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• Er was eens… 
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• Jeugd hoeft zich niet  
te vervelen 
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Miranda van Vlerken - van Iersel 

Druk & technische realisatie 

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

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

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

Oerlenaar van het jaar 
overleden 
Op maandag 27 september is  
Martin Tholen op 66 jarige leeftijd 
overleden. Martin was begin dit jaar 
uitgeroepen tot Oerlenaar van het 
jaar. Dit vanwege zijn werk voor 
talloze verenigingen waarbij hij 
bekend stond als een gedreven bestuurder. Hij wist 
van aanpakken en stond voor iedereen klaar.  
Wij wensen Jeanne, kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte bij dit verlies. 
 
De redactie van de Koers van Oers. 

(K)Oers met name(n) Gevonden voorwerpen 

Tijdens het vakantieprogramma 2010 zijn er enkele 
dingen blijven liggen; 
Het gaat om een PSV - broodtrommel, groene 
winter/regen laarzen maat 34, 
roze haarklem,een roze vest maat s en in dezelfde 
tas een grijs T-shirt maat 158/164, een witte 
paraplu van Princess, witte sportsokken met in 
blauw Nike en een grijze onderbroek voor jongens 
(maat 134). 
Deze spullen zijn af te halen bij: 
Wilma van Beers 
Zandoerleseweg 13c 
( 040-2051445  

Aangeboden 

Aangeboden: Trampoline  
 
Wie heeft er interesse in een trampoline  
(doorsnee 3,60 m)? Af te halen bij fam. van Beers.  
( 040-2052353. 

Gymen voor dames 

Dames, een uurtje gymen per week. 
 
We hebben nog enkele plaatsen over. 
Dus, wie wil kan mee gymen op de 
dinsdagavonden van 20.30 - 21.30 uur 
in de gymzaal van de Severinus op de 
Berkt. 
Kom enkele keren mee gymen, dan 
weet je of dit ook iets voor jou is.  
We gymen tot eind april, voor kosten en meer 
informatie: 
• Marjan Sweegers ( 2051826 
• Diny Snelders ( 2052099 

Gezocht voor Severinus 

Mensen die tegen een kleine vergoeding 
incidenteel de muzikale omlijsting willen 
verzorgen voor feestjes van bewoners. 
 
Vaak betreft het bv een familiedag, een jubileum of 
verjaardag van een bewoner met een verstandelijke 
beperking. 
 
Je hoeft zeker geen professional te zijn! Wat we wel 
zoeken zijn enthousiaste, muzikale mensen die het 
als een uitdaging zien om de feestjes van de 
bewoners nog feestelijker te maken! Speel jij 
keyboard, gitaar, harp of een ander instrument? Of 
zing jij graag? Bel of mail me dan voor meer info of 
een vrijblijvend gesprek. 
 
Carolien Sandkuijl, coördinator Educatie Severinus 
( 040-2053609 
Of mail: csandkuijl@onsbrabantnet.nl 

Dankbetuiging 

Jullie betrokkenheid en steun bij de ziekte en het 
overlijden van Martin Tholen heeft ons goed gedaan. 
Daarnaast willen we jullie bedanken voor de zeer 
royale gift voor het K.W.F. kankerbestrijdingsfonds. 
 
Jeanne, kinderen en kleinkinderen. 
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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

Sprookjes van Grimm 

Komt dat horen, komt dat horen……… 
 
Op zaterdag 6 november verzorgen de vertellers 
van Vertelclub Veldhoven een bijzondere 
vertelvoorstelling: zij brengen onbekende 
sprookjes van Grimm ter ore. 

Alle oren van 10 jaar en ouder kunnen genieten van 
de spannende, grappige, bizarre en onverwachte 
wendingen in de verrassende verhalen. 
 
Wij nodigen u van harte uit om deze 
vertelvoorstelling bij te wonen en zien u graag in de 
Rabozaal van muziekschool Art4U  
(Bossebaan 60) in Veldhoven. 
De voorstelling is van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Toegang gratis 
 
Wilt u zeker zijn van een zitplaats, reserveer dan 
via: verve.vertelt@live.nl 
 
Heel graag tot ziens op 6 november.  

 
 
Vriendelijke groet van 

de vertellers van 
VerVe. 

 
VerVe = Vertelclub Veldhoven = VerVe 

www.vertelclubveldhoven.nl 

Oers on Wheels! 

Opening kermis liep op rolletjes! 
 
De opening van de kermis in Oerle op zaterdag  
18 september stond dit jaar in teken van wieltjes. 
Veel kinderen die in Oerle naar de basisschool of 
peuterspeelzaal gaan, waren die middag naar het 
grasveld naast de school gekomen voor  
‘Oers on Wheels’. Al steppend, fietsend, rollend en 
liggend (in kinderwagens) maakten de kinderen 
samen met Harmonie St. Cecilia een tochtje door de 
Oerse straten om te eindigen midden op de kermis.  
 
De deelnemers die hun voertuig het mooist versierd 
hadden, kregen een mooi aandenken en mochten al 
fietsend door een lint de kermis echt openen.  
Twan v.d. Steen, Sven de Vries en de zusjes  
Lianne en Mandy Kelders vielen in de prijzen met 
hun mooie fiets, skelter en fietskar.  

 
Alle kinderen van de basisschool en peuterspeelzaal 
die aan ‘Oers on Wheels’ mee hadden gedaan, 
konden na de opening vrijkaartjes komen ophalen 
en daarmee de attracties op de kermis uitproberen. 
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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 

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

Week van de Leden 

Rabobank Oerle-Wintelre houdt Week 
van de Leden 
 
Van 10 tot en met 13 november vindt onze 
eerste Week van de Leden plaats. Leden van 
onze bank zijn hierbij van harte welkom op 
informatieve en onderhoudende 
bijeenkomsten.  
Uitgebreide informatie hierover is te vinden in 
ons ledenmagazine Dichterbij 3 - 2010 
(uitgiftedatum 10 september 2010). 
 
Woensdag 10 november:  
het nieuwe Rabomodel. 
Op advies van Rabobank Nederland hebben de 
lokale Rabobanken gezamenlijk gekozen voor de 
invoering van een nieuw bestuursmodel: het 
Rabomodel. Het doel van de omschakeling naar het 
nieuwe model is om een professioneel bestuur te 
combineren met een groep betrokken, 
geïnteresseerde leden. Op deze avond worden onze 
leden persoonlijk geïnformeerd over het Rabomodel. 
De avond in dorpscentrum d’Ouw School vangt aan 
om 20.00 uur. 
 
Donderdag 11 november:  
interne en externe fraude. 
Voor de ondernemers onder onze leden verzorgen 
specialisten een boeiende presentatie over interne 
en externe fraude. Onderwerpen als vals geld, 
spookfacturen en onverklaarbare afrekeningen op 
uw creditcard komen daarbij aan bod. Interne 
fraude gaat over fraude met goederen en de kassa, 
declaratiefraude en ziekteverzuim. Een avond, die 
gehouden wordt in De Rosdoek in Wintelre, die 
ondernemers niet mogen missen. Aanvang: 20.00 
uur. 
 

Vrijdag 12 en zaterdag 13 november: 
ontspanningsavonden 
Vrijdag 12 (De Rosdoek) en zaterdag 13 (d’Ouw 
School) november zal vanaf 20.00 uur een aantal 
artiesten voor onze leden optreden. Het veertien 
personen tellende Tottumet staat borg voor een 
levendige voorstelling. Zangeres MarieChristien 
brengt een aantal gevoelige en vrolijke liedjes. Met 
het derde optreden zorgt de 26-jarige Jaap Bressers 
voor een knallende afsluiting. De Oirschottenaar is 
de eerste professionele rolstoelcabaretier van 
Nederland. Met het comedygezelschap ‘A Night of 
Comedy’ verovert hij momenteel de grote theaters 
in Nederland en België. 
 
Vrijdagavond 12 november:  
Rabo-ban(g)k Spel voor de tieners 
Voor de Oerlese en Wintelrese tieners vindt er een 
spannend avondspel plaats in de bossen bij het 
Caves in Wintelre. Dit grandioze evenement voor de 
jeugd van 12 tot 16 jaar duurt van 19.00 uur tot 
middernacht. De organisatie hiervan ligt in handen 
van het Tienercomité Oerle en de JOC in Wintelre. 
Om deel te nemen hoef je geen lid te zijn van het 
TCO of de JOC. Inschrijven kan op deze site: 
www.tcoerle.nl. 
 
Aanmelden. 
Leden van de Rabobank kunnen zich aanmelden via 
de coupon in de Dichterbij van september, of via 
onze website: www.rabobank.nl/oerle-wintelre. 
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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 

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) 

Begeleiding computerlessen 

Personeel gezocht voor  
begeleiden computerlessen op maat 
 
In januari 2011 start er binnen Severinus afdeling 
Educatie een computercursus op maat voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Hiervoor zoek ik nog 2 enthousiaste begeleiders 
vanaf 18 jaar. 
Je begeleidt samen met 3 andere begeleiders ieder 
een groepje van 3 deelnemers . 
Ik zoek mensen die het leuk vinden om met de 
computer bezig te zijn en die in de maanden januari 
tot en met maart 2011 10 weken beschikbaar zijn 
op maandagavonden tussen 18.30 en 20.30 uur. 
 
Je hoeft zeker geen computerexpert te zijn, maar 
het is wel belangrijk dat je het als een uitdaging ziet 
om mensen met een verstandelijke beperking te 
begeleiden. 
 
