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Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 205.16.42).
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bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School.
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afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd).
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In memoriam

(K)oers met name(n)

Op zondag 29 april is op 72 jarige leeftijd
Henk Senders overleden. Henk heeft gedurende
een aantal jaren de bezorging van de Koers van
Oers op zich genomen. Wij wensen zijn familie heel
veel kracht en sterkte bij dit overlijden van Henk.
De redactie Koers van Oers.

Dankbetuiging
Er zijn geen woorden genoeg
om uit te kunnen spreken
hoe zeer wij je missen.
En toen werd het stil…..
Het gemis is intens, de leegte groot.
Maar met dankbaarheid kijken wij terug
op een moeilijke, verdrietige en tegelijk ook mooie
week.
De stilte werd doorbroken,
woorden uitgesproken
om het gemis een plaats te kunnen geven.
Uw steun, uw belangstelling,
uw condoleances per post, per email, persoonlijk of
per telefoon,
uw aanwezigheid in een van de drie vieringen
rondom het afscheid van Harrie,
waren voor ons heel bijzonder.

Zondag 18 maart j.l. is het onderwaterhockey
jeugdteam van V.Z.V. Njord uit Veldhoven
Nederlands kampioen
geworden.
De redactie feliciteert
Andre Das en zijn
onderwaterhockeyteam
alsnog met het behalen
van het Nederlands
kampioenschap.
RKVVO C1 kampioen
RKVVO C 1 heeft met totale overmacht
het kampioenschap behaald in de
Hoofdklasse.
Na 19 wedstrijden te hebben gespeeld
konden zij 19 overwinningen noteren!
Na een 0-3 overwinning in de uitwedstrijd tegen
Heeze C 1 werd het kampioenschap binnengehaald.
Best Vooruit C 1, de nummer twee in de
rangschikking, kan geen enkel moment het idee
hebben gehad dat er iets te halen was dit seizoen.
Als je alles wint in de Hoofdklasse dan zegt dat
voldoende.
RKVVO E1 kampioen in Hoofdklasse H

Hiervoor onze hartelijke dank.
Kitty, Rina, Lian en Hans

Bedankt!
Langs deze weg willen wij jullie allen
hartelijk danken voor de belangstelling
bij onze gouden bruiloft. Het was
grandioos.
Groetjes, Bart en Mien Donkers

De spelers zijn: Sander, Rhoan, Coen, Aaron, Niek,
Jaden, Willem, Luc en Luc.
Trainers zijn Mark en John.
De Redactie feliciteert RKVVO C1 en E1 met het
behalen van de kampioenschappen.

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dpgveldhoven.nl

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

1E PINKSTERDAG
Zondag 27 Mei a.s.
Zin in een leuke fietstocht samen met de hele
familie? Doe dan mee op zondag 27 mei, want dan
staat de jaarlijkse Pinksterfietstocht weer op het
programma! Het is een oriëntatietocht van ± 22 km
door de bossen van Oerle en omliggende dorpen.
De tocht is geschikt voor jong en oud. Halverwege
de tocht is er een rustpost waar drinken en
versnaperingen te koop zijn. Er zijn ook lekkere
prijzen te winnen, dus lever de antwoorden zeker in!
Inschrijven en starten kan tussen 13.00-14.00 uur
bij Dorpscentrum D’Ouw School in Oerle.
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50.
Kinderen tot 6 jaar kunnen gratis deelnemen en
kinderen tot 12 jaar betalen € 1,00.

De Paashaas kwam langs

PAASEIEREN ZOEKEN
8 april – Met het zonnetje in de rug, zijn
we met zijn allen weer naar het paasbos gelopen.
Om vervolgens, zoals elk jaar, daar te gaan zoeken
naar de kalkeieren en chocolade-eieren die de
paashaas verstopt had.
Toen we alle kalkeieren en chocolade-eieren
opgespoord hadden, mochten we gaan zoeken naar
de gekleurde eieren en het gouden ei. En die hebben
we allemaal gevonden!
De gelukkige vinder van het gouden ei was Timo.
De gele en groene eieren zijn gevonden door:
Joran, Bjorn, Alexander en Elke.

De fietstocht eindigt ook weer bij D’Ouw School
waarna aansluitend de prijsuitreiking zal
plaatsvinden rond 17.30 uur.
Noteer zondag 27 mei dus in je
agenda want we hopen op een grote
opkomst.
Stichting Jeugdbelangen Oerle

Vakantieweek 2012
De winnaars. Staand van links naar rechts:
Joran Denis en Timo Snijders. Zittend van achter
naar voor: Bjorn Snelders, Alexander van der
Velden en Elke Nijlunsing
De zomer staat voor de deur en dat laat de
zomerkriebels weer naar boven komen. En als je
denkt aan de zomer, dan denk je aan de JOC
vakantieweek! Vanaf nu kun je je weer inschrijven
voor de leukste week van het jaar! Een week die in
het teken staat van sport, spel en bovenal heel veel
gezelligheid! Iedereen vanaf 12 jaar t/m 16 jaar
mag deelnemen aan deze week. Het
inschrijfformulier kun je afhalen en inleveren tijdens
een van de JOC avonden op zaterdag of downloaden
van onze site. Mocht je niet precies weten wat de
vakantieweek inhoudt, kijk dan even op onze
website, vraag het aan leden die al eens mee
hebben gedaan of vraag het aan de leiding. Ze
zullen je allemaal vertellen dat je echt mee moet
doen!
www.jocdefakkel.nl,
iedere zaterdag van 19:15 – 22:45u,
voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
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De kinderen die de gekleurde eieren vonden kregen
als beloning een leuke traktatie van de paashaas.
Bedankt en tot volgend jaar!

Lourdesbedevaart NLZ

Een reis met meerwaarde! Zo kan een
bedevaart naar Lourdes het beste worden
omschreven.
Het plaatsje in Zuid-Frankrijk werd ruim 150 jaar
geleden wereldberoemd door de verschijningen van
‘een mooie dame’, die het meisje Bernadette
Soubirous hier zag. Sindsdien bezoeken jaarlijks
vele miljoenen mensen het stadje aan de voet van
de Pyreneeën.
Het was op een koude dag in februari 1858. De 14jarige Bernadette ging samen met haar zusje en een
vriendinnetje hout sprokkelen langs het riviertje de
Gave. Plotseling hoorde Bernadette het geruis van
een windvlaag en toen zag ze in een nis in de
rotswand een meisje staan. Bernadette heeft nooit
gezegd dat ze Maria zag, maar sprak altijd over een
“mooie dame”.
In totaal heeft Bernadette achttien keer een
verschijning gehad. Bij een van die gelegenheden
noemde de dame zichzelf de “Onbevlekte
Ontvangenis”. Dit was voor de Kerk reden om de
gebeurtenissen als authentieke Maria verschijningen
te erkennen. Sindsdien heeft Lourdes zich
ontwikkeld tot een van de grootste
bedevaartplaatsen ter wereld. Jaarlijks bezoeken
meer dan zes miljoen pelgrims het stadje van
Bernadette.
Ziektekostenverzekeraar
Ook vanuit Nederland vinden er elk jaar
bedevaarten naar Lourdes plaats. De Nederlandse
Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ) biedt al bijna
85 jaar geheel verzorgde bedevaartreizen aan.
Bijzonder aan de reizen van de NLZ is dat diverse
ziektekostenverzekeraars al vanaf de oprichting aan
de bedevaartorganisatie verbonden zijn. Zij bieden
hun cliënten de mogelijkheid om tegen een
gereduceerd tarief naar Lourdes te gaan.

Bent u verzekerd bij CZ of Agis dan kunt u onder
bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor
een tegemoetkoming in de reiskosten.
Geheel verzorgde reis
De reizen vinden plaats per trein of vliegtuig.
Overnachtingen vinden plaats in moderne hotels.
Professionele reisleiders en pastores staan borg voor
een onvergetelijke week in het Pyreneeënstadje.
Tijdens de bedevaart wordt een volledig
Nederlandstalig programma aangeboden. Voor
eventueel zieke of minder valide pelgrims is
medische en verpleegkundige begeleiding
beschikbaar. Een grote groep vrijwilligers zorgt
desgewenst voor rolstoelvervoer.
Meer informatie
Vraag nu vrijblijvend een brochure aan of kijk op
onze website: www.nlzbedevaarten.nl,
Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht
Telefoon: 043-3215715
e-mail: info@bedevaarten.com
Voor informatie kunt u ook bellen met
Jos van der Heijden 0499-373779
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk:
Donderdag 17 mei: HEMELVAARTSDAG
do 9.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (St. Janskoor).
Weekeinde van 19 – 20 mei:
za 13.30 uur: Eucharistieviering ter gelegenheid
van het 50 jarig huwelijksjubileum
van Martien en Lies van Bree-Adams
met pastor J. van Doorn (’t Koraal).
Za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (The Unity).
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn.
Weekeinde van 26 – 27 - 28 mei: PINKSTEREN
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (Convocamus).
ma 10.30 uur:Viering in Caeciliakerk (niet in Oerle).
Weekeinde van 2 – 3 juni:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (St. Janskoor).
Weekeinde van 9 – 10 juni:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (Convocamus).
Zo 10.30 uur: Plechtige Eucharistieviering met
Eerste Communicanten met
pastoor D. Donders.
Wijziging openingstijden Parochiebureau
Vanaf 1 juni 2012 is het parochiebureau in de
H. Caeciliakerk op vrijdag gesloten.
Op maandag- en woensdagmorgen is het
Parochiebureau geopend van 9.30 - 12.00 uur,
eveneens gesloten tijdens uitvaarten in deze kerk.
Zondag 24 juni 9.30 uur!
Viering van de Geboortedag van St. Jan de Doper en
het 100 – jarig bestaan van de kerk.
De H. Mis zal worden opgeluisterd door onze
weekendkoren en het gilde St. Jan Baptist,
tijdens de viering zullen traditiegetrouw de
St. Janstrossen worden gezegend.
Na afloop van de viering en de vendelgroet is er
gelegenheid om samen koffie te drinken in het
dorpscentrum d’ Ouw School. Wij rekenen op uw
komst!
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Indiase priester benoemd in Veldhoven
Op zaterdag 5 mei is bekend geworden dat per
1 juni pater Srinivasa Rao Malaka (37 jaar)
benoemd wordt als kapelaan in de parochies van de
heilige Lambertus en de heilige Drie-eenheid in
Veldhoven.
Pater Malaka is afkomstig uit de deelstaat Andrha
Pradesh in India. In 2001 werd hij tot priester
gewijd in de congregatie van de Heralds of Good
News. Dit is een jonge katholieke beweging, met
zo’n 500 priesters-missionarissen over de hele
wereld. Pater Malaka is zo’n zeven jaar in Nederland,
waar hij werkzaam was in Oss en tot op heden in
Loon op Zand.
Drieklankje: Mededelingenblad ieder
1ste weekend van de maand!
Als voorbode van de a.s. fusie van alle Veldhovense
parochie per 1 januari 2013 was het de bedoeling
dat de parochiebladen:
de Drieklank (H. Drie-eenheid), het Eikeblad
(H. Lambertusparochie) en de Hovenier (Christus
Hovenier) zo spoedig mogelijk een gezamenlijk
parochieblad zouden uitgeven om de berichtgeving
over de a.s. fusie te stroomlijnen. Helaas is er bij de
Hovenier nog een kinkje in de kabel, maar de
H. Drie-eenheid en de H. Lambertus hebben hun
eerste gezamenlijke combiblad met Pasen al
uitgegeven. Het volgende nummer wordt rond
Pinksteren verwacht!
Jaarlijks worden er in totaal 6 parochiebladen
uitgegeven en dat is dus wel wat minder dan wij
gewend waren. Ergens moet er wat water bij de wijn
gedaan worden. Daarom wordt er nu maandelijks
het mededelingenblad Drieklankje uitgegeven met
de misintenties van onze 2 kerken en wat extra
tussentijdse informatie.
Dit mededelingenblad Drieklankje ligt ieder 1e
weekend van de maand voor u klaar achter in de
kerk. Kunt u moeilijk van huis, vraag een bekende
of hij/zij dit Drieklankje voor u kan meenemen.
Mocht dit onverhoopt niet lukken dan hopen wij daar
voor u een oplossing voor te kunnen vinden. Belt u
dan 040 – 205.22.81, graag uw naam en adres
duidelijk inspreken voor het geval u mijn
antwoordapparaat aan de lijn krijgt.

