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• Bijzondere verhuizing 

• Met een kluitje in het riet 
gestuurd? 

• Overleven in Oerle 

• Oerse jeugd actief (geweest)

• Oerse bloemen in de prijzen

• Eindelijk duidelijkheid 

Wij wel!! Zelfs een heel vakantie programma. 



Foto impressie Vakantieprogramma Oerle 2010 

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn nog meer foto’s te zien... 
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Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx, 
Carolien Sandkuijl - Kickken, Chris Sandkuijl,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 

Druk & technische realisatie 

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

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

Inhoudsopgave 
Binnenkanten van de kaft: 
Foto impressie van Vakantieprogramma 2010 

(K)Oers met name(n) 2 
Tekenen en schilderen 2 
Te koop 2 
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Koers cultuur 3 
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Gezocht 4 
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Inschrijfformulier Pompoenenplezier 19 
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De kip of het ei 26 
Tuin expositie 26 
Vakantieprogramma 2010 27 
Vrijwilligers gezocht 28 
Hinnikers weer in de prijzen 29 
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Uitslag kleur-/knutselplaat  30 
Kleur-/knutselplaat: Dierendag cadeau 31 

Agenda 32 

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl 

Verschijningsdata 2010 (onder voorbehoud) 
Nr. Kopij Verschijningsweek 

8 30-08-2010  37 (15-09-2010) 

9 27-09-2010  41 (13-10-2010) 

10 01-11-2010  46 (17-11-2010) 

11 29-11-2010  51 (15-12-2010) 

Colofon 

mailto:secretariaat@koersvanoers.nl
mailto:redactie@koersvanoers.nl
http://www.koersvanoers.nl
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(K)Oers met name(n) 

We willen ons redactielid en haar man  
Annie en Peter van der Velden hartelijk 
feliciteren met hun Zilveren bruiloft (=25 jaar). 

We willen ook Jaan en Fried v.d. Velden met hun 
50 jarig huwelijksfeest feliciteren. 
 
Van de redactie.  

Te koop 

Diverse babyspullen...uitzet 
waaronder; 
 
Mooie complete kinderkamer. Nog in prima staat.  
Te gebruiken voor zowel een jongetje als meisje. 
Vraagprijs; €  250,-- 
  
Afmetingen;  
∗ commode;  

125 cm. breed / 
56 cm. diep /  
90 cm. hoog.  
Met 1 legplank over 
hele breedte. 

∗ 'boekenplank';  
121 cm. breed / 
ong. 40 cm. hoog  

∗ kast;  
95 cm. breed / 55 cm. diep / 
185,5 cm. hoog.  
Met roede en legplank over 
hele breedte  

 
∗ ledikant;  
132 cm. lang / 71 cm. breed / 
82 cm. hoog  

 
Bij het ledikant zit nog een hemel; 
gebroken wit met lichtbruine 
beertje print en mobiel van het 
merk; Tiamo 
De kleur van de meubels is 
donker- roodbruin.  
 
ZEKER DE MOEITE WAARD OM EVEN TE KOMEN 
KIJKEN !!  
  
Mocht je interesse hebben en/of meer details willen, 
bel me dan op telefoonnr; 06-29485196   

Tekenen en schilderen 

De Veldhovense Teken- en schilderclub Met Verve 
heeft plaats voor nieuwe leden, gevorderde  
of beginner, jong en oud. 
De lessen o.l.v. deskundige docenten worden 
gegeven in wijkgebouw D'n Uitwijk. 
 
Wij zijn sinds 5 september alweer gestart. 
Zie voor meer informatie onze website: 
www.metverve.dse.nl 
Of neem contact op met: 
Irma Caris tel. 040 - 2545056 of 
Cees Nagtzaam tel 040 - 2526034 

Verhuisd 
Nu de 72 jaren oude boerderij van de familie Das 
aan de Zandoerleseweg 43 jammer genoeg gesloopt 
is, ben ik, de vleermuis, verhuisd. Ik woonde daar 
helemaal alleen en na drie weken te hebben rond 
gekeken nadat de pannen boven mijn 
vleermuizenhoofd verdwenen, heb ik een nieuw 
onderkomen gevonden. Op nr. 41 woonde ook een 
vleermuis en of het familie is weet ik niet, maar daar 
wonen we nu gezellig samen.  
En breng je ons een bezoekje, dan krijg je koffie 
met een koekje. 
 
Familie van Beers - Das,  
Zandoerleseweg 41 Oerle 

http://www.metverve.dse.nl
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Oers on Wheels!! 
Kermisopening 2010:  

 
Zin om het wiel opnieuw uit te vinden? 
Ben je niet graag het vijfde wiel aan de wagen?  
Of heb je graag dat alles op rolletjes loopt?  
Kom dan naar de opening van de kermis en doe mee 
aan ‘Oers on wheels!’. 
 
De kermis begint op zaterdag 18 september en we 
willen de kermis weer openen met zo veel mogelijk 
kinderen die in Oerle naar de basisschool of 
peuterspeelzaal gaan en hun ouders. We verzamelen 
om 17.30 uur op het grasveld naast de school. 
 
Het is de bedoeling dat je zo origineel mogelijk op 
wielen verschijnt (denk aan fiets, step, skeelers, of 
bijvoorbeeld met een buggy of kinderwagen, let op: 
geen gemotoriseerde voertuigen!). Samen met de 
Oerse harmonie maken we dan een kort tochtje door 
Oerle dat eindigt op de kermis.  
Voor de drie origineelste deelnemers is er aan het 
eind van de route een verrassing! En natuurlijk 
worden alle kinderen van de basisschool en 
peuterspeelzaal die meedoen -na inlevering van 
onderstaand strookje- beloond met een aantal 
vrijkaartjes voor de kermis. 
 
 
Openingscomité kermis 2010 
 
De opening van de kermis wordt mogelijk gemaakt 
door Rabobank Oerle-Wintelre, Wijkplatform Oerle, 
Gemeente Veldhoven, Harmonie St. Cecilia, OWWO 
en korfbalvereniging BIO 

ONDERSTAANDE STROOK INVULLEN EN 
ZATERDAG 18 SEPTEMBER MEEBRENGEN!!! 

 
 
 

Naam: _______________________________ 
 
Groep: St. Jan Baptist / Peuterspeelzaal* 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is. 

De opening vorig jaar... 

Koers cultuur 

Heeft u het al vernomen,  
dat alle dieren uit de stad 
in opstand zijn gekomen? 
 
Een vergadering van huisdieren 
ze willen dat hun baasjes 
de teugels wat laten vieren. 
 
De kat van de bakker 
zit de vergadering voor 
en schudt alle dieren wakker. 
 
Ze zijn gekomen uit alle huizen, 
de honden, de katten, de vogels, 
ja zelfs ook de muizen. 
 
Alle dieren groot en klein 
laten duidelijk horen 
zij willen de baas eens zijn. 
 
Zelf bepalen wanneer ze kunnen eten 
niet moeten wachten  
of ze weer worden vergeten. 
 
Niet aan riemen vastgebonden 
een rondje door de stad, 
nee, rennen en spelen met andere honden. 
 
De vliegen, mieren en spinnen 
spreken ook hun woordje mee, 
waarom mogen zij nooit naar binnen? 
 
Heeft u het al vernomen 
de dieren uit de stad 
hebben het heft in eigen hand genomen. 
 
Alle baasje en bazinnen 
zijn uit hun huis gezet  
alleen de dieren zijn nog binnen. 
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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

Bron: Koers van Oers, Jaargang: 1969-1970, nr. 8 
 
Vlak voor de vakantie begon waren de kinderen van 
de eerste klas van mevrouw Louwers, naar het 
Vlutterke geweest. Het hoort bij zo’n uitstapje, 
tegenwoordig, in het kader van de vernieuwing van 
het basisonderwijs.Er werden enkele leuke opstellen 
door de kinderen over gemaakt. 
 
Toosje Cattenstart vertelt: 
 
Naar het vlutterke. 
In de school zaten wij heeeel mooi te werken. En de 
juffrouw ging stiekem aan meneer van Boekel 
vragen mag mijn klas naar het Vlutterke? Ja zei 
meneer van Boekel. En ons juf ging weer naar de 
klas. En toen moesten wij opruimen, en wij gingen 
op stap. Toen we er waren, kregen wij ’n ijsje en we 
gingen spelen. En toen trok de juf aan de bel en 
toen gingen wij naar de dieren kijken. We zagen een 
pauw, en de kinderen zeiden: pauw ik ben mooier 
als jou, en toen zette hij zijn staart heel mooi 
omhoog. En toen gingen wij weer naar de school. De 
bel had al gegaan. En ik en peter en gijsje gingen 
een boek halen. En toen ging ik met Petra naar huis. 
 
Josje Verblackt maakte er ook iets leuks van, lees 
maar. 
 
We gingen naar ’t Vlutterke. Een pauw stak zijn 
veren uit. Ik zag een klein bokje en vier eieren, twee 
van een duif. En ik zag een klein zwart hondje. En 
toen mochten we spelen. En als de juf aan de bel 
trok, dan moesten we komen en dan kregen we een 
ijsco, en moesten we gaan zitten. Toen de ijsco op 
was, gingen we weer naar school en naar huis. Thuis 
ging ik spelen, en toen ik gegeten had even naar de 
televisie kijken, en naar bed. Toen droomde ik nog 
van het Vlutterke. 

Ouw (k)oers Gezocht 

Oppas adressen gezocht. 
 
Hallo wij zijn Jill van Soerland (14 jaar) en  
Bret Borgmans (13 jaar). 
We wonen in Oerle en we zoeken oppas adressen. 
  
Heeft u interesse, dan horen wij het 
graag via de mail of telefoon. 
  
Bret Borgmans en Jill van soerland. 
tel. 040-2051113 of 040-2544604. 
E-mail: jvsoerland@hotmail.com of  
 bretjeborgmans@live.nl 

mailto:jvsoerland@hotmail.com
mailto:bretjeborgmans@live.nl
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Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

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

Drankorgel 
 
Ik zou mezelf nu niet direct een drankorgel willen 
noemen, maar ik heb beslist 
geen hekel aan een neutje 
op zijn tijd.  
Toch zijn er drankjes die me 
niet echt kunnen bekoren en 
een daar van was altijd 
advocaat. 
Het ziet er wel gezellig uit 
hoor met dat eigele kleurtje 
en dankzij die eieren zou het 
misschien ook wel eens helemaal niet zo ongezond 
hoeven te zijn, maar op mij had het tot nu toe 
beslist geen aantrekkingskracht.  
Oh, ik heb het wel eens voorzichtig geprobeerd 
wanneer ik voor schoonzus een glaasje van dat 
vocht inschonk. Maar daar bleef het bij. Ik deed me 
liever tegoed aan andere drankjes.  
 
Nu wil het geval dat schoonzus op aanraden van 
haar arts gestopt is met alcoholische drankjes. Die 
combineren namelijk niet zo goed met haar 
medicatie.  
En daardoor staat de laatste voor haar aangeschafte 
fles advocaat zielig tussen de andere drankjes te 
wachten tot het ooit weer uit de kast mag komen.  
En die dag kwam kort geleden! 
 