Meer informatie? 
Bel Carolien Sandkuijl 
Coordinator Educatie 
( mobiel: 06-10984279 of  
( 040-2053609 

Uitslag loterij de Hinnikers 

Uitslag loterij Ponyclub de Hinnikers  
 
Prijs:  Lotnr.: 
1 Weekend Ponypark Slagharen 2498 
2 Senseo pakket 1025 
3 Huishoudtrap 2889 
4 Mobiele telefoon 3833 
5 Digitaal fotolijstje 0527 
6 Sporthorloge 0552 
7 Soep pakket 2220 
8 Snoeischaar 2163 
9 Wasmand 2557 
10 Puzzel 1017 
11 Bureauset 4-delig 0331 
12 Pakketje voor hem 2251 
13 Pakketje voor haar 3833 
14 Thee setje 3879 
15 Pindabak met inhoud 0940 
 
HEEFT U PRIJS BEL NAAR: 06-40470301 
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Uitslag kermisloterij SNL 

Uitslag kermisloterij 2010 Nieuwe 
Levenskracht Oerle 
 
Van 18 t/m 21 september was de kermis in Oerle. 
Op zaterdag werd de kermis geopend door ca. 200 
kinderen, die in Oerle naar de basisschool of 
peuterspeelzaal gaan. De bedoeling was dat men 
zoveel mogelijk op of met wielen verscheen (step, 
fiets. skeelers, buggy of kinderwagen). 

Samen met de Oerlese harmonie werd in optocht 
vanaf de basisschool naar het kermisterrein gelopen. 
Met het doorbreken van een lint werd de kermis 
geopend. Alle deelnemende kinderen kregen 
vrijkaartjes voor een viertal attracties. 
De opening van de kermis werd mogelijk gemaakt 
door de Rabobank Oerle-Wintelré, Wijkplatform 
Oerle, Gemeente Veldhoven, Harmonie St. Cecillia, 
OWWO, SNL-Oerle en korfbalvereniging BIO. 
 
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle was wederom 
aanwezig met de brievensport-kraam en een loterij. 
Met de opbrengsten kunnen activiteiten voor de 
plaatselijke zieken en gehandicapten worden 
ontplooid. 

De trekking van de loterij werd op dinsdagavond 
omstreeks 21.15 uur verricht door dhr. Renders, 
directeur van de Rabobank Oerle-Wintelré. 
Ook dit jaar zijn er twee levensmiddelen pakketten 
verloot onder de bezitters van SNL-loten, welke ter 
plaatsen aanwezig waren bij de trekking. 
 
Het bestuur dankt iedereen die door middel van een 
donatie, het meespelen met de brievensport of de 
loterij, zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 
 
Hieronder de uitslag van de loterij trekking; 
  Lotnr: 
 1e Prijs: Dames of heren fiets 3158 
 2e Prijs: Combi Magnetron 3 in 1 4336 
 3e Prijs Hogedrukreiniger 0050 
 4e Prijs: Vouwladder 1565 
 5e Prijs: Accu boormachine 2564 
 6e Prijs: 2 st. 1- pers. Luchtbedden 0025 
 7e Prijs: Kinderkeyboard 3986 
 8e Prijs: Design waterkoker 3662 
 9e Prijs: Staafmixer set 3920 
10e Prijs: Elektrische tandenborstel 0109 
11e Prijs: Ring- en steeksleutelset 1413 
12e Prijs: Boodschappen trolley 0560 
13e Prijs: Baby speelpop 34cm 3081 
 
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van 
het juiste lot, worden afgehaald bij Toos 
Senders, Oude Kerkstraat 57, te Oerle 
( 040 – 205 22 39 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Finn Jansen 

Overleden: 
† Adriaan van Doren, echtgenoot van Leen Jansen, 

Nieuwe Kerkstraat 6 (78 jaar) 
† Leo In den Kleef, weduwnaar van Ans Steyn,  

Ligt 39 (76 jaar) 
† Hans Sala, echtgenoot van Ans Bos,  

Kleine Vliet 1b (60 jaar) 
† Martin Tholen, weduwnaar van Ria Smolders, in 

liefde verbonden met Jeanne van den Borne, 
Janus Hagelaarsstraat 8 (66 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: 
 
Weekeinde van 16 – 17 oktober: 
za 11.00 uur: Eucharistieviering met Inzegening 

van het huwelijk van Maurice Verdaat en  
Bianca van Herpen. 

za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met de 
gebedsgroep. 

zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met de 
gebedsgroep (Convocamus). 

 
Weekeinde van 23 - 24 oktober: 
za 15.00 uur: Eucharistieviering ter gelegenheid 

van 50 jarig huwelijk van  
Mano en Annie Sebregts   

za 19.00 uur: Eucharistieviering met  
pastor J. van Doorn. 

zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  
pastor J. van Doorn (organist) 

 
Weekeinde van 30 – 31 oktober: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders. 

Allerheiligen en Allerzielen: 1 – 2 november: 
ma 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders. 
di 19.00 uur: Viering voor alle overleden 

parochianen, met speciale aandacht voor hen, die 
na Allerzielen 2009 en 2008 zijn overleden 
(Avondwakegroep + ‘t Koraal). 

 
Weekeinde van 6 – 7 november: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (organist). 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (St. Janskoor). 
 
Weekeinde van 13 –14 november:  
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino  (Convocamus). 
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Allerzielen 
Op dinsdag 2 november zullen in een viering om 
19.00 uur, alle overledenen die ons dierbaar zijn 
worden herdacht. Een speciale aandacht krijgen 
echter de overleden parochianen, die de afgelopen  
2 jaar vanuit onze parochiekerk hun uitvaart 
hadden.  
Na de viering ontvangen de nabestaanden van de 
overleden parochianen tot 31 oktober 2009 hun 
gedachteniskruisje. Enkele leden van de 
Avondwakegroep en het koor ’t Koraal zullen deze 
viering verzorgen. 
 
Parochianen, die ons sinds Allerzielen 2009 
ontvielen, zijn: 
Jo Versteeg 76 jaar 
Toos van der Heijden – Prinsen 85 jaar 
Judoca Vos – van de Goor 93 jaar 
Franca Prinsen 50 jaar 
Hanneke Jonkers – Teurlings 58 jaar 
Frans Stevens 69 jaar 
Cor Brouwer 73 jaar 
Tonny Dankaart – de Rooij 82 jaar 
Miet van der Velden – Habraken 78 jaar 
Jan Teunissen 76 jaar 
Marietje Lommers – van der Sangen 82 jaar 
Ad Hertroys 86 jaar 
Hendrik Schippers 81 jaar 
Victor Dederen 94 jaar 
Agnes van Vucht 59 jaar 
Dora Beex – Bles 90 jaar 
Sjef Pluijms 75 jaar 
Harrie Beex 88 jaar 
Peter van der Horst 64 jaar 
Johan Himpens 84 jaar 
Marie Huybers – van der Sande 88 jaar 
Jan Nijssen 87 jaar 
Frans Lommers 83 jaar 
Wilma Himpens 52 jaar 
Ad Verswijveren 79 jaar 
Jet van de Meulengraaf 80 jaar 
Jan Renders 89 jaar 
Henk Hogewoning 74 jaar 
Nettie de Wit – Boekhorst 69 jaar 
Adriaan van Doren 78 jaar 
Leo In den Kleef 76 jaar 
Hans Sala 60 jaar 
Martin Tholen 66 jaar 

Overleden parochievrijwilligers:  
Frans Lommers en Adriaan van Doren  
Onlangs zijn voor de parochie en ook voor de 
gemeenschap twee zeer actieve vrijwilligers 
overleden. Vanaf 1976 tot de fusie van de drie 
parochies in 2004 naar de parochie H. Drie-eenheid 
waren Frans Lommers en Adriaan van Doren beiden 
lid van de parochievergadering van de St. Jan de 
Doperparochie. Zij dachten mee over de vele 
veranderingen binnen het Oerse kerkelijke leven en 
de oplossing voor praktische problemen rondom en 
in de kerk. Tevens waren zij sinds 1996 lid van de 
toen opgerichte schoffelploeg. Adriaan was 
bovendien als koster ook vele jaren een vertrouwd 
gezicht en uiteraard ook bekend om de vele 
versieringen, die hij met Groen en Keurig verzorgde. 
Wij zijn dankbaar dat zij zich zo veel jaren voor de 
parochie en gemeenschap hebben ingezet, dat zij 
beiden nu mogen rusten in vrede. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Geld voor kinderkamp 

€ 1301,65 voor kinderen Wit Rusland! 
 
Op donderdag 30 september was er in de kerk een 
concert van Chant’Oers, samen met Kupalje uit  
Wit Rusland. Kupalje komt jaarlijks naar Nederland 
om een reeks concerten te verzorgen in de regio. 
Tijdens hun eigen vakantie zamelen ze zo geld in 
voor het kinderkamp. Jaarlijks komt een groep van 
30 kinderen 3 weken naar een kampeerboerderij in 
de Kempen om daar de vakantie van hun leven te 
hebben. Alleen de armste kinderen met de grootste 
problemen komen daarvoor in aanmerking. 
 
Het was een sfeervol en warm concert, met een 
enthousiast publiek. Na afloop was er gelegenheid 
om een bijdrage te geven voor het kinderkamp.  
Dat bracht maar liefst € 1301,65 op!  
Een geweldig resultaat, zeker als je weet dat de 
Gemeente Eindhoven dit bedrag verdubbelt in het 
kader van de stedenband Eindhoven-Minsk. 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers 1969 – 1970 jaargang 3 nr. 1 
 
De kinderpostzegelactie. 
 
Dinsdag 31 (hum!) september, was het 
kinderpostzegelactie. Alle scholen in Nederland 
waren druk bezig om de enveloppen uit te delen aan 
de kinderen van de vijfde en zesde klas. Wij hadden 
fl. 405,-- opgehaald, onze klas dan.  
Maria van der Sangen had een hele envelop leeg. En 
toen vroeg ze een nieuwe. Ikzelf had jammer 
genoeg maar fl 4,-- opgehaald. Ik had bij 
Boerekamps een zakje postzegels verkocht. En bij 
ons thuis kerst- en nieuwjaarskaarten. En toen ik in 
de Sagitta postzegels en kaarten ging verkopen had 
ik nog een fles melk omgestoten. Dat kwam zo: toen 
ik bij dat huis aankwam, zat er nog geen zegeltje op 
de deur. Toen ging ik er naar toe. Er stond achter de 
bloemen bij de deur een  fles melk. En toen ik bij de 
deur stond, duwde ik op de bel. Ik ging wat dichter 
bij de deur staan, en pats..... daar lag de melk. Hij 
stroomde over de stoep. En de scherven lagen 
overal verspreid. En toen ben ik naar huis gegaan 
om te eten. Dan ben ik naar school gegaan. 
 
