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• Veel kampioenen 

• Oerle in Guiness Book of 
Records? 

• Oerle.info in de lucht 

• Witte nog?  
op tijd bestellen... 

• Nieuwe soort koekjes? 

Alle vaders,  
een fijne vaderdag 



Foto-impressie van Boergondisch Oers (en het Gildefeest op de laatste pagina) 

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn foto’s van het Gildefeest te zien... 
Foto’s: Willem Binnendijk en Ad Adriaans. Kijk ook eens op www.willembinnendijk.nl en www.boergondischoers.nl 
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Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
Ine Loijen, Wim Luijkx, Carolien Sandkuijl - Kickken,  
Chris Sandkuijl, Marlène Snelders-Linssen, Kitty Tholen - Jacobs,  
Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel 

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 

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

Verschijningsdata 2011 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

7 27-06-2011  28 (13-07-2011) 

8 29-08-2011  37 (14-09-2011) 

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers) 

9 26-09-2011  41 (12-10-2011) 

10 31-10-2011  46 (16-11-2011) 

11 28-11-2011  50 (14-12-2011) 
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Dankbetuiging 

Namens ons mam, mijn broer en mijn zussen wil ik 
iedereen bedanken die ons heeft bijgestaan tijdens 
het ziekbed, het overlijden en de begrafenis van ons 
pap: Bert Huijbers. 
 
Het was en is voor ons een 
hele steun om zo omringt te 
zijn door zoveel lieve mensen. 
 
Allemaal hartelijk dank. 
 
Familie Huijbers-van Gestel 

Hulp aangeboden... 
Hallo ik ben Tim van Herk. 
Ik wil graag een zakcentje bij 
verdienen. 
Ik was graag auto’s. Voor 5 euro 
was ik uw wagen oogverblindend 
schoon. 
Als u interesse hebt bel dan naar 
( 040 - 2055110 

BIO C1 kampioen 

Op zaterdag 28 mei heeft de C1 haar laatste 
wedstrijd gespeeld en we zijn KAMPIOEN 
geworden! 
De wedstrijd was heel spannend, want in de hele 
wedstrijd werd maar 1 keer gescoord! Dit was ook 
nog een strafworp en werd gezet door Emma. 
Na het laatste fluitsignaal kon het feest dan eindelijk 
losbarsten! 
Als eerste kregen alle meiden een kampioensshirt, 
een mooie roos en een chocolade medaille. Hierna 
kon de taart met teamfoto aangesneden worden en 
vervolgens gingen we op de platte kar door heel het 
dorp!  

En heel Oers weet ondertussen dat de C1 van BIO 
kampioen is, want we hebben met z’n allen 
gezongen, geschreeuwd en gedanst op de platte 
kar. Vervolgens stond er nog een activiteit van de JC 
op het programma, waarna we met z’n allen nog 
frietjes zijn gaan eten. We hebben echt een 
superleuk kampioensfeest gehad! 
We willen iedereen bedanken voor deze geweldige 
dag en ook voor de shirts, de platte kar, de taart, de 
champagne, de medailles en wat we allemaal nog 
meer hebben gekregen. 
 
Groetjes van de meiden, Coach en  
Trainers van BIO C1! 

Bovenste rij van links naar rechts:  
Marleen van Limpt (coach), Lea van Ooijen
(trainster), Lotte Teeuwen, Esther van Nunen, 
Charlotte van Deursen, Meike Jacobs, Jette Jacobs, 
Sanne van de Aa, Lotte van Kuijk(trainster). 
Onderste rij van links naar rechts:  
Emma Boerekamps, Sofie Roggeveen,  
Britt Reurings, Jessie van de Velden. 
 
Op de foto ontbreken: Laura Jacobs(trainster) en 
Kim van Wifferen(trainster). 

RKVVO G1 tegen RKKVO 1 

De wedstrijd RKVVO G1 tegen RKVVO 1 heeft plaats 
gevonden op dinsdagavond 10 mei. RKVVO G1 heeft 
gewonnen met 9-7. 
Daarna vonden er nog penalty’s plaats waar het 
gelijk opging. 
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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 

Overpeinzingen 

Twee kleine donkere oogjes liggen me vanaf de 
vloer aan te kijken. 
Twee oogjes in een klein blond lijfje. 
Het zijn de oogjes van Sunny. En Sunny is het 
hondje, dat mij sinds een paar weken gezelschap 
houdt. 
 
Ik kwam hem tegen op internet en het diertje zat al 
ongeveer een maand in een asiel. Zomaar door 
andere mensen afgedankt en buiten de deur gezet. 
Of op de een of andere manier 
zoekgeraakt en geen mens die 
de moeite nam om hem op te 
sporen. Ja, precies weet je dat 
natuurlijk niet met een 
vondelingetje. Die heeft nu 
eenmaal geen 
herinneringsboekje bij zich 
wanneer hij aan de deur 
klopt. 
 
Maar eigenlijk ben ik de mensen, die hem zonder 
adres voor het asiel achter lieten en die ik normaal 
geen knip voor de neus waard zou vinden, nu erg 
dankbaar. 
Dankzij hen heb ik voortaan tenminste een hondje in 
huis, dat mij gezelschap biedt. 
 
We kunnen het ontzettend goed vinden met elkaar. 
Al vanaf het eerste moment dat we elkaar in de 
ogen zagen, was die broodnodige ‘click’ daar! Die 
‘click’, die echt nodig is om het goed te hebben met 
elkaar. 
Sunny is de naam die ik hem gegeven heb, omdat 
hij als een klein zonnetje door mijn leventje gaat. 
Hij volgt me op de voet, is altijd blij als hij me ziet 
en luistert keurig naar zijn naam. 
 

En natuurlijk ik weet het wel, geen hond of wat dan 
ook zal ooit het verlies van mijn lief kunnen 
goedmaken, maar dit kleine diertje is wel degelijk in 
staat om mij weer lichtstraaltjes te laten zien. 
Daar zijn zelfs geen zonnige dagen voor nodig. 
 
Het is echt niet de hond die mijn lief voor ogen had, 
toen hij me aanraadde om toch maar weer een hond 
te nemen wanneer hij niet meer bij mij zou kunnen 
zijn. 
Hij hield van grote honden. Honden die je zag en 
waar je iets mee kon doen. 
Toch weet ik zeker dat ook Manlief zou zijn gevallen 
voor dit schattige beestje, dat ik nu als huisgenootje 
heb. 
Een grote hond zou ook niet handig meer zijn hier 
op dit appartement. 
Stel je voor dat de lift geen dienst zou doen … dat 
gebeurt hier soms wel eens … dan zou ik toch een 
grote hond niet helemaal die trappen af kunnen 
dragen …! 
Met Sunny lukt dat best. Die kan als het moet nog 
wel in mijn boodschappentas. 
 
Heus, ik ben dik tevreden met dit lieve beestje, dat 
een rust uitstraalt waar ik heel veel behoefte aan 
heb. 
Bovendien zorgt dit dier ervoor dat ik zeker elke dag 
een aantal keren mijn huis uitkom of het nu mooi 
weer is of lelijk. 
En dat is tenslotte goed voor ieder mens: bewegen 
in de buitenlucht. 
 
Thea. 



4 

Without you 
 
Twee jaar geleden vierde Rabobank Oerle-Wintelre 
haar 100-jarig bestaan met het Eurovisie 
Songfestival. Als bestuurslid van de Rabobank zat ik 
in de organisatie van dit prachtige spektakel. Een 
maand na dit feest kwam ik in contact met Paul de 
Corte. Paul ging als freelancer voor Van de Vorst PR 
werken. Is dat nou toeval of niet? 
 
Ik hoor u al zeggen: “Hoezo toeval? Wie in 
hemelsnaam is Paul de Corte?” Welnu, ik zal het 
even toelichten. Paul was enkele jaren geleden 
leadzanger van het duo Re-union. Zij deden in 2004 
mee aan het Eurovisie Songfestival in Turkije met 
het lied ‘Without you’. Re-union is de laatste 
Nederlandse deelnemer geweest die in de finale van 
het Eurovisie Songfestival heeft gestaan.  
Sindsdien hebben onder andere Glennis Grace, 
Sieneke, De Toppers en De 3JS verwoede pogingen 
gedaan om de finale te halen. Het is ze helaas niet 
gelukt. Paul de Corte wel. En sinds het Oerse 
Songfestival werkt Paul voor ons. Dat is toch toeval! 
 
Ik ben nog steeds dankbaar dat ik het 100-jarig 
bestaan van de bank als organisator heb mogen 
meemaken. Het was een grootse ervaring. Ik ben 
ook dankbaar dat ik vier jaar zitting heb gehad in 
het bestuur van Rabobank Oerle-Wintelre. Vanwege 
de invoering van het Rabomodel is het bestuur 
komen te vervallen en zit mijn functie erop. Het 
waren enerverende jaren waarin de bank, ondanks 
de financiële crisis, fier overeind is gebleven. Vooral 
dankzij de inzet van alle medewerkers. 
 

Column Wil van de Vorst 

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

In de nieuwe organisatiestructuur heeft Rabobank 
Oerle-Wintelre een benoemd directieteam, een raad 
van commissarissen en een ledenraad. Het is goed 
om te zien dat er veel mensen actief betrokken zijn 
om het succes van de bank te continueren. De 
coöperatieve bank is van ons, wij maken er gebruik 
van, en op haar beurt stimuleert de bank onze 
talrijke dorpsactiviteiten. Waar zouden we zijn 
‘Without you’, Rabobank? 

Het was een grootse ervaring.  
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(Advertentie) 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 6, nummer 1, 1973. 
 
Indruk van de nieuwe 2de klas... 
 
Marie José Beex vertelt van de eerste dagen in 
de klas. 
Ik heb kwaaie zin. Ik heb in de hoek gestaan. 
En ik ben pastoor geweest. (De leerling,die aan de 
beurt is die dag, moet overal voor zorgen, en ook 
voorbidden. Ik zei tegen haar kom pastoor,bidt eens 
voor, vandaar dat ze zegt,ik hen pastoor geweest) 
De meester heeft voorgelezen,en toen ik pastoor 
was,mocht ik het bord schoonvegen,en de borstels 
uitkloppen,en de doek. En ik mocht ook zeggen,wie 
er naar het bord mocht. Wij hebben 35 kinderen op 
school. En we hebben gelezen,en een hele goeie 
meester op school. We hebben ook taal gehad en 
rekenen. 
 
Anita van Herk vertelt alles wel eerlijk. 
Ik heb wel eens ook straf. Ik heb wel eens soms 
foutjes. Naar school gaan is best fijn. Als de bel 
gaat, dat vind ik fijn. Meester is soms kwaad. 
Nu ben ik blij. Rekenen vind ik fijn. Tekenen vind ik 
fijn. En sommen heb ik klaar. En lezen hebben wij 
gedaan. En rekenen hebben wij gedaan. En tekenen 
hebben wij gedaan. O,die Robert Segers toch! 
We hebben héél veel sommen gemaakt. 
We moeten altijd sommen maken. We moeten altijd 
leren. Dat doe ik altijd niet graag. Ik ging niet graag 
onder de Okki. Wij moeten altijd schrijven. 
Vindt jij dat fijn? 
 
