskaarten
Tijdens de voorverkoop kunnen de zgn. vaste
kaarten (geldig voor alle activiteiten van Stichting
Vakantiewerk Veldhoven) tegen het gereduceerde
tarief van € 23,00 gekocht worden.
Tijdens de voorverkoop kunnen ook de weekkaarten
voor Jeugdland en de Huttenweek gekocht worden.
Deze voorverkoop vindt plaats op woensdag 15 juli
en op donderdag 23 juli tussen 19.00 en 20.00 uur
in Dorpshuis D’n Bond, Rapportstraat 29 te
Veldhoven.
De dagkaarten (en ook de weekkaarten) kunnen
gekocht worden op de dag dat de activiteit
plaatsvindt.
Vakantiewerk Veldhoven is nog dringend op zoek
naar helpende handen. Heeft u zin om één of
meerdere dagen mee te helpen? Of volgend jaar
mee te helpen met voorbereidingen bij één van de
activiteiten?
Neemt u dan s.v.p. contact op met Elly Peters,
tel. 040-2531637 of via vakantiewerk@dse.nl.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de
internetsite www.vakantiewerk.dse.nl

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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DVD met beelden uit 1969

32e Pinksterconcert

Er is een DVD te koop met hierop in beeld gebracht
de volgende onderwerpen:

• Diverse activiteiten van het vakantie
programma van 1969 tot 1977.

• Dorps zeskamp voor volwassenen 1969 en
1970.

Deze beelden zijn destijds gefilmd door
Ad van Sambeek en vakkundig op DVD gezet en
voorzien van de nodige informatie door
Miel van Sambeek.
De DVD duurt ongeveer een uur en hierop zijn vele
Oerlenaren en oud-Oerlenaren te zien van 35 jaar
geleden.
De DVD kost 5 Euro,
De opbrengst van de verkoop komt ten goede
aan het Pastoor Vekemans Fonds.
De DVD is te verkrijgen bij Jack van der Velden
Boonberg 14 Oerle ( 2052031.

Veel plezier en enthousiasme
Gezamenlijke repetitie voor het RABO
Eurovosie Songfestival
Op zondag 26 april vond in het kader van de
voorbereidingen op het RABO Eurovisie Songfestival
2009 de eerste gezamenlijke repetitie plaats in de
Rosdoek te Wintelre. Vanaf 09.30 uur stroomden de
deelnemers en de muzikanten binnen om even later
met veel plezier en enthousiasme aan de repetitie te
beginnen. Het deze ochtend ten gehore gebrachte
niveau doet het verwachtingspatroon voor de
daadwerkelijke uitvoering alleen maar toenemen.
Chapeau voor alle deelnemers!

Pinksterconcert Harmonie Sint Cecilia
Op 2e Pinksterdag niets te doen? Kom dan naar het
Pinksterconcert van Harmonie Sint Cecilia in de
Oerlese bossen. Op het terrein van de Politie Honden
Vereniging “Mijn trouwe vriend” presenteert
Harmonie Sint Cecilia alweer voor de 32e keer een
gevarieerd muzikaal programma dat u op een
ontspannen en informele wijze in de open lucht kunt
meebeleven.
Het programma zal worden ingevuld door alle
onderdelen van de harmonie die u, ieder op hun
eigen wijze, zullen laten genieten van hun optreden.
En alsof dit nog niet genoeg is kunt u deze middag
ook luisteren naar de leden van het Veldhovens
Muziek Korps die u zeker zullen verrassen met het
door hen ten gehore gebrachte repertoire.
De bekende “Die Edelweisskapelle” uit Bergeijk sluit
deze muziekmiddag in stijl af. De kapel die uitkomt
in de Supertopklasse brengt originele Egerländer- en
Böhmische muziek ten gehore en zal er zeker voor
zorgen dat u deze middag nog lang kunt nagenieten.
Het concert begint om 13.30 uur en is geheel gratis
toegankelijk. Bij slecht weer zal het concert
plaatsvinden in d’Ouw School.
De foto’s van het Pinksterconcert in 2008 zijn ook te
bereiken via de link
http://picasaweb.google.nl/sintceciliaoerle.

