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• 2000 was een jaar met 
goede ideeën 

• Het is weer marktseizoen 

• Nu doen de vleermuis en de 
specht ons de das om. 

• Wie gaat er rally rijden? 

• Wie herkent al die jonge 
dames? 
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Carolien Sandkuijl - Kickken, Chris Sandkuijl,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 

Druk & technische realisatie 

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

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Elke Oerlenaar kan van de rubriek gebruik maken. Hij is be-
doeld om op niet commerciële basis een oproep te doen. De 
redactie behoudt zich wel het recht voor om (zonder opgaaf 
van redenen) het stukje niet te plaatsen 

Vraag en aanbod 

Te koop aangeboden: 
 
WEIPPERT CARAVAN 
Bouwjaar 2004,slechts enkele keren gebruikt, altijd 
binnen gestaan, dus zo 
goed als nieuw. 
Aantal slaapplaatsen 3. 
Vraagprijs 5.900,00 euro 
 
Meer informatie? 
Tel ( 040-2051844 of 06-12630631 
Frans van den Boomen, Stepke 10 
-------------����������������--------- 

Te koop aangeboden: 
 
Racefiets met toebehoren. 
T.E.A.B. 
  
Wim Stemerdink St. Janstraat 45a, Oerle  
Tel: ( 040-2052926 

Dankbetuiging 
Wij willen graag iedereen van harte bedanken voor 
de steun en het getoonde medeleven na het 
overlijden van 
  

Hendrik Schippers. 
  
Uw aanwezigheid tijdens het laatste afscheid en alle 
andere blijken van deelneming zijn voor ons van 
grote waarde bij het verwerken van dit verlies. 
 
Familie Schippers. 

Gezocht 
Logeeradres gezocht..... 
 
Onze baasjes gaan naar Azië en wij mogen helaas 
niet mee. Daarom zoeken wij (Pieter konijn, Choco 
cavia, Guusje cavia en Speedy de hamster) een 
logeeradres of oppas. Wij denken hierbij aan bv een 
gezin met kleine kinderen of een oudere man/vrouw 
die beschikbaar is in de periode  
23 juli - 19 augustus. De verzorging neemt niet al te 
veel tijd in beslag en uiteraard staat er een leuke 
vergoeding tegenover. De dieren kunnen bij ons 
thuis in Oerle blijven of bij de oppas familie gezet 
worden. De dieren zijn behoorlijk tam en er kan 
gerust mee gespeeld worden. Wie zou het leuk 
vinden om dit te doen? 
 
Voor meer info neem gerust contact op. 
Familie Bosch  Tel: ( 040-2531753  

Op zondag 27 juni zal de 39e St Jansmarkt worden 
gehouden. Er zijn een 80 marktkramen met 
uiteenlopende producten. Er zijn ook verschillende 
nieuwe standhouders wat zorgt voor variatie in het 
aanbod. De ponyclub is zoals vanouds aanwezig met 
hun pony’s en natuurlijk ook weer met de 
hamburgers. Het Sint Nikolaas comité is dit jaar 
present met allerlei kinderspelletjes. Ook een 
luchtkussen zal niet ontbreken. Kortom, ook voor de 
jeugdige bezoekers van de markt is er meer dan 
genoeg te beleven. 
De muziekliefhebber kan zijn hart ophalen aan het 
barbershopkoor wat op diverse plaatsen hun 
liederen ten gehore zal brengen. Voor de moderne 
huisvrouw is er te zien hoe onze grootmoeders en 
overgrootmoeders de was moesten doen. 
Voor het verkoelende drankje kan men weer terecht 
in onze gezellige tent waar de Zandoerse 
gemoedelijkheid de sfeer bepaalt. 
Gilde St. Jan Baptist zal de markt komen openen. 
Het programma van de Sint Jansmarkt kunt u in de 
volgende Koers van Oers lezen. 
  
Ook kunt u eens kijken op onze site: 
www.stjansmarkt.nl 
  
Wij hopen u te mogen begroeten op de markt.  
Stichting Sint Jansmarkt Zandoerle 

St. Jansmarkt 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

(K)oers met namen 

Vijf koninklijke onderscheidingen in Oerle 
 
Burgemeester Jack Mikkers reikte op donderdag  
29 april elf koninklijke onderscheidingen uit aan 
Veldhovenaren die zich bijzonder verdienstelijk 
maakten voor de samenleving. Onder hen maar 
liefst drie Oerlenaren. Nellie Verkuijlen-Sanders, 
Mart de Graaf en Frans Klaasen werden benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Beide heren 
wonen in de Clementinalaan, en dat was op 29 april 
te zien ook. De hele straat had de vlag uithangen. 
Peter Smetsers en Martien van der Wijst kregen de 
versierselen, behorend bij het Lidmaatschap in de 
Orde van Oranje Nassau al op 9 maart. Peter 
Smetsers zat van 1987 tot 1998 in de raad. Daarna 
werd hij tot 2006 wethouder en eerste loco-
burgemeester. Ook zat hij in het SRE-bestuur, waar 
hij de portefeuille verkeer beheerde. In 2006 keerde 
hij terug in de raad. Martien van der Wijst was 
raadslid van 1990 tot 1994. Na een onderbreking 
van vier jaar keerde hij in 1998 terug als raadslid. 
Beiden zijn inmiddels uit de actieve politiek gestapt. 
Onderstaand de verdiensten van Nellie, Mart en 
Frans. 
 
&Nellie Verkuijlen-Sanders 
 
Verdiensten: 
1986 – 1998 secretaris/notulist waarna sinds 2002 
voorzitter Katholieke Vrouwen Organisatie Oerle; 
1986 tot heden diverse vrijwilligersactiviteiten voor 
St. Jan de Doperkerk / parochie Heilige Drie-
eenheid, waaronder lid parochievergadering, lector 
weekendvieringen en lid van de poetsclub. 
1980 tot heden collectant voor o.a. Astmafonds, 
Vastenactie en Kerkbalans. 
1982 tot heden mantelzorger voor plaatsgenote, 
mevrouw Franken. 

&Mart de Graaf 
 
Verdiensten: 
1986 tot heden actief voor Harmonie St. Cecilia. Van 
1986 tot 2000 als bestuurslid en van 2000 tot heden 
als vrijwilliger. 
1996 tot heden voorzitter / vrijwilliger 
buurtvereniging Het Koppel. 
2002 tot 2006 voorzitter en sinds 2006 vrijwilliger 
Stichting Boergondisch Oers, ondersteunt bij diverse 
activiteiten. 
2007 tot heden chauffeur / ondersteuner 
gehandicapte sportvrouw Brechje Widlak. 
 
&Frans Klaasen 
 
Verdiensten: 
1981 tot heden lid/medewerker Archeologische 
groep Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven 
1984 tot heden vrijwilliger Stichting Nieuwe 
Levenskracht 1994 2001 lid parochievergadering St. 
Jan de Doperkerk 
1995 tot heden bestuurslid / vrijwilliger Harmonie 
St. Cecilia. Voorzitter Jeugd- en 
Opleidingscommissie en verantwoordelijk voor 
Logistiek commissie van 1995 tot en met maar 
2009. Thans nog vrijwilliger en voorzitter 
kiencomité. 
2000 tot heden medewerker/vrijwilliger bij 
Severinus Leefgemeenschap voor verstandelijk 
gehandicapten. 
2007 tot heden chauffeur / ondersteuner 
gehandicapte sportvrouw Brechje Widlak. 

V.l.n.r. Peter Smetsers, Martien vd Wijst,  
Nellie Verkuijlen, Frans Klaasen en Mart de Graaf 
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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. 

Familiegevoel 
 
Jean-Marie Pfaff stond me buiten op te wachten. Ik 
ging bij ‘m op bezoek vanwege de lancering van een 
nieuw tijdschrift: Jean-Marie. Een magazine over de 
sportieve en gezellige geneugten des levens.  El 
Sympatico begroette me alsof we elkaar al jaren 
kenden. Ik vond ’t prachtig; wanne mens. Zijn hele 
familie was aanwezig, inclusief een enorme batterij 
camera’s. En zoals de Belgen zeggen: Jean-Marie 
was trots als een gieter. Er waren niet zo heel veel 
mensen afgekomen op de persconferentie voor het 
nieuwe blad. Toch zat de Lentezaal van Kasteel 
Brasschaat behoorlijk vol. Maar vooral met familie, 
kinderen en cameramensen die de Pfaffs op de voet 
volgen voor hun realitysoap. 
 
Het gevolg van de lage opkomst was, dat ik na de 
persconferentie alle aandacht kreeg van Jean-Marie, 
Carmen, Kelly, Debbie, Sam en Lyndsey. Ik 
babbelde wat, at broodjes zalm en aaide de 
kinderen Shania en Kenji over hun bolletjes. 
Iedereen was heel ontspannen, ondanks de 
zoemende camera’s die voortdurend als honingbijen 
om ons heen vlogen. Het werd een gezellige 
familiemiddag. 
 
Een half jaar later werd ik gebeld door mijn 
schoonzusje. ‘Wil, ik heb je net gezien op het  
BRT-journaal. In een item over Jean-Marie Pfaff.’ Ik 
was verbaasd en vroeg waar het precies over ging. 
Ze zei dat Jean-Marie in verdenking was gesteld van 
belastingfraude en dat werd natuurlijk breed 
uitgemeten in de Belgische media. Op het  
BRT-journaal lieten ze wat archiefbeelden zien. En 
verhip, in die archiefbeelden liep ik rond met een 
broodje zalm in mijn mond, de familievriend uit te 

hangen. Ik moest er smakelijk om lachen.  
Jean-Marie niet, het zorgeloze gevoel van zijn 
familie had een deukje opgelopen. 
 