(wie dit stukje geschreven heeft is onbekend, stond 
geen naam bij, misschien herkent iemand dit nog !!) 
 
Postzegels verzamelen... 
Om twaalf uur vlogen we de klas uit, om postzegels 
te verzamelen. Ik pakte mijn fiets en reed vlug weg. 
Ik was op een plaats geweest, en die deden niet 
open. Die waren zeker niet thuis, anders hadden ze 
dat wel gedaan. Toen was ik naar Verhoeven 
gegaan, en die moest een pakje met postzegels 
hebben. Ik dacht in mijn eigen: als het zo door gaat, 
zal ik ze allemaal verkopen. Mijn fietst pakte ik op, 
en reed verder. Toen belde ik bij een huis aan, twee 
keer deed ik het. Er kwam een klein oud vrouwtje in 
de deuropening staan, en ze zei tegen me: wat zijn 
dat voor een manieren om twee keer te bellen!! Ik 
zei maar niets, want...... ze vroeg: wat kom je 
eigenlijk doen? Ik zei wat ik kwam doen. En ze zei: 
geef me maar een pakje algemene kaarten. Ik 
schreef het op. Toen ineens klap!! De deur vloog 
dicht. Ik verschoot er zelf zo van, dat ik de ballpoint 
op de grond liet vallen. Ik stapte maar vlug op de 
fiets en reed naar huis. Ons mam had een pakje 
postzegels gekocht, en toen was het helemaal vol. 
Ik kreeg een nieuwe kaart, maar daar wist ik 
niemand meer voor. 
Carolien Oomen. 
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Niemand mag slapen! 
 
Hallow! Hedde oeweige al ingeschreven? Pompoenen 
Plezier staat weer voor de deur! Letterlijk en 
figuurlijk. Zorg dat er pompoenen in je tuin liggen, 
zelfs al doe je niet mee aan de wedstrijd. Dat is leuk 
voor al die duizenden buitendurpse mensen die 
langs komen. Het is natuurlijk leuker als je jezelf 
inschrijft. Dat kan nog tot en met zondag, dus doe 
het snel. Je hebt dan nog even de tijd om na te 
denken wat je gaat maken. Doe toch gezellig mee…, 
kan jou ’t verèkke. 
 
Ik moet eerlijk zeggen dat ’t bij ons ook pas twee 
weken van tevoren begint te kriebelen: wat gaan we 
dit jaar weer verzinnen? Soms laat de inspiratie wel 
héél lang op zich wachten. Vorig jaar wisten we vier 
uur vóór de start nog steeds niet wat we zouden 
gaan doen. Maar ineens hadden we het: Hangplek. 
Vervolgens zijn we als de bliksem pompoenen in de 
boom gaan hangen. Toen de eerste kijker 
langsfietste, waren we net klaar. Pffft. 

Het is uitgegroeid tot een mooie herfsttraditie. Vier 
jaar geleden deden we voor ’t eerst mee met 
Pompoen zoekt Vrouw, toen Ik lach me Rot, toen 
Pompoen for President en vorig jaar Hangplek. 
 
Dit jaar denken we het nú al te weten (da’s wel erg 
vroeg). Eergisteren zaten we tijdens het avondeten 
wat te brainstormen tot iemand riep: Pompuccini!  
En vervolgens Pompoevarotti! En toen iemand 
anders weer Opera di Pompuna! Dit jaar wordt het 
dus Opera di Pompuna met Pompoevarotti die een 
aria zingt van Pompuccini. Maar het zou best nog 
wel iets heel anders kunnen worden.  
Nessun dorma zou overigens wel een toepasselijke 
aria zijn. Het betekent Niemand mag slapen! 

Niemand mag slapen! 

Column Wil van de Vorst 

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

2008: Pompoen for President! 
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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 

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

Overpeinzingen 

Op de eerste plaats wil ik alle lieve mensen 
bedanken voor de blijken van medeleven bij 
het overlijden van mijn lieve echtgenoot Henk. 
 
Het heeft me ongelooflijk goed gedaan om te 
merken dat zoveel mensen met mij en mijn 
gezinnetje meeleven. 
Henk komt er niet mee terug, maar het verzacht wel 
een heel klein beetje van de pijn. 
 
Toch kost het me moeite 
om dit maal een 
overpeinzing te schrijven. 
Maar ik probeer het om 
dat ik weet, dat Henk het 
zeker gewild zou hebben.  
Hij was het dan ook vaak, 
die mij er aan herinnerde 
dat het tijd werd om een 
nieuwe overpeinzing te schrijven en in te sturen. 
Vaak al weken van te voren.  
Hij las ook meestal vooraf wat ik instuurde en gaf 
daar zijn commentaar op.  
 
En hij genoot ervan dat ik plezier had in het 
schrijven en vond het leuk dat er mensen waren die, 
net als hij, min of meer  plezier beleefden door mijn 
schrijverij.  
Ik heb dan ook steeds geprobeerd om het een 
beetje luchtig te houden, zelfs tijdens het laatste, 
lang niet gemakkelijke, jaar.  
Mijn idee is aldoor geweest, dat mensen een beetje 
vermaakt wilden worden bij het lezen van mijn 
overpeinzingen en wellicht wel op de hoogte wilden 
blijven van ons reilen en zeilen, maar beslist niet de 
behoefte hadden om in onze problemen 
meegetrokken te worden.  
 

Bovendien is het ons eigen motto altijd geweest om 
zoveel mogelijk te genieten van het leven en 
ondanks alle zorgen en narigheid toch steeds de 
positieve zijde te blijven zien. 
Wij wilden ook het zwaard van Damocles, dat al 
jaren boven onze 
hoofden hing, niet of 
in elk geval zo min 
mogelijk zien en 
hebben constant 
getracht om zo lang 
mogelijk te blijven 
genieten van de 
kleine, soms 
onbelangrijk lijkende, 
dingen in het leven.  
Die leverden dan ook 
vaak de inspiratie tot 
het schrijven van mijn overpeinzingen. 
 
Of ik het nu zal kunnen blijven volhouden dat 
schrijven??? Ik weet het nog niet.  
De grote stimulator voor mij is nu weggevallen en 
het zal lastig worden om me een leven zonder hem 
eigen te maken. Maar ik doe mijn best en een eerste 
aanzet hiertoe is deze overpeinzing.  
Misschien niet helemaal zo luchtig als jullie van mij 
gewend zijn, maar hopelijk lukt me dat te zijner tijd 
wel weer.  
 
Thea. 
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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: 

Gilia Bloemen Wintelre 
 
Onze bloemenwinkel GILIA bestaat 9 jaar,waaraan 
het volgende is vooraf gegaan. Wij bestonden  
50 jaar met onze winkel ''de V en D van Wintelre'' 
en 100 jaar met het schilders/glaszettersbedrijf 
Schennink. 
Het werd tijd voor een nieuwe uitdaging.  
Een bloemenwinkel was er nog geen in Wintelre dus 
vandaar. Met een aanpassing en een kleine 
verbouwing van ons bestaand winkelpand ontstond 
de bloemenwinkel GILIA 
Na een namenwedstrijd voor de bloemenwinkel, 
kwam GILIA als winnaar uit de bus. Dit is namelijk 
de naam van de moeder van Peter en 
medeoprichtster van onze winkel "de Schennink''. 

Moeder Gilia hield erg van bloemen en achteraf 
bleek dat Gilia ook nog een naam van een bloem 
was, dit was wel erg uniek. 
  
We staan voor goed, apart, speciaal en betaalbaar 
bloemwerk. We kunnen voor u verzorgen: 
{ bruidswerk 

{ grafstukken 

{ abonnementen voor particulieren (leuk om te 
geven en te krijgen) 

{ abonnementen voor bedrijven (denk aan balie) 

{ en natuurlijk alle voorkomende boeketten en 
bloemarrangementen, vers voor u gebonden in 
elke gewenste kleur en stijl! 

 
Onze twee ervaren en gediplomeerde 
bloembindsters Maartje en Anita, zullen er alles aan 
doen om u met een tevreden gevoel weg te laten 
gaan. 
 
17 november a.s. openen wij voor de negende keer 
onze grandioze kerstshow. 
U kunt 6 weken lang onze winkel en kerstshow 
komen bezoeken, waarin we heel veel mooie en 
creatieve kerst- en sfeer decoraties verkopen. 
Er zullen telkens nieuwe presentaties en nieuwe 
kerststukken voor u klaar staan. 
Wij nodigen u hiervoor van harte uit. 
  
P.S. Tegen inlevering van dit artikel ontvangt u bij 
ons € 2,50 korting op een boeket vanaf € 15,00. 
(geldig tot en met 13 november 2010)  
 
Tot ziens bij  
GILIA BLOEMEN in Wintelre 

Een Gilia Capitata “Blue Timble” 
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Het interview 

Ger van Os 
PSV-supporter in hart en nieren 

 
Na de grote vakantie wordt iedereen weer in 
het keurslijf gedwongen. We moeten werken, 
de kinderen gaan weer naar school en ook alle 
sportvelden worden volop gebruikt. Het 
nieuwe voetbalseizoen is een tijd geleden 
eveneens van start gegaan. Gemengde 
gevoelens dus, voor Ger van Os, die dit jaar 
juni afscheid nam als voorzitter van de 
Supportersvereniging van PSV. 
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken 
 
Ger van Os is geboren en 
opgegroeid in Strijp. Hij is 
de oudste van een gezin 
van 7 kinderen en zijn 
vader was ruim 50 jaar 
koster van de Trudokerk 
in Eindhoven. In die tijd 
voetbalde hij zelf bij 
Brabantia en daar was hij 
jarenlang supporter van. 
Samen met zijn vader 
ging hij naar iedere 
wedstrijd kijken van het 
eerste. Toen hij bij Philips 
ging werken, nam hij ook 
deel aan het Zomeravondvoetbal van Philips. Hij was 
lid van de Centrale OndernemingsRaad van 
Eindhoven, waar Frits Philips destijds nog voorzitter 
was. Vanaf die tijd is hij meer en meer supporter 
van PSV geworden en nam hij zijn vader mee naar 
de wedstrijden van PSV op de L-Tribune. 

