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Druk & technische realisatie 

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

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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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 6, nummer 1, 1973. 
 
VVO kom op! 
 
Het voetbalseizoen is al weer enkele weken oud. 
Na het mislukte vorige waren de verwachtingen toch 
wel weer wat optimistisch,vooral na enkele goede 
ontmoetingen, o.a. tegen DVS uit Aalst. 
Maar wij toeschouwers en trouwe supporters, zijn 
toch opnieuw teleurgesteld. 
De eerste competitiewedstrijd was het aankijken 
nauwelijks waard. Gebrek aan inzet en conditie 
leverden de eerste nederlaag op. Marvilde speelde 
slecht, wij stelden er nog minder tegenover. 
De ontmoeting tegen Tivoli begon sloom,na de 
gemiste strafschop, tegen de paal, kwam er ineens 
wat meer vuurwerk, helaas lieten onze spelers zich 
beïnvloeden door het harde spel van de gasten. 
Mede dank zij de slechte leiding, werd een zekere 
overwinning uit handen gegeven. 
De derde wedstrijd tegen Waalre uit, liet het 
voornaamste tekort van ons eerste duidelijk zien: 
gebrek aan inzet! Het ontbreken van durf om eens 
te schieten! 
 
Wij supporters zullen de moed op moeten brengen, 
om te komen kijken naar ons eerste. Dat er een 
wedstrijd verloren wordt, vinden wij niet erg, maar 
wel als we moeten constateren, dat het gebeurt 
door gebrek aan inspiratie. 
Toch geven wij de moed niet op, na die enkele 
wedstrijden! Zonder toeschouwers zijn we met onze 
vereniging helemaal nergens meer! Wij blijven 
komen, maar wij mogen toch wel van onze spelers 
verwachten, dat zij zich volledig inzetten en op een 
sportieve manier vechten voor een overwinning. 
Een elftal, dat uit zo'n spelers bestaat, kan toch véél 
betere resultaten bereiken, daar twijfelen wij niet 
aan. 
 
Kom op lui, geef je in iedere ontmoeting volledig, 
aan de training ligt het niet, dan zullen de suksessen 
zeker niet uitblijven. En dan zullen wij supporters 
mee werken, om die plaats in de onderste regionen, 
een plaats VVO onwaardig, spoedig vaarwel te 
zeggen. 
Laat VVO, in de goede betekenis, weer de "schrik" 
der Kempen worden!! 
 
A.B. 
 
Supporters van VVO laat 
zondag ons eerste elftal 
NIET in de steek! Kom 
ze aanmoedigen in de 
ontmoeting tegen EFC. 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

5507 LA  Veldhoven (Oerle) 
Tel.: 040 - 205 12 18 

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Oude Kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dpgveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 
* Diabetes 
* Verhoogd cholesterol 
* Hoge bloeddruk 
* Gezonde voeding 

www.dpgveldhoven.nl 

Een breedbeeld tv,  
een computermeubel,  
een professioneel tekenbord en  
een lessenaartje met stoeltje.  
T.e.a.b. 
Informatie bij Kitty Tholen,  
040-2051642 

Te koop aangeboden 

Bedankje donateurs BIO 

Korfbalvereniging BIO bedankt haar donateurs. 
 
Het bestuur. 

Tip voor de zomer 
Mocht u thuis sneller ijsblokjes willen maken, vul 
dan de ijsblokbakjes / zakjes met 
warm water en zet deze dan in de 
vriezer. Gelooft u het niet? 
Stel zelf de proef op de som door een 
bakje met koud water en een met 
warm water in de vriezer te zetten! 
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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 

Overpeinzingen 

Ik voel me nog steeds heel gelukkig met Sunny en 
zelfs met regenachtig weer ga ik tevreden met mijn 
hondje aan de wandel. Of Sunny daar ook altijd zo 
blij mee is??? 
Lees maar wat hij er over vertelt. 
 
Nou, dat was me wat gisterenavond. 
Eerst was ik hartstikke blij, want  
mijn vriendin Poedel kwam 
onverwachts met haar bazin bij ons 
op bezoek. Dat was lol en dat was 
pret. Rennen en dollen door de kamer en ... bij de 
bazin van Poedel op schoot zitten! 
Die vindt dat altijd goed en ik vind dat heerlijk! 
Daarna gingen we naar buiten en dat was natuurlijk 
ook hartstikke gezellig.  
 
We liepen dus gezellig te wandelen en Poedel en ik 
hadden reuze lol toen ik opeens de eerste druppels 
begon te voelen.  
Ah jakkes, 's morgens had ik ook al een bui op mijn 
lijf gehad en ik zat echt niet te springen om een 
nieuwe douchebeurt. 
Helaas ... ik ontkwam er niet aan, want het ging 
steeds harder regenen. Zo hard zelfs dat ook het 
vrouwtje en haar vriendin een schuilplekje gingen 
zoeken. En dat schijnt wat te willen zeggen. 
Maar we hadden pech! Er was niets anders te vinden 
dan een dikke boom, waar de regen wel heel erg 
dichtbij kwam.  
Ik zag dat niet alleen ik, maar ook het vrouwtje en 
haar vriendin drijfnat werden.  
Poedel werd dat natuurlijk ook wel, maar daar zie je 
dat niet zo goed aan.  
Maar ik zag er vreselijk uit en schaamde me zo, dat 
ik heel diep onder de struiken dook.  
De vrouw en haar vriendin - ook niet echt blij met 
deze plek - zochten, rennend en druipend van de 
regen, een ander plekje.  

Gelukkig vonden ze iets waar we in elk geval een 
poosje droog stonden, maar ja we wilden toch 
allemaal een keer naar huis.  
Toen het daarna dan ook wat minder hard regende, 
moest ik er aan geloven en het vrouwtje trok me 
gewoon de regen weer in.  
 
Nou, je wilt niet weten hoe ik eruit zag toen ik thuis 
kwam! 
Ik weet in elk geval dat juniregen er niet voor zorgt 
dat je groter wordt, want ik leek nog maar de helft 
van wat ik normaal ben. 
En het heeft me toch lang geduurd voor ik weer 
helemaal droog was!  
Zelfs de handdoek die het vrouwtje gebruikte om 
me af te drogen hielp geen zier.  
Alleen werd ik daar wel erg vrolijk van, want het 
leek een reuze leuk spelletje om lekker in die 
handdoek te happen.  
 
Gelukkig bleef het vanmorgen weer droog bij de 
ochtendwandeling en dankzij die extra douchebeurt 
van gisteren ziet mijn vacht er nu weer schitterend 
uit. Maar ik hoop wel dat het in juli niet al te veel zal 
regenen, want daar heb ik het toch echt niet op. 
 
Ik wens hierbij een ieder een paar 
zonnige zomermaanden toe. 
 
Thea.  

Psychosynthesepraktijk  
De rode vlieger 

Mieke Sachs 06-36139116 
www.miekesachs.nl 
In augustus kennismakingsgesprek gratis 

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

Zorg in het Dorp Oerle 
 
Op veel plaatsen in de regio is men bezig om 
middels zorgorganisaties in het dorp een antwoord 
te vinden op de ontwikkelingen en bezuinigingen in 
de zorg. Voorbeelden zijn Hoogeloon, Elsendorp, 
Helenaveen en ook in Wintelre is men druk doende.  
 
Het Wijkplatform wil, in het kader van het 
Dorpsontwikkelingsplan, onderzoeken wat de 
behoeften zijn binnen de Oerse gemeenschap. 
Daarna willen we kijken wat de mogelijkheden zijn 
om bij ons in Oerle deze behoeften in te vullen. 
 
De werkgroep uit het wijkplatform (Gerda de Crom, 
Martien van der Wijst, Harry van der Zanden en  
Jos van Haren) heeft, na het inwinnen van de nodige 
informatie, besloten om twee informatiemiddagen 
en –avonden te organiseren. Ten eerste om 
iedereen te informeren over de ontwikkelingen. Ten 
tweede om te inventariseren wat de wensen vanuit 
ons dorp zijn. 
 
Deze bijeenkomsten staan onder leiding van een 
man met ervaring, de heer Ad Pijnenborg, 
medeoprichter en voorzitter van de Zorgcoöperatie 
in Hoogeloon. Hij heeft 10 jaar ervaring en zich 
verdiept in deze materie. 
 
De eerste middag en avond staan in het teken van 
Wonen in de ruimste zin van het woord. 
De tweede middag en avond staan in het teken van 
Welzijn en Zorg. 
We organiseren deze bijeenkomsten elk twee maal. 
We verwachten een grote opkomst en willen graag 
iedereen, jong en oud, in de gelegenheid stellen 
hierbij aanwezig te zijn. Uiteraard zijn de 
bijeenkomsten specifiek gericht op onze 55-plussers, 
maar ook andere geïnteresseerde Oerlenaren en 
mantelzorgers zijn van harte welkom (graag zelfs). 
 

Ad Pijnenborg zal eerst een korte inleiding geven. 
Daarna gaan de aanwezigen hierover in groepjes 
met elkaar praten. Ad Pijnenborg legt de wensen 
vast in een rapport. Daarmee kan de werkgroep dan 
aan de slag. 
 
Noteer daarom de volgende data in uw agenda: 
 
Het eerste thema “Wonen” wordt behandeld op: 
Woensdag 14 september om 19.30 uur  
 (zaal open om 19.00 uur) 
Donderdag 15 september om 14.00 uur  
 (zaal open om 13.30 uur) 
 
Het tweede thema “Welzijn en Zorg”  
wordt behandeld op: 
Woensdag 12 oktober om 19.30 uur  
 (zaal open om 19.00 uur) 
Donderdag 13 oktober om 14.00 uur  
 (zaal open om 13.30 uur) 
 
 
De bijeenkomsten zijn in  
Dorpscentrum d’Ouw School,  
Oude Kerkstraat 18 en zullen 2 à 2 ½ uur duren. 
 
 
Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie dan 
kunt u contact opnemen met: 
Jos van Haren, telefoon 040 - 205 23 64  
of liever nog: 
jfavanharen@onsbrabantnet.nl 

Wijkplatform Oerle 
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Om de leefbaarheid in Veldhoven te vergroten, 
wordt dit jaar een aantal Social Sofa’s 
geplaatst in Veldhoven. De eerste twee banken 
worden gefinancierd door de gemeente 
(gemeentelijk project). Eén van deze twee 
banken komt in Oerle te staan. Dit in het kader 
van de IDOP Oerle. Je hebt hierover al kunnen 
lezen in een vorige Koers van Oers . 
 
Werkgroepje 
Een aantal maanden geleden ben ik door het 
Wijkplatform benaderd om mee te werken aan de 
Oerse Social Sofa. De eerste opdracht was om een 
werkgroepje samen te stellen. De personen die ik 
gevraagd heb waren allemaal meteen enthousiast: 
Sjef, Lotte, Jos en Charlotte. Sjef en Lotte wonen 
sinds afgelopen winter in het huis van ons moeder. 
Sjef is de oudste zoon van ons Lia en Lotte is zijn 
vriendin. Ik heb hen benaderd omdat ze allebei 
creatief zijn (Industrial design en kunstacademie) en 
graag deel willen uitmaken van de Oerse 
gemeenschap. Jos Houbraken is restaurateur en 
heeft dus zodoende veel kijk op wat mooi is. 
Charlotte van den Boomen is dit jaar begonnen op 
MBO St. Lucas in Boxtel, een opleiding tot creatief 
vakman. Meewerken aan dit gemeentelijke project is 
een mooie aanvulling op haar opleiding. Verder 
bleek dat we ook nog ondersteuning kregen van 
Karin van den Boomen uit Zeelst. Door haar is het 
allemaal begonnen. Dit alles in nauwe 
samenwerking met de gemeente Veldhoven. 