Boergondische familie. 
Over hecht familiegevoel gesproken, dat vind je 
natuurlijk nergens anders dan op Boergondisch 
Oers! Het belooft over drie weken weer een mooi 
festijn te worden: Boergondisch Oers op de 
Camping. Kom allemaal ook naar het feest op 
vrijdagavond. De tent is dan één grote Oerse 
Campingkantine, waar we met z’n allen gaan 
genieten van de grootste zomerhits allertijden. Er 
treden weer heel veel Oerse artiesten op. We 
beginnen op vrijdag 4 juni om 20.00 uur in de 
feesttent van Boergondisch Oers. Kom allemaal, 
want we willen natuurlijk dat de hele familie 
compleet is. Tot dan! 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Inschrijfformulier Oerse motortoertocht 

Deelnameformulier voor de Oerse Motortoertocht 
“De Verschoven Rit” op 13 juni 2010 

 
 
 

Startplaats:  
Gemeenschapshuis d’Ouw School, inschrijven/aanmelden vanaf 9:00 uur, vertrek ca. 10:00 uur. 
 
Graag z.s.m. invullen en aan een van de onderstaande personen retourneren. (Graag uiterlijk 10 juni inleveren 
en betalen in een gesloten envelop) 
 
Jo van Alst   : Oude Kerkstraat 15 (040-2051928 

Egbert Daal   : Welle 8  (040-2053543 

Johan van Kessel  : Zittard 61  (040-2051330 

Rinus Hazenberg  : Oude Kerkstraat 60 (040-2052287 

Bob van Soolingen  : Boonberg 11  (040-2052213 

 
Naam: ………………………………………………………………………. 
 
Adres:……………………………………………………………………….. 
 
Tel.:………………………………………………………………………….. 
 
E-mailadres:………………………………………………………………... 

o Ja ik doe mee met de motortoertocht. 

o Nee ik doe nu niet mee (ik wil wel/niet op de hoogte worden gehouden). 

o Ik rijd mee met …. personen (€6 per motor)                             wordt: €……… 

o Ik kom ook op de BBQ met …. volwassenen en …. kinderen  
(€11 per volwassene, €6 per kind tot 12 jaar)                           wordt: €……… 

o Nee ik rijd niet mee maar kom wel op de BBQ met  
….. volwassenen en ….. kinderen`                                            wordt: €……... 

                                                                                                 

 

 

 

 

Totaal:€……………. 
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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 

Donateurs rondgang 

Aan onze donateurs en bloemenvrienden. 
 
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 de weken 22, 23 en 24; dit is 
tussen maandag 31 mei en zondag  20 juni 2010. 
Onze leden zullen dan bij u aankomen voor een 
geheel vrijblijvende bijdrage. 
Hopende bent u allen dan thuis. 
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. 
 
Kijk ook eens op onze 
website! 
www.groenenkeurig.nl 
 
  
Bij voorbaat dank 
namens bestuur en leden van  

Op vakantie……. 

Vergeet het maar. 
De Knoert Boys gaan naar “de Camping”! 
Nog een keer halen we alles uit de kast, zelfs de 
oude shirtjes. Net als alle topsporters zijn we al 
weken op een afgelegen locatie in trainingskamp. In 
MossyHill werken wij een strak trainingsprogramma 
af. Net als vroeger gaan wij voor het hoogst 
haalbare. 
Volleybal is echter wel iets anders dan voetbal maar 
een bal blijft een bal. Om goed voorbereid te zijn 
hebben we al een paar jaar geleden een 
scheidsrechter laten infiltreren en één van de Boys is 
zelfs door gedrongen tot in de organisatie. 
Daarnaast hebben we dit jaar “d’n Peer” weten te 
contracteren. Hij speelt al jaren mee tijdens 
Bourgondisch Oers en kent het klappen van zweep. 
Er wordt dus helemaal niets aan het toeval over 
gelaten. 
Het motto voor 2010 is: 
Ook al zijn we oud, de Knoert Boys gaan voor goud. 
Dit kan nog aangepast worden naar: 
Simply the Best, we drinken bier tot het lest. 
 
 Zaterdag 5 juni op “de Camping”, wij zijn erbij. 
 
 De Knoert Boys 

De Knoert Boys met een gewonnen prijs. 
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De wandeling 

De Mortelen in Oirschot 
 
De Mortelen wordt gerekend tot één van de 
aantrekkelijkste wandelgebieden van ons land. Je 
kunt het zien als een prachtig mozaïek van 
houtwallen, bosjes, boomrijen, akkertjes, bloemrijke 
graslanden en kronkelende paden en slootjes. 
Verspreid over het gebied liggen eeuwenoude 
boerderijen, ieder met een eigen verhaal.  
 
  
De route start aan de Lopensestraat 3 in Oirschot.  
Vanaf de boerderij aan de Lopensestraat no. 3 
begint de wandelroute direct bij het infopaneel. Hier 
is ook een gele route van 5 km en een blauwe route 
van 3 km uitgezet. Het populierenlaantje brengt ons 
meteen in het landschapsreservaat van de Mortelen 
met kleinschalige afwisseling van bos, akkers, 
weilanden en houtwallen. Een gebied van 1074 ha 
tussen Oirschot, Boxtel en Best. 
 
  
 

1.  
De route verlaat het populierenlaantje en door een 
klaphek betreden we de weiden, op de kaart 
aangeduid met Schooringen. Het is een prachtig 
mozaïek van houtwallen, bosjes, boomrijen, 
akkertjes, bloemrijke graslanden en kronkelende 
paden en slootjes. Zo passeren we een grote 
knotboom die in dit weiland staat. Het is een 
steeliep. De leeftijd van deze steeliep is ongeveer 
350 jaar.  
 
2. 
Door een klaphekje verlaten we de weiden en slaan 
rechtsaf tot de volgende t-splitsing.  
Na goed een kilometer bereiken we een 
populierenbos. De populierenbossen zijn destijds 
aangeplant voor de klompenindustrie.  
Het pad waar we nu lopen is vrij vochtig. Dit komt 
omdat er leem in de ondergrond zit. Leem heeft als 
eigenschap dat het slecht waterdoorlatend is. Het 
water stagneert op het maaiveld, waardoor plassen 
ontstaan.  
 
3. 
Opnieuw op een t-splitsing aangekomen gaat het 
even naar rechts tot we het fietspad bereiken dat in 
noordoostelijke richting naar het gebied Woekens 
leidt en naar het oosten op de Liemptse Dijk 
uitkomt. Het is de Woekensesteeg.  
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

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 

4. 
We kiezen voor de route naar rechts, naar de 
Liemptse Dijk. Op de Liemptse Dijk linksaf. Nu 
krijgen we asfalt onder de voeten. Het is een rustige 
landbouwweg. We zitten hier ten oosten van het 
landschapsreservaat De Mortelen in het gebied De 
Achterste Elzinge. 
 
5. 
Bij de eerste gelegenheid kiezen we het pad links. 
We staan hier voor een slagboom bij het bord van 
Staatsbosbeheer landgoed Heerenbeek. Het pad 
brengt ons op het landgoed Heerenbeek en we lopen 
door tot voorbij het open gebied dat we aan onze 
rechterhand voorbijlopen. We zien hier de 
belangrijkste vorm van bosbeheer: de omvorming 
van populierenopstanden tot veelsoortig loofbos. 
 
6. 
Op de kruising voor het bos rechtsaf het zandpad in. 
De eerste weg links tot we aan een sloot komen. We 
gaan in westelijke richting tot aan de fietspad.  
We vervolgen het bospad, met de mooie naam 
Woekense Steeg, en bereiken Woekens.  
Net voor we bij het informatiebord over de Mortelen 
aan de Van Coehoornweg aankomen, passeren we 
een waterloop. Op dit punt bij de waterloop zien we 
aan de linkerzijde een puinstuw in de waterloop. Aan 
de Van Coehoornweg passeren we een typische 
Brabantse langgevelboerderij. Even in noordelijke 
richting en dan linksaf en meteen naar rechts. Deze 
route staat aangegeven met gele driehoekjes. We 
wandelen nu langs de noordoost rand van het 
gebied de Mortelen. Zo komen we op het zandpad 
De Smalzij. Na het bos volgt een smal pad naar links 
langs akkerland en weiland.  
 
7. 
We komen langs een weiland met de poel. In 1985 
lagen in De Mortelen nog 105 veedrinkpoelen, 
waarvan nog slechts 13 geschikt waren als 
voortplantingsplaats voor amfibieën. Sindsdien zijn 
verlande poelen hersteld en vele nieuwe gegraven.  
Dit is het landschap dat zo karakteristiek is voor de 
Mortelen.  
 
8. 
Slingerend loopt de route in zuidelijke richting tot 
we aan de Oude Steeg komen. Veel weggetjes heten 

hier 'steeg'. Stegen zijn stijgende weggetjes. Door 
voortdurende ontwatering en daarbij horende klink 
van de lage, venige delen, stegen ze relatief ten 
opzichte van de omgeving. We volgen de Oude 
Steeg, gaan voorbij aan de Echteldonkse Steeg en 
slaan linksaf de Termeidesteeg in. We lopen door tot 
aan een rustbank. Even verderop zien we door de 
bomen de boerderijen en stallen die in het 
buitengebied Hoydonk liggen.  
 
9. 
We vervolgen bij deze bank zuidwaarts het pad dat 
direct op de linkeroever ligt van een 
afwateringssloot. Even verderop wanen we ons in 
het Limburgse land als we door een aantal 
"stegelkes", de daar welbekende draaihekjes, tussen 
de weilanden en bossages door richting startpunt 
lopen. We zijn hier in een wat hoger gebied dat op 
de topografische kaart vermeld staat met 
'Beerendonken'.  
 
10. 
Door de weilanden, nagestaard door herkauwende 
koeien, komen we pal voor de boerderij van het 
Brabants Landschap aan de Lopensestraat 3 uit. 
 
Tip 
De markt in Oirschot.  
Op een van de terrasjes nagenieten van een 
geweldige wandeldag in een ongelooflijk mooi 
gebied. 
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Het interview 

10 Jaar Boergondisch Oers; 
 

Een Dorpsfeest voor jong en oud! 
 