Philips 
Ger had het bij zijn werkgever Philips na tien jaar 
wel gezien. Hij wilde iets anders gaan doen en 
vertelde dat zijn werkgever. Het bestuur begreep 
niet dat hij als jongste lid van de OR wilde 
opstappen en hij moest zich uitgebreid 
verantwoorden tegenover Frits Philips. Uiteindelijk is 
hij gaan werken bij de Unie waar hij later nog 
jarenlang bestuurder van de vakbond is geweest. 
Ger heeft eerst in Strijp en Woensel gewoond, 
vervolgens is hij naar Cobbeek verhuisd en 
uiteindelijk in Oerle terecht gekomen. 
 
De Unie 
Tijdens zijn loopbaan bij De Unie heeft hij veel 
meegemaakt. “Ik heb vooral veel geleerd over het 
onderhandelen en communiceren met mensen. Ik 
heb bijvoorbeeld de bezetting van de ENKA-fabriek 
meegemaakt 1972. De werknemers van ENKA 
protesteerden destijds tegen de plannen van het 
moederbedrijf om het winstgevende bedrijf in Breda 
te sluiten.  
Ik heb jarenlang voor diverse bedrijven 
onderhandeld, zoals bijvoorbeeld Philips, AKZO en 
Unilever maar de DAF-affaire heeft destijds heel veel 
indruk op mij gemaakt. Daar zijn zoveel families 
persoonlijk door getroffen!  

Dick Advocaat en Ger van Os. 
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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

De onderhandelingen met NedCar en Mitsubishi zal 
ik ook nooit vergeten. Dat is de enige keer dat ik 
ben teruggeroepen van mijn vakantie. Ik zat toen 
net in Oostenrijk. Ik heb een aantal dagen bij het 
ministerie gezeten en ik kon daarna gelukkig weer 
terug om verder van mijn vakantie te genieten. Al 
met al was het een zware baan. In het begin had ik 
nog geen rijbewijs en moest ik alles doen met het 
openbaar vervoer. Dat kostte enorm veel tijd. Ik 
maakte weken van 90 uur en dat ging ten koste van 
mijn gezin.” 

Lid van Verdienste 
Intussen was Ger ook lid geworden van de 
Supportersvereniging van PSV waar hij nu ruim 
veertig jaar lid van is. Hij kreeg daar het verzoek om 
eens per jaar een speciale avond te organiseren in 
het POC (Philips Ontspannnings Centrum) voor de 
supporters en de spelersselectie. De bedoeling was 
dat hij als ervaren onderhandelaar geld zou 
lospeuteren van Jonkheer Van Riemsdijk  
(de president-directeur van Philips) die in het 
bestuur zat van het POC. Uiteindelijk was de huur 
gratis en konden de fans en spelers genieten van 
een gezellige avond met o.a. een optreden van de 
band BZN. “Vanaf die tijd is die avond ieder jaar 
georganiseerd en werd ik Lid van Verdienste,” 
vertelt Ger. 

Voorzitter 
In 1988 werd Ger van Os gevraagd als voorzitter 
van de Stichting Beheer PSV dat destijds bestond uit 
een klein winkeltje en het SupportersHome. Daarna 
werd hij in 1993 gevraagd als voorzitter van de 
Supportersvereniging PSV. Er is toen veel 
veranderd. Alles hebben we moeten automatiseren 
en dat heeft aardig wat gekost.  
Iedere week heeft hij vrijwillig vele uren aan de 
Supportersvereniging besteed, terwijl hij ook zijn 
eigen baan nog had maar hij heeft het altijd met 
veel plezier gedaan. Hij heeft voor de  
PSV-supporters veel reizen moeten voorbereiden. 
“Dan maak je ook van alles mee,” aldus Van Os. Als 
reisleider heeft hij met PSV heel veel landen bezocht 
en wedstrijden mee mogen maken en dat beschouwt 
hij nog steeds als een voorrecht. 
Naast de werkzaamheden voor PSV is Ger ook 4 jaar 
lang voorzitter geweest van de SOVS, het 
overkoepelend orgaan van alle georganiseerde 
supportersverenigingen in Nederland. In die tijd was 
hij lid van een landelijke commissie die was 
samengesteld uit vertegenwoordigers van justitie, 
binnenlandse zaken, VROM, KNVB en burgemeesters 
die het Beleidskader Voetbalvandalisme hebben 
vastgelegd. Naar aanleiding daarvan is er in 
Eindhoven een convenant gesloten met de 
Gemeente, Politie, Openbaar Ministerie, PSV en de 
supportersverenigingen. 
 
Verschillende belangen 
"De Supportersvereniging PSV telt momenteel 
ongeveer 14.500 leden. Ik heb 17 jaar lang mijn ziel 
en zaligheid erin gestoken. Desondanks weet ik, dat 
je het nooit iedereen naar de zin kunt maken. Al die 
duizenden supporters hebben hun eigen mening. Ik 
probeer daar natuurlijk rekening mee te houden. 
Maar vergeet niet dat wij ook rekening moeten 
houden met de spelers, de club en niet te vergeten, 
politie, justitie en de overheid.  
De aspecten die ik in mijn dagelijkse werk heb 
geleerd (het afwegen van diverse belangen, het 
onderhandelen en communiceren met mensen) 
kwamen dus ook goed van pas bij de 
werkzaamheden als voorzitter van de 
supportersvereniging. Echter, er spelen zoveel 
belangen mee dat je het nooit voor iedereen goed 
kunt doen. Dat heeft enkele keren tot beledigingen 
geleid en zelfs tot persoonlijke, anonieme 
bedreigingen via internet. Ook daar moet je mee om 

Ger van Os met mascotte Phoxy. 
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kunnen gaan. Je moet soms wel een dikke huid 
hebben want je krijgt heel veel commentaar. Daar 
moet je boven staan. Maar, zoals ik al eerder zei, 
dat heb ik wel geleerd in de vakbondswereld”. 
Neemt niet weg dat de regering ook eens strengere 
wetten zou moeten maken voor internetgebruik!” 

Supportersvereniging PSV 
De Supportersvereniging van PSV werd opgericht in 
1920 en is daarmee de oudste supportersvereniging 
in Nederland. Van het lidmaatschapsgeld worden 
busreizen ingekocht voor de uitwedstrijden in heel 
Nederland en er worden reizen georganiseerd naar 
het buitenland. Voor de fans is het veel goedkoper 
om gezamenlijk te reizen. Daarnaast is de 
Supportersvereniging actief in het verkopen van 
PSV-artikelen en kunnen supporters rondom 
wedstrijden samen met andere fans gebruikmaken 
van het SupportersHome. Leden krijgen onder 
andere een clubblad, hebben recht op 10% korting 
in de supporterswinkel en korting op reizen.  
In eerste instantie had de Supportersvereniging het 
alleenrecht op de verkoop van PSV-artikelen. Maar 
een tijd geleden is PSV zelf ook begonnen met het 
organiseren van diverse activiteiten voor  
PSV-supporters. Zo is de Phoxy-club ontstaan, 
hebben ze zelf ook een winkel en is ‘ONS PSV’ 
gelanceerd. Dat schept wat verwarring en daarom 
zijn er onderhandelingen gaande om al die 
activiteiten meer te stroomlijnen. 
Dan is er ook nog de harde kern PSV-supporters die 
zich officieel hebben verenigd in Fans United. Een 
groepering waar de Supportersvereniging PSV ook 
rekening mee moet houden.  

10.000-ste lid van de Supportersvereniging PSV 

Hoogtepunten en dieptepunten 
Ger van Os vertelt verder. “In al die jaren zijn er 
natuurlijk vele hoogtepunten maar ook een aantal 
dieptepunten geweest. Zo denk ik met gemengde 
gevoelens terug aan 2005 toen PSV uit tegen  
AC-Milaan met 0-2 verloor en thuis met 3-1 won 
i.p.v. 3-0. Daardoor kwamen ze niet in de finale van 
de Champions League.  
Naast de vele behaalde landstitels is het hoogtepunt 
voor mij persoonlijk eigenlijk het kampioenschap in 
2008. Philip Cocu scoorde toen in de laatste minuut 
van de laatste wedstrijd dè beslissende 5-1 
waarmee PSV weer landskampioen werd!  
Die ontlading, dat was geweldig mooi!” 
 
Opvolger 
In juni 2010 heeft Ger zijn voorzitterstaken 
overgedragen aan zijn opvolger Rob van den Akker. 
“Het vrijwilligerswerk voor de Supportersvereniging 
kostte mij gemiddeld 20 tot 30 uur in de week. 
Daarom hebben wij een jaar of vier geleden eigenlijk 
al besloten om, na overdracht van de taken aan 
Rob, een professionele manager in dienst te nemen.  
Uiteindelijk denken wij hem gevonden te hebben in 
Veldhovenaar Etiënne van Herp, die per februari 
2010 in dienst is getreden. Dat wil niet zeggen dat ik 
vanaf juni meteen helemaal uit beeld ben 
verdwenen. Ik blijf nog bestuurslid van de Stichting 
Beheer PSV SupportersHome en Souvenirshop.  
Van tijd tot tijd, op verzoek van de vereniging, heb 
ik nog overleg met diverse mensen. Zo blijf ik toch 
nog een beetje bij de club betrokken en dat vind ik 
geweldig. Ik ben en blijf natuurlijk toch een  
PSV-supporter in hart en nieren!” 
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Natuur in en rond Veldhoven 

In oktober 2010 willen we starten met een cursus 
“Natuur in en rond Veldhoven”. 
 