Meer sofa’s 
Er komen in Veldhoven op meer plekken Social 
Sofa’s te staan. Inwoners van Veldhoven-dorp zijn al 
druk aan het mozaïeken. In deze wijk staat zelfs al 
een tweede Socialsofa op de planning. Ook in de 
wijken d’Ekker en Meerveldhoven starten 
vrijwilligers binnenkort met mozaïeken.  
 

Ontwerp 
Het eerste wat ons te doen stond was een ontwerp 
maken. Op de Social Sofa komt namelijk een 
mozaïek van tegeltjes. En wij wilden een echte 
Oerse bank. Een bank die bij Oers past. We hebben 
in enkele bijeenkomsten gebrainstormd, getekend, 
weggeschoven, aangevuld en ten slotte een besluit 
genomen. En wij denken dat we uiteindelijk een 
ontwerp hebben voor een Sofa, die heel mooi past in 
het gras van het Gerard Vekemansplein. Als 
tijdelijke locatie komt de Social Sofa naast de 
basisschool in het gras te staan. 
 
Werkplek 
Vervolgens moest er een werkplek gezocht worden. 
Die is gevonden in De Keldershoeve bij de 
kinderboerderij van de Severinus. Meerdere vliegen 
in een klap: een mooie locatie in Oerle om te werken 
en een prima plek om iedereen die graag wil komen 
kijken te ontvangen. Daarnaast kregen we meteen 
ook hulp aangeboden van de Severinus in de vorm 
van enkele bewoners en begeleiders. De bank staat 
er ondertussen al en de komende maanden wordt 
hard gewerkt aan het beplakken van de Social Sofa 
van Oerle. De bedoeling is dat we in ieder geval elke 
maandagavond daar aan het werk zijn. Maar ook op 
andere momenten in de week, want er gaan veel 
uren inzitten. 
 
Kom kijken! 
De bedoeling is dat de bank op zaterdag  
17 september (Oers Kermis) feestelijk wordt 
onthuld. Je bent daarbij van harte uitgenodigd. Ben 
je echter nu al nieuwsgierig, loop dan eens binnen 
voor een kijkje, een kopje koffie of gewoon voor de 
gezelligheid. We hopen namelijk dat onze Oerse 
Social Sofa een mooie ontmoetingsplek wordt. 
 
Wijkplatform Oerle 
Namens de werkgroep, Fried van Beers. 

Oerse Social Sofa 

En nog een Social Sofa uit Tilburg. 

Voorbeeld van een Social Sofa in de  
Generaal Kockstraat in Tilburg, nota bene met de 
tekst ‘Oerle ontmoet Oerle’. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Dahliatentoonstelling 

Openingstijden van onze jaarlijkse 
dahliatentoonstelling 
 
Zaterdag 27 augustus: 19.30 – 22.00 uur zaal open 
Zondag 28 augustus: 10.00 – 17.00 uur zaal open 
 
Dankwoord 
Aan alle donateurs voor hun bijdrage bij de 
jaarlijkse rondgang, 
In een woord geweldig 
 
Tuin open 
De tuin is vanaf zaterdag 13 augustus t/m 22 
oktober geopend, 27 augustus niet i.v.m. de 
tentoonstelling. 
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur een 
bloemetje voor onze donateurs. 
 
De donateursrondgang gemist: geen probleem! 
Op de tuin kan men alsnog donateur worden.  
Geen donateur betekent geen bloemen: dus een 
gemiste kans! 
 
Tot ziens bij Groen en Keurig. 
Bestuur en leden. 

14e Papegaaientocht 

Op zondag 21 augustus houdt 
Wandelsportvereniging DLS uit Eindhoven haar 
14e Papegaaientocht.  
 
Deze wandeltocht start vanuit het papegaaiencentrum 
te Oerle en de routes gaan door de prachtige bosrijke 
omgeving. Tijdens deze dag kan men kiezen uit 
routes van 5, 10, 15 of 25 km. 
 
De 25 en 15 km tochten starten vanaf 8.00 uur en de 
10 en 5 km tochten starten vanaf 9.00 uur. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 voor alle afstanden. 
Leden van een erkende wandelsportbond, die 
ongevraagd hun lidmaatschapskaart tonen, krijgen 
een korting van € 1,00 op het inschrijfgeld. 
Een medaille is tegen kostprijs verkrijgbaar. 
 
Men komt o.a door de Vessemse Vennen, de bossen 
van Toterfout en het bosrijke gebied Molenvelden en 
Halfmijl waar nog 17 grafheuvels zijn te bewonderen 
uit de Bronstijd (1000 tot 1600 v. Chr.). Na de 
wandeling kunt u voor de helft van de normale 
toegangsprijs het papegaaienpark bezichtigen. Deze 
wandeltocht en het bezoeken van het park is zeker de 
moeite waard er zijn maar liefst 4000 papegaaien en 
een tal van andere dieren zoals kangoeroes, konijnen, 
schildpadden, wilde zwijntjes en veel losvliegende 
kleine exotische vogels. Het park is 8 hectare groot, 
zowel de wandeltocht als het park is toegankelijk voor 
rolstoelen c.q. kinderwagens. Verder beschikt het 
park over een buitenterras, een café en een speeltuin.  
 
De 3 grootste verenigingen, ingeschreven onder de 
verenigingsnaam ontvangen een groepsherinnering 
 
Inlichtingen: Harold Jansen  
 tel.: 040-2460213 of 06-55348513 
E-mail: wsvdls@chello.nl  
Website: www.wsvdls.nl 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Mees van Dongen, Het Schoor 10t 
Fiene Kerckhoffs, De Bleker 17 
 
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 juli: 
za 19.00 uur: géén viering in deze kerk, u bent 
 welkom in H. Caeciliakerk, Dorpstraat 18 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders 
 
Weekeinde van 23 – 24 juli:  
za 19.00 uur: géén viering in deze kerk, u bent 
 welkom in H. Caeciliakerk, Dorpstraat 18 
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met 
 gebedsgroep 
 
Weekeinde van 30 – 31 juli: 
za 19.00 uur: géén viering in deze kerk, u bent 
 welkom in H. Caeciliakerk, Dorpstraat 18 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders 
 
Weekeinde van 6 – 7 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders 
 
Weekeinde van 13- 14 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn (Convocamus) 
 
Weekeinde van 20 – 21 augustus: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met 
 gebedsgroep 
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met 
 gebedsgroep (Convocamus) 
 

Weekeinde van 27 – 28 - 29 augustus: 
Herdenking St. Jan Onthoofding 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders 
ma 19.00uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders 
 
Weekeinde van 2 - 3 – 4 september: 
vr 19.00 uur: Eucharistieviering ter gelegenheid 
 van het 25 jarig huwelijksjubileum van 
 Marlies en Toon van Kollenburg. 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn (St. Janskoor) 
 
Weekeinde van 10 – 11 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 W. Smulders (Convocamus) 
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GGD naar de Witte Dame 

De GGD verhuist in 2012 naar de Witte Dame 
aan de Emmasingel in Eindhoven. Dit heeft het 
Algemeen Bestuur van de GGD vorige maand 
besloten. De verhuizing is nodig omdat de GGD 
de toren aan het stadhuisplein moet verlaten. 
In het pand van de Witte Dame worden alle 
uitvoerende diensten gehuisvest. Het gebouw 
aan de Callenburgh in Helmond blijft open voor 
diensten aan het publiek en huisvesting van 
staf en directie.  
 
De GGD Brabant-Zuidoost is nu nog gevestigd in de 
toren aan het Stadhuisplein. De gemeente Eindhoven 
verzocht de GGD echter al enige tijd geleden om uit 
te zien naar een andere huisvesting omdat de 
ruimtes in de toren een andere bestemming zouden 
krijgen.  
De GGD onderzocht verschillende opties voor nieuwe 
huisvesting, waaronder Strijp T en ook nieuwbouw. 
Uiteindelijk bleek huisvesting in de Witte Dame het 
meest geschikt.  
 
Het publiek kan straks voor alle diensten en 
spreekuren terecht op de begane grond. 
Medewerkers van de GGD krijgen een onderkomen 
op de vijfde verdieping van de Witte Dame. Hun 
werkplek wordt volledig ingericht volgens de 
principes van het nieuwe werken.  
 
Omdat eerst nog enkele verbouwingswerkzaamheden 
moeten plaatsvinden, verwacht de GGD medio 2012 
definitief haar intrek te kunnen nemen. Op termijn is 
het de bedoeling dat ook directie en staf zullen 
verhuizen naar Eindhoven. 

Geluidsmeting vliegveld 

Antwoord B&W van Eindhoven op 
brieven en raadsvragen over 
geluidsmetingen onjuist – SP stelt 
vervolgvragen 
 
Eindhoven, 17 juni 2011  
 
De gemeente Best had een brief gestuurd, de 
Werkgroep Geluid Achtse Barrier ook en raadslid 
Meulensteen (PvdA) had vragen gesteld. Allemaal 
over hetzelfde, namelijk de noodzaak om tot een 
eigen systeem van geluidsmeting te komen.  
Het College beantwoordde al deze documenten in 
dezelfde geest: het was nergens voor nodig want 
“ter uitvoering van de aan de Alderstafel gemaakte 
afspraken wordt gewerkt aan een methode voor 
geluidmeting die toegankelijk, onafhankelijk en 
transparant is en de algehele informatievoorziening 
over geluidsbelasting (inclusief klachten-
inventarisatie) versterkt.” 
 
Dat klinkt heel mooi, tot men de papieren van het 
Aldersadvies en van het daarop volgende Plan van 
Aanpak erbij pakt. Want daarin staat nergens dat er 
geluid gemeten gaat worden. Nog sterker, er staat 
überhaupt helemaal geen toezegging dat er 
maatregelen worden genomen. Er staat alleen maar 
dat er een afweging komt van die maatregelen. De 
kinderhand van het Eindhovense College is gauw 
gevuld.  
 
Naar aanleiding van de beantwoording heeft de 
Eindhovense SP, bij monde van fractievoorzitter 
Heesterbeek, vragen gesteld (bijgevoegd). Daarin 
wordt het College om opheldering gevraagd. 
Bovendien wijst de SP er op dat er al lang 
onafhankelijke, toegankelijke en transparante 
systemen om geluid te meten bestaan. Men kan die 
met onmiddellijke ingang gaan gebruiken. 
 
Voor meer informatie B.Gerard, 040-2454879, of 
mail naar: bjmgerard@gmail.com 

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

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
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Wat een prachtig feest! 

Stichting Dorpscentrum Oerle vierde dit jaar 
haar 50 jarig jubileum in wijkgebouw  
d’Ouw School. Het is weer een prachtig 
dorpsfeest geworden voor jong en oud. 
 
De jubileumviering begon op woensdag 8 juni met 
een middag voor ca. 110 ouderen uit Oerle. 