Open Huis St. Cathrien
Gastvrijheid, een kernwaarde
In ons Open Huis Cathrien draait
alles om gastvrijheid. Maar wat is
gastvrijheid eigenlijk? Wat
gastvrijheid voor mij is gaan
betekenen,wordt misschien duidelijk
in de volgende ervaring.
Op een ‘gewone’ dag ga ik met de
bus naar het Open Huis, waar ik die
ochtend dienst heb. Een ritje van een
half uur, ideaal om me innerlijk voor
te bereiden.

Parochieberichten:
Huwelijk:
27 april: Nathalie Heijn en Sander Heesch,
De Olieslager 62
Overleden:
† 21 april: Harrie Tholen, Banstraat 2 (56 jaar)
† 29 april: Henk Senders, Oude Kerkstraat (72 jr)
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
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

Zoals altijd ontvangen wij de gasten
met koffie of thee en vragen hen hoe
het gaat, proberen aan te voelen of er behoefte is
om iets te delen. Er is geen dwang, niets hoeft.
Tegen 11.00 uur komt een gast binnen,
klaarblijkelijk voor de eerste keer. Hij is duidelijk
opgegroeid in een ander (Afrikaanse) cultuur. Niet
ik, maar hij neemt het initiatief en vraagt heel
belangstellend wat mij boeit en wat mij bedroeft.
Mijn eerste reactie was enige terughoudendheid.
Door zijn eerlijke openheid week deze
terughoudendheid en zorgde ook bij mij voor een
openheid.
Nu ging de belangstelling uit naar mijn persoon,
naar wat mij inspireert en raakt! Hij hielp me op
bezoek te komen bij mezelf in mijn eigen
(gastvrije?) huis. Wie is nu gast of gastheer? We
waren allebei het beide. Het gesprek bracht de
ervaring dat we allebei onderweg zijn op een eigen
unieke levenstocht (naar God) en dat we even
elkaars tochtgenoten worden. De kern van
(wederzijdse) gastvrijheid is genade. Je kunt het
niet zelf bewerkstelligen. Het overkomt je.
Gastvrijheid vraagt om een gezamenlijke ‘ruimte’
waarin relatie mogelijk wordt op diep menselijk
niveau waarin eigen grenzen kunnen worden
opgeheven. Daarin moet ik niet de initiator zijn die
de touwtjes in handen heeft. Die rol gaat
belemmeren. Het Open Huis is een gunstige plek
hiervoor want we kunnen elkaar daar ontmoeten.
Niet gehinderd door maatschappelijke conventies en
vastliggende vooroordelen. Bovendien vanuit een
grondbesef dat God iedereen draagt.

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!

Niet alle gesprekken in het Open Huis hebben deze
diepgang. Maar de herinnering aan ‘bijzondere’
ontmoetingen werkt als kracht dóór en lijkt aan
ogenschijnlijk meer ‘oppervlakkige’ contacten toch
een verdiepende kleur te geven.
Mijn Afrikaanse tochtgenoot ben ik daarvoor heel
dankbaar.

Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl

Paul Horbach, gast(heer) Open Huis
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BBQ vakantieprogramma

Nieuws van de kapper
Emancipatie in Oers
Dat kapsalon van de Looy in Oerle met z’n tijd
meegaat is al langer bekend. Ze laten dat zien door
de nieuwste kleuren en technieken aan te bieden in
hun salon. Mááááár ze doen nog meer, veel meer…..

Beste dorpsgenoten,
Zoals jullie wellicht hebben gelezen vieren we dit
jaar het 50-jarig bestaan van het
VakantieProgramma Oerle. We willen dit niet
ongemerkt aan jullie voorbij laten gaan.
Op zondag 5 augustus willen wij ons jubileum
officieel samen met jullie vieren.
De deelnemende kinderen van het
Vakantieprogramma beginnen deze dag om 13.30
uur met een Vossenjacht. Waarna ze rond de klok
van 16.30 uur verwacht worden bij het
Dorpscentrum waar ze worden verwend met friet
en een snack.
Wij hebben voor jullie om 17.30 uur een bbq
georganiseerd (voor het geringe bedrag van
€ 6,00 p.p.) en aansluitend een spetterende
feestavond met professionele artiesten voor jong en
oud. Vul onderstaand formulier in en kom op
vrijdagavond 15 juni van 19.00 uur tot 20.30 uur
naar D’Ouw School om de bbq-bonnen op te halen
en te betalen.

Op 3 april hebben ze een papa-avond
georganiseerd. Omdat werkende moeders niet
iedere dag in de vroege ochtend de gelegenheid
hebben om het haar van hun dochters te doen staan
de Oerse vaders er dan met 2 linker handen voor.
Tijd voor hulp van de kapper. Tijd voor een
papa-avond.
Vijf papa’s en hun meiden waren deze avond in de
salon. Het kappersteam van kapsalon van de Looy
heeft de vaders vakkundige uitleg gegeven hoe ze
staartjes en vlechtjes konden maken. Het was een
hele leuke avond en de dametjes zaten keurig stil in
de grote stoelen, terwijl hun vaders met
puntkammen en elastiekjes in de weer waren.
Staartjes, vlechtjes, zelfs knotjes, niets was de
mannen teveel!

Rob Reuter druk in de
weer met het haar
van zijn dochter Britte

Wij hopen er samen met jullie een fantastische
feestavond van te maken.
Voor informatie kunnen jullie contact opnemen met
Rob Reuter (040-8425696).
Wij willen jullie vragen om onderstaande invulstrook
in te vullen en in te leveren vóór 30 mei aanstaande
op de Boonberg 4.
Schrijf snel in want vol=vol!!!!!!
Met vriendelijke groet,
Stichting Vakantiecomite Oerle

INSCHRIJFSTROOK DORPSBARBEQUE
VAKANTIEPROGRAMMA
Naam:___________________________________
komt met ____ personen naar de bbq.
Telefoon: ________________________________
E-mail: __________________________________
Inleveren vóór 30 mei aanstaande op de
Boonberg 4.
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Tot slot gingen de papa’s en hun meiden, mét
blozende wangen, snoepzak en diploma weer naar
huis. De avond was voor herhaling vatbaar.
Mijn papa is de beste!!

Overpeinzingen

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18

Ik zie hem lopen … de man met dat oranje jack aan
met de lichtgevende strepen erop, zodat hij gezien
wordt door de verkeersdeelnemers.
De man is bezig om alle ongerechtigheden van de
straat op te pakken en in een vuilniszak te doen.
En ik vraag me af: Hoe komt het toch dat wij
mensen zo gemakkelijk geworden zijn dat we al ons
afval zomaar langs de straat laten vallen en dan ook
nog eens laten liggen?
Natuurlijk doet niet iedereen zo, want dan zou het er
nog veel erger uitzien!
Er zijn gelukkig nog heel veel mensen die hun afval
gewoon in een afvalbak doen of meenemen naar
huis en het daar weggooien.
En dat is maar goed ook, want zo hoort het
tenminste.
Ik weet me nog van vroeger te herinneren dat mijn
moeder nog ons terug liet lopen wanneer we een
papiertje van een zuurtje hadden laten vallen.
En nu probeer ik dat wel eens uit op mensen die min
of meer per ongeluk iets laten vallen.
Met mijn meest onschuldige gezicht zeg ik dan: “Ik
geloof dat u iets heeft laten vallen daar.”
Sommige mensen zijn daar blij mee en dat zijn dan
degene die echt iets per ongeluk lieten vallen.
Maar de anderen kijken me aan met een blik van
‘Mens waar bemoei je je mee!’ En dat zijn dan ook
degene die echt niet van plan zijn om wat ze
neergooien ook op te rapen.
En er zijn nog best veel mensen die er zo
gemakkelijk over denken. Dat is te zien aan al het
zwerfvuil langs de wegen.