Het is een leuke cursus voor mensen, die graag 
meer willen weten over de natuur in en rond 
Veldhoven. 
 
Inhoud van de cursus 
Tijdens deze cursus komen de volgende thema's aan 
de orde: 
• bossen, paddestoelen, varens en mossen  
• heide, vruchten, zaden en andere 

herfstverschijnselen  
• Brabantverkenning; hoe is ons landschap 

ontstaan, hoe zag onze omgeving er vroeger uit, 
hoe leefde men vroeger en wat ziet u hiervan 
vandaag nog terug in de natuur en in het 
landschap 

• parken en tuinen in Veldhoven.  
 
De cursus bestaat uit 4 theorielessen op 
dinsdagavond en 4 excursies op zaterdagmorgen. 
 
Data 
De thema-avonden zijn op: 2 en 30 november en  
14 december. De excursies zijn op: 16 oktober, 6 
november, 11 en 18 december. 
De excursies zullen in en rond Veldhoven gehouden 
worden.  
Twee excursies zijn per fiets; de andere excursies 
zijn te voet.  
 
Lesgeld 
Het lesgeld bedraagt € 25,00 voor IVN-leden en -
donateurs en € 35,00 voor niet IVN-leden.   
Dit cursusgeld is inclusief een reader en ander 
cursusmateriaal, alsmede koffie en thee tijdens de 
cursusavonden. 
 
Wie zin heeft om met deze cursus mee te doen, kan 
zich aanmelden bij Hetty Fokkens, ( 040 254 30 77 
of via e-mail: hfokkens@onsbrabantnet.nl 

Cursus AMV voor volwassenen 

Muziekschool Art4U start nieuwe 
cursus AMV voor volwassenen. 
 
Begin 2010 startte Art4U, de muziekschool van 
Bergeijk, Eersel en Veldhoven, speciaal voor 
volwassenen een cursus Algemene Muzikale Vorming 
(AMV). Dat was zo succesvol dat er direct 3 groepen 
konden starten. Een goede reden om die cursus nog 
eens te herhalen. Deze cursus is heel geschikt voor 
koorzangers en voor hen die graag een instrument 
willen gaan bespelen. Je leert er alles om zelfstandig 
muziek te maken. Elementaire muziektheorie, zoals 
noten lezen, ritmische vaardigheden en het leren 
zingen of spelen van bladmuziek. En dat door vooral 
veel te doen. De cursus bestaat uit 10 lessen op 
maandag van 19 tot 20 uur op de locatie Bossebaan 
te Veldhoven en zijn gestart op 11 oktober 2010 jl. 
Aanmelden graag zo spoedig mogelijk via de website 
van Art4U: www.art4u-kunsteducatie.nl   
De kosten voor deze 10 lessen bedragen slechts  
€ 61, -, inclusief lesmateriaal.  

(advertentie) 
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Jongeren aan bod! 

De Raboledenweek: jongeren aan bod! 
 
De Rabobank Oerle-Wintelre organiseert ook dit jaar 
een ledenweek, waarbij een activiteit voor jongeren 
niet mag ontbreken. Om dit te realiseren heeft de 
Rabobank wederom de hulp ingeschakeld van  
TCO-Oerle en de JOC uit Wintelre. Zij hebben een 
prachtig avondspel voor jullie in petto! 
 
Wat? Het Rabo-ban(g)kspel, een grandioos 

spannend spel in de bossen 
Wanneer? 12 november 2010 van  

19:00 tot + 24.00u 
Wie?  Jong en lui tussen 12 en 16 jaar 

woonachtig in Oerle of Wintelre en de 
basisschool ontgroeit/verlaten  

Waar?  We verzamelen bij ’t Caves te Wintelre 
(Veneind 5, 5513NE Wintelre) 

Kosten?  Deze avondactiviteit word je aangeboden 
door Rabobank Oerle-Wintelre en kost je 
dus niets (als energie) 

Hoe? Wil je meedoen? (natuurlijk!): meld je 
dan voor 1 november 2010 aan!  
Het inschrijfformulier kun je vinden op 
de site van www.tcoerle.nl.  
Meer info op www.tcoerle.nl en 
www.jocdefakkel.nl  

 
Voor de duidelijkheid: om deel te nemen is het 
niet verplicht dat je lid bent van TCO of de JOC. 
Iedere jongere die woont binnen de grenzen van 
Oerle en Wintelre en onder voormelde omschrijving 
valt is welkom! 
 
We hopen, mede namens de Rabobank, op een 
overweldigende inschrijving.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Stichting Tiener Comité Oerle  
Stichting JOC de Fakkel Wintelre 

Onze dahlia tentoonstelling is weer achter de rug en 
we mogen met trots zeggen dat het een geslaagd 
evenement is geworden. 
Er waren veel mooie bloemen en van een goede 
kwaliteit te zien en dat heeft een show nodig. 

Het was zaterdagavond en zondag gezellig druk, en 
zoals men kan zien op de foto hierboven, werd 
aandachtig gekeken en men had ook tijd en 
aandacht voor een ander. 
Er werd volop met elkaar gediscussieerd, en dat is 
het doel wat onze vereniging met haar evenementen 
wil bereiken, door sociaal contact een betere 
leefbaarheid in de samenleving te bevorderen. 
Ook als vereniging plukken wij daar onze 
vruchten van, met name het grote aantal donateurs 
in Oerle, en onze loterij op de tentoonstelling wordt 
ook drukt bezocht. Zie foto hier onder. 

Daarbij kunnen we ons gelukkig prijzen met de 
Rabobank Oerle-Wintelre als hoofdsponsor, want 
een vereniging kost toch veel geld. 
 
Ook blijkt uit de vele leuke reacties die we in 
ontvangst mochten nemen, dat het een compliment 
waard was om onze bloemen met andere hobby’s, 
zoals beeldhouwen en keramiek gemaakt door onze 
leden, samen te brengen. 

StichtingStichtingStichtingStichting

Dahliatentoonstelling 2010 
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Het keramiek was gemaakt door D. Mackaij en de 
beelden door S. van Beers. 
Zo zie je maar alles kan in Oers. 
Een bedankje aan alle mensen die onze 
tentoonstelling met een bezoek hebben vereerd, het 
waren er velen, en ook dit jaar weer mensen die niet 
in de buurt van Oerle wonen.  
De diapresentatie van Pompoenenplezier met 
Halloween 2009 heeft ook de nodige aandacht 
gekregen, en we kijken weer uit naar 30 oktober, 
dan kan er weer gewerkt worden aan een nieuwe 
presentatie. 
Enkele van onze leden hebben dit jaar weer prijzen 
met hun bloemen weten te bemachtigen, hier volgen 
de namen, 
Onze grote winnaar is dit jaar een van onze nieuwe 
leden, in het bijzonder A. den Haselaar hij 
behaalde in de categorie grootbloemig 7 bloemen 
een derde prijs met 23.1 punten, in de categorie 
kleinbloemig 7 bloemen legde hij beslag op de 
eerste prijs met 25.9 punten, en ook in de eigen 
klasse werd hij eerste met 24.7 punten. 

A. de Kort behaalde in de categorie kleinbloemig  
11 bloemen een eerste prijs met 24.4 punten, in de 
categorie bolvorm 9 bloemen een eerste prijs met 
24.8 punten, een tiende prijs in de eigen klasse met 
21.9+ punten. 
G. v/d Velde behaalde een tweede prijs in de 
categorie manden met 23.4 punten, in de categorie 
bloemstukken groot een derde prijs met 25.0 
punten, in de eigen klasse eindigde hij op de derde 
plaats met 23.9 punten. 
H. van Beers was goed voor een derde prijs in de 
categorie kleinbloemig 11 bloemen met 23.5 punten, 
in de eigen klasse werd hij zevende met 22.9 
punten. 

H. Senders moest door ziekte verstek laten gaan. 
G. van Riet wist alleen in de eigen klasse te scoren, 
en op de vierde plaats te eindigen met 23.3 punten. 
D. Mackaij was goed voor een eerste prijs in de 
categorie bloemstukjes klein met 24.3 punten, en 
een derde prijs met 23.5 punten. In de categorie 
bloemstukken groot waren de tweede en vierde 
prijs voor haar met respectievelijk 25.1 en 24.6 
punten, in de eigen klasse eindigde ze op een 
tweede plaats met 24.0 punten. 
C. van Riet behaalde in de klasse bloemstukjes 
klein de tweede prijs met 23.6 punten en werd ze 
eerste in de categorie bloemstuk groot met 25.3 
punten en met 22.8 punten achtste in de eigen 
klasse. 
M. van Bree legde beslag op de vijfde plaats in de 
eigen klasse. 
W. Heijmans behaalde in de categorie bloemstuk 
groot een vijfde prijs 24.3 punten, een elfde plaats 
in de eigen klasse met 21.9 punten. 
B. de Kort is als negende geëindigd met 22.3 
punten in de eigen klasse. 
B. van Beers wist de zesde prijs in de eigen klasse 
op zijn naam te zetten. 
Wisselbekers Oerle 
Beker Molenvelden: A. den Haselaar 24.7 punten. 
Beker Lindhout: A. den Haselaar 25.9 punten. 
Beker W. Daams: A. de Kort 49.0 punten 
In de loterij die elk jaar aanwezig is, waren weer 
prachtige prijzen te winnen, dit hebben we te 
danken aan onze sponsors in het bijzonder de 
Rabobank, Gidi van Riet en nog een paar anonieme 
gevers. 
Via deze weg ook een bedankje aan het 
dorpscentrum, waar we elk jaar weer van harte 
welkom zijn. 
Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet en de 
belangstelling, graag tot ziens bij de opening van 
pompoenenplezier met Halloween op zaterdag  
30 oktober om 18.30 uur in d’Ouw School. 