Dit jaar wordt voor de 10e keer Boergondisch 
Oers georganiseerd. Wat destijds kleinschalig 
begon is na 10 jaar uitgegroeid tot een waar 
dorpsfeest voor jong en oud. Afgelopen jaar 
heeft de Stichting Boergondisch Oers de 
Rabobank Verenigingsprijs gewonnen. Dankzij 
dit extra gewonnen geldbedrag kan 
Boergondisch Oers eens extra feestelijk 
uitpakken dit jaar. Voor ons reden om eens 
rond de tafel te gaan zitten met een paar echte 
Boergondiërs. 
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken 
 
De vraag waarmee we het gesprek openen is 
vanzelfsprekend: "Hoe is het eigenlijk allemaal 
begonnen?" Mieke van Campen begint te vertellen: 
"Het probleem was dat er dinsdags tijdens ‘Oers 
kermis’ niets meer te doen was in het dorp. Daarom 
heeft OWWO (Oerle Wordt Weer Oers) in het jaar 
2000 een prijsvraag uitgeschreven om meer mensen 
naar de kermis te trekken. Het beste idee kwam van 
de recreanten van BIO. Zij hadden het idee om 
samen met de hele Oerse bevolking aan één lange 
tafel te gaan zitten eten en daarmee in het Guinness 
Book of Records te komen. Intussen zou 
bijvoorbeeld Eddy Wally een optreden kunnen 
verzorgen. Samen met OWWO hebben we toen een 
aantal mensen bij elkaar gezocht om dit te kunnen 
organiseren.” Ton Binnendijk, Mart de Graaf, Mieke 
van Campen, Victor de Kort, Frans Loijen, Corry 
Verhoeven, Arno van Bussel, Joke Moeskops, Marion 
Rombouts, Adriënne van de Vorst, Anja van der Pas 

en Wim Luijkx vormden het eerste jaar de 
organisatie en daarmee was de eerste opzet van 
Boergondisch Oers een feit. 
 
Geen vergunning 
“Maar helaas kregen we in dat eerste jaar geen 
vergunning van de gemeente om de straat helemaal 
af te sluiten”, gaat Frans Loijen verder. “Dat kon pas 
als de nieuwe randweg klaar zou zijn.  Intussen 
moesten we dus iets anders verzinnen. Het eerste 
jaar (september 2001) zijn we begonnen met een 
Boergondische fiets-, buggy- en steppenrace door 
de A.P. de Bontstraat. Het was een zeer geslaagd 
evenement en zeker voor herhaling vatbaar. Het 
jaar erop hebben we wel rekening gehouden met het 
commentaar van de plaatselijke horeca. Die vonden 
het jammer dat onze tent met de rug naar hen toe 
stond.” 

 
 
Circus Kinsbergen 
Mieke gaat verder: “In 2002 was het thema 
Bewegen in Zigeunerstijl. We hebben toen een 
aantal zigeunerwagens neergezet. Eén wagen 
hebben we mogen lenen van Pietje vd Pol uit 
Vessem van Circus Kinsbergen. Hij woonde nog in 
die wagen en we mochten hem lenen als we hem 
ook schoon zouden maken. Nou, dat hebben we 
geweten! We hebben zijn hele wagen leeggehaald. 
Er kwam een enorme hoeveelheid rotzooi uit en daar 
lag hij gewoon tussen te slapen. We vonden pannen 
die gebruikt waren en volgens ons nog nooit waren 
afgewassen. Zo smerig, niet te geloven! Uiteindelijk 
hebben we de hele wagen schoongemaakt. De 
woonwagen was bedoeld voor onze waarzeggers: Boergondisch Oers 2001 

Boergondisch Oers 2002 

Boergondisch Oers 2002 
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Frans Loijen en Erna Verkuilen compleet uitgedost 
als echte zigeuners, natuurlijk met een echte glazen 
bol en wierook. De ramen hadden we ook helemaal 
schoon gekregen. Onder de viezigheid bleken hele 
mooie geslepen vensters te zitten met een pauw 
erin. Toen beseften we dat het eigenlijk een hele 
dure woonwagen was. Iemand wist ons te vertellen 
dat één zo’n venster al ruim 2500 gulden waard 
was. Toen hebben we besloten om de wagen direct 
na de festiviteiten dezelfde avond terug te brengen 
naar het kamp in Vessem. Stel je voor dat hij 
gestolen zou worden… 
Ook deze tweede keer was het feest een groot 
succes maar ook toen hebben we commentaar 
gekregen.  
Van de kermis-exploitanten kregen we opmerkingen 
over het feit dat de kinderen voornamelijk bij ons te 
vinden waren.” 

De langste 
worst 
Ons eerste plan 
het Boergondisch 
Tafelen konden 
we pas in 2003 
laten doorgaan. 
We hebben vooraf 
verkeerstellingen 
gehouden en toen 
mochten we van 
de gemeente de 
Oude Kerkstraat 
afsluiten. Toon 
van Kollenburg 
heeft toen een 
hele lange 
barbecue 
gemetseld en 
Maarten van de 
Sande heeft 

geprobeerd de langste braadworst te maken. Frans: 
“Daarover moeten we nog wel iets opbiechten. De 
worst was natuurlijk te groot om in een keer om te 
kunnen draaien. Maarten moest tijdens het bakken 
de worst heel snel omdraaien omdat deze anders 
zou verbranden. Hij draaide en hij draaide en hij 
draaide…. En op een gegeven moment draaide de 
hele worst van de barbecue af en viel op de grond. 
Cis (de Kapper) die stond erbij maar kon de worst 
niet met z’n handen opvangen omdat dat veel te 
heet was. Dus in een reflex schopte Cis met z’n 
schoenen de worst weer terug de barbecue op! Vlak 

daarna kwam de Keurings-dienst van Waren kijken 
of alles volgens de regels verliep. Hun enige 
commentaar was dat we geen afdak boven de 
barbecue hadden gemaakt! Ze moesten eens 
weten… Maar een beetje zand schuurt de maag en 
er is niemand ziek van geworden.”  
 
Volleybal 
Corry Verhoeven vertelt verder. “In 2004 hadden we 
als thema Boergondische Spelen. Op het veldje aan 
’t Stoom hebben we toen voor de kinderen allerlei 
spelletjes georganiseerd. Om de ouderen er ook bij 
te betrekken zijn we toen ’s avonds het 
volleybaltoernooi gaan organiseren. Frans de Crom 
heeft toen het veldje aan ’t Stoom (dat toen nog 
braak lag) geëgaliseerd en wat opgehoogd met 
strandzand. Het volleyen was een groot succes en 
door de jaren heen is het aantal deelnemers flink 
toegenomen.” 
Adriënne van de Vorst vult haar aan: “Maar de rode 
draad van ons bestaan: ‘De kermis-dinsdag weer 
nieuw leven inblazen’ begon zich tegen ons te keren. 
We trokken zogenaamd de klanten weg van de 
kermis en de horeca. We hebben uiteindelijk 
besloten om Boergondisch Oers naar een andere 
datum te verplaatsen: begin juni. Voor ons was dat 
veel gunstiger. In plaats van een (dins)dag hadden 
we nu een heel weekend de tijd om iets te 
organiseren, bovendien is het in juni veel langer 
licht en is het weer meestal beter. Daarom zijn we 
vanaf 2005 Boergondisch Oers in juni gaan 
organiseren. Vanaf dat moment hebben we er 
meteen voor gekozen om gebruik te maken van het 
veld bij de basisschool.” 
 
Sprookje 
Frans: “Op het veld bij de school konden we ook een 
grotere tent opzetten en sinds drie jaar zijn we ook 
de vrijdagavond erbij gaan betrekken. Die tent werd 
namelijk al op donderdag opgebouwd en stond 
eigenlijk een dag leeg. Om alles goed te kunnen 
bewaken slaapt er altijd iemand van ons in de tent. 
Met het thema middeleeuwen moest ik samen met 
Wim Luijkx de tent bewaken. We hadden allebei ons 
schildknapen-pak nog aan en na een vermoeiende 
dag en vele biertjes later was Wim rechtop in z’n  
stoel in slaap gevallen. Ik zag hem zo zitten met zijn 
hoofd schuin en zijn ogen dicht en het was net of ik 
in de Efteling zat, midden in het sprookje van 
Doornroosje. Toen Wim wakker werd hadden we zin 
in koffie. Het was nog heel vroeg maar we zagen dat 

Boergondisch Oers 2003 

Boergondisch Oers 2006 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

De Tamboer al open was. Bea en Richard waren er 
nog niet, maar er was een mevrouw aan het 
poetsen. Zij wist niet wat ze zag toen ze ons als 
schildknapen binnen zag komen!” 

 
Statistieken 
We vragen eens naar de 
cijfers en die zijn indruk-
wekkend. Mieke leest 
voor: “Vorig jaar hebben 
er 135 kinderen 
meegegeten en 280 
volwassenen. Het 
volleybaltoernooi bestaat 
uit 30 teams van  
4 personen en  
15 tienerteams. Dat is 
ook meteen het 
maximum. In totaal 
werken er meer dan 100 
vrijwilligers mee. 
Iedereen kent Wim 
Binnendijk die de foto’s 
maakt, onze vaste 

speaker Peter van de Ven en onze supervrijwilliger 
Mart de Graaf. Maar zo zijn er dus nog minimaal 97 
anderen die we niet allemaal op kunnen noemen.” 
 
Het organiseren van een dorpsfeest als 
Boergondisch Oers is echt niet mogelijk zonder hulp 
van de plaatselijke horeca, ondernemers, sponsoren 
en vrijwilligers in het dorp. Boergondisch Oers is een 
echt Dorpsfeest voor jong en oud. Het is ‘ons 
Feestje’ dat moet vooral ook zo blijven!” 

Boergondisch Oers 2007 

Jarig Tiener Comité 

Jarig Tiener Comité Oerle viert feest 
 
Dit jaar bestaat TCO alweer 10 jaar! En omdat TCO 
vanaf de start een enorm succes is willen we dat 
vieren. Op 29 mei organiseert TCO een geweldige 
feestavond in Dancing de Kers. Iedereen die ooit bij 
TCO betrokken is geweest willen we hiervoor 
uitnodigen, tieners, ouders, bestuursleden, 
vrijwilligers, ze zijn allemaal van harte uitgenodigd. 
Dus noteer 29 mei in je agenda, vanaf 20.30 is de 
Kers geopend. 
 