Zo'n kleine Tommie van Selst. 
Ik vond het niet fijn.  
Omdat ik aan een klein tafeltje zit. Ik wil aan een 
groot tafeltje. Er moet een groot 
tafeltje staan.  
Dan ben ik pas tevreden.  
Maar bij de meester kun je lachen. 
 

Cor van der Velden heeft zich wel een beetje 
"verraden" 
Wij hebben gerekend,en geschreven en gelezen. 
Maar ik vind het héél leuk op school. Want ik zit 
weer achteraan (!!!!!) Ik zit héél goed,want de 
meester die maakt grapjes. En dan lachen wij. 
Iedereen mag één dag de meester helpen. 
Mar ik ben nog niet aan de beurt geweest. 
 
Henriëtte Moolenaar 
Echt leuk. Ik leer goed op school. Als ik goed leer 
krijg je een stempel. Op de speelplaats ben ik wel 
eens gevallen.Maar niet vaak. 
Ik zit nu pas in de eerste klas. Ik vind het best fijn 
hoor. Je moet goed leren, als je goed leert vindt 
mama het fijn. 
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Parochieberichten: 

Overleden: 
† Bert Huijbers, echtgenoot van Betsie van Gestel, 

Nieuwe Kerkstraat 16  (83 jaar) 
† Thom Roosen, echtgenoot van Dimph Verberne, 

Parklaan 17  (80 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 in de St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van 18 – 19 juni: Feest H. Drie-eenheid 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders.  
In de H. Caeciliakerk is om 19.00u een naviering 
Communicanten (The Unity) 

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

Vrijdag 24 juni: Geboortedag St. Jan de Doper 
vr 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (St. Janskoor) 
Wijding van de St. Janstrossen en vendelgroet 
door Gilde St. Jan Baptist 

Weekeinde van 25 – 26 juni: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering  

met pastoor W. Smulders.  
Wijding van de St. Janstrossen  

zo 9.30 uur: Eucharistieviering  
met pastoor W. Smulders 

Weekeinde van 2 – 3 juli: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering  

met gebedsgroep (The Unity) 
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering  

met gebedsgroep (St. Janskoor) 

Weekeinde van 9 – 10 juli: 
za 19.00 uur: Geen viering in deze kerk,  

u bent welkom in H. Caeciliakerk 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering  

met pastor J. van Doorn 

Weekeinde van 16 – 17 juli: 
za 19.00 uur: Geen viering in deze kerk,  

u bent welkom in de H. Caeciliakerk 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering  

met pastoor W. Smulders 
 
Attentie: 
Op zaterdag 9, 16, 23 en 30 juli is er geen viering in 
onze kerk, u bent dan welkom in de H. Caeciliakerk, 
Dorpsstraat 18. 

Eerste Communievieringen 2011 
 
Op zondag 22 mei startte de reeks  
Eerste Communievieringen van dit jaar met  
13 leerlingen van de Internationale School in de 
St Jan de Doperkerk in Oerle. De kinderen waren 
enthousiast over de voorbereidingen, die zij van 
pastoor Smulders ontvingen. Over het algemeen 
betreft het kinderen, wiens ouders hier slechts 
enkele jaren voor hun werk in Nederland verblijven 
en waarbij op school de voertaal Engels is.  
Een zestal van hen woont in Veldhoven, maar ook 
vanuit Eindhoven en Helmond wisten zij voor dit 
doel onze kerk te vinden.  
Alvorens hun communie te doen hebben deze 
kinderen eerst een viering van verzoening gehad 
waarin ze hun eerste biecht hebben gedaan.  
 
Hun namen zijn: 
Ethan Woodvine, Gaia Vignoli, Tegen Olivia Rennie, 
Laurenz Schneeberger, Guillaume Laboissière,  
Gisele Libert, Vevey Libert, Luc Verard,  
Simone Pozzoni, Tommaso Pozzoni, Paul Leduc,  
Alex Wilson en Tomasi Connor. 
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Hieronder geeft een communicant van de 
Internationale School weer hoe hij dit ervaren 
heeft; 
 
Ethan’s thoughts on communion. 
 
I really enjoyed my lessons with Father Wil because 
I got to learn a lot more about my religion and all 
that god and Jesus have done for us.  
 
It also showed me that God is every where, he is in 
Australia with me, with my friends in France and 
here in the Netherlands also. I learnt that no matter 
where we come from we all have somewhere to go 
and feel loved. 
I really enjoyed both of the ceremonies for my 
reconciliation and my communion and although  
I was a little scared to talk in front of everyone.  
I felt proud to be able to be a part of our mass. 
 
Thank you Father Wil, for guiding me and teaching 
me the ways, of our Lord Jesus Christ. 
 
Ethan Woodvine 
 
 
 
Hierbij de vertaling; 
 
Ethans gedachten over de communieviering 
 
Ik heb echt genoten van de lessen met pastor Wil 
omdat ik veel geleerd heb over mijn geloof en alles 
wat God en Jezus voor ons doen.  
Het heeft met ook geleerd dat God overal is. Hij is in 
Australië bij me, Hij is bij mijn vrienden in Frankrijk, 
maar ook hier in Nederland. Ik heb geleerd dat het 
niet uitmaakt waar je vandaan komt, we hebben 
allemaal een plaats om naar toe te gaan waar we 
ons geliefd weten.  
Ik heb genoten van beide missen. Zowel die van de 
verzoening als van mijn communieviering ook al was 
ik een beetje bang om voor iedereen te spreken. Ik 
voelde me trots dat ik in staat was om deel uit te 
maken van de mis. 
 
Pastoor Wil bedankt omdat u me de weg gewezen 
hebt en geleerd hebt over onze God, Jezus Christus.  
 
Ethan Woodvine 

Verder deden op zondag 29 mei 7 kinderen uit 
Zonderwijk - ´t Look hun Eerste Communie.  
Deze kinderen werden door pastor Jos van Doorn 
voorbereid. Zij hadden in ieder geval een 
zonovergoten dag. Hun namen zijn:  
Tristan v.d. Boogaard, Sam Brouwers, Stan Custers, 
Laura Franken, Matthijs van den Heuvel,  
Vera Jansen, Mirthe van Lieshout. 
 
Op Hemelvaartsdag 2 juni waren tot slot de Oerse 
kinderen aan de beurt. Ook zij werden voorbereid 
door pastor Jos van Doorn met behulp van enkele 
ouders. Ook zij hadden een zonovergoten dag.  
De communicanten zijn:  
Stef van Beers, Emma Buijs, Aron Das, Ruby Feyen, 
Stijn van der Heijden, Bas van Hoof, Chris Jansen, 
Floor van Lier, Sterre van Lieshout, Britt Renders, 
Jens Reuter, Loïs Sandkuijl, Pippa Slaats,  
Mart van der Velden, Stan van Vlerken,  
Timo van der Waerden, Marc Whitrick en  
Estelle Winthagen.  
 
Hierna volgen nog enkele ervaringen van de Oerse 
communicanten. 
 
De ervaring van Loïs Sandkuijl: 
 
Hoi, ik ga vertellen hoe het 
was met de communie de 
hostie smaakte naar een 
ijs koekje (lekker mmm) 
en we hadden ook 
gezongen we hadden  
4 liedjes gedaan maar we 
hadden er 6 geleert (hoe 
kan dat???) maar ik moet 
zegen het was heel leuk 
om te doen echt waar!!!!! 
En we hadden ook veel 
opdrachten gedaan (dat 
was ook heel leuk!!!) 
 
Lieve groet Loïs doei 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺!!!! 

Loïs Sandkuijl in haar 
communiejurk. 
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Van Jens Reuter: 
ik vond de communie heel leuk. De mis was heel 
leuk. toen we thuis kwamen van de kerk was 
iedereen er al. ik heb 
een horloge gekregen 
van papa en mama . 
het was heel mooi weer 
en we hebben de hele 
dag in het zwembad 
gespeeld en op mijn 
nieuwe buikschuifbaan 
gegleden. 
 
groetjes jens  
 
 
 
Van Mart van der Velden: 
 
Mijn eerste communie 2 juni 2011 
 
Donderdag met hemelvaart 
stonden we smorgens vroeg op ik 
moest douchen en mama deed 
mijn haar en we deden mooie 
kleren aan,we gingen naar de kerk 
we maakte eerst nog een foto en 
toen gingen we de kerk binnen. 
Daar zaten heel veel mensen. we 
gingen voor in de kerk zitten,we 
hebben liedjes gezongen die we 
geoefend hadden en de pastoor 
leestte ook nog voor. 
Toen moesten we voor de pastoor staan en kregen 
we onze eerste hosti samen met mama en papa. 
Toen gingen we naar de tuin van de pastoor en er 
werden foto’s gemaakt,eerst alleen en toen ook nog 
samen met mama en papa. 
Daarna gingen we naar huis en gingen feest vieren 
het was super gezellig en laat geworden! 
 
Groetjes Mart van der Velden. 

V.l.n.r.: Jens, Britte en  
Tom Reuter 

Het verhaaltje van Stan van Vlerken: 
 
op hemelvaardsdag heb ik 
mijn communie gedaan.  
We waren met 8 kinderen. 
iedereen mocht een stukje 
voorlezen.  
We hebben veel liedjes 
geoefend. aan het einde 
moeste we fotos maken.  
Thuis hadden we feest gevierd. 
Er waren heel veel mensen.  
Ik heb heel veel cadeoutjes 
gekreegen. Het was een hele 
fijne dag. 
 
Stan. 
 
 
 
 
Tekst van Emma Buijs: 
 
Ik vond mijn communie super 
superleuk!  
Maar ik was wel heel 
zenuwachtig voor de kerk. 
Ik heb vreselijk genoten van 
alles. 
Ik heb leuke cadeau's  
gekregen. 
Het was een superdag! 
 
Groetjes Emma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de communicanten willen wij de 
communiewerkgroep, pastoor, alle ouders en 
mensen die meegeholpen hebben enorm bedanken 
voor hun inzet om de communie tot een supermooie 
en onvergetelijke dag te maken. 
 
 
Een dag om lief te hebben 
Een dag van luisteren 
Een dag om te bewaren 
En mee te dragen 
Een leven lang 
Een herinnering 
Aan mijn eerste communie, 2 juni 2011 
 
 
De communicanten 2011: 
 
Sterre v Lieshout, Ruby Feyen, Chris Jansen,  
Timo vd Waerden, Loïs Sandkuijl, Stan v.Vlerken, 
Estelle Winthagen, Floor van Lier, Stef v.Beers, 
Marc Whitrick, Stijn vd Heijden, Britt Renders, 
Bas van Hoof, Aron Das, Jens Reuter,  
Mart vd Velden, Pippa Slaats, Emma Buijs 

Stan van Vlerken 

Emma Buijs 

Mart van der Velden 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Prachtig dorpsfeest! 

Weer zo’n prachtig Boergondisch 
dorpsfeest! 