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
Vlak daarbij dan vooral ook de uitgekauwde
kauwgom niet uit, die op heel veel plaatsen ligt. Op
sommige plaatsen zelfs zoveel, dat je je daar geen
buil meer kunt vallen wanneer je van de been gaat.
Toch staan er op veel plaatsen bakken om al het
afval in weg te gooien en zelfs daar ligt dikwijls
genoeg nog vuil naast.
Volgens de man, met wie ik even een praatje maak,
zijn het elke week wel twee vrachtwagens vol met
zakken gevuld met vuil dat van de straat wordt
opgeraapt. En dat enkel in onze gemeente.
Ik moet er toch niet aan denken hoeveel vuil dat in
ons hele landje is.
In mijn herinnering weet ik nog dat we eens bekend
stonden als het schoonste land ter wereld. Maar ik
ben bang dat we dat allang niet meer zijn.
Ja, er zijn natuurlijk landen te vinden waar het nog
erger is, maar het lijkt me geen goede zaak om daar
een voorbeeld aan te nemen.
Ik wil niet moraliserend overkomen hoor, maar wat
zou het fijn zijn wanneer bij ons de straten en
wegen weer gewoon schoon zouden zijn en de
mannen, die nu dit opraapwerk moeten doen, zich
met andere taken konden bezig houden.
Dáár moest ik even aan denken toen ik die man zo
aan het werk zag.
Helaas is het volgens mij een illusie om te denken
dat zoiets ooit nog eens zou kunnen gebeuren.
Thea.

Timmer- en Mont agebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909
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Reisverslag Marieke Widlak
Op 25 januari is Marieke Widlak
vertrokken naar Thailand (Bangkok)
voor een stage van een half jaar.

Voor meer foto’s en reisverslagen kunt u kijken op
mariekewidlak.waarbenij.nu
Het te gekke songkran festival
Halloooo daarrr,
Een paar weken geleden hebben we het te gekke
Songkran festival meegemaakt. Dit is het Thaise
Nieuwjaar waarbij non-stop watergevecht gehouden
wordt op meerdere plekken in Thailand. In Bangkok
begon dit op vrijdag 13 april tot zondag 15 april.
Voordat het feest begon hebben we nog iets anders
aparts meegemaakt. Tessa en ik zaten op straat te
eten toen er een zwerver voorbij kwam en mijn bord
met eten pakte. Hij begon het voor onze neus op te
eten. In het begin keken we vooral verbaasd omdat
we dit absoluut niet zagen aankomen maar al snel
realiseerde we hoe weinig die man had. De rest van
Tessa’s eten hebben we daarom ook gegeven.
De avond daarna zaten we ook weer bij een
straattentje te eten toen het zwerfmeisje wat Floor
en ik geld gegeven hadden langs kwam. Ze
herkende me
volgens mij niet
meer maar voelde
zich wel meteen bij
ons op haar gemak.
Ze pakte een
paperclip van straat
en stopte het in haar
hand, ik moest
raden in welke hand
ze deze gestopt had.
Zo hadden we een
tijdje dat spelletje
gespeeld en hadden

Het
zwerfmeisje
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ons eten met haar gedeeld. Tessa had wat foto’s
gemaakt die het meisje zelf steeds wilde zien. De
volgende dag had ik de foto’s uitgeprint en
afgelopen weekend zagen we haar weer en heb ik de
foto’s gegeven. Door een Thaise medewerker heb ik
in het Thais een leuk tekstje voor haar op laten
schrijven. Ze vond het erg leuk om nu foto’s van
zichzelf te hebben.
Op donderdagavond voor de 13e liepen Tessa en ik
richting Khao San, een
verjaardagscadeautje voor de
moeder van Tessa halen.
We kwamen er vrij laat achter
dat het watergevecht daar al
begonnen was en werden
helemaal nat gegooid en met wit
spul, soort van gips in gesmeerd.
Vroeger werden alleen de
monniken met Nieuwjaar
gezegend met water,
nu wordt er overal watergevecht
gehouden.

Het waterballet in volle gang. Of wel het
songkran festival
Kletsnat kwamen we weer thuis en kregen een
telefoontje van Wouter en Tom en vroegen ons mee
op stap. Niet veel later stonden we op RCA, de
uitgaansstraat van Bangkok. Op de straat tussen de
clubs stonden podiums, drankkraampjes en overal
kon je waterpistolen kopen. Water was overal,
iedereen werd nat gegooid en vooral falangs
(buitenlanders). Nadat het buiten afgelopen was zijn
we de club in gegaan waar een glijbaan was. De
volgende dag zijn we weer met Wouter en Tom op

pad gegaan. In de straat naast ons appartement
werd het feest volop gevierd. Er was muziek en
vooral weer veel water. Bij een barretje verderop
werd er met ijskoud water gegooid. Wij zagen het
ook wel zitten om onze pistolen daarmee te vullen.

voor onze neus stopte en dan maar zien waar we
heen zouden rijden. We kwamen door leuke wijken
die we nog niet eerder gezien hadden. Na een uurtje
werd de chauffeur benieuwd en vroeg waar we
eigenlijk heen gingen. Dat wisten we niet wat hij
maar vreemd vond. Even later reden we onder
skytrain en hebben die genomen voor het laatste
stuk naar huis.
Afgelopen weekend zijn we met een collega van
Stephnay naar de university of design gegaan. Daar
werd werk tentoongesteld van de eindexamen
kandidaten. De presentaties zagen er erg
professioneel uit met mooie 3D max renderingen. In
de avond heb ik mijn feestje in de bioscoop gevierd.
Samen met Tom, Tessa en Stephany zijn we naar
the hunger games geweest, helaas viel de film wat
tegen.

Een indruk van de tempel Benchamabophit
De rest van de dag zijn we bij dat barretje gebleven
en hebben we samen met de vrouwkes die daar
werkten veel voorbijgangers flink nat gegooid. In de
avond zijn we weer naar RCA gegaan omdat we het
die avond daarvoor zo leuk hadden gehad. Zaterdag
zijn Tessa en ik naar Khao San gegaan. De
backpackers-straat waar nu vooral Thaise jongeren
waren. Hier was het nog veel drukker dan we tot nu
toe gezien hadden. Restaurant personeel stond met
tuinslangen en grote watertonnen. We hebben ons
bij een restaurant crew aangesloten en ons flink
uitgeleefd!
Na het festival hadden Tessa en ik nog een aantal
vrije dagen. We zijn naar de kapper geweest waar je
haar gewassen werd en gelijk je hoofd en nek
gemasseerd werd. Ook hebben we nog wat tempels
in Bangkok bezocht waaronder de Benchamabophit.
Deze tempel was helemaal van marmer gemaakt
met een prachtig mooi dak. Binnenin heel veel
Boeddha’s en decoraties door het hele gebouw. Een
taxichauffeur wilde ons of voor 20 of voor 200 baht
naar de volgende tempel brengen. We kozen voor
20 baht (50 cent) wat betekende dat je niet
rechtstreeks naar de juiste locatie gebracht wordt
maar een tussentop maakt bij een winkel waar ze je
spullen proberen te verkopen. Dit gebeurt meestal
op een zeer opdringerige manier waardoor veel
mensen tegen hun zin iets kopen en je dan toch
weer meer geld uit geeft. Wij gingen naar een
juwelier winkel. Onze taxichauffeur vertelde dat 10
minuten binnen rond kijken genoeg was om een
bonnetje te krijgen van de winkel voor de (gratis)
benzine. Eenmaal binnen kregen we nog een gratis
drankje en hadden we onze privé begeleider die ons
van alles aan wilde smeren. Tja, jammer, maar geen
één ring was net onze smaak. We hebben de 10
minuten lang zo geïnteresseerd mogelijk rond
gekeken en zijn vervolgens weer de taxi in gestapt
die ons naar de Wat Phra Kaew bracht. Deze tempel
bleek bij het koninklijk paleis te horen waar ik heen
wil als mama, Rosanne en familie Gulamali hier zijn.
We liepen dus verder en wisten ff niets te doen.
Tessa kreeg het idee om de bus in te stappen die

Mijn 19e verjaardag. Die ik samen met mijn
reisgenoten Tessa vd Hout en
Stephany v. Cranenbroek vierde.
Maandag de 23, op mijn verjaardag heb ik heel veel
leuke mailtjes en video berichten ontvangen,
nogmaals bedankt daarvoor. Toch wel heel anders
om je verjaardag zo ver weg te vieren maar Tessa
en Stephany hadden me met van alles verrast.
’s Avonds hadden ze me mee uit eten genomen
waar de ballonnen al aanwezig waren. Toen ik terug
kwam van de wc stonden er al 3 frozen margarita’s
op tafel. We hadden lekkere gerechtjes besteld en
na het hoofdgerecht begon de band Happy birthday
te spelen en werd er een heerlijke blueberry
cheesecake gebracht. Super leuk !
Liefs en groetjes, Marieke

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Het interview

Met de tandenborstel de motor te lijf
De een poetst zijn machine met penseel en
tandenborstel, de ander wacht op een fikse
regenbui die zijn motor weer toonbaar moet
maken. Zes Oerlenaren die verknocht zijn aan
motorrijden organiseren jaarlijks de Oerse
Motortoertocht.
Door Ad Adriaans

Het zestal motorfanaten heeft de taken goed
verdeeld. Zo is Egbert Daal (BMW) penningmeester
en verzorgt hij de mailings en de digitale route voor
het Garmin navigatiesysteem. Martijn van Balen
(BMW) maakt de route voor de TomTom en is bezig
met de website. Johan van Kessel (Honda
Silverwing) zet de routes op papier. De vaste route
uitzetter is Rinus (Mister TomTom) Hazenberg
(BMW). De uitgezette route wordt gecontroleerd
door Jo van Alst (BMW). Secretaris van de club is
Bob van Soolingen (BUELL) die ook de mailings en
fotografie voor zijn rekening neemt.