Tijdens de feestavond worden, onder het genot van 
een hapje en een drankje, leuke activiteiten gedaan. 
DJ Cor (van Veldhoven) zal voor een geweldige 
dance sfeer zorgen! 
Op de site van TCO, www.tcoerle.nl staat meer 
informatie over de feestavond, je kunt je op de site 
ook aanmelden voor het feest. Zorg dat je erbij 
bent! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Tiener Comité Oerle. 
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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

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

Overpeinzingen 

Bubbeltjespapier.  
Ik krijg het nogal eens in de verpakkingen van de 
materialen die thuisbezorgd worden. 
Bubbeltjespapier! Soms grote bubbels, die ik met 
een mes naar de filistijnen werk. Dan weer kleine 
bubbels, die ik bewaar om zelf iets dat ik heel zou 
willen oversturen in te kunnen verpakken.  
Deze week kreeg ik echter vellen bubbels van zo’n 
drie centimeter grootte. Niet handig voor hergebruik 
en oh zo onhandig om allemaal door te prikken. 
Daar zou ik me aardig middagje mee zoet kunnen 
houden. En daar is mijn tijd nu net iets te kostbaar 
voor. 
Ik wist nog niet precies wat ik er mee zou 
aanvangen, want tenslotte is de zak voor plastic 
afval hier wel heel snel mee gevuld.  
De oplossing kondigde zich aan in de vorm van 
kleinzoon. 
Toen hij op zijn vaders i-pod een spelletje deed met 
bubbels kreeg ik een lumineus idee.  
“Zeg lieve schat, wat zou je er van denken om oma 
een beetje te helpen met bubbels kapot knijpen?” 
Gelukkig leek het hem wel iets en ijverig begon hij 
met het kapot knijpen van de eerste bubbels.  
Toch lastig voor die jonge vingers merkte ik wel. Het 
zou hem beslist een aardig poosje kosten en of hij 
dat geduld zou kunnen opbrengen …? 
Opa wist een oplossing.  
“Als je er eens op ging staan.”  
Met een ondeugend snuitwerk keek kleinzoon naar 
zijn opa. Dat leek hem leuk! 
Het vel lag binnen een mum van tijd op de grond en 
hij stampte met zijn voet de eerste bubbels kapot.  
Dat werkte dus al beter, maar het ging nog beter en 
bovendien nog veel leuker toen zijn vader hem de 
tip gaf om er op te dansen. 
Dat was pas kostje voor onze kleinzoon!  
Er werd gesprongen en gedanst dat het een lieve 
lust was en kleinzoon kreeg rode konen van de 
opwinding.  

Even dacht ik er totaal niet aan dat wij wel toevallig 
op een appartement  woonden en er onder ons dus 
benedenburen huisden.  
Ik weet niet helemaal zeker of die de danscapriolen 
van onze kleinzoon nu wel zo op prijs zouden 
stellen, dus liet ik het dit keer maar bij één vel 
bubbeltjes papier.  
De andere vellen heb ik hem maar mee naar huis 
gegeven, zodat hij daar samen met zijn broer zich 
verder kan vermaken met zijn indianendansen.   
 
 Thea. 
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Parochieberichten: 

Overleden: 
† Sjef Pluijms, echtgenoot van Corrie Liebregts, 

Paleisstraat 17  (75 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 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_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 

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk: 
 
Vieringen 13 - 14 mei: 
do 10.15 uur: Hemelvaartsdag: Eucharistieviering 
 met pastor J. van Doorn (St. Janskoor). 
vr  14.00 uur: Eucharistieviering ter gelegenheid  
 van het  50 jaar huwelijk van Martien Groenen 
 en Betsie van Gestel (Veldhovens Mannenkoor). 
 
Weekeinde van 15 – 16 mei:    
Za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders. 
zo  10.15. uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders  (Convocamus). 
 
Weekeinde van 22- 23 – 24 mei: Pinksteren 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders  (Convocamus). 
ma 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
 
Weekeinde van 29 – 30 mei:  H. Drie-eenheid 
za 15.00 uur: Viering van 25 – jarig huwelijk van 
 Wim en Petra de Lepper – van Gompel. 
Za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
zo  0.15 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
 
Weekeinde van 5 – 6 juni: 
za  4.00 uur: Plechtige inzegening huwelijk van 
 Dennis van Oers en Gonneke van de Kolk. 
Za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn  (St. Janskoor). 
Zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
 
Weekeinde van 12 – 13 juni: 
za 19.00 uur: Naviering Eerste Communicanten: 
 Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders  (Convocamus) 
 
Weekeinde van 18 – 19 – 20 juni: 
vr 14.00 uur: Plechtige inzegening van huwelijk  
 van Silvie Geerts en Jaap de Cock. 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor 
  J. van Doorn  (Convocamus). 
 

Lintjes en strikjes: 
 
Op 29 april werden actieve mensen door de 
burgemeester gevraagd om naar het gemeentehuis 
te komen voor de uitreiking van hun koninklijke 
onderscheiding. Voor twee parochianen werd door 
andere verenigingen een mede-ondersteuning 
gevraagd voor de voordracht van deze koninklijke 
onderscheiding.  
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met pastoor Smulders en pastor van Doorn was er 
een fijne en mooie viering. 
Emma Boerekamps, Ruben Bosch, Kim Das, Niels 
Flesch, Ella Jacobs, Laureen Okkerse, Olympia 
Piotrowska,  Niels vd Sangen, Luc Segers en Jessie 
vd Velden waren de Vormelingen. 
 
 
 
 
Op vrijdag 23 April heb ik mijn vormsel gedaan. Op 
school hadden we al met de pastoor en de 
werkgroep een paar middagen in ‘vuur en vlam’, het 
werkboek gewerkt. En toen was het vormsel, we 
hadden een week geleden nog even in de kerk 
geoefend. Er was een fotograaf en we mochten op 
de foto in de tuin van de pastoor. Er was een 
vormheer gekomen en ze hadden allemaal rode 
jurken aan. We moesten één voor één naar voren 
komen met onze ouders, we kregen een kruisje op 
het voorhoofd. Dat heet chrisma. Het koor “the 
Unity” heeft prachtig gezongen voor ons. Toen het 
klaar was kregen alle kinderen een mooie kaars en 
een vormselbewijs. Daarna gingen we nog thuis 
feest vieren en heb ik nog een paar cadeaus 
gekregen.  
 
                                      Ruben Bosch 
                                         Groep 8 

Voor de parochie is: 
 
Nellie Verkuijlen nog altijd actief in de 
kerkpoetsclub, zij was 15 jaar lid van de 
parochievergadering en ruim 10 jaar lector tijdens 
de weekendvieringen. Voor tal van andere 
organisaties was/is zij een waardevolle kracht achter 
de schermen. 
Frans Klaasen was 7 jaar lid van de 
parochievergadering en in die periode vaak te 
vinden voor allerlei hand- en spandiensten bij de 
organisatie van feesten en vieringen buiten de  
St. Jan de Doperkerk. Samen met Leentje van Doren 
en Stien Sandkuyl zette hij de schouders onder de 
nieuw op te richten Avondwakegroep. Zij bezochten 
veel vieringen elders om voor zichzelf een stevig 
dossier op te bouwen. Voor vele Severinusbewoners 
was hij bij dergelijk soort vieringen bij één van hun 
bewoners toch weer een bekend gezicht.  
Natuurlijk wordt ook Mart de Graaf, samen met zijn 
nieuwe reeds eerder genoemde lintjescollegae, van 
harte gefeliciteerd met deze koninklijke waardering. 
Mart is bij veel verenigingen in Oerle een 
gewaardeerde kracht.  
Geniet allen van deze blijk van waardering!   
 
H. Vormsel: 
Op vrijdagavond 23 april was de Vormselviering voor 
11 kinderen uit Oerle. De voorbereiding werd 
gedaan door pastor Jos van Doorn met behulp van 
enkele ouders.  
Deken Fr. Verhoeven was de vormheer en samen 

De vormsel groep 2010 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

Eerste H. Communie: 
 
Op een zonovergoten zondag op 18 april deden  
18 kinderen uit Oerle hun Eerste H. Communie. 
Enkele actieve moeders hebben de pastoor 
bijgestaan in de voorbereiding van de kinderen. De 
communicanten zijn: Thomas Aelberts, Pieter 
Beckers, Mirte van Beers, Chantal Denis, Jens 
Flesch, Luc van der Heijden, Niels Kelders, Demi 
Kreutzelman, Wouter van der Mierden, Luc 
Nouwens, Giel Sanders, Hendrik Schippers, Mart 
Silkens, Luuk Tholen, Mana Verblackt. Omdat hun 
moeders bij ’t koor The Unity zingen, deden ook 
Marleen van Gompel, Pepijn Hamburg en Nanne 
Roosen hier hun Eerste Communie. Zij zijn hier in 
deze kerk natuurlijk al jarenlang vaste bezoekers/
luisteraars. 

De 18 kinderen die H.communie deden 

Hieronder een 4-tal verhalen van 
communicanten. 
-- 
Zondag moest ik mijn communie doen. Toen moest 
ik voorlezen in de kerk. Andere kinderen moesten 
ook lezen. 
Er stonden liedjes in het boekje, die we op school 
geoefend hebben. 
We kregen onze eerste hostie. Die was heel lekker. 
Het was een leuke mis. Er waren heel veel mensen 
in de kerk. Mijn opa’s en oma’s ook. Heel de familie 
was er. 
Na de kerk heb ik heel veel cadeautjes gekregen. 
 