Boergondisch Oers vierde dit jaar haar festiviteiten 
in de tent van het Gilde St. Jan Baptist. Hierbij 
willen we het Gilde dan ook bedanken voor de 
prachtige samenwerking! Het is een zonovergoten 
en prachtig dorpsfeest geworden voor jong en oud!  

Het dorpsfeest begon op vrijdagavond met een 
spetterende show in Toppop stijl!.  

Er zijn 12 geweldige optredens te zien geweest, 
onder andere de Dolly Dots, Kiss, Meat Loaf en niet 
te vergeten Boney M met Maarten Keeris in een 
onvergetelijke hoofdrol. Het kan niet op in Oers met 
al die creativiteit!  

Aan het eind van de avond bloeide de liefde weer op 
met de slow dance wedstrijd, waar we het Guiness 
Book of Records mee willen halen (zie artikel verder 
op in de koers). De opbrengst van de verkoop van 
de rugnummers was voor Stichting Team King! 

De volgende dag, om 13.00 uur, begonnen  
110 kinderen, op een zonovergoten terrein, aan hun 
activiteiten. Alles stond in het teken van het Gilde. 
Er werden schildjes versierd, gevendeld, 
getrommeld en aan het eind was er een mooie 
parade. Daarna ging iedereen aan tafel. 
Boergondisch Oers serveerde voor bijna 400 mensen 
een heerlijke BBQ in samenwerking met de Oerse 
Horeca. 

Het volleybaltoernooi was ouderwets gezellig; het 
vochtverlies werd in ruime mate gecompenseerd 
met vers getapt bier. Na de prijsuitreiking van  
2 prachtige wisseltrofeeën die door Harrie Renders 
waren gemaakt heeft het Gilde het stokje van 
Boergondisch Oers overgenomen met het 
bierfietsen. Er is nog lang en gezellig doorgefeest. 
Op zondag tijdens het Gildefeest was de sfeer in de 
tent weer zo gezellig dat vele Boergondiërs ook hier 
weer volop genoten hebben. 

Graag willen we iedereen die heeft meegewerkt aan 
Boergondisch Oers bedanken.  
Al die geweldige steun in Oers is in een woord 
fantastisch. En we hopen natuurlijk dat iedereen 
volgend jaar weer volop meedoet met Boergondisch 
Oers! 

Voor al die mooie foto’s van Willem Binnendijk kijk 
je op www.boergondischoers.nl of op 
www.willembinnendijk.nl 

Met Boergondische Groet 
Stichting Boergondisch Oers 
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‘Witte nog?’ fotoboek over Oerle 
 
Op 27 augustus 2011 ziet een fotoboek over 
Oerle het levenslicht. Het boek, getiteld  
‘Witte nog?, wordt gepresenteerd tijdens de 
dahliatentoonstelling van Groen en Keurig. Er 
kan nog tot 1 juli op worden ingetekend voor 
de prijs van slechts € 18,-.  
De losse verkoopprijs wordt € 23,-.  
Inmiddels zijn er nog zoveel mooie foto’s 
boven water gekomen dat het boek ruim 400 
pagina’s zal tellen. De teller van het aantal 
voorintekeningen staat al op 350. 
Door Ad Adriaans 
 
Enkele jaren geleden is in Oerle een start gemaakt 
met het samenstellen van een fotoboek over het 
dorp. Het zal vooral beeldmateriaal bevatten van 
woningen en hun bewoners die er nu niet meer zijn. 
Frans Loots startte twaalf jaar geleden al met het 
verzamelen van foto’s.  
 
Stichting 
Speciaal voor het uitbrengen van het boek werd een 
stichting in het leven geroepen:  
de Stichting Historisch Oerle.  
De kar wordt getrokken door Frans Loots,  
Ellie Schippers-Smolders en Henk Senders en zijn 
dochter Bertina.  
 

Henk: “In 2000 combineerden we de jaarlijkse 
dahliatentoonstelling met een fototentoonstelling 
over geslachten die meer dan honderd jaar in Oerle 
woonachting zijn. Dat waren er ongeveer achttien. 
Die mensen werden bezocht en zo kwamen we via 
via aan foto’s van alle families.” Enkele jaren later 
werd nogmaals een drukbezochte tentoonstelling 
gehouden van oude foto’s over Oerle. Deze oude 
foto’s werden gescand en vormden het begin van 
een digitaal archief dat onder beheer kwam van 
Frans Loots. “Enkele jaren geleden werd ons 
gevraagd: waarom maken jullie geen boek van de 
foto’s die jullie hebben”, vertelt Frans. “We hebben 
enkele mensen benaderd, een stichting opgericht en 
zijn aan de slag gegaan.” 
 
Helpende hand 
Rabobank Oerle-Wintelre stak de stichting de 
helpende hand toe. Ellie: “We hebben een mooie 
startsubsidie gehad van de Rabobank. De kosten 
van de notaris en de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel zijn daarvan onder meer betaald. Het 
resterende bedrag hebben we gebruikt om andere 
kosten van te betalen.”  
 
Veldwerk 
De leden van de stichting hadden de taken onderling 
verdeeld. Henk en Ellie hebben het veldwerk 
gedaan. Dat hield in dat ze mensen zijn gaan 
bezoeken om foto’s te verzamelen. Het 
binnengekomen materiaal werd geordend door 
Frans. Bertina is de secretaresse van de stichting. 
Vanuit haar expertise heeft zij de lay-out van het 
boek voor haar rekening genomen.  
 
Archief 
“Insteek is de oude boerderij, woning of winkel die 
er niet meer is”, vervolgt Frans. 
“Daar hebben we vervolgens foto’s 
van de families bij gezocht. In 
onderschriften vermelden  
we bijzonderheden. Ik heb nu  
een archief met daarin ruim 
tweeduizend foto’s, digitaal en op 
papier. We hebben van 155 families uit 
nagenoeg alle straten van Oerle materiaal.” 
 

Het interview 

Op de foto van links naar rechts: Frans Loots, Henk 
Senders en Ellie Schippers-Smolders. 
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Schoenendozen 
Het veldwerk was een intensief karwei. Henk: ‘Het 
plan was om dit straat voor straat te doen. Waar 
vroeger boerderijen stonden, staan nu huizen. Die 
mensen hebben we bezocht. En dan komen de 
schoenendozen met foto’s op tafel.”  
“Overal waar ik kwam moest ik uiteindelijk drie keer 
heen”, weet Ellie inmiddels. “Eerst moest je 
uitleggen wat de bedoeling is. Mensen dachten vaak 
dat ze niets voor ons hadden. Dan liet ik een 
voorbeeld zien waarna de foto’s tevoorschijn 
kwamen. Je krijgt dan foto’s mee. Als ik die 
vervolgens weer terugbracht hadden ze in hun 
enthousiasme nog meer foto’s gevonden. Die kreeg 
ik ook weer mee. Vaak ontdekte ik dat mensen op 
nog andere plaatsen in Oerle gewoond hebben. 
Vervolgens ging je weer op zoek naar foto’s van die 
locatie.” 
 
Steeds enthousiaster 
“Van veel families hebben we inmiddels foto’s van 
drie generaties. Het is heel leuk, ik werd zelf ook 
steeds enthousiaster. Ik heb nog nooit zo’n leuke 
hobby gehad. Ik heb ook nog van niemand gehoord: 
ik wil niet in dat boek. Maar het was wel veel werk. 
Neem de Zittard, daar is bijna alles al een keer 
vernieuwd. Je moest ook vaak naar mensen die niet 
meer in Oerle wonen. We hebben families bezocht 
tot in Reusel en Diessen toe. Daar kon ik rustig een 
halve dag voor uittrekken.” Ook Henk weet dat er 
sinds 1900 veel veranderd is in Oerle. “De 
bebouwing aan de Scherpenering en de Habraken is 
nagenoeg verdwenen. In Oerle is veel meer 
veranderd dan in de omliggende dorpen.  

Daarom is dit boek zeker ook interessant voor 
nieuwkomers. Hiermee kunnen zij de historie leren 
kennen van het dorp waarin zij zijn komen wonen.”  
 
Toevallige ontmoeting 
Frans: “Op vakantie in Ierland ontmoette ik bij 
toeval de zoon van de architect van ‘d Ouw School 
en de burgemeesterswoning die er naast staat. Van 
hem kreeg ik foto’s van de bouw van beide panden. 
De oude prenten zijn gemaakt in 1914 en 1918. Het 
beroep van de werklui kun je herkennen aan het 
voorwerp dat ze in hun hand hebben. Van oud-
pensionaires hebben we foto’s gekregen van het 
pensionaat dat indertijd in Oerle gevestigd was. 
Uitvloeisel hiervan was weer dat de oud-
pensionaires inmiddels al drie reünies hebben 
gehouden. Ook hebben we kunnen vaststellen dat er 
rond 1925 veel Gelderse families naar Oerle zijn 
gekomen.” 
 
De oudste foto 
De oudste foto is van bijna honderd jaar geleden. 
Frans: “Mensen hadden vroeger geen fototoestel. 
We ontdekten dat veel foto’s zijn gemaakt in de 
jaren dertig door rondtrekkende fotografen. Hele 
families zijn op hun paasbest op de gevoelige plaat 
vastgelegd. Ook stelden we vast dat de Oude 
Kerkstraat vroeger een echte winkelstraat was.  
Nu zit er helemaal geen middenstand meer.” 
 
144 pagina’s erbij 
Secretaris Bertina Senders is bezig met 
het herschikken van het materiaal dat op 
4 juli bij de drukker moet zijn. “Het wordt 
een kwalitatief goed boek van in eerste 
instantie ruim 300 pagina’s. Maar er zijn zoveel 
mooie foto’s. Het is zonde om die niet mee te 
nemen. Ook na de publicatie over het boek in het 
Eindhovens Dagblad zijn er nog foto’s 
binnengekomen. We hebben een nieuwe offerte 
aangevraagd omdat er 144 pagina’s bij komen. Er 
komen zo’n 900 foto’s in, met onderschrift. Bij 
sommige foto’s staat een verhaaltje. Het boek zal 
een leuke kijkwaarde hebben.” De stichting heeft 
veel gebrainstormd over de titel die het boek moest 
krijgen.  
Bertina: “Hier zeggen ze vaak: ‘witte nog?’ Als 
verwijzing naar vroeger.” “We konden geen betere 
bedenken”, zegt Henk vol overtuiging. 
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Mooiste foto 
Wat vinden vader en dochter Senders het mooiste 
van het boek?  
Bertina: “Het mooiste vind ik het pensionaat, dat 
zo’n statig complex in zo’n klein dorpje als Oerle 
heeft gestaan. Henk: “Voor mij is het mooiste dat 
het geboortehuis van Bertina in het boek staat 
afgebeeld. Daar ben ik heel blij mee, dat doet me 
wel wat.” 
  