Zoals ik wellicht eerder heb laten weten, ben ik een 
echte liefhebber van ijs, bij voorkeur slagroomijs, 
dat ik dan ook bijna altijd in een bak in voorraad 
heb liggen.  
Met dit ijs maak ik mijn eigen verrukkelijke 
combinaties, zoals bijvoorbeeld met honing, 
vruchtjes of het een of andere likeurtje. 
En toen kwam plotseling het idee bij me op om die 
advocaat eens te proberen.  
Zou dat smaken bij mijn ijs? 
Nou ja, wie niets uitprobeert wordt ook niets wijzer, 

dacht ik bij mezelf.  
En dus pakte ik de fles advocaat, opende hem en 
goot voorzichtig iets van dat gele vocht over mijn 
schaaltje met ijs. Het zag er in elk geval prachtig 
uit. 
En smaken??? 
Nou het smaakte verrukkelijk!!! 
 
Het gevolg van dit probeerseltje was, dat ik me de 
volgende weken regelmatig bezondigde aan ijs met 
advocaat. En niet meer met een voorzichtig 
scheutje, maar met een behoorlijke kwak.  
Gisterenavond was dan ook samen met mijn bak ijs, 
de fles advocaat zo goed als leeg.  
Zuinig aangelegd als ik ben, heb ik de fles heel de 
nacht op zijn kop laten staan, zodat vanmorgen het 
laatste restje beneden in de hals zat.  
Dat heb ik toen maar over mijn schaaltje muesli 
gegoten en heus ... ook dat smaakte heerlijk.  
Ik kon het zelfs niet laten om met mijn vingers het 
laatste restje uit de hals van de fles te halen en ik 
denk er nu ernstig over om toch maar eens een 
flesje advocaat voor mezelf aan te gaan schaffen.  
 
Zou ik dan toch een drankorgel gaan worden??? 
 
Thea. 

Tijdens het opmaken van deze Koers hebben we 
vernomen dat de man van Thea is overleden.  

Wij willen haar en haar familie heel veel sterkte 
wensen in deze moeilijke tijd.  

 
Redactie Koers van Oers. 

Overpeinzingen 

http://www.RSKZ.nl
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Tim Jansen, Sprookjesberg 6 
Alexander Pelt, Locht 10a 
Silke Smits, Pegbroekenlaan 71 
Luuk van der Hoeven, Libel 12  

Jubilea: 
Ad en Riek van Lieshout – van Rooij, Pegasus 37 

Overleden: 
† Johan Himpens, weduwnaar van Adriana 

Roosenthaler, Nijverheidslaan 77  (84 jaar) 
† Zus (Marie) van der Sande, weduwe van  

Theo Huybers, De Hoevenakkers 1a, Waalre, 
voorheen Sondervick  (88 jaar) 

† Jan Nijssen, echtgenoot van Luus van den Berg, 
’t Gebint 8, Eersel, voorheen St. Janstraat 21  
(87 jaar) 

† Frans Lommers, weduwnaar van  
Marietje van der Sangen, Hoogeind 29 (83 jaar) 

† Wilma Himpens, Nijverheidslaan 33  (52 jaar) 
† Ad Verswijveren, weduwnaar van Louise Godeau, 

Abdijtuinen 116 ( 79 jaar) 
† Jet van de Meulengraaf, Severinusstichting  

(78 jaar) 
† Jan Renders, echtgenoot van  

Elisabeth van de Pas, Genderhof  Eindhoven, 
voorheen Zandoerle  (89 jaar) 

† Henk Hogewoning, echtgenoot van  
Thea de Koning, De Reijenburg 118 (74 jaar) 

† Nettie Boekhorst, echtgenote van  
Marinus de Wit, Oortlaan 85  (69 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 18 – 19 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus). 
 
Weekeinde van 25 – 26 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (Kupalje-koor uit Minsk). 
 
Weekeinde van 2 – 3 oktober: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (St. Janskoor). 
 
Weekeinde van 9 – 10 oktober:  
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino (Convocamus). 
 
Weekeinde van 16 – 17 oktober: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met de 

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

gebedsgroep (Convocamus). 

mailto:pastoor_h3e@scarlet.nl
mailto:jvandoorn_h3e@scarlet.nl
mailto:rkparochie_h3e@scarlet.nl
http://www.parochiehdrie-eenheid.nl
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Wet inrichting landelijk gebied 
Inrichtingsplan "Wintelre-Oerle" 

 
Kennisgeving ingevolge artikel 3:42 Awb. 
 

TERINZAGELEGGING  
Besluit ontheffing ex artikel 35,  

eerste lid en tweede lid Wilg 
 
De bestuurscommissie voor het inrichtingsplan 
Wintelre-Oerle maakt bekend dat zij op  
30 augustus 2010 aan Boomkwekerij A. Rombouts 
te Veldhoven ontheffing op grond van artikel 35 Wilg 
heeft verleend voor: 
 
Het planten van meerjarige gewassen op de 
percelen kadastraal bekend gemeente Veldhoven, 
sectie G, nummers 709 en 959 met de voorwaarde 
dat de percelen voor 1 december 2010 ingeplant 
zijn. 
 
De verleende ontheffing ligt bij Dienst Landelijk 
Gebied, Prof. Cobbenhagenhagenlaan 125 te Tilburg, 
gedurende zes weken, met ingang van 30 augustus 
tot en met 10 oktober 2010 op werkdagen tijdens 
kantooruren voor een ieder kosteloos ter inzage. 
 
Ook is de ontheffing in te zien door deze te 
downloaden op www.Wintelre-Oerle.nl.  
 
Binnen 6 weken derhalve tot en met 10 oktober 
2010 kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar 
maken tegen het besluit tot ontheffing. 
 
Bezwaarschriften kunnen worden ingediend bij: 
 

Bestuurscommissie Wintelre-Oerle 
p/a DLG-secretariaat Wintelre-Oerle 
Postbus 1180 
5004 BD Tilburg 

 
 
 
Vitaal, mooi en schoon Brabants 
platteland 
Wintelre-Oerle maakt onderdeel uit van de 
herinrichting van het platteland, ook wel 
reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen 
nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de 
ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw 
zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen 
dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en 
schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. 
Aan de uitvoering werken overheden, 
maatschappelijke organisaties en particulieren, 
onder regie van provincie Noord-Brabant. In deze 
regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie 
Boven-Dommel en Streekhuis Kempenland. 

Kastanjeboom op Kerkhof Oerle 
 
Op 14 juli j.l. viel tijdens de zeer 
zware storm een kastanjeboom 
uit de Zittardestraat op het 
kerkhof van St. Jan de Doper te 
Oerle. Het was een reusachtige 
boom, die behalve op het kerkhof 
een enorme ravage veroorzaakte, 
maar ook enkele kindergraven totaal vernietigde en 
enkele graven van volwassenen schade toebracht. 
De volgende ochtend waren de fa. Schoonen en de 
fa. Kapteijns al direct in touw en werd de boom in 
stukken gezaagd en werden de takken vol blad door 
de versnipperaar gehaald. Ook de schoffelploeg stak 
nog enkele uren de handen flink uit de mouwen, 
want het kerkhof moest er toch weer keurig uitzien. 
Met de nabestaanden is overleg gaande over het 
herstel van de graven. Het parochiebestuur is 
hiervoor verzekerd. 

Besluit ontheffing 

http://www.Wintelre-Oerle.nl
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Kluit & riet 
 
Je ziet ze steeds vaker 
in Oers, rieten kappen. 
Op boerderijen, 
landhuizen, tot aan 
moderne woningen toe. 
Neem nou het nieuwe 
huis dat langs de 
Rabobank gebouwd 
wordt. Daar ligt me 
toch een kluit riet op. 
Het is indrukwekkend 
om te zien hoe 
rietdekkers er een dak 
van maken. Ik ga er 
regelmatig kijken om 
het metier te 
bewonderen. De kap 
wordt prachtig. 
Vakmanschap is 
meesterschap. 
 
Dat stukje ambacht zie ik ook terug bij onze 
bovenburen…  
We hebben namelijk een zwaluwenfamilie in de kost. 
Ze hebben een kunstige broedplaats gebouwd, in de 
nok van ons huis. Een nest van speeksel, stro, 
kluitjes modder en stukjes riet. Dit jaar hebben ze 
twee legsels gehad. Het zijn gezellige vuggeltjes. En 
watervlug. Momenteel maken ze zich op voor een 
lange tocht naar Midden-Afrika. En iedere lente 
komen ze terug, om onder onze overstek nieuwe 
zwaluwkes te maken, die op hun beurt ook weer 
nestjes bouwen ergens in Oers. 
 

Column Wil van de Vorst 

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

Net als een aantal jonge Oerlenaren, die ook graag 
in Oers willen bouwen en wonen. Maar ja, dat wil 
helaas niet vlotten. Er is grote behoefte aan 
woningen voor starters. Het Wijkplatform Oerle was 
er drieëneenhalf jaar geleden als de kippen bij toen 
de Gemeente Veldhoven een locatie zocht voor 
starterswoningen. Door snel te handelen hebben we 
toen het CPO-project naar Oers gehaald. Door de 
vertraging in de bouw van Oerle-Zuid wachten de 
jonge Oerlenaren echter nog steeds op het 
startschot… Dat is nauwelijks te geloven. Ik hoop 
dat ze op heel korte termijn eindelijk eens kunnen 
beginnen. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat 
we ze met een kluitje in het riet hebben gestuurd. 

http://www.kappervanderlooy.nl
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Survival Club zoekt leden 

SURVIVAL CLUB in VELDHOVEN 
(Oerle) zoekt nieuwe leden 
 
Door het stoppen van Jong Nederland valt er een 
gat in het actieve verenigingsleven voor de jeugd in 
Veldhoven. De ‘Searchers’ namen contact op met 
Stichting Jeugdbelangen Oerle om dit gat te mogen 
opvullen. Beide groeperingen vonden zich snel en na 
ruim 27 jaar in Eindhoven actief te zijn geweest, 
gaan de ‘Searchers’ nu ook een groep beginnen in 
Veldhoven. 
  
‘Searchers’ : de naam is gelinkt aan ‘zoeken naar 
avontuur’. De ‘Searchers’ willen de jeugd overal van 
laten proeven, zolang het maar avontuurlijk is. Dit 
gebeurt onder goede begeleiding. De club bestaat 
momenteel uit 3 spelgroepen en 20 leiders, waarvan 
een groot deel gediplomeerde buitensport 
instructeurs zijn. 
 
Wat houdt het 
‘Searchers-
programma’ dan 
precies in? De 
‘Searchers’ is een 
survivalvereniging 
welke zich 
onderscheidt van 
andere 
verenigingen door 
het grote aanbod 
van 

buitensportactiviteiten. Voorbeelden van activiteiten 
die wij doen zijn klimmen, abseilen, paintballen, 
mountainbiken, zweefvliegen, speleologie en 
laserschieten. We laten de jeugd als het ware overal 
van proeven. Daarnaast organiseren we geregeld 
weekendjes weg, zowel in Nederland als in het 
buitenland. 
 

Een belangrijk speerpunt van de ‘Searchers’ is om 
iedereen een stuk zelfstandigheid en 
doorzettingsvermogen mee te geven. Het onderdeel 
zijn van een groep en het samenwerken in een team 
is dan ook van groot belang. Ondanks dat wij fysiek 
heel actief zijn tijdens de programma’s hoef je geen 
topsporter te zijn om deel te kunnen nemen. 
 