Groetjes, 
Wouter 
-- 
18 april was het dan zover. 
Ik mocht mijn eerste heilige communie ontvangen. 
Ik was al heel erg vroeg wakker omdat we nog 
dingen klaar moesten zetten voor het feest. 
Ik mocht eindelijk mijn mooie kleren aan en mijn 
haren werden mooi gemaakt. 
Toen gingen we met de hele familie naar de kerk. 
Met alle communicanten moesten we achter in de 
kerk wachten en de fotograaf maakten wat foto”s. 
De kerk was mooi versierd. 
Met een fleurige kaars gingen we naar voren en het 
koor zong een mooi lied. 
Alle kinderen mochten wat vertellen in de kerk. 
Tijdens de collecte gaven wij ons gespaarde centjes 
voor de kinderen in India (pastoor Vekemans 
fonds) .Dit was bedoeld voor lesmateriaal. 
Nu kregen we dan de hostie van pastor Wil 
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Smulders. Ik vond het heel spannend. Papa en 
mama kwamen achter mij staan en samen kregen 
wij de hostie. We zongen allemaal leuke liedjes. 
Na de dienst gingen we nog foto’s maken in de tuin 
van de pastoor. En dan naar huis waar iedereen al 
klaar stond om mij te feliciteren. 
Het was een super leuke dag met heel mooi weer. 
 
Mirte v. Beers. 
-- 
Zondag deed ik mijn eerste communie. 
Ik vond het heel erg leuk. 
Maar ook een beetje spannend omdat ik ook voor 
moest lezen. 
Er waren heel veel mensen in de kerk. 
De hostie smaakt naar een ijshoorntje. 
Na de kerk gingen we foto’s maken in de tuin van de 
pastoor. 
Het was een heel leuke dag.  
 
Luc van der Heijden 
-- 
Ik heb mijn communiefeest bij opa en oma in de 
tuin gevierd. Alles was versierd en het was heel 
mooi weer. 
Voor het feest had ik samen met mama en Stef een 
snoeptaart gemaakt. 
Ik heb een waveboard gekregen. En een 
step,skateboard,zak met lolly's en lego. 
Ik heb het feest samen met mijn neefje en vriend 
Luc Nouwens gevierd. 
Het was een gezellig feest. 
 
Mart Silkens. 

Michael en Whoopy 

Michael van der Velden 
Op de Nederlands kampioenschappen. 
 
Michael met zijn pony Whoopy heeft Brabant 
vertegenwoordigd op de Nederlandse 
kampioenschappen in Ermelo. 
Hij zette een scherpe tijd neer in de C-L en behaalde 
een 5de plaats  

Michael met pony Whoopy 
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Braderie weer groot succes 

De braderie, georganiseerd door het TCO, was weer 
een groot succes. Vele duizenden bezoekers vonden 
de weg naar Oerle. De ondersteuning van de vele 
tieners en hun ouders was weer geweldig. 
Op deze pagina’s een foto impressie. 
Op de site www.willembinnendijk.nl kunt u ook een 
gefilmde impressie vinden. 



17 



18 

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eclips Uitvaartbegeleiding   
Eclips Uitvaartbegeleiding is in 1999 opgericht door 
Ditty ten Boske en Mieke Artz, moeder en dochter. 
Samen met Corien van den Heuvel (uit Sondervick) 
zijn zij de uitvaartverzorgers van het bedrijf. 
Daarnaast is er nog een team van 6 vrouwelijke 
medewerkers in dienst dat mede zorg draagt voor 
een zorgvuldig uitgevoerde uitvaart. 
De aanpak van Eclips is erop gericht, dat 
nabestaanden het gevoel hebben, dat de uitvaart 
precies zo gelopen is als ze zich hadden gewenst. 
Samen met de nabestaanden bespreken we alle 

mogelijkheden en leggen deze voor. Het 
kleinschalige bedrijf garandeert een persoonlijke 
benadering. Eclips staat voor betrokkenheid en 
zorgvuldigheid. 
Het bedrijf is weliswaar gevestigd in Wintelre, maar 
Eclips verzorgt uitvaarten in de hele Kempen. Zowel 
voor verzekerden als voor niet-verzekerden. 
  
Eclips is niet zomaar een naam: Bij een eclips 
verdwijnt het zonlicht totaal. Zo kan bij een groot 
verdriet het zonlicht voor de nabestaanden tijdelijk 
verdwijnen. De betekenis van het woord eclips is 
tevens ‘verdwijnen uit de openbaarheid, uit de 
gemeenschap’. Overlijden betekent echter niet: 
verdwijnen uit de herinnering. Integendeel! 
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Bedevaart Lourdes 

9-daagse N.L.Z bedevaart naar Lourdes, een 
belevenis;  
nog plaatsen in busreis 13 t/m 21 september 
 
Lourdes, de plek waar iedereen kracht, inspiratie, 
geloof en nieuwe energie kan vinden. De plek waar 
hemel en aarde elkaar raken. Lourdes doet iets met 
mensen. Er gebeuren daar echt ‘wonderen’. Een 
bedevaart naar Lourdes zorgt er voor dat u het 
leven van alle dag weer wat gemakkelijker aankunt. 
Ieder heeft zijn eigen persoonlijke reden om op 
bedevaart te gaan. Misschien heeft u wel eens de 
wens uitgesproken om daar eens of nog een keer 
naar toe te gaan. Al vele jaren organiseert de N.L.Z 
(Nederlandse Lourdesbedevaart voor zieken, een 
erkende bedevaartsorganisatie) goed verzorgde 
reizen naar Lourdes met de trein of het vliegtuig. Dit 
jaar kunt u ook met de bus, van maandag 13 t/m 
dinsdag 21 september. Vertrek vanuit Best en 
Knegsel. Een busreis is een bedevaartreis met een 
toeristisch karakter. Er worden mooie plaatsen 
bezocht, oa. Reims, Nevers – waar Bernadette in 
haar schrijn ligt – en Rocamadour. We reizen met 
een comfortabele bus met bar en toilet en verblijven 
in goede hotels. Alle kamers hebben een eigen 
douche of bad en toilet.  
In Lourdes sluiten we op woensdag aan bij de 
ongeveer 800 pelgrims die met de trein of het 
vliegtuig zijn gekomen. We doen mee met de 
officiële internationale vieringen en de vieringen van 
de N.L.Z. Daarnaast hebben we vieringen met onze 
eigen groep en bekijken we de verschillende 
plaatsen die belangrijk zijn geweest in het leven van 
Bernadette o.a. het geboortehuis, de doopvont 
waarin zij gedoopt is, het cachot waar zij woonde 
tijdens de verschijningen, de grot en nog 
verschillende andere bezienswaardigheden. Ook 
maken we een uitstapje naar de Pyreneeën.  
De bedevaart wordt begeleid door pastoor A. 
Verschure (pastoor in Vessem-Wintelre-Knegsel) , 
en reis - hotelleider Jos van der Heijden uit Best. 
Beiden gaan al vele jaren als vrijwilliger mee met de 
N.L.Z. bedevaart. 
Voor nadere informatie over het programma, kosten 
en / of aanmelding kunt u contact opnemen met : 
Jos van der Heijden, tel. ( 0499-  373779   
e-mail: vwkn.lourdes@gmail.com 
Pastoor A. Verschure, Knegsel ( 040- 2051575  
e-mail: r.rkpastoriemonulphusg@chello.nl 

Meimarkt Meerveldhoven 

Meimarkt Meerveldhoven 
 
Meimarkt Meerveldhoven is een, jaarlijks 
terugkerende, gezellige familiemarkt annex 
braderie. 
Buiten een diversiteit aan handelswaar, oude 
ambacht, attracties en toiletgelegenheid staat op het 
marktterrein ook een tent waar u onder het genot 
van een drankje kunt genieten van live muziek. 
De markt is geopend op 30 mei van 11.00-18.00uur 
en is VOOR BEZOEKERS GRATIS! 
Kijk voor meer informatie op www.subumbra.nl 
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Foto herkenning 

Opnieuw een oproep voor  het vinden van namen op 
de onderstaande foto, volgens het bericht dat ik er 
van ontvangen heb, zou het een klas van de 
huishoudschool zijn in 1956. Wie helpt ons verder?
Wie kent de namen en wie weet waar deze foto 
gemaakt is? 
Vermoedelijk is het een uitstapje geweest met 
diverse klassen. 
 
  
Ook bij de foto op de volgende pagina vragen wij de 
medewerking van de mensen uit Oerle. Ook hier ziet 
men vermoedelijk een klas van de huishoudschool 
uit 1956. Weet u welke personen op deze foto staan, 
en waar deze gemaakt is, misschien met datum? 
Neem dan even contact op met Frans Loots. Een 
persoon is duidelijk herkenbaar namelijk 
Mevr. Louwers links boven.  
Het kan dus ook een klas van de ULO geweest zijn. 
Wie help ons verder? Al vast bedankt voor jullie 
medewerking. 
 

Nog een klein puntje over de kleuterklas die in de 
vorige Koers van Oers stond. Deze zou omstreeks 
1960 gemaakt kunnen zijn. Jammer genoeg hebben 
wij hier nog geen reactie op gekregen. Dus kijk nog 
eens een keer en help ons op weg, al kent U maar 
enkele personen, dan zijn wij al geholpen. 
 
Reacties gaarne naar  
Frans Loots tel: ( 040-2051387 of 
via de mail fhaloots@onsbrabantnet.nl . 
 
 
Namens STICHTING HISTORISCH OERLE 
 
Frans Loots 
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Paradigit ELE-rally. 
Ben je 16 jaar of ouder, en wil je ook wel eens 
een bloedstollende rit in een rallywagen 
maken? 
 
Op 5 juni 2010 wordt een van de proeven van de 
46e Paradigit ELE rally weer in Wintelre verreden. 
Rabobank Oerle-Wintelre heeft beslag weten te 
leggen op twee ritten met de X-wagen. 
Durf je een enerverende rit over zand- en verharde 
wegen aan, meld je dan aan via onze site: 
www.rabobank.nl/oerle-wintelre 
 
Onder de ingezonden 
aanmeldingen worden op  
1 juni twee winnaars getrokken. 
Wij nemen vervolgens contact 
met hen op voor de juiste tijd en 
plaats. 
 