Intekenen tot 1 juli 
Graag willen wij U erop attent maken, dat er nog 
ingeschreven kan worden voor het boek  
“Witte nog?”. De sluitingsdatum voor de inschrijving 
is 1 juli. Via onderstaand formulier kunt U een 
inschrijving doen, uw exemplaar kost dan slechts  
18 euro. Na 1 juli kunt U het boek niet meer 
bestellen maar wel kopen (vanaf 27 augustus). Op 
27 augustus zal het boek gepresenteerd worden op 
de jaarlijkse bloemententoonstelling van  
Groen en Keurig. Daarna zal het boek te koop zijn 
bij Kapsalon van der Looy.  
Intekenkaarten zijn ook af te halen bij Rabobank 
Oerle-Wintelre, Kapsalon Van der Looy en 
dorpscentrum d’Ouw School.  
Belangstellenden van buiten Oerle kunnen contact 
opnemen met Ellie Schippers op nummer  
( 040-2051406. De stichting is inmiddels benaderd 
door de bibliotheek Veldhoven om in september het 
boek daar te presenteren.  
 
Officiële presentatie 
De officiële presentatie van ‘Witte nog?’ vindt plaats 
op zaterdag 27 augustus om 19.00 uur tijdens de 
dahliatentoonstelling in d’Ouw School. Bestellingen 
kunnen die avond worden afgehaald op 27 augustus 
vanaf 19.00 uur en 28 augustus vanaf 10.00 uur. 

Bertina Senders met haar vader Henk Senders. 



13 

Oerle pakt wereldrecord ‘zwemmen’ 
 
Op vrijdagavond 20 mei is tijdens 
Boergondisch Oers een wereldrecord 
gevestigd: 146 Oerlenaren hebben vijftien 
minuten lang onafgebroken geschuifeld op 
bijpassende muziek uit de jaren zeventig en 
tachtig. Het moet ons een notering in het 
Guiness Book of Records gaan opleveren. 
 
De bonte avond van deze editie van Boergondisch 
Oers stond in het teken van Toppop, de muziek uit 
de jaren zeventig en tachtig. Frans Loijen is 
voorzitter van de Stichting Boergondisch Oers: 
“Hiervoor hebben we heel veel nummers beluisterd 
uit die periode. Het viel ons op dat er veel nummers 
geschikt waren om op te “slowen”, wat we hier 
vroeger ook wel zwemmen noemden. Dat bracht ons 
op het idee om een wereldrecord slowdance te gaan 
neerzetten.”  

Wereldrecord ‘zwemmen’ 

De stichting ontdekte dat er zo’n 
150 verschillende dansrecords in 
de boeken van Guiness staan, 
maar het record slowdance 
bestaat nog niet.  
Na aanmelding van de 
recordpoging in Engeland ontving 
men de nodige documentatie.  
 
De feesttent zat tijdens de  
Oerse avond bomvol.  
Tussen de ludieke optredens van 
Oerlenaren door riep presentator Wil van de Vorst 
zijn dorpsgenoten op om een rugnummer te kopen 
en deel te nemen aan de recordpoging.  
 
Regelmatig gaf hij de tussenstand door. Uiteindelijk 
stonden 73 koppels op en voor het Toppop podium 
om op de klanken van ‘Je t’aime moi non plus’ zoete 
herinneringen aan vroegere tijden op te halen.  
De Righteous Brothers maakten met de klassieker 
‘Unchained melody’ het kwartier vol.  
“We hebben het record!” schalde het om 
middernacht uit de speakers. 
 
“We hebben een lijst van alle deelnemers overlegd, 
de poging is in zijn geheel op dvd opgenomen en er 
zijn foto’s van gemaakt. Ook hebben we enkele 
getuigenverklaringen meegestuurd”, legt Frans uit.  
 
En nu nog even afwachten of het record door 
Guiness erkend wordt. De opbrengst van de 
recordpoging kwam ten goede aan de  
Stichting Team King. 

Samen een poging wagen voor een wereldrecord 
slowdance… 
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(Advertentie) 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Biljartkampioenen 

Twee teams kampioen van biljartclub 
Oerle. 
 
Het eerste team van BJC Oerle is kampioen 
geworden in de libre A2 klasse van de recreanten 
kempische biljartcompetitie.  
Iedere donderdagmiddag worden er 
vanaf september tot en met april in 
competitieverband door 5 personen 
wedstrijden gespeeld.  
De thuiswedstrijden worden gespeeld 
in het café Oersgezellig. In totaal zijn er dit seizoen  
30 wedstrijden gespeeld, per wedstrijd kunnen er 
maximaal 15 punten worden gehaald. Het eerste 
team behaalde in totaal 282 punten en had een 
ruime voorsprong op de concurrenten. Een van de 
concurrenten in deze competitie was het team van 
de drie Linden eveneens uit Oerle, maar uiteindelijk 
gaven de vele trainingen van dit team de doorslag. 
 
Op de onderstaande foto het winnende team vlnr: 
Henk Bekers, Wim Liebregts, Rinus Hazenberg,  
Jan vd Mierden en Paul Willems. 
Martien Smolders staat niet op de foto maar is ook 
lid van dit team. 

Het driebanden team van BJC Oerle, uikomend in de 
competitie onder de naam de Tamboer, werd na een 
spannende strijd op de laatste dag van de 
competitie met 4 punten voorsprong kampioen in de 
driebanden kleine poule 1 van de recreanten 
kempische biljartcompetitie. 

Op bovenstaande foto het supertrio vlnr:  
Wil Janssen, Henk Bekers en Wim vd Mierden. 
Zij spelen iedere maandagmiddag hun thuis- en 
uitwedstrijden en het mooie spel is een lust voor het 
oog. Ook hier kun je zien dat er veel trainingsuren 
zijn gemaakt om dit niveau te halen. 
Dit team bestaat uit drie personen en zij hebben in 
totaal ook 30 wedstrijden gespeeld. 
 
Het tweede team van BJC Oerle speelde in de libre 
B2 klasse en eindigde in een competitie met  
17 teams op een verdienstelijk 8e plaats. 
 
Al met al een prachtig seizoen voor de biljartclub uit 
Oerle en proficiat aan de beide kampioenen. 
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De wandeling 

Modewandeling in  
het fraaie Hasselt 
 
Hasselt profileert zich als een 'paradijs voor 
shoppingtoeristen'. De stad laat zich met name 
voorstaan op haar uitgebreide en exclusieve 
modeaanbod. Een speciale moderoute moet dat 
onderstrepen. Omdat op vrijdag 1 juli de uitverkoop 
(solden of koopjesdagen) in België start, is dit 
misschien een goede reden om eens gezellig rond te 
lopen in deze modestad. 
 
Parkeren is in Hasselt makkelijk. Vanuit Veldhoven 
rij je via Valkenswaard in een rechte lijn naar deze 
stad. In Hasselt ga je het kanaal over en volg je 
centrum (is ook al rechtdoor). Zodoende kom je op 
de ringweg die om het centrum ligt en heb je keuze 
uit voldoende parkeerplaatsen. 
Een TomTom voegt in dit geval dus eigenlijk niets 
toe.  

De route 
Die begint aan de noordkant van het centrum, in het 
Stedelijk Modemuseum. Daarmee krijgt de 
wandeling ook een klein cultuurhistorisch tintje. De 
kleding- en textielindustrie speelde in het Hasseltse 
verleden een belangrijke rol. In de late 
Middeleeuwen was de lakennijverheid de pijler van 
de lokale economie. In de vijftiende eeuw verdiende 
een vijfde van de bevolking haar dagelijks brood 
met het vervaardigen van stoffen die tot ver buiten 
de stadsgrenzen werden verkocht. Van die, 
inmiddels voorbije, bedrijvigheid is in het museum 
overigens niets te zien. Het concentreert zich op de 
volgende stap in het productieproces: het verwerken 
van de stof. Het is een alleraardigst museum. Mocht 
je overwegen om het te bezoeken, dan adviseer ik 
alle vrouwen om hun eega even een uurtje ergens te 
‘parkeren’, …bijvoorbeeld in het jenevermuseum!!! 

Genoeg cultuur nu, op naar het betere winkelwerk.  
We steken de inmiddels overwelfde Demer over en 
passeren Handsome in de Walputsteeg. Belgische 
modeontwerpers voeren hier de boventoon: vier 
ontwerpers van de groep die dankzij de 
moderedactrice van de Herald Tribune inmiddels te 
boek staat als de 'Six from Antwerp'.  
Ann Demeulemeester is een van hen. We lopen 
verder en negeren de Hoogstraat, want daar zit alles 
wat een doorsneewinkelstraat in Nederland ook 
biedt. We werpen een blik in de etalages van de 
Aldestraat, maar de echte modestraat is toch de 
Kapelstraat. De familie Helsen is hier, met drie 
zaken, goed vertegenwoordigd. Op nummer 13 zit, 
al sinds 1939, het 'herenhuis'. Op de hoek, in een 
fraai gerestaureerd pand, komen de 'dames' aan 
hun trekken en voor wie dat allemaal wat te stijf en 
formeel is, zijn er de eigen ontwerpen van zoon 
Stijn, die we ook al waren tegengekomen in het 
Modemuseum als een van de kleders van Barbie. 
 
Nieuwsgierig zijn we echter vooral naar  
Couture Jeurissen, volgens de aanprijzingen, een 
van de meest gerenommeerde modehuizen van de 
stad. 'Je vingers gaan tintelen om al het fraais aan 
te raken'. Aantrekken is weer een andere zaak. 
Want hoe dat nou voelt, zo'n chique dracht? 
Ongemakkelijk (!)…een jurk van Armani,  
kost 1200 euro en is véél te strak. Ik zeg tegen mijn 
vrouw “Ach, als je jezelf er niet prettig in voelt, 
moet je zoiets niet kopen”…en pfff dat hielp. 
Gauw naar de overkant dan maar, naar  
Caroline Biss.  
 
Het staat weliswaar niet op de officiële route, maar 
we duiken toch even binnen bij Massimo Dutti op de 
Grote Markt. Deze Italiaanse, nog niet in Nederland 
aanwezige, modeketen is een wat duurdere uitgave 
van de bekendere (Spaanse) Zara. Mooie winkel, 
stijlvolle kleding en vriendelijk personeel. Vanaf nu 
is het vrij wandelen… 
 
Tip 
Op de Grote Markt kopen we twee koffie met gebak 
en genieten er van de sfeer op de gezellige 
terrassen. Omdat mijn vrouw zo te spreken 
is over de vele leuke winkels beloof ik haar 
dat ze een volgende keer weer heel lang in 
de etalages mag kijken…en ondertussen 
geniet ik van mijn lekkere bakske. 
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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

St. Cecilia en WAK 

Op 14 mei heeft de harmonie haar steentje 
bijgedragen aan het WAK, ofwel de “Week van 
de Amateurkunst”. Samen met een 
zustervereniging uit met midden Limburgse 
Roggel werd een gezamenlijke repetitie 
vastgelegd en een concert voorbereid. 
 
In het hoofdgebouw van Severinus waren reeds een 
aantal bewoners actief bezig met schilderen, 
boetseren en dichten. Voor de “Week van de 
Amateurkunst” werd het aangevuld op deze mooie 
locatie door Harmonie Amicitia uit Roggel en 
Harmonie Sint Cecilia uit Oerle. Het zou een 
openbare repetitiedag gaan worden waarin beide 
korpsen al enigszins de gezamenlijke werken 
hadden voorbereid.  