De ‘Searchers’ zijn onderverdeeld in drie 
spelgroepen: 8-12 jaar, 12-16 jaar en 16-21 jaar. 
Twee keer per maand, op zaterdag, wordt er een 
buitenactiviteit georganiseerd. Daarnaast gaan de 
jongeren 4x per jaar een weekend op pad. Veelal 
naar de Ardennen maar ook in de omgeving van 
Veldhoven en Eindhoven. De kosten van een 
lidmaatschap zijn €17,50 per maand en daar komen 
geen extra kosten bij tijdens een activiteit.  
 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, kijk 
op www.searchers.nl of bel naar: 06-53229154.  
 
Informatie avond: Op woensdag 22 september 
houden we in D’n Bosbender, Nieuwe Kerkstraat 60, 
Veldhoven (Oerle) een informatie avond waar 
iedereen die interesse heeft van harte welkom is. 
Aanvang 19.30 uur. 
De eerste activiteitendag wordt gehouden op 
zaterdag 25 september aanvang 14.00 uur in de 
blokhut D’n Bosbender. 

http://www.searchers.nl
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Het interview 

De Kers weer elke  
veertien dagen open. 

 
Jarenlang trok discotheek De Kers volle zalen 
op de zaterdagavond. Tot er langzaamaan de 
klad in kwam. De nieuwe uitbater  
John Schellekens opent de deuren vanaf  
4 september weer elke veertien dagen. 
Regelmatig zal er dan gedraaid worden door 
een top-dj. 
Door Ad Adriaans 
 
John is in 1963 
geboren in De Kers, 
in de kamer die nu 
boven het café ligt. 
Hij weet nog precies 
wat er dagelijks te 
doen was in de 
uitspanning toen hij 
een jaar of tien was. 
Op maandag werd er 
dansles gegeven, op 
dinsdag repeteerde 
de harmonie, op 
woensdag werd er 
gekiend, bijna elke 
week was er op 
donderdag en vrijdag 
een trouwerij en op 
vrijdagmorgen vaak 
een koffietafel. 
Zaterdagavond was 
het bal voor gehuwden en elke zondag trad er een 
live band op. Op de eerste maandagmiddag van de 
maand zat er altijd een man met koffers, en die 
verkocht handdoeken en gordijnen. “De Kers was 
toen zo’n beetje het sociale middelpunt van het 
dorp”, zegt John. Het café ging elke dag om half 
negen open, alleen op woensdag niet. 
 
Brand 
Na een brand werd De Kers begin jaren tachtig weer 
herbouwd, en later verbouwd van een 
multifunctioneel uitgaanscentrum tot een 
discotheek. John: “Vanaf toen was het lastig om hier 
bruiloften en zo te vieren. Dit pand is ontworpen om 
mensen te vermaken met geluids- en lichteffecten. 
Dit beperkt de mogelijkheden. Het speerpunt werd 
disco toen de housemuziek populair werd.” 
 

Creatief en innovatief 
Traditionele discotheken sterven een langzame 
dood, maakte Koninklijke Horeca Nederland onlangs 
wereldkundig. Uitbaters moeten vandaag de dag 
creatief en innovatief zijn, en inspelen op de huidige 
tijd. “Dat klopt, het publiek legt de lat hoog”, 
beaamt John. “Het publiek gaat graag naar groots 
opgezette festiviteiten die vaak in openbare 
gebouwen plaatsvinden. Daartegen kan een 
traditionele discotheek niet 
concurreren. Dat wil niet 
zeggen dat het lokale publiek 
niet graag uitgaat in een 
veilige omgeving, niet te ver 
van huis en waar met grote 
regelmaat een top dj draait 
voor een vaste entreeprijs 
van vijf euro. Maar voor ons 
gevoel is daarvoor niet elke 
week een markt.” 
 
Bezoekerscommissie 
Dit voorjaar maakte de uitgaansgelegenheid een 
voorzichtige herstart. Daarbij werden enkele missers 
gemaakt door de keuze van een verkeerde 
muziekstijl. Ook werden live bands 
geprogrammeerd, maar John merkte dat hiervoor 
geen markt meer is. “We zijn een discotheek, we 
richten ons op de groep van 16 tot 26 jaar, en we 
brengen wat zij willen. Hiertoe laat ik mij adviseren 
door een informele bezoekerscommissie. Zo weten 
we dat we momenteel de stijlen hardcore en 
hardstyle moeten brengen. Ook laten we regelmatig 
lokale talenten draaien voorafgaand of aansluitend 
aan het optreden van de artiest.” 
 
Top 
John weet dat het belangrijk is om de juiste acts te 
programmeren om succesvol te zijn. “Dan gaat het 
vooral om de genres hardcore en hardstyle die het 
bij ons publiek goed doen, en die tendens lijkt 
landelijk te zijn. Hoe weet ik dat? De artiesten die ik 
wil hebben moet ik minstens een half jaar van 
tevoren vastleggen, anders heb ik ze niet. Het 
voordeel voor het publiek is dat het ver van tevoren 
weet wat ze van ons kan verwachten. Hier draait de 
top van Nederland. Door om de twee weken open te 
zijn is er een grote opkomst, en daarmee voor 
iedereen een gezellige avond.” 
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Geleidelijke uitstroom 
Het bezoekersaantal varieert inmiddels tussen de 
350 en 750. “Om 23.00 uur zit er nog niemand 
binnen. De grote hoop komt tussen 23.30 en 01.00 
uur.” Sinds 2002 heeft De Kers een nachtvergunning 
waardoor de discotheek tot 04.00 uur mag 
openblijven. “Een geleidelijke uitstroom van 
bezoekers is hiervan het voordeel. Het grootste deel 
van de 16- tot 18-jarigen vertrekt om 02.30 uur. De 
ouderen gaan vanaf 03.30 uur naar huis. Hierdoor 
voorkomen we dat er grote concentraties mensen in 
een keer de straat op gaan”, legt John uit. “Nog een 
voordeel is dat de concurrentie steeds kleiner wordt. 
Er zijn nog enkele discotheken in Eindhoven,  
Time Out in Gemert en de Matrix in Nijmegen. Zij 
mogen open blijven tot 04.00 uur, en sommige zelfs 
tot 05.00 uur en 06.00 uur. Zolang wij de 
nachtvergunning hebben kunnen we de concurrentie 
aan.” 
 
Politie 
In verband met de openbare orde en veiligheid heeft 
De Kers regelmatig overleg met de politie. “Het is 
een open overleg waarin over en weer adviezen 
worden uitgewisseld. De politie zorgt voor de 
openbare orde buiten, en wij binnen. Er zijn bij ons 
altijd gecertificeerde portiers aanwezig. Voor zover 
ons bekend, zijn er behoudens enkele incidenten, 
geen klachten uit de buurt”, legt John uit. 
 
Gezellige avonden 
Op regelmatige basis houdt 
ook Severinus een 
discoavond in De Kers. Ook 
het Sondervick College 
komt met enige regelmaat 
naar de Oerlese discotheek, 
zoals met carnaval en aan 
het einde van het 
schooljaar. John: “Dat zijn 
altijd heel gezellige 
avonden met die dolenthousiaste jeugd. We willen 
natuurlijk ook de toekomstige klanten voor ons 
bedrijf interesseren. Dit is een van de weinige 
disco’s in de omgeving en een van de weinige 
locaties die aan alle voorschriften voldoet, en waar 
nog negenhonderd mensen binnen kunnen. Ook 
daarom willen we onze locatie voor dat soort 
evenementen beschikbaar houden.” 
 

Vertrouwen 
John heeft er weer alle vertrouwen in. “Nog dit jaar 
gaan we de muziekinstallatie en het licht en geluid 
upgraden. Ook verbeteren we de klimaatbeheersing. 
We zijn nu weer een winstgevend bedrijf.” Voor 
zaterdag 18 september staat Partyraiser op het 
affiche. 
 

Eindhovens Dagblad 
Een artikel over de herstart van discotheek De Kers 
in het Eindhovens Dagblad leverde op de site van de 
krant een aantal reacties op. De meningen waren 
verdeeld. Waar veel mensen vrezen voor vandalisme 
aan auto en huis wil een ander het initiatief een 
kans geven. Zo schrijft ene Piet: ‘voor de 
zomervakantie is De Kers ook een aantal keren open 
geweest en was er extra beveiliging en politie 
aanwezig. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat 
deze avonden vlekkeloos verlopen zijn.’ 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 De Run 6360 

5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Tieners 4 tieners weekend 
 
Voor het weekend hebben wij 5 vergaderingen 
gehad. Daarin is besproken wat we in het weekend 
allemaal zouden gaan doen. Er kwamen veel 
ideeeeeeeen naar boven maar we hebben ze niet 
allemaal gebruikt. Ook hebben we besproken wie 
wat moest regelen. Charlotte was de notulist, 
Sander de voorzitter en Joep de penningmeester. 
We zaten zoals elk jaar weer op ’t Kreiel in Wintelre. 
De donderdag voor het kamp zijn er boodschappen 
gedaan en vrijdag werd de stormbaan opgehaald.  
Zaterdag 10 juli kwamen alle tieners aan in 
Wintelre. Ze gingen hun tenten opzetten maar de 
oudste tieners hoefden dat niet want zij sliepen in de 
schuur. Het kamp werd langzaam opgebouwd, de 
stormbaan en het zwembadje werden opgezet en de 
zeilen voor het buikschuiven werden klaargelegd. 
Om half 3 was het de bedoeling dat we spelletjes 
gingen doen maar door de warmte hadden veel 
mensen geen zin en gingen ze hun eigen ding doen. 

Tieners 4 tieners 

StichtingStichtingStichtingStichting

’s Avonds aten we friet van de Weefkamer, toen 
begon het heel hard te regenen, te hagelen en het 
ging heel hard waaien waardoor de partytent 
wegvloog. Maar de tent werd met man en macht 
tegengehouden. We gingen toen het donker was de 
film Paranormal Activity kijken, omdat het zo’n 
slecht weer was kon de spooktocht helaas niet 
doorgaan. Iedereen ging naar zijn eigen tentje maar 
er werd niet veel geslapen. In de vroege ochtend 
hadden we heeeerlijke wentelteefjes. We hebben 
nog levend stratego gedaan en toen kwamen de 
ouders iedereen weer ophalen. Het was jammer dat 
we door het weer verschillende dingen niet hebben 
kunnen doen maar het was wel leuk. 
 
