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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. 

Inhoudsopgave 

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl 
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5500 AK Veldhoven 

T. 040 - 206 94 95 
F. 040 - 206 55 20 
E. info@reprof.nl 

Verschijningsdata 2012 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

(Schema iets gewijzigd t.o.v. vorige Koers van Oers) 

8 27-08-2012  37 (12-09-2012) 

9 01-10-2012  42 (17-10-2012) 

10 29-10-2012  46 (14-11-2012) 

11 26-11-2012  50 (12-12-2012) 

(K)Oers met name(n) 1 
Vraag en aanbod 1 
Gezocht: Voetbaldames voor RKVVO 1 
Gezocht: Vrijwilliger Rode Kruis 1 
Pastoor Vekemans Fonds 2 
Activiteiten in en rond Oerle 4 
Ouw (k)oers 5 
De parochie 6 
Het interview 8 
Twee kampioenen 11 
4000 jaar Oerle (4) deel 2 12 
Buurtpreventie 13 
BIO - Smurfenkamp 2012 14 
Overpeinzingen 16 
Impressie Vakantieprogramma 2012 (in kleur!) 17 
Uitnodiging heropening Basisschool St. Jan Baptist 20 
Heropening St. Jan Baptist 21 
Film Wouter Verhoeven 22 
Privé-optreden Tottumet 22 
Oersmakelijk 23 
Wijkzuster in Oerle 24 
Nieuw seizoen JOC de Fakkel 25 
Open atelierroute 26 
Cursusavond “Met Verve” 27 
Heropening Kinderopvang 27 
Ontmoetingshekken (3) 28 
Veldhoven Culinair 29 
Alcoholgebruik gedaald 30 
Hokus Pokus 

Schoolmoppen 31 
Zoek de 8 verschillen 31 
Uitslag kleur- / knutsel plaat 32 
Schoolnieuws 33 
Kleurplaat: Weer naar school 36 

Verschijningsdata 2013 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 31-12-2012  3 (16-01-2012) 



1 

(K)Oers met name(n) 
Gouden bruiloft! 
 

De Koers van Oers feliciteert  
Jan en Toos Roosen 

met hun 50-jarig huwelijksjubileum. 
 
Dankbetuiging 

 
Zoveel stenen, 

Zoveel bloemen, 
Zoveel kaarten, 

Zoveel belangstelling en 
Zoveel troost. 

 
Wij willen iedereen bedanken, ook voor jullie 
medeleven, steun en lieve woorden na het overlijden 
van onze Thomas. 
 
Familie van Dooren. 

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

Vraag en aanbod 

GRATIS AF TE HALEN: GUPPIES 
Guppies zijn leuke, gemakkelijke aquarium visjes. 
Ze zijn gratis af te halen. 
 
Familie Whitrick 
( 06-11003581 

Gezocht: Gezellige voetbaldames voor RKVVO 
 
Voor onze twee dameselftallen zijn wij op zoek 
naar nieuwe dames. Ben jij er één van? 
Of je nou wilt beginnen met 
voetballen of dat je al jaren speelt 
en of je nu keeper bent of spits, bij 
ons ben je van harte welkom!  
 
Wij hebben twee damesteams. Het eerste team is 
afgelopen seizoen gepromoveerd naar de 4e klasse 
en het tweede team komt uit in de 5e klasse. Dit wil 
zeggen dat er doorgroeimogelijkheden zijn en dat er 
wordt gekeken waar je het beste tot je recht komt. 
Daarnaast geeft dit aan dat je bij ons zowel 
recreatief als prestatiegericht terecht kan. 
Wij hebben twee hele gezellige teams met leuke 
spontane dames, die naast het voetbal ook van een 
gezellig avondje en een derde helft houden. 
Voel jij je aangesproken en lijkt het je wat om een 
van onze teams te komen versterken komend 
seizoen, twijfel dan niet langer en neem contact op 
met karensleegers@hotmail.com.  
Mocht je onverhoopt toch nog twijfelen en wat extra 
informatie willen hebben, dan kan je natuurlijk ook 
altijd contact opnemen! 
 
m.vr.gr. 
Sponsorcommissie RKVVO 

Gezocht 

Gezocht: Vrijwilliger Rode Kruis 
 
Elke donderdagmiddag is een groepje 
dames heel actief en gezellig bezig in 
d’Ouw School met handvaardigheid, o.a. 
breien, borduren enz. 
 
Nu zijn we dringend op zoek naar een tweede 
vrijwilliger die namens het Rode Kruis mede 
ondersteuning aan de groep wil geven. 
Als vrijwilliger van het Rode Kruis wordt natuurlijk 
wel op een creatieve instelling en sociale 
vaardigheid gehoopt. 
De voorkeur gaat uit naar iemand die "een band" 
heeft met Oerle en uiteraard tijd heeft. 
 
Interesse? Bel voor nadere informatie of een 
afspraak voor een vrijblijvend gesprek met: 
 
Gerda Hendriks (coördinator) 
( 040-2533652 
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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

Pastoor Vekemans Fonds 

Stichting Pastoor Vekemans Fonds – Oerle 
‘voor kansarme kinderen in India’ 

 
Het jaar 2011 - Betaalde projecten. 
  
Onze stichting vindt het zeer belangrijk dat haar 
weldoeners op de hoogte worden gehouden waaraan 
uw zeer gewaardeerde donaties zijn besteed.  
In onderstaand overzicht staan de projecten die in 
2011 door ons zijn gefinancierd.  
Alle projecten hebben betrekking op het verbeteren 
van de leefbaarheid van kansarme kinderen in India.  
In totaal werd een bedrag van € 127.721,00 besteed 
om de projecten te realiseren.  
Wij willen iedereen die er mede voor gezorgd heeft 
dit bedrag bijeen te krijgen, nog eens bedanken 
voor hun bijdrage.  
Wilt u meer informatie dan kunt u ons bereiken op 
telefoonnummer 040-2540632 of bezoek onze 
website: www.pastoorvekemansfonds.nl 

Nr Proj nr Projectomschrijving Bedrag € 

01 04-070 Adoptieproject—Studie Grihni Children – 
Kodaura (4e termijn) 

3.527,00 

02 08-161 Adoptieproject - Studie Emilda 
Ambikapur (laatste termijn) 

147,00 

03 10-192 Bouw meisjes en jongens  
toiletten - English Medium school  
Ambikapur 

9.635,00 

04 10-198 Adoptieproject - Studie Priyanka  
Minj – Dharamjaigarh (2e termijn) 

327,00 

05 10-200 Aanschaf lessetjes voor de Ursuline 
Girls’ Junior School Jalpaiguri 

1.564,00 

06 10-201 Bouw van toiletten voor het  
Meisjeshostel in Jalpaiguri 

2.352,00 

07 10-202 
 
10-206 
 
10-207 

Renovatie schoolgebouw  
St. Dominic High School Borbam 
Renovatie watervoorziening  
St. Dominic High School Borbam 
Renovatie toiletvoorziening  
St. Dominic High School Borbam 

12.256,00 

08 10-203 Het boren van een ‘tube well’ voor de 
hostelkinderen in Kauripahar 

7.218,00 

09 10-204 De bouw van een was-, droogruimte bij 
het hostel Kauripahar 

4.089,00 

10 10-205 Bouw van 2 klaslokalen (uitbreiding) 
Don Bosco Girls’ School - Jorhat 

11.807,00 

11 10-210 Inrichting 4 klaslokalen 
Don Bosco Girls’ School - Jorhat 

2.112,00 

12 11-211 Bouw van een meisjeshostel Chinringa 22.629,00 

13 11-212 Onderwijsondersteunende middelen 
Higher Secondary School in Kodaura 

1.320,00 

14 11-213 Bijdrage in de salarissen voor  
4 leerkrachten - Ordih 

1.615,00 

15 11-214 Bijdrage in de salarissen voor  
4 leerkrachten - Bahora 

1.460,00 

16 11-215 Bijdrage in de salarissen voor  
8 leerkrachten - Dharamjaigarh 

2.889,00 

17 11-216 Het boren van een ‘tube well’ voor de 
dorpelingen in Morenia - Bagra 

1.424,00 

18 11-217 Onderwijsondersteunende middelen 
Higher Secondary School Ambikapur 

1.475,00 

19 11-218 Aanschaf en installatie van  
12 computers, 4 printers met 
bijbehorende tafeltjes/stoeltjes voor de 
Ursuline Schoolkinderen – Dhekhiajuli  

6.577,00 

20 11-219 Aanschaf en installatie van 8 computers, 
3 printers met bijbehorende  
tafeltjes/stoeltjes voor de Ursuline 
schoolkinderen - Jalpaiguri  

3.890,00 

21 11-220 Aanschaf en installatie van  
10 computers, 3 printers met 
bijbehorende tafeltjes/stoeltjes voor de 
Ursuline schoolkinderen - Kartic 

4.850,00 

22 11-221 Aanschaf en installatie van  
15 computers, 4 printers met 
bijbehorende tafeltjes/stoeltjes voor de 
Ursuline schoolkinderen - Kauripahar 

5.977,00 

23 11-223 Uitbreiding muur rondom het 
meisjeshostel - Rajabari 

2.239,00 

24 11-224 Reparatie vijver bij het meisjeshostel - 
Rajabari 

1.009,00 

25 2011 Sponsoring 50 kinderen van de Stichting  5.000,00 

26 2011 Sponsoring USCI - sponsorkinderen 
(sponsorouderschap) 

10.063,00 

  Totale bestedingen   € 127.721,00    
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Een greep uit de betaalde projecten in 2011 
 
Adoptieproject - Projectnummer 10-198 Studie 
Priyanka Minj, English Medium School, 
Dharamjaigarh 

 
Priyanka is een lief meisje. 
Ze scoort gemiddeld in 
leren. Ze is een stuurbaar, 
aangenaam, blij kind.  
Het is een opgewekt 
meisje van nature. Ze is 
vriendelijk naar haar mede 
klas- en hostelgenoten 
toe.  
Pinki, zo wordt ze ook wel 
genoemd, heeft één broer 
en één zus. Ze wonen met 
vijven in een huisje 
gemaakt van modder 
(mud).  

Ze hebben geen elektriciteit, geen water, geen gas 
en geen toilet. Ze bezitten een stukje grond dat, 
door gebrek aan enig irrigatiesysteem, enkel in het 
regenseizoen te bewerken is. Priyanka’s moeder is 
huisvrouw. Haar vader is ongeschoold. Hij kijkt 
dagelijks uit naar werk of hij gaat werken bij hen die 
hem roepen. Hij werkt dus als een dagloner om het 
gezin in de eerste levensbehoeften te kunnen 
voorzien. Geen werk betekent geen inkomen.  
Dat is dan ook de reden waarom Priyanka financiële 
steun nodig heeft.  
 
Tot en met het jaar 2012 is het studiegeld voor 
Priyanka gewaarborgd. De Communicantjes van de 
parochie ‘Heilige Drie-Eenheid’ te Veldhoven/Oerle 
hebben het bedrag bij elkaar weten te sparen.  
Priyanka heeft de overgang van een Hindi school 
naar de English Medium School goed opgepakt.  
Haar ouders zijn zeer gelukkig dat haar deze kans 
geboden wordt. Tijd dus om voor continuering van 
haar studie te zorgen en uit te kijken naar een 
vervolg sponsor. Priyanka heeft nog meer dan  
10 jaren te gaan voordat zij de English Medium 
School in Dharamjaigarh helemaal heeft doorlopen. 
 

Wilt u Priyanka voor (enkele) jaren helpen? 
Dat kan voor € 400,00 per jaar. 

 
 

Wij streven ernaar om veel meer kansarme kinderen 
op een English Medium School te laten leren.  
Om in aanmerking te kunnen komen voor hogere 
studies en een goede baan is de Engelse taal 
beheersen een vereiste. 
  
Projectnummer 10-205 Uitbreiding Ursulinen 
Don Bosco Girls' High School met  
2 klaslokalen, Jorhat 
 
De school heeft een 
hostel waar ruim  
70 kansarme Tribal 
drop out meisjes intern 
verblijven.  
Een gedeelte van het 
hostel moet, wegens 
gebrek aan voldoende 
leslokalen, worden 
gebruikt als school. 90% van de drop-out meisjes 
zijn niet in staat het minimale bedrag van  
€ 5,00 per maand voor studie en intern verblijf te 
betalen. Hierdoor moeten de Zusters Ursulinen 
zowel de school als het hostel met zeer beperkte 
financiële middelen beheren. Het is om deze reden 
waarom de Zusters ons om hulp hebben gevraagd. 
De bouw is in volle gang.  
 