Deze werden ontvangen met 
koffie of thee met luxe vlaai. 
Onder het verdere genot van 
een hapje en een drankje 
werd geluisterd en gedanst 
op de klanken van  
Het Reusels Muziekske. 
Tonproater Kiske bracht als 
dorpspastoor een buut, die de zaal deed 
schaterlachen. 

Bart Donkers (links) en 
Jacqueline Borgers 
(rechts) werden in de 
bloemen gezet, voor 
hen positieve inzet en 
prettige samenwerking 
als vrijwilliger resp. 
beheerster van de 
Stichting. 

Buurvrouw Dat Binnendijk, 
de enige nog levende  
oud-bestuurder, werd ook 
in de bloementjes gezet.  
50 Jaar geleden was zij 
medeoprichtster van de 
Stichting. Volgens alle 
positieve reacties die het 
bestuur mocht ontvangen, 
was het een zeer geslaagde middag. 

D o r p s c e n t r u m 
,,d’Ouw School’’ 

Op vrijdagavond 10 juni was het de beurt aan  
85 jongeren t/m 16 jaar uit Oerle. 

“Rep” entertainment met dj Bennie, zorgde voor een 
spetterende avond met dans, muziek en een quiz 
waarbij de jongens tegen de meisjes speelden.  
De quiz die het geluidsniveau diverse malen boven 
de 100 decibel 
bracht, werd 
gewonnen door de 
meisjes. Aflezend 
aan de lachende en 
verhitte gezichten 
heeft de jeugd 
hiervan volop 
genoten.  

 

Een goed gevulde zaal tijdens de middag voor de 
ouderen uit Oerle. 

Het Reusels Muziekske. 

D’r werd wat afgelachen voor tonproater 
Kiske (rechts op de foto). 

De heren van ‘Rep’-entertainment. 

De jeugd genoot met volle teugen 
van DJ “ D” en Bennie Galos. 
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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 

Op zaterdag 11 juni werd om vijf uur gestart met 
een open receptie. Tijdens deze receptie werd door 
gilde Sint Jan Baptist een vendelgroet gebracht. 
Even later was 
het de beurt aan 
Chant Oers om 
enkele liederen 
ten gehore te 
brengen. 
Jacqueline, de 
beheerster, werd 

nog even 
persoonlijk door 
enkele koorleden 
toegezongen als 
dank voor haar 
goede zorgen. 
Tegen het eind 

van de receptie 
bracht harmonie 
Sint Cecilia een 
muzikale 
serenade en 
sprak voorzitter 
Peter Jacobs een 
dankwoord 
richting bestuur 
en vrijwilligers van het Dorpscentrum.  
Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting 
Dorpscentrum Oerle willen alle aanwezigen, maar in 
het bijzonder Gilde St. Jan Baptist, Chant Oers en de 
Harmonie van harte bedanken voor hun leuke 
optredens tijdens deze receptie. 

Op zaterdagavond 11 juni was het de beurt aan 
vrijwilligers, afvaardiging van aangesloten 
verenigingen en 
oud bestuursleden 
om het 
jubileumfeest te 
vieren. Hierbij 
waren ca 220 van 
de 250 genodigden 
op komen draven. 
Onder de muzikale 
klanken van het 
orkest “Time Out” werd 
tot ca. 02.00 uur 
uitbundig feest gevierd. 
 
Op zondag 12 juni werd samen met de eveneens 
50-jarige Stichting Jeugdbelangen de 
Pinksterfietstocht georganiseerd, waarbij ter 
gelegenheid van de jubilea, een speciale 
consumptieprijs van één euro werd gehanteerd. Er 
werd volop genoten van de leuke fietstocht en het 
was na de tocht nog uren Oers gezellig in d’Ouw 
School. 
 
Om deze jubileumviering mogelijk te maken werden 
een viertal sponsors benaderd die allen spontaan 
een bijdrage hebben geleverd. Het bestuur van 
Stichting Dorpscentrum spreekt hierbij haar dank uit 
voor de gulle bijdragen van de Rabobank Oerle-
Wintelré, Bavaria Brouwerij, Gemeente Veldhoven 
en groothandel Sligro. 
 
Tijdens alle feestelijkheden zijn door Wim Binnendijk 
weer prachtige foto’s gemaakt die te bewonderen 
zijn op www.willembinnedijk.nl  
 
OERLE BEDANKT HET WAS WEER EEN 
PRACHTIG FEEST! 
 
Namens het bestuur en alle vrijwilligers van 
Stichting Dorpscentrum Oerle 

Jacqueline en Bart dansen ’s avonds op de muziek 
van het orkest “Time Out”. 

Genodigden genieten 
van de muzikale klanken 
van het orkest 
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Het interview 

25 jarig bestaan Recreanten BIO; 
Sportiviteit voorop en  

gezelligheid troef! 
 
Het recreantenteam van BIO bestaat dit jaar 
25 jaar. Enkele weken geleden hebben enkele 
BIO-leden een feestavond georganiseerd. 
Tijdens een traditionele barbecue-bingo-avond 
werden ook alle oud-recreanten uitgenodigd. 
Het was als vanouds weer heel gezellig en er 
werden allerlei herinneringen opgehaald….  
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken 
 
In 1986 is het idee ontstaan bij Rian van Doormalen 
(van de Wal) om bij BIO een recreantenteam op te 
richten voor een aantal enthousiaste dames. Rian 
korfbalde zelf al heel wat jaren op wedstrijdniveau, 
maar ze merkte dat de behoefte ontstond om alleen 
recreatief te korfballen. Gewoon voor de gezelligheid 
wat trainen en zo nu en dan een wedstrijd spelen 
tegen andere teams uit de regio.  
Marian van den Boomen (de Crom) had tot voor die 
tijd alleen maar paard gereden. Toen haar paard 
dood ging heeft ze 2 jaar niet gesport, totdat haar 
zus Gerda met de vraag kwam of het 
recreantenteam iets voor haar was. En zo kwam zij 
bij het recreantenteam van BIO terecht.  
 

Vele namen 
De dames beginnen te vertellen. Er worden diverse 
namen genoemd van dames die jaren geleden ook 
lid zijn geweest van het recreantenteam:  
Els van de Wal, Mien Verouden, Lies Loots,  
Trees Bekers (Dirks), Diny Mackay, Eef Mobach, 
Corry van Roosmalen, Corry Verhoeven (Tournier), 
Grada van der Velden, Truus Huijbers,  
Petra de Lepper, Marja van der Wijst,  
Mieke van Campen, Tonnie van der Vleut en nog 
heel veel andere namen zijn tijdens het interview de 
revue gepasseerd.  
 
Wedstrijden 
In het begin was Rian de trainster van het team. 
Marian en Corry waren er van het begin af aan bij. 
Corry: “Het voordeel van spelen bij de Recreanten 
was, dat we in de buitencompetitie niet in het 
weekend speelden, maar op de woensdagavond. De 
ene week werd er getraind en de andere week 
speelden we een wedstrijd. Vanaf het begin 
speelden we competitiewedstrijden. Maar omdat er 
maar 1 poule was, konden we niet promoveren naar 
een hogere poule. Niet dat we zo goed waren, hoor, 
maar we zijn toch mooi een keer kampioen 
geworden. ” 
 
Trainen 
Rian: “Ik heb de eerste paar jaren training gegeven 
en daarna heeft Trees Bekers (Dirks) het van mij 
overgenomen.  

Een van de eerste teamfoto’s. 
Boven: Marian vd Boomen, Mien Verouden,  

Els Kox-Moeskops, Els van de Wal, Lies Loots,  
Ans Spork, Dini Mackay. 

Onder: Corry Verhoeven, Monique van Selst,  
Anita Mulder, Corry Ruys-Van Roosmalen,  
Nettie Bijnen-Luijkx, Truus Huijbers en  
Rian van Doormalen 

Een foto uit 1996 van de Pats-Boem-Show mmv 
“Franco Borsato” (Frans Loots)  
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Toen Trees wilde stoppen hadden ze geen opvolger 
en toen heb ik het weer gedaan. Nu is Frans Loots 
alweer zo’n 19 jaar onze trainer.  
Petra de Lepper is al jarenlang de contactpersoon 
van de recreanten. Zij regelt al onze wedstrijden, ze 
zorgt ervoor dat er een scheidsrechter is enz. Zij 
regelt alles voor ons en dat is heel waardevol.  
Maar ook Frans is heel waardevol. Hij heeft er echt 
heel veel voor over. Hij had altijd zijn trainingen 
voorbereid. Hele schema’s kwamen er voor de dag, 
waarvan wij niet meteen alles snapten.” Marian vult 
haar aan: Maar dat kon ook niet met al dat geklets 
van ons. Ik geef het je te doen, hoor met die 
dames!” 
 
Gezelligheid 
Marian: “De eerste jaren waren super gezellig. Dat 
was ook ons doel: lol maken en het gezellig hebben 
met elkaar. Sommigen waren net getrouwd maar 
bijna niemand had kinderen. Als we op zondag 
moesten korfballen (dat was in de winterperiode met 
de binnencompetitie) dan bleven we daarna bij 
‘Onze Kees’ (nu Oersgezellig!) hangen, totdat we 
weer naar bed moesten. Wij waren ook een van de 
eersten met gesponsorde shirtjes. Daar waren we 
natuurlijk heel trots op. Er stond een afbeelding op 
van een CD. Die werd in die tijd door Philips 
geïntroduceerd en wij hadden op onze shirts een CD 
van de Dire Straits staan. De Dire Straits traden 
destijds op in het (POC) Philips Ontspannings 
Centrum.”  

Kraamvisite 
Corry: “Maar naarmate de jaren verstreken, zijn we 
allemaal netjes getrouwd. We hebben heel wat 
feestjes meegemaakt en zijn daarna nog veel vaker 
op kraamvisite geweest.” Mieke: “Voor een team 
hadden we 8 speelsters nodig, maar we hadden zo 
nu en dan wel eens speelsters met een blessure en 
daarnaast was er altijd wel iemand zwanger, of net 
bevallen. Vanaf dat moment werd het wel wat 
moeilijker om alle wedstrijden mee te spelen. Thuis 
moesten we het ook iedere keer geregeld krijgen, 
want we hadden bijna allemaal kleine kinderen en 
zaten met verjaardagen van opa’s en oma’s en 
andere sociale verplichtingen.” 
 
Toernooien 
Marian: “In 1999 zijn we kampioen geworden en we 
deden ook wel eens mee aan 
gezelligheidstoernooien. Ik weet nog dat wij  
6 weken voordat wij gingen trouwen mee hebben 
gedaan aan een toernooi waar ook de partners aan 
meededen.  

7 maart 1999: Kampioen in de binnen competitie. 
Op de platte kar door Oers.  
’s avonds uit eten met het hele team. 

T.g.v. het 50-jarig bestaan werd in april 1999 een 
smartlappenfeest georganiseerd. Elk team deed 
een optreden. De recreanten met Dr. Bernard en 
Manuela.  
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Thomas (mijn man) had nog nooit gekorfbald en ook 
nooit voetbalschoenen aan gehad. Hij kon een paar 
voetbalschoenen lenen maar die waren wel een paar 
maten te klein. Toch heeft hij daar de hele dag op 
rond gelopen. Een paar dagen erna waren er een 
paar nagels van zijn tenen af! Achteraf gezien was 
het niet eens een echt toernooi maar hebben ze dat 
speciaal georganiseerd om foto’s te kunnen knippen 
zodat ze een collage konden maken voor onze 
bruiloft. Toen we trouwden begonnen de nagels van 
Thomas gelukkig alweer aan te groeien.” 
 