Carnaval
De club vond zijn oorsprong tijdens carnaval, negen
jaar geleden. Egbert: “Ik zat met Leo Sanders en
Bob van Soolingen aan een pilsje. Er zijn nogal wat
motorrijders in Oerle en we dachten: laten we die
eens mobiliseren voor een toertocht. Al gauw
kwamen ook Johan en Rinus om de hoek kijken. In
2004 vond de eerste toertocht plaats, en met
succes. Ruim zestig motorrijders namen er aan deel,
voornamelijk uit Oerle.” Indertijd hadden nog niet
alle deelnemers een eigen motor, weet Rinus nog.
“Zij huurden toen een motor.”
De club probeert het altijd net anders te doen dan
de andere toertochten. Jo: “Zo hebben we de tocht
al eens gecombineerd met een
rijvaardigheidscursus en een modeshow van
motorkleding. Een andere keer hadden we een
presentatie van een valhelm met ingebouwde
achteruitkijkspiegel.” “We willen de deelnemers iets
extra meegeven, bijvoorbeeld op het gebied van
veiligheid”, zegt Egbert.
Helemaal verzorgd
De toerdag is altijd helemaal verzorgd. Vóór het
vertrek is er steevast koffie met gebak. De vlaai is
gesponsord door Multivlaai, van Jos
Hoppenbrouwers, en d’Ouw School, het vertrekpunt
van de tocht, schenkt letterlijk en figuurlijk de
koffie. Ook krijgen de deelnemers een kortingsbon
van Motomoda, leverancier van motorkleding. De
laatste info over de tocht wordt verstrekt door
Rinus. De avond voor de tocht pakt hij zijn BMW en
rijdt de tocht helemaal uit om te kijken of er
onderweg iets is veranderd. Als er ergens een
kermis of een wielerwedstrijd is, dan worden de
deelnemers daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Er
wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij vertrek
wordt er van elke rijder een foto gemaakt die ze aan
het eind van de dag krijgen. De deelnemers moeten
bij voorkeur enige binding met Oerlenaren hebben,
en vooral onderweg kunnen buurten.
Veiligheid voorop
Veiligheid staat voorop bij de rijders. Om dat te
staven heeft Jo een rekensommetje gemaakt. “In
negen tochten met gemiddeld 65 deelnemers en een
lengte van gemiddeld 200 kilometer is een slordige
100.000 kilometer gereden. In al die tijd is er
slechts één klein ongelukje gebeurd. Door de bank
genomen wordt er gereden met zware motoren. Het
varieert van een 400 cc tot een 2000 cc. De
meesten rijden met een 1000 cc of een 1200 cc.
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Aansprekende route
Hoe krijgt Rinus het voor elkaar om elke keer weer
een aansprekende route uit te zetten? “Belangrijk
zijn enkele koffiepunten onderweg en een locatie
waar je goed kunt eten. Verder zorg ik voor een
route met zo min mogelijk drempels, veel leuke
bochtjes en mooie gebieden. Ik heb 35 jaar met de
vrachtwagen gereden voor de CAV. Altijd achteraf
door Zuid-Nederland, België en Duitsland. In die
omgeving ken ik de mooie gebieden en die koppel ik
aan elkaar. Maar het gaat bovenal om een veilige
route.”
Yawa Oldtimer
De maximale lengte van een route is tweehonderd
kilometer. Rinus: “We maken hem niet langer. Veel
deelnemers rijden maar een paar keer per jaar
motor. Die kun je een heel lange route niet
aandoen.” Rinus van Beers is een aparte
verschijning onder de deelnemers. Hij rijdt met een
oldtimer, een Yawa uit circa 1960 met zijspan. Jo:
“Hij rijdt heel rustig de route, met zijn vrouw
Margriet in de zijspan. Zij leest onderweg de route
en de Libelle. Rinus is voor de rijders het ijkpunt op
de route, want hij rijdt nooit verkeerd. Als we hem
zien dan weten we dat we goed zitten.”
Motorrijder van het jaar
Ieder jaar wordt er een motorrijder van het jaar
gekozen. ”Dat is moeilijk te bepalen omdat er geen
wedstrijdelement aan verbonden is”, zegt Johan.
“Het is wel eens een vrouw geweest die als enige
vrouw aan de tocht deelnam. Ook Bob en Rinus zijn
het al eens geweest. En we denken dat Jos
Hoppenbrouwers ook een keer een kans maakt.”
Ook de partners van het zestal moeten genoemd
worden. Egbert: “Onze vrouwen helpen ons die dag
ook goed. Zij verlenen hand- en spandiensten.
Daarvoor zijn we ze heel dankbaar.”
Penseel en tandenborstel
De rijders zijn zuinig op hun machine. “Dat is ook de
reden dat de motor niet APK gekeurd hoeft te
worden. De overheid gaat ervan uit dat de motor
goed onderhouden wordt”, zegt Bob die liever
sleutelt dan rijdt. Zo poetst Rinus zijn motor enkele
keren per jaar met penseel en tandenborstel. En
Johan wacht weer op de eerstvolgende regenbui. Hij
zit meer op de motor dan in de auto. “Als het niet
gesneeuwd heeft en niet glad is pak ik de motor.”

Wat is nu de kick van het motorrijden?
“Hoe platter je kunt liggen, hoe fijner”, weet Rinus.
Jo: “Ik voel me weer zestien, het gevoel van
vrijheid.” “Je voelt het weer en de weg”, zegt Johan.
Egbert: “De kameraadschap binnen een groep met
dezelfde passie.” De mannen rijden het liefst op
buitenwegen en in heuvellandschappen. De
Zevenheuvelenweg heeft eerder wel eens in de tocht
gezeten.
10 juni 2012
Op 10 juni aanstaande wordt de tocht van 2012
gereden. Het zestal heeft de route al een keer
gereden. “Ook de koffiestops controleren we dan
meteen”, zegt Martijn. “Er zitten veel wegen in waar
de motorrijder echt aan zijn trekken komt”, verklapt
Rinus alvast.
Recordaantal deelnemers
In 2009 vertrok de tocht vanaf het Rabotheater dat
tussen Oerle en Wintelre stond opgesteld ter
gelegenheid van de viering van honderd jaar
Rabobank Oerle-Wintelre. De tocht trok een
recordaantal inschrijvingen, maar de minste
deelnemers ooit. Het regende pijpenstelen bij het
vertrek. “Maar zes deelnemers hebben hem
uitgereden”, zegt Martijn. Onder meer Jo, Johan en
Martijn behoorden tot de diehards. Pas na de lunch
begon de zon zich te laten zien, en bij de afsluitende
barbecue was het weer perfect. Bob: “Het jaar erop
hebben we dezelfde tocht weer gereden.”
Voor het zestal hoeft de Oerse Motortoertocht niet
groter te worden. Egbert: “Tussen de zestig en
zeventig deelnemers is prima.” “Veiligheid staat
voorop”, besluit Johan.
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Lintjesregen in Oerle
Op vrijdag 27 april ging burgemeester Mikkers al
vroeg op pad om bij 12 Veldhovenaren aan te
bellen en de volgende woorden uit te spreken:
“Het heeft hare majesteit behaagd om….”
De helft van deze 12 te decoreren mensen is
woonachtig en actief in Oerle. Wat dan ook weer
bewijst dat we in Oerle een heel actief
verenigingsleven hebben.

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
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

Van links naar rechts: Cees van der Velden,
Jos van Haren, Gidi van Riet, Frans Loijen,
Wim luijkx en André van den Boogaard
De gedecoreerden uit Oerle zijn:
Andre van den Boogaard:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van den Boogaard is sinds 1978 actief als
vrijwilliger / penningmeester voor de stichting
Nieuwe Levenskracht en drijvende kracht achter de
kermisactiviteit. Sinds 1994 zet hij zich in als
secretaris van / vrijwilliger voor Dorpscentrum
d'Ouw School in Oerle.
Jos van Haren:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van 1983 - 1990 was de heer Van Haren bestuurlijk
actief voor Tennisvereniging De Korrel. Hij is sinds
1992 lid van de werkgroep 'Oerle wordt weer Oers'.
Sinds 2001 kan het Wijkplatform Oerle op zijn inzet
rekenen, eerst als voorzitter, daarna als lid, nu als
secretaris. Sinds 2009 is hij vrijwilliger bij het
Eetpunt Oerle. In datzelfde jaar nam hij mede het
initiatief tot oprichting van de Stichting Oerle 4000
en is hij penningmeester / voorzitter.
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Frans Loijen:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Loijen was van 1991-2000 voorzitter van
het vakantiecomité Oerle. Vanaf 1993 was hij
bestuurslid van Kruisvereniging Veldhoven. Na
opheffing van Kruisvereniging Veldhoven was hij tot
2011 bestuurslid van de cliëntenraad van de
thuiszorgorganisatie Zuid-Zorg. Vanaf 1995 is de
heer Loijen bestuurslid en sinds 2003 voorzitter van
de Stichting Bevordering Gezondheidszorg
Veldhoven. Gedurende enige jaren was hij voorzitter
van de ouderraad basisschool St. Jan Baptist en een
aantal jaren secretaris van de regionale werkgroep
gezondheidszorg van de AbvaKabo.
In 2000 was hij een van de initiatiefnemers en
tevens bestuurslid van het Tienercomité Oerle (TCO)
tot 2006 waarna hij tot heden actief is gebleven als
vrijwilliger bij het TCO. In 2000 werd hij bestuurslid
van Boergondisch Oers, een vereniging waarvan hij
sinds 2006 het voorzitterschap vervult.
Ook maakt hij deel uit van de werkgroep OWWO
(Oerle wordt weer Oers).
Sinds 2003 is de heer Loijen vrijwilliger voor de
toerclub van het Sondervick College.Ten slotte was
hij vanaf 2007 gedurende 3 jaren bestuurslid voor
Harmonie St. Cecilia.
Gidi van Riet:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 1994 werd de heer Van Riet bestuurslid van de
Stichting Dorpscentrum d'Ouw School, in 1996 werd
hij voorzitter en als zodanig is hij nog steeds zeer
actief. Sinds 2001 is hij ook actief lid van het gilde
St. Jan Baptist in Oerle; in de periode 2006 - 2009
vervulde hij het voorzitterschap. Tenslotte is hij
sinds 2008 actief lid van Bloemenvereniging Groen
en Keurig.

Wim Luijkx:
Lid in de Orde van OranjeNassau
Bij de mensen die op vrijdag
27 april een bezoek kregen
van de burgemeester hoort
ook ons redactielid/
penningmeester
Wim Luijkx.
Behalve deze taken als redactielid en
penningmeester van de Koers van Oers is hij ook
actief betrokken bij de jaarlijkse boeken- en platen
verkoop tijdens de braderie van het tienercomité.
Verder is hij jarenlang penningmeester geweest bij
voetbalvereniging RKVVO en redactielid van de
Grasprietpraot. In 1999 kwam daar het
penningmeesterschap van Buurtvereniging de Berkt
bij. In de wijk de Berkt is hij ook actief als
vrijwilliger bij grote activiteiten zoals de
Severinuskermis en de Oranjemarkt. In 2001
kwamen er nog twee vrijwilligerstaken bij: hij werd
lid van de werkgroep 'Oerle wordt weer Oers' en
penningmeester van Boergondisch Oers. Sinds
enkele jaren is hij ook bestuurslid van de Stichting
Bevordering Gezondheidszorg Veldhoven en heeft hij
zitting in het Wijkplatform Oerle.
Wij als mederedactieleden feliciteren hem van
ganser harte met deze welverdiende onderscheiding
Cees van der Velden:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van der Velden is al vanaf 1971 actief voor
Buurtvereniging ZandOerle. Hij is ook bestuurslid
van de Maria Kapel, hij verricht onderhoudswerken
zet zich in voor de organisatie van de St. Jansmarkt.
Ook is hij medeorganisator van de jaarlijkse
verbroederingsmis. Sinds 1978 is hij actief voor
Gilde St. Jan Baptist in Oerle; tot 1990 als
bestuurslid en sinds 1990 als vrijwilliger en
klusjesman. Tenslotte kan ook voetbalvereniging
RKVVO op hem rekenen, sinds 1995 is hij daar lid
van de klussenploeg.
Wij feliciteren hen van ganser harte en Oerle mag
trots zijn op zoveel enthousiaste vrijwilligers.