De foto’s te bereiken via de link
http://picasaweb.google.nl/sintceciliaoerle
geven een impressie van deze ochtend.
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Feestweekend BIO 60 jaar

Koers cultuur
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BIO 60 jaar: Glitter & Glamour Party
Op 20 en 21 juni organiseert BIO een schitterend
feestweekend. Met veel Glitter & Glamour en veel
Bling Bling. Heel Oerle is welkom in de feesttent op
het BIO terrein. Komt allen! We maken er samen
een onvergetelijk weekend van. BIO goes Diamond,
want… Diamonds Are a Girl’s Best Friend!
Zaterdag 20 juni
Van 13.00 – 20.00 uur: Bling Bling Party voor de
jeugd van BIO. Met veel spelletjes en DJ Jimmy Bling Bling Disco.
Van 20.00 – 01.00 uur: Glitter & Glamour Party.
Alle Oerlenaren vanaf 16 jaar zijn welkom.
Dresscode: Glitter & Glamour. Spetterende
optredens met veel artiesten. Entree gratis.

In juni is het vaderdag
krijgt pa ontbijt op bed gebracht
omdat hij die dag uitrusten mag,
ook hij krijgt geschenken die hij niet had verwacht.
Meest wel nuttige zaken
krijgt pa cadeau gedaan
kan hij eindelijk een begin gaan maken
met al die klusjes die nog moeten gedaan.
Vader is de stoere man
die nergens bang voor is
die enge beesten vangen kan
waar zijn vrouw zo bang voor is.
Vader heeft deze speciale dag verdiend
om wat hij altijd zomaar doet.
Hij is van de kinderen de beste vriend
verwen hem dus maar extra goed.

Zondag 21 juni
Vanaf 11.00 uur: BIO Gezelligheidstoernooi.
Inschrijving via formulier in de Koers of op
www.biokorfbal.nl.
We sluiten het toernooi dit jaar af met een heerlijk
zomerse BBQ.

Fiets vermist
Begin mei zoek geraakt in Oerle:
Een Gazelle herenfiets: kleur grijs
Voor info bel: ( 2542284

De uitvaart in vertrouwde handen

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

(Advertentie)
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Uniek feest Rabobank

100-Jarige Rabobank Oerle-Wintelre
viert een uniek feest

Door Ad Adriaans

Al honderd jaar kunnen de inwoners van Oerle in
hun eigen dorp terecht bij de Rabobank. Gedurende
al die jaren heeft de bank een uitgebreide
klantenkring opgebouwd in Oerle, en sinds de fusie
met Wintelre, ook in Wintelre. Om deze unieke
verjaardag te vieren organiseert de Rabobank in de
week van 8 juni een aantal festiviteiten. Enkele
duizenden klanten meldden zich hiervoor aan.
Inmiddels is de aanmeldtermijn verstreken. Voor elk
evenement zijn enkele kartrekkers benoemd. Zij
vertellen hierna iets over ‘hun’ evenement.
Rabo Eurovisie Songfestival
“Het wordt een feest van, door en voor de Oerlese
en Wintelrese gemeenschap.” De klapper van de
feestweek wordt het Rabo Eurovisiesongfestival. Het
wordt een evenement waarover nog lang zal worden
nagepraat. Manfred Bogers, medewerker
commerciële binnendienst Hypotheken en
Vermogen, is mede belast met de organisatie
hiervan. “Binnen de bank ben ik benaderd om zitting
te nemen in de werkgroep 100 jaar. Toen was er
nog niets bekend van de festiviteiten. Eerst hebben
we met de werkgroep gebrainstormd over de
invulling van de feestweek. Ik vind het hartstikke
leuk om zoiets erbij te doen.”
Maandelijks wordt er door de werkgroep
Songfestival vergaderd. “Het zijn prettige
vergaderingen, waar alles ter tafel kan komen. Ik
draai in de werkgroep mee als muzikaal adviseur.
Zelf ben ik al 28 jaar in de muzikant bij de
Vèrrekesbloas, het Veldhovens Muziekkorps, de
Philips Harmonie en een trombonekwartet. Ik speel
schuiftrombone en bariton.”