Groetjes, de Oudste tieners  

De partytent werd goed vastgehouden 
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Bivak 2010 

Bivak 2010 
 
We zijn met het tiener comité weer een weekend op 
bivak geweest. Dit jaar gingen we naar Zutendaal. 
Wij als oudste tieners zijn al op donderdag gegaan 
om het kamp alvast op te zetten. Donderdagavond 
hebben we gezellig bij het kampvuur gezeten en de 
musical van groep 8 gekeken. 
Vrijdag moesten we er alweer om 8 uur uit om te 
gaan ontbijten en vervolgens te gaan survivallen. 
We moesten eerst nog een stuk rijden, voordat we 
er waren en ons bij de andere tieners konden 
aansluiten. 
Hier werden we in 4 groepen verdeeld en gingen we 
beginnen. Onze groep begon met een ronde om het 
terrein te mountainbiken. Daarna gingen we BMX’en 
over een parcours wat heel leuk was. Verder hebben 
we nog een touwenparcours gedaan en een parcours 
over het water. 
Rond 5 uur gingen we terug naar het kamp, 
iedereen ging zijn eigen tentje op zetten en daarna 
gingen we eten. Na het eten hebben we een avond 
spel gedaan in het bos, film gekeken en daarna nog 
bij het kampvuur gezeten. 
Zaterdag ook weer vroeg op om het 
blotenvoetenpad te gaan lopen. Dit is een route door 
het bos met plassen, trappen en een uitkijktoren die 
je op blote voeten moet lopen. Ook best leuk om 
een keer mee te maken. Daarna gingen we 
mountain-boarden, dan ga je op een soort 
snowboard met grote rubberen wielen van een 
heuvel af. En daarna gingen we ook nog 
boogschieten. Weer aangekomen op het kamp 
gingen we weer eten, en toen hebben we  ’s avonds 
nog wat spelletjes gedaan. 
Op zondag hebben we het kamp opgeruimd en zijn 
we naar een steenkolenmijn geweest. Hier hebben 
we een leuke rondleiding gehad. Toen zijn we weer 
terug gegaan naar het kamp om nog wat te eten en 
vervolgens zijn we met auto’s terug richting Oerle 
gereden. 
Al met al dus een heel geslaagd kamp, en ik wil bij 
deze ook alle begeleiders nog een keer bedanken 
voor een gezellig weekend! 
 
Paul de Kort. 

StichtingStichtingStichtingStichting
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De wandeling 

Malpie bij Valkenswaard 
 
De Malpie is een natuurgebied dat zich kenmerkt 
door zijn enorme afwisseling. In het gebied vindt u 
onder andere graslanden met mooie houtwallen, 
moerrassen en moerasbossen. De vennen die er 
liggen geven eveneens een wat wijder karakter aan 
deze omgeving en in het najaar kunt u er genieten 
van de paarsgekleurde heide. 
 
In het natuurgebied Malpie kun je vanaf de 
Venbergse Watermolen prachtige wandelingen 
maken welke je de mooiste plekjes van dit gebied 
laat zien. Het gebied staat bekend om zijn heldere 
vennen waar je vaak de mooiste libellen kunt zien 
rondvliegen. Het rad van de Venbergse Watermolen 
draait weliswaar nog wel af en toe, maar 
tegenwoordig staat hij toch bekend als pauzeplek 
voor fietsers en wandelaars die er langskomen. 
 
Land Art Biënnale: 26 september t/m  
24 oktober 
LandArtInitatief is in het leven geroepen om Land 
Art manifestaties te ontwikkelen, te organiseren, te 
stimuleren en te begeleiden. De presentatie van de 
Land Art kunstobjecten aan een breed publiek is 
daarbij van wezenlijk belang. Vele kunstenaars 
bouwen daarbij objecten met en in de natuur. De 
Land Art manifestaties vinden vooralsnog eenmaal in 
de twee jaar – in de herfst - plaats als Land Art 
Biënnale. 
 
Als locatie voor de LandArt 
Biënnale 2010 is voor de Malpie 
gekozen. Van 26 september  
t/m 24 oktober kunt u tijdens 
uw wandeling kennis maken 
met zo’n 30 kunstobjecten. 

Door kunst nog mooier 
Het natuurgebied de Malpie is al prachtig van 
zichzelf. Maar nu worden de mooie plekjes nog eens 
extra geaccentueerd. Kunstenaars roepen de 
wandelaars op, even stil te staan bij al het mooie, 
het vergankelijke. Het is een expositieroute vol 
verrassingen. Een tocht die de moeite van het 
maken waard is. Degenen die er niet gaan kijken 
missen een onvergetelijke gebeurtenis. De 
kunstobjecten worden na 24 oktober weer 
afgebroken.  
 
Parkeren- en eindpunt van de route 
Het parkeerterrein is te bereiken vanaf het centrum 
van Valkenswaard richting Hasselt. Let op: buiten 
het centrum gaat u bij de rotonde linksaf, richting  
Leende. Bij de volgende rotonde gaat u rechtsaf 
(Molenstraat) en volgt u de aanwijzingen. 
 
Meer informatie 
Zie www.landartinitiatief.nl 
  
Tip 
Aan de overzijde van de provinciale weg die vanuit 
Valkenswaard naar Hasselt loop ligt een boerderij 
waar men goed een ijsje kan eten met de kinderen. 
Bij de boerderij ligt ook een skelterbaan voor de 
kleintjes. 

http://www.landartinitiatief.nl
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Nieuwe aanmelding 

StichtingStichtingStichtingStichting

Stichting Tiener Comité Oerle 
Kleine Vliet 2a 5507 PX Veldhoven 

Bank nr. 138518459 
Email: mail@tcoerle .nl 
Web:www. tcoerle.nl 

 
  
Wij starten weer ‘n nieuw Tiener 
Comité jaar met leuke activiteiten.  
Alleen oude groep 8 leerlingen uit Oerle krijgen een 
schriftelijke uitnodiging om lid te worden van het 
T.C.O. 
Tieners die niet schriftelijk of via de website 
benaderd worden dienen zich via de website op te 
geven. Lees eerst de informatie op deze website 
goed door, het ledenaantal is namelijk beperkt. 
Communicatie gaat via e-mail.(zie hierboven) 
De website bevat altijd de laatste informatie, houdt 
deze dus steeds goed in de gaten. 
 
Aanmelden kan van 15 t/m 26 september. 

Wedstrijdprogramma BIO 1 
Overgangsklasse B poule D 
 
12 sept: 13.00u  BIO 1 – Olympia 1 
 Sportpark de Heikant Oerle 
 Pupil van de week: Imke v Straten 
 
19 sept: 13.00u SVOC 1 – BIO 1 
 Sportpark de Heesakker Oirlo 
 
26 sept: 13.00u Emos 1 – BIO 1 
 Sportpark Schaijk in Schaijk 
 
3 okt: 13.00u Bio 1 – DIOSA 1 
 Sportpark de Heikant in Oerle 
 Pupil van de week: Mirthe v Beers 
 
10 okt: 13.00u Celeriatas 1 – BIO 1 
 Sportpark t Braakske in Schijndel 
 
17 okt: 13.00u BIO 1 – VVO 1 
 Sportpark de Heikant in Oerle 
 Pupil van de week Marleen v Gompel 
 
Ook bij andere wedstrijden van BIO van zowel de 
jeugd als de senioren, bent U als supporter van 
harte welkom! 
 
Zie hiervoor het 
wedstrijdprogramma op onze site: 
www.biokorfbal.nl 
 
Tot ziens op ons sportpark  
”de Heikant” ! 

BIO 1 wedstrijdprogramma 

http://www.biokorfbal.nl
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

BIO kamp 10 en 11 juli 

Verslag BIO kamp jongste jeugd van 
10 en 11 juli 
 
Zaterdag 10 juli was het dan eindelijk zover: De 
jongste jeugd van BIO (D-E-F) gingen op 
Circuskamp! 
Om 12 uur verzamelden 30 meiden (tussen de vijf 
en twaalf jaar) op het kerkplein in Oerle om ‘Circus 
BAMBIO’ te vormen. 
Daar kregen ze om te beginnen allemaal een flesje 
water en werden ze ingesmeerd, want het beloofde 
een heet weekend te worden!  
Een beetje spannend was het wel, zowel voor de 
meiden als voor de ouders, want er gingen dit jaar 
een hele hoop nieuwe, jonge meiden mee. 

In Oerle zelf begonnen we met een vossenjacht. 
Door het hele dorp zaten verschillende 
circusartiesten verstopt. De meiden moesten deze, 
in de goede volgorde, gaan zoeken. Als ze iemand 
hadden gevonden moesten ze hier een opdracht 
doen, zoals jongleren of de olifantenpas doen! Als ze 
de opdracht goed hadden uitgevoerd kregen ze 
foto's. Wanneer ze iedereen hadden gevonden, 
konden ze op het plein met de foto's de route 
uitvogelen naar de blokhut. Ondertussen werd er 
natuurlijk gesnoept, gedronken en zochten de 
kinderen verkoeling onder de sproeiers. 

Bij blokhut D'n Bosbender aangekomen werden de 
meiden in groepjes ingedeeld. Met deze groepjes 
gingen ze tijdens het kamp een circusact 
voorbereiden, zodat we op zondagavond een 
voorstelling konden houden voor de ouders. Er 
waren clowns, jongleurs, acrobaten, koorddansers 
en een leeuwentemmer met leeuwen. We zijn maar 
gelijk begonnen met oefenen, want de kinderen 
zaten vol goede ideeën! Ondertussen werden er wat 
zwembadjes neergezet, zodat de meiden later ook 
nog lekker met water konden spelen! 
Om 16.00 uur kwamen de ouders de slaapspullen 
brengen bij de blokhut. Deze werden gelijk 
klaargelegd. Natuurlijk duurt dat even als je zoveel 
meiden op een hoop hebt, maar uiteindelijk had 
iedereen een goed slaapplekje gevonden.  
Jan was inmiddels ook gearriveerd, want die kwam 
lekkere hamburgers en frikandellen bakken, zodat 
de meiden rustig konden genieten van een warm 
broodje. Jan; Bedankt! 
Na het eten was het de bedoeling dat we weer 
gingen oefenen voor de act, maar toen iedereen 
klaarstond begon het keihard te regenen! Allemaal 
naar binnen dus en toen hebben we maar spelletjes 
gedaan op de bedden! Gelukkig werd het toch nog 
even droog, zodat we buiten ook nog spelletjes 
konden gaan doen. Het bosspel hebben we maar 
niet door laten gaan, want het bos was wel erg vies. 

In plaats daarvan hebben we eerst 'Ren je rot' 
gespeeld. De meiden werden in groepjes ingedeeld 
en moesten vragen beantwoorden. Ze konden 
telkens kiezen uit 3 antwoorden, door op het juiste 
antwoord te gaan staan. Zo probeerden ze zoveel 
mogelijk punten te verzamelen! Ze wisten wel heel 
veel hoor! De leiding had moeite met het verzinnen 
van moeilijke vragen! Pfff, wat zijn die BIO-meiden 
slim! 
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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 

Toen het weer toch niet wilde meewerken, zijn we 
met z'n allen maar naar binnen gegaan. De leiding 
had bingo-kaarten geknutseld en we hebben een 
gezellig spelletje Bingo gespeeld! Dit ging heel erg 
goed! Zelfs met de meiden die nog in de 
kleuterklassen zaten! Knap, hoor! Af en toe wat 
drinken en chips erbij, maakte het tot een hele 
gezellige avond! 

Na de bingo was 
het tijd voor de 
film. Iedereen trok 
zijn pyjama aan 
en in bed hebben 
we toen met z'n 
allen 'Ice age' 
gekeken. En 
natuurlijk mocht 
er in bed gesnoept 
worden (we zijn 
tenslotte op 
kamp). Rond half 
12 was de film 
afgelopen. Er 
zakten al wat 
oogjes dicht en 
het werd steeds 

stiller in de slaapzaal. Helaas werd deze rust bruut 
verstoord door een ontzettend harde donderknal. 
Het onweerde ineens heel erg hard! Hierdoor 
schrokken er wat kinderen wakker, maar een paar 
goed geplaatste kampleiding zorgde ervoor dat deze 
meiden uiteindelijk ook in slaap vielen. Natuurlijk 
werd er nog wel wat gekletst, maar rond half 2 was 
iedereen dan toch echt stil en kon ook de leiding 
naar bed. 