Oerse Motortoertocht
Deelnameformulier voor de Oerse Motortoertocht
“De Hertogsroute” op 10 juni 2012
Startplaats:
Dorpscentrum d’Ouw School, inschrijven/aanmelden
vanaf 8.30u-9.30u.
Barbecue ’s avonds bij d’Ouw School,
aanvang omstreeks 17.30u
Graag z.s.m. invullen en aan een van de
onderstaande personen retourneren. (Graag uiterlijk
3 juni inleveren en betalen in een gesloten envelop)
Jo van Alst
Oude Kerkstraat 15 2051928
Egbert Daal
Welle 8
2053543
Johan van Kessel Zittard 61
2051330
Rinus Hazenberg
Oude Kerkstraat 60 2052287
Martijn van Balen Nieuwe Kerkstr. 3a 2413306
Bob van Soolingen Boonberg 11
2052213

Naam: ………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………
Tel.:……………………………………………………………………
E-mailadres:………………………………………………………

* Ja ik doe mee met de motortoertocht.
* Nee ik doe nu niet mee (ik wil wel/niet op de
hoogte worden gehouden).

* Ik rijd mee met …. personen
(€6 per motor)

wordt : €………

* Ik kom op de BBQ met …. volwassenen en ….
kinderen
(€11 per volwassene, €6 per kind tot 12 jaar)
wordt: €………

* Nee ik rijd niet mee maar kom wel op de BBQ
met ….. volwassenen en ….. kinderen`
(€11 per volwassene, €6 per kind tot 12 jaar)
wordt: €………
Totaal: €………
Zie ook onze site: http://omtt.oerle.net/

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
jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Advertentie in de spotlight

In deze rubriek willen we een adverteerder van
de kleine vaste advertenties uit de Koers van
Oers wat nader belichten. Op deze manier
willen we iets meer te weten komen over onze
adverteerders.

Mijn opdrachten zijn altijd verschillend, maar de
meest voorkomend zijn wel,

·
·
·

Hoger rendement

·
·
·

Opstart adviezen en begeleiding

Inkoop optimalisatie
Opleiding en coachen en personeel
begeleiding
Reorganisatie en fusie
Marketing

Verder alles wat met horeca en recreatiebedrijven te
maken heeft om een bedrijf te optimaliseren.
Nieuw is een richting van verenigingen. Omdat de
gemeentes de subsidiekraan steeds meer dicht
draaien wil de vereniging steeds meer opbrengst uit
de kantines halen voor de clubkas. Als ik daar
een bezoek gebracht heb en de boeken nagekeken
en de organisatie doorgelicht, dan halen ze veel
meer rendement uit de kantine wat weer goed is
voor de clubkas en zo verdien ik me zeker terug
voor die vereniging.
Vr. gr. Victor de Kort,

Omdat ze het Meubelplein Ekkersrijt gingen
verbouwen en uitbreiden besloten wij om daar niet
meer terug te keren met een lunchroom . Met de
overige activiteiten, catering, bezorgdienst en
organisatiebureau zijn we verder gegaan in een
eigen pand op Ekkersijt. Toen een medewerkster
vroeg of ze het mocht overnemen, besloten wij na
22 jaar Ekkersplaza over te doen aan haar.
Jose begon voor zich zelf in de zorg waar ze het
heel druk mee heeft en ik ben per 01-01-2012
verder gegaan met horeca en recreatieadvies wat
ik er al bij deed toen we Ekkersplaza nog hadden en
wat mij altijd zeer goed afging met zeer goede
resultaten.

Victor Advies,
Ekkersijt 4204,
5692 DE
Son en Breugel
victor@victoradvies.nl
www.victoradvies.nl
T0499476060,
M0654321744

Victor horeca advies heeft geen personeel,ik werk
alleen en zelfstandig maar ben wel aangesloten
bij een landelijk netwerk groep die landelijk werkt.
Dus de opdrachtgevers van mij komen uit heel
Nederland en bij die organisatie zijn aangesloten
een aantal partijen zoals een jurist, accountant,
horecadeskundige, inkoopspecialist en een
marketing deskundige.
Mijn opdrachtgevers zijn gemeentes, banken,
brouwerijen, vastgoed partijen, leveranciers,
Koninklijke horeca Nederland en verenigingen
[de kantines].
VELDHOVEN (OERLE)
Tel. 040 - 205 52 00
www.kappervanderlooy.nl
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Knoerttoernooi
DE “VAN OORSPRONG OERLESE” KNOERTBOYS
PAKKEN VOETBALTOERNOOI GROOTS AAN
Zaterdag 9 juni a.s. zijn de KnoertBoys alweer voor
de 24e keer gastheer van het gezelligste
voetbaltoernooi van de Kempen. In 1989 werd dit
toernooi bedacht en uitgewerkt in het stamcafé “De
Knoert” door een vriendengroep uit Oerle. Sindsdien
is het toernooi een feit in de Kempen. De
organisatie van toen heeft het stokje enkele jaren
geleden overgedragen naar een groep uit Wintelre,
maar het “Knoertconcept” bestaat nog steeds.

BIO Gezelligheidstoernooi
Zondag 17 juni wordt weer het
BIO-gezelligheidstoernooi georganiseerd.
Vraag vrienden, familie of buren en doe gezellig
mee !
Inschrijfformulier BIO-Gezelligheidstoernooi.
De volgende personen schrijven zich in voor het
gezelligheidstoernooi van 17 juni 2012
DAMES

HEREN

1. ...........................

1. ..............................

2. ............................

2. ..............................

3. ...........................

3. ...............................

4. ...........................

4. ...............................

5. ...........................

5. ...............................

Verder kan er met zijn allen gekeken worden naar
de EK wedstrijden Nederland – Denemarken én
Duitsland – Portugal op GROOT scherm. Zowel op
Sportpark de Meren, als in de feesttent.

6. ...........................

6. ...............................

Ga voor meer informatie naar
www.knoerttoernooi.nl.

naam:

Dit jaar strijden 50 herenteams voor de
Knoertbokaal en 20 damesteams voor de
felbegeerde DD-cup. De 24e editie van het toernooi
wordt GROOTS afgesloten in de GROTE feesttent
van het Gilde aan het Smitspad in Wintelre, met na
afloop van de prijsuitreiking een optreden van
DJ Paul Elstak!
Entree is gratis.

Winnaar Knoertbokaal 2011

CONTACTADRES:
.............................................

e-mailadres:............................................
telefoon:

.............................................

NAAM TEAM:
...........................................................
NAAM SCHEIDSRECHTER: ……………………………………
(hoeft alleen te fluiten als het nodig is)

Winnaar DD-cup 2011

Dit inschrijfformulier graag voor 3 juni inleveren bij
Frans Loots, Oude Kerkstraat 36 in Oerle of bij
Sandra Verkuijlen, De Twijnder 101 in Veldhoven.
Inschrijven kan ook digitaal via: www.biokorfbal.nl
De contactpersoon krijgt via de mail nog nadere
informatie over het toernooi.
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Alp d’HuZes Ton Binnendijk
Mijn 21 bochten van de Alpe d'Huez
Zoals wellicht bekend zijn aan de bochten van de
Alpe d'Huez een of meerdere namen gekoppeld van
winnaars van een tour de France - etappe eindigend
op deze berg van de buitencategorie. De eerste
winnaar, Fausto Coppi in 1952, staat in bocht 21, de
tweede in bocht 20 enz. Bij de 22e winnaar begon
men weer bij bocht 21 en ga zo maar door.
In de jaren ’70 – ‘80 waren er vele Nederlandse
wielrenners die deze etappe wisten te winnen.
Hierdoor werd het een "Nederlandse" berg. De
laatste Nederlandse overwinning van Gert Jan
Theunisse dateert echter al weer van 1989.

De Nederlandse winnaars met hun bochtnummers
zijn :
Gert Jan Theunisse - bocht 8
Steven Rooks - bocht 9
Peter Winnen - bocht 13 en 15
Joop Zoetemelk - bocht 16 en 20
Hennie Kuiper - bocht 18 en 19
Ik ga twee keer de berg beklimmen. De eerste keer
als een symbolische overwinning op mijn ziekte en
op de eindstreep de waardering naar mijn gezin. De
tweede klim wordt er een van bocht tot bocht. En
iedere bocht zal voor mij van speciale waarde
hebben; mensen en/of organisaties die me geholpen
hebben. In de achterzak van mijn wielershirt zit een
kaartje met de volgende namen, waarbij alle
bochten even belangrijk zijn.
Bocht 21: De Koers van Oers
De Koers van Oers heeft me enorm geholpen bij
mijn actie. Het mooie is dat door hun steun

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
"heel Oers" mee de berg op gaat. Het logo van de
Koers van Oers staat achter op ons wielershirt, het
doel is bereikt!!!!