Enkele kartrekkers van het 10-jarig feest, v.l.n.r.:
Freek Govers, Manfred Bogers,
Maarten van de Sande en Aly van der Weerden
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Het idee van het songfestival is overgenomen uit
Lierop. “Oud-Oerlenaar Gerard van Beers heeft het
eerder georganiseerd in Lierop. Het is daar een
doorslaand succes geworden. Op 12 en 13 juni
hebben we twee keer een avondvullend programma
met twee keer dezelfde voorstelling. Het is een
proms-achtig idee, we hopen dat de mensen gaan
meezingen. Het is een grote productie waarover nog
lang nagepraat zal worden.”
Alle arrangementen zijn inmiddels geschreven en er
wordt druk gerepeteerd. De eerste gezamenlijke
repetities zijn ook al achter de rug waarbij de inzet
en kwaliteit in positieve zin opvallen. “Ik zal best
nerveus zijn de eerste avond. Alles moet goed
lopen. Licht en geluid zijn heel belangrijk, daar
hebben we professionals voor ingehuurd. Het
moeten twee gezellige avonden worden.”
De 55+ middag
Op donderdag 11 juni is er een gezellige middag
voor de 55-plussers. Aly van der Weerden heeft zich
mede belast met de organisatie hiervan. De Oerlese
verpleegkundige zit ook in de klankbordgroep van de
Rabobank. “We zijn er in geslaagd om voor alle
leeftijden een mooi programma te maken. Ik geef
invulling aan de middag voor de groep 55+. Tijdens
de vergaderingen bespreken we het verloop en
wordt steeds gekeken wat we nog moeten regelen.”
Hoe bevalt het werken in de werkgroep? “Prima, er
zitten mensen in die er een geslaagd feest van
willen maken. De een heeft er meer werk mee dan
de ander, maar ieder heeft er duidelijk zin in.”
Wat verwacht je van de middag? “Ik verwacht dat
de mensen het een gezellige middag zullen vinden
en dat er volop genoten zal worden en flink gebuurt.
Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen er komen.
Het eeuwfeest zal bijdragen aan saamhorigheid en
sociale contacten in de beide dorpen. Alle mensen,
jong en oud kunnen meefeesten. Ook nu bij de
voorbereidingen zoveel mensen zijn betrokken hoor
je het plezier al.”
De ondernemersmiddag
Ondernemer Maarten van de Sande is commissaris
bij de bank en werd ook gevraagd om zitting te
nemen in de werkgroep. “Samen met MarieChristien Kuylaars uit Wintelre ben ik de
ondernemersmiddag (woensdag voorafgaande aan
de Algemene Ledenvergadering) aan het
vormgeven. Daarnaast teken ik samen met Freek
Govers voor de organisatie van de familiefietsdag op
de zondag. We hebben met motorliefhebbers uit
Oerle en Wintelre geregeld dat zij op deze zondag
ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten in de
feesttent aan de Biemeren. Zij vertrekken ’s
morgens vroeg voor hun jaarlijkse motortoertocht.
Laat in de middag keren ze weer terug.”
Wat is de stand van zaken? “Voor de
ondernemersmiddag zijn we er in geslaagd, ondanks
de crisis, om diverse bedrijven bereid te vinden onze
ondernemers te ontvangen. Het is de bedoeling dat
zij, na een geweldig buffet, aanwezig blijven op de
Algemene Ledenvergadering.”