Projectnummer 11-213 / 214 / 215 Bijdrage in 
de salarissen voor leerkrachten – diverse 
scholen 
  
Gemiddeld gaan slechts 20% van de meisjes in de 
dorpen naar school. De Zusters blijven zich 
inspannen om meer kinderen naar school te krijgen. 
Hoewel steeds meer dorpelingen het nut van leren 
zijn gaan inzien, stelt de grote armoede hen niet in 
staat hun kinderen te laten leren. Daarom zijn de 
Zusters nog steeds genoodzaakt de lessen voor de 
allerarmsten gratis te verzorgen. Maar de 
leerkrachten zullen toch betaald moeten worden. 
Het is daarom dat de Zusters ons vragen naar een 
bijdrage in de salarissen. Toch wordt er aan alle 
ouders van de schoolgaande kinderen ook een offer 
gevraagd. Waarom? Omdat, wanneer hun kinderen 
naar school gaan zij niet mee kunnen helpen wat 
geld te verdienen; zij niet in de gelegenheid zijn op 
hun jongere broertjes en zusjes te passen; zij geen 
hout kunnen sprokkelen; geen water kunnen halen 
en geen koeien kunnen gaan hoeden. 
  
Gezamenlijk renovatieproject - 
Projectnummers 10-202/10-206/10-207 
Renovatie schoolgebouw, watersupply en 
toiletvoorziening, St. Dominic High School, 
Borbam  
 
De kinderen die de school van de Ursulinen 
bezoeken komen uit zeer arme en achtergestelde, 
kastenloze gezinnen. Ook kinderen van de inheemse 
bevolking (Adivasi) bezoeken de school. Hun leeftijd 
varieert van drie tot veertien jaar. 
Basisonderwijs is voor deze kinderen aan de 
onderkant van de samenleving erg belangrijk.  
Het project heeft tot doel om de leerlingen onder 
goede omstandigheden basisonderwijs te bieden en 
om vroegtijdig school-verlaten te voorkomen. 
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Om dit doel te bereiken zijn de volgende activiteiten 
in volle gang: 
• Renovatie schoolgebouw; 
• Renovatie watersupply; 
• Renovatie toiletvoorziening. 
 
De totale kosten van deze 3 renovatieprojecten 
bedragen € 19.414,77. Het Pastoor Vekemans Fonds 
heeft € 12.525,66 ingezameld. Hier heeft Wilde 
Ganzen het ontbrekende bedrag van € 6.889,11 aan 
toegevoegd.  

Op onderstaande foto’s ziet u dat het verschil al 
duidelijk zichtbaar wordt. 

Vijfhonderd schoolkinderen uit kastenloze gezinnen 
krijgen dankzij dit project een opgeknapt 

schoolgebouw, een betere drinkwatervoorziening en 
hygiënische toiletten. 

De oude situatie De nieuwe situatie 

  

  

  

  

Activiteiten in en rond Oerle 

Aan alle Oerlenaren. 
 
Zoals u weet en reeds allen heeft ondervonden is de 
verkeerssituatie in de kom van Oerle zeer 
problematisch. Deze problematiek zal zeker nog tot 
het einde van het jaar duren en voor veel 
verkeersproblemen en chaos zorgen. 
Activiteiten in- en rond de kern van Oerle, in die 
periode, hebben hiervan behoorlijk hinder en zullen 
daarom in aangepaste vorm of helemaal niet door 
kunnen gaan. 
Zo zal o.a. de jaarlijkse kermis op een andere locatie 
worden gehouden en zal de bereikbaarheid van 
d’Ouw School ook worden bemoeilijkt. 
Ook het geplande jaarlijkse Pompoenplezier zal 
hinder ondervinden van de werkzaamheden. Dit 
houdt in dat een aantal deelnemers aan dit festijn 
niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Tevens zullen er, 
door het ontbreken van een goede routering, 
verkeersproblemen ontstaan, hetgeen gevaarlijke 
situaties kan opleveren. 
Ook kunnen, door het gewijzigde verkeersbeleid 
gedurende deze periode, geen wegen worden 
afgesloten hetgeen normaliter wel het geval was. 
 
Gelet op bovenstaande heeft het de organiserende 
vereniging “Groen en Keurig “ doen besluiten om dit 
jaar het Pompoenenfestijn niet op de traditionele 
manier te houden, doch te zoeken naar een goed en 
leuk alternatief. Omtrent dit alternatief zult u tijdig 
worden geïnformeerd. 
 
Wij hopen dat u begrip heeft voor dit besluit en 
verwachten in 2013 weer met de gehele Oerlese 
bevolking het spektakel als vanouds te kunnen 
beleven. 
 
 
De bloemenvereniging “Groen en Keurig.” 
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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 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

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

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, Jaargang 6, nummer 4,1974 
 
JONG NEDERLAND 
 
In dit eerste nummer van de Koers na de 
zomervakantie willen we de activiteiten van de 
laatste maanden nog eens op een rijtje zetten. Aan 
de diverse kampen, te Best (3 weken), te Budel, te 
Montfort en te Welten hebben 110 kinderen en  
18 leid(st)ers deelgenomen. Van een van deze 
kampen volgt hieronder 'n kort verslag. 
 
Kamp in Best (junioren). 
 
Eindelijk was het dan zover, dat we weer op kamp 
gingen. Toen we daar aankwamen mochten we onze 
luchtbedden oppompen. Ondertussen had Peter van 
de Velden het eten klaargemaakt. Er werd niet 
geëten maar gefreten! Na het eten werden de 
piepers gejast voor het avondeten.  
's Avonds hadden we altijd warm eten. Iedere dag 
moest een korveeploeg de tafel afruimen. Na het 
avondeten hadden we een kwis. Na die kwis was het 
wassen en naar bed. Er was er een (Jackie van der 
Velden) die zijn eigen niet goed gewassen had. Hij 
werd met een harde borstel van top tot teen 
gewassen. Dinsdag waren we wakker om 6.30 uur. 
We eten om 9.30 uur. Daarna mochten we naar het 
dorp. Om 12.00 uur werd de tafel weer 
klaargemaakt. Na het eten gingen we naar een 
toneelstuk dat heette: ZAND TUSSEN DE KIEZEN!  
's Avonds kregen we een lange voettocht en toen 
naar bed.  
Woensdag kregen we een fietsspel met opdrachten. 
Deze opdrachten waren o.a. hindernissen, slalom, 
bussengooien en langzaam rijden. Na de middag 
gingen we naar een militair kamp. Een onderofficier 
leidde ons rond. Er stonden tanks ter waarde van  
34 miljoen gulden. Toen we op de blokhut terug 
waren gingen we eten. Na het eten hebben we 
binnen gespeeld, want het was slecht weer.  
 

Donderdags waren we om 8 uur wakker. Na het eten 
mochten we naar het dorp. ‘s Middags hadden we 
een fietstocht. We kwamen door Boxtel, Liempde, 
Lennisheuvel en nog andere dorpen. 
In het totaal hadden we zo'n 35 km. afgelegd. De 
laatste kwamen om 7 uur binnen. We kregen 
onderweg snoep en een sinaasappel. Toen we 
eindelijk aankwamen zei Frans Lommers: "Zijn we 
er nu al?" Na het avondeten hadden we een leuke 
fancy-fair. Er stonden: ringwerpen, bussengooien, 
vogelpik en ballegooien. Half elf lagen we in bed. Als 
sommige jongens iets deden wat niet mocht 
moesten ze de w.c. zuiver maken. 
Vrijdags ’s morgens zaten de sleutels op de deur  
en dus konden we zo naar buiten. Peter Moonen 
moest aan tafel pikalili hebben. Het leek net 
driedubbel-doorqedraaide-henne.....  
Na het eten mochten we meisjes uitnodigen voor het 
kampvuur. ’s Middags gingen we naar een 
klompenfabriekje waar alle leiders een paar klompen 
kochten. Na het klompenfabriekje gingen we 
zwemmen en die dames waren er ook. De laatste 
avond hadden we een kampvuur. Er werden veel 
liedjes gezongen en ook toneelstukjes opgedragen.  
’s Avonds kregen we een pannekoek met jam. We 
gingen om half twaalf naar bed.  
Zaterdags moest alles weer opgeruimd worden. 
Toen we naar huis gingen kregen we een frietje met 
een fricandel. 
Alle 17 jongens vonden dat we een leuk kamp gehad 
hadden.  
 
Maarten v.d. Sande. 
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Parochieberichten: 

Jubilea: 
50 jarig jubileum van familie Roosen. 

Overleden: 
† Thomas van Dooren, Boonberg 22 (22 jaar). 
 
Pastores: 
Pastoor D.F.A. Donders,  
Kapelstraat – Zuid 18, 5503 CW Veldhoven  
( 040 – 253.22.31 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 
Pater S.R. Malaka,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.  
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
 
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 

Zondag 24 Juni - 100 jaar  
St. Jan de Doperkerk! 

 
Het was weer een ouderwets 
goed gevulde kerk, waarbij 
parochianen en 
belangstellenden de toch 
steeds weer indrukwekkende 
intocht van het gilde St. Jan 
Baptist met hun kleurrijke 
vendeliers en tamboers gade 
sloegen.  
Pastor Jos van Doorn heette 
allen hartelijk welkom en sprak 
over `Dankbaarheid` aan alle 
generaties (ook overleden) parochianen, die deze 
St. Jan in stand hadden weten te houden door hun 
aanwezigheid in reguliere vieringen, maar ook op de 
belangrijke momenten in hun leven, zoals Doopsel, 
Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk en Uitvaart. 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
 
Woensdag 15 augustus: MARIA HEMELVAART. Er is 
om 19.00 uur in de Lambertuskerk een viering. 
 
In verband met ziekte van pastoor Donders kan het 
zijn dat er van onderstaand schema wordt 
afgeweken en er een andere voorganger of de 
gebedsgroep aanwezig is. Er wordt naar gestreefd 
om zo veel mogelijk toch een Eucharistieviering =  
H. Mis te houden. 
 
Weekeinde van 18 – 19 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka. 
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka. (Convocamus). 
 
Weekeinde van 25 – 26 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka. (The Unity?) 
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka. 
 
Weekeinde van 1 – 2 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka (St. Janskoor?) 
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka. 
 
Weekeinde van 8 – 9 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka. 
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka (Convocamus). 
 
Weekeinde van 15 - 16 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka. 
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka (Convocamus). 
 
Weekeinde van 22 – 23 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka (The Unity). 
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S. Malaka. 
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Het kerkgebouw dankt zijn 100-jarig bestaan niet 
aan zijn pastores, die wel een belangrijke drijfveer 
kunnen zijn, maar vooral aan degenen die er in alle 
omstandigheden regelmatig komen en hun bijdrage, 
financieel of als vrijwilliger, eraan leveren.  
De weekendkoren: Convocamus, The Unity en het 
St. Janskoor lieten zich afwisselend apart of 
gezamenlijk horen, als het repertoire dat toeliet.  
Aan het einde van de viering werden de  
St. Janstrossen gezegend en kennelijk had pastor 
van Doorn daar veel plezier in, men kon de paraplu 
af en toe al binnen opzetten! Na de H. Mis was er 
een vendelgroet van het gilde op de trappen voor de 
kerk. Helaas begon het te regenen, zodat de 
vendeliers moeite hadden om hun dundoek keurig 
op te rollen. In optocht toog het hele gezelschap 
onder de vele gekleurde paraplu´s via allerlei 
omwegen, vanwege de herinrichting van het 
dorpsplein, richting het Dorpscentrum d´Ouw 
School. De koffie/thee en broodjes stonden daar 
voor iedereen klaar. Het was een sfeervolle viering 
met een gezellige nazit in het gemeenschapshuis. 
Helaas hadden de St. Jansmarkt en de officiële 
opening van het verenigingsgebouw van het gilde 
minder geluk; voor hen was het onaangenaam koud 
en nat. 
Wij bedanken allen die op enigerlei wijze een 
bijdrage hebben geleverd aan de viering van dit 100 
jarig bestaan van de kerk. 
 
Beheercommissie  
 
 
Een totaal onverwachte wending…… 
Op zondag 8 juli werd in alle parochies in Veldhoven 
een brief van de bisschop voorgelezen met het 
besluit om in verband met de a.s. fusie naar de 
gezamenlijke parochie Christus Koning per  
25 november 3 kerken te sluiten. De parochianen 
van de St. Jan de Doper, de St. Jozef aan de  
Burg. van Hoofflaan en op termijn de St. Maarten in 
de Heikant zijn de ongelukkigen, die hun kerk zien 
sluiten en hun heil elders zullen moeten gaan 
zoeken. Voor de parochianen van de H. Geest, van 
wie er velen hier in de St. Jan de Doper naar de kerk 
gaan, is dit hun 2e afscheid binnen 10 jaar. Het 
slechtnieuwsbericht was niet erg gelukkig gekozen; 
midden in de grote vakantie waarin toch velen 
afwezig zijn.  

Brief van het parochiebestuur  
 

4 augustus 2012 
 
Aan de parochianen in Oerle 
 
 
Afgelopen zaterdag heeft een delegatie uit het 
parochiebestuur een tweede gesprek gehad met 
onze hulpbisschop Mgr. Mutsaerts. Uiteraard is 
daarbij ook de sluiting van de kerk aan de orde 
geweest. Van de kant van het bestuur is de grote 
onrust ingebracht die is ontstaan als gevolg van het 
idee dat de oprichting van de nieuwe parochie 
Christus Koning op 25 november aanstaande 
samenvalt met de sluiting. Daarbij zijn onder andere 
de reacties, die we van diverse parochianen 
ontvingen aan de bisschop, overhandigd.  
 