Bocht 20: Al het verplegend en medisch personeel
In het totale proces ben ik prima geholpen door
onze medische wereld. Het begon bij mijn huisarts,
daarna vele “oren” en “ogen” in het MMC
(doktOREN, oncolOGEN, psycholOGEN enz) en
vooral het verplegend personeel, bloedprikkers,
onderzoekers, therapeuten, alternatieve genezers
enz enz. Ik ben blij met de gezondheidszorg in
Nederland.
Bocht 19: RKVVO
Al sinds mijn geboorte mijn club. Ook na mijn ziekte
was er plaats en ik ben dan ook blij dat ik er volgend
seizoen weer bij ben als assistent-coach van
RKVVO-1.
Bocht 18: Moaten
We komen meerdere keren per jaar nog steeds bij
elkaar: Jo & Ans, Bert & Jet, Noud & Arna, Wim &
Hannie, Wim & Yvonne en Wilma en ik. Eens per
jaar hebben we een moatendag op de laatste
zaterdag van juni. Prachtig was het aangeboden
3-gangen diner tijdens mijn chemo, ook al hield ik
het maar vol tot de tweede ronde.
Bocht 17: Regiopolitie Brabant Zuid-Oost
Gewoon een fantastische werkgever waar ik 30 jaar
en dertig dagen met veel plezier heb gewerkt met
veel gemotiveerde en fijne collega's.
Bocht 16 : Al mijn donateurs
Het zijn er meer dan honderd en voor iedere
bijdrage heb ik evenveel respect. Geweldig dat jullie
mee hebben gedaan om de missie van Alpe d’HuZes
te kunnen volbrengen:
Anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig
en Gezond te kunnen leven met kanker.
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Bocht 9: Huub Schalken en Nadja Wisseloo
Het leek tijdens mijn ziekte mis te gaan bij mijn
werkgever. Dankzij Huub, de plaatsvervangend
korpschef en Nadja, teamchef Facilitair Bedrijf, is
het allemaal goed gekomen.
Bocht 8: Gezin en familie
Dat hoeft geen betoog, ze waren er altijd als het
nodig was. Ik kon op hen rekenen, op iedereen, stuk
voor stuk.
Bocht 7: Kankerpatiënten
Bocht 7 staat bekend als de Nederlandse bocht.
Vanwege het feit dat je de ziekte zelf hebt
meegemaakt, voel je verbondenheid naar alle
Nederlandse kankerpatiënten.
Bocht 15 : Kaartclub
Al meer dan 20 jaar een maandelijks hoogtepunt, de
kaartavond met Wil, Ad, Victor, Wim en ik. Ze
hebben me een tijdje moeten missen, maar ik ben
blij dat ik weer aangeschoven ben.
Bocht 14: Leden MMC-team

Iedere keer weer als we een team bijeenkomst
hebben is het voor mij een feestje. Ik geniet van
deze mensen. Vooral tijdens het Ardennen weekend
en de opnames voor Omroep Brabant voelde ik de
trots om bij dit unieke clubje te mogen horen.
Bocht 13: Mijn buren
Bijna 25 jaar hebben we plezier aan elkaar en zijn
we er als dat nodig is. Ook de afgelopen jaren
stonden ze klaar, allemaal, jong en oud, groot en
klein.
Bocht 12: Zij die mij niet goed hebben begrepen
Helaas ben ik tijdens mijn beide ziektes ook tegen
muren aangelopen. Die crashes hebben destijds veel
pijn veroorzaakt, ze hebben nu gelukkig een plaatsje
gekregen en ik heb geen rancunes meer. Ik hoop
dat ook zij hebben geleerd.

Bocht 6: Elian van Werde
Elian, massage-therapeute, heeft me op het mentale
vlak geweldig geholpen. Het was wennen om mijn
emoties en gevoelens te openbaren, maar het heeft
me enorm geholpen. Ze heeft me vooral geleerd te
accepteren en te genieten.
Bocht 5: Gyvano
Het manneke zal het zichzelf
niet realiseren, maar hij is wel
degene die me altijd overeind
houdt. Wat heb ik een plezier
van mijn kleinzoon, samen
wandelen, fietsen, eten, lachen
enz. enz. Geweldig!!
Bocht 4: KWF
Natuurlijk de organisatie die er
voor zorgt dat we kanker onder controle gaan
krijgen. Ik heb een paar keer mogen meewerken
aan een project en ook hier voel je het
enthousiasme om iets te willen bereiken.
Bocht 3: MMC
Ik heb tijdens mijn ziekte ervaren dat het MMC een
prima ziekenhuis is. In een van de teams zit de
directeur Jan Harm Zwaveling. Jan Harm, bij deze,
je mag trots zijn op het personeel dat in je
organisatie werkt.

Bocht 11: Gerrit Slooter
Gerrit, chirurg bij het MMC, gaf me vanaf het eerste
moment het vertrouwen dat het goed zou komen.
Zijn betrokkenheid en vakmanschap heeft diepe
indruk op me gemaakt.
Bocht 10: Blixembosch
In het Blixembosch hebben diverse hulpverleners
een prima basis gelegd hoe ik moest omgaan met de
situatie, in deze het hersenletsel. Tijdens mijn
herstel van darmkanker en ook nu nog heb ik daar
nog veel profijt van.
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Bocht 2: Vrienden, bekenden en iedereen die heeft
meegeleefd
Mijn motto is : alleen kun je niets, je moet het
samen doen. Er zijn veel mensen geweest die me
hebben gesteund. Met velen heb ik een persoonlijk
gesprek gehad, met velen heb ik ge-twitterd, gefacebooked, ge-hyvesed, ge-sms’t, gebeld enz. enz.
Ook degenen waarmee ik geen direct contact heb
gehad, maar waarbij ik in gedachte ben geweest,
dank voor jullie steun. Zonder jullie was het niet
gelukt.
Bocht 1: Alpe d'HuZes
De stichting waar het allemaal om draait. Een droom
kwam uit toen duidelijk werd dat ik mee mocht
doen. Ik blij dat ik iets terug kan doen voor
(ex)-kanker patiënten.
Bocht 0: Henk Brokking
Bocht 0 is door de stichting Alpe d'HuZes als extra
bocht toegevoegd, de Bas Mulder bocht. Bas Mulder
heeft tijdens zijn strijd tegen kanker de Alpe d'Huez
in 2007, 2008, 2009 en 2010 beklommen. In
september 2010
overleed hij op 24-jarige
leeftijd aan de gevolgen
van lymfeklierkanker.
Henk Brokking was een
geweldige collega van
me bij de politie, hij
overleed vorig jaar aan
kanker. Een jaar of vijf
geleden werd hij
geconfronteerd met de
ziekte en het was al
meteen duidelijk dat het
ongeneeslijk zou zijn.
Hij heeft nog ruim vier
jaar samen met zijn gezin kunnen profiteren. Hij had
humor, hield van mensen en van voetbal. Gewoon
een kanjer. Op zijn begrafenis heb ik hem beloofd
dat hij er bij zou zijn als ik de Alpe d’Huez ga
beklimmen.
Eindstreep: met enorme dank aan iedereen die er
voor gezorgd hebben dat ik dit heb mogen en
kunnen doen :

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Omroep Brabant
Omroep Brabant is op dit moment bezig met een
zestal uitzendingen in het programma “Onder Ons”
over Brabantse deelnemers aan de Alpe d’HuZes.
Op 15 mei is het gedeelte te zien van het team
Maxima, waarbij ik een inspanningstest doe en
wordt geïnterviewd. Ook zijn alle uitzendingen terug
te zien via het internet op www.omroepbrabant.nl.

De stand
Iedere maand schuif ik even aan bij de redactie
vergadering van De Koers van Oers om even bij te
praten over de actie. Zo ook gisteravond, snel nog
even onder de kampioenswedstrijd van Ajax naar
d’ Ouw School. We hadden het over de EK-pool en
de tussenstand. Met trots vertelde ik dat de € 3500
was overschreden en dat we dus ruim 200
deelnemers nodig hebben voor de EK-pool om ons
doel te behalen: € 5000.
Ik kijk nu, donderdag ochtend 3 mei 2012, om de
actuele stand te noteren. Ik word even stil, kijk nog
een keer en zie dat we een uurtje geleden over de
€ 4000 heen zijn gegaan. Automatisch ontvang ik
altijd een mailtje van de donatie :
met dank aan MI - partners.

Boergondisch Oers

Tennistoernooi de Korrel
VTK Sporthuis Olympia
Toernooi bij “De Korrel“

Vrijdagavond 1 juni BO Beach Party! 20.30 uur
Zorg dat je op tijd in de tent bent want we hebben
een vol programma waar we op tijd mee starten!!
De tent is open vanaf 20.30, de entree is gratis. De
dresscode is wit met eventueel een zilveren tintje…..
Zaterdag 2 juni
13.00 start kinderactiviteiten, verkleed je als
beachboy/girl
16.30 einde kinderactiviteiten
16.30 – 18.00 Dorpsbarbecue
18.00 presentatie volleybalteams
18.30 start eerste wedstrijd
21.45 prijsuitreiking
22.00 start avondprogramma in de tent

Voor maar liefst de 25e keer
wordt het vermaarde en nog altijd
sprankelende VTK Sporthuis
Olympia Toernooi gespeeld.
De Veldhovense Tennis Kampioenschappen,
georganiseerd door tennisvereniging “De Korrel” uit
Oerle, staan altijd garant voor een perfecte mix van
sportieve strijd en Brabantse gezelligheid. Het VTK
maakt voor de open single (3-4-5) onderdeel uit van
het “Districts Masters Tenniscircuit 2012”.
Datum:
18 t/m 24 juni 2012
Locatie:
Tennispark “De Korrel” / Veldhoven
Spelsoorten:
Open categorie 3, 4 en 5 (HE-DE)
17+ categorie 6, 7 en 8 (HE-DE)
17+ categorie 3, 4, 5, 6, 7 en 8 (HD-DD-GD)
45+ categorie 6, 7 en 8 (HD-DD-GD)

Bonnen ophalen voor de barbecue :
29 en 31 mei tussen 19.00 en 20.00 bij
dorpscentrum d’Ouw School (contant betalen).