Pompoenen plezier met Halloween. 
Het inschrijfformulier nog niet 
ingeleverd?? 
Pak de koers van de maand 
september of oktober en vul dat 
inschrijfformulier in, stuur het zo snel 
mogelijk naar een van de genoemde 
adressen en wij kunnen dan aan het 
werk om de route uit te zetten en het 
programma af te werken. 

Uiterste inleverdatum is zondag 17 oktober. 
 
U kunt ook digitaal het inschrijfformulier invullen op 
onze site: www.groenenkeurig.nl 
Dan klikt u op publicatie, pompoenenplezier, 
Daarna op inschrijfformulier, vul alles in en daarna 
op inschrijfformulier verzenden. 
Als u twijfelt bij het invullen, download dan uitleg 
inschrijfformulier en print dit even uit. 
 
Tot ziens “Groen en Keurig” 
              Pompoenenplezier met Halloween” 
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Inschrijfformulier: Pompoenplezier met Halloween 2010 

Zaterdag 30 oktober tot/met woensdag 3 november 2010 
Alleen inwoners uit Oerle kunnen zich hiervoor inschrijven.  

 
Naam: ____________________________________________________________ 
 
Adres: ____________________________________________________________ 
 
Postcode / Plaats: ___________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ______________ E-mail: _______________________________ 

 

X   Kruis één categorie aan die voor u van toepassing is 
 
 
Let op! 
Als men inschrijft voor de categorie “Halloween”, “Van alles wat”, “Geautomatiseerde creatie” dan moet men 
rekening houden dat er in de creatie ook pompoenen verwerkt 
worden. 
 
Voor degenen die er een echte show van willen maken, dit graag 
tijdig opgeven met de vermelding van de tijden en de dagen 
wanneer de creatie geopend is. 
Dit kunnen we dan vermelden in de routebeschrijving.  
 
P.S.  
Lever het inschrijfformulier s. v. p. zo snel mogelijk in. 
Uiterste inleverdatum is zondag 17 oktober 
 
Inleveradressen: 

P.S.: U kunt ook online inschrijven, ga naar www.groenenkeurig.nl, publicatie, pompoenenplezier, 
inschrijfformulier 2010, vergeet niet te verzenden. 

H. van Beers 
Zandoerleseweg 41  
5507 NH Oerle  
Tel. 040-2051247  
Email: h.vanbeers@hetnet.nl 

M. van Bree 
A.P. de Bontstraat 34 
5507 NT Oerle 
Tel. 040-2052480 
Email: martinvanbree@aol.nl 

W. Heijmans 
Feit 11 
5507 MC Oerle 
Tel. 040-2557058 
Email: hera-wl@onsbrabantnet.nl 

Naam creatie: ___________________________________________________________ 
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Vul hieronder de dagen en tijden in wanneer 
uw creatie met show geopend is: 
 

Cate gorieë n: 
Pompoenen:       
Grootste pompoen:       
Halloween:       
Van alles wat:       
Geautomatisee rde creatie:       
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

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

In memoriam 

In memoriam:  
Martin Tholen 
 
Maandag 27 sept. hoorden wij 
van het overlijden van Martin. 
Hoewel niet onverwachts blijf je 
altijd weer schrikken van zo’n 
bericht. Wij willen dan ook nog 
langs deze weg  Jeanne, 
kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie veel sterkte wensen. Hopelijk vinden 
zij de kracht om dit verlies een plaats te geven in 
hun leven.  
 
Martin was iemand, die zich met overtuiging in zette 
voor de gemeenschap, zowel in de straat, het dorp 
als de regio. Hij was een rasecht 
gemeenschapsman. Hij heeft wel eens gezegd : Ik 
ben voor velerlei functies gevraagd, alleen voor het 
wijkplatform heb ik mezelf aangemeld. Hiermee 
moge duidelijk zijn, hoe hij zich verbonden voelde 
met de Oerse gemeenschap. Tot op het laatst bleef 
hij geïnteresseerd in het wel en wee van het 
wijkplatform. Helaas hebben we hem niet meer bij 
kunnen praten over de startbijeenkomst van het 
Ontwikkelingsprogramma Oerle, een project waar hij 
zich voor honderd procent ingezet heeft en dat de 
komende 2 jaar uitgevoerd gaat worden. 
 
Wij zullen Martin missen en hem binnen 
Wijkplatform Oerle en de Oerse gemeenschap 
blijven herinneren als een man met inzet, 
medeleven, humor en een vrolijke lach. 
 
Ook de boodschap, die Martin mee heeft willen 
geven aan zijn familie is misschien ook wel bestemd  
voor ons allen : 
 
Ik stuur jullie het leven in met de opdracht om 
samen op weg te gaan en er iets moois van te 
maken.  
 
Wijkplatform Oerle 
p/a. Jos van Haren 
Welle 32 
5507 NX Oerle-Veldhoven. 

Spetterende prijsuitreiking 

Spetterende prijsuitreiking 
Pompoenenplezier. 
 
Zoals gebruikelijk vindt op 7 november a.s. in 
dorpscentrum d’ Ouw School de prijsuitreiking plaats 
van het Pompoenenplezier. Deze avond zal echter 
totaal anders zijn dan de voorgaande jaren. De 
afsluiting en prijsuitreiking van dit jaarlijkse 
evenement zal feestelijk en luisterrijk worden 
ingevuld.  
Samen met Harmonie St. Cecilia maken we er een 
spetterende avond van. We beginnen om 19.00 uur 
en gaan door zolang het gezellig is.  
Iedereen uit Oerle is van harte welkom, ook 
degenen die niet actief aan het pompoenenplezier 
hebben deelgenomen.  
 
Komt dus allen naar deze grootste happening. 
 
Bloemenvereniging  Harmonie 
Groen en Keurig  St. Cecilia 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

De hoeveelheid fans op hyves groeit al snel enorm 
en ook haar eigen website wordt miljoenen keren 
bekeken.  
Ondertussen wordt er nog hard doorgewerkt aan het 
album, worden er nog een aantal optredens gedaan, 
en dan, op 18 augustus 2010 staat ze in het 
voorprogramma van Kane op het Glemmer festival 
in Lemmer. Indrukwekkend voor haar,  
omdat ze Kane al volgt sinds ze zes jaar is, 
tegelijkertijd ook de leeftijd dat ze voor het eerst 
serieus een gitaar oppakte.  
 
Album onderweg 
Ze heeft hard gewerkt aan haar debuutalbum dat er 
snel aan zit te komen en is net klaar met het 
inzingen van alle tracks. Nu is het nog een kwestie 
van ‘de puntjes op de i zetten’. Ze zegt al erg 
tevreden te zijn met het resultaat en hoopt dat de 
rest van de wereld er net zo over denkt. Op de plaat 
zullen nummers te horen zijn die het trouwe publiek 
van nu al kent, maar ook nummers die nog niet zo 
bekend zijn waarvan er deze avond al een paar zijn 
gespeeld. Niet allemaal, want ze willen het nog een 
beetje geheimzinnig houden. 
 
Toekomst 
Yasmin is momenteel bezig met haar examenjaar op 
de Zadkine popacademie in Rotterdam en is hier 
heel erg over te spreken. Ze hoopt dat haar album 
een succes wordt en is van plan om in ieder geval 
Nederland te gaan veroveren, “daarna zien we wel 
verder”. Omdat ze  erg vaak vergeleken wordt met 
Anouk vraag ik haar hoe ze het zou vinden om bij 
haar in het voorprogramma te spelen. Maar ook al 
vindt ze het een enorm compliment om vergeleken 
te worden met zo’n grootheid, lijkt het haar toch 
niet zo’n goed idee, “ik wil toch wel laten zien dat ik 
geen Anouk ben, ik ben en blijf gewoon Yas”.  
 
De single ‘Why don’t you go’ 
is al legaal te downloaden op 
i-Tunes. Houdt voor meer 
informatie over het album 
vooral haar site in de gaten: 
www.yasminmusic.nl.  

Yasmin’s optreden op Kioskpop 

Yasmin laat Kioskpop weer even zien 
hoe het moet 
Zondag 5 september 2010, door Sanne Verbaant 
 
In 2009 stond ze ook al op het podium van 
Kioskpop als invalact voor Rigby en na een 
zeer overtuigende gig in lokaal café ‘Lokaal 8’ 
in datzelfde jaar, heeft ze een schare fans bij 
elkaar gesprokkeld in Veldhoven en omstreken 
die met hoge verwachtingen de, tot dan toe 
nog vrij lege tent, goed vullen. Ik spreek haar 
na dit tweede optreden op Kioskpop. 
 
Nadat ze een paar nummers gespeeld heeft, krijgt 
ze vanuit het publiek een verontwaardigde reactie 
wanneer ze met een kop thee op het podium staat. 
Het wordt al snel duidelijk waarom dat zo is, als ze 
het publiek vraagt mee te zingen en verkondigt; 
“jullie kunnen het waarschijnlijk nu toch veel beter 
dan ik, want ik ben écht strontverkouden!”.  
We mogen al van geluk spreken dat ze überhaupt 
speelt, want het optreden dat één dag eerder 
gepland stond in Grootebroek is geannuleerd omdat 
ze nog te ziek was. Gelukkig valt daar verder niets 
van te merken, ook in de steigers van het podium 
klimmen is namelijk geen probleem.  
Wanneer ik aan haar vraag wat haar er doorheen 
sleept op dagen als deze antwoord ze “Ik vind het 
gewoon heerlijk om te doen en met heel veel 
honing, keelsnoepjes, thee en water is het ook wel 
vol te houden, gelukkig heb ik nu wel twee weken 
om uit te rusten!”.  
 