In open en constructieve gesprekken hebben we 
samen vastgesteld, dat de kerksluitingen niet per  
25 november aanstaande zullen worden 
gerealiseerd, maar pas op termijn.  
Op 25 november wordt de nieuwe parochie 
opgericht, maar de sluiting van de kerkgebouwen zal 
gefaseerd plaatsvinden. De sluiting van de kerk in 
Oerle geschiedt dus pas op termijn.  
Een eindtijd voor die termijn is niet genoemd. 
Concreet betekent dit dus dat onze kerk vooralsnog 
gebruikt blijft worden voor de eredienst en 
beschikbaar blijft voor speciale vieringen.  
 
Wij realiseren ons dat we niet alle verdriet en pijn 
kunnen wegnemen. Daarvoor is het besluit te 
ingrijpend. We hopen wel dat dit resultaat de Oerse 
gemeenschap de ruimte geeft om het vooruitzicht 
van een sluiting van de kerk op termijn een plaats te 
geven. 
 
Mgr. Mutsaerts en pastoor Donders kennen de 
inhoud van deze brief en hebben ermee ingestemd 
dat U op deze manier geïnformeerd wordt.  
 
 
Het parochiebestuur. 

Pastor Jos van Doorn heet iedereen welkom. 

Gevoelens van ongeloof, boosheid, verdriet en rouw 
heerste er onder de parochianen en zij konden zich 
uiten op de grote gezamenlijke parochie-avond op 
12 juli in de St. Jozefkerk. Menigeen heeft zijn zegje 
kunnen doen en zijn verdriet en ongenoegen kunnen 
spuien. Via de media hebben we diverse meningen 
over de gang van zaken kunnen lezen: al of niet 
terecht, maar vooral onplezierig. 
Het bestuur, eveneens deels op vakantie, beraadt 
zich nu over de te nemen stappen richting bisdom, 
er zijn misschien nog voldoende argumenten over 
om de deur op een kier te houden. Wij, parochianen, 
blijven hopen op een goede afloop!  
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Het interview 

Gezellige prijsuitreiking EK-poule  
Alpe d'Huzes - Koers van Oers 
 
De prijsuitreiking werd gehouden op zaterdag 14 juli 
bij de Oerse Molenbakker. De aanwezige deelnemers 
werden uiterst gastvrij ontvangen door Gert Jan en 
de prijzen werd uitgereikt door Ton. In zijn speech 
dankte Ton de sponsoren en alle donateurs voor zijn 
Alpe d’HuZes-actie waardoor uiteindelijk € 5.700 
werd binnengehaald. 
 
Een veel gehoorde uitspraak : “Het EK 2012 was één 
groot drama!”. De deelnemers aan de Alpe d'HuZes-
Koers van Oers-EK-pool delen die menig zeker niet 
en hebben er tot aan het eind toe spanning aan 
mogen beleven. Uiteindelijk kwam Kaz Schellekens 
als de grote winnaar uit de strijd. Chantal Louwers 
en Lieke van Leeuwe werden de nummers twee en 
drie. De voetbalvrouwen hebben zich volledig 
bewezen. 

De winnaar Kaz Schellekens. 

Een speciale aandacht was er voor de prijswinnaars 
van de 5e en 6e prijs, respectievelijk een gesigneerd 
Ajax- en PSV-shirt. De prijzen werden overhandigd 
door twee ex-RKVVO-'ers, die nu bij de A-jeugd van 
Ajax en PSV spelen.  
En voor de wat oudere RKVVO-'ers onder ons: oud 
keeper Frans Leemans van RKVVO is de opa van 
beide talenten. Branco van den Boomen 
overhandigde het Ajax-shirt, gesigneerd door Dennis 
Bergkamp aan Gonnie van Oorschot. Clint Leemans 
verblijdde Willem Binnendijk met het nummer 14 
shirt van Drieske Mertens, inclusief handtekening. 
Erg leuk dat beide jongens even vrij wilden maken 
om hier in Oers aanwezig te zijn. Wie weet komen 
ze in de toekomst nog eens terug om hun eigen shirt 
uit te reiken. Zou toch mooi zijn. We wensen ze 
enorm veel succes en we zijn als Oerlenaren/
RKVVO’ers erg trots op hen. 

Branco (Ajax) en Gonnie. 

Willem en Clint (PSV). 
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

jan1.joosten@kpnplan

Voor de winnaar Kaz was er een touch-screen, een 
glazen standaard met fraai ingegraveerd het logo 
van Alpe d’HuZes en de Koers van Oers (knap werk 
van bekerhuis Vessem) en 40 consumptiebonnen 
voor de RKVVO-kantine. Kaz was immers ook de 
beste RKVVO’er. 

Het glazen standaard incl. logo’s. 
 
Naast deze prijzen natuurlijk de eeuwige roem als 
Oerse voetbalkenner en een kort interview om er 
nog een bekendere B.O.’er van te maken. 
 
Wie is onze prijswinnaar 
a. Kaz Schellekens, 24 jaar. 
b. Mijn moeder is opgegroeid in 

Oerle. Haar ouders, mijn 
grootouders, hebben het 
merendeel van hun leven in 
Oerle gewoond en een deel 
van mijn familie woont hier 
nog steeds. Mijn opa (Chris 
Peelen) was de smid van 
Oerle. Verder voetbal ik al 
vanaf mijn zevende bij 
RKVVO. 

c. Sinds een paar weken ben ik afgestudeerd aan de 
universiteit van Tilburg, hier heb ik de master 
Economische Psychologie afgerond. In Tilburg 
woon ik ondertussen al 5 jaar in een gezellig 
studentenhuis. Voor de rest is mijn leven gevuld 
met voetbal, zowel op het veld en in de zaal, 
leuke dingen doen met vrienden of mijn vriendin, 
feestjes, uitgaan en dergelijke. 

 
Wat is het geheim achter je overwinning 
Ik weet niet of je over een bepaald geheim achter 
het winnen van de EK-poule kunt spreken maar ik 
heb bij deze poule een keer bewust niet ingezet op 
het Nederlands elftal. Verder heb ik ook nooit gelijke 
spelen of onverwachte en rare uitslagen ingevuld.  
 

Favoriete 
Voetbalclub  RKVVO 
Muziek   Van alles en nog wat 
Drank   Cola en bier 
Eten   Aziatisch 
Boek   Life, autobiografie Keith Richards 
Film   Fight Club 
TV-programma Nieuws en sport 
 
Wat is er bijzonder aan Oerle 
Het mooie van Oerle is de grote samenhorigheid en 
verbondenheid denk ik zo. Ondanks dat ik zelf in de 
Heikant opgegroeid ben, heb ik persoonlijk vele 
mooie momenten in Oerle gehad. Van jongs af aan 
kom ik ieder jaar bijvoorbeeld op de Oerse kermis 
waar je toch veelal dezelfde groepen en families 
ziet. Dit lijkt me onder meer tekenend voor de 
gezelligheid van Oers. 

De uitgereikte shirts van Ajax, PSV, koersshirt  
Ton Binnendijk bij Alpe d’HuZes en het Rabo-shirt. 
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De prijswinnaars 
  Sponsor Prijs Deelnemer Punten 

1 Hedo computers Touchscreen  Kaz Schellekens 393 
  Bekerhuis Vessem Glazen standaard     
  Koers van Oers Interview en foto     
  RKVVO 40 consumptiebonnen     
  Team kapsalon Bon kapsalon     

2 MMC Sportmax Sportkeuring  Chantal vd Boogaard 312 
3 AH 't Look Pannenset  Lieke van Leeuwe 299 
4 Rabobank Oerle-Wintelré Raboshirt Lars Boom  Mark Vruggink 287 
5 Oerse Molenbakker Ajax shirt  Gonny van Oorschot 285 
6 Oerse Molenbakker PSV shirt  Willem Binnendijk 274 
7 Handyman Home speakerset  Koen vd Wal 270 
8 De Schalm Dinerbon voor twee  Fons Das 268 
9 Eetcafé De Kers Eetbon  Miranda van Vlerken 266 

10 Oers Gezellig Eetbon  Wouter van Vlerken 251 
11 AH 't Look Stepje  Stan van Vlerken 245 
12 Domino's Eetbon  Tobias Kuiper 238 
13 Bullens Byoux Plafonniere  Ine Loijen 232 
14 Kapsalon vd Looij Kapperset  Martijn Antonis 220 
15 AH 't Look Ligkussens  Mark de Swart 217 
16 Denley Kruidensnijder  Fam. vd Velden 217 
17 Intertoys Waardebon  Martijn van Balen 205 
18 Rabobank Oerle-Wintelré Handdoeken  Arie van der Heijden 203 
19 Dommelsche Watermolen Waardebon  Wim Luijkx 188 
20 Hetty van Hoof Boek  Niek 185 
21 Hetty van Hoof Weekendtas  Kitty Tholen 176 
22 Hetty van Hoof Rabo T-shirt  Anton Gelten 163 
23 Oerse Molenbakker Lunchbon  Marit Binnendijk 134 
24 Oerse Molenbakker Lunchbon  Anne Schippers 130 
25 Oerse Molenbakker Lunchbon  Jurre van der Velden 126 
26 Kitty Tholen Gedichtenbundel  Myrthe Binnendijk 116 
27 Kitty Tholen Gedichtenbundel  Joris Kox 112 
28 Kitty Tholen Gedichtenbundel  Ton Binnendijk 111 
29 Kitty Tholen Gedichtenbundel  Bart vd Boogaard 110 
30 Kitty Tholen Gedichtenbundel  Gert-Jan Verhoeven 96 
31 Kitty Tholen Gedichtenbundel  Gerald de Grunt 96 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Afsluiting Alpe d’HuZes actie 
De prijsuitreiking van de EK-pool was de laatste 
activiteit van mijn Alpe d’HuZes-actie. Als ik terug 
kijk kan ik alleen maar apetrots zijn en heb ik er 
geweldige herinneringen aan over gehouden die diep 
in mijn hart zijn opgeslagen. De geweldige reacties 
van veel Oerlenaren op o.a. de columns in de Koers, 
de vele donaties met uiteindelijk een totaal bedrag 
van bijna € 5.700 en natuurlijk de triomfantelijke 
uittocht tijdens Boergondisch Oers. Het ultieme 
gevoel volgde uiteindelijk tijdens de klim van de 
Alpe d’Huez : GEWELDIG!!!!! 

En voor degenen die een indruk willen hebben van 
mijn ervaringen op de Alpe d’Huez : ik heb een 
impressie geplaatst op You Tube. 
 
Zoek op You Tube : Ton Binnendijk of gebruik 
onderstaande link : 
http://www.youtube.com/watch?v=8ToiedPlR_w 

Twee kampioenen bij ponyclub de 
Hinnikers! 
 
Op ‘t Concours Hippique Nuenen, 23 & 24 juni, 
vond de laatste van de 5 selectiewedstrijden 
plaats voor het kringkampioenschap van regio 
Eindhoven. Twee leden van ponyclub de 
Hinnikers uit Oerle zijn hierbij kampioen 
geworden.  
 
Bij dressuur Danique van der Heijden met haar pony 
Lucky in de CL1. Bij het springen Michael van der 
Velden met zijn pony Mazurka in de DM. Hierdoor 
zijn deze beide combinaties al definitief geplaatst 
voor de Brabantse kampioenschappen die dit jaar in 
het weekend van 11 en 12 augustus zullen 
plaatsvinden in Chaam. 

Verder mogen ook naar de Brabantse 
Kampioenschappen: 
 
Dressuur: 
Mandy v/d Velden met Swaka Swaka AB 
Journey van Eerd met Knegt's Springlight DB 
Nomi van Rooij met Habibi DB 
Tom Silkens met Van Doren's Lady Lonn EL1 
Evie de Crom met Collina B EL2 
Senna van Eerd met Knegt's Namara DL2 
 
Springen: 
Mandy v/d Velden met Swaka Swaka AL 
Michael v/d Velden met Golden Boy DB  
Journey van Eerd met Knegt's Ismarboy DL 
 
Allemaal gefeliciteerd en veel succes op de 
Brabantse Kampioenschappen in Chaam! 

Twee kampioenen 

Danique van der Heijden 
met haar pony Lucky. 