Op zondagmorgen werden de meiden rond half 8 
wakker. We hebben lekker buiten ontbeten en 
ochtendgymnastiek gedaan. Samen dansten we op 
'Cowboys en indianen' en de 'Hokey Pokey', zodat 
alle meiden weer wakker waren voor de tweede dag! 
Eerst maar eens alle slaapspullen ingepakt, want we 
konden de ruimte in de zaal goed gebruiken. 
's Morgens stond er knutselen en oefenen op het 
programma. De meiden maakten allemaal een deel 
van de circusring, hun eigen circuskleding en 
attributen en oefenden voor de grote show! Na al 
dat harde werk was het natuurlijk tijd voor een 
boterham, zodat ze 's middags weer energie hadden 
voor een spelletjesmiddag. Er werd lekker met water 
geknoeid bij de estafette, het sponzengooien, het 
fleslopen en het waterballongooien. Maar ook deden 
de meiden aan beschuitfluiten en kratlopen. 
Ondertussen had de leiding binnen een echt circus 
gebouwd, zodat alles klaar stond voor de grote 
show. 
Voor het eten hebben we natuurlijk nog de generale 
repetitie gehouden en deze ging al erg goed! Na de 
frietjes met knakworst hebben we nog wat spelletjes 
gedaan totdat de ouders kwamen.  
De circusshow ging geweldig! Je zou haast niet 
denken dat de meiden maar 2 dagen hebben mogen 
oefenen. De kostuums zagen er schitterend uit en 
de meiden deden enthousiast mee!  
Rond 18.00 uur was het dan toch echt tijd om naar 
huis te gaan (er moest tenslotte voetbal worden 
gekeken). Moe, maar voldaan en met een mooie 
kampherinnering vertrokken de meiden weer naar 
huis! 
Meiden; het was weer een geweldig kamp! 
Wij hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien! 
Groetjes van de kampleiding! 

http://www.bd-bouwbedrijf.nl
http://www.gbveldhoven.nl
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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 

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 

Halloween 2010 

Pompoenenplezier met Halloween 2010 
 
Hallo beste mensen! 
 
Na 6 succesvolle jaren pompoenenplezier met 
Halloween staat nu de 7e editie te wachten, wij 
hopen dat er weer vele bewoners, verenigingen en 
groepen zullen meedoen om dit tot een groot 
spektakel te maken. 
De geruchtenstroom is al volop in gang, en zo te 
horen belooft het een nog groter spektakel te 
worden dan vorig jaar. 
Wij als werkgroep doen ons best om dit in goede 
banen te leiden. 
Vanwege de enorme drukte zijn wij genoodzaakt om 
één route aan te houden, en het verkeer in een en 
de zelfde richting te laten rijden, om zo de 
verkeeroverlast tot een minimum te beperken. 
Dit zou inhouden dat mensen van buiten die route 
niet mee zouden kunnen doen. 
Maar men kan natuurlijk meedoen door met familie, 
kennissen, vriendengroep, vereniging, etc., 
gezamenlijk een creatie te maken op een locatie in 
de route, dit zou juist de leefbaarheid in Oerle ten 
goede komen. 
Speciaal willen we dit evenement bij de Oerse 
verenigingen onder de aandacht brengen, met de 
vraag om aan dit spektakel deel te nemen. 

 
Ook dit jaar wordt er weer een oproep gedaan 
om zoveel mogelijk met de fiets te komen. 

Kortom wij rekenen op een grote deelname, want 
met z’n allen zijn we in staat om grote dingen te 
doen, en Oers weer eens goed op de kaart te zetten. 
Pompoenenplezier met Halloween 2010 wordt 
gehouden van zaterdag 30 oktober t/m woensdag  
3 november. 
En zoals voorgaande jaren zal om 18.30 uur de 
officiële opening zijn in het dorpcentrum  
d’Ouw School. 
Daarna kan om 19.00 uur het spektakel los barsten. 
Wij wensen iedereen fijne en gezellige dagen toe. 
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag  
7 november om 19.00 uur in d’Ouw School. 
Tot ziens namens de Werkgroep pompoenenplezier 
met Halloween 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 
 
 
  
Lever het inschrijfformulier zo snel mogelijk in, 
bij een van de genoemde adressen.  
 
Ook kunt u online inschrijven via onze website 
www.groenenkeurig.nl, daarna klikt u op publicatie, 
en pompoenenplezier, en vul het inschrijfformulier 
in, en verzend het. 
Mocht u toch nog vragen hebben neem dan gerust 
contact op. 

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

http://www.groenenkeurig.nl
mailto:h.vanbeers@hetnet.nl
mailto:martinvanbree@aol.nl
mailto:hera-wl@onsbrabantnet.nl
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

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

Prins Bernardbeker 

Groen en Keurig wint  
belangrijke nationale titel 

 
Door Ad Adriaans 
 
Vol trots poseren de leden van bloemenvereniging 
Groen en Keurig in hun kleurrijke bloementuin met 
de door hun gewonnen beker. De 63 centimeter 
grote trofee met de grote oren kreeg de club 
vrijdagavond 27 augustus uitgereikt op het in 
Veldhoven gehouden Nederlands Kampioenschap 
Dahlia kweken. 
 
Voor het eerst werd het kampioenschap in 
Veldhoven gehouden, en wel in tuincentrum 
Groenrijk. Er waren meer dan driehonderd vazen 
met dahlia’s ingezonden door deelnemers uit 
ondermeer Almelo, Goor, Heinkenszand, Nijverdal, 
Noordwijk, Oss, Schijndel, Utrecht en Vught. Ook de 
Veldhovense dahliaverenigingen waren uiteraard 
present. 

Groen en Keurig is lid van de Nederlandse 
Dahliavereniging en nam als vereniging deel aan het 
kampioenschap. Harrie van Beers is voorzitter van 
Groen en Keurig. “Van tevoren moet je bij de 
organisatie melden hoeveel je inzendt. In totaal 
hebben we dertien vazen ingezonden. In elke vaas 
moeten zeven bloemen zitten.” Op vrijdag werden 
de ingezonden stukken beoordeeld door de Stichting 
VKC (Vaste Keuringscommissie). In de categorie 
grootbloemigen met een diameter van 17 centimeter 
en meer eindigde Groen en Keurig op de eerste 
plaats onder de 31 inzendingen. De prijswinnende 
bloem is een ‘Ruskin Splendour’. “Het is een roze 
dahlia die naar het hart toe wit wegloopt. Hij is 
precies zoals het moet zijn”, zegt een gelukkige 
Harrie van Beers. Omdat geen van de deelnemers in 
de andere categorieën een hogere waardering kreeg 
dan de Oerlenaren (9,60) ging de Prins 
Bernardbeker naar Groen en Keurig. Deze prijs 
wordt gezien als de belangrijkste nationale titel. 
 
Vanzelfsprekend stond de beker 
zaterdag 28 augustus te blinken 
terwijl de donateurs hun bos 
dahlia’s kwamen afhalen. Het gaf 
aanleiding tot veel enthousiaste 
reacties. Na het snijden van de 
bloemen vierden de clubleden het 
kampioenschap met koffie met 
cake. Een welgemeende felicitatie 
is op zijn plaats voor deze 
bloemenliefhebbers. 

Leden van Groen en Keurig met de beker 

http://www.cda-veldhoven.nl
mailto:fractie@cda-veldhoven.nl
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Oersmakelijk 

Deze keer een recept van Lia Verhagen, 
Zandoerleseweg 42 
 
Naam recept: Cantuccini (een Italiaans koekje) 
 
Ingrediënten:  
500 gram zelfrijzend bakmeel  
250 gram suiker  
3 eieren  
150 ml olijfolie  
2 zakjes vanillesuiker  
175 gram amandelen (de helft in kleine stukjes)  
geraspte schil van 1 citroen  
 
Oven voorverwarmen op 225 graden (hete lucht 
maximaal 200). 
 
Bereiding:  
Alle ingrediënten in een kom mengen en kneden 
(amandelen pas toevoegen als het deeg klaar is). 
Van het deeg drie á vier lange rollen (broodjes) 
maken en met suiker bestrooien. Op een bakplaat 
met bakpapier in het midden van de oven zetten.  
 
Na circa 30 minuten uit de oven halen en de warme 
'broodjes' in schijfjes snijden. Vervolgens alles terug 
in de uitgezette, maar nog wel warme oven zetten. 
De koekjes in de oven laten staan, totdat deze is 
afgekoeld en de koekjes knapperig zijn.  

Waarom heb je gekozen voor dit recept? 
Ik vind het verrassend dat je met olijfolie zo’n 
heerlijke koekjes kunt maken.  
Cantuccinis zijn Italiaanse dessertkoekjes die je op 
traditionele wijze eet door ze te dopen in Vino 
Sancto (een zoete, witte wijn). 
Maar ook bij een Brabants kopje koffie smaken ze 
voortreffelijk. 
 
Aan wie geef je de pollepel door? 
Marianne Sweegers zal de volgende bijdrage 
verzorgen. Zij gaat een uitbreiding aan dit 
recept geven en daar zul je beslist naar uitzien, 
als je deze koekjes eenmaal geproefd hebt. 
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Concerten Kupalje 

Kupalje op 18 september om 19.00 uur in de  
H. Ceciliakerk en op 26 september om 10.15 uur in 
de St Jan de Doperkerk. 
 
Wit-Russische sterren zingen en 
spelen voor kinderkamp 
 
Voor het 14de achtereenvolgende jaar komt het 
bekende muziekensemble Kupalje uit Minsk (Wit-
Rusland) naar de regio Eindhoven om een aantal 
benefietconcerten te verzorgen ten bate van de 
kinderen in hun land. Daarmee maken zij mogelijk 
dat er jaarlijks in augustus een kinderkamp 
plaatsvindt in Eindhoven, waar 30 jonge 
landgenootjes een spetterende drie weken vakantie 
genieten. 
 
Kupalje luistert op zaterdag 18 september om  
19.00 uur de dienst op in de H. Ceciliakerk en op 
zondag 26 september om 10.15 uur in de  
St Jan de Doperkerk. Net als andere jaren zal de 
belangstelling daarvoor groot zijn. Na afloop van de 
kerkdienst wordt nog een klein concert gegeven. 
Aan het eind van de dienst of het concert kan de 
kerkganger zijn waardering uiten via een collecte, 
waarvan de opbrengst geheel voor het kinderkamp 
is bestemd. En meer nog: de gemeente Eindhoven 
verdubbelt de opbrengsten van elk concert dat 
Kupalje in zijn drie weken durende tournee verzorgt! 
 
Dit heeft alles te maken met de hechte Stedenband 
Eindhoven-Minsk, die al sinds 1996 voor de nodige 
contacten tussen beide steden zorgt. Er vinden 
geregeld uitwisselingen plaats op terreinen als 
medische zorg, ouderenzorg, onderwijs, cultuur en 
sport. Dat heeft al geleid tot talloze warme 
ontmoetingen, waar beide steden goede 
herinneringen aan bewaren. 