Rabobank Oerle-Wintelre 
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Boergondisch Oers nieuws 

Boergondisch Oers op de Camping 
4 en 5 juni 2010 

 
In het weekend van 4 en 5 juni viert Boergondisch 
Oers feest! En heel Oers feest mee, we bestaan 
namelijk 10 jaar. Hieronder volgt het  
programma-overzicht van een Boergondisch 
weekend op de camping! 
 
Programma vrijdag 4 juni 
20.30  Feestelijke avond voor jong en oud met 
 medewerking van Oerse artiesten. Heb 
 je nog een leuk optreden? Meld je dan 
 nog aan! 
 Entree: Gratis 
 Locatie: Tent naast de basisschool 
 Kleding: Camping-stijl!!!!!!! 
1.00 Sluiting 
Programma zaterdag 5 juni 
13.00 Start kinderactiviteiten  
 (groep 1 t/m 8 basisschool) 
16.30 – 18.00 Boergondische Dorpsbarbecue, 
 tijdens de BBQ optreden van live artiest! 
18.30  Presentatie volleybalteams in camping/
 vakantieoutfit! 
19.00  Start volleybaltoernooi 
22.30  Prijsuitreiking 
1.00 Sluiting 
 
U kunt de bonnen voor de dorpsbarbecue (contant) 
betalen en afhalen bij Dorpscentrum d’Ouw School: 
Dinsdag 25 mei  Tussen 19.00 en 20.00 uur 
Donderdag 27 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 
Tot dan! 
Stichting Boergondisch Oers 

De Trom geeft een buitenconcert. 
  
De Trom is een drumband bestaande uit 
verstandelijk gehandicapte bewoners van de 
Severinus. 
Dit spontane gezelschap bestaat al sinds 1978 en 
bestaat uit 25 leden en 7 vrijwilligers. 
Zij repeteren elke donderdagavond van half 7 tot 
half 8 in de grote sportzaal. 2 Vrijwilligers zorgen 
ervoor dat alle spullen klaarstaan en onder leiding 
van Leo van Kessel wordt er gerepeteerd. 
 
Regelmatig gaat de Trom ook buitenshuis een 
optreden verzorgen. Dit is voor leden en vrijwilligers 
een aangenaam uitstapje. 
De jaarlijkse Severinus kermis wordt door de Trom 
geopend,. Ook bij de oranjemarkt en 
hoogeloonsdweilfist zijn ze aanwezig. 
 
Om het jaarlijkse nieuwjaarsconcert een andere 
invulling te geven, verzorgen we nu een concert op 
11 juli bij het Tasvelt (buiten) van 2 tot half 5. 
Hierbij treedt de Trom en het jeugdorkest en het 
leerlingenorkest van Harmonie St Cecilia afgewisseld 
en samen op. We hopen op een zonnige 
zondagmiddag om samen met iedereen onder genot 
van een drankje dit concert tot een groot feest te 
maken. 

De Trom 
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Ouw (k)oers 

Bron: koers van oers  jaargang 1969  juni 
  
Korfbaltoernooi in Meerveldhoven 
  
Het was zondagmorgen, tweede pinksterdag. We 
moesten om half negen bij de Kers zijn. Bep las 
onze namen op. We waren er allemaal. We 
vertrokken om ongeveer kwart voor negen, en het 
regende, dat het goot. We reden weg. De Bio-
aspiranten, Bio-c,b,a, en Bio 1. Na enige tijd 
kwamen we op het Jongelingenveld aan, het 
regende gelukkig niet zoveel meer. Onze fietsen 
werden weggezet, en we liepen naar het restaurant. 
Toen we daar zaten, gingen we een plaatsje zoeken, 
waar we die dag zouden verblijven. Om half elf 
moest Bio-c en de aspiranten korfballen, Bio-c, daar 
ben ik ook bij, won de eerste wedstrijd met 1-0, de 
tweede werd met dezelfde cijfers verloren. ,s 
Middags moesten we naar de opening, we moesten 
onze vlag meebrengen. Toen dat voorbij was gingen 
we weer terug naar onze verblijfplaats. Elke keer 
werd er een ronde gespeeld, en op de kiosk hing een 
bord welke wedstrijd er gespeeld moest worden 
stond daar op. De derde wedstrijd verloren we met 
2-0, de vierde werd een gelijk spel 1-1. Er waren er 
wel bij, die nichtjes zagen, ik ook een uit Hapert en 
een uit Duizel. We konden op het veld vanalles 
kopen, snoep, ijsco, friet en limonade. Toen alle 
wedstrijden gespeeld waren, gingen we luisteren, of 
we ,n prijs hadden. Wij hadden kans op een derde 
prijs. Beb, onze leidster, moest een kaartje uit een 
doos nemen, en wie het hoogste getal had had de 
tweede of de derde prijs. Of niets. Beb had het 
hoogste getal, en dus de tweede prijs. De club 
heette Bio-1. Wij stonden allemaal te wachten en 
luisterden gespannen.. Ineke van Boekel, onze 
aanvoerster, moest naar voren komen, en ‘t briefje 
pakken, met nog twee anderen. Ineke had er een 
uitgepakt en.......GEEN prijs. Om acht uur gingen we 
weer naar huis. En..... jammer van de regen, maar 
het was toch een fijne dag voor ons geweest. 
Ans van de Ven. 

Rabo cultuur obligatie 

Mooie dingen met Rabo Cultuur Obligatie 
 
  
Met de uitgifte van cultuurobligaties gaat de Rabo 
Cultuur Bank (RCB) geld van particulieren 
aantrekken om cultuurfinancieringen te verstrekken. 
Het Utrechtse Muziekpaleis, dat in 2013 klaar moet 
zijn, is het eerste project dat op deze wijze wordt 
gefinancierd. 
In samenwerking met de lokale banken zal de Rabo 
Cultuur Bank zich vooral gaan richten op lokale 
culturele projecten, zoals theaters, schouwburgen, 
musea en poppodia. Bij de cultuurfinanciering gaat 
het om projecten die in het belang zijn van de 
Nederlandse podiumkunsten of de Nederlandse 
musea en die vallen onder de Regeling 
Cultuurprojecten 2004.  
Door fiscale voordelen hebben cultuurobligaties voor 
beleggers een relatief aantrekkelijk rendement. Voor 
overheden, stichtingen en instellingen is de 
cultuurfinanciering een interessante mogelijkheid om 
culturele projecten te financieren. Het brengt een 
aantrekkelijke rentekorting met zich mee.  
Ruud Nijs, directeur Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen Rabobank Nederland: ‘Grote en kleine 
maatschappelijke initiatieven op het gebied van 
cultuur zijn op zoek naar geld. Particulieren die 
cultureel betrokken zijn, investeren graag in 
herkenbare en aansprekende cultuurprojecten. Als 
het kan in hun omgeving. Lange tijd gebeurde dat in 
de vorm van schenkingen, maar tegenwoordig ook 
steeds meer door te beleggen. De Rabobank is goed 
geworteld in de lokale samenleving en kan die vorm 
van betrokkenheid van nature invullen.’  
De Rabobank en de gemeente Utrecht zijn nu 
overeengekomen dat het nieuwe Utrechtse 
Muziekpaleis als eerste (deels) zal worden 
gefinancierd met Rabo Cultuur Obligaties. Daarna 
volgen andere projecten. Rien Nagel, 
directievoorzitter Rabobank Utrecht: 'De Rabobank 
speelt in Utrecht op veel terreinen een rol die veel 
verder gaat dan alleen puur bancair en zakelijk. Dit 
project is een voorbeeld waarbij landelijke en lokale 
overheid en de Rabobank samenwerken op een 
manier die de belangen van de burgers in 
verschillende hoedanigheden dient. De financiering 
van het nieuwe Utrechtse Muziekpaleis door de 
uitgifte van obligaties is voor de obligatiehouders 
niet alleen interessant vanwege het rendement, 
maar ook vanwege het aansprekende karakter van 
dit grote culturele project en de betrokkenheid met 
de stad Utrecht. 
Voor informatie over de Rabo Cultuur Obligatie kunt 
u terecht bij Rabobank Oerle-Wintelre afdeling 
Private banking. 
Will van Gerwen 
 
Manager Particulieren 
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Oersmakelijk 

Naam:Wilma van Beers 
Adres: Zandoerleseweg 13 c 
Naam recept: Tiramonchou cake (nagerecht of 
voor bij de koffie) 
 
Ingredienten (voor 4 personen) 
3 bladen. Gelatine 
200 gram. Monchou (2 pakjes) 
1 dl koffielikeur ( bv. cafe marakesh) 
125 ml slagroom 
75 gram basterdsuiker 
2 dl hete sterke koffie 
2 pakken lange vingers (kan met 1 pak maar dan 

mag je er geen opeten) 
1 eetlepel cacaopoeder 
 
Bereidingswijze: 
Vet de cakevorm in met olie. 
Week de blaadjes gelatine in ruim koud water. 
Klop de  monchou met een mixer los en voeg de 
suiker toe. 
Sla in een andere kom de slagroom stijf. 
Knijp de gelatine uit en los deze op in de helft van 
de hete koffie. 
Roer hier de koffielikeur door.  
Meng dit door de monchou en spatel er vervolgens 
de slagroom door. 
Doop de lange vingers in de rest van de koffie en leg 
een laag in de cake vorm. 
Verdeel 1/3 deel van het monchoe mengsel over de 
lange vingers.  
Herhaal dit nog twee keer. 
Plaats de cake tenminste 3 uur in de koelkast. 
Haal de cake uit de vorm en bestrooi het met cacao 
poeder. 
En smullen maar!!!!! 
 
Waarom heb je voor dit recept gekozen? 
Dit recept heb ik al verschillende keren gemaakt en 
dan worden er de (lange)vingers bij opgegeten. 
 
Aan wie wil jij de pollepel doorgeven? 
Ik geef de pollepel door aan Sonja Silkens. 
 