Onder leiding van zwaargewicht dirigent  
Peter Kleine Schaars werden deze muziekstukken 
eens goed en op een leuke en leerzame wijze, onder 
de loep genomen.  
Een geweldige ervaring weer, om eens met anderen 
om je heen in een nog groter orkest te mogen en 
kunnen musiceren en nieuwe vrienden te maken. 
Later in de middag werd buiten op het gras, lekker 
in de zon, voor publiek een licht concert gegeven 
alwaar ook de bewoners hun werkstukken konden 
tonen. 

Bosexpositie 

Bosexpositie van  
Hanneke van der Zanden  
 
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni wordt de 
twee-jaarlijkse bosexpositie van Hanneke van 
der Zanden gehouden. Op de nieuwe locatie! 
 
Cursisten van Hanneke van der Zanden (waaronder 
vele Oerlenaren) exposeren hun werk.  

 
Van iedere cursist zullen er drie schilderstukken te 
zien zijn. De schilderijen worden opgehangen aan de 
bomen bij het atelier aan de Oeienbosdijk 70 in 
Veldhoven. (LET OP: we zijn verhuisd!!) 
 
U bent van harte welkom tussen  
11.00 uur en 17.00 uur!  
Voor meer informatie: ( (040) 205 26 37 of via 
email: h.vd.zanden@hotmail.com 

Schilderij gemaakt door een van de cursisten. 
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Hallo allemaal! 
 
De laatste weken van het schooljaar komen in zicht 
en groep 5 heeft het afgelopen jaar heel hard 
gewerkt. De kinderen aan het woord: 
 
“We hebben al veel geleerd en we krijgen ook nog 
dingen te leren en ons rapport krijgen we. En nog 
veel toetsen zoals aardrijkskunde en nieuws uit de 
natuur. En we hebben zin in de vakantie.” “We zijn 
al bijna aan het einde van rekenen. En het was heel 
leuk. En we zijn ook bijna klaar met taal. En met 
spelling” 
 
Judo. 
We hebben gymles gehad van een echte judoleraar. 
We hebben nu 4 judolessen gehad en daarvoor 
krijgen we een echt diploma. Helaas zijn de 
judolessen volgende week weer voorbij. 
“Op donderdag met gymen gaan wij judoën. Ik ken 
verschillende judotrukjes bijvoorbeeld de houtgreep, 
grote beenhaak, schouderworp, nekheupworp. Dit 
zijn een paar trukjes er zijn er nog veel meer. “ 
 
Schoolreisje. 
De kinderen zijn ook op schoolreis geweest. In 
‘Klimrijk’ hebben ze heerlijk geklommen. Na het 
zware klimwerk was het tijd voor een portie frietjes. 
Er stond ook een speurtocht met behulp van een 
GPS-systeem op het programma. 
De kinderen hebben een hoop plezier gehad. 
“We waren naar klimrijk geweest. Daar hadden we 
geklommen en er waren 4 banen. En toen hadden 
ook nog een speurtocht gedaan en we moeste 
vragen beantwoorden en het waren strip en 
sprookjes vragen.” 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshopdag en feestelijke opening. 
Op woensdag 1 juni hadden we een hele feestelijke 
dag. Het was een schoolbrede dag vol met leuke 
activiteiten. We hadden workshops met o.a. dans, 
tekenen, schilderen, make-up, vilt, timmeren, 
kalligraferen, koken, techniek en schminken.  
Dit alles maakte het een leuke dag vol activiteiten 
voor alle leerlingen op school. 

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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Nieuws vanuit groep 6 
 
Op dinsdag 24 mei hebben de kinderen een 
leuk schoolreisje gehad bij Klimrijk in 
Veldhoven. Een paar kinderen vertellen 
hierover. 
 
We zijn naar Klimrijk geweest. Het was superleuk, 
we moesten eerst een filmpje kijken. Daarna kreeg 
je een soort riem om met een speeder. Toen gingen 
we de bomen in. 
Je zat heel goed vast, je kon echt niet vallen.  
Het was een parcours in de bomen. 
Er was ook een zipline, je moest dan hangen en 
later botste je tegen een kussen. 
2 Uur mochten we klimmen. 
We kregen friet van de Weefkamer en een snack.  
En ook een lekker ijsje. 
Groep 8 en groep 7 hadden een GPS-tocht.  
Groep 5 en groep 6 hadden een speurtocht met 
sprookjes- en stripfiguren. 
Groep 2A had met de speurtocht gewonnen. 
Toen moesten we weer naar huis, 
jammer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Geschreven door Lisa en Jop. 

We zijn naar Klimrijk geweest. Je moest een film 
kijken voor de veiligheid. Het was leuk, we kregen 
iets om en dat moest weer aan een touw vast. 
Sommige banen waren heel moeilijk (vooral baan 3 
was moeilijk). Maar je kwam er altijd wel uit. Het 
duurt dan wel heel lang. 
De zipline ging heel erg snel. Omdat je vast zat kon 
je gelukkig niet vallen. Fijn, want het was 8 meter 
hoog ongeveer. 

De lunch was heel lekker. Het was een kraampje van 
de Weefkamer. Iedereen mocht een frietje en een 
snack. Dat was superlekker. 
Daarna moesten groep 5 en 6 een speurtocht lopen. 
Groep 7 en 8 moesten een GPS-tocht doen. 
Het was wel leuk. We moesten veel weten over 
sprookjes- en stripfiguren. 
Iedereen had een leuke dag. En we kregen een 
kaartje waarmee we 1 keertje in Klimrijk mogen 
(gratis). Einde. 
 
Geschreven door Denise en Willem. 
 
Timmeren in groep 6 
De kinderen van groep 6 zijn al een paar keer met 
handvaardigheid flink aan het timmeren, zagen, 
boren (met handboor) etc. geweest. 

De opdracht was: maak iets van hout waar ook een 
bewegend deel in zit. Eerst moest er natuurlijk 
nagedacht worden over wat ze precies zouden gaan 
maken. Er waren veel leuke ideeën bij, zoals een 
molen, een kastje met deurtje, een nestkastje etc.  
De leerlingen waren ingedeeld in 2-tallen, meest 
jongen/meisje. Het is heel mooi om te zien hoeveel 
dat ze van elkaar kunnen leren. Ook de meisjes 
werden gaandeweg steeds handiger! 
Soms kon onze conciërge, Peer, er ook bij zijn.  
Peer is erg handig en bij veel lastige klusjes kon hij 
prima zijn steentje bijdragen. De kinderen hebben 
veel van hem kunnen leren! 

Peer, de conciërge, biedt een helpende hand. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

40e Sint Jansmarkt 

Op zondag 26 juni a.s. wordt alweer de 40e  
St. Jansmarkt gehouden op het Gement in 
Zandoerle. 
De markt is vrij toegankelijk voor het publiek, er zijn 
ruim 80 marktkramen opgesteld. 
 
Zandoerle 
Zandoerle is zeer bekend omdat het vanaf 1400 
stadsrechten had. Reeds vroeg had Oerle het recht 
van zeven jaarmarkten waaraan later de wekelijkse 
markt werd toegevoegd. Al deze markten werden 
gehouden op het Gement. (Gemeynt) 
Sinds 1972 is hiervan een jaarlijkse markt 
overgebleven. Deze jaarmarkt wordt op het laatste 
Zondag van juni gehouden; de Sint Jansmarkt. 

Het gemeynt 
In 1326 gaf Hertog Jan III van Brabant “de gemeynt 
uit” van de “Grote Aard van Oerle”. Hij bevestigde 
hiermee een door zijn vader Jan II (mondeling) 
gedane uitgifte. Een gemeynt is een stuk 
ongecultiveerde grond waarvan in- of aanliggende 
woonkernen gemeenschappelijk gebruik mochten 
maken. 
De rechten van de gemeynt “Grote Aard van Oerle” 
lagen bij de inwoners van Zandoerle. 

Attracties: 
• +/- 80 marktkramen 
• Poppentheater 
• Schminken 
• Pony rijden 
• Div. eetgelegenheden 
• Collage 40 jaar braderie 
• Feesttent met muziek 
• Artiest 
• Film corner 
• Puur Gianni zelf pizza bakken voor kinderen 
 
Locatie: Plein Zandoerle 
Aanvang: 11.00 uur 
Entree: Gratis 
 
Voor meer informatie kijkt u op:  
http://www.stjansmarkt.nl 

Het traditionele Klompendansen. 
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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

Oerle.info als startpagina! 

Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk al weten, is 
de website www.oerle.info sinds het weekend van 
Boergondisch Oers (22 mei jl.) in de lucht. 

Voor een goed functioneren van de website hebben 
we de medewerking van jullie allen nodig; 
 
1) Controleer of jullie organisatie ook op de website 

staat en wel met de juiste gegevens. Mocht dit 
niet het geval zij, stuur een mailtje naar 
info@oerle.info met de juiste informatie. Dus ook, 
als je er nog niet op staat. 

2) Hebben jullie een activiteit voor de gehele 
organisatie of voor het dorp, laat het tijdig weten 
met plaats,datum en tijdstip en voor wie 
bestemd, dan wordt dit op de agenda geplaatst. 

3) Hebben jullie nieuws van of over jullie 
organisatie, zoals een jubileum, een 
kampioenschap, een activiteit, laat het de 
beheerders van de website weten, dan nemen zij 
dat mee, stuur zo mogelijk enkele foto's mee. 
Doe dit zo snel mogelijk, want anders is het al 
weer "oud nieuws" 

4) Sturen jullie een bericht naar het E.D.,  
De Ahrenberger of Het Veldhovens Weekblad, 
stuur dit dan ook meteen aan info@oerle.info 

5) Vertel leden, familie en vrienden over het 
bestaan van deze website.  
Zet bijvoorbeeld www.oerle.info als startpagina 
in uw internetbrowser. 

6) Hebben jullie nog vragen of opmerkingen laat het 
weten via info@oerle.info, dan kunnen zij daarop 
reageren. 

 
Bij de officiële start van de website heeft 
Wijkplatform Oerle het beheer overgedragen aan de 
Stichting Koers van Oers en als Wijkplatform wensen 
wij hen alle succes. 
Intussen hebben we al veel positieve reacties gehad 
en hopen dat er nog zeker vele zullen volgen. 

Burgemeester Jack Mikkers presenteert de website 
Oerle.info tijdens de Dorpsbarbecue van 
Boergondish Oers. 

Woordje van Jos van Haren voor de opening. 
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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 

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Taarten maken 

Op zaterdag 28 mei hebben we met de oudste 
jeugd van BIO taarten gemaakt. 
 
Onder leiding van Laura vd Velden werden de 
mooiste creaties gemaakt. 
 