Hoog muzikaal niveau 
Kupalje is inmiddels een graag geziene gast, die 
muziek op zeer hoog niveau verzorgt. De beide 
solisten Viktor Streljtsjenja (tenor) en Alexander 
Krasnodubski (bariton) zijn allebei solist aan de 
bekende Staatsopera in Minsk. Beiden zijn thuis in 
zowel opera als volksliederen en hebben succesvolle 
optredens achter de rug in vele landen in en buiten 
Europa. 
 
De muzikale begeleiding is van het 
allerhoogste niveau. Tatjana Jeletskaja is 
een virtuoos cimbaliste, als docent/
pedagoog verbonden aan het 
conservatorium in Minsk. Tatjana speelt 
op dit Wit-Russische volksinstrument alle 
stijlen, van klassiek en dans tot 
volksmuziek. Zij speelt altijd samen met 
de veelzijdige pianist Nicolai Serdobov, 
eveneens als muziekdocent aan het 
conservatorium verbonden. Met zijn 
gigantisch grote repertoire begeleidt hij 
allerlei solisten, of dat nu zangers, blazers of 
violisten zijn. 
 
Kwetsbare kinderen 
De musici van Kupalje zetten zich niet voor niets in 
voor het kinderkamp in Eindhoven. Veel kinderen in 
hun land groeien op in gezinnen waar ouders 
gemiddeld 250 euro per maand verdienen. Dat 
inkomen maakt een gezond en gevarieerd leef- en 
eetpatroon erg moeilijk. Veel kinderen met ouders 
uit het gebied van de Tsjernobyl-ramp ondervinden 
nog dagelijks gezondheidsproblemen. Long-, hart- 
en schildklierproblemen komen veel voor. Ook ligt 
sociale verwaarlozing op de loer, waar twee ouders 
full time moeten werken om de eindjes aan elkaar te 
knopen. 
 
Voor de 30 kinderen die ieder jaar drie weken op 
vakantie naar Eindhoven mogen, is hun verblijf daar 
dan ook een feest. Er is elke dag wat te doen. 
Dankzij sponsors zit er ook wel een dagje Efteling of 
dierentuin in. Meestal staat er gebruikte kleding 
klaar, of schenkt een schoenenzaak nieuwe 
schoenen. Hun leven krijgt meer kleur door hun 
Eindhovense vakantie!  

Kupalje uit Minsk. 
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Muziek op schoot 

Muziekles voor kinderen  
van 0 tot 7 jaar! 
 
Na de zomervakantie starten bij Art4U de nieuwe 
cursussen ‘Muziek op schoot’, 
‘Muziek met Kleuters’ en ‘de Muzikale 
ontdekkingsreis’ onder leiding van docente Sabine 
Sesink. 
 
Muziek op schoot is voor de allerkleinsten, van  
6 maanden tot 4 jaar. Het plezier dat kinderen 
samen beleven aan muziek is het belangrijkste doel 
van deze cursus. Er wordt veel gezongen in iedere 
les, maar ook dansen en bewegen is belangrijk. 
Soms komt er een massageliedje of een kleine 
yogaoefening voorbij. De liedjes gaan mee naar huis 
zodat er thuis ook gezongen kan worden. Een groep 
bestaat uit maximaal 10 kinderen, vergezeld door 
een ouder, opa, oma, oppas of vaste verzorger. Ook 
kinderen met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking zijn welkom. Voor kinderen van 
buitenlandse afkomst en hun ouders helpen deze 
lessen bij het leren van de Nederlandse taal. De 
cursus bestaat uit 10 lessen van 40 minuten op 
dinsdag- en vrijdagochtend om 9.15u, 10.00u en 
10.45u, bij muziekschool Art4U in Veldhoven. Bij 
voldoende belangstelling start er ook een groep op 
dinsdag in Bergeijk. 
Muziek met kleuters is voor 4- en 5-jarigen en de 
muzikale ontdekkingsreis voor 6- en 7-jarigen. 
12 lessen van ieder 45 minuten zijn de kinderen op 
een eenvoudige manier bezig met muziek. Veel 
zingen, luisteren, bewegen en spelen. Ook op 
eenvoudige muziekinstrumenten. Deze cursus is op 
vrijdagmiddag bij muziekschool Art4U in Veldhoven. 
Meer informatie op www.art4u-kunsteducatie.nl. 
Daar kun je je ook aanmelden voor de cursus. 

Chant’Oers met Kupalje 

Concert Chant’Oers met Kupalje uit 
Wit Rusland 
 
Op donderdag 30 september geeft Chant’Oers, het 
gemengd koor van Oerle, een concert samen met 
Kupalje uit Wit Rusland. Het concert is in de kerk 
van Oerle en begint om 20.00 uur. Kupalje bestaat 
uit tenor Viktor Streljtsjenka, bariton Alexander 
Krasnodubski, beiden solist aan de staatsopera van 
Wit Rusland. Daarnaast cimbalist Tatjana Jeletskaja 
en pianist Nicolai Serdobov, beiden verbonden aan 
het conservatorium in Minsk. Ook het Oerse 
Barbershopquartet ‘No Shirts Required’ is te horen 
tijdens dit concert. Zij zongen in april van dit jaar al 
samen met Kupalje tijdens een 3-tal concerten in 
Minsk, de hoofdstad van Wit Rusland. 
 
Kupalje komt jaarlijks naar Nederland om een hele 
reeks concerten te verzorgen in de regio Eindhoven. 
Tijdens hun eigen vakantie zamelen ze zo geld in 
voor kinderen uit hun land die bijzondere zorg nodig 
hebben. 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. Ze komen naar Nederland 
met vaak niet meer dan wat zij op dat moment aan 
hebben, soms lopen ze zelfs op geleende schoenen. 
Na die vakantie kunnen ze er vaak weer jaren tegen. 
Er is in Wit-Rusland veel armoede en ook de 
gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl zijn nog 
steeds merkbaar. 
 
De toegang voor dit boeiende concert is gratis, maar 
vanzelfsprekend krijgt u de gelegenheid om uw 
bijdrage te geven voor de kinderen uit Wit Rusland. 

http://www.art4u-kunsteducatie.nl
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Expositie Signalement 2 

Els Börger over leven en dood 
 
Els Börger, autonoom beeldend kunstenaar, 
presenteert in de Verdieping van het Stadhuis te 
Veldhoven een selectie schilderijen. Zij laat zien dat 
schilderkunst meer is dan het maken van mooie 
plaatjes. Haar schilderijen zijn vooral monumentale 
objecten met een diepgaande betekenis. In de 
verflagen, van haar doeken, liggen aangrijpende 
levensverhalen besloten over leven en dood. Van 
anderen, maar ook van zichzelf.  
 
Els Börger onderzoekt nieuwsgierig de paden 
waarover wij ons bewegen. Ieder pad speurt zij af. 
Verloren sporen inspireren haar. ‘Alles komt en 
gaat’, zegt zij. ‘Alles is proces. Het zijn de 
kruispunten in ons leven waarop wij elkaar 
"toevallig" tegenkomen. Die ontmoetingen kunnen 
wij benutten om elkaar te begrijpen, lief te hebben, 
teder te zijn. Helaas kunnen wij ook botsen, ruzie 
maken of zelfs elkaar pijn doen. In het ergste geval 
doden’  
 
In de Verdieping laat Els Börger haar persoonlijke 
ontdekkingreis zien. De kunstenaar heeft de ruimte 
ingericht als atelier. Zij laat letterlijk en figuurlijk 
zien wat zij bedoelt met wegen bewandelen en leven 
en dood. Centraal in deze opstelling staat een 
tweeluik waarvan er één af is. Het tweede schilderij 
maakt zij tijdens de opening; in een ruim twee uur 
durende performance. Tijdens deze performance 
bepaalt een videopresentatie, waarin de kunstenaar 
met Peter Rutgers aan het eerste schilderij werkt, 
haar werktempo.  
 
Peter is dood. Toen het duidelijk was dat hij ging 
sterven, heeft hij de kunstenaar indringend 
gevraagd om zijn crematieas in haar werk op te 
nemen. Niet als herdenkingsobject, maar als 
onderdeel van een kunstwerk. De wijze waarop liet 
hij aan de kunstenaar. Els Börger en Peter zijn 
destijds samen op weg gegaan. Zij hebben de 
plaatsen bezocht waar hij heeft gewoond van zijn 
geboorte tot aan zijn dood. Hij vertelde zijn verhalen 
over de voor hem belangrijke gebeurtenissen. Op 
deze plaatsen hebben zij samen grond opgeveegd. 
Deze grond is opgenomen in het eerste schilderij. 

Tijdens de performance maakt zij het andere 
schilderij, maar dan synchroon en in spiegelbeeld 
aan de videopresentatie. De productie van dit 
tweeluik staat in het open atelier, en daarna tijdens 
de expositie, centraal. 

De grondlagen en dikke lijnen in de schilderijen van 
Els Börger vormen landkaarten. De dik geaderde 
wegen lijken dwars door de verflagen heen te 
barsten. Dat geboorte en sterven aan het begin en 
het einde van ons levenspad als innige tegenpolen 
met elkaar versmolten zijn, is, voor haar een 
doodgewoon gegeven. Zij zegt: 'Het leven is een 
grote kringloop. Dat heeft Peter in mijn kunst 
herkend en erkend. Dat heeft hij in mijn werk willen 
bekrachtigen. Hij ging op en is opgegaan in mijn 
werk. Niets meer en niets minder. En kunst gaat 
vaak over leven en dood. Veldslagen, de geboorte 
en dood van Jezus. Door de inbreng van Peter 
omvat mijn werk leven en dood. Zij zijn van 
tweeërlei één.’ De expositie laat dit zien. Hij is te 
bezichtigen vanaf 12 september tot en met  
29 oktober.  
 
De performance in de Verdieping start op zondag  
12 september om 14.00 uur. De Verdieping bevindt 
zich in het stadhuis Meiveld 1 van Veldhoven. 
Tijdens de performance kunnen bezoekers vrij in en 
uitlopen. De kunst en het kunstzinnige proces staan 
centraal. De kunstenaar verzoekt de aanwezigen er 
rekening mee te houden dat zij tijdens haar 
performance geconcentreerd aan het werk is. 

Maken van de landkaart schilderijen 
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Cliëntenraad  

De K.B.O. Afdeling Oerle ontving een brief van 
de Cliëntenraad WIZ met als aanhef de 
onderstaande vraag. De inhoud was voor ons 
voldoende interessant om dit aan meer 
mensen bekend te maken. 
 
Wat kan de cliëntenraad  Werk, Inkomen en Zorg 
betekenen voor Ouderen? 
 
Ouderen (vanaf 65 jaar) hebben ook te maken met 
de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de 
gemeente. Weliswaar werken ze (vaak) niet meer, 
maar soms hebben ze wel ondersteuning nodig op 
het gebied van geld of zorg. Bijvoorbeeld het 
aanvragen van de Taxbus. Of huishoudelijke hulp. 
De cliëntenraad is er dus óók voor ouderen! 
 
De Cliëntenraad geeft advies aan de gemeente over 
allerlei zaken die te maken hebben met Werk, 
Inkomen en Zorg. Soms vraagt de gemeente dat 
zelf aan ons. Vaak ook geven wij dat advies uit 
onszelf. We bedenken dan zelf plannen die we graag 
uitgevoerd willen zien, Zoals de invoering van de 
stadspas bijvoorbeeld. Daar wordt nu aan gewerkt. 
 