Inschrijvingen:
uitsluitend via de website www.tvdekorrel.nl
maximaal twee onderdelen
sluitingsdatum: 31 mei 2012

Met Boergondische groet,
Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl

Inschrijfgeld:
enkelspel € 8,00; dubbelspel p.p. € 8,00

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

Het toernooi is goed gekeurd door de KNLTB en is
open gesteld voor leden die lid zijn van een
tennisvereniging en in het bezit van een geldige
wedstrijdpas. Naast het sportieve aspect geniet het
VTK Sporthuis Olympia Toernooi tevens grote
bekendheid als podium van verbroedering en
vriendschap. Het schitterend clubhuis “Baan 11”, is
een soort “Veldhoven-huis” waar tijdens de EK in
“oranje sferen” van een hapje en een drankje wordt
genoten. Op de mini-baan wordt apart voor de jeugd
tot 12 jaar in het finaleweekend een tennistoernooi
georganiseerd waar je op de dag zelf nog gratis en
voor niks in kunt schrijven. Kortom jong en oud,
toptalent en net iets minder: sla je een leuke bal,
schrijf je dan in voor het VTK Sporthuis Olympia
Toernooi en beleef die onvergetelijke momenten van
prachtig tennis in “Oer(s)-Veldhovense” sferen!
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)
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EK Poule

En er zijn mooie prijzen te winnen :

·
·

EK-pool “Alpe d’HuZes – Koers van Oers”
Je hebt nu de mogelijkheid om er de meest
spannende EK ooit van te maken. Gewoon lekker
mee doen met de EK-pool van de Koers van Oers.
Alle wedstrijden zullen belangrijk voor je gaan
worden. Of je echte voetbalkenner bent en of je
inderdaad meer verstand van voetbal hebt dan je
vrienden, buren, dorpsgenoten enz, dat zal nu echt
duidelijk gaan worden. Doe daarom mee met de
EK-pool van de Koers en steun de Alpe d'HuZesactie van Ton Binnendijk. Naast de eeuwige Oerse
roem zijn er mooie prijzen te verdienen in de vorm
van waardebonnen, dinerbonnen enz. Inmiddels is
er een prijzenpot van ruim € 700.
Uiteraard wordt ook Oerle en omgeving besmet met
de oranjekoorts en wonen er (al heel lang) veel
voetbalkenners. Maar wie hoort er nu echt bij de
top? Om dat te weten gaan we dit jaar voor het
eerst een ware Oerse EK-pool maken. Het is een
"open" Oers kampioenschap, dus iedereen mag mee
doen. En mee doen is heel simpel. Ga naar de site
van Oerle.info:
http://www.oerle.info/Home.aspx
en klik op “EK 2012”, moeilijker is het niet.
Je komt daarna automatisch in de “Alpe d’HuZes –
Koers van Oers”- pool en kunt direct de uitslagen
invullen. Het mooie is dat je de uitslag per wedstrijd
tot 1 seconde voor de wedstrijd kunt invullen. Dus
vooraf even de opstellingen bestuderen kan,
blessures afwachten, tactiek van de coach enz. enz.
Om mee te doen vragen we € 6,- en dat bedrag gaat
voor de volle 100% naar Alpe d'HuZes. Het bedrag
dient te worden overgemaakt via de actiepagina van
Ton Binnendijk : http://tinyurl.com/6v2zl8u

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

De eeuwige Oerse roem en een eervolle
vermelding met foto en interview in de Koers
van Oers voor de absolute winnaar
Ook voor de winnaar een exclusieve glazen
standaard met ingegraveerde logo van de Koers
van Oers en Alpe d’HuZes geschonken door
Bekerhuis Vessem
Een inspanningstest bij MMC Sportmax t.w.v.
€ 120,Een gesigneerd RABO wielershirt van Lars Boom
met twee badhanddoeken t.w.v.
€ 100 .geschonken door RABO-bank Oerle-Wintelré
Dinerbon van
eetcafé De Kers t.w.v. € 50,Dinerbon van
Oers Gezellig t.w.v. € 50,3 lunchbonnen van
De Oerse Molenbakker à € 10,Kappers cadeauset van
Kapsalon van der Looij t.w.v. € 50,Tegoedbon pizza’s
van Domino’s t.w.v. € 37,50
Waardebonnen van :
Dommelsche Watermolen € 20,
Intertoys
€ 25,AH De Schaatsenmaker – ’t Look
Stepje
€ 60,Pannenset
€ 80,Slaapkussens € 25,Een kruidensnijder van
DENLEY t.w.v. € 25,PSV – Plafonnière van
Bullens Byoux t.w.v. € 25,-

Vanuit het bestuur van RKVVO is er voor de beste
RKVVO-er (moet lid van RKVVO zijn) een extra prijs
van 40 consumptiebonnen.
Als er nog verdere vragen zijn over de EK-pool kun
je een mailtje sturen naar:
KoersVanOersEK@gmail.com

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
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GGD voor EK-gangers

EK-gangers opgelet, heeft de GGD al een prik
gezet?
In juni reizen vele bussen, auto’s en vliegtuigen vol
supporters af naar het Europees Kampioenschap
voetbal in Oekraïne en Polen. Dit zijn landen waar
mazelen, rabiës en geelzucht nog voorkomen en
waar de hygiënemaatregelen anders zijn dan in
Nederland. Ziek worden kan al door het drinken van
water uit de kraan, het eten op straat of na een
bezoek aan een besmet toilet. Daarom adviseert de
GGD Brabant-Zuidoost alle bezoekers van het EKvoetbal om zich te laten informeren over zijn of haar
benodigde vaccinaties.
Gezondheidsrisico’s
Met name in Oekraïne zijn er grote risico's voor
infectie met onder andere difterie, polio, tetanus en
hepatitis A (besmettelijke geelzucht). Er heerst er
op dit moment een mazelenepidemie in het westen
van de Oekraïne, op de grens met Polen, Slowakije
en Hongarije. Ziekten zoals de mazelen krijgen bij
evenementen waar veel mensen samenkomen een
kans.
Daarom adviseert de GGD Brabant-Zuidoost alle EK
bezoekers om voor hun vertrek een vaccinatie te
komen halen tegen hepatitis A en difterie, tetanus
en polio. Nederlanders die geboren zijn voor 1975,
zijn als kind niet gevaccineerd tegen de mazelen.
Hen wordt geadviseerd om ook een vaccinatie tegen
mazelen (BMR: bof, mazelen, rodehond) te halen.
Deze vaccinaties moeten bij voorkeur vier tot zes
weken voor vertrek gegeven worden, maar ook lastminute heeft het nog zin. Voor een afspraak met uw
GGD: bel 0900-8222467 of maak een online
afspraak via www.ggdreizigerszorg.nl.

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761

(advertentie)

Gilia Bloemen & Novy - Wintelre:
Een nieuwe lente een nieuw geluid!
In november 2011 hebben wij Gilia Bloemen een
frisse en eigentijdse uitstraling gegeven. Een totaal
andere winkel met een verfrissend assortiment.
Bloemen zijn nog steeds heel belangrijk , maar
daarnaast is er meer ruimte en aandacht voor
aantrekkelijke, stijlvolle woondecoraties.
Desgewenst opgemaakt met een bloemwerk.
Naast het altijd al zeer uitgebreide assortiment van
Novy zult u ook daar meer luxere woonaccessoires
en cadeaus vinden. De producten van beide winkels
kunnen gecombineerd worden.
Wat bieden wij u:
de lentekriebels: mooie buitenplanten en
fleurige bloemstukken
vanaf begin mei: prachtige hangpotten
cadeauartikelen, ook voor Moederdag
dagelijks boeketten groot en klein
bloemenabonnementen
trouw- en rouwwerk
mooi en aantrekkelijk inpakken van uw
aankoop
Ons team staat voor u klaar en heten u van harte
welkom!

Gilia Bloemen
( 040-2051052

& Novy Schennink
( 040-2051241

Kloosterstraat 55, 5513AH, Wintelre
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De wandeling

NS-wandeling De Kampina
Tijdens deze wandeling loopt u over een afstand van
16 km van station Boxtel naar station Oisterwijk. U
wandelt voornamelijk over onverharde zandwegen
en smalle bospaden.
Vanaf station Boxtel volgt u de geel-rode
markeringen tot aan station Oisterwijk. U treft de
markeringen aan op lantaarnpalen, hekken,
verkeersborden, paaltjes en soms op bomen en zijn
doorgaans heel duidelijk aangegeven. Verkeerd
lopen mag, maar hoeft niet te gebeuren!

De tocht gaat verder door de afwisselende
Oisterwijkse bossen en vennen. Hier kom je langs
het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten.

Beschrijving
De grote heide van de Kampina is een waardevol
natuurgebied, waar zeldzame planten en dieren
voorkomen. Door dit gebied loopt een prachtige
route. Op de heide grazen schapen en runderen. In
feite is de heide een weinig natuurlijk landschap.
Immers, van nature groeien grote delen van de
heide dicht met bos. Toch wordt grote waarde
gehecht aan de instandhouding van dit landschap.
Door een combinatie van begrazen, maaien en
plaggen wordt getracht de heide te herstellen. Als je
goed rondkijkt, zie je vast een groep reeën staan!

Oisterwijkse vennen
Het Voorste Goorven is een van de vele Oisterwijkse
vennen. 'Goor' betekent moeras. Het ven heeft een
fraaie, grillige oeverlijn. Op sommige plaatsen rijzen
de beboste zandheuvels steil uit het water op. Water
en land gaan vaak ongemerkt in elkaar over via een
dicht met struik-gewas begroeide zone of een
kussen van vochtige mossen. De meeste vennen
hier zijn na de laatste ijstijd ontstaan door
verstuiving.
Praktische informatie
Lengte:16 km
Beginstation: Boxtel
Eindstation: Oisterwijk
De routebeschrijving is
verkrijgbaar bij station
Boxtel, maar kun je ook
makkelijk downloaden
op de website van NSwandelingen.
Tip!
Na circa 13 km treft u
boscafé 'Venkraai' aan,
dagelijks open vanaf
10 uur. In het centrum
van Oisterwijk vindt u aan De Lind verschillende
gelegenheden. Het is een mooie ‘beloning’ om op
een zonovergoten terras even na te genieten van
deze prachtige wandeling.
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, nummer 7,
september 1980
KRONIEK
Een vader vertelt:
"Ja, we waren de zolder aan het opruimen en ik zeg
zo thuis: zouden we de box en de kinderwagen wel
wegdoen, over een paar jaar kunnen we het al nodig
hebben voor de kleinkinderen."
De zoon antwoordt:
"Zolang ons moeder zo’n goeie soep kookt, krijg de
gullie ons de deur nie uit!"
Gehoord op de St.Jansmarkt:
Vroeger gingen de mensen pissen, later moest men
netjes zijn en plassen zeggen.
En sindsdien is ‘t gezeik aan de gang in Oers.
Een vader zegt tegen zijn kinderen om toch een
beetje zuinig te zijn. “Jullie rijden nu allemaal een
auto, maar de tijden kunnen wel eens slechter
worden.”
Een zoon antwoordt, wetende dat zijn vader
varkensmester is: “Als het zo blijft, rijden we langer
auto dan ons vader!!"
Twee nonnetjes, die ook zusters waren, kwamen
een keer op bezoek bij hun broer en zijn vrouw. Na
even gebuurt te hebben, besloten ze te gaan
kaarten.
De ene non kreeg constant slechte kaarten wat haar
niet beviel. Ze zat dan ook de hele tijd te mopperen.
De andere non zei op een gegeven moment dat ze
niet zo moest zeuren, omdat dat de wil van God wel
zou zijn.
Hierop antwoordde de zuster met de slechte
kaarten: “Dat kun jij nu wel zeggen, maar als God
hier zat, zou hij toch ook goede kaarten willen!”
Gehoord:
Het is ook altijd leuk om een kaart van mensen te
krijgen die op vakantie zijn en het erg fijn blijken te
hebben, maar die vergeten hun naam op de kaart te
vermelden.