‘Trouw Clubke’ 
Mieke: “We hebben zoveel leuke dingen gedaan. Zo 
gingen we iedere winter een keer met z’n allen 
ontbijten bij Motel Eindhoven. Ieder jaar gingen we 
barbecueën bij Onze Kees. Onze uitstapjes naar het 
Sanadome (thermen/welness) waren altijd erg 
gezellig en we hebben ook enkele keren een 
kienavond georganiseerd. Dit was bedoeld om geld 
in het laatje van de club te krijgen. Daarnaast 
hebben we eens een soort fotospeurtocht gehad en 
zijn ooit steppegras gaan eten.” “Ja,” vult Marian 
aan: “en wat hebben we gelachen met al die party’s 
bij de dames thuis. Van Tupperware tot lingerie van 
Chez Dorine, we hebben het allemaal gezien!” 
Corry: “Het mooie van BIO is dat de vereniging 
bestaat uit veel Oerse mensen.  
Het is een ‘Trouw Clubke’, mensen blijven lang lid. 

Met de Bonte Avonden hebben wij ook altijd 
meegedaan en we hebben heel wat themafeestjes 
bedacht (een rock and roll-feest, een 
Schlageravond, etc.) Zo is ook Boergondisch Oers 
een van onze ideeën.” 
 
Tijd om te stoppen 
Maar na 25 jaar is het tijd voor een aantal dames 
om te stoppen en plaats te maken voor een nieuwe 
generatie. Corry is samen met Els 3 jaar geleden al 
gestopt met korfballen en Mieke, Anke en Tonnie 
zijn vorig jaar gestopt. Rian en Marian stoppen er dit 
jaar mee. Ze kiezen er nu voor om te gaan sporten 
wanneer zij dat willen. Marian: “Als ik wil gaan 
fietsen dan pak ik gewoon mijn fiets en ik hoef niets 
te plannen en te regelen. Dat geldt ook wel voor 
tennissen. Bovendien zijn wij al zo lang bezig dat 
niemand uit mijn team zich meer kan herinneren dat 
ik eens ooit een doelpunt heb gescoord vanaf de 
middellijn. Dat was toen best indrukwekkend en nu 
weet niemand het zich meer te herinneren. Toen 
dacht ik: Marian het is tijd om ermee te stoppen!”. 

Recreanten team uit 2010  
(t.g.v. afscheid Tonnie en Mieke) 

Tijdens de BIO - Bingo - BBQ werd afscheid 
genomen van een aantal teamleden. 
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Reis naar Amerika 

Hallo allemaal! 
 
Voor degene die mij nog niet kennen; mijn naam is 
Anouk van der Velden en ik ben 21 jaar oud.  
Ik woon met mijn familie al heel mijn leven in Oerle. 
Of ja, in de  weekenden, want door de week ben ik 
meestal op mijn studentenkamer in Maastricht. Ik 
studeer daar verloskunde en zit op dit moment in 
mijn 3e jaar. Dus nog een jaar en dan hoop ik af te 
studeren. In het kader van een uitwisseling ben ik 
van 4 april t/m 20 mei 2011 naar Ann Arbor in 
Michigan, Amerika geweest. Hier heb ik 7 weken 
stage gelopen in een Universiteitsziekenhuis. Ik zou 
deze stage eigenlijk in het ziekenhuis in Veldhoven 
gaan doen, maar toen deze kans zich aanbood heb 
ik hier meteen op gesolliciteerd. Samen met een 
medestudent ben ik uitgekozen voor deze geweldige 
ervaring. 
We zijn vertrokken vanaf Schiphol en verbleven 
deze 7 weken in een groot studentenhuis op de 
Universiteitscampus. Hier wonen alleen maar 
studenten, dus dat is erg leuk. In het studentenhuis 
woonden ongeveer 25 studenten waarmee we iedere 
avond samen aten. Het was erg fijn om hier te 
verblijven, omdat we altijd gezellig andere mensen 
om ons heen hadden. Al meteen de 3e dag nadat we 
gearriveerd waren, begonnen we met onze stage. 
Het ziekenhuis was enorm, en de eerste dagen ben 
ik dan ook vooral bezig geweest met niet verdwalen! 
Tijdens deze 7 weken heb ik op verschillende  
afdelingen meegelopen, maar vooral met de  
verloskundige die dienst had, en dus de bevallingen 

deed. Behalve met de 
dienstdoende  
verloskundige, heb ik ook 
meegelopen met 
verpleegkundigen, tijdens 
spreekuren, met 
gynaecologen en op de 
triage. De triage is een 
afdeling die de meeste  
ziekenhuizen in 
Nederland niet kennen en  
waar alle zwangere   
vrouwen die iets hebben 

  eerst gezien en 

beoordeeld worden. Uiteindelijk heb ik  
12 bevallingen kunnen doen tijdens deze 7 weken! 
Ik heb ook een heel goed beeld gekregen van de 
verschillen in de culturen. In Amerika bevallen heel 
veel vrouwen met behulp van een ruggenprik, wel 
80%! Veel vrouwen denken daar, waarom pijn lijden 
als dat eigenlijk niet nodig is? De sfeer in het 
Amerikaanse ziekenhuis was enorm goed, veel 
prettiger dan in Nederland. Alle mensen waren 
enorm aardig en super lief. Iedereen was 
geïnteresseerd en had het beste met ons voor, dat 
was echt super fijn om mee te maken! Wel draaien 
de meeste verloskundigen en verpleegkundigen 
enorm lange diensten van  
7.00 tot 19.00 uur, dus 12 uur. Dit was in het begin 
echt slopend, maar daar was ik na een aantal weken 
aan gewend gelukkig. Behalve het stagelopen 
hebben we natuurlijk ook tijd gehad om wat van 
Amerika te zien. Ook zijn ons pap en mam langs 
geweest, wat erg leuk was! Samen hebben we de 
Niagara Falls bezocht.  
 
Ook ben ik 
met mijn 
reisgenootje 
een weekend 
naar Chicago 
geweest.  
Wat is dat  
een enorme 
stad! Ook  
heel de 
Amerikaanse 
cultuur beviel  
me wel, 
lekker koffie 
drinken en 
vaak buiten 
de deur eten. 
Helaas was het weer daar niet zo mooi als hier! Al 
met al heb ik een mega goede ervaring gehad die 
mij alleen maar positieve dingen heeft gebracht. 
Vooral voor mijn latere werk als verloskundige.  
 
Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn stukje 
en ik raad jullie allemaal aan zelf een keer een 
bezoek te brengen aan Amerika. Want ik ga zeker 
nog een keer terug! 
 
Groetjes Anouk van der Velden 

Met mijn ouders bij de Niagara Falls 

Samen met een van de 
verpleegkundige. 
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Trappisje mee un bietje met 
 
Twee maten zitten op een zonnig Oers’ terras en 
hebben weer veel zin in de zomervakantie: 
Harrie: Woar gaode gij dees joar noar toe? 

Wim: Hoezo? 

Harrie: Goade gij nog op vakantie, bedoel ik. 

Wim: Ik en op vakantie. Dès niks vur men jonge, 
vuste wijt weg. Dalijk aan d’n dunne, van die 
olijfolie. Ik wor al misselijk as ikker ân denk. 
Ik ben inne keer in Bels gewist. Daor hebbe 
ze platte frikandellen. Bûhhh. 

Harrie: Nee, Nederlandse frikandellen die zen 
gezond. Doar zitte koeieuiers in. 

Wim: Niks zu lekker as koeieuiers mee veul juin en 
veul majonèze. 

Harrie: Ik goai mee ons vrouw noar de Moezel. Mun 
eige hullemoal van de wirreld af zuipe. 

Wim: Mee die zure Moezelwijn? Gij liever dan ik. 

Harrie: De urste poar doage goade gruwelijk over 
oew nek, mar darnaa gigget wel. 

Wim: ’t Barst van de mugge ân de Moezel, die 
steken oew hartstikke lek. 

Harrie: Dè komt goed uit mee al die Moezel in oew 
flikker. Ken ’t mooi weglopen. 

Wim: … 

Harrie: Wa bende in inne keer stil? 

Wim: Ik krijg buikpijn van jouw gezever. 

Column Wil van de Vorst 

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

Harrie: Gatverdamme wanne meuk, bende gij dè? 

Wim: Hoe zachter ze klinke, hoe harder ze stinke. 

Harrie: Gij bent hullemaol rot van binne man, 
verèkte stinkbuil. 

Wim: Hé klippel, we vatten ‘t ‘r nog een. 

Harrie: Spiernakend de leste dan. 

Wim tegen de bediening: 
Doe hier nog twee trappisjes mee un bietje 
met. 

Harrie: Dè zal ik wel misse ân de Moezel, een lekker 
trappisje mee un bietje met. 

Wim: Loat jullie vrouw toch alléén noar de Moezel 
goan, tis hier in Oers veul schônner… 

Harrie: Ja, ik zou wille dèsse verèkte. 

Wim, na een lange stilte:  
……tis wa. 

Trappisje mee un bietje met. 
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Het Belse Tourtje  
De achtste rit van de  
Oerse Motor Toer Tochten. 
 
Op zondag 26 juni was het al 
vroeg lawaaiig rondom  
d’Ouw School, want het was 
weer tijd voor de jaarlijkse motorrit. 
 
Ongeveer 55 motoren van Oerlenaren, vrienden van 
Oerlenaren en een aantal mensen die eigenlijk wel 
heel graag Oerlenaar zouden willen zijn waren al 
vroeg aanwezig op het startpunt van de rit. 
Natuurlijk ook 
aanwezig maar 
nu nog zonder 
motor was ons 
aller AD ,de 
razende 
reporter van de 
belangrijkste 
media in deze 
omgeving, 
gelokt door de 

spannende 
verhalen en de 
ronkende 
motoren 
maakte hij zijn 
verslag en 
foto’s. 
Bij de koffie 
met Multivlaai 
werden de 

rijders ingeschreven en kreeg men de te rijden route 
op papier en/of elektronisch voor in de TOM-TOM of 
Kees-Kees, afhankelijk van de wensen van de 
deelnemers. 
Na vele en hevige regenbuien in de afgelopen dagen 
hadden wij een afspraak met de weergoden 
gemaakt. Er was ons goed weer beloofd. De 
weergoden hebben woord gehouden want het was 
ongelooflijk lekker weer, precies zoals een 
motorrijder het zich wenst. De rit ging zoals de 
naam al zegt voor het grootste deel door het land 
van onze buren en ook in België kun je heerlijk 
motorrijden op de binnendoor wegen die onze Rinus 
weer had uitgezet. 

De pauze in Lommel bij resto ”de Blauwe Kei”, 
vroeger ooit eigendom van Oerlenaar Maarten 
Keeris, bracht vele rijders weer bij elkaar en het was 
er goed van eten, drinken en buurten precies waar 
de Oerse Rit voor is bedacht. 
Nadat alle rijders veilig waren gearriveerd en de 
motoren weer naar stal gebracht waren, kwamen de 
meeste coureurs terug voor de traditionele BBQ in 
het dorpscentrum d’Ouw School waar onder de 
goede zorgen van Kees en Pedro een prima stukske 
vlees van Maarten v.d. Sande werd bereid. 
Marieke van Kessel werd deze keer motorrijdster 
van het jaar vanwege haar heldhaftige motorritten 
o.a. naar Bali. Ze heeft daar onlangs 4 weken op 
een motor heeft rondgereden. Voorwaar niet 
kinderachtig! 
De sterke verhalen over motorvermogens, dikke 
uitlaten en haarscherp sturen worden nu met het 
uur spannender maar nadat de ”benzine op was” 
gingen we allemaal huiswaarts. 
 