Regelmatig hoort de Cliëntenraad ook verhalen van 
mensen. Meestal gaat het er dan om, dat er dingen 
niet kloppen of niet eerlijk zijn. Dingen die te maken 
hebben met het beleid van de afdeling Werk, 
Inkomen en Zorg. 
 
Soms geldt dat alleen maar voor die ene persoon die 
het verhaal tegen ons vertelt. Die kunnen we 
verwijzen naar de juiste instantie of persoon, maar 
we kunnen hem of haar als cliëntenraad niet zelf 
verder helpen. 
 
Soms is het zo, dat het verhaal voor een veel 
grotere groep geldt. En dán kunnen we wel wat 

doen. Want dat betekent heel vaak, dat er iets niet 
helemaal goed is in het beleid van de gemeente. 
Althans, dat vinden wij dan. We bespreken zo’n 
situatie dan in onze vergadering en proberen ook 
een beetje mee te denken over hoe het anders en 
beter zou kunnen. We sturen dan een brief aan de 
persoon die verantwoordelijk is voor dat stukje 
beleid. 
 
Gelukkig wordt de Cliëntenraad door de gemeente 
heel serieus genomen en vaak komt in de volgende 
vergadering iemand van de gemeente met ons 
praten over de situatie. Soms gaat dat snel en is dat 
probleem binnen een paar dagen al opgelost.  
Andere keren zijn  er grotere veranderingen nodig 
en die kosten wat meer tijd. Soms wordt wat wij 
voorstellen ongewijzigd aangenomen, soms moeten 
we een beetje toegeven en aanvaarden dat het niet 
helemaal zo kan als we graag zouden zien. Meestal 
komen we er samen met de gemeente wel uit. 
 
Misschien vindt u ook wel dat er iets verbeterd zou 
moeten worden voor ouderen in Veldhoven, op het 
gebied van Inkomen of Zorg. Of wellicht heeft u een 
goed plan waar u van vindt dat het haalbaar zou 
moeten zijn om dat in te voeren. Het moet dan wel 
gaan om dingen, die voor een grote groep belangrijk 
of interessant zijn, in dit geval dus met name de 
ouderen. 
 
U kunt ons dan een briefje schrijven of als u 
beschikt over een computer, een email sturen met 
daarin uw verhaal. Wij nemen dan spoedig contact 
met u op om samen met U te bekijken of we iets 
aan de situatie kunnen doen. 
 
 
 
 
Adres:  
Cliëntenraad WIZ,  
postbus 10101,  
5500 GA Veldhoven. 
 
Mail:    
info@clientenraadveldhoven.nl 
Website :www.clientenraadveldhoven.nl  
  

mailto:info@clientenraadveldhoven.nl
http://www.clientenraadveldhoven.nl
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De kip kwam toch voor het ei 
 
Sheffield - Britse wetenschappers beweren de 
oplossing gevonden te hebben voor een eeuwenoud 
probleem: wat was er eerder, de kip of het ei? De 
Britten weten het nu zeker: het was de kip.  
Dat concluderen wetenschappers van de Sheffield 
University aan de hand van de samenstelling van de 
eierschalen.  
De onderzoekers hebben met een computer exact de 
samenstelling en vorming van de eieren bestudeerd. 
Daaruit bleek dat de totstandkoming van eierschalen 
afhankelijk is van een eiwit dat alleen voorkomt in 
de eierstokken van een kip.  
Dat betekent dat eieren gevormd moeten worden in 
de kip, melden Britse media. Het eiwit OC-17 
versnelt het vormingsproces van de eierschaal.  
Colin Freeman van de Sheffield University weet het 
nu zeker: "Lang werd vermoed dat het ei eerst 
kwam, maar nu hebben we wetenschappelijk bewijs 
waaruit blijkt dat de kip er eerst was."  

De kip of het ei Tuin expositie 

Beeldhouwgroep “Le Petit But” 
exposeert 

van 14 tot en met 17 oktober 2010 
in de Dwaaltuin ’t Oerse Zand 

te Veldhoven 
 
Tijdens deze expositie zijn, in een fantastisch 
aangelegde tuin, beeldhouwwerken te zien van vier 
beeldhouwamateurs. Het kwartet draagt al jaren de 
naam; “Le Petit But”. Hoewel deze groep zich 
bescheiden op stelt mag hun werk gezien worden. 
 
Deze “hakkers” laten tijdens de expositie hun 
mooiste werken zien. 
Van zachte speksteen tot hard graniet, figuratieve- 
als ook abstracte beelden zijn te aanschouwen. 
De beelden voor deze tentoonstelling zijn zorgvuldig 
gekozen en komen prachtig tot uitdrukking tegen de 
achtergrond van herfstkleuren in de Dwaaltuin.  
 
Le Petit But 
Sjaan van Beers 
Joep van Erp 
Jan van den Bosch 
Martin Oude Aarninkhof 
 
Locatie; 
Dwaaltuin 't Oerse Zand 
Zandoerleseweg 78 
Veldhoven 
Tel.: 06 262 949 52 
E-mail: info@dwaaltuin.com 

Wegens overname verhuisd 

Vakantie voorbij! 
Tijd voor te sporten in 
warmte cabines. 

Bel voor info: 
Franca de Beijer 
Buikheide 4 
Vessem 
Tel. 0497 - 594003 

(advertentie) 

mailto:info@dwaaltuin.com
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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) 

Vakantieprogramma 2010 

Vakantie programma Oerle 2010  
 
Voor de 48 ste keer was ook dit jaar het 
vakantieprogramma voor 113  kinderen weer 
een geweldig evenement. Alle kinderen van 
Oerle worden weer 2 weken lang vermaakt 
met allerlei activiteiten voor groot en klein. 
 
Op zondag 22 augustus gingen we weer van start 
met de Olympische dag. Nadat Jaga van de Broek 
als oudste deelneemster het Olympische vuur 
ontstoken had, konden de diverse groepjes in 
verschillende leeftijden gaan strijden op de bronzen, 
zilveren en gouden medaille. Ook is er een 
wisselbeker voor het beste deelnemende meisje en 
jongen. Onder belangstelling van vele ouders, opa’s 
en oma’s en familie werd er gestreden om de beste 
plaatsen. Maar helaas, het weer sloeg om en door 
de regen werd het programma aangepast. De 
medailles werden uitgereikt in de regen en de 
bekers voor Emma Boerekamps en Ruben Bosch 
weer in het zonnetje met een mooie regenboog. 
 
Op dinsdag 24 augustus werd het weer tijd voor de 
bivak. Groepen 2 t/m 5 gingen naar “d’n Bosbender” 
in Oerle. De groepen 6 t/m8 gingen naar de Blokhut 
“De Aerdbrand” in Valkenswaard. 
 
Bij ”d’n Bosbender” was het thema dit jaar  
112-hulpdiensten. Er waren voor de kinderen auto’s 
neergezet om deze om te toveren tot een politie, 
brandweer of ziekenauto. Er kwamen diverse 
creaties uit. In de blokhut waren enkele 
knutselactiviteiten om de auto een beetje aan te 
kleden en de kinderen zelf om te toveren. Na lekker 
spelen in, op en bij de auto was er tijd voor 
vermaak.  

K3 kwam een lied zingen over de politie en bij het 
avondspel kwam er nog een echte politiewagen 
langs om de (fictieve) dief van het 
vakantieprogramma op te halen. De kinderen 
mochten nog vragen stellen, maar al snel moesten 
ze weer gaan om echte dieven te pakken. Na het 
kampvuur gingen de kleintjes slapen in de blokhut 
de oudste groep sliep in een tent en daar duurde het 
wel even voordat iedereen sliep (3.30 uur)  
 
In Valkenswaard werd het weer een natte boel. Bij 
het kanovaren gingen er diverse kano’s om en dat 
zorgde voor natte kleren. Het nachtspel vonden de 
kinderen allemaal erg leuk. De volgende dag waren 
er diverse activiteiten waar de kinderen aan konden 
deelnemen en ’s avonds was het na de bonte avond 
nog een erg gezellige boel. Na nog een zwaar 
nachtje voor de leiding, was het voor de kinderen in 
Valkenswaard ook weer voorbij. 
 
Vrijdag 27 augustus gingen de kinderen van groep  
2 t/m 5 naar speelboerderij” De Hooijberg”. Lekker 
de hele dag binnen en buiten spelen. Natuurlijk op 
zijn tijd wat lekkers erbij. Ook maakten de kinderen 
er leuke knutselwerkjes in de knutselhoek. 
 
Zaterdag 28 augustus was de dag voor een nieuwe 
activiteit de GPS avonturentocht. 
Kinderen met begeleiders gingen door Oerle met een 
GPS apparaat om opdrachten uit te voeren en zo 
achter het spreekwoord te komen. Gelukkig bleef 
het droog en waren er na afloop lekkere frietjes en 
gelegenheid om lekker te spelen. 
 
Als dit stukje geschreven wordt moeten we de 
tweede week nog beleven, maar wij weten zeker  
dat Bobbejaanland, wandelen en de geweldige 
afsluitavond een groot succes gaan worden. 
Voor uitgebreide verslagen van de activiteiten en 
foto’s van deze dagen kun je naar onze website 
gaan: WWW.VAKANTIEPROGRAMMA-OERLE.NL 
 
Langs deze weg willen we alle vrijwilligers bedanken 
die het mogelijk maken om dit te kunnen 
organiseren. We hopen dat we volgend jaar op  nog 
meer ouders kunnen rekenen om dit alles mogelijk 
te maken. 
 
Bedankt namens organisatie 
Vakantieprogramma Oerle. 

2010 

http://www.henrikox.nl
http://www.henrikox.nl
http://www.w-cair2.nl)
mailto:karin.wijnhoven@w-cair.nl
http://www.VAKANTIEPROGRAMMA-OERLE.NL
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Hoe ervaart uw kind het vakantieprogramma. 
Hieronder enkele uitspraken. 
 
∗ Vakantie vieren in Oers is leuk. Vooral bivak in de 

tent, want dat was super gezellig. 
Lisa Das 9 jaar 

 
∗ Ik vind de hooiberg erg leuk, omdat er een leuk 

nieuw speeltoestel is . 
Chris Jansen 7 jaar. 

 
∗ Bivak Valkenswaard was erg leuk en vooral het 

nachtspel. 
Noah v.d. Sande 10 jaar 

 
∗ Het vakantieprogramma is altijd leuk en deze keer 

mochten we in de tent. Top! 
Cristiana Alves Lopes 9 jaar. 

 
∗ Ik vind het leuk omdat we naar Bobbejaanland 

gaan. 
Mana Verblackt 7 jaar. 

 
∗ Ik vind het vakantieprogramma leuk omdat je dan 

vakantie viert met je klasgenootjes. 
Demi Kreutzelman 8 jaar. 

 
∗ Vakantieprogramma is Cool omdat je tot half 12 

op mag blijven, 
maar groep 5 tot half 4. 
Micaela Alves Lopes 9 jaar. 

 
∗ Ik vond Bivak leuk omdat ik een lege toilettas bij 

had (moeder had gemeld dat hij zijn toilettas niet 
moest vergeten en hij had hem gepakt maar 
vergeten er iets in te doen). 
Luc Nouwens 7 jaar. 

 
∗ Ik vind het leuk omdat je veel spellen samen doet. 

Chantal Denis 8 jaar. 
 
∗ Ik vind het leuk om in de tent, want het was half 4 

voordat ik ging slapen. 
Willem Huijbers 9 jaar. 