Michael van der Velden 
met zijn pony Mazurka 
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4000 jaar Oerle (4) deel 2 

Aspecten uit de geschiedenis van 
Oerle beschreven in 10 korte opstellen 
Door Jacq. Bijnen 
 
4000 JAAR OERLE (4);  
Middeleeuwse heerlijkheid Oerle (2e deel) 
 
 
Einde van de grondheerlijkheid Kerkoerle 
Bij de Vrede van Munster (1648), waarmee een 
einde kwam aan een oorlog die tachtig jaar geduurd 
had, kwam het noordelijk deel van Brabant onder 
gezag van de Staten-Generaal van de Noordelijke 
Nederlanden. Hoewel aanvankelijk beloofd, werd de 
vrije uitoefening van de katholieke godsdienst niet 
toegestaan, en alle kerkelijke goederen, bezittingen 
en inkomsten (ook die van de kloosters) werden 
door de landsregering geconfisqueerd. De Staten-
Generaal meende recht te hebben op de bezittingen 
van Postel. Postel verzette zich hiertegen door te 
beweren dat de abdij niet op het grondgebied van 
de Nederlanden lag, maar tot het kwartier van 
Antwerpen behoorde. Een langdurig proces volgde, 
en intussen eigenden de Staten zich alle in de 
Meierij gelegen goederen van de abdij toe. Tot 1715 
slaagde Postel er in de verkoop van de 
geconfisqueerde eigendommen tegen te houden. 
 
 
 
 
Wapenschild van de abdij 
Postel. Links van het schild 
een knoestige boomstam 
(een post) met rechts de 
letter L, samen zinnebeeldig 
de naam Postel 
voorstellende. 
 
 
 

Luchtopname van het domein van de abdij van 
Postel, gesticht in 1140 als priorij van de 
moederabdij Floreffe. 
In het midden de beiaardtoren uit 1610, rechts 
daarachter de toren van de abdijkerk uit 1769. 
 

Pas in 1787 werd het geschil beslecht in het 
voordeel van Postel, doordat de Staten verklaarden 
dat Postel tot de Spaanse of Oostenrijkse 
Nederlanden behoorde. De aangeslagen goederen 
werden echter nimmer teruggegeven of vergoed. 
Intussen had de Staten Generaal de twee hoeven bij 
de kerk van Oerle met de erbij behorende gronden 
op 11 december 1743 openbaar verkocht;  
3 september 1745 kwam het viswater, genaamd de 
Postelsche Weijer, in particuliere handen, en de 
standerdmolen ging op 24 mei 1775 over op een 
nieuwe eigenaar. Het kerkgebouw en de pastorie 
waren in 1648 eveneens door de Staten-Generaal 
opgeëist. De pastorie werd in 1691 verkocht en het 
kerkgebouw kwam in 1798 terug in handen van de 
parochie Oerle. 
 
 
Rechts: Portret van Rumoldus 
Colibrant, pastoor van Oerle 
(1594-1597), provisor (1597-
1621) en eerste prelaat van het 
klooster Postel (1621-1627). 
Onder zijn bestuur werd Postel 
verheven tot de rang van 
onafhankelijke abdij. 
 
 
Omdat het Postel vanaf 1648 onmogelijk werd 
gemaakt het bestuur en haar rechten over de 
grondheerlijkheid in Kerkoerle uit te oefenen en 
omdat alle bezittingen in Oerle verbeurd verklaard 
werden, luidde het jaar 1648 in feite het einde van 
de grondheerlijkheid in. Het recht van voordracht bij 
een pastoorsbenoeming, dat nog bij Postel berustte, 
werd voor het laatst uitgeoefend in 1818 bij de 
benoeming van Arnoldus Josephus Bijnens tot 
pastoor van Oerle. 
  
Voormalige 
Bogaardsche 
hoeve 
tegenover de 
parochiekerk 
van Oerle. 
Gesloopt in 
1957. 
(situatie 
omstreeks 
1925) 



13 

Opgeluisterd door onder meer harmonie, gilde en 
volksdansgroep, en in bijzijn van veel 
belangstellenden, werd 29 mei 1982 het nieuwe 
Dorpsplein tegenover de Oerlese Sint Jan feestelijk 
in gebruik genomen. 
Voorafgaande hieraan werd in de ondergrond van 
het plein een archeologisch onderzoek uitgevoerd, 
dat sporen van bewoning in de 11e eeuw opleverde. 
 
Tijdens de officiële 
ingebruikname van het 
nieuwe Dorpsplein 
onthulde Veldhovens 
burgemeester Elsen 
(onder) een bronzen 
plaquette (rechts), 

uitbeeldende de 
’Archeologische Kaart 
van de kom van 
Oerle’; midden Harrie 
van Veldhoven 
(voorzitter van 
belangengroep Oerle), 
rechts Jacq. Bijnen. 
(foto:P. Waarma, 
SHEV) 

In de Koers van Oers van maart jl. ( pagina 22) 
hebben we reeds uitgebreid aandacht besteed aan 
bovengenoemd onderwerp. Ons voornemen is om in 
geheel Oerle buurtpreventieprojekten te 
organiseren, zoals op de Berkt reeds goed 
functioneert. 
 
Om tot overzichtelijke en werkbare eenheden te 
komen hebben we voorlopig Oerle in 5 delen 
verdeeld en wel als volgt : 
1. Buitengebied 1: Zandoerle met Toterfout en 

Halfmijl 
2. Buitengebied 2: Hoogeind, Paleisstraat en Oude 

Kerkstraat tot Daalseweg (incl.in de toekomst 
Schippershof) 

3. Oerle Midden: Van west naar oost: Oude 
Kerkstraat (restant) tot aan de Berkt 
Van noord naar zuid : vanaf Daalseweg tot 
achterzijde woningen Nieuwe Kerkstraat 

4. Oerle Zuid 1: Nieuwe Kerkstraat (tot Berkt) naar 
het zuiden toe en alles ten zuiden van de Oude 
Kerkstraat tot en met de Zandoerleseweg (tot 
toekomstige rotonde)  
Tot slot 

5. Oerle Oost, zijnde de Berkt, dat reeds 
functioneert. 

(Bij realisering van de nieuwbouw zullen daar Zuid 2 
en Zuid 3 nog bijkomen.) 
 
Eind augustus zal door leden van het wijkplatform 
en door andere vrijwilligers huis aan huis een 
buurtpreventieformulier worden bezorgd. Deze 
formulieren zullen voorzien zijn van uitgebreide 
informatie en een inschrijfformulier, dat u bij de 
vermelde adressen in kunt leveren. 
Bij voldoende deelname zullen wij medio oktober elk 
deelgebied afzonderlijk uitnodigen voor een 
informatieve bijeenkomst en waar we dan mogelijk 
ook kunnen komen tot het oprichten van de 
buurtpreventieprojekten. 
 
Om deze projekten te kunnen organiseren wordt er 
per projekt per jaar door de gemeente een bedrag 
beschikbaar gesteld, mede afhankelijk van het 
aantal woningen in het gebied. Voorwaarde daarbij 
is wel, dat méér dan 40% van de inwoners 
deelnemen aan de deelprojekten. 
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met 
Stimulans en vragen naar Wilbert Caris  
tel.: 040-2533443 of 06-29217114. 
 
Wijkplatform Oerle. 

Buurtpreventie 
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BIO - Smurfenkamp 2012 

Op zaterdag 23 juni stonden er een aantal smurfen 
samen met 21 kinderen bij BIO. Dit jaar gingen we 
namelijk met de jongste jeugd op Smurfenkamp.  
We reden eerst naar de verkeerde blokhut, maar 
kwamen uiteindelijk toch bij de goede blokhut uit en 
konden de bedden worden klaargemaakt. 
Hierna werden de kinderen van harte welkom 
geheten in Smurfenland. Er waren verschillende 
smurfen op het kamp aanwezig. Zo was er grote 
smurf, luie smurf, lolsmurf, smurfin, poetssmurf, 
brilsmurf en klussmurf. Muzieksmurf kwam later 
want het bleek dat hij de hele dag al naar zijn 
walkman had lopen zoeken maar hem nergens had 
kunnen vinden! 

 
Het programma begon 
met knutselen.  
’s Avonds zou er 
namelijk een 
smurfenbal zijn in de 
zaal maar dan moest 
de zaal natuurlijk eerst 
nog wel versierd 
worden. Er werd een 
spandoek gemaakt, een 

mooie slinger en smurfendiploma’s die de kinderen 
op het eind van het kamp zouden ontvangen. Ook 
werd er heus smurfensnot  
gemaakt. Wat zeep in een plastic zakje, een heel 
klein beetje water erbij en kneden maar! Ineens 
ontdekte klussmurf dat hij al zijn gereedschap kwijt 
was dat aan zijn riem had gehangen. Hoe kon dat 
nu? Alle kinderen hebben meegezocht maar  
konden het gereedschap niet vinden.  
 
Na het knutselen was het tijd voor een spel in de 
bossen. De kinderen werden in twee groepen  
verdeeld en allebei de teams moesten in een deel 
van het bos een smurfentas verstoppen. Het was de 
taak aan beide teams om de tas van het andere 

team te vinden. Tegelijkertijd waren er ook kaartjes 
waarop verschillende smurfen op stonden afgebeeld. 
Een soort levend stratego dus, maar dan nog iets 
lastiger. Toen dit was afgelopen hebben de kinderen 
ook nog een aantal keer levend memorie gedaan. 
 
Na al dat knutselen en 
spelen was het tijd 
voor frietjes! Tijdens 
het eten merkte 
brilsmurf ineens dat de 
bloem van smurfin 
verdwenen was! Hoe 
kon dat nou, want 
smurfin had helemaal 
niks gemerkt. Ook de 
bloem werd gezocht, maar niet gevonden. Hoe kan 
dat nu toch dat al die spullen steeds verdwenen? 
 
Toen de buikjes weer gevuld waren was het tijd voor 
nog een bosspel! Het spel dat gespeeld werd was 
het geluidenspel. De kinderen werden ingedeeld in 
tweetallen en kregen allemaal een kaartje met 
verschillende voorwerpen erop. Het was de 
bedoeling dat ze de geluiden van deze voorwerpen 
in de goede volgorde zouden vinden. De leiding zat 
in het bos met een sambabal, twee lepels die tegen 
elkaar werden getikt, een pan met een lepel, 
schuurpapier, een fluit, een pen en belletjes. Na dit 
spel twee keer te hebben gespeeld waren de meeste 
kinderen al best moe. Maar het smurfengala moest 
nog beginnen! Nadat de kinderen boven op bed 
weer even wat waren uitgerust kon het smurfengala 
beginnen. Dit begon natuurlijk met het proosten met 
heerlijke 
kinderchampagne. 
Daarna kon het dansen 
beginnen. Er werd 
fanatiek gedanst op  
nummers als 
macarena, kedeng 
kedeng, cowboys en 
indianen en de 
hookiepookie. 
 
Na het gala was het tijd voor een film. Nadat 
iedereen met slaapzak en kussen geïnstalleerd was 
voor het scherm kon de enige echte smurfenfilm 
beginnen. Na de film lekker naar bed. Er werd nog 
eventjes gekletst boven, maar het was vrij snel stil.  
’s Morgens lekker ontbeten en tijdens het ontbijt 
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bleek ook het boek van de grote smurf verdwenen 
te zijn. Hoe kwam het toch dat er steeds spullen 
verdwenen? Na het ontbijt de spullen weer ingepakt 
en met z’n allen de aanhanger ingeladen. Ook 
tijdens het inpakken van de spullen is er  
weer iets verdwenen, 
namelijk het kussen van 
luie smurf! Door het 
slechte weer kon het 
buitenprogramma niet 
doorgaan dus werd er 
een groot bordspel 
gedaan. De kinderen 
werden in vier groepen 
ingedeeld en steeds 
mocht een persoon van het groepje gooien met de 
moderne dobbelsteen en de pion vooruitzetten. Er 
waren verschillende kleuren waarop de pion kon 
belanden. De kleuren stonden voor verschillende 
opdrachten. Zo moesten er liedjes worden geneuried 
en werd er getekend en uitgebeeld. Wanneer de rest 
van het team het binnen de tijd goed raadde mocht 
de pion blijven staan. Anders moest je twee stapjes 
terug. Ook tijdens dit spel zijn er weer spullen 
verdwenen. Deze keer de poets-spullen van 
poetssmurf. En dan nog wel op het moment dat de 
smurfen net de blokhut schoon zouden moeten 
maken.  
 
Na dit spel hebben de kinderen nog even boven 
gespeeld, tot brilsmurf bovenkwam. Hij was zijn bril 
kwijt en had een brief in zijn zak.  
 
Op deze brief stond een rijmpje: 

Ik heb jullie mooi beetgenomen, 
En alle spullen meegenomen. 
Volg de kleuren van de kralen, 

Dan zullen jullie niet verdwalen.  
Bij blauw naar rechts, bij groen naar links en bij 

rood rechtdoor, 
Zo volgen jullie het goede spoor. 
Zoek onderweg de puzzelstukken, 

Dan zou het moeten lukken. 
 

Succes! 
 
Dus was het tijd om een speurtocht te gaan lopen. 
Met de regenkleding aan nog snel eventjes allemaal 
naar de wc voordat er per team vertrokken werd.  
Bij het lopen van de speurtocht werd de weg 
gezocht aan de hand van een ketting van papier  
met verschillende kleuren. Hoewel het tijdens de 
hele speurtocht regende werden toch bijna alle 
stukjes van de puzzel gevonden. Toen alle kinderen 
op het kerkplein waren werd de puzzel in elkaar 
gezet. Op de puzzel stonden een aantal foto’s 
verbonden met pijlen. Een foto van de speeltuin 
waar we stonden, een foto van een gebouw op de 

hoek van de straat, een 
foto van een 
basisschool en daarna 
een foto van een 
muurtje met lolsmurf. 
Het volgen van deze 
foto’s leidde ons 
inderdaad naar 
lolsmurf.  