De familiefietsdag
Samen met Maarten organiseert accountmanager
Bedrijven Freek Govers de familiefietsdag op
zondag. “Het eeuwfeest is een uniek evenement
voor onze bank waaraan ik graag mijn steentje wil
bijdragen. Het wordt een ware happening voor de
beide kerkdorpen Oerle en Wintelre die nog lang in
het geheugen gegrift zal blijven.” Welke taak heb
je? “Mijn taak is het vlekkeloos laten verlopen van
de familiefietstocht. Hierbij is een bezoek gebracht
aan de deelnemende bedrijven, zijn gesprekken
gevoerd met degene die de fietstocht uitzet etc.
Samen met Maarten van de Sande ben ik
verantwoordelijk voor de organisatie.” Wat is er te
zien op de rustplaatsen?
“De lengte van de tocht is ongeveer 25 kilometer. Er
wordt zowel in Oerle als Wintelre een bezoek
gebracht aan een melkveebedrijf. Het volgende kan
hier worden bekeken: melkkoeien in de stal, de
melkmachine en werktuigen, jongvee in stal, jonge
kalveren tot vaars, voeropslag en manier van voeren
en een foto- en videopresentatie van de moderne
veehouderij. Bij de Bosschuur in Wintelre is een
tentoonstelling over bloemen en bijen te
bezichtigen, een tentoonstelling over verantwoord
gebruik van hout en er is een demonstratie
houtzagen.
In Oerle wordt de geitenhouderij van de familie
Schippers bezocht. Hierbij is aandacht voor de
melkgeiten in de potstal, jonge opfokgeiten en
bokkenhuisvesting. Ook de voeropslag en het
voeren van de geiten kan worden bekeken.” Is er
voor de kinderen nog iets speciaals? “Vanaf 16.30
uur wordt er een dans-spellenmiddag georganiseerd
door Cardo Gym en Dance.
De spellen zijn ondermeer: ringwerpen, spiraal,
dwergbal tollen en blikgooien. Er is een
springkussen beschikbaar. Tussendoor wordt er
geoefend voor een spetterende dans.” Er wordt een
quiz georganiseerd die betrekking heeft op beide
kerkdorpen. Tijdens de fietstocht moeten vragen
beantwoord worden. De prijsuitreiking hiervan vindt
plaats na de spellenmiddag.
Outdooractiviteit voor tieners
De tieners krijgen op 13 juni een outdooractiviteit
aangeboden. “We vertrekken die dag om 09.00 uur
per bus naar Aquabest”, vertelt Henk van der Velden
die met de organisatie hiervan belast is. “In Best
staan de volgende activiteiten op het programma:
de zeephelling, jacobsladder, kratstapelen,
kussengevecht boven water, laserpoint shooting,
ondergrondse doolhof, vlotbouwen en varen en de
touwbaan.” Tussen de middag wordt in Best een
lunch geserveerd. Als de groep rond 17.00 uur weer
op de feestlocatie terug is kan er nog een hapje
gegeten worden. “De tieners vinden het altijd
gezellig, dus het wordt een leuke dag”, voorspeld
het lid van de raad van commissarissen.

Programma Boergondisch Oers

in Holland

5 en 6 juni 2009
Programma vrijdag 5 juni
20.00 uur: Kom naar de
Hollandse avond met
Oerse artiesten!!
Gratis entree

Programma zaterdag 6 juni
13.30 uur: Start kinderactiviteiten
(groep 1 t/m 8 basisschool)
17.30 uur: Einde kinderactiviteiten
17.30 uur:
17.30 uur:
tot
19.30 uur

Opening Oer(s) Hollands buffet
We beginnen met de soep. Aansluitend
worden de andere gerechten in
buffetvorm gepresenteerd.
Kosten buffet: € 6,00 per persoon
Dit bedrag dient u contant te betalen bij
het afhalen van de eetbonnen.

18.30 uur Presentatie volleybalteams
in Hollandse stijl
19.00 uur Start volleybaltoernooi
22.30 uur Prijsuitreiking volleybaltoernooi
02.00 uur Sluiting
U kunt de eetbonnen betalen en afhalen bij
Dorpscentrum d’Ouw School op:
Dinsdag 26 mei
tussen 19.00 en 20.00 uur
Donderdag 28 mei
tussen 19.00 en 20.00 uur

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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Knutselen: Fleurige lentebol
Wat heb je nodig:
* Papier.
* Lijm.
* Schaar.