Het was weer leuk geweest en alle deelnemers zijn 
zonder problemen terug gekeerd ,tot de volgende 
keer en iedereen bedankt voor zijn /haar 
medewerking of deelname. 
 
Organisatie Oerse Motor Toer Tochten; 
 
Bob van Soolingen, Martijn van Balen, 
Rinus Hazenberg, Egbert Daal, Jo van Alst,  
Johan van Kessel. 

van links naar rechts; Bob van Soolingen,  
Jo van Alst, Martijn van Balen, Egbert Daal, 
Rinus Hazenberg, Johan van Kessel. 
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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: 

De temperatuurmeter in de cabine van de bus staat 
dik boven de 30°C. Dat komt niet alleen door het 
wat kleffe weer buiten maar ook door de stapel 
geluidsapparatuur naast me. Afgelopen woensdag  
(1 juni) hebben we de apparatuur die voor dit 
evenement nodig was opgebouwd en in de bus 
geïnstalleerd. Achterin de laadruimte zijn de 
luidsprekers, de haspels met kabel, de palen en de 
statieven geladen.  
De bus staat in Stevensbeek bij een Nederlands 
kampioenschap motorcross. Links van de bus duwen 
coureurs en helpers hun motoren terug naar het 
rennerskwartier en achter me staat de volgende 
klasse al weer aan de start. Wat er in de bussen 
moet worden geladen is erg afhankelijk van het 
evenement waar we naar toe gaan. Hier rondom dit 
crossterrein zijn veel bomen en palen om onze 
luidsprekers op te hangen.  

Advertentie in de spotlight 
In de vorige weken verzorgden we het geluid bij 
twee gildefeesten (in Oerle en Riethoven) en omdat 
er rondom een gildeterrein niets staat om iets aan te 
hangen hebben we eigen statieven gebruikt om onze 
spullen neer te zetten.  
 
De bus heeft een 
grote ruimte 
voorin met een 
tafeltje en een 
bank. De 
voorstoelen 
kunnen worden 
gedraaid zodat 
je een plekje 
hebt om te 
verblijven als je 
lang op een plaats moet zijn.  
Vanaf hier kun je het geluid op de verschillende 
plekken controleren en eventueel bijregelen. Het is 
nu zondag, afgelopen vrijdag zijn we hier voor het 
eerst geweest om de kabels te trekken en de 
luidsprekers op te hangen.  
Gisteren (zaterdag) was Gerrit hier en heb ik me 
bezig gehouden met het neerzetten van de spullen 
voor een voetbaltoernooi bij Dees in Wintelre, een 
discotheek voor de zaal bij de Molenvelden en het 
gezelligheidstoernooi bij Bio. Rechts van mij 
donderen nu 30 zijspannen voorbij, het omhoog 
gegooide gruis klettert op het dak van de bus. De 
omroeper weet te vertellen hoe de volgorde in de 
wedstrijd is. Coconut is vaak te vinden op 
gemotoriseerde sport evenementen.  
Er zitten nogal wat motorcrossverenigingen bij onze 
vaste klanten. Zo waren we onlangs in Boekel bij het 
Nederlands Kampioenschap supermotard. Eerder 
hebben we ook al voor het geluid gezorgd bij 
trekkertrek, autotrek en sprintwedstrijden. Elk jaar 
is de KTM-dag op het Landsard terrein weer een 
hoogtepunt.  
Volgende week staat de pinksterrace in Oss op het 
programma. Deze motorrace wordt gereden op een 
van de weinige stratencircuits in Nederland. Nu is 
het daar nog gewoon een industrieterrein dat in de 
komende week verandert in een race circuit. Als wij 
klaar zijn met de geluidsinstallatie hebben we meer 
dan 4 kilometer kabel uitgerold. Een extra 
technische uitdaging is dat de organisatie heeft 
bedacht om halverwege het circuit op ongeveer 500 
meter van de start een tweede omroeper neer te 
zetten.  
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Zet www.oerle.info als startpagina! 
 
Altijd direct alle informatie over Oerle paraat! Alle 
activiteiten in Oerle op een rijtje! Dat gaat heel 
eenvoudig als je op je PC Oerle.info als startpagina 
instelt. Dan kom je telkens als je op internet gaat 
direct op www.oerle.info.  
Bij Internet Explorer (onder Windows) werkt dat zo: 
• Klik op Start (over het algemeen linksonder van je 

bureaubladscherm) en klik vervolgens op 
‘Configuratiescherm’.  
Hier moet wel de weergave zijn ingesteld op 
‘Categorieën’ om de volgende stappen goed te 
kunnen doorlopen.  

• Klik daarna op ’Netwerk en internet
(verbindingen)’.  

• Klik op ‘Internetopties’. Bij startpagina geef je 
www.oerle.info in klikt vervolgens op OK. 

• Sluit het ‘Configuratiescherm’. 
• Open Internet Explorer en voilà zo hoef je nooit 

meer iets te missen. 

Oerle.info als startpagina! 
Als alles eenmaal staat en werkt op een evenement 
hebben wij geluidsverzorgers het redelijk rustig. Af 
en toe loop je een rondje om te luisteren of alles 
nog naar behoren functioneert. Altijd denk je erover 
na hoe het een volgende keer nog beter kan en vaak 
maken we een tekening van de situatie. In 
Stevensbeek is het pauze nu, het publiek neemt een 
frietje, een graafmachine schuift de baan vlak en de 
eerste rijders melden zich al voor de tweede 
manche. Niet alleen bij gemotoriseerde sporten is 
geluid nodig.  

In Oosterhout hingen we geluid bij een modeshow 
van 400 meter en ook bij paardenconcoursen, 
gildefeesten, voetbal-, korfbal-, volleybaltoernooien 
en bij de carnavalsoptochten in Aalst-Waalre en 
Weert zijn wij van de partij.  
Dankzij Coconut weten we dat er een 
kampioenschap twirling is (zoek maar eens op) en 
hoe het er daar aan toe gaat.  
Boergondisch Oers, de markt van TCO en de 
Olympische dag van het vakantieprogramma zijn 
natuurlijk plaatsen waar de Oerlenaar ons kan 
tegenkomen.  
Een hele grote boerenmarkt is EffeNoarGeffe in 
Geffen waar we elk jaar 7 aparte geluidsinstallaties 
neerzetten. Als zo dadelijk de baancommissaris voor 
de laatste keer met zijn zwart-wit geblokte vlag 
zwaait moet ik weer aan de slag.  
Alle spullen die we nu hier hebben hangen en staan 
kunnen dan weer worden afgebroken en de bus in. 
Volgende week moet alles dan weer werkend, zand 
en moddervrij zijn voor de volgende klus.  
 
Behalve het buitengeluid, 
de zogenaamde 
omroepinstallaties met 
lange leidingen, onze 
specialiteit zijn we ook zo 
nu en dan te vinden in 
zalen en feesttenten. In 
de vakantie is er weer in 
Wintelre de 
smartlappenavond en de 
avonden van de 
dorpszeskamp. We zetten 
zo nu en dan nog een discotheek neer en rondom de 
karnaval zijn er de zittingsavonden. We produceren 
onze eigen flighcasekisten en bouwen ook zelf de 
herkenbare groene luidsprekerzuiltjes. Daarbij 
denken we er steeds over na hoe geluidsverzorging 
nog sneller, gemakkelijker maar vooral beter kan.  
 
Coconut is een behoorlijk uit de hand gelopen hobby 
van Gerrit van der Sangen en Joz Stockfisch. 

Herinrichting centrum 

In het voorjaar heeft bureau LOS Stad om Land in 
samenwerking met de Gemeente Veldhoven en met 
vele geïnteresseerde inwoners van Oerle het 
herinrichtingsplan van het centrum opgesteld. 
Dit plan is de voorbije periode verder uitgewerkt en 
wordt op korte termijn voorgelegd aan het College 
van B&W. Na 
goedkeuring 
wordt het plan 
eind augustus 
gepubliceerd op 
de website van de 
gemeente en in 
de Ahrenberger. 
 
Iedereen krijgt 
dan alsnog de 
gelegenheid om 
zijn visie op het 
geheel of op onderdelen kenbaar te maken. Zo gauw 
wij meer weten zullen wij dit via de  
Koers van Oers en de website www.oerle.info mede 
delen. 
 
Wijkplatform Oerle 

Het centrum van Oerle zal 
aangepast gaan worden... 
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Incredible India! 
Reisverslag van Laura Jacobs van haar stage in India 
 
India, een land met een heel bijzondere 
cultuur, een mengelmoes van geloven en 
ontzettend lieve mensen, en het land waar ik 
ruim 3 maanden ben geweest. 
Ik ben Laura Jacobs ben 21 jaar en studeer voor 
leerkracht basisonderwijs aan Hogeschool de Kempel 
in Helmond. In het derde jaar van de opleiding moet 
je een vrije minor kiezen, ik heb voor de minor 
internationalisering gekozen. Dit houd in dat je een 
aantal maanden naar het buitenland gaat om daar 
stage te lopen. Ik heb er voor gekozen om naar 
India te gaan. Dit heb ik gedaan omdat India mij 
heel erg gaaf leek vanwege alle culturen, daarnaast 
leek het me ook een mooi uitdaging. 
 
29 Januari was het dan zover, samen met Moniek 
van Aaken ging ik op weg naar India. Na een weekje 
acclimatiseren in een guesthouse gingen we 
verhuizen naar ons huis in “de slums”, een van de 
armere wijken van de stad Cuddalore, een stad in 
het zuiden van India.  
Wij verbleven daar boven 
het kinderdagverblijf en we 
mochten gaan eten bij een 
familie. Elke ochtend en 
avond zorgden zij voor een 
lekker bordje eten zodat 
wij er op school tegen aan 
konden. 
 

Wij liepen stage op de St. David’s Matriculation 
School. Op school zitten ongeveer 500 leerlingen.  
De jongste zijn 2,5 jaar en de oudste leerlingen zijn 
ongeveer 16 jaar. Ik had daar mijn eigen klas,  
8Th Standard, deze leerlingen zijn ongeveer 14 jaar 
oud. Officieel wordt er les gegeven in het Engels, 
maar hier viel nog het een en ander aan te 
verbeteren. Gelukkig kun je met handen en voeten 
erg ver komen. 
 
Onze tijd op school was ontzettend bijzonder. Het 
onderwijs is daar zo verschillend, de kinderen wordt 
geleerd om alles te onthouden, dat zie je al bij de 
allerjongsten, ze zitten met 50 kinderen van 
ongeveer 3 jaar in een lokaal. De leerkracht zegt 
dan iets voor en al deze kinderen schreeuwen het 
na. Zo leren zij van alles, dit allemaal in het Engels. 
Één probleem, zij kennen nog geen Engels. Gelukkig 
hebben deze leerlingen na al het harde werken tijd 
om even te slapen. 