Als eerste kwam de C-jeugd taarten maken.  
Zij hebben van 16.00 uur tot 18.00 uur zitten 
kneden, rollen, smeren en versieren.  
Om 18.30 uur was de A- en B-jeugd 
aan de beurt om hun creativiteit te 
tonen. 
Iedereen kreeg een stuk cake dat ze 
moesten insmeren met een mengsel 
dat bestond uit boter met suiker. 
Vervolgens mocht je een mooie 
kleur uit gaan zoeken, waarmee je 
de taart wilde versieren. Dit moest 
je eerst helemaal gaan kneden en uitrollen. Wel 
moest je er voor zorgen dat het niet bleef plakken 
aan je placemat, dus daarvoor werd poedersuiker 
gebruikt en moest je het stuk regelmatig omdraaien. 
Als je stuk dan groot genoeg was, kon je het over de 
taart heen leggen en vervolgens moest dit mooi om 
de taart heen gevormd worden. Daarna kon de 
onderkant netjes worden afgesneden. Nu had iedere 
taart een mooi kleurtje en kon er versierd worden! 
Er zijn hele mooie en leuke taarten gemaakt. Zo zijn 
er taarten gemaakt met bloemen, sterren, rozen, 
strikken, hartjes, kroontjes, kussentjes en nog veel 
meer. Iedereen heeft zijn creatieve kant laten zien 
op deze dag. Het was erg gezellig en iedereen heeft 
zijn eigen creatie mee naar huis mogen nemen, 
nadat deze mooi was ingepakt. 
 
We willen iedereen bedanken voor de leuke middag 
en avond. 
En natuurlijk; Laura vd Velden hartstikke bedankt 
voor deze geweldige activiteit!! 

Hondenuitlaatservice 

Nieuw in Veldhoven: 
Hondenuitlaatservice Puk. 
  
U geen tijd? Uw hond wel! 
  
Mijn naam is Dorien de Leede. Kortgeleden ben ik 
gestart met een hondenuitlaatservice. Ik heb de 
opleiding Hondenuitlaatservice gevolgd bij de  
Martin Gaus Academie. Met deze opleiding heb ik 
geleerd om verantwoord en veilig te wandelen met 
honden. Als zelfstandig onderneemster heb ik van 
mijn passie mijn werk gemaakt!  
 
Na een kennismakingsgesprek met u en uw hond 
volgt een proefwandeling. Tijdens deze wandeling 
kan ik beoordelen welk karakter uw hond heeft en of 
hij/zij in een groep kan wandelen. Gaat dit goed dan 
is uw hond van harte welkom bij Uitlaatservice Puk. 
 
Naast de leuke tijd met soortgenoten, leert uw hond 
ook! Uw hond leert beter om te gaan met andere 
honden in een groep. Hebt u het te druk met het 
werk of bent u slecht ter been, gunt u uw hond een 
pleziertje, dan kiest u voor Uitlaatservice Puk. Uw 
hond wordt opgehaald in een met airco voorzien 
busje. Ik heb een leuke site gemaakt waar u alle 
informatie over deze hondenuitlaatservice kunt 
lezen. Het adres is: www.uitlaatservice-puk.nl.  
 
Gun uw hond Uitlaatservice Puk. 
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Verslagje feestavond TCO 

Feestavond TCO 14 mei 2011 
 
Vorig jaar stond de feestavond van het TCO in het 
teken van het 10 jarig bestaan. Er werd groots 
uitgepakt in De Kers met zelfs een optreden van 
(een iets te dikke) Michael Jackson uit België. 
Nu het 11de jaar was het weer een normale 
feestavond in onze vertrouwde d’Ouw School. 
Twan Das liet iedereen in zijn presentatie weer eens 
zien dat TCO echt een bijzonder gebeuren is voor 
onze tieners uit Oers. Met een zeer afwisselend 
programma weet TCO de wat oudere jongeren keer 
op keer te boeien. Een enthousiast bestuur, diverse 
werkgroepen, honderden vrijwilligers, sponsoren en 
niet te vergeten de tieners zelf maken er een 
gezellige boel van. Uit de evaluatie bleek dat vrijwel 
alle activiteiten door het jaar heen zeer goed 
scoorden bij onze tieners. Het bezoek aan een 
pretpark, het ski uitje in Winterberg en de bivak 
scoorden erg hoog. 
De Braderie speelt een centrale rol bij de organisatie 
van het TCO. Hier zijn ruim 300 vrijwilligers (ouders 
en tieners) druk in de weer om er een succes van te 
maken en natuurlijk veel geld binnen te halen om de 
tiener activiteiten te kunnen betalen.  

StichtingStichtingStichtingStichting

De boekhouding is ook dit jaar weer op orde en 
iedereen heeft er wederom een goed gevoel aan 
overgehouden. 
De feestavond op 14 mei was, ondanks de wat 
beperkte opkomst, weer heel gezellig. Er waren 
twee tafeltennis-tafels opgesteld en er stond zelf 
een gevaarlijke een rodeo-stier opgesteld, die de 
tieners zelf konden 
bedienen. De ouders 
lekker bijkletsen met 
een biertje in de hand 
en die jonge gasten op 
de stier. 
Ik dacht laat ik ook 
eens mee doen. Eerst 
werd ik geklopt bij het 
tafeltennis door Jari 
Gepkens en even later 
werd ik op brute wijze 
van de stier geworpen. 
Met een wat hoge 
stem zei ik tegen 
Timothé; “kom schat 
we gaan naar huis”. 
Het was deze dag 
immers ook onze 18de trouwdag… het moet niet 
gekker worden. 
Laat ik nogmaals alle mensen van de TCO 
organisatie bedanken voor zoveel gezelligheid voor 
onze kinderen en voor de ouders, die af en toe ook 
nog een beetje kind willen zijn….toch?! 
 
Hans Strieder 
Supporter van TCO.  

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) 

Hans waagt zich op  
de rodeo-stier. 

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

Oersmakelijk 

Dit recept is dit keer van Dorien van Hest-Reuter 
 
Portugese Tomatensoep  
 
Ingredienten voor 4 personen; 
 
40 gr boter 
35 gr bloem 
1 ui gesnipperd 
2 theelepels paprikapoeder 
7 ½ dl kalfs- of kippenbouillon 
2 ½ dl gezeefde tomaten uit een pakje 
½ theelepel worcestersaus 
2 theelepels chili - en garlicsaus 
2 eetlepels fijngehakte peterselie 
2 eetlepels fijngehakte bieslook 
2 eetlepels Madera of cognac 
5 eetlepels slagroom; net niet stijf geklopt 
 
Bereidingswijze; 
 
1. Smelt de boter en fruit de ui tot ze glazig is. 
2. Strooi de bloem en paprika door 

een zeef en strooi dit erover en roer 
alles krachtig door.  

3. Schenk onder voordurend roeren de 
bouillon en de gezeefde tomaten 
langzaam erbij en blijf net zolang 
roeren tot er een gebonden soep is verkregen.  

4. Laat de soep 5 minuten zachtjes koken.  
5. Zeef de soep en voeg chili- and garlicsaus en de 

worcestersaus toe. Naar smaak ook peper en 
zout. 

6. Breng vlak voor het opdienen de soep opnieuw 
aan de kook.  

7. Voeg nu de peterselie en bieslook toe en 
desgewenst de Madera of cognac er doorheen. 

8. Schep de soep op de borden en laat er een 
wolkje slagroom erop drijven.  

 
Waarom dit recept; 
Ik heb deze soep uitgekozen omdat ik hem heerlijk 
vind en hem vaak klaar (laat) maken. 
 
Aan wie de volgend pollepel?; 
Ik wil graag de pollepel geven aan  
Kim Matheeuwsen omdat ik weet dat 
ze heerlijk kan koken. Zij heeft voor mij een 
keer een heerlijk gerecht gemaakt  

Op-de-koffiekoekjes 

SWOVE’s recept voor de 
juiste op-de-koffiekoekjes 
 
Na jarenlang onderzoek en 
wetenschappelijke verklaringen heeft 
SWOVE de juiste ‘op-de-koffiekoekjes’ gemaakt. Het 
is een recept dat iedereen al jarenlang kent, maar 
wat iedereen ook een beetje vergeten is. 
 
Het is vrij eenvoudig. Wanneer u boodschappen 
doet, neemt u een pak koekjes mee die u lekker 
vindt. Deze koekjes haalt u bij thuiskomst uit de tas 
en belt bij die buurvrouw of man aan die veel alleen 
is, die u weinig ziet of eenzaam is. 
De betreffende buurvrouw/man gaat bij u op de 
koffie en nuttigt het koekje dat u heeft gekocht! 
Kan niet mislukken. 
 
En mocht het dan toch mislukken kunt u altijd bellen 
met: ( 06-8200 4012  
Wij gaan dan samen kijken met welk koekje het wel 
lukt. 
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Concours Hippique Oerle 

Concours Hippique groot succes! 
 
Ponyclub ‘De Hinnikers’ en rijverenging ‘St. Jan’ uit 
Oerle organiseerden op 28 en 29 mei 2011 een 
ouderwets groot Concours Hippique voor paarden 
een pony’s. Dankzij de enthousiaste inzet van leden 
en hun aanhang en de financiële ondersteuning van 
de vele Oerse bedrijven (en omgeving) lag het 
terrein er prachtig bij!  
 
De zaterdag was het de eer aan de ponyruiters. De 
amazones en ruitertjes van groot tot klein hebben 
een fantastische dag gehad. De allerkleinsten 
konden deelnemen aan de Bixierubriek. In deze 
klasse leren de jonge ruiters spelenderwijs hoe leuk 
het is om deel te nemen aan wedstrijden.  
Maar ook de klasse Zwaar was goed 
vertegenwoordigd. De leden van de Hinnikers 
hebben deze thuiswedstrijd bijzonder succesvol af 
kunnen sluiten.  

Een overzicht van de prijswinnaars:  
 
Dressuur:  
Danique vd Heijden op Lucky werd 2e & 1e in de CB. 
Journey v. Eerd op Sherlock werd 1e & 3e in de DL1. 
June van Rooij werd 2e en 3e op Camille in de DL1, 
zusje Nomi van Rooij werd daarin 3e op Lucky Boy. 
Heel het podium werd bezet door de PC Hinnikers. 
 
Tom Silkens op Van Doren's Lady Lonn werd 1e in 
de EB.  
Evie de Crom op Collina B is 2e in de EB geworden.  
Sophie Nouwens werd op Snoopie 2e in de AL1/L2 
en met Blacky 3e. 
Jente Tops werd 5e op Kadanz in de DB.  
 
Springen:  
Senna van Eerd werd 2e met Rozenlaan's Namara in 
de DB  
Michael v.d. Velden op Whoopy werd 2e in de CM. 

Zondag konden de 
paarden aan de slag. 
Spannende barrages, 
dressuurmatige 
hoogstandjes, het was 
regionale paardensport 
van de hoogste plank.  
 
Mede dankzij onze 
sponsoren hebben we 
de prijswinnaars van 
beide dagen flink 
kunnen verwennen. 
Van dek tot foto op 
canvas, van een zak 
brok tot een 
behandeling van een 
paardentandarts.  
Er kwam van alles 
voorbij! Naast de paardensport was er nog meer te 
beleven en te proeven in en om de tent. De kinderen 
wisten snel hun weg te vinden naar het 
springkussen, de echte Oerse appelflappen gingen 
als warme broodjes over de toonbank en ook de 
friettent deed goede zaken.  
 