Lente in Oerle!

Wij hadden volop lente in de tuin want er zat
een merelnestje in de heg.
Inmiddels zijn de drie baby's uitgevlogen maar ik
heb nog net op tijd een leuke foto kunnen maken.

Veel blaadjes aan elkaar vastmaken en je hebt een
fleurige lentebol.

Selma.

Model voor fleurige lentebol

Begin met het model dat je rechts op deze pagina
vindt. Deze moet je steeds overnemen op een stuk
papier. Je kan ook het model groter of kleiner
maken om verschillende groottes te krijgen.
Dan de vorm uitknippen en vouwen over de
vouwlijnen. Hierna ga je de halfronde flappen aan
elkaar vastplakken. Doe dit zo nauwkeurig mogelijk
zodat er geen grote gaten aan de zijkanten komen.
Als je alle delen aan elkaar hebt gezet dan heb je
een fleurige lentebol, welke je aan een dun touwtje
aan het plafond kan hangen.
Tip:
Als je verschillende kleuren papier gebruikt dan
wordt hij weer heel anders
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Uitslag kleur/knutselplaat van maart 2009;
“Paashaas”
Hallo allemaal,
Allemaal een lekkere vakantie gehad? Terwijl ik mijn
verhaal aan het uitwerken ben, zie ik dat het buiten
niet zo’n lekker weer is, als een paar dagen geleden
toen ik lekker op mijn fiets naar de winnaar/
winnares reed. De bomen stonden mooi in bloei en
het rook zo lekker buiten. Er scheen een vrolijk
zonnetje; kortom een ideaal lente weertje. Eigenlijk
een perfect vakantie weer. Maar helaas, nu het
vakantie is, laat de zon zich wat minder zien, maar
wie weet wat voor heerlijk weer we nog krijgen.
Zoals ik al meldde ging ik op pad naar een winnaar/
winnares van de paashaas kleurplaat. Het is al wel
lang geleden, maar er stond een paashaas op met
een mandje met eieren aan zijn arm. Voor de
paashaas stonden vier kinderen, twee meisjes en
twee jongens met hun handen voor hun ogen, zodat
ze niet konden zien waar de
paashaas zijn eieren verstopt
had.
De eieren had de paashaas heel
goed verstopt. Ze lagen onder
andere in het vogelhuisje, onder
de bank, in de boom etc.
Degene die deze maand
gewonnen heeft is een meisje.
Ze woont samen met haar
ouders en twee oudere broers
aan de Paddevenweg in
Zandoerle. En, weten jullie al
wie ik bedoel?
Deze keer is het:
Mandy v.d. Velden.
Mandy is acht jaar oud en zit in
groep 4a van de Sint Jan
Baptist. Mandy zit in de groep
van juf Lineke en meester Hans.
Haar vriendinnen heten:
Micaèla, Mana en Noor.
Op school werkt Mandy graag
aan haar werkplan. En thuis speelt zij graag buiten.
Op dit moment knikkert ze veel. En wint ook vaak
een potje. Met dit mooie weer is Mandy niet vaak
binnen. Zij kijkt weinig televisie en computeren doet
zij ook niet veel. Als zij eens naar de televisie kijkt
dan is dat op zaterdagavond naar Holland’s got
talent. Dat is een familieshow, waarin iedereen die
denkt met zijn of haar talent het Nederlandse
publiek kan vermaken, op het podium mag gaan
staan en mag optreden. Met luidkeelse
aanmoedigingen of boegeroep laat het aanwezige
publiek duidelijk weten wat zijn mening is en
probeert het de jury op die manier te beïnvloeden.
En dan nu over sporten. Mandy heeft al haar
zwemdiploma’s al. Toen zij in groep twee zat, heeft
zij alle dipoma’s al gehaald. Knap hoor.
Op woensdagmiddag gaat Mandy dansen in d’Ouw
School. Geen klassiek ballet of jazzballet,
nee, Mandy doet aan streetdance. Streetdance is
een verzamelnaam van dansvormen die niet zijn
ontwikkeld in dansinstituten, maar op straat en