Waarom kies je voor deze persoon? 
Sonja is een echte keukenprinses en houd erg veel 
van koken. 
Van champignonsoep tot champignonragout of was 
het andersom de ragout de soep of de soep de 
ragout. Maakt niet uit want het was beide heerlijk.
(volgens bronnen) 
Ze kookt ook wel eens voor anderen en dat vind ik 
echt geweldig van haar. 
Daarom krijgt zij van mij de pollepel. 

Pinksterfietstocht 

PINKSTERFIETSTOCHT 
1E PINKSTERDAG  

 
  
Zin in een leuke fietstocht 
samen met de hele familie? 
Doe dan mee op zondag  
23 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. 
 
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 € 1,00. 
 
De fietstocht eindigt ook weer bij d’Ouw School 
waarna aansluitend de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden. Noteer zondag 23 mei dus in je 
agenda want we hopen op een grote opkomst. 
 
 Stichting Jeugdbelangen Oerle 
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Paaseieren zoeken 

Hallo, ik ben Renee Elsbeek. Ik ben 5 jaar en woon 
ook al 5 jaar in Zandoerle. 
Dit jaar ben ik voor het eerst meegeweest naar het 
paaseieren zoeken in de Oerlese bossen. 
 
Het regende af en toe een beetje maar toch was het 
heel erg leuk om zo met zijn allen paaseieren te 
zoeken. We zochten naar de kalkeieren en konden 
deze dan ruilen voor chocolade eieren. 

 
Toen alle kalkeieren gevonden waren en wij een zak 
vol met chocolade eieren hadden, mochten we ook 
nog zoeken naar het gouden ei!!! Het duurde een 
hele poos voordat we dat gevonden hadden, zo goed 
had de paashaas dat ei verstopt! 
 
Met een beetje hulp van Joep vond ik ineens het 
gouden ei!!! Was was ik blij!!! Ik kreeg een enorme 
chocolade paashaas. Zo’n grote had ik nog nooit 
gezien!!! Iedereen 
was blij voor mij 
want ze weten 
hoeveel ik van 
chocolade houd. 
 
Volgend jaar ga ik 
zeker weer 
zoeken!!! 
Groetjes , 
Renee Elsbeek 

De vinders van de gekleurde eieren met de 
paashaas op de foto 

De vindster van het gouden 
ei, Renee van Elsbeek 

Sponsorloop  

St. Jan Baptist basisschool 
Oude Kerkstraat 27 
5507 LA VELDHOVEN 
tel.:040-2051303 
e-mail: info@sintjanbaptist.nl 
Website: www.sintjanbaptist.nl 

Papegaaienpark ontvangt € 1500, - van 
basisschool St. Jan Baptist 
 
Basisschool St. Jan Baptist uit Oerle (Veldhoven) 
hield afgelopen donderdag 28 april een sponsorloop. 
 
De kinderdirectie van Papegaaienpark Veldhoven, 
bestaande uit Emiel en Emma, heeft in 
samenwerking met basisschool St. Jan Baptist en 
Papegaaienpark Veldhoven een sponsorloop 
gehouden. De opbrengst hiervan gaat naar een 
nieuw te maken springbak, waar kinderen 
spelenderwijs leren hoe ver zij in verhouding tot 
diverse dieren kunnen springen. De kinderdirectie 
heeft dit voorstel gedaan aan de grote directie van 
het park en ervoor gezorgd dat er genoeg geld 
binnengekomen is voor deze springbak. Die krijgt 
natuurlijk een mooie plaats in het Papegaaienpark.  

Alle kinderen van basisschool St. Jan Baptist liepen 
mee. Vooraf hebben ze sponsoren gezocht bij 
familie, vrienden en kennissen. Door middel van een 
stempelkaart werd exact bijgehouden hoeveel 
rondjes ze gelopen hadden. Na de sponsorloop 
overhandigde Maria Veenvliet van St. Jan Baptist 
een cheque van maar liefst € 1500, - aan Erico 
Goedhart, hoofd dierenverzorging bij 
Papegaaienpark Veldhoven.  

Het startschot is gegeven. 

Overhandiging van de cheque  
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Wijkplatform nieuws 

OERLE EN DE GEMEENTELIJKE PLANNEN. 
 
Met enige verbazing en daarna met veel onbegrip 
hebben we medio april allen in de krant en op de 
website van de gemeente Veldhoven kunnen lezen, 
dat het projectbesluit  voor Oerle-zuid is vernietigd, 
daar er volgens de rechter nog enige 
onvolledigheden in dit projectbesluit zitten. Na de 
dassen, die nooit iemand gezien heeft, zijn het nu 
de vleermuizen en de spechten, die opnieuw voor 
een forse vertraging in alle plannen zorgen. Ook een 
onvolkomenheid in een geluidsberekening heeft 
hiertoe bij gedragen. 
De beslissing van de gemeente om naar de Raad 
van State te stappen betekent, dat we medio 
volgend jaar pas een uitspraak kunnen verwachten. 
Hierna dient nog de gehele infrastructuur aangepakt 
te worden incl. de Verlengde Heerbaan en pas 
daarna kan met de bouw gestart worden. Dus 
oplevering van de eerste woningen is dan medio 
2012 te verwachten. Er van uit gaande, dat de 
gemeente in het gelijk gesteld wordt. 
Wij gaan ons niet mengen in de discussie, of een en 
ander terecht is, maar wij maken ons wel zorgen 
over de gevolgen op allerlei terrein voor Oerle en 
zijn inwoners. 
 
Starterswoningen. 
Eind 2007 heeft er een loting plaatsgevonden voor 
de bouw van 25 starterswoningen. Hierbij kwam een 
lijst tot stand van meer dan 40 gegadigden, 
waaronder vele inwoners uit Oerle. Door eerdere 
vertragingen hebben reeds zoveel gegadigden 
afgehaakt, dat het nodig was eind 2009 nogmaals 
een aanvullende loting te houden. 
Door deze nieuwe vertraging verwachten wij, dat er 
weer opnieuw diverse afhakers zullen zijn. Want om 
jaren te wachten om te mogen bouwen lijkt ons 
terecht een groot probleem voor deze jongeren. Ook 
vragen wij ons af wie er gaat opdraaien voor de 
extra te maken kosten, zoals prijsstijgingen. 

Basisschool. 
Iedereen in Oerle is het bekend, dat er de laatste 
jaren minder kinderen geboren worden en dat 
derhalve ook het leerlingenaantal fors gaat dalen. 
Men zal dan noodgedwongen weer groepen moet 
gaan samenvoegen met alle gevolgen van dien. Het 
nieuwe uitstel van de geplande woningbouw zal dus 
dit probleem alleen maar groter maken. 
 
Zorgcentrum. 
Daar ook het zorgcentrum, dat gepland staat in en 
rond het KI-gebouw met de nodige 
seniorenwoningen binnen het plan Oerle-zuid valt, 
zal ook dit project weer de nodige vertraging 
oplopen. Derhalve zullen er diverse senioren 
teleurgesteld moeten worden, die graag in hun eigen 
woonomgeving willen blijven wonen. 
 
Dorpsontwikkelingsplan. 
Het dorpsontwikkelingsplan dat opgezet is en 
waarvoor de provincie een subsidie heeft toegekend 
van € 650.000,-- in samenhang met een bedrag van 
de gemeente van € 1.300.000,-- is gepland voor 
uitvoering in 2011 en 2012. Een groot deel van dit 
dorpsontwikkelingsplan bestaat uit de herinrichting 
van het centrum van Oerle ( Kerkplein, Oude en 
Nieuwe Kerkstraat, St. Janstraat en het  
Gerard Vekemansplein) en zou in uitvoering 
genomen kunnen worden na de aanleg van de 
Verlengde Heerbaan en de Oerse Baan. Nu deze 
aanleg weer vertraagd wordt, zal met kunst en 
vliegwerk het dorpsontwikkelingsplan toch in 
uitvoering genomen moeten worden, daar anders de 
toegezegde subsidie komt te vervallen. Deze manier 
van werken zal overlast en extra kosten met zich 
mee brengen. 
 
Welkom nieuwe inwoners 
In Oerle is al veel nagedacht over hoe men er voor 
kan zorgen, dat de nieuwe inwoners deel gaan uit 
maken van onze Oerse gemeenschap. Reeds is eind 
2008 door OWWO al een welkomstmap gemaakt, 
voorzien van de Oerse gids, andere 
wetenswaardigheden over Oerle en de nodige 
kortingsbonnen, dit alles in 300-voud. Dit is straks 
in z’n geheel gedateerd en kan opgeruimd worden. 
Ook de stichting “Oerle 4000” kan zijn activiteiten 
voorlopig op een heel laag pitje zetten. 
 
Al met al zaken, waarvan de leden van Wijkplatform 
Oerle niet blij van worden. Zij hopen, dat het 
(nieuwe) College van B&W de zaken nu eens goed 
op een rijtje zet en alles uit de kast haalt om alsnog 
op korte termijn tot een bevredigend resultaat voor 
Oerle en zijn ( toekomstige ) inwoners te komen. 
 
 Oerle, 29 april 2010. 
. 
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BIO-gezelligheidstoernooi 
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Gerard van Maasakkers 

Optreden van Gerard van Maasakkers en de 
vaste mannen in de nieuwe ROSDOEK. 
 
Op zondag 27 juni 2010 treedt Gerard van 
Maasakkers en de vaste Mannen op in de nieuwe 
Rosdoek in samenwerking met de Fanfare en 
Drumband. 
Het optreden begint om 19.30 uur. 
Kaarten á 15,00 euro in de voorverkoop en  
17,50 euro aan de kassa. 
Omdat er maar een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar zijn, is snel reageren gewenst. 
 
Voorverkoopadressen: 
 
Van de Ven Parketvloeren 
D’n Babbel 
De Rosdoek 

VTK 2010 

VTK Sporthuis Olympia Toernooi bij “De 
Korrel“ 
 
Voor maar liefst de 23e 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 “Districts 
Masters Tenniscircuit 2010”.    
 