In de hogere klassen wordt er nog op dezelfde 
manier lesgegeven. Zo worden tijdens een wiskunde 
les alle sommen met de daarbij behorende 
antwoorden op het bord geschreven. De kinderen 
schrijven deze over en bij het examen moeten ze 
deze sommen van buiten kennen want dan worden 
deze letterlijk gevraagd. Heel bijzonder om te zien. 
Wij hebben een keer een testje gehouden. We lazen 
twee keer 20 woorden voor. Daarna moesten de 
leerlingen zoveel mogelijk van deze woorden 
opschrijven. Nu zijn er dus echt leerlingen die  
20 van de 20 woorden goed kunnen onthouden. Wij 
hebben daar ook lesgegeven en hebben met onze 

Even bijkomen (slapen) na al het harde 
werken. 
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lessen biologie en drama geprobeerd de kinderen 
iets anders te leren. Het was ontzettend leuk om dit 
te doen en echt met de kinderen aan de slag te 
gaan. We hebben heel veel met de kinderen gedaan 
en we hebben ook heel veel geleerd in die tijd op 
school. 
 
Op school hebben we veel gezien en geleerd, maar 
ook buiten school hebben we heel veel gedaan en 
meegemaakt. Zo zijn we bij een lokaal festival 
geweest. Tijdens dit festival worden de goden 
geëerd en op de een na laatste dag vind een soort 
van Holy plaats. Natuurlijk moesten wij ook 
meedoen. Voor we het wisten stonden we te dansen, 
en stond de hele wijk om ons heen. Gelukkig was 
daar Amma, de oma van het gezin om ons te 
beschermen. Zodra de mensen te dicht bij kwamen 
werden ze door Amma op afstand gehouden.  

Na het dansen werden wij helemaal onder de inkt en 
poeder gegooid en je moest gewoon verder dansen. 
Dat was zo ontzettend bijzonder. Die mensen vinden 
het gewoon leuk als je mee doet. Zij vinden het dan 
een eer dat je daar bent en met hen meedoet. Dat is 
echt heel erg bijzonder. 
 
Er waren meer hele bijzondere momenten. In India 
wordt men nog uitgehuwelijkt. Op het moment dat 
wij er waren werd een leerkracht van de school 
uitgehuwelijkt en wij mochten hier bij zijn. Het is 
heel vreemd voor ons.  

Eerst zit je dan in een grote zaal, na een tijdje 
komen beide families binnen met eten, sari’s, 
sieraden en andere kostbaarheden. Zij gaan dan 
onderhandelen over een huwelijk. Als de 
onderhandelingen rond zijn mogen de man en vrouw 
op het podium komen. Erg vreemd om te zien 
omdat je weet dat deze twee mensen gaan trouwen 
zonder dat ze elkaar eigenlijk kennen. De vrouw had 
de man een keer een kop koffie mogen brengen 
maar omdat ze niet durfde te kijken had ze hem 
eigenlijk nog nooit eerder gezien. Dan sta je daar, 
twee vreemden van elkaar die over een paar 
maanden 
samen 
gaan 
trouwen. 
Wij kunnen 
ons zoiets 
niet 
voorstellen 
maar daar 
is het de 
normaalste 
zaak van 
de wereld. 
 
Naast alles wat we op school en in de wijk hebben 
meegemaakt hebben we ook nog de tijd gehad om 
uitstapjes te maken en te reizen om zo toch meer 
van het land te kunnen zien. Het is zo’n bijzonder 
land en er is zo ontzettend veel te zien. Wat ik heel 
mooi, bijzonder en echt Indiaas vond was toen we 
op een ochtend in een heilige plaats ’s ochtends bij 
de rivier gingen zitten. Hele stromen pelgrims 
komen dan voorbij om te baden en de kleren te 
wassen. Zo’n kleurrijke mensen massa ’s ochtends 
vroeg is erg indrukwekkend. Zo zijn er zo veel 
indrukwekkende momenten geweest. Je ziet zoveel 
mooie dingen maar helaas ook minder mooie 
dingen. Ondanks alle warmte en liefde van alle 
mensen kent India grote tegenstellingen en heb je 
de hele rijke mensen maar ook hele arme mensen. 
Dit verschil wordt pijnlijk duidelijk als je door het 
hele land rijdt. Ondanks die minder leuke kanten 
van het land is het een geweldig land en kijk ik 
terug op een super gave hele bijzondere periode die 
ik nooit meer zal vergeten. 
 
Laura Jacobs  

Helemaal onder de inkt en poeder en omringd 
door de mensen tijdens een lokaal festival. 



20 

Impressie St. Jans Markt 
Zondag 26 juni vond in Zandoerle de 40e editie 
van de St. Jansmarkt plaats. 
Dankzij het mooie weer trok de markt veel 
bezoekers. Er was weer van alles te koop, van bh's 
tot fretjes. De spekkenkraam was al voor de  
39e keer aanwezig op deze markt. 
In de Kèkschop werden beelden getoond van 40 jaar 
St. Jansmarkt. Voor de kleintjes was er onder meer 
een poppenkast en gratis pizza. 
Het gilde bracht de vendelgroet. 

Koningschieten 
John Kelders heeft zich 
vrijdagmiddag 24 juni tot 
koning van het gilde  
St. Jan Baptist geschoten. 
Met het 152e schot schoot hij de 
restanten van de uit kersenhout 
gemaakte vogel naar beneden. 
Het schieten vond plaats op het 
gildeterrein aan de Wintelresedijk, schuin tegenover 
de aspergevelden van John. Het schieten werd even 
onderbroken toen de hemelsluizen opengingen. 
Het eerste en tweede schot werd geschoten door 
wethouder Caroline van der Weijden en pastoor  
Wil Smulders. 
Ook Gidi van Riet en de voormalige koning  
Piet van der Mierden schoten mee voor de titel. 
Aspergeteler John woont samen met zijn vrouw 
Corrie aan de Zandoerleseweg. 
Hij is voor de komende drie jaar koning van het 
gilde. 

De nieuwe gildekoning voor de komende  
3 jaar, John Kelders. 
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Nog enkele weken te gaan 
dan breekt de vakantietijd weer aan. 
Komen we massaal tot rust 
aan de ver weg gelegen kust. 
 
Zeker niet te dicht bij huis blijven 
je moet je vakantie kaarten kunnen schrijven 
vanuit die exotische oorden 
die je in de folders zo bekoorden. 
 
Weken lopen organiseren,  
de koffers drie keer omkeren, 
voor de vliegreis nog steeds te zwaar, 
redden we het wel, is alles op tijd klaar. 
 
Met caravan of tent op stap in eigen land, 
ook hier hebben we zee en strand. 
Hier is ook veel zonneschijn 
vakantie in Nederland is heus wel fijn, 
 

De vakantieweken vliegen om,  
geniet dus maar,  
want na de welverdiende rust,  
is de plicht weer daar. 
Het strakke keurslijf van het daagse  
leven moet weer aan 
totdat we volgend jaar weer op  
vakantie kunnen gaan. 

Koers cultuur 

Deze maand is het recept van Kim Matheeuwsen. 
 
Zalmbonbons 
 
Ingrediënten: (voor 4 personen) 
 
200 gram gerookte zalm in plakken 
Bosje bieslook 
50 gram crème fraîche 
100 gram grijze garnalen 
1 (rijpe) avocado 
Peper en zout 
Scheutje citroensap 
Gemengde slasoorten 
 
Materialen: 
Huishoudfolie en een kom. 
 
Bereiding: 
Avocado in stukjes snijden en in een kom doen. 
Grijze garnalen, crème fraîche en geknipte bieslook 
in de kom erbij doen. 
Scheutjes citroensap toevoegen en peper en zout 
naar smaak toevoegen. 
Daarna flink stuk huishoudfolie neerleggen en daar 
twee plakken zalm kruislings over elkaar leggen. 
In het midden een flinke lepel van het mengsel 
leggen. 
Daarna dichtvouwen en een bolletje van maken met 
de huishoudfolie. 
Nog een uurtje opstijven in de koelkast en daarna 
uitpakken en op een bedje van sla serveren. 
Ter garnering leg ik er 2 stengels bieslook kruislings 
overheen.  
Succes verzekerd! 
 
Waarom dit recept! 
Wij houden allemaal erg van vis. De kinderen zijn 
niet dol op de crème fraîche dus voor hen maak ik 
alleen de zalm met grijze garnalen. Het gerecht 
presenteert leuk en valt bij onze eters vaak in de 
smaak. Ik vind het erg leuk om verschillende 
gerechten uit te proberen; soms met succes en 
soms iets minder. Dit voorgerecht heb ik ook 
gemaakt tijdens een dinertje met enkele dames uit 
Oers. Iedereen had een gerecht gemaakt (zo ook 
Dorien met haar Portugese tomatensoep, het recept 
van vorige maand). We hebben een hele gezellige 
avond gehad. Daarom wil ik graag de pollepel 
doorgeven aan Anouk Schilleman. Tijdens dit 
dinertje had zij een culinair hoogstandje op 
toetjesgebied gemaakt. Ik hoop dat ze dit  
recept met ons wil delen in de volgende 
Koers……of misschien iets anders lekkers!  
 
Succes Anouk! 

Kim’s creatie 

Oersmakelijk 
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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) 

Deze maand zijn dat groep 7 & 8. 
 
Natte gymlessen  
Wij hebben de afgelopen weken natte gymlessen 
gehad bij zwembad de Ekkerman. We hebben veel 
spelletjes gedaan, bijvoorbeeld trefbal in het  
pierenbadje en wedstrijdjes met flippers aan. Het 
was heel erg leuk. De winnaars van het wedstrijdje 
flipperen waren Meral en Glenn. 
Groetjes, Kasia, Meral en Eveline   
 
AeroTech Event in het Evoluon 

Donderdag 9 juni zijn we met de klas naar het 
Evoluon geweest. We hebben eerst een autootje 
gemaakt die op batterijen werkt. Daarna zijn we 
naar een uitleg van Desso tapijten geweest.  
Toen dat klaar was zijn we naar een show van  
Mad Science geweest. Daar deden ze allemaal leuke 
en grappige proefjes. Als laatste mochten we nog 
allerlei dingen maken zoals een paperclip, button, 
penhouder en fotolijstje. Het was een hele leuke 
dag! 
Groetjes, Anne, Sophie en Noortje  

 
 
First Lego Legue 
Wij gaan dit jaar meedoen aan de FLL en we zijn al 
een beetje begonnen. Van de kinderen van groep 8 
hebben we al heel veel geleerd. Als wij in groep 8 
zitten dan beginnen we pas echt! We hebben al 
namen voor onze teams bedacht en die klinken best 
overtuigend, namelijk: Happy Food, Food Kidz en 
Fresh Food. Het valt misschien op dat al onze namen 
over eten gaan. Het thema is dan ook: Food Factor. 
We hebben al onderzoek gedaan naar wat snel 
beschimmelt. Dat was best wel vies!  
Ook hebben we al een beetje met een robot 
gewerkt. Het programmeren was heel leuk.  
Over een jaar zitten wij misschien wel in het 
buitenland!! 
 
Groetjes, Luuk, Noah,  
Bram en Willem  

Schoolnieuws 

Elke maand hebben we het 
schoolnieuws. Hiermee zetten 
we elke keer 2 of 3 klassen 
van de basisschool een beetje 
in het zonnetje. 
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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 

Nieuws vanuit groep 8 
Geschreven door Eline en een klasgenootje. 
 