Hij zat daar met alle verdwenen spullen. De 
walkman van muzieksmurf, het gereedschap van 
klussmurf, de bloem van smurfin, het boek van de 
grote smurf, het kussen van luie smurf, de 
poetsspullen van poetssmurf en de bril van 
brilsmurf. Hij vond het erg grappig, maar de andere 
smurfen vonden het niet zo leuk. Nadat lolsmurf op 
de knieën zijn excuses had aangeboden werd hij 
toch vergeven en mocht hij ook mee naar huis. Bij 
BIO hebben we voor alle papa’s en mama’s het 
kamplied gezongen dat we met z’n allen het hele 
kamp door hebben gemaakt en geoefend.  De 
kinderen kregen de verdiende smurfendiploma’s en 
toen was het tijd om naar huis te gaan.  
 
Meiden, we willen jullie als leiding allemaal 
hartstikke bedanken voor het meegaan op dit kamp. 
Jullie waren bij alle activiteiten enthousiast en 
hebben overal leuk aan meegedaan.  
 
Hopelijk tot volgend jaar allemaal! 
 
Groetjes van de smurfen, 
Carina, Chris, Laura, Lotte, Kelly, Kim, Marri, Saskia 



16 

 

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 

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) 

Overpeinzingen 

Spinnen! 
 
Marie houdt niet van spinnen. 
Eerlijk gezegd is Marie als de dood voor 
spinnen. Zeg maar gerust dat ze een 
flinke fobie heeft voor dat soort gespuis.  
Normaal gesproken hoeft Marie daar ook 
niet over in te zitten, want haar huisje is 
brandschoon en spinnen zijn dan ook een 
bijzondere zeldzaamheid in haar woning. 
Tot op die bewuste dag. 
  
Of de deur nu iets langer heeft opengestaan of dat 
die nieuwe plant misschien als verhuiswagen 
gediend heeft ..., Marie weet het niet.  
Wat zij wel weet is dat er een spin bij haar in huis 
zit. En dat is verschrikkelijk! 
Dat beest hoort er niet en zal op de een of andere 
manier moeten verdwijnen. 
Maar hoe? 
Nu is het eigenlijk een spinnetje van niks, 
maar Marie is geen held en voor haar idee 
groeit dat beest met de minuut. 
Het dienblad dat Marie in een heldhaftig ogenblik 
over de spin heen heeft gegooid, lijkt aan de wandel 
te gaan met een alsmaar groeiend spinnelijf er 
onder. 
Marie gruwelt en is in alle staten! 
Zou ze voor zoiets de brandweer kunnen bellen? Die 
komt tenslotte ook om katjes uit de boom te halen. 
Juist wanneer ze naar de telefoon wil grijpen om het 
alarmnummer te bellen … gaat de deurbel. 
  
Marie snelt naar de voordeur en is overgelukkig om 
een menselijk wezen in de opening te zien 
verschijnen. 
Het is weliswaar haar kleindochter, maar die heeft in 
elk geval geen spinnenfobie. 

Kleindochter, die maar amper tot Marie’s 
schouder reikt, pakt resoluut een krant van 
tafel, schuift die onder het op zijn kop liggende 
dienblad en draagt dat alles manmoedig naar buiten.  

 
Dag spin, het gaat je goed tussen de planten. 
  

Marie kijkt argwanend naar het nu spinloze dienblad 
en houdt het voor de zekerheid toch nog maar even 
onder de waterkraan. Je weet tenslotte maar nooit 
of het wellicht een vrouwtjesspin is geweest en 
misschien in de gauwigheid enkele eitjes heeft 
achtergelaten op haar dienblad. 
En dan kan er een knuffel af voor haar moedige 
kleindochter, die haar toch maar mooi gered heeft 
van een spinneninvasie. 

Thea. 
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Impressie Vakantieprogramma Oerle 2012 

Olympische dag 

Wandeldriedaagse 
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BobbejaanlandBobbejaanlandBobbejaanland   
YEEAAAHHHYEEAAAHHHYEEAAAHHH   
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Receptie 

Vossenjacht 

BBQ & Groot feest Meer foto’s op www.vakantieprogramma-oerle.nl 
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Heropening schoolgebouw 

Opening Vernieuwd Schoolgebouw 
Vrijdag 24 augustus van 16.00 tot 20.00 uur 
 
Wij zijn trots op ons mooie nieuwe school-
gebouw en willen dat graag met u vieren. Op 
24 augustus bent u van 16.00 uur tot 20.00 uur 
welkom om deze feestelijke dag samen met 
ons te vieren. Leerlingen, leerkrachten en 
ouders hebben een speciaal programma in 
elkaar gezet om iedereen de mogelijkheid te 
geven de school te komen bewonderen.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
16.00 uur: Cross Country Sponsorloop  
We willen de opbrengsten van deze sponsorloop 
graag gebruiken om het schoolplein, net als de 
school, een metamorfose te geven. De leerlingen 
hebben een sponsorformulier gekregen. De 
bedoeling is dat zij vrienden, familie, kennissen, 
buren enz. vragen om hen te sponsoren. De 
kinderen gaan proberen zo vaak mogelijk het 
uitgezette parcours te volbrengen. Voor een extra 
beetje uitdaging worden er opblaasbare hindernissen 
op het parcours opgesteld. 
  
Vanaf 16.45 uur: Braderie  
De kinderen van de basisschool hebben, soms 
samen met hun ouders, iets (lekkers) gemaakt en 
willen dat graag aan u verkopen. U kunt bij allerlei 
kraampjes terecht voor iets leuks of lekkers. Alle 
kinderen kunnen voor € 1,= een speciale Knipkaart 
kopen. Hiermee kunnen ze deelnemen aan  
3 activiteiten, te weten: 
* cupcake versieren,  
* schminken/tattoo zetten/nagellakken,  
* grabbelen/doelschieten. 
 

Versier zelf je cupcake en win een prijs! 
Op de braderie mogen kinderen op vertoon van hun 
knipkaart (of voor € 0,50) zelf hun eigen cupcake 
versieren. De mooiste cupcake wordt beloond met 
een fantastische prijs en daarna mag je de cupcake 
lekker zelf opeten. Ook voor volwassenen is er 
koffie/thee met een lekkere cupcake te koop. 
 
17.00 uur: Barbecue 
Op het schoolplein kunt u gezellig barbecueën. 
Daarvoor moet u wel even munten halen à € 6,= bij 
Eetcafé De Kers, Zandoerleseweg 4.  
Tot 20 augustus kunt u daar iedere dag van  
11.00 tot 20.00 uur terecht (let op: ‘s maandags 
gesloten).  Voor meer informatie over de BBQ kunt u 
terecht bij: info@de-kers.nl (Kimberly Keeris). 
 
Speurtocht door de nieuwe school. 
Tijdens het programma krijgen alle kinderen, 
ouders, grootouders, Oerlenaren, oud-leerkrachten 
en (oud)leerlingen de mogelijkheid om met behulp 
van een speurtocht zelf de vernieuwde school te 
verkennen.  
 
18.00 uur: Officiële opening 
 
Ludieke veiling 
Na de officiële opening volgt een ludieke veiling 
waar iedereen zijn voordeel mee kan doen.  
De opbrengst van de veiling wordt besteed aan een 
metamorfose voor het schoolplein.  
(geveild worden o.a.: cadeaubonnen van onze 
sponsoren, dinerbonnen, diensten en/of klusjes die 
door onze juffen of meneer Peer gedaan gaan 
worden, etc.) 
 
20.00 einde programma 
 

 
We hopen dat alle kinderen, ouders, grootouders en 
Oerlenaren op deze feestelijke dag naar onze nieuwe 
school komen kijken! Ofwel: iedereen die zin heeft 
in een gezellige middag en benieuwd is naar het 
prachtig vernieuwde schoolgebouw; tot ziens op  
24 augustus! 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Maria Veenvliet (m.veenvliet@veldvest.nl of  
( 040- 2051303). 

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

Gewonnen prijs met succes verzilverd 
 
Op 28 juni jl. heeft Tottumet een privé optreden 
verzorgd in de tuin van Irene en Toon Schilders uit 
Veldhoven. Irene had de hoofdprijs gewonnen bij 
een loterij die Tottumet heeft gehouden tijdens de 
Oranjemarkt. 
Een prachtige zonnige avond, een prachtige tuin, 
prachtig publiek en een enthousiast Tottumet; 
allemaal ingrediënten voor een geslaagde avond. 
Irene en Toon, bedankt voor de gastvrijheid en 
wellicht tot een volgende keer elders bij een 
optreden van Tottumet. 

Privé optreden van Tottumet bij familie Schilders. 

Film Wouter Verhoeven 

Film van Wouter Verhoeven  
in d’Ouw School 
 
Op vrijdagavond 19 oktober draait aansluitend 
aan de jaarvergadering van OWWO een film 
van Wouter Verhoeven in dorpscentrum  
d’Ouw School. Wouter legt momenteel de 
laatste hand aan de film die als werktitel de 
naam ‘One’ draagt. 
 
Wouter is een oud-Oerlenaar die in het verleden 
films maakte 
voor het 
Liliane Fonds. 
“Mijn films 
gaan over 
mensen die 
tegenslagen 
hebben in het 
leven, en die 
tegenslagen 
overwinnen.”  
 
In ruim tien jaar filmde hij onder meer in India, 
Kenia, Bolivia, Peru, Ecuador, Japan en de Verenigde 
Staten. Met de film wil Wouter de ogen van de kijker 
openen voor mensen die leven in armoede. De kijker 
beleeft één lange dag, van dageraad tot avond, 
waarin Wouter nauw optrekt met tientallen mensen 
die leven in armoede.  
“Ik laat de mensen door de armoede heen kijken, 
zodat ze ook liefde, levenskracht en geluk zien en 
als het even kan, die ook voelen”, zegt hij.  
De film zal ook gedraaid worden tijdens het 
introductieprogramma op het Sondervick College en 
op verscheidene nationale en internationale 
filmfestivals. 

Wouter Verhoeven. 
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Oersmakelijk 

Deze maand drie supersnelle 
septembergerechten van Wil van de Vorst 
 
Peter van der Velden, goeie ouwe reus, bedankt 
voor het aanreiken van de pollepel. 
Ik hou van simpel koken. Zoals de Italianen dat 
doen. Met producten van het seizoen. Deze maand 
zijn er weer volop mosselen, pompoenen, tuinkers 
en appels (verse pluk Elstar). En wat te denken van 
een lekkere Herfstbok? We zullen hier maar eens 
mee aan de slag gaan. Het adagium is vooral: 
minimale inspanning, maximaal resultaat. En toch 
weer net even anders. Daarom drie supersnelle 
septembergerechten. 
 
Pompoensoep met tuinkers (2 personen) 
Kleine pompoen, 1 ui, 2 tl kerriepoeder, 1 el olie, 
blokje 
groentebouillon, 
4 dl water,  
1 dunne prei, 
bakje tuinkers,  
2 el yoghurt,  
1 el zure room. 
 
Snijd het 
vruchtvlees uit 
de pompoen in 
blokjes. Snijd de 
schone ui klein. Fruit de ui met de kerrie in de olie 
goudgeel. Voeg de pompoen toe met 4 dl water en 
het bouillonblokje. Kook de soep 25 minuten. Pureer 
de soep met een staafmixer. Voeg daarna dunne 
ringetjes prei toe met wat peper, zout en 
nootmuskaat en kook de soep nog een minuutje. 
Tip: schep een mengsel van yoghurt, zure room en 
tuinkers aan tafel op de soep. 
 

Mosselen uit de wok (2 personen) 
2 kilo mosselen, uien, 2 knoflookteentjes, bakje 
gerookte spekblokjes, soepgroenten, scheutje witte 
wijn, scheutje room, 2 el kruidenkaas. 

 
Spoel de mosselen af. 
Verhit wat olie in de 
wok en bak de ui, 
spekjes en knoflook. 
Voeg de mosselen, 
soepgroente en een 
scheutje witte wijn 
toe en wok dit op een 
hoog vuur tot alle 
mosselen open zijn. 

Schep de mosselen met een schuimspaan uit de 
wok. Kook het overgebleven vocht wat in en voeg 
daarna de kruidenkaas en een scheutje room toe. 
Doe de mosselen er weer bij en roer het doorelkaar. 
Tip: dip stukjes stokbrood van de Oerse 
Molenbakker in de saus. Lekker met een fris glas 
Herfstbok. 
 
Elstar uit de oven (2 personen) 
Schil 2 appels (Elstar) 
en boor het klokhuis 
eruit. Meng 1 eetlepel 
suiker met 1/2 eetlepel 
kaneel. Leg de appels in 
een kleine ovenschaal 
en vul ze met het 
kaneel-suikermengsel. 
Giet wat vanillevla over 
de appels (400 ml). Zet de appels 45 minuten in de 
oven (170 graden). Serveer ze in een kom met de 
warme vanillevla.  
 