Sensoor jaarverslag

In 2011 heeft Sensoor Brabant in totaal 45.426
gesprekken gevoerd met mensen die behoefte
hadden hun hart te luchten en te praten over
problemen, zorgen of verdriet. Wederom een
stijging ten opzichte van 2010. Dit blijkt uit
cijfers van het jaarverslag over 2011.
Via de website www.sensoor.nl/brabant kunt u het
gehele jaarverslag lezen/ downloaden.
Ook het aantal vrijwilligers is afgelopen jaar
gestegen. De vrijwilligers van Sensoor zijn dag en
nacht bereikbaar voor een gesprek via telefoon,
chat en email. Een groot aantal van de gesprekken,
42.951 in totaal, werd via de telefoon gevoerd.
2243 Gesprekken vonden plaats via de chat. Er
waren 232 email contacten. De toename van het
aantal gesprekken is deels te verklaren door een
grotere bezetting van de hulplijnen. Daarnaast is er
een groep mensen die behoefte had vaker een
beroep te doen op Sensoor.
De toekomst van Sensoor Noord-Brabant.
De stijging van het aantal gesprekken geeft het
bestaansrecht van de hulpdienst aan. De Provincie
Noord-Brabant heeft aangekondigd dat de subsidie
in 2014 gehalveerd wordt en in 2015 geheel stopt.
Vooralsnog gaat Sensoor Brabant met volle kracht
en aandacht door met het bieden van steun voor
hen, die dat zo hard nodig hebben. Daarnaast
werkt Sensoor hard aan contacten met gemeenten
die de subsidiering over moeten nemen. Er zijn
contacten gelegd met instellingen die met
gemeentelijke financiering telefonische- en chat
hulpverlening willen voortzetten. Uitsluitsel wordt in
2013 verwacht. Als er geen oplossing gevonden
wordt zal Sensoor NB eind 2013 de werkzaamheden
moeten staken. Wie het belangrijk vindt dat
vrijwilligers ook na 2013, 24 uur per dag bereikbaar
zijn voor een gesprek, kan een steunbetuiging
afgeven op www.sensoor.nl

DOM(H)OOR!

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
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Cyclische Redundantie
Ongetwijfeld hebben jullie dit probleem ook al
gehad: " Je start een programma op je computer en
om één of andere reden draait je pc “in de knoop”.
Je zit met een “cyclische redundantie” !

gaan je bijlessen een week moeten overslaan. Je
hebt een weekje vrij!”
Manu belt daarop naar zijn grootvader:
“Opa, mijn bijlessen van volgende week zijn
uitgesteld. Mijn prof, Florence, heeft veel te veel
werk. We kunnen eindelijk samen gaan vissen!”
De grootvader, die de directeur is in dit verhaal,
roept zijn secretaresse Vanessa in zijn bureau en
meldt haar:
“Vanessa, je mag de voorbereidingen voor dat
seminarie afgelasten. Ik heb de kans om met mijn
kleinzoon te gaan vissen, en ik zie hem al zo weinig!
We zullen wel voor het volgende seminarie
inschrijven. Je mag alle reserveringen voor hotel,
vliegtuig enz. annuleren.”

Maar wat betekent dat eigenlijk? Hier is een simpel
voorbeeld om u te verklaren wat cyclische
redundantie precies inhoudt.
De directeur van een maatschappij roept zijn
secretaresse bij zich en zegt tegen haar:
“Vanessa, ik ga een weekje naar Rome voor een
seminarie en ik wil dat je meegaat. ’t Is een
buitenkans voor jouw om de internationale top van
de maatschappij te ontmoeten en onze partners te
leren kennen… Gelieve dus de nodige
voorbereidingen te treffen.”

Vanessa belt dus naar haar man:
“Filip, die halve gare directeur heeft weer een
wispelturige bui, hij heeft net de Romereis
geannuleerd. Ik zal dus toch gezellig thuis zijn !”
Dus belt Filip naar zijn maîtresse Florence:
“Lieveling, het spijt me, we zullen de volgende week
dan toch niet samen kunnen doorbrengen. Die
Romereis van mijn tang van een wederhelft is
geannuleerd!”
Waarna Florence weer naar haar leerling belt:
“Manu, luister eens, ik heb mijn agenda kunnen
herschikken. Zo kunnen de bijlessen volgende week
toch doorgaan als gebruikelijk.”

Vanessa, de secretaresse, belt meteen haar man op
en meldt hem:
“Filip, schatje, ik moet een weekje met de directeur
naar Rome voor een seminarie. We gaan elkaar
volgende week moeten missen liefste…”

Manu belt dat door aan zijn opa:
“Opa, die feeks van een professor komt me net
melden dat de bijlessen toch zullen doorgaan! Het
spijt me, maar onze plannen om te vissen kunnen
niet doorgaan.”

Filip belt meteen naar zijn maîtresse met de
boodschap:
“Florence, mijn liefste, de toverkol vertrekt een
week naar het buitenland!
We gaan de volgende week lekker samen
doorbrengen… Ik kijk er al naar uit!”

Waarop opa directeur zijn Vanessa binnenroept :
“Mijn kleinzoon Manu meldt me net dat hij de
volgende week niet vrij is: hij heeft dan toch bijles.
Je kan de voorbereiding van de reis dus hernemen:
we kunnen naar Rome !”

De maîtresse, Florence, belt meteen naar de student
waaraan ze bijlessen wiskunde geeft:
“Manu, ‘k heb veel te veel werk volgende week, we

Dat is nu wat cyclische redundantie is, oftewel een
“software loop”!!

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Omdat we deze keer geen kleurplaat
hebben binnen gekregen en het
vakantie is, hebben we deze keer
extra veel puzzel & knutselplezier!

25

Puzzelen; Sudoku

26

Kleuren en
knutselen maar

27

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 24 mei 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 Mei 2012’ en druk de pagina af.
28

Agenda 2012
Mei
17
17
22

KBO: Eten bij Hof v Holland
BIO: BBQ en film voor oudste jeugd
KVO: Busreis naar de Floriade te Venlo
vertrek om 9.00 uur vanaf het kerkplein
ophalen plastic afval + groene kliko
oud papier ophalen
BIO: Dansclinic voor de jongste jeugd
SJO: Pinksterfietstocht
Harmonie: Pnksterconcert

25
26
26
27
28
Juni
1 en 2
2 t/m 9
7
7
5-13-27
6
6
8
9 en 10
10
17
19
22
23
23-24
23-24
23
24
24

24
25

25
26

Boergondisch Oers
Week vd Amateurkunst (WAK)
fietsen Alpe d'Huzes
Rabobank oerle/wintelre: jaarvergadering
in gildetent Wintelre
KVO: Fietsen vertrek om 10.00 uur vanaf
het kerkplein
KVB: Te voet met IVN naar ‘t Geitenboerke
Vergadering Wijkplatform om 20.00 u in
d'Ouw School
Ophalen plastic afval + groene kliko
KVO: Samenloop voor Hoop bij
Kempen Campus
Oerse Motor Toer Tocht
gilde st Jan:10u kruisboogwedstrijd kring
Kempenland op de Wintelresedijk
KVO & KVB: Fietstocht
Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen oud papier
TCO: Tieners4tieners weekend
BIO: kamp jongste jeugd (D-E-F)
Gilde St. Jan Baptist: 19.00 uur
leukenvogelschieten op de Wintelresedijk
9.30uur: viering 100 jarig bestaan kerk St.
Jan de Doper
Gilde St. Jan Babtist: 9.30u H. Mis met
zegening St. Janstrossen
14.00 uur Opening gildehuis
St. Jansmarkt
Gilde St. Jan Baptist: 9.00 uur H. Mis voor
de levende en overledene gildebroeders
10u d'n trek naar Zandoers met het bidden
van het Rozenhoedje
22.30u ondervendelen van nieuwe
gildebroeders op kerkplein
KVB: Teaparty
gilde st Jan Baptist: 19u H.Mis voor de
overleden en levende gildebroeders

Zomervakantie 30 juni t/m 12 augustus
Juli
6
20
28
29
31

Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen oud papier
Vak.Progr.: Olympische dag
Vak.Progr: Bobbejaanland

Augustus
1 t/m 3
3
5
7 en 8
7 t/m 9
9 t/m 12
10
17
19
22
25
31

Vak.Progr. Wandelen
Ophalen plastic afval + groene kliko
Vak.Progr: Vossenjacht+Jubileumfeest
voor kinderen, ouders, oud bestuursleden
Vak.Progr: Bivak Oerle
Vak.Progr: Bivak Valkenswaard
TCO: Bivak
Vak.Progr.: Jubileum Afsluitavond
Ophalen plastic afval + groene kliko
TCO: Afsluitingsfeest
Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School
Oophalen oud papier
Ophalen plastic afval + groene kliko

September
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
10
10
12
12 t/m 14
15
17
26
27
27 t/m 31
27 t/m 31
November
9
12
23
24
26

KVO: Tombola avond 19.30 uur in
d’Ouw School
Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d'Ouw School
KVO: Bowlen, 19.30 uur in Flying Bowling
Ophalen plastic afval + groene kliko
BIO: Kamp oudste jeugd
KVB: Hou van Holland spel
KVO: Moederdagviering om 19.30 uur in
d’Ouw School
Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen oud papier
KVO: Halloween, 19.00 uur,
locatie Fam. Theeuwes
Groen en Keurig: Pompoenenplezier met
Halloween
Ophalen plastic afval + groene kliko
KVO & KVB: Avond in d’Ouw School
Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen oud papier
KVB: Sinterklaasviering

De volgende kopijdatum is

24 mei 2012