Groep 8 was best zwaar maar de laatste weken 
hoeven we bijna niks te doen, we hebben veel leuke 
dingen gehad. Zoals bijvoorbeeld: musical, langer 
buitenspelen, peanutbal toernooi en 
Kamp. En vaak oefenen voor de musical  
We hoeven dus niet veel meer te werken deze 
weken. 
 
De musical.  
We begonnen al vroeg met het oefenen van de 
musical,soms was het dan ook heel saai omdat we al 
zo vaak hadden geoefend. 
We gingen een paar maanden geleden al voor de 
musical oefenen.  

 
 

Op 16 juni was het te zien in d’Ouw school. 
Eerst voor de kleuters op school, en ’s avonds voor 
alle ouders. 

Bij de generale repetitie gingen er nog veel dingen 
niet zo goed maar toen we voor de eerste keer in 
het echt de musical deden ging het best goed. Op 
een paar puntjes na dan. De musical was leuk om te 
doen. 

 
 
Peanutbal  
Op 26 en 27 mei hadden peanutbal toernooi gehad.  
De pineutbal dagen waren heel leuk. Je zag daar ook 
kinderen die je al kende, maar niet vaak sprak. Het 
was een gezellige boel. 
 
Uitslag; 
St. Jan Baptist 1— 31e XD 
St. Jan Baptist 2 - 22e XD 
(denk dat Eline en de rest van de klas weet wat die 
XD voor staat… ik even niet) 

Alle musicalsterren bij elkaar. 

Een scene uit de musical. 
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Dank aan allen !!!! 
 
In het weekend van 4 en 5 juni was er weer 
eens een geweldig geslaagd BIO feest. 

Het 25 jarig bestaan van het eerst opgerichte 
recreantenteam van BIO en het uitstellen van het 
seniorenweekend waren hiervoor de aanleiding. Ook 
wordt er jaarlijks aan het einde van het seizoen een 
OERS gezelligheidstoernooi georganiseerd. Die 
aanleidingen samengevoegd werden gemengd tot 
het BBB feest, het BIO Barbecue Bingo feest. 

In het verleden werd door het recreanten team al 
eens een historisch gezellige Bingoavond 
georganiseerd en dus leek het logisch dat nog eens 
over te doen. 

Om de verwachte toeloop te kunnen huisvesten 
werd bij Geert van Loon een megatent geregeld. 

Het begin was gemaakt. 

Volgende actie was werving van sponsors voor de 
bingo, eerst bij eigen leden en daarna de boer op. 

De gulheid waarmee gegeven werd was opmerkelijk, 
van paardenmuesli tot waardebonnen en van 
kwarktaart tot tafelgrill. Het prijzenpakket was 
groots en divers, maar vooral de inzet van vele lieve 
BIO gezinde mensen was bijzonder en BIO waardig. 
Ook het mooie weer en een goede opkomst maakten 
het tot een succesvol weekend. 

Dank aan: 

• Cafe Restaurant OERSgezellig (aangezien die naam 
erg veel lijkt op die van het toernooi, misschien wel 
een permanente sponsor ☺),  

• Catering Mies van Loon,  
• J.P. Adriaans,  
• Vleesproductie Maarten van de Sande,  
• Coconut geluidsverzorging,  
• Kapsalon van de Looij,  
• Eetcafé “De Kers”,  
• IJssalon “De Kers”,  
• snackbar “De Kers”,  
• snackbar “de Smickel”,  
• IJssalon “De Meerhoeve”,  
• Bakkerij en Eeterij “De Oerse Molenbakker”,  
• Huishoudelijke artikelenwinkel Schennink Wintelre,  
• Administratie en belasting adviesbureau Jack Das,  
• Diëtistenpraktijk Sarayke de Greef,  
• Total Beauty Wintelre,  
• Schoonheidssalon “Blos”,  
• supermarkt Albert Heijn ’t Look,  
• supermarkt Albert Heijn Aalst,  
• Van Doormalen supermarkten,  
• supermarkt Plus van Reijen,  
• Aergon bedrijven,  
• Martijn van Boxtel,  
• Varilux brillenglazen,  
• Rabobank Oerle-Wintelre,  
• Rabobank Eindhoven-Veldhoven,  
• Profile Eersel,  
• Fixet Veldhoven,  
• Dommelse Watermolen,  
• Intersport van de Broek Veldhoven,  
• Versservice Thijsen,  
• V.O.F. De Lepper,  
• Pedicure Praktijk Oerle Annet Drenth. 

Geslaagd BIO feest 

De megatent van Geert van Loon. 
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Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl

Secretariaat: Hanny van den Berg
Postbus 2269, 5500 BG Veldhoven 

( 040-2548079, fractie@cda-veldhoven.nl

En dan willen we ook nog de volgende mensen 
bedanken: 

• Jan Reker van Jan & Jan  
• Karin voor beveiliging, huisvesting en fysieke inzet,  
• Joris, Tim en Ruud voor bevoorrading en tapkunst,  
• Petro van Rooij voor bijzonder muzikale omlijsting,  
• Tiener Comité Oerle voor uitlening van materialen,  
• Mieke voor het maken van de uitnodiging  
• Els voor opsporen van oud- leden,  
• Ad en Trees voor aanleveren van kado’s. 
 
En niet te vergeten: 
• alle deelnemers aan de BBB-avond en het 
gezelligheidstoernooi  

and last but not least: 
alle BIO-leden die er zo als altijd weer stonden 
voor hun clubke inclusief hun partners en/of 
kinderen! Ook Erna is blij. 

D’r wordt gretig afgestreept op de bingokaarten, 
zowel binnen als buiten de tent. 

Vol trots tonen Richard en Jan hun gewonnen prijzen. 

Het regent prijzen... 

Wie lust er nog iets van de barbecue? Jaaaa, ikke. 

BINGO… Voor u de overheerlijke kwarktaart! 
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Nieuwe aanpak 

Nieuwe aanpak Week Amateurkunst 
 
In de week van 14 tot en met 21 mei vond in 
heel Nederland voor de eerste keer de Week 
van de Amateurkunst plaats. Verspreid over 
het hele land waren er ruim 5100 activiteiten 
met meer dan 63.000 deelnemers. Meer dan 
200.000 man publiek zijn getuige geweest van 
diverse optredens, open repetities, concerten, 
tentoonstellingen en open ateliers. 
 
Activiteiten regio Bergeijk, Eersel, Veldhoven 
Ook de amateurkunstenaars in de regio’s Veldhoven, 
Eersel en Bergeijk lieten zich niet onbetuigd. Een 
greep uit de vele activiteiten:  

Harmonie Sint Cecilia had een workshop bij de 
Severinus Stichting, er waren exposities van 
fotogroep Veldhoven, Nelly’s Creatief, 
Schildersatelier Hanneke van der Zanden en 
Schildersvereniging De Rietpen. Open ateliers en 
demonstraties waren er bij ’t Tweespan, het 
HakHok, de Parasol, atelier Soeff, Galerie Hallo en 
het Textiellokaal.  
In de Rabo-zaal van Art4U waren er open repetities 
van harmonie Sub Umbra en de koren Chant’Oers en 
After Eight.  
In theater De Schalm waren er optredens van het 
Veldhovens Mannenkoor, Chant’Oers en Sheliak.  
In de Dwaaltuin werd het Dwaalfestival gehouden 
met doorlopende optredens van lokale artiesten als 
Nico van de Wetering, Annelieke Merx, Ut Reusels 
Muziekske en het Kempisch Symfonie Orkest. Er 
waren in de regio 700 deelnemers die ruim  
1400 man publiek vermaakt hebben. 
 
Nieuwe aanpak 
Omdat het de eerste keer was hebben de 
deelnemers aan de Week van de Amateurkunst en 
coördinator Marco van Dulmen van muziekschool 
Art4U onlangs uitgebreid geëvalueerd. De 
deelnemers waren overwegend tevreden. Toch was 
er wel kritiek te horen. De voorbereidingstijd was 
voor coördinator Marco van Dulmen veel te kort. 

Ook bleef de door Kunstfactor beloofde landelijke 
publiciteit uit of was nagenoeg onzichtbaar, 
waardoor het begrip ‘WAK’ nauwelijks leefde bij het 
publiek. Het digitale publiciteitsmateriaal dat door 
Kunstfactor gemaakt was kwam erg laat en was 
door de deelnemers moeilijk te bewerken. 
Ook de lokale organisatie liet hier en daar te wensen 
over. Sommige soloactiviteiten, die zeker de moeite 
waard zijn, trokken nauwelijks publiek. Daarom 
moet er veel meer worden samengewerkt tussen de 
diverse disciplines. Volgende keer worden daarom 
meer activiteiten geconcentreerd op één locatie. Dat 
is ook voor het publiek veel handiger. Een hele week 
met 2 weekenden is ook erg veel. Daarom wil de 
organisatie proberen om zoveel mogelijk activiteiten 
in de weekenden te plannen. De belangstelling 
doordeweeks is beperkt, zeker bij een versnipperd 
en verspreid aanbod. Wel zou je dan bepaalde 
kunstroutes kunnen maken en deze actief 
communiceren. En, ook heel belangrijk: er komt een 
werkgroep met deelnemers die samen de kar gaan 
trekken.  
 
Volgend jaar vindt de Week van de Amateurkunst 
plaats in de week van 2 tot en met 9 juni. Interesse 
om volgend jaar mee te doen? Nieuwe, leuke 
plannen zijn altijd welkom! Wacht niet te lang met 
het inwinnen van informatie of het zich aanmelden 
maar neem binnenkort alvast eens contact op met 
coördinator Marco van Dulmen van muziekschool 
Art4U: 06- 23 75 44 53, e-mail: m.du@art4u-
kunsteducatie.nl 

Workshop van Harmonie St. Cecilia bij Severinus. 

Open repetitie Chant’Oers in de Rabo-zaal bij Art4U. 
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Verslagje Gildefeest 

Verbondenheid in Vrijheid –  
Vrij Gildefeest Gilde Sint Jan Baptist 
 
Het Gilde Sint Jan Baptist organiseerde op 
zondag 22 mei een vrij Gildefeest in Oerle met 
als thema “Verbondenheid in Vrijheid”. 
 
Voorafgaande aan dit Gildefeest is in nauwe en 
plezierige samenwerking met Boergondisch Oers de 
zaterdagmiddag voor de Oerse kinderen ingevuld. 
De kinderen hadden de mogelijkheid om hun eigen 
sjerp, schildje, trommel en vaandel te versieren. 
Na het oefenen van trommelen, vendelen en zelfs 
met een echte vlakboog schieten, gingen de 
jeugdige gildebroeders en gildezusters in een 
massale optocht langs de eretribune. 

Als laatste werd door de koning van het Gilde Sint 
Jan Baptist een prijs uitgereikt voor de beste 
tamboer en vendelier. 

--***-- 
Met als achtergrond het TopPop decor van 
Boergondisch Oers is de feestavond op zaterdag  
21 juni ludiek gestart met een bierfietswedstrijd. 

Ook nu was het weer overduidelijk dat Oerse 
mensen sportief zijn aangelegd, wel van een 
wedstrijdje houden en kunnen genieten van een glas 
bier. Dat er hier en daar wat gemorst werd, mocht 
de pret niet drukken. 