middelbare scholen. Het is een sport waarbij zowel
improvisatie en aanmoediging van omstanders een
rol spelen. Streetdance wordt in Nederland vaak op
sportscholen gegeven. Maar er zijn ook streetdance
dansscholen.
Naast het dansen rijdt Mandy ook nog pony, bij
ponyclub de Hinnikers. Dit zijn een groep ruiters in
de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar oud. Ze oefenen
1 keer in de week en de meeste rijden wedstrijden,
zoals bijvoorbeeld springwedstrijden of dressuur.
Mandy rijdt op Sjimmie. Sjimmie is een B pony heeft
Mandy mij uitgelegd. Er zijn verschillende
categorieën. Die gaan van A tot en met E en daarna
heb je de paarden.
Zoals je hebt kunnen lezen, heeft Mandy geen
gebrek aan beweging en van al dat bewegen krijg je
natuurlijk wel trek. En zo komen we op het wel
bekende onderwerp wat eet je graag en wat niet.

Nu, wat Mandy lekker vindt is: frietjes, ijs, piccolini’s
(kleine pizza’s) en grote pizza’s. Minder favoriet,
zoals bij meer kinderen, zijn aardappelen, groente
en vlees. Van al die beweging word je wel moe en
om even rustig uit te kunnen blazen, leest Mandy
ook. Het boek dat zij graag leest heet: In galop, en
is natuurlijk een boek dat over paarden gaat.
Zo nu weten we het een en ander van Mandy. Veel
succes met de paardensport want toen ik wegging
zag ik een hele grote kast met prijzen erin staan. Er
stonden wel veel prijzen van je broer in, maar ook
van jou heb ik prijzen gezien. Wie weet lezen we wel
een keer een stuk over jou en je pony Sjimmie in de
krant.
Succes en tot ziens.
Houdoe,
tot de volgende Koers van Oers.
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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 1 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 Mei 2009’ en druk de pagina af.
32

Agenda 2009
Mei
23
31

Juni
1
3
5+6
10
10

Oud papier ophalen
St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht;
start tussen 13.00 uur en 14.00 uur

19
20
21

Harmonie: Pinksterconcert
KVO: Fietsen
Boergondisch Oers
KVO: Fietsen
Algemene Ledenvergadering
Rabobank Oerle-Wintelre
100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:
Feestavond Eurovisie songfestival
TCO + JOC: Outdoor Activiteiten voor tieners
ivm 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre
100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre: Feestavond
Eurovisie songfestival
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van
Scherpenheuvel
BIO: Knegseltoernooi
100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:
Familiefietstocht
Oerse motortoertocht
KVO: Fietsen
KBO: Eten bij Oude Garage,
Peter Zuidlaan, Zeelst
BIO: Kamp voor de jeugd
BIO: Feestavond 60-jarig bestaan
BIO: Jubileum Gezelligheidstoernooi

24
27
27
28
29

KVO: Fietsen met de KVB
Oud papier ophalen
TCO + JOC: Disco-avond met schuimparty
St Jansmarkt
KVB: Tea party/afsluiting van het seizoen

12
13
13
13
14
14
14
17
18

Juli
11 + 12 TCO: Oudste tiener weekend
25
Oud papier ophalen
Augustus
22
Oud papier ophalen
23
Papegaaienwandeltocht
23
Vakantieprogramma: Olympische Dag
25 en Vakantieprogramma: Bivak Oerle
26
25,26 Vakantieprogramma: Bivak België
en 27
27 t/m TCO: Bivak
30
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
23
25 t/m 28
26
30

Kermis in Oerle
19: Opening Kermis
KVO: Kienen
Chant’Oers: Concertreis naar Berlijn
Oud papier ophalen
KVB: 50-jarig bestaan

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
4
gezamenlijke avond KVB/KVO
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

De volgende kopijdatum is

1 juni 2009