Carrière maken 
De maanden mei en juni in 2010 zijn een paar 
maanden om nooit meer te vergeten voor Yasmin. 
Nadat ze live haar eerste single mag spelen in een 
aflevering van ‘De Wereld Draait Door’, volgen ook 
3FM, SMASHFM en CITYFM waar, al dan niet live, de 
single te horen is. In juni wordt ze bij 3FM bekroond 
tot Serious Talent van de maand.  
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Kom naar de J.O.C. 

Kom naar J.O.C. de Fakkel! 
 
Het grote dilemma voor jongeren is dat ze vaak te 
groot zijn voor het schoolplein maar te klein voor de 
kroeg. De vraag die je je daardoor gaat stellen is: 
Waar moeten zij in godsnaam heen op 
zaterdagavond?! Het antwoord daarop is eigenlijk 
heel simpel!: naar Wentersel! 
Want daar vindt namelijk iedere week de leukste 
jongerendisco van de Kempen plaats, georganiseerd 
door J.O.C. de Fakkel. 
 
Iedere zaterdagavond gaan om 19.15u de deuren 
open voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar. Zij 
kunnen bij ons tot 22:45u terecht om gezellig met 
elkaar te dansen, te kletsen, de kusjesdans te doen, 
een vriend of vriendin op te doen en vooral om heel 
veel plezier te beleven! 
 
Naast de reguliere disco avonden organiseren wij 
ook regelmatig thema-avonden zoals de 
blacklightparty, apres-skiparty, en schuimparty! Zo 
staat voor 30 oktober een zeer griezelige 
Halloweenparty op het programma! Wat we precies 
gaan doen en wat we van jullie verwachten zullen 
we snel bekend maken op de posters, website 
(www.jocdefakkel.nl), de hyvessite (www.hyves.nl/
jocdefakkel) en de digitale nieuwsbrief! Wil je de 
nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar 
jocdefakkel@hotmail.com. 
 
De afgelopen jaren hebben steeds meer jongeren uit 
Oers de weg richting de JOC gevonden en dat willen 
we natuurlijk zo houden! Daarom willen bij deze alle 
jongeren uit Oers uitnodigen om bij ons eens een 
kijkje te komen nemen! Uit ervaring weten wij dat 
wanneer ze aantal keren zijn geweest ze iedere 
zaterdag staan te popelen om hun uitgaanspakkie 
aan te trekken en richting Wintelre te komen. Wij 
hopen binnenkort weer veel Oerse jeugd te zien en 
zeggen dan ook “Tot zaterdag!”. 
 
Groetjes JOC de Fakkel, De Rosdoek in Wintelre 

Tienercentrum Erikant 

Tienercentrum Erikant komt met 
programma najaar 2010 
 
Alle Veldhovense jongeren van 8 t/m 15 jaar zijn 
welkom in tienercentrum De Erikant. Dit najaar 
staan er weer leuke activiteiten en cursussen op de 
agenda. Jongeren kunnen op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 15.30 uur en 18.00 uur gewoon 
binnenlopen. Dan kunnen ze muziek luisteren, 
gebruik maken van internet, tafelvoetballen , 
computerspellen spelen en muziek luisteren. 
 
Maandag, van 16.00-17.30 uur: 
• Meidenactiviteiten: 8 t/m 12 jaar, gestart op  

4 oktober jl. Kosten: 2 euro tot 2,50 euro per 
activiteit. Met de meiden gaan we verschillende 
dingen doen zoals haarstyling/make–up, sport, 
tatoos maken, kokkerellen e.d 

• Science-lab: 8 t/m 13 jaar, gestart op 4 oktober. 
Kosten: 30 euro voor 10 lessen. Je duikt in de 
wonderlijke wereld van de wetenschap. We laten 
rozijnen dansen, we gaan ping-pongen met 
zeepbellen. Ook laten we zien hoe licht en geluid 
precies werkt. 

• Drama: start 1 november, kosten: 30 euro voor 
10 lessen. In deze cursus leer je de kneepjes van 
het acteervak. Je leert veel over houding, mimiek 
en stemgeluid. De cursus wordt afgesloten met 
een voorstelling voor ouders/vrienden. 

 
Dinsdag, van 16.00-17.30 uur: 
• Creatief: start 23 november, kosten: 24 euro 

voor 8 lessen. Met verschillende materialen ga je 
aan de slag zoals verf, klei, inkt en gips. Voor de 
echte kunstenaars en creatievelingen. 

 
Donderdag, van 16.30-17,30 uur: 
• Koken: gestart op 9 september. Kosten: 30 euro 

voor 10 lessen. Kans op wachtlijst! In deze cursus 
leer je de basisvaardigheden van het koken, dek je 
gezamenlijk de tafel en na gezellig eten ruim je 
mee op 

• Sport: gestart op  
7 oktober. Kosten : gratis. 
Bij mooi weer ook op 
maandag! Verschillende 
sporten komen aan bod. 
Ook zullen we veel 
gebruik maken van onze 
panna-kooi. 

 
Geef je op bij Tienercentrum Erikant,  
Norenberg 19, Veldhoven 
( 040-2544462 of ( 06-20862803 of mail naar 
sophievermeulen@stimulansveldhoven.nl 

De panna-kooi. 
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Junior Survival Club 

Junior Survival club de Searchers, 
Veldhoven. 
Op 25 september hadden we onze open dag en kon 
men zich inschrijven voor onze survival club. Er 
hebben zich zoveel jeugdige ingeschreven dat we 
deze niet allemaal kunnen plaatsen, wat we wel 
graag zouden willen doen. Maar ons leiding team is 
niet opgewassen tegen de opgegeven aantallen. 

We zoeken dus nieuwe leiders/sters of 
instructeurs die een passie hebben met jeugd 
en buitensport (survival). 
 
Onze activiteiten worden steeds om de veertien 
dagen in het weekend georganiseerd op zaterdag en 
vier maal per jaar een weekend van 
vrijdag tot en met zondag. 
 
Kijk voor meer informatie op onze site: 
www.searchers.nl  
of bel ( 06-53229154 

Opvoedinformatie 24/7 

24 Uur per dag opvoedinformatie 
 
Vanaf september kunnen ouders die vragen 
hebben over de opvoeding van hun kinderen 
gebruik maken van een nieuw aanbod van de 
Jeugdgezondheidszorg in Zuidoost-Brabant. 
“Ik” is een communicatieprogramma voor 
ouders over opvoeden en opgroeien van 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. 
Zorgorganisaties ZuidZorg, de Zorgboog en de 
GGD Brabant-Zuidoost hebben het programma 
samen ontwikkeld.  
 
Opvoeden 
Elke ouder of opvoeder heeft wel eens vragen over 
het opvoeden en opgroeien van zijn kind. Goede 
informatie is dan belangrijk, maar ook informatie die 
voldoet aan de eisen van deze tijd. Dus digitaal, 
interactief, visueel, op maat en vooral beschikbaar 
op elk gewenst moment. 
Daarom hebben de zorgorganisaties De Zorgboog, 
ZuidZorg en de GGD Brabant-Zuidoost “Ik” 
ontwikkeld. 
 
Informatie en tips 
Ik! bestaat uit 2 informatieklappers; Ik word groter! 
over kinderen van 0 tot 4 jaar en Ik! Opgroeien over 
kinderen van 4 tot 19 jaar. Daarnaast is er een 
interactieve website. Klappers en website staan 
boordevol informatie over de ontwikkeling van het 
kind, aangevuld met praktische tips. Ouders hebben  
de mogelijkheid om individuele gegevens van het 
kind bij te houden. De website biedt vooral (extra) 
verdiepende, interactieve en lokale informatie, zoals 
de mogelijkheid tot het stellen van vragen, chatten 
en informatie over activiteiten in de regio. 
Ouders hebben dus zo altijd toegang tot actuele en 
betrouwbare informatie over hun kind. 
 
Gebruik 
Klanten van ZuidZorg en De Zorgboog ontvangen 
het deel Ik word groter bij het eerste bezoek aan het 
consultatiebureau. De GGD gaat in september 
starten met het uitreiken van het deel Ik! Opgroeien 
aan alle kinderen die 4 jaar worden. Zij krijgen de 
ringband uitgereikt tijdens het laatste bezoek aan 
het consultatiebureau. De websites 
www.ikwordgroter.nl en www.ikopgroeien.nl zijn 
voor iedereen toegankelijk. 
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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

Verslag filmavond BIO Koers cultuur 

Buiten klettert de regen  
hard op de aarde neer.  
Bloemen en planten  
buigen zich voor dit weer.  
 
De zomer kent zijn einde,  
de herfst die treedt nu aan.  
bladeren gaan vallen,  
paddestoelen zie je overal staan.  
 
De natuur bereidt zich voor  
op de koude wintertijd.  
Bomen worden kaal  
de dieren zijn voorbereid. 
 

Laat nu de winter komen  
deren zal de kou ons niet.  
Wij blijven lekker binnen  
met het voorjaar in het verschiet. 

Filmavond BIO E-F-jeugd 
 
Vorig jaar was het een enorm succes, dus dit jaar 
besloten we het nog eens over te doen; 
FILMAVOND met de E en F! 
Op zaterdagavond 25 september verzamelden  
13 meiden (tussen de 5 en 7 jaar) zich om  
18.30 uur bij BIO. Daar stond de beamer al klaar! 
Ook dit jaar mochten de meiden kussens, zitzakken 
of lekkere dekens meenemen en dat was dan ook 
volop gebeurd. Al snel was het een gezellige bende! 
Na even wat kletsen en het zoeken van een perfect 
plekje, werd de film aangezet.  
En de film van de avond was; Bee Movie! 