--***-- 
Ondanks de regenachtige start op zondag 22 mei is 
het uiteindelijk een fantastisch Gildefeest geworden. 
Gestart met de plechtige Gildemis, opgevolgd door 
een koffietafel in de Gildekamer en erewijn 
(geschonken door de Gemeente Veldhoven) in de 
feesttent, was het om 13:00 uur tijd voor den trek 
(optocht) van de aanwezige Gilden. 
Onder veel belangstelling trokken de 26 gilden met 
veel enthousiasme door de straten van Oers. 
Vervolgens gingen ze naar het hoofdterrein. Het 
publiek waande zich een beetje in de middeleeuwen. 

Enigszins gehinderd door een stevige wind gingen 
daarna Gildebroeders en Gildezusters de sportieve 
strijd aan om zodoende aan het einde van de dag 
het beoogde zilver in ontvangst te kunnen nemen. 
Om de overwinning te vieren is door menigeen 
geproost en wij kunnen dan ook als Gilde Sint Jan 
Baptist, dankzij de medewerking van vele 
vrijwilligers, sponsors, adverteerders, begunstigers, 
zilverschenkers, B&W Veldhoven en gildebroeders 
terugkijken op een memorabel vrij Gildefeest. 
 
Laurens Koenen 
Hoofdman van het Gilde Sint Jan Baptist te Oerle. 

De fietsen voor de bierfietswedstrijd staan klaar. 

Zaterdagmiddag sessie: oefenen van het trommelen. 

Optocht van de aanwezige Gilden. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

BIO’s gezelligheidstoernooi 

Hieronder een kleine impressie van het BIO’s 
gezelligheidstoernooi van 5 juni. 
Meer foto’s zijn te vinden op de website van BIO, 
www.biokorfbal.nl. 
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

 
 
 

Wat heb je nodig:  
- Papier. 
- Zand. 
- Lijm. 
- Lapjes stof. 

Uitleg: 
1. Smeer een blad papier in met lijm (bijvoorbeeld 
 behangerslijm) en doe daar het zand op.  
2. Schud het overtollige zand eraf. Wat je nu hebt 
 gekregen is het strand.  
3. Knip van stukjes stof rechthoekjes voor de 
 badlakens en plak die op het strand.  
4. Nu kun je ook nog mensen maken die op het 
 strand liggen. Dat kun je doen van papier of je 
 kunt de poppetjes van lego of playmobil 
 gebruiken om ermee te spelen. Zet ook hier en 
 daar nog een tasje neer, een luchtbed of een 
 strandbal. En klaar is je badgast. 
 
Dit idee is ingezonden door: Anneke Schimmel 

Knutselen; badgast  
 

 
© Copyright www.knutselidee.nl 
 
Wat heb je nodig:  
- Geprinte figuren (zie volgende bladzijde); 
- Schaar; 
- Lijm; 
- Rietje; 
- Glas drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitleg: 
 
1. Kopieer de figuren op de volgende pagina of druk 

de pagina uit de digitale koers af op papier.  
2. Knip daarna de figuren netjes uit en vouw het 

over de stippellijnen. Het plakrandje kun je 
gebruiken om de hoedjes rond te vouwen.  

3. Dan een rietje er door steken en in je glas zetten. 
Het hoedje dekt nu mooi het glas af en kunnen er 
geen vliegen en wespen in je glas komen. 

Knutselen; hoedje voor je glas 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Hoedje voor je glas 
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 Hij vertelde me dat het komt omdat hij graag en 
goed kan tekenen. Een neef van hem is metselaar, 
en toen hij daar een keer was heeft hij –Pepijn zelf- 
allemaal huizen getekend. Hij wil later ook die 
richting op qua architectuur. Maar als dat niet lukt of 
zo, zou hij heel graag achtbanen ontwerpen. Bij mijn 
vraag of hij dat goed kan, achtbanen tekenen en zo, 
vertelde hij uitgebreid over de automatische 
achtbaan die hij heeft gebouwd van zijn K’Nex set.  

Nou, hij had niet overdreven!! Er staat inderdaad 
een fantastisch bouwwerk in de kamer tentoon- 
gesteld! Ik kon bijna niet geloven dat hij dat 
helemaal zelf heeft gedaan, maar zijn moeder 
bevestigde zijn verhaal. Dus moet ik het wel 
geloven. Er staat ook nog een reuzenrad bij. Echt 
geweldig Pepijn! Ik gaf mama meteen de tip om een 
foto van hem te maken waarop hij naast het 
bouwwerk staat, als ‘bewijsmateriaal’ zeg maar. 
 
Na het tentoonstellen van dit alles wil hij graag weer 
gaan spelen met zijn vriend Ira en rest mij alleen 
aan mama nog de vraag hoe je Pepijn het beste 
kunt omschrijven. Hij wordt omschreven als een 
vrolijk, rustig en sociaal kereltje. En dat klopt wel. 
 
Pepijn, ik vond het gezellig om met je te kletsen. 
Veel plezier met je prijs! 

De winnaar van deze maand is, Pepijn Hamburg. 
Deze keer moet ik de winnaar voor de verandering 
niet gaan opzoeken in Oerle maar in Veldhoven. Dat 
is voor mij weer eens wat nieuws want dat komt niet 
vaak voor! Ik was dus natuurlijk nieuwsgierig hoe hij 
aan de kleurplaat van de Koers kwam! Hij zei hij dat 
hij die via tante Lies en ome Frans had gekregen. 
Die wonen wel in Oerle en die dachten dat hij het 
wel leuk vond om wat te kleuren terwijl mama aan 
het repeteren was. Mama Jeannette zit bij het koor 
The Unity –net zoals bijna de hele familie- en had, 
zoals ik al zei, een repetitie. 
 
Maar goed, hij zit dus ook niet op basisschool  
St. Jan Baptist maar op de Dick Bruna school in 
groep 5. Pepijn is 9 jaar oud -1 oktober word hij 10- 
en woont op Havik nummer 6. Hij woont daar samen 
met mama Jeannette, papa Koen en zusje Willemijn. 
Zijn beste vriend Ira is toevallig bij hem aan het 
spelen op het moment dat ik het interview ga doen. 
Hij heeft nog meer vrienden, zeker op school…zoveel 
dat het niet op een hand is te tellen. 
 

Zijn hobby’s zijn tekenen, 
knutselen en met zijn K’Nex 
hele gebouwen maken. 
Daarnaast zit hij sinds 1½ jaar 

bij scoutingclub Hertog Jan van Brabant. Hij is zoals 
ze dat noemen nog een welp. Wat hij ook graag 
doet is trampoline springen. Er staat een hele grote 
bij hun in de tuin. Vandaar dat hij het goed kan. Ja, 
hij is een echte acrobaat! Hij vertelt me dat hij al 
een salto kan maken op dat ding. Nou, dat wilde ik 
wel eens zien! En ja hoor, een heuse salto deed hij. 
Knap hoor Pepijn! Ik waag me er niet aan…heb mijn 
leeftijd tegen. Pepijn wil heel graag op zwemmen. 
Niet om zijn diploma ’s te halen natuurlijk, die heeft 
hij al lang! Nee, hij wil graag leren snorkelen, 
duiken, reddingzwemmen en zo. Maar hij moet daar 
nog eventjes mee wachten omdat mama eerst meer 
tijd moet hebben. Meer tijd om hem te brengen en 
te halen bijvoorbeeld. Naast al dat bewegen, vindt 
hij muziek leuk. Zijn eerste favoriet is Michael 
Jackson. Ik vroeg toen of hij er nog een had. Eentje 
die nog nieuwe liedjes uit kan brengen en toen zei 
hij dat hij Ralph ook wel leuk vindt. Uiteraard kom je 
dan vanzelf bij het onderwerp disco’s van de Plus. 
Daar heeft hij er heel veel van! En net zoals bijna 
alle andere kinderen, doet hij mee aan de rage van 
de AH dierenplaatjes. Ik moet bekennen dat ik zelf 
net zo gek ben, want ik ben ze zelf aan het 
verzamelen voor mijn eigen kinderen. Op televisie 
kijkt hij graag naar de zender Nickelodeon. De serie 
die hij het leukst vindt is “Zack & Cody”. Hij noemde 
nog een andere, helaas weet ik de naam niet 
helemaal. Ik heb nog geprobeerd om het op te 
zoeken, maar kon niets vinden wat er op leek. 
 
Later wil hij graag architect worden. Dat is 
niet een beroep wat elk kind wil gaan 
uitoefenen. Dus wil ik uiteraard graag 
weten waarom hij dat zo graag wil worden. 

Pepijn bij zijn bouwwerk. 

Uitslag kleur/knutselplaat van Mei 2011;  
“huisjes in het rond” 
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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 29 augustus 2011 
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 Juli 2011’ en druk de pagina af. 



Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 

 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: publicatiebord@koersvanoers.nl 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 

Juli  
23 Ophalen oud papier 
  
Augustus 
4 Ophalen plastic afval 
7 t/m 19 Vakantieprogramma Oerle: 

 7: Olympische Dag 
 9+10: Bivak Oerle 
 9+10+11: Bivak Valkenswaard 
 12: Speeltuin 
 13: Avonturentocht 
 16: Bobbejaanland 
 17+18+19: Wandel-3-daagse 
 19: Afsluitingsavond 

18 t/m 21 TCO: Bivak 
27 Ophalen oud papier 
27 Stichting Historisch Oerle: presentatie boek 

“Witte nog?” tijdens dahliatentoonstelling 
Groen en Keurig in d’Ouw School 

27 + 28 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 
28 TCO: Afsluitingsfeest 
31 Vergadering Wijkplatform 
  
September  
1 Ophalen plastic afval 
6 KVB: Lange fietstocht 
7 KVO: Openingsavond (20.00u) 
14 KVO: Voorlichtingsbijeenkomst van de GGD 
17 t/m 20 Kermis in Oerle: 

17: Opening Kermis 
26 KVO: Start Volksdansen (19.00u) 
28 KVO: Kienen voor mooie Chrysanten  
29 Ophalen plastic afval 
  
Oktober   
5 KVO: Krans maken van hortensia’s 
12 KVO: Bowlen in Veldhoven 
16 TCO: Pretpark 
17 KVB: Informatie over erfrecht en uitvaart 
19 KVO: Moederdagviering 
19 Vergadering Wijkplatform 
22 Ophalen oud papier 
27 Ophalen plastic afval 
29 - 2/11 Groen en Keurig: Pompoenenplezier met 

Halloween (tot 2 november) 
29 - 2/11 KVO: Halloween 

November   
6 Groen en Keurig: Prijsuitreiking 

pompoenenplezier 
16 KVB + KVO: Avond samen met elkaar 
24 Ophalen plastic afval 
26 Ophalen oud papier 
28 KVB: Sinterklaasviering 
30 KVO: Sinterklaasavond 
  
December  
7 Vergadering Wijkplatform 
7 KVO: Kerststukjes maken 
12 KVB: Doe-avond Kerst 
14 KVO: Kerstviering 
19 KVB: Kerstviering 
22 Ophalen plastic afval 
23 Chant’Oers: Kerst samenzang met 

Veldhovens Muziekkorps  
24 Ophalen oud papier 

Agenda 2011 

Agenda 2012 

Juni  
1 + 2 Boergondisch Oers 
2 t/m 9 Week van de Amateurkunst 

De volgende kopijdatum is 
29 augustus 2011 

In augustus verschijnt er geen 
Koers van Oers. 