 
Aan wie geef je de pollepel door? 
Graag geef ik de pollepel door aan  
Ria Verbaant. Die is van alle rommelmarkten 
thuis. Ze kan prachtig schilderen, geweldig 
biken en beter zingen dan Vicky Leandros.  
Of ze kan koken weet ik eigenlijk niet… 
 
Eet smakelijk! 
 
Wil van de Vorst 
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Wijkzuster in Oerle 

‘Vruuger’. Toen de 
mannen nog van staal 
waren en de boten van 
hout.  
 
 
Wit-Gele Kruis 
De wijkverpleegkundige was vroeger een bekend 
gezicht in het dorp. In de lokale gemeenschap was 
er het Wit-Gele Kruis dat de mensen volgde vanaf 
zwangerschap en geboorte tot aan de dood. De 
wijkzuster deed ’s ochtends het consultatiebureau 
met wegen, meten en de vaccinaties. Een van haar 
collega’s deed een route ‘wassen en plassen’.  
’s Middags deed zij dan bezoeken bij de mensen 
thuis. En als het thuis niet meer dreigde te gaan, 
dan was het heel gewoon dat mensen kort na hun 
65e naar een ‘bejaardentehuis’ gingen. 
 
De wijkverpleegkundige was dus bij alle 
leeftijdsgroepen in beeld. Ze kende de mensen en 
hun families persoonlijk. Er kwam haar gemakkelijk 
en veel informatie ter ore. Deze informatie filterde 
zij vanuit het belang dat ‘maatschappelijke 
gezondheidszorg’ heet. Dat wil zeggen: in het 
contact met de mensen gericht zijn op het in stand 
houden en bevorderen van de psychische, sociale en 
lichamelijke gezondheid. 
 
Vroeger…. 
De wijkagent, de pastoor en maatschappelijk 
werkster kènden de wijkzuster. Als er iets aan de 
hand was bespraken ze zorgelijke situaties met 
elkaar en bepaalden ze onderling wie het beste 
aangewezen kon worden om het probleem te lijf te 
gaan. 
De onderlinge contacten waren makkelijk en snel 
gelegd. Dat was wel goed aan vroeger. Maar het 
was natuurlijk niet allemaal perfect. Er waren nog 
veel taboes op het gebied van gezondheid en ziekte. 
Op psychische problemen of spanningen in het 
huwelijk. Daar had men het ‘vruuger’ niet zo 
makkelijk over. Informatie was ook niet zo snel en 
gemakkelijk te vinden als tegenwoordig. 
Wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en 
behandeling stonden in de kinderschoenen.  

De ziekte die nog ‘K’ werd genoemd betekende 
meestal een doodvonnis. De dokter stond gelijk aan 
de notaris en de burgemeester in veel 
gemeenschappen. Onaanraakbaar, als sterren aan 
het firmament. 
 
Veranderde tijden 
Die tijden zijn veranderd. De huisarts heet gewoon 
Mathijs of Diana. De burgemeester Jack. Als we een 
pijntje voelen hoeven we maar wat op internet te 
zoeken en binnen één seconde hebben we meer 
informatie dan we in drie weken tijd allemaal zouden 
kunnen lezen. Ieder huisje heeft zijn kruisje en meer 
dan de helft een hypotheek... Bejaardenhuizen 
worden gesloopt. Er komen woon-zorg-
appartementen voor in de plaats. De meeste ziekten 
zijn goed behandelbaar en kanker kan in veel 
gevallen goed genezen worden. Opa en oma zijn 
cliënten geworden, met kritische vragen en wensen 
over hoe zij prettig en zelfstandig oud kunnen 
worden. Zoals zij het willen. 
 
Vroeger én nu 
Het Wit-Gele kruis werd Thuiszorg en is door 
politieke besluiten een hele grote zorgorganisatie 
geworden. Er is marktwerking en concurrentie 
gekomen. Hierdoor moesten verpleegkundigen de 
afgelopen jaren steeds efficiënter (goedkoper…) 
werken. Dat is gelukt maar er stond een hoge prijs 
tegenover: verknipte zorg. Minder tijd voor de mens 
achter de handeling. Een wond verzorgen en snel 
weer naar de volgende patiënt… 

Berry de Lepper en Vivian Olislagers,  
wijkzusters in Oerle  
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Nieuw seizoen JOC 

Nieuws van JOC de Fakkel 
 
Start nieuw seizoen: zaterdag 18 augustus 
We hebben goed nieuws: het nieuwe seizoen van 
JOC de Fakkel start al op 18 augustus! Eerder 
hadden we nog bericht dat we zouden beginnen met 
Wintelre kermis, maar omdat de vakantie al eerder 
is afgelopen, starten we ook meteen. Hopelijk zijn 
jullie dan direct allemaal weer van de partij. Ook 
degenen die naar de middelbare school zijn gegaan, 
maar nog geen 12 zijn, zijn vanaf nu van harte 
welkom!  
 
XXL schuimparty: 8 september 
Ook dit jaar is het ons weer gelukt een tent te 
regelen om een XXL schuimparty te houden! Het 
schuim en het zwembad zijn inmiddels besteld, dus 
het gaat gegarandeerd weer een mooi feestje 
worden. Entree voor deze avond kost in de 
voorverkoop €4,- en aan de kassa €5,00. Voor 
voorverkoopadressen kijk op www.jocdefakkel.nl.  
 
Gratis entree en om de twee weken JOC 
Wij van JOC de Fakkel hebben wat wijzigingen 
aangebracht voor komend seizoen. Zo gaan we 
vanaf komend seizoen één maal in de twee weken 
draaien. Daarnaast is de entree en het maken van 
pasjes gratis tot eind 2012. Dus neem ook eens een 
introducé mee! 
 
Kalender start nieuw seizoen: 
18 augustus:  begin seizoen, eerste JOC avond 
25 augustus: Geen JOC 
1 september: JOC, Wintelre kermis 
8 september: XXL Schuimparty 
15 september: Geen JOC 
22 september: JOC avond 
 
www.jocdefakkel.nl, @JOCdeFakkel; voor jongeren 
van 12 t/m 16 jaar 

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 

Beter 
Gelukkig komt de politiek en de zorgverzekeraar er 
achter dat deze vorm van zorgverlening 
doorgeschoten is en wordt er weer ruimte gegeven 
aan de wijkverpleegkundige. En daar kom ik in 
beeld: Berry de Lepper, uw wijkzuster in Oerle. 
Naast mijn reguliere werk bij ZuidZorg, heb ik de 
tijd gekregen om meer aandacht te geven aan het 
welzijn en welbevinden van u en uw buurtgenoten in 
Oerle. Ik heb daarbij veel contact met de lokale 
verenigingen en hulpverleners zoals Nieuwe 
Levenskracht, de Zonnebloem, de KBO, Swove en 
het Wijkplatform. Ik ben alert op signalen van 
mensen die zich zorgen maken over hun buurvrouw 
die de gordijnen dicht houdt of soms onverzorgd 
door de wijk dwaalt. Ik ga op bezoek bij een 
eenzame buurtgenoot en kijk hoe hij weer wat meer 
aansluiting kan krijgen. Wellicht kan ik een 
buurtgenote helpen bij het aanleren van de 
wondverzorging van haar man, zodat ze het 
voortaan zelf kan doen. Ik sta midden in de 
gemeenschap! Misschien kan ik ook voor u, of 
iemand in uw omgeving iets betekenen. 
 
En zo is de cirkel weer bijna rond. Er zijn nog steeds 
wel mannen van staal maar ook van suikergoed en 
marsepein weten we inmiddels. Ze hebben bijna 
allemaal een mobiele telefoon. En de boten? 
Gelukkig zitten we met ons allen in hetzelfde 
schuitje. Samen met mijn vaste vervanger  
Vivian Olislagers maken we er wat van! 
 
Berry de Lepper, wijkzuster Oerle.  
Ik ben bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur – 
17.00 uur op 040-230 84 08 en via 
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl.  
Mijn hulp en advies zijn gratis (zonder indicatie en 
zonder kosten).  
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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

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

In het weekend van 8 en 9 september stellen 
een dertigtal kunstenaars in Veldhoven hun 
deuren open voor het publiek. Heb je 
belangstelling? Kom dan een kijkje nemen in 
de ateliers verspreid over heel Veldhoven. 
Maak kennis van het werk en met de ruimtes 
waarin de kunst tot stand wordt gebracht! 
 
Uiteraard zijn de kunstenaars zelf aanwezig. Ze 
staan op zaterdag en zondag tussen 11.00 uur en 
17.00 uur klaar om bezoekers te ontvangen. Stel 
zelf je route samen m.b.v. de plattegrond op de 
flyer die o.a. te verkrijgen is bij de VVV en de 
bibliotheek. Ook vind je nog meer informatie op 
onze site: www.kunstinhetrondveldhoven.nl 
 
DE OPENING 
 
De feestelijke opening vindt plaats op vrijdag  
7 september om 20.00 uur in museum ’t Oude Slot 
door wethouder Nicole Ramaekers. Ook is er een 
optreden van de Veldhovense band ‘Frozen Light’. 

De werkgroep KihR (van links naar rechts):  
Marie-Louise Vooijs, Marijke Kraaijvanger,  
Carla van Olst, Guusje Slegers en Joke Rediker. 

Open atelierroute 

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 

Er doen maar liefst 4 oerse kunstenaars mee aan dit 
initiatief en dat zijn: 
 
Jan Reker Schilderijen 
Zittardsestraat 13a.  
Jan Reker schildert dieren, 
voornamelijk koeien en 
olifanten. Zijn favoriete manier 
van schilderen is werken met 
het paletmes, in 
complementerende kleuren, wat 
mooie kleurpaletten weergeeft.  
Alleen op zaterdag 8 september 
en zondag tot 14.00 uur te 
bezoeken. 

 
Els Börger 
schilderijen, 
fotografie, objecten. 
Kleine Vliet 1D.  
Els Börger presenteert 
zich als een veelzijdig 
kunstenaar. Zij bouwt 
installaties, schildert 
en fotografeert. In 

haar werk speelt het tijdelijke van ons bestaan, het 
verschijnen en verdwijnen der dingen en de weg 
waarlangs we ons begeven een centrale rol. Op, om 
en nabij het perceel waar zij woont en werkt kunt u 
o.a. getuige zijn van haar project ‘UitWijken naar 
het Buitengebied’ dat in samenwerking met Museum 
’t Oude Slot tot stand  
is gekomen. 



27 

Heropening Kinderopvang 

Vanaf maandag 13 augustus zal er in Oerle weer 
professionele kinderopvang gevestigd zijn. Sinds 
2010 biedt Nummereen Kinderopvang in basisschool 
Sint Jan Baptist dagopvang (Duimelot), 

buitenschoolse opvang 
(Clup Hasta la Pasta) en 

peuterspeelzaalwerk  
(De Tamboerijn) aan.  

Vanwege aanpassingen aan het gebouw hebben de 
kinderen tijdelijk op andere locaties gespeeld. Met 
ingang  van het nieuwe schooljaar neemt zowel de 
school als kinderopvang weer intrek in de Sint Jan 
Baptist. Daarmee is het voor Oerlese ouders weer 
mogelijk hun kind dicht bij huis naar de opvang te 
laten gaan. 
 
Nummereen biedt gedurende vijf dagen per week 
professionele kinderopvang aan kinderen in de 
leeftijd van nul tot twaalf jaar. Meer informatie is te 
vinden op www.nummereen.com. 

 
De Veldhovense Teken- en 
Schilderclub 'Met Verve' is 
van plan om in het nieuwe 
seizoen op de dinsdagavond 
te starten met een extra 
cursusavond en zoekt 
daarvoor nieuwe leden.  
 
De lessen zullen worden gegeven door de heer 
Bockholts en vinden plaats in D'n Uitwijk in 
Veldhoven. Het ligt in de bedoeling om op 
dinsdagavond 4 september a.s. te beginnen van 
19.30 uur tot 21.30 uur. Vooraf wordt de 
gelegenheid geboden om twee gratis proeflessen te 
volgen en dat op dinsdagavond 21 en 28 augustus.  
 
Meld u zich zo spoedig mogelijk aan bij: 
Irma Caris, do./vr. tussen 17.00-20.00 uur,  
( 040-2545056.   
Maar liefst per e-mail naar: shiva50@upcmail.nl 
 
Bij minimaal 6 aanmeldingen gaat de cursusavond 
door. Voor meer informatie over 'Met Verve' bezoek 
onze website: www.metverve.dse.nl 

Cursusavond “Met Verve” 

 
Jeske Snoeren keramiek. 
Hoogeind 24  
U vindt hier hedendaagse 
keramiek in combinatie met 
glas, hout en metaal zowel 
abstract als figuratief.  
 
 
 
Nelly Fredriksz Beelden, Berkt 7.  
Nelly Fredriksz maakt tuinbeelden van paverpol, 
weersbestendig, die het hele jaar door buiten 
kunnen blijven staan. Tijdens de atelierroute geeft 
ze demonstraties in haar atelier. U kunt bij haar 
workshops en cursussen volgen in het maken van 
deze beelden.  