 
∗ Ik vond Bivak leuk omdat je in de blokhut mag 

slapen en de Olympische dag ook erg leuk. 
Danique Michel 7 jaar. Mart v/d Velden 

 
∗ Ik vind de Hooiberg leuk omdat je er fijn spelen 

kunt. 
Sanne Tholen 6 jaar. 

 
∗ Bivak Valkenswaard was helemaal gezellig. Zeker 

het nachtspel. 
Meral de Jong en Willem v.d. Mierden 10 jaar 

 
∗ Ik vind de hooiberg erg leuk, omdat er een hele 

hoge glijbaan is. 
Jens Reuter 7 jaar. 

 
∗ De GPS tocht was helemaal leuk. 

Stef v. Beers 6 jaar. 
 
Foto’s staan op de binnenkant van de kaft! 

Enthousiaste vrijwilligers gezocht ! 
 
De Praktische Thuishulp biedt ondersteuning 
aan mensen met een beperking in de 
thuissituatie. En daarvoor zoeken we jou! Heb 
je interesse in één van de onderstaande 
vragen, neem dan contact met ons op! 
 
 
Veldhoven 
 
• Gevraagd: vitaliteit en flexibiliteit! Voor een jong 

jongensgezin uit Veldhoven (drie jongens waarvan 
twee met autisme) zijn we op zoek naar een vitale 
oppas die stevig in de schoenen staat en zich niet 
van de wijs laat brengen. Frequentie en tijden in 
overleg. De jongens houden van bouwen, 
spelletjes spelen, film kijken en pannekoeken 
eten.  

 
• Voor een vriendelijke en rustige man (42 jaar) 

met autisme, zijn wij op zoek naar een maatje (v) 
die samen met hem wil salsadansen. Samen 
fotograferen, mooie plekjes bezoeken per fiets of 
een wandeling. Kunst bekijken en beschouwen  
behoren ook tot zijn interesses. Tijdstip en dag in 
overleg. 

 
• Maatje gezocht voor de 40-jarige Lisa met een 

licht verstandelijke beperking. Ze houdt van 
gezellig kletsen, koffie drinken of iets buiten de 
deur ondernemen. Afspraken kunnen flexibel 
gemaakt worden, ze kan alleen niet op maandag. 
1 of 2 keer per maand. 

 
• Ouders van Bob (8), die een vorm van autisme 

heeft,  zoeken een oppas die af en toe een avond 
op hem en zijn oudere zus wil passen zodat zij 
eens een avond samen weg kunnen. Ook een 
speelhulp (tweewekelijks) voor woensdagmiddag 
of in het weekend zou heel welkom zijn. Bob vindt 
het leuk om in de natuur dingen te onderzoeken 

 
 
Wil je meer weten? 
Neem contact op met de Praktische Thuishulp,  
MEE Zuidoost Brabant, 
Locatie Eindhoven l De Kempen, via 
pth@meezuidoostbrabant.nl 
Of ( 040 214 03 73.  
Of kijk op www.meezuidoostbrabant.nl 

Vrijwilligers gezocht 

mailto:pth@meezuidoostbrabant.nl
http://www.meezuidoostbrabant.nl
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 

Hinnikers weer in de prijzen 

Brababantse Kampioenschappen  
7 en 8 augustus 
Op 7 augustus plaatste Jente zich met allebei haar 
pony’s voor de 2de dag van de Brabantse 
kampioenschappen. 

Ze werd eerste met Ursula in 
de categorie C klasse M. En 
ook met haar 4 jarige D pony 
Kadanz sprong ze een foutloze 
rit en werd ze 18de van de  
52 deelnemers. 
Op zondag 8 augustus kwam 
ze eerst in actie met haar top 
pony Ursula. Er waren  
6 deelnemers geplaatst voor 
deze dag en omdat Jente de 
vorige dag de wedstrijd had 
gewonnen, mocht ze vandaag 
als laatste starten. Het was een moeilijk parcours, 
want er bleven maar 2 combinaties foutloos. Jente 
werd uiteindelijk 2de en daarmee reserve kampioen 
CM van Brabant.  
 
Na een korte pauze mocht ze haar andere pony 
zadelen. Ook Kadanz was in goede vorm en sprong 
weer een mooie foutloze rit. Ook voor hem als jonge 
pony is dit een super goede prestatie. 
Jente en Ursula succes op de Nederlandse 
Kampioenschappen! 
       
Ook Tom Silkens en Ferry reden op zaterdag een 
hele nette proef in de DL1 en behaalde een mooie 
4e prijs en plaatste zich hiermee voor de zondag. 
Ook op zondag ging het goed, wederom reed Tom 
heel sterk en eindigde in dit sterke deelnemersveld 
op een hele mooie 7e plaats! 
 

Journey van Eerd reed met Sherlock in de DB op 
zaterdag maar had wat foutjes in haar proef (oa 
door verkeerd voorlezen) en wist zich niet te 
plaatsen voor de zondag.  

  
Ook Michael v/d velden reed met Avanti  een goede 
proef in de DB maar wist zich helaas niet plaatsen 
voor de zondag. 
  

Senna van Eerd reed haar laatste wedstrijd met 
Ranger in de CB. Ze reed netjes 2 keer foutloos rond 
en eindigde heel netjes op een mooie 9e plaats van 
de 24 deelnemers. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Juni 2010;  
“Gewonnen met voetbal” 

Hahahaha, dat heb ik nog nooit gehoord: iemand die 
babymacaroni lekker vindt. 
 
Ook heeft ze een erg leuke vakantie gehad. 
Gisteren was haar vriendinnetje Nina komen logeren 
in Renee’s tweepersoons bed. 
Verder is Renee nog op vakantie geweest in 
Oostenrijk. Daar heeft ze door de bergen 
gewandeld. 

Daarna is ze nog 3 weken 
in Zeeland geweest in het 
huis van tante Betty. 
Saar, de hond van Renee, 
was toen in het pension op 
hondenvakantie. 
 
Renee kijkt graag naar 
Popstars op televisie. Ook 
zingt Renee graag. 
Dus…wie weet wordt 
Renee nog wel een keertje 
heel erg beroemd als ze 
wat ouder is. 
Dat is ook haar grootste 
wens:beroemd worden en 
meedoen met Popstars. 
Ze wil graag op pianoles 
nadat haar  
C-zwemdiploma heeft 
gehaald. 
 
Nou Renee, dat belooft 
wat met jou! 
Natuurlijk moet je dan wel 
nog heel veel oefenen en 
ook leren om aan elkaar te 
schrijven enzo, want als je 
beroemd wordt moet je 
heel veel handtekeningen 
uitdelen. 
En dan is het wel 

belangrijk dat je mooi kunt schrijven! 
 
Bedankt voor het gezellige interview en veel plezier 
in groep 3 ! 

De winnares van de kleurwedstrijd deze maand is 
Renee Elsbeek. 
Misschien dat jullie niet weten wie Renee is. Dat 
komt omdat Renee niet in Oerle naar school gaat, 
maar in Wintelre. 
 
Renee is bijna 7 jaar en woont in Zandoerle samen 
met haar vader die ook Rene heet en haar moeder 
Yvonne. Renee heeft nog een grote broer die Guus 
heet en een zus Noor. 
 
Eerst woonde de hele 
familie Elsbeek in 
Wintelre, maar sinds een 
jaar of 5 wonen ze in 
Zandoerle. 
Renee kan al heel mooi 
schijven. En ze kan zelfs 
al boekjes van eind groep 
3 lezen! Dat is goed zeg! 
Renee wil in groep 3 leren  
om aan elkaar te 
schrijven. 
Ik denk dat je dat wel 
snel zult leren Renee! 
 
Renee heeft ook 
vriendinnetjes waar ze 
graag mee speelt. Zij 
wonen allemaal in 
Wintelre. 
Nina, Eef 1 en Eef 2, die 
heten toevallig allebei 
Eef, da’s wel ingewikkeld 
hoor, 2 Renees thuis en  
2 vriendinnetjes die 
allebei Eef heten lijkt mij. 
Ook heeft Renee een heel 
speciaal vriendje. Hij heet 
Teun. 
 
Zwemles is bijna afgelopen voor Renee, want bijna 
heeft ze haar C diploma al. 
Ze zwemt bij een lieve juf die Kea heet in 
Vessem. 
 
Thuis speelt Renee graag met Playmobil en Lego. 
Als ze niet naar school gaat, speelt ze hockey bij 
Basko in Veldhoven. Ze zit nu in de trainingsgroep, 
maar volgend seizoen mag ze al wedstrijden spelen, 
net als haar broer Guus en zus Noor. 
 
Verder knutselt ze erg graag en ook buiten spelen is 
favoriet. Dat kan ook heel goed, want ze hebben een 
erg grote tuin. 
 
Renee houdt, net als de meeste kinderen, erg van 
snoepen, frietjes en pizza. 
Renee vertelde mij dat ze ook erg van babymacaroni 
houdt…Babymacaroni, wat is dat nou weer??? 
Dat is die macaroni uit de Olvaritpotjes vertelde 
Renee.  
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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 27 september 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 September 2010’ en druk de pagina af. 

http://www.koersvanoers.nl
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Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 
 
Voor aanmelding van items voor 
op het publicatiebord kunt u 
terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 

December  

1 BIO: zwarte pietentraining E+F-jeugd 

8 Vergadering Wijkplatform Oerle 

13 KVB: Doe-avond kerst  

15 KVO: Kerstviering  

18 Oud papier ophalen (v.a. 13.00 uur) 

20 KVB: Kerstviering  

30 TCO: Activiteitenmiddag 

Agenda 2010 
September   

15 KVO: Openingsavond met een opfriscursus 
verkeer  

15 Vergadering Wijkplatform Oerle 
18 Chemokar; 8.30 - 10.00 uur op Kerkplein 
18 t/m 21 Kermis in Oerle 
18 Opening kermis 17.30u; door Harmonie en 

Korfbalvereniging BIO 
25 Oud papier ophalen 
25 BIO: 18.30u filmavond voor de E+F-jeugd 

bij BIO 
27 KVO: Volksdansen 
29 KVO: Kienen 
30 Ophalen plastic afval 
30 Chant’Oers: 20.00u in de kerk: Chant Oers 

met 't koor Kupalje uit Wit Rusland 
 KVB: Kookworkshop Hoogeloon  
  
Oktober   
6 KVO: bowlen in Veldhoven  
10 TCO: Pretpark 
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 
25 OWWO: jaarvergadering met verenigingen 
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 
13 TCO: Avondactiviteit 
 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  

De volgende kopijdatum is 
27 september 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 Babtist:  
Groot Gildefeest in Oerle 

30 TCO: Dagje in de sneeuw 

  
Maart  
11 TCO: Voorjaarsactiviteit 
  
April  
3 TCO: Braderie 

14 TCO: Feestavond 



Een eervolle vermelding voor het groepje dat met de meest originele kleding de wisselbeker van de 
wandel 3-daagse heeft gewonnen; het groepje had alleen een vuilniszak aan, maar heeft tijdens het 

wandelen meteen zwerfvuil geraapt en telkens een vuilniszak vol mee teruggenomen! 

Nog véél meer foto’s zijn te vinden op http://www.vakantieprogramma-oerle.nl 

http://www.vakantieprogramma-oerle.nl