De organisatie mocht van de vele deelnemers en 
bezoekers het een na het andere compliment in 
ontvangst nemen. Concours Hippique Oerle 2011 
gaat te boek als een prachtig mooi concours!  

 
 
Gezamenlijke tent  
 
Een vermelding waard is dat Boergondisch Oers,  
het Gilde, de ledenvergadering van de Rabobank en 
CH Oerle in een tijdsbestek van anderhalve week 
gebruik hebben kunnen maken van dezelfde tent, 
gefinancierd door de Rabobank.  
 
Een mooie samenwerking van verschillende Oerse 
verenigingen waar iedereen zijn voordeel mee heeft 
kunnen doen!  

Een van de deelnemers in actie. 

Senna van Eerd met 
Rozenlaan's Namara. 
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Jubileumfestiviteiten Wintelre 

Pater Moeskroen en  
fanfare/drumband Sint Willibrordus 
Wintelre in Concert 
 
Fanfare/drumband Sint Willibrordus Wintelre viert 
komende zomer het 50 jarig bestaan van de 
drumband en het 65 jarig bestaan van de fanfare. 
Als onderdeel van de jubileumfestiviteiten zullen 
Pater Moeskroen en fanfare/drumband  
Sint Willibrordus Wintelre op 9 juli 2011 een 
verrassend optreden verzorgen in de feesttent 
annex het theater aan de Biemeren te Wintelre. 

Voor degene die Pater Moeskroen niet kent, volgt 
hier een korte biografie van de band:  
Het allereerste optreden van Pater Moeskroen vindt 
plaats op 26 januari 1986 in café Van Zanten te 
Amersfoort. De aanstekelijke mix van vrolijke pop-
folk deunen en humoristische teksten slaat meteen 
aan. Vanaf dat moment speelt de band steeds vaker 
in Nederland en België, hetgeen leidt tot grote hits 
als Roodkapje, Hela Hola en Laat maar waaien. 
Behalve dat Pater Moeskroen een graag geziene gast 
is op festivals, gaat de groep ook de theaters in en 
is daarin wellicht nóg succesvoller. Op het 
theaterpodium komen de talenten van de zes multi-
instrumentalisten nog beter naar voren en is er, 
naast kolderieke muzikale fratsen, ook plaats voor 
ontroering en diepgang.  
Inmiddels heeft de groep maar liefst negen 
theaterprogramma’s achter de rug en zijn er  
18 albums en 4 dvd’s verschenen. 
 
Tijdens deze avond zullen zowel Fanfare/Drumband 
als Pater Moeskroen hun beste muzikale beentje 
voorzetten, zowel gezamenlijk als individueel.  
 
Een afwisselende avond met voor ieder wat wils! 
Wil je hierbij zijn, dan kan dat uiteraard!  
 
Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 15,- bij  
Rabobank Oerle/Wintelre, Café D'n Babbel,  
Van de Ven Parket of via een mailtje aan 
st.willibrordus.wintelre@gmail.com 
 
Fanfare/Drumband Sint Willibrordus Wintelre 

De band Pater Moeskroen. 

Word vrijwilliger 

Echt goed leren luisteren en zinvol 
vrijwilligerswerk doen? 
 
Jezelf ontwikkelen en tegelijkertijd zinvol 
vrijwilligerswerk doen? Dat kan bij Sensoor 
Eindhoven. Sensoor is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers, die met echte aandacht gesprekken 
willen voeren via telefoon, chat en e-mail.  
Hoe dat precies werkt, komt aan bod in de 
uitgebreide basistraining, die nieuwe vrijwilligers 
volgen.  
 
Echt luisteren volgens Sensoor 
Vrijwilligers van Sensoor luisteren nog 
echt naar de ander. Dat betekent meer 
dan het ‘aanhoren’ van een verhaal. 
Echt luisteren vraagt echte aandacht 
en goede vaardigheden. Voor je aan 
de slag gaat, krijg je daarom een uitgebreide 
basistraining. Contact maken en luister- en 
gespreksvaardigheden worden hierin geoefend. Er 
komt aan bod hoe de vrijwilliger naar de verhalen 
van mensen luistert, erop ingaat en er zonder 
oordeel voor anderen kan zijn. Ook na de 
basistraining zijn er (vervolg)trainingen en 
persoonlijke begeleiding. De trainingen 
zijn noodzakelijk om het werk goed te kunnen doen, 
maar ook een verrijking van het eigen leven. Om 
een beeld te krijgen van wat ‘echt luisteren volgens 
Sensoor’ inhoudt, kunnen geïnteresseerden de 
luistertest doen op www.sensoor.nl/brabant. 
 
Over Sensoor  
Als iemand ergens over wil praten, zich zorgen 
maakt of gewoon behoefte heeft aan een gesprek, 
kan hij/zij contact opnemen met Sensoor.  
De gespreksonderwerpen zijn zeer uiteenlopend.  
Als vrijwilliger voer je een aantal uur per week 
gesprekken via de telefoon of chat met deze 
mensen. Je luistert naar de verhalen, probeert 
mensen op weg te helpen en biedt hen een steuntje 
in de rug. In sommige gevallen is het al voldoende 
om er echt even voor de ander te zijn. In andere 
gevallen helpen vrijwilligers gedachten te 
structureren en denken mee over mogelijke 
oplossingen. De gesprekken zijn anoniem en worden 
vertrouwelijk behandeld. 
 
Aanmelden 
Aanmelden voor de nieuwe training kan tot  
26 augustus 2011. De training start eind  
september 2011.  
Meer informatie is te vinden op: 
www.sensoor.nl/brabant.  
 
Het is ook mogelijk telefonisch een informatiepakket 
aan te vragen via  
( 0900 – 07 67 (5 ct/m) of ( 040-212 55 66. 
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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 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 

Musical in Dickens sfeer 

Musical in Vessem wordt een mega 
productie.  
 
De voorbereiding voor de musical in Dickens 
sfeer t.g.v. het 50-jarig bestaan van 
Toneelgroep Vessem draait op volle toeren.  
 
Op 10, 11, 16, 17 en 18 december zullen ruim  
80 spelers/figuranten op de planken staan van 
Gemeenschapshuis D’n Boogerd. Daarnaast is een 
groep van een kleine 20 personen nog actief ‘achter 
de schermen’. Het belooft dus een mega productie 
te worden die zijn weerga nauwelijks kent. 
 
De musical is een kerstverhaal in Dickens sfeer. Het 
is een bewerking van een bekend kerstverhaal in 
een van oudsher gezellige sfeer en overgoten met 
een ‘Kempisch sausje’. Als titel voor de musical is 
gekozen voor "de belevenissen van Jacobus Krent". 
Wat ‘krent’ bij ons in De Kempen betekent hoeven 
we hier natuurlijk niet uit te leggen. 
Het projectteam dat, samen met een aantal 
commissies, alle uitvoerende taken op zich heeft 
genomen kan bepaald niet aangemerkt worden als 
een ‘krent’. Kosten noch moeite worden gespaard 
om van de musical een succes te maken. De 
begroting begint dan ook aardig op te lopen, maar 
daar tegenover staan ook al sponsor toezeggingen 
en natuurlijk hoopt men op 5 uitverkochte 
voorstellingen. Ook wordt er i.s.m. restaurant  
De Gouden Leeuw een sponsordiner georganiseerd 
voor het Vessemse bedrijfsleven. Dit diner is i.p.v. 
de gebruikelijke advertentieplaatsing. In november 
zal er ook nog een Kerstkaartactie gehouden 
worden. De kaarten worden speciaal ontwikkeld in 
de stijl en sfeer van de musical. 
 
Kleding? 
Voor de musical zelf zijn ongeveer 100(!) 
verschillende kostuums nodig. Alvorens men stof 
gaat kopen om deze te maken of ergens te huren, 
wil men op deze plaats een oproep doen aan alle 
lezers.  
 
Wie heeft er kleding in Dickens-stijl voor dames, 
heren en/of kinderen? Jurken, rokken, broeken, 
blouses, colberts, jacquetten, schoenen, petten, 
hoeden, mutsjes, etc.  
Alles is welkom en in alle maten heeft men wel iets 
nodig.  
Men kan kleding gebruiken voor de ‘rijken’ maar ook 
voor het ‘arbeidersvolk’.  

Dus het vriendelijke verzoek om eens in de 
kledingkisten op zolder te duiken en als u denkt iets 
bruikbaars te hebben, bel dan even met  
Koosje van Hoof, ( 0497-591300, of met  
Resi Roefs, ( 0497-591780. 
De kledingcommissie van Toneelgroep Vessem is blij 
met (bijna) alles.  
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite. 
 
Kaartverkoop 
De kaartverkoop zal kort na de vakantie van start 
gaan. U kunt dan zowel telefonisch, per e-mail als 
via de website, kaarten bestellen.  
 
Reserveer in uw agenda in ieder geval alvast één of 
meerdere van de volgende data:  
zaterdag 10 en zondag 11 december, vrijdag 16, 
zaterdag 17 en zondag 18 december 2011.  
De aanvangstijden zijn op de zondagen om  
14.00 uur en de andere dagen om 20.00 uur. 
 
De toneelgroep zorgt er voor dat binnen en buiten 
D’n Boogerd in Vessem een sfeervolle ambiance 
ontstaat waarin men hoopt u persoonlijk ‘fijne 
feestdagen’ te kunnen wensen. De komende 
maanden zal men u op de hoogte houden van de 
voortgang en de voorverkoop van de kaarten. Want 
dat lijkt zeker nodig te zijn als u tenminste niets van 
dit spektakelstuk wilt missen. 
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Saxofoondag 

Doe mee aan de saxofoondag! 
 
Op zaterdag 18 juni organiseert Art4U in 
samenwerking met het Kunstkwartier Helmond een 
saxofoondag. Deze dag zal plaatsvinden op de 
muziekschool in Veldhoven, Bossebaan 60. 
Saxofonisten uit de regio worden uitgenodigd hier 
aan deel te nemen. Op deze dag staat de saxofoon 
natuurlijk centraal, maar bovenal staat deze dag in 
het teken van samen leren en musiceren.  
 
Je kunt meedoen vanaf het A- diploma. Je vormt 
dan een ensemble met saxofonisten van hetzelfde 
niveau. Dit ensemble wordt geleid door een van de 
docenten van Art4U of Kunstkwartier Helmond. 
Saxofonisten vanaf het B- diploma komen in het 
ensemble onder leiding van Andreas van Zoelen. 
Het begint om 9.00 uur en het programma wordt om 
17.15 uur afgesloten met een concert door het 
Brabants saxofoonensemble. Dit ensemble 
bestaat uit geselecteerde studenten en oud-
studenten van het Fontys Conservatorium.  
 
De entree voor dit concert is gratis. 

Schilderen op porselein 

Het is niet zo verwonderlijk dat Tiny Debie, van wie 
het werk in galerie Hallo te zien is, bewondering en 
prijzen oogst.  
 