Datum:  18 t/m 27 juni 2010  
Locatie:  Tennispark “De Korrel” Veldhoven 
Spelsoorten: Open categorie 3, 4 en 5 (HE-DE) 
 17+ categorie 6, 7 en 8 (HE-DE) 
  17+ categorie 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
  (HD-DD-GD) 
  45+ categorie 6, 7 en 8  
  (HD-DD-GD) 
Inschrijvingen: uitsluitend via de website 
 www.tvdekorrel.nl 
 maximaal twee onderdelen 
 sluitingsdatum: 31 mei 2010  
    
Inschrijfgeld: enkelspel € 8,00;   
  dubbelspel p.p. € 8,00 
 
Het toernooi is goed gekeurd door de KNLTB en is 
open gesteld voor leden die lid zijn van een 
tennisvereniging en in het bezit 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 clubhuis “Baan 11”, is 
een soort “Veldhoven-huis” waar tijdens de WK in 
“oranje sferen” van een hapje en een drankje wordt 
genoten. De banen van De Korrel zijn vorig jaar 
geheel vernieuwd met het veel geroemde smash-
court. Op de mini-baan wordt apart voor de jeugd 
tot 12 jaar 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! 
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Natuurmarkt Helmond 

In het stadswandelpark de Warande is het altijd 
goed toeven. Op zondag 6 juni is het extra leuk om 
naar de Warande te komen, want dan vindt van 
12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse Natuurmarkt 
Helmond plaats. Verschillende organisaties geven 
demonstraties en voorlichting op het gebied van 
natuur en milieu, gericht op het hele gezin. 
Daarnaast zullen er vele doe-activiteiten zijn in de 
circa 45 kramen. De markt is niet-commercieel van 
opzet en daarmee uniek in zijn opzet. De toegang 
tot de markt is dan ook gratis. 
 
Natuur 
Tijdens de Natuurmarkt Helmond, die georganiseerd 
wordt door Natuur- en milieucentrum Helmond en 
de Imkersvereniging Helmond e.o., komt de natuur 
in al haar aspecten aan bod.   
Je kunt bijvoorbeeld meedoen aan een 
natuurbelevingstocht of je laten inspireren door 
schitterende natuurfoto’s. Er staan microscopen 
klaar om te kijken naar de kleine wereld, er zijn 
demonstratiekasten met bijen en er kan van alles 
geproefd worden. Je kunt kijken naar demonstraties 
korfvlechten en handmatig kunstraat maken.  
Er wordt voorlichting gegeven door o.a. Stichting 
Dierenambulance Helmond (aanwezig met 
ambulance) en bij o.a. het Energiehuisje is 
informatie te vinden over duurzame energie. Ook 
kan men meer te weten komen over kruiden, zaden 
van wilde planten en allerlei natuurproducten, zoals 
honing, propolis (bijenbalsem), stuifmeelkorrels en 
koninginnengelei. 
 
Kinderen 
Speciaal voor kinderen zijn er huifkartochten door 
De Warande en worden er pannenkoeken gebakken. 
Kinderen kunnen zelf ook actief bezig zijn met 
bijvoorbeeld het maken van vogelnestkastjes, 
schilderijtjes of wollen knutsels. Of het draaien van 
kaarsjes draaien en kleien.  

 
De allerkleinsten kunnen zich laten schminken. (Dit 
alles tegen een kleine vergoeding). 
 
Locatie 
De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom De 
Bijenhal in Stadswandelpark De Warande. De 
toegang is aan de ingang aan de Aarle-Rixtelseweg, 
Kluis 1 , 5707 GP Helmond.  
 
Een bezoek aan de Natuurmarkt is ook mooi te 
combineren met een bezoek aan een gratis concert 
van 12.00 tot 14.00 uur in het Caratpaviljoen (kiosk 
in de Waranda), een bezoekje aan het dierenpark in 
de Warande, of een balletje slaan op de 
midgetgolfbaan. Ook is er in de Warande een leuk 
restaurant gevestigd. Al met al voldoende 
mogelijkheden om er een compleet dagje uit van te 
maken!! 
 
Een goede indruk van de Natuurmarkt 2009 is te 
vinden op de website  
www.imkersvereniginghelmond.nl.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Natuur- en milieucentrum Helmond: 
nmc.helmond@planet.nl, ( 0492-526215. 
Imkersvereniging Helmond e.o: 
a.grinsven3@chello.nl, ( 0492-382914                         

Natuurmarkt Helmond 
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Bonte avond BIO-jeugd 
  

Op zaterdag 24 april was het tijd voor een  
DEF-activiteit.  
En deze keer was dat een: Bonte avond! 
De BIO-meiden mochten een introducé meenemen 
en dit was een groot succes! Rond kwart over zes 
verzamelden dan ook 33 meiden zich in de kleine 
zaal van d'Ouw school.  
Hier stonden de muziek en de discolichten al aan en 
door de vele ballonnen kwam de sfeer er al snel in! 
Nog voor iedereen binnen was werd er al druk 
gedanst op het podium!  
 
We hadden 3 optredens: 
We begonnen met 5 F-meiden. Zij deden een hele 
vrolijke dans!  
Daarna kwamen een hoop D-meiden met een 
zelfgemaakte quiz! Ook hadden zij een mysterie-
guest bij: Michael Jackson kwam zomeer ineens op 
bezoek! 
En we sloten af met een superstoere dans op  
Kung-fu Fighting! 
 
Tussendoor werd er natuurlijk veel muziek gedraaid 
en veel gedanst! En ook hadden de meiden 
bonnetjes gekregen om aan de bar drinken en chips 
te halen. 

 
Nadat de optredens klaar waren, kon iedereen zijn 
eigen optreden doen. De JC had namelijk gezorgd 
voor een karaoke-machine! Het werkte niet 
helemaal zoals we gepland hadden, maar er is heel 
veel gezongen en gelachen! Van K3 tot 'Kom van 
dat dak af'! Alles kwam voorbij!  
 
De avond sloten we af met limbodansen en toen 
stonden om 20.30 uur de papa's en mama's alweer 
voor de deur! 
 
Meiden; Bedankt voor een supergezellige avond! 
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 Ballonfiguren maken. 
 

Kleur alle delen van het dier netjes in.  
Vervolgens knip je alle delen netjes uit en vouw je 
de plakranden om. 
Blaas een mooie grote ballon op en knoop deze 
dicht.  
Smeer de plakranden in met lijm en bevestig de 
onderdelen op de juiste plaats. 
Veel plezier !!!! 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 31 mei 2010 
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 2010’ en druk de pagina af. 



Mei  
18 KBO: Eten bij Hof van Holland, 

Meerveldhoven 
19 KVO: Excursie naar zorgboerderij de 

Molenvelden in Knegsel  
19 Vergadering Wijkplatform Oerle 
22 Oud papier ophalen 
23 St. Jeugdbelangen: 1e Pinksterdag: Fietstocht 
25 KVO: Uitstapje samen met de K.V.B.  
26 KVO: Gezellige afsluitingsavond met een high 

tea  
27 Ophalen plastic afval 
29 TCO: 10 jarig jubileum 

  
Juni   
1 KVO: Fietsen 
4 en 5 Boergondisch Oers: Thema Camping 
9 KVO: Fietsen 
12 Harmonie: Proms Concert 
13 OMTT: Oerse Motortoertocht 
13 BIO: Gezelligheidstoernooi 
15 KVO: Fietsen 
15 KBO: Eten bij Heel Gewoon,  

Dorpsstraat 17 in Veldhoven 
20 BIO: Knegseltoernooi 
23 KVO: Fietsen samen met de KVB 
23 gilde st Jan: leugenvogelschieten 19.00u 

Wintelrésedijk 
24 gilde st Jan: st Jansdag:   

9.00u    H.Mis met zegening van de st 
Janstrossen  

22.30u  taptoe op het kerkplein 
24 Ophalen plastic afval 
26 Oud papier ophalen 
28 KVB: Teaparty  
30 Rabobank Oerle /Wintelre: jaarvergadering 
  
Juli   
10 + 11 BIO: Kamp jongste jeugd 
10 + 11 TCO: Tieners4Tieners Weekend 
13 KBO: Eten bij De Oude Garage Zeelst 
24 Oud papier ophalen 
29 Ophalen plastic afval 
  
Augustus   
22 aug. t/
m 3 sept. 

Vakantieprogramma activiteiten 

26 Ophalen plastic afval 
27 t/m 29 TCO: Bivak 
28 Oud papier ophalen 

September  
 KVB: Kookworkshop Hoogeloon  
4 + 5 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 
4 TCO: Afsluitingsavond 
7 KVB: Lange fietstocht  
8 KVO: Gymmen van 9.00-10.00 uur door 

Wendy  
15 KVO: Openingsavond met een opfris 

cursus verkeer  
15 Vergadering Wijkplatform Oerle 
18 Chemokar; 8.30 - 10.00 uur op Kerkplein 
18 t/m 21 Kermis in Oerle 
25 Oud papier ophalen 
27 KVO: Volksdansen 

29 KVO: Kienen 
30 Ophalen plastic afval 

  
Oktober  
6 KVO: bowlen in Veldhoven  
11 KVB: Doe-avond herfst  

15 t/m 17 BIO: Kamp oudste jeugd 
18 KVB: Bakkerij Verhoeven  

20 KVO: Moederdag viering  
23 Oud papier ophalen 
27 Vergadering Wijkplatform Oerle 

28 Ophalen plastic afval 
29 KVO: Halloween tot en met 3 november  

30 t/m  
3 nov 

Groen en Keurig:  
Pompoenenplezier met Halloween 

  
November  
7 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 
8 of 15 KVO: Gezellige avond met de KVB 

 KVB: Margrietreis  
24 KVO: Sinterklaas avond 

25 Ophalen plastic afval 
27 Oud papier ophalen 
29 KVB: Sinterklaasviering  

  
December  

8 Vergadering Wijkplatform Oerle 
13 KVB: Doe-avond kerst  
15 KVO: Kerstviering  

18 Oud papier ophalen (v.a. 13.00 uur) 
20 KVB: Kerstviering  

De volgende kopijdatum is 
31 mei 2010 

Agenda 2010 