Een grappige film over het leven van een bij (die al 
gelijk heel wat reacties opriepen; 'Die is leuk!' 'Die is 
echt vet!'). 
Tussendoor even pauze voor wat drinken, natuurlijk 
een bakje chips en een hoop geklets! 
Daarna vlug weer verder. 
Even leek het mis te gaan toen de beamer te heet 
werd, maar terwijl deze buiten stond af te koelen 
vermaakten de meiden zich prima met handen-klap-
spelletjes en gewoon weer wat drinken! 
Toen de film was afgelopen hadden we nog wat tijd 
over, dus hebben we nog wat spelletjes gedaan. 
Om 21.00 uur stonden de ouders voor de deur om 
de meiden weer mee naar huis te nemen! 
 
Meiden; Bedankt voor de gezellige avond!  
Volgend jaar weer???  
 
Groetjes, Jeugdcommissie BIO 
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Knutselen: Herfstbladeren met wasco 
 

Dit heb je nodig: 
∗ Wasco 
∗ Tekenpapier 
∗ Schaar 
∗ wit vloeipapier of vliegerpapier 
∗ Strijkijzer 
 
Zo ga je te werk: 
Teken op het tekenvel een of twee grote bladeren 
van een boom. Kleur deze in met herfsttinten. 
Gebruik hiervoor de wasco. Als het werk klaar is leg 
je het vloeipapier of vliegerpapier op je werkstuk. 
Ga dan met een goed heet strijkijzer over de 
achterkant van het vliegerpapier. Je krijgt dan 
halfdoorzichtige blaadjes op je vloei- of 
vliegerpapier. Uitknippen en klaar! 
Eventueel op een gekleurd papier plakken of hang er 
een stel aan een kale tak.  

Knutselen: Uil 
 

Dit heb je nodig 
∗ Bruin papier 
∗ Bladeren 
∗ Lijm 
∗ Wol 
∗ Schaar 
∗ Lijmkwastje 
 
Zo ga je te werk 
Voordat je met dit knutselwerkje begint moet je 
eerst allerlei bladeren (verschillende kleuren en 
vormen) uit het bos bij elkaar verzamelen. De 
bladeren heb je namelijk nodig om de uil zijn 'veren' 
te geven. 
Zie de rest van de uitleg op de volgende bladzijde... 

Oplossing: 1. zonnetje, 2. pijltje voor het raam,  
3. gras in linkerraam, 4. wenkbrauw darter,  
5. knop kast, 6. pijltje op de grond. 
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Kopieer de uil van deze pagina op een vel bruin papier. Knip de uil uit en smeer plak op zijn buik en kop.  
Houd 2 mooie grote en 2 kleine bladeren apart en versnipper de rest tussen je handen boven de uil.  
Druk de stukjes blad voorzichtig aan. Plak nu de 2 overgebleven grote bladeren als vleugels aan de uil vast en 
de kleine als oortjes. Zo heb je snel een mooie uil gemaakt. 
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Puzzelen: Woordzoeker 
 

Met deze woordzoeker zijn namen van verschillende grootte gemoeid. Streep alle namen weg en de 
overgebleven letters vormen een zin. Een naam hebben wij al voor je weggestreept. Succes! 
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Uitslag kleur/knutselplaat van juli 2010;  
“Lekker vakantie vieren” 

Ik zag wel dat ze het erg leuk hebben gehad, want 
er was een hele grote slaapkamer voor Björn alleen 
in het huisje. 
Verder zijn ze naar de dierentuin geweest, ijsjes 
gegeten en lekker in de speeltuin gespeeld met 
Birgit. 
 
Björn houdt óók erg van voorlezen. 
Dat doet mama altijd ’s avonds uit 
het boek van Woezel en Pip of  
Piet Piraat en Berend Brokkepap. 
 
‘s Avonds zingt Björn ook altijd een 
liedje. Een heel moeilijk lied : You are my sunshine. 
Björn heeft echt talent en hij is dus pas 4 jaar!!!! 

Maar hij zingt prachtig 
zuiver en foutloos Engels! 
Björn zingt het liedje 
speciaal voor mij een 
keer en ik ben echt onder 
de indruk! 
 
Nog 2 nachtjes slapen en 
dan is de vakantie 
afgelopen. Fijn weer naar 
school en lekker spelen 
met alle kinderen van de 
klas. 
Dat is natuurlijk ook weer 
leuk na 6 weken 
vakantie. 
 
Zusje Birgit gaat ook 
bijna naar de 
Tamboerijn. Wat zal het 
stil worden in huize 
Snelders. Maar ik denk 
dat mama Marlène zich 
ook niet zal gaan 
vervelen! 
 

Bedankt voor de koffie en een fijn schooljaar 
gewenst! 

Alweer een winnaar van onze kleurwedstrijd!  
Deze keer een wel heel bijzonder mooi ingekleurde 
kleurplaat. Hij was ingestuurd door Björn Snelders. 
Björn is pas 4 jaar, maar hij kan echt al heel erg 
goed kleuren! 
 
Björn vond het erg leuk dat hij deze keer de winnaar 
was, want hij had erg zijn best gedaan om de 
kleurplaat mooi in te kleuren. Hij had al ooit een 
keer iets gewonnen. 
Dat was een mooie beker met de 
kindercarnavalsoptocht. Hij was toen verkleed als 
Robin Hood (die het koud had, want het was winter 
en ijskoud!!!) 
Die beker staat op Björn’s kamertje bovenop de kast 
en hij is er heel erg 
trots op. 
 
Björn is dus 4 jaar en 
woont in de Nieuwe 
Kerkstraat 15 samen 
met zijn papa Marc en 
mama Marlène en zijn 
kleine zusje Birgit van  
2 jaar. 
 
Björn gaat al naar groep 
2 na de zomervakantie 
bij juf Dana en Rachel. 
Hij gaat graag naar 
school en heeft ook 
vriendinnetjes, Marit 
Tholen, Anja du Plessis 
en Marieke Mohns. 
Hij spreekt soms af na 
school om met hun te 
spelen met Lego, 
vliegtuig of zijn 
boerderij. Björn en 
Birgit hebben een fijne 
speelkamer met heel 
erg veel speelgoed. 
Ook heeft Björn heel veel dvd’s. 
Daar kijkt hij graag naar, vooral 
naar Mickey Mouse, samen met 
Birgit. 
 
Ook hebben ze nog een hond bij de 
familie Snelders,die heet Rakker. 
Bijna gaat Björn op zwemles bij de 
Ekkerman. 
Daar verheugt hij zich al op. 
Fijn zwemmen en mama gaat de 
eerste keren mee in het water. 
Dat is helemaal leuk natuurlijk! Hij 
gaat dan 2x per week zwemmen zodat hij snel zijn  
A-zwemdiploma gaat halen. 
 
Björn was ook op vakantie geweest naar Drenthe in 
een heel mooi huis. Mama Marlène had al een heel 
mooi fotoboek gemaakt met alle foto's die gemaakt 
zijn in Drenthe. 
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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 1 november 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 Oktober 2010’ en druk de pagina af. 



Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 

Agenda 2010 
Oktober   
15 t/m 17 BIO: Kamp oudste jeugd 
18 KVB: Bakkerij Verhoeven  
20 KVO: Moederdag viering  
23 Oud papier ophalen 
25 OWWO: jaarvergadering met verenigingen 
27 Vergadering Wijkplatform Oerle 

28 Ophalen plastic afval 
29 KVO: Halloween tot en met 3 november  
30 Groen en Keurig: opening 

Pompoenenplezier met Halloween om 
18.30 uur in d’Ouw School 

  
November  
7 Prijsuitreiking Pompoenenplezier; aanvang 

19.00 uur in d’Ouw School 
8 of 15 KVO: Gezellige avond met de KVB 

? KVB: Margrietreis  
20 BIO: 19.00u Casinoavond (C+D jeugd) bij 

BIO clubhuis 

24 KVO: Sinterklaas avond 
25 Ophalen plastic afval 
27 Oud papier ophalen 
29 KVB: Sinterklaasviering  
  
December  
1 BIO: zwarte pietentraining E+F-jeugd 
8 Vergadering Wijkplatform Oerle 
11 Rijver. St. Jan: Ophalen oud ijzer, binnen 

en buiten bebouwde kom 
13 KVB: Doe-avond kerst  
15 KVO: Kerstviering  
18 Oud papier ophalen (v.a. 13.00 uur) 
20 KVB: Kerstviering  
30 TCO: Activiteitenmiddag 

10 t/m 13 Rabobank Week van de Leden: 
10 infoavond over Rabomodel in  

d'Ouw School 
11 infoavond over fraude in De Rosdoek 
12 ontspanningsavond in De Rosdoek 
12 Rabo ban(g)kspel voor tieners uit Oerle en 

Wintelre (i.s.m. TCO en JOC Wintelre) 
13 ontspanningsavond in d'Ouw School 

21 Intocht Sinterklaas 

30 t/m  
3 nov. 

Groen en Keurig:  
Pompoenenplezier met Halloween 

De volgende kopijdatum is 
1 november 2010 

Agenda 2011 
Januari  
4 BIO; mixtoernooi voor de gehele jeugd om 

14.15u in D’n Ekkerman 

  
Februari  
10 BIO: valentijnsharten inpakken  

(A-B jeugd) 
11 BIO: valentijnsharten verkopen 

  
Mei  

22 Gilde St. Jan Baptist:  
Groot Gildefeest in Oerle 

30 TCO: Dagje in de sneeuw 

  
Maart  
11 TCO: Voorjaarsactiviteit 
  
April  
3 TCO: Braderie 

14 TCO: Feestavond 

  

Juli  
2 + 3 TCO: Tieners4Tieners weekend 
  
Augustus  
18 t/m 21 TCO: Bivak 
28 TCO: Afsluitingsfeest 
  
Oktober  
15 TCO: Gepland Pretpark 

Juni  

  

8 t/m 10 50 Jarig bestaan Stichting Dorpcentrum 
d’Ouw School:  

8 een middag voor de ouderen van Oerle  
9 19.00 - 22.00 uur: avond voor de jeugd 

van Oerle 
10 receptie met aansluitend een feestavond 

voor de aangesloten verenigingen  

20 & 21 Boergondisch Oers 