 
Bij mooi weer een leuke fietsroute! 
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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

Ontmoetingshekken (3) 

Het definitief Ontwerp voor de 
Ontmoetingshekken Oerle is goedgekeurd door 
B&W! Ze zullen in het najaar tijdens de 
herinrichting van het centrum geplaatst 
worden, in ieder geval vòòr 31 dec. a.s. want 
dat is de einddatum van het 
Dorpsontwikkelingsplan. 
 
Na een intensief participatietraject met  
Erika Meershoek waaraan bewoners van Oerle vol 
enthousiasme en met passie hebben meegedaan, 
zijn de uitkomsten hiervan tot een conclusie 
ingedikt. Alle verbeeldingen, teksten, collages en 
verhalen zijn ‘meegenomen’ in de conclusie en tot 
eenduidige, breed gedeelde, identiteit van 
desbetreffende plek gekozen. Deze conclusie is het 
uitgangspunt geworden voor het ontwerp van 
Martijn Schoots voor de Ontmoetingshekken Oerle. 
Het gaat om de volgende 4 plekken; de school, het 
dorpshuis, de kerk en het voormalig KI station.  
Het Definitief Ontwerp is inmiddels goedgekeurd 
door B&W Veldhoven en is de fase van ontwikkeling 
en uitvoer begonnen. In onderstaande teksten wordt 
uitgelegd hoe de uiteindelijke teksten in het hek tot 
stand zijn gekomen.  
 

School:  GEBORGEN LIEFDE  
‘je bent wie je bent en iedereen is gelijk’  
(leerling groep 6) 
• Geborgenheid en beschutting. Dat is hoe 

verschillende generaties deze plek (hebben) 
ervaren.  

• ‘Met de mantel der liefde bedekken’ is niet aan de 
orde. Je omringd met liefde geborgen voelen wel. 
Ouders laten hun kinderen iedere schooldag 
opnieuw bij de school achter: met hun liefde, een 
kus, en in de wetenschap / hoop dat ze daar 
geborgen zijn, veilig.  

 

Dorpshuis: BEWOGEN BEWEGING  
• Een gebouw volop in beweging! Maar ook een 

gebouw met bewogen momenten: een lach, 
feesten en partijen (bruiloften) en een traan, 
afscheid nemen (begrafenissen).  

• Bewogen staat voor ontroerd: een beweging 
staat voor zaak / club: ‘uit eigen beweging’ 
betekent vrijwillig en dat is precies wat hier 
gebeurt!  

De Kerk: LATEN WE DELEN  
• Kom, laten we delen; het brood, de wijn, lief, 

leed, herinneringen, mijn rouw, jouw vreugde, 
het geloof, onze twijfels, ons geluk, onze zorgen. 
En de toekomst. 

• Samenkomen en een maaltijd delen in goede en 
slechte tijden zoals het altijd al gegaan is, dat is 
de eigenheid van deze plek.  

KI-Station: VRIENDSCHAP BESTEMD  
• Vriendschap was het bindmiddel en het eerste 

woord wat werd genoemd toen ik vroeg wat het 
betekende om daar te werken. Er ontstonden 
sterke vriendschappen tussen oorspronkelijke en 
nieuwe bewoners (mensen die voor het KI 
station in Oerle kwamen wonen). 

• Nieuwe bestemmingen lijken onlosmakelijk 
verbonden met deze plek.  

 
Het laatste nieuws omtrent de sluiting van de Kerk is 
hard aangekomen bij de mensen die in het 
participatietraject met vuur en vlam de kerk hebben 
‘gelabeld’. De uitkomsten lijken zuur, in contrast 
met de toekomst van de kerk, maar niets is minder 
waar. Het ‘benkske’ is nu een plek, meer dan nodig, 
om bijeen te komen….en te delen! 

Erika Meershoek. 
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Veldhoven Culinair 

Veldhoven Culinair - een ware 
smaaksensatie voor iedereen! 
 
Van vrijdag 17 t/m zondag 19 augustus zal de 
derde editie van Veldhoven Culinair 
plaatsvinden. Een fantastisch culinair 
evenement waarbij lokale horecaondernemers 
zich presenteren. Dorpsplein De Plaatse, 
tegenover de kerk, wordt ingericht als culinair 
plein met diverse restaurants en een groot 
terras waar het publiek kan genieten van al het 
lekkers wat er vers wordt bereid. Om ervoor te 
zorgen dat iedereen, jong en oud, een 
onvergetelijk evenement beleeft, wordt ook dit 
jaar met zorg gekeken naar een juiste mix 
tussen het culinaire aspect, spetterende 
optredens en overige activiteiten waaronder 
het Kids-terrein voorzien van professionele 
opvang. 

Bedrijvenavond bijna uitverkocht! 
Wegens doorslaand succes, wordt ook dit jaar op 
donderdag 16 augustus de Bedrijvenavond 
georganiseerd. Op deze avond worden vele 
bedrijven samen met hun relaties in de watten 
gelegd door een gastronomisch 4-gangen diner 
inclusief dranken. Na het diner is iedereen van harte 
welkom om te netwerken met andere bedrijven in 
een sfeervolle omgeving omlijst met live muziek. 
Deze avond is exclusief voor bedrijven die zich 
hebben aangesloten en kaarten hebben gekocht. Wij 
verwelkomen naar verwachting ruim 900 gasten 
afkomstig van meer dan 60 verschillende bedrijven 
waarmee wij ook dit jaar een wervelend succes gaan 
maken van de exclusieve Bedrijvenavond. Er zijn 
nog slechts enkele kaarten beschikbaar. 
 
Proeverij 
Naast de oudgedienden Rhodos, Route 66, St. 
Tropez, Brown’s en Steaks&zo verwelkomen wij dit 
jaar ook Truffelaer, (H)eerlijk Anders, The Prince en 
Phoung Loan. Gezamenlijk bieden zij een heel 
gevarieerd aanbod. Dus laat je zintuigen prikkelen 
en geniet van al het lekkers in een gezellige en 
ongedwongen sfeer. 
 

Veldhoven Culinair meets Phoxy 
Op zondag 19 augustus rond de klok van 13.00 uur 
zal Phoxy, de mascotte van PSV, een bezoek 
brengen aan het Kids-terrein van Veldhoven 
Culinair. Kinderen krijgen de mogelijkheid om 
samen met Phoxy op de foto te gaan en zijn 
handtekening te vragen. Aan het eind van zijn 
bezoek trapt Phoxy nog een balletje met de 
kinderen. Toegang tot het Kids-terrein is dit jaar 
GRATIS. 

 
Programma Veldhoven Culinair: 
 
Donderdag 16 augustus 
17.30 – 24.00 uur Bedrijvenavond – BESLOTEN 

Goede doelen loterij  
Optreden van Paula Snoeren 

 
Vrijdag 17 augustus 
15.30 - 17.30 uur Sponsorborrel - BESLOTEN 
17.00 uur Officiële opening door 

Burgemeester Jack Mikkers 
21.00 – 24.00 uur Optredens Jongens Van Je Weet 

Wel (live piano-entertainment) 
 
Zaterdag 18 augustus 
17.00 – 22.00 uur Veldhoven Culinair meets Kids; 

diverse activiteiten 
21.00 – 24.00 uur Optredens Jongens van REP 

(Disco Inferno) 
 
Zondag 19 augustus 
13.00 uur Phoxy meets Veldhoven Culinair 
13.00 – 21.00 uur Veldhoven Culinair meet Kids; 

diverse activiteiten 
19.00 – 23.00 uur Optredens Mark Cornelis en 

Lesley Lynch 
 
Entree 
Sinds 2 juli kun je bij AH 't Look en  
AH Rapportstraat met je boodschappen 6 weken 
lang sparen voor GRATIS entreekaarten en 
consumptiemunten, Durpkes genaamd. Voor 
diegenen die geen entreekaart hebben gespaard, 
wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren slechts 
een dagentree gevraagd van € 4,- 
 
 

www.VeldhovenCulinair.nl 
 
 
(Foto’s: Brigit Strijbos Fotografie ) 
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Alcoholgebruik gedaald 

Twaalf procent van de 16-plussers drinkt wekelijks  
20 glazen alcohol of meer. Deze percentages komen 
overeen met die in 2007. De bereidheid om minder te 
drinken is bij deze jongeren laag; slechts 6% van de 
drinkende 16-plussers geeft aan minder te willen 
drinken.  
 
Aandacht voor alcoholpreventie blijft noodzaak. 
Het verontrustende alcoholgebruik bij de jongeren 
bevestigt de noodzaak om in Zuidoost-Brabant te 
blijven investeren in alcoholpreventie bij de jeugd en 
om het drinken van het eerste glas alcohol zo lang 
mogelijk uit te stellen. De GGD vindt het dan ook 
positief dat de politiek de minimumleeftijd voor 
alcoholverkoop van 16 naar 18 jaar wil verhogen. 
 
Onderzoek maakt deel uit van Brabantse 
Jeugdmonitor. 
Dit onderzoek van de GGD Brabant-Zuidoost maakt 
deel uit van de Brabantse Jeugdmonitor, die samen 
met de GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant 
vierjaarlijks wordt uitgevoerd. Voor meer resultaten 
uit de recente en voorgaande Jeugdmonitors, kunt u 
terecht op www.ggdgezondheidsatlas.nl. 

Alcoholgebruik onder 16 jaar fors 
gedaald in Zuidoost-Brabant 

 
 
In het najaar van 2011 hield de GGD Brabant-
Zuidoost een groot onderzoek onder jongeren 
in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Ruim 
12.000 jongeren in Zuidoost-Brabant vulden 
een uitgebreide vragenlijst in over 
onderwerpen als alcoholgebruik, roken, 
beweging en onveilig vrijen. De uitkomsten  
van het onderzoek laten zien dat jongeren in 
Zuidoost-Brabant later beginnen met hun 
eerste glas alcohol. Met name het 
alcoholgebruik beneden de 16 jaar is dan ook 
sterk gedaald. Maar vanaf 16 jaar weten veel 
jongeren nog steeds onvoldoende maat te 
houden. 
 
Daling recent alcoholgebruik, vooral beneden 16 jaar. 
Van alle ondervraagden heeft 51% nog nooit 
gedronken. Vier jaar geleden was dat 39%. Het 
percentage jongeren in Zuidoost-Brabant dat in de 
afgelopen vier weken alcohol heeft gedronken is 
tussen 2007 en 2011 afgenomen van 49% naar 
41%. Vooral bij de jongste leeftijdsgroep (12- tot en 
met 15-jarigen) is de daling fors. In de regio dronk 
‘slechts’ 14% van deze groep recent alcohol. In 2007 
was dit nog 23%. Bij de 16- tot en met 18-jarigen is 
dit van 81% gedaald naar 78%. 
 
Jongeren starten op latere leeftijd met alcohol. 
Steeds meer jongeren houden zich aan de norm 
‘geen alcohol onder de 16’. De huidige cijfers laten 
zien dat 18% van de drinkende jongeren hun eerste 
glas dronk op de leeftijd van 12 of 13 jaar. In 2007 
was dat nog 33%. Startleeftijd jonger dan 12 jaar is 
gedaald van 9% in 2007 naar 5% nu.  
 
Alcoholpreventiebeleid werpt vruchten af. 
De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant investeren 
intensief in de preventie van alcoholgebruik bij 
jongeren, onder meer via het regionale project ‘Laat 
je niet flessen!’. Dit project richt zich op het 
terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol, via 
ouders, verenigingen, horeca en winkeliers. De GGD 
is verheugd om te zien dat het alcoholgebruik onder 
de 16 jaar ook daadwerkelijk afneemt. Desondanks 
blijft de noodzaak van het alcoholpreventiebeleid 
groot. Want eenmaal aan de drank, weten veel 
jongeren geen maat te houden.  
 
De jongeren die drinken, drinken veel 
Bij de 16- tot en met 18-jarigen blijft het 
alcoholgebruik namelijk fors. Bijna 80% van de 
jongeren in deze leeftijd drinkt en 41% is recent 
dronken of aangeschoten geweest.  
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Schoolmoppen 
 

Jantje komt in de klas. De juf zegt we gaan een 
toets doen. De juf zegt, het gaat over Nederland. 
Jantje zegt: juf mag ik naar de wc. 
De juf zegt: nee. 
Dan vraagt Jantje weer, mag ik naar de wc. 
Nee Jantje. 
De juf vraagt waar ligt de zee. 
Jantje antwoord onder mijn stoel juf. 

  -------------------- 

Tim zit in de klas toen kwam de meester en hij zei; 
Tim je stinkt een uur in de wind.  
Dat kan niet meester ik zit hier pas halfuur!!! 

  -------------------- 

Erik zegt, mama ik heb vandaag leren schrijven. 
Mama zegt wat heb je leren schrijven? 
Erik zegt, ik weet het niet want wij gaan morgen 
leren lezen. 