Tiny schildert op porselein op een originele manier. 
Ze laat zich inspireren door schilders uit oude tijden, 
waarvan het werk in de tijd van de VOC met 
scheepsvrachten vanuit het verre oosten onze tafels 
en huiskamers ging sieren.  
Zij vindt ook haar bronnen bij hedendaagse 
porseleinschilders maar dat alles heeft zo een eigen 
vorm gekregen dat daarin haar eigen handschrift te 
herkennen valt. Sinds 2007 mag Tiny zich 
professioneel porseleinschilder noemen. 

 
Op haar website www.tinydebie.nl geeft ze inzage in 
haar werkwijze en toont ze een variëteit van 
resultaten, Een deel daarvan is tot medio juli te zien 
in Galerie `Hallo`.  

 
Je vindt de galerie t.o. Haag 15 in Veldhoven en hij 
is dagelijks toegankelijk.  
 
Meer informatie,  
Carin Schoe, Linde 18 Veldhoven. 
Tel. 040-2533354.  
www.galeriehallo.nl 

Een van de werkstukken, 
Angalampu bord. 
Hebiscus op groot bord. 

Tiny Debie aan het werk. 
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Spijkerfiguur 
 

 
Wat heb je nodig:  
∗ Plank. 
∗ Spijkertjes. 
∗ Hamer. 
∗ Potlood 

 
Uitleg: 
 
1. Neem een stuk hout van ongeveer één cm dik en 

zo groot als je zelf leuk vindt.  

2. Teken met grijs potlood een zeilbootje erop, of 
natuurlijk een ander figuur dat je graag maakt. 
(Of de hobby van je vader.)  

3. Dan ga je een rij spijkertjes op het plankje 
timmeren over de lijnen die je net getekend 
hebt. Als je wilt kun je ook eerst allemaal puntje 
tekenen waar je denkt dat de spijkertjes moeten 
komen. Zorg wel dat alle spijkertjes ongeveer 
even ver uit elkaar komen  

Wonderlijke lus van papier 
 

 
Wat heb je nodig:  
∗ Strook papier. 
∗ Lijm. 
∗ Schaar. 
 
Deze lus van papier heet de lus van Mobius.  
 
Uitleg: 
 
1. Neem een strook papier van bijv. 30 cm lang en  

2 tot 4 cm breed en plak de uiteinde aan elkaar.  

2. Dan heb je een gewone lus en als je deze precies 
door de midden knipt krijg je twee ringen.  
Maar nu plak je de uiteinde aan elkaar waarbij je 
een uiteinde een halve slag draait voor het 
vastplakken.  

3. Als je nu de lus gaat knippen door het midden 
krijg je een leuke verrassing. Er ontstaan niet 
twee ringen maar één hele grote die twee keer zo 
groot is als de originele lus. 

4. Als je nog zo'n lus maakt en dan in drie delen 
knipt dan wordt het nog leuker. Een hele grote lus 
met een klein en de beide lussen zitten ook nog 
eens aan elkaar vast. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van April 2011;  
“Paashaas” 

Het is woensdagmiddag, het zonnetje schijnt en ik 
ben op weg naar alweer mijn derde interview. Dit 
keer zit ik weer dicht bij huis, ik moet namelijk in de 
Welle zijn. Daar woont onze prijswinnaar van april, 
namelijk Joep van Lier. Hij wordt door zijn mama 
omschreven als een behulpzame, lieve stoere vent. 
 
Joep, is 9 januari 6 jaar 
geworden. Hij woont in huis 
met papa Pieter, mama Fia en 
zusje Floor. Net zoals ik, vond 
Joep het best spannend om 
geïnterviewd te worden. Zijn 
zusje vond al die vragen reuze 
interessant en hield ons samen 
met mama gezelschap. Lekker 
buiten in het zonnetje en 
onder het genot van een 
lekker kopje koffie begon ik 
mijn interview; 
 
Joep zit zoals bijna alle vorige 
prijswinnaars op basisschool 
“St. Jan Baptist”. Hij zit in 
groep 2/3 en heeft maar liefst 
4 verschillende juffen! Te 
weten Juf Dana, Juf Rachel,  
juf Lineke en juf Linda. Hij 
vindt het heel leuk in 2/3, 
maar het liefst zit hij met alleen met groep 2 samen. 
Dat komt omdat ze in groep 2 een restaurant 
hebben. Voorheen was dat de poppenhoek, maar nu 
dus een restaurant, met maar liefst 2 tafels en een 
keuken! Ik denk trouwens dat op de menukaart 
zeker het gerecht “friet met een frikadel” staat. Dat 
vindt Joep net als heel veel andere kinderen het 
lekkerst. Maar als je hem spinazie wilt laten eten, 
gaat dat niet lukken, dat lust hij namelijk niet. 
Helaas kun je in het restaurant niet komen eten als 
je mama of zo bent. Toch jammer Joep, ik had wel 
eens willen proeven van al het lekkers dat je maakt. 
Maar goed, het restaurant is niet de enige hoek in 
de klas die waar hij graag speelt. De bouwhoek en 
knutselhoek zijn tevens favoriet bij hem. De beste 
vrienden van Joep zijn Tom, Rick en Mathijs. Ik 
neem aan dat die ook vaak met hem samen in de 
bouw- of knutselhoek te vinden zijn. 
Naast het naar school gaan elke dag, heeft hij nog 
tijd voor andere dingen. Zoals bijvoorbeeld fietsen, 
van de glijbaan glijden en zwemmen. Joep heeft al 
zijn zwemdiploma´s al gehaald.  
Naast al het fietsen, glijden en zwemmen, staat hij 
in de winter op van die lange latten en dat kan hij 
heel goed weet zijn mama me te vertellen. Ik zelf 
kan echt niet skiën! Ik wed dat als ik op die dingen 
ga staan dat ik bij de eerste beste stap al onderuit 
ga! Of met die dingen in de knoop lig. Naast het 
skiën, gaan ze in de winter vaak sleeën en dat vindt 
hij ook heel leuk. Omdat hij zoveel dingen leuk vindt 
om te doen, weet hij nog niet bij welke sport hij wil 
gaan. Wat betreft speelgoed heeft hij niet echt een 
voorkeur voor iets. Hij vindt eigenlijk alles wel leuk. 

Maar hij verteld trots dat hij samen met papa een 
trein heeft gebouwd. Een elektrische trein, maar hij 
lijkt op een tractor. Hij werkt echt en maakt ook nog 
geluid. Complimenten Joep!… en aan papa ook 
natuurlijk. Wat hij ook graag doet is insecten zoeken 
en bekijken. Hij heeft zelf en heus insectenboek 

zodat hij kan opzoeken wat 
voor insect hij heeft gevonden 
en hoe het heet. Joep verteldt 
me dat opa gek van vogeltjes 
is. Opa heeft  
2 volières en er zijn eitjes 
gelegd door de vogeltjes. Als 
ze dan bij opa op bezoek zijn 
geweest en ze weer naar huis 
gaan, krijgen hij en Floor 
allebei een wormpje die ze 
dan aan de vogels mogen 
geven. Televisie kijken doet 
hij uiteraard net zo graag als 
elk ander kind. Het liefst kijkt 
hij dan naar ‘Ernst, Bobbie & 
de rest’ en naar ‘Buurman & 
Buurman’.  
In het weekend mag hij soms 
wat langer opblijven om te 
kijken naar ‘Mijn vader is de 
beste!’. Ik ken het 
programma niet, maar mij 

werd verteld dat het een familiespelshow is waar 
vaders van alles moeten doen. Daar ik toch 
nieuwsgierig werd, heb ik even de site bekeken. Het 
is een spectaculaire en superspannende 
familiespelshow. Het wordt uitgezonden iedere 
zaterdag om 19.25 uur op Z@PP. 
 
Joep heeft eerder aan andere wedstrijden mee 
gedaan en al een keer een prijs gewonnen. Twee 
keer zelfs! Een keer heeft hij gewonnen als groep. 
Dat was met de spelendag van school. Toen zat hij 
bij de groep die de beste was van allemaal. En een 
keer, nog heel recent, tijdens Boergondisch Oers.  
Hij was toen 1ste bij het onderdeel 
Vendelen.  
Hij heeft als prijs even mee mogen 
doen met de vendeliers van het 
Gilde.  
 
In de meivakantie zijn ze met het gezin op vakantie 
gegaan in Frankrijk. Deze keer niet in een caravan, 
maar in een huisje. Zelf spreekt hij geen Frans, 
maar dat wordt in het gezin meestal opgelost door 
papa. Die spreekt de taal behoorlijk goed begreep 
ik. Misschien dat Joep wel een paar woordjes Spaans 
heeft geleerd, daar zijn ze ook nog een dagje naar 
toe geweest. De zomervakantie is nog niet gepland. 
Het enige wat vast staat is dat ze in ieder geval naar 
het buitenland gaan….met de caravan dan.  
 
Met die informatie sluit ik dit interview af.  
Joep, ik vond het gezellig en gefeliciteerd met je 
prijs. Koop er iets leuks van en veel plezier ermee! 
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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 juni 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 Juni 2011’ en druk de pagina af. 
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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 

De volgende kopijdatum is 
27 juni 2011 

Agenda 2011 

Juni   
15 KVO: Fietsen 
16 KBO: Eten bij Hof van Holland 
19 BIO: Knegseltoernooi voor de gehele jeugd 
21 KVB + KVO: Samen fietstocht 
23 Gilde St. Jan Baptist: 19.00u: 

Leukenvogelschieten (Wintelresedijk) 
24 Gilde St. Jan Baptist: Sint Jansdag 

9.00u: H. Mis met zegening van de  
Sint Janstrossen. 

10.00u: D’n trek naar Zandoers met het 
bidden van Rozenhoedje. 

12.00u: Koningschieten op Wintelresedijk. 
22.30u: Ondervendelen van nieuwe 

Gildebroeders op het kerkplein. 
25 Gilde St. Jan Baptist: 19.00u H. Mis voor de 

overleden en levende Gildebroeders. 
25 Ophalen oud papier 

26 Oerse Motortoertocht 
27 KVB: Teaparty 
29 KVO: Fietsen 
29 Vergadering Wijkplatform 

  
Juli  
1 SHO: Sluitingsdatum inschrijving boek 

“Witte nog?” van Stichting Historisch Oerle 
2 + 3 TCO: Tieners4Tieners weekend 
2 + 3 BIO: Kamp jongste jeugd D-E-F-jeugd 
3 Chant’Oers:Concert in d’Ouw School met 

Dongens Mannenkoor 
7 Ophalen plastic afval 
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 

26 St. Jansmarkt 

30 Ondernemersplatform Oerle: 
Ondernemerscafé in d’Ouw School (20.00u) 

September 
1 Ophalen plastic afval 
6 KVB: Lange fietstocht 
7 KVO: Openingsavond (20.00u) 
14 KVO: Voorlichtingsbijeenkomst van de GGD 

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 
  

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 

November 

17 t/m 20 Kermis in Oerle 



Foto’s: Willem Binnendijk en Ad Adriaans. Kijk ook eens op www.willembinnendijk.nl 

Foto-impressie van het Gildefeest 