  -------------------- 

Bij Jantje op school mogen ze op een middag 
moppen vertellen. Jantje vertelt: Het is bruin en er 
hangt een druppel aan. Foei, zegt de meester, ga 
maar op de gang. Jantje staat op de gang en er 
komt een juffrouw langs. Zegt de juffrouw: waarom 
sta je op de gang? Jantje zegt: ik vertelde een mop, 
het is bruin en er hangt een druppel aan. Foei, zegt 
de juf, ga naar de directeur. Ook bij de directeur 
vertelt Jantje de mop. De directeur stuurt hem naar 
huis. Thuis vertelt hij de mop aan zijn moeder en hij 
wordt naar boven gestuurd. Op de trap komt hij zijn 
broertje Bart tegen. Bart vraagt: waarom ben je 
naar huis gestuurd? Jantje zegt: Ik vertelde een 
mop. Wat dan, vraagt Bart? Het is bruin en er hangt 
een druppel aan. Wat dan, vraagt Bart weer? Een 
nat theezakje!!!  

  --------------------  

Meester: Alles met 'ON' ervoor, is slecht. 
Jantje, weet jij nog zo'n woord? 
Jantje: Onderwijzer, meneer!!! 

  --------------------  

De meester van Jantje is ziek. 
Jantje gaat op ziekenbezoek en komt huilend buiten. 
Vrienden: Is het zo erg met de meester? 
Jantje: Nee, maar hij komt volgende week terug!! 

Zoek de 8 verschillen 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Mei 2012;  
“Voetballen” 

voetballen. Dus vraag ik hem om mij dat eens te 
laten zien met een mooie goal als finish. 
Zo gezegd, zo gedaan. Finn pakt zijn oranje bal, met 
Holland hup tekst, dribbelt naar de goal en… knalt 
de bal er keihard in. Je hebt niets teveel gezegd 
jongen!! Prachtige goal! Hij is trouwens linksbenig 
met voetbal terwijl hij rechts is. Bij broertje Dann is 

dat precies het 
tegenovergestelde zie 
ik. 
 
Nu even iets heel 
anders. Finn heeft bij 
het zwemmen al zijn 
pinguïn diploma 
gehaald. Een keer per 
week zit hij op zwemles 
in Hoogeloon.  
De zaterdag voor het 
interview had hij voor 
het eerst met kleren 
aan gezwommen en dat 
vond hij wel leuk.  
In september mag hij 
op voor zijn  
A-diploma. Ik zou 
zeggen Finn, goed 
luisteren naar Pien, 
Hans en Luut. Die 
weten precies hoe het 
moet…anders zouden ze 
geen les mogen geven. 
Als al het water uit zijn 
oren is, luistert hij 
graag naar muziek van 
Michael Jackson. En als 
hij dan thuis is kijkt hij 
graag naar Phineas & 

Pherb, Tom & Jerry, Pink Panter en Scooby Doo. 
 
Mijn volgende vraag was of hij al ooit eerder iets 
heeft gewonnen. Finn begint dan vol enthousiasme 
te vertellen dat hij een keer heeft gewonnen met 
penalty schieten met vriendjes op het veldje. Zij 
hadden er acht in en de tegenstanders maar 3. Dat 
hij keeper was en hij goals had gemaakt. En dat het 
niet makkelijk is als keeper om een doelpunt te 
maken.  
Het lijkt Van der Sar wel die Finn! 
Het hele verhaal kon ik niet 
helemaal volgen, maar 
bovenstaand is wat ik er van kon 
maken. 
 
We blijven in voetbal hangen, want als ik vraag of 
hij nog van iemand die nog in leven is fan is, krijg ik 
weer een aan voetbal gerelateerd antwoord. 
Hij heeft iets met Barcelona, het Nederlands Elftal 
en PSV. Bij Barcelona is hij fan van Messi, bij Oranje 
van Affalai en Snijder, en bij PSV van Mertens.  
Ik weet haast zeker dat hij die bij zijn verzameling 
voetbalplaatjes heeft!… die hij samen met mama 

Het is al weer een hele tijd geleden dat ik  
Finn Rooijakkers heb geïnterviewd, zo ongeveer 
een weekje voordat de schoolvakantie begon. 
Finn heeft dus lang moeten wachten voordat hij mijn 
verslag van ons geklets kon lezen. 
Ik kon zoals meestal het geval is, weer te voet naar 
zijn huis lopen. Het zonnetje scheen op m’n bolletje 
en ik had er zin in.  
 
Hij woont in de  
Oude Kerkstraat op 
nummer 6 en is 5 jaar 
oud. De kleurplaat 
waarmee hij had 
gewonnen ging over 
het EK voetbal. Het 
viel me op dat hij de 
spelers shirts als die 
van Duitsland had 
ingekleurd. Toen ik 
daar naar vroeg gaf 
hij als verklaring dat 
oranje op was, dus 
moest hij iets anders 
doen…logisch toch. 
Mama, haar naam is 
Patricia, heeft 
inmiddels nieuwe 
oranje gekocht denk 
ik. Of niet, aangezien 
het EK snel over was 
voor oranje! 

De liefde voor voetbal heeft Finn niet van een 
vreemde. Eric, zijn vader, houdt ook enorm van 
voetbal. De hondjes zijn vernoemd naar voetballers, 
namelijk Lima en Souza. 
Zijn jongere broertje Dann is tijdens dit interview 
ook aan het voetballen. 
Hij heeft veel vrienden om mee te spelen, maar 
Jaiden en Quint zijn wel zijn beste vrienden. 
 
Als ik vraag naar zijn hobby’s, krijg ik het antwoord 
wat ik al had verwacht. 
Hij houdt van kleuren, fietsen, steppen en voetbal. 
Vooral voetbal, dat vind hij echt het allerleukst!! Als 
hij 6 wordt dan mag hij op voetbal. Uiteraard bij 
RKVVO. Hij heeft al 1 keer mogen trainen bij een 
proefelftal. Finn kan niet wachten tot hij 6 is en hij 
echte wedstrijden mag spelen!! 
Uiteraard vraag ik hem of hij het EK een beetje 
volgt. Stoer vertelt hij dat hij alle wedstrijden van 
het Nederlands elftal helemaal gezien heeft. Mama 
voegt er aan toe; “de eerste en laatste” omdat die 
op zondag waren. 
Op de plaats staat een grote goal…inderdaad, je 
raad het al, ik wil wel eens zien hoe goed hij kan 



33 

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 

twee uur lang in het voetbalboek heeft zitten 
plakken. Nog even over Barcelona. Mama en papa 
hebben beloofd aan Finn dat als ze ooit met het 
vliegtuig in Spanje op vakantie gaan, dat ze dan het 
voetbalstadion van Barcelona gaan bezoeken. Nou, 
dat klinkt niet verkeerd Finn! Daar doet niet alleen 
papa jou een plezier mee, maar ook zeker zichzelf…
toch Eric?! 
Uiteraard wil Finn als hij later groot is voetballer 
worden. Hij wil dan bij PSV, het Nederlands Elftal en 
Barcelona voetballen. Als hij het dan ook in die 
volgorde doet heeft hij een mooie toekomst in het 
vooruitzicht. 
 
Zo tegen de vakantie aan vraag 
ik nog of ze op vakantie gaan. 
Als het goed is gaan ze met het 
camperbusje van opa en oma 
twee weken naar Oostenrijk. 
Lekker genieten van het land en 
op kraamvisite bij een nichtje. 
 
Tot slot de vraag aan mama om Finn in het kort te 
omschrijven. Wat ze dan ook doet en wat ik 
gedurende het geklets met Finn wel heb ontdekt; hij 
is een lieve en sportief ingestelde jongen. 
Daarmee pak ik mijn pen op en bedank Patricia voor 
de lekkere koffie en koek, en zeg houdoe. 
Binnen zit Finn aan de tafel te spelen met Lego 
poppetjes. Niet zomaar poppetjes, nee… inderdaad, 
voetbalspelers die een wedstrijd aan het spelen zijn. 
Compleet met scheidsrechter en goals! 
 
Speel maar lekker door Finn. Bedankt voor het 
interview en ik hoor als de school weer begint wel 
wat je hebt gekocht. Volgende week begint het 
weer. Ik weet dat je een goed rapport had en je 
naar groep 3 gaat bij juf Mariëlle. Ik wens je nu 
alvast veel plezier in groep 3.  
 
Tot volgende week! 

Aangezien het de eerste editie na de 
schoolvakantie is en de klassen nog 
maar net aan de gang zijn, blikken we 
even terug op de 
Spelendag van 
school. 
 
De spelendag werd 
gehouden op 14 juni 
jongstleden. Het thema 
was “Olympische Spelen”. 
Onder toezicht van oud 
Olympisch medaille 
winnaar Anton Geurts werd 
de dag officieel geopend.  
Dhr. Geurts is een 
Nederlands voormalig kanovaarder. Hij nam deel 
aan de Olympische Zomerspelen in 1960, 1964 en in 
1968. In 1964 won hij samen met Paul Hoekstra een 
zilveren medaille in de K2 op de 1000 meter. Zelf 
noemt hij het kanoënen..want roeien was voor de 
studenten. 
Iedereen die eens een echte 
Olympische medaille wilde 
zien mocht die bij hem gaan 
bewonderen. 
Heel mooi om te zien!  
Dat waren nog eens 
medailles..groot en zwaar. 
Dus niet zo’n geval van 
meer lint dan medaille.  
 
Het is al een tijd geleden 
dus weet ik niet meer 
precies hoe de uitslag van 
de spelen was, maar ik 
geloof dat Turkije 1e is 
geworden en Duitsland 2e  
of 3e. 

Schoolnieuws 

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

De Olympische vlag 
getekend door Aimee 

Nina 
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Mayke. 
sponsgooien 

Marieke 

Sanne 

Floor uit 
groep 5 

Onderstaande 
foto’s: het 

sponsgooien & 
discuswerpen 
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penaltyschieten 

Koningin Beatrix. 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 27 augustus 2012 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 augustus 2012’ 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 

Agenda 2012 

Augustus   
17 Ophalen plastic afval + groene kliko 

19 TCO: Afsluitingsfeest 
22 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in  

d’Ouw School 
24 Basisschool St. Jan Baptist: Open dag; 

iedereen welkom 
25 Ophalen oud papier  
31 Ophalen plastic afval + groene kliko 
  

5 KVB: Lange fietstocht 
5 KVO: Gymmen in d'Ouw School 9.00uur 
5 KVO: Openingsavond 19.30 uur in  

d'Ouw School 

10 KVO: Volksdansen 19.00uur d 'Ouw School 
14 Ophalen plastic afval + groene kliko 
19 KVO: Kienen om 19.30 uur in  

d'Ouw School 
22 Ophalen oud papier  
24 KVB: Kruiden maken 
26 KVO: IVN-wandeling start om 10.30u bij  

Gasterij 't Dorpsgenot 
28 Ophalen plastic afval + groene kliko 
28-29-30 Harmonie: Cult & Tumult 

Oktober  
3 KVO: Tombola avond 19.30 uur in  

d’Ouw School 

10 Vergadering Wijkplatform om  20.00u in  
d'Ouw School 

10 KVO: Bowlen, 19.30 uur in Flying Bowling 
12 Ophalen plastic afval + groene kliko 
12 t/m 14 BIO: Kamp oudste jeugd 
15 KVB: Hou van Holland spel 
17 KVO: Moederdagviering om 19.30 uur in 

d’Ouw School 

26 Ophalen plastic afval + groene kliko 
27 Ophalen oud papier  
27 t/m 31 KVO: Halloween, 19.00 uur,  

locatie Fam. Theeuwes 
27 t/m 31  Groen en Keurig: Pompoenenplezier met 

Halloween 

September 

  

8 + 9 Kunst in het rond Veldhoven/Oerle 

7 Kunst in het rond; feestelijke opening in 
Museum ’t Oude Slot; 20.00 uur  

17 t/m 19 Veldhoven Culinair 

19 OWWO: jaarvergadering in d'Ouw School 
aansluitend film Wouter Verhoeven 

7 TCO: Pretpark 

November   
9 Ophalen plastic afval + groene kliko 
12 KVO & KVB: Avond in d’Ouw School 
23 Ophalen plastic afval + groene kliko 
24 Ophalen oud papier 
26 KVB: Sinterklaasviering 
28 KVO: Sinterklaasavond, om 19.30 uur in 

d’Ouw School 
28 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in 

d’Ouw School 

December  
7 Ophalen plastic afval + groene kliko 
10 KVB: Doe-avond kerst 
12 KVO: Kerststukjes maken, om 19.30 uur in 

d’Ouw School 
16 Harmonie: Kerstconcert in de kerk 
16 Chant’Oers: concert in Maxima Medisch 

Centrum 
17 KVB: Kerstviering 
19 KVO: Kerstviering, om 19.30 uur in  

d’Ouw School 
21 Ophalen plastic afval + groene kliko 
22 Ophalen oud papier 
28 t/m 30 SHO: fototentoonstelling van bruidsparen 

19.00 - 20.00 uur in d'Ouw School 

De volgende kopijdatum is 
27 augustus 2012 


