
Beste lezers, 
 
Wij zijn er trots op dat wij als Koers van Oers dit jaar ons 40-jarig jubileum mogen vieren. Een aantal jaren geleden 
heeft de Koers een ware metamorfose ondergaan. Maar we willen niet stil blijven staan en zijn benieuwd naar uw 
mening. Daarvan kunnen wij weer iets leren en gerichter op de wensen van onze lezers inspelen. Wij doen in ie-
der geval ons best. We vragen enkel 5 minuutjes van uw tijd om onderstaande vragenlijst in te vullen. Doe de in-
gevulde vragenlijst vóór 30 september 2007 vóór 30 september 2007 vóór 30 september 2007 vóór 30 september 2007 in de gele brievenbus bij d‘Ouw School, mail hem terug naar de re-
dactie (het origineel kunt u downloaden op de site www.koersvanoers.nl) of geef hem af bij één van de redactie-
leden. 
 

 Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
 

 Redactieraad Koers van Oers 

De vragenlijstDe vragenlijstDe vragenlijstDe vragenlijst    

Vragen over de layVragen over de layVragen over de layVragen over de lay----outoutoutout    
Hoe beoordeelt u de verhouding tekst/beeld?  □ verhouding tekst/beeld is goed 
    □ ik verwacht meer tekst 
    □ ik verwacht meer beeld 
    □ anders,.... 
 
 Is de tekst goed leesbaar/duidelijk?    □ ja, de tekst is goed leesbaar/duidelijk 
    □ nee,de tekst is niet duidelijk/goed leesbaar 
    □ anders,  
 
 Vindt u het lettertype (Times) duidelijk?   □ Ja, het lettertype is duidelijk 
 □ Nee, ik vind een ander lettertype beter, zoals: 
  □  Lettertype: Eras Medium ITC (dit is het voorbeeld) 
  □  Lettertype: Arial (dit is het voorbeeld) 

  □  Lettertype:  Gill Sans MT(dit is het voorbeeld) 
  □  Lettertype: Microsoft Sans Serif (dit is het voorbeeld) 

  □  Lettertype: Verdana(dit is het voorbeeld) 
  □ anders, …. 
 
Hoe beoordeelt u de grootte van het lettertype?    □ lettertype is groot genoeg 
    □ lettertype mag groter 
    □ lettertype mag kleiner 
    □ anders, ... 
 
Is de indeling van de Koers van Oers:     □ overzichtelijk en gestructureerd 
    □ soms overzichtelijk, soms niet overzichtelijk  
    □ niet overzichtelijk  
    □ anders,....  
    
KoppenKoppenKoppenKoppen    
Zijn de koppen duidelijk leesbaar?    □ ja 
    □ nee 
    □ soms 
    □ anders,.... 
 
Dekt de kop de lading van het artikel? □ ja 
 □ nee 
 □ soms 
 □ anders,.... 
 
IllustratiesIllustratiesIllustratiesIllustraties    
Staan er voldoende illustraties in? □ ja, voldoende 
 □ nee, onvoldoende 
 □ anders,.... 1 



Zijn de illustraties duidelijk/goed van kwaliteit? □ ja, duidelijk 
 □ nee, niet duidelijk 
 □ anders,  
 
Staan er voldoende foto's in?    □ ja, voldoende 
    □ nee, onvoldoende 
    □ anders,.... 
 
Zijn de foto's duidelijk/goed van kwaliteit?   □ ja, duidelijk 
    □ nee, niet duidelijk 
    □ de kwaliteit wisselt 
    □ anders,  
    
AdvertentiesAdvertentiesAdvertentiesAdvertenties    
Hoe beoordeelt u de verhouding  
advertenties/redactioneel gedeelte?    □ verhouding advertenties/redactioneel is goed 
    □ ik verwacht meer redactionele stukken 
    □ ik verwacht meer advertenties 
    □ anders,.... 
 
Vragen over de inhoudVragen over de inhoudVragen over de inhoudVragen over de inhoud    
Wat vindt u van de rubrieken in de Koers   □ Ik herken geen duidelijke rubrieken  
    □ Ik herken wel duidelijke rubrieken 
    □ Ik weet niet, 
    □ anders,.... 
 
De Koers van Oers heeft maandelijks de volgende terugkerende rubrieken. rubrieken. rubrieken. rubrieken. Kunt u aangeven of u deze rubrieken 
leest?    Vraag en AanbodVraag en AanbodVraag en AanbodVraag en Aanbod  □ Ja, dat lees ik altijd 
          □ Ja, dat lees ik soms 
          □ Nee, dat lees ik nooit, 
          □ anders,.... 
 
      (K)oers met name(n)(K)oers met name(n)(K)oers met name(n)(K)oers met name(n) □ Ja, dat lees ik altijd 
          □ Ja, dat lees ik soms 
          □ Nee, dat lees ik nooit, 
          □ anders,.... 
 
      PrietpraatPrietpraatPrietpraatPrietpraat   □ Ja, dat lees ik altijd 
          □ Ja, dat lees ik soms 
          □ Nee, dat lees ik nooit, 
          □ anders,.... 
 
        Ouw (k)oersOuw (k)oersOuw (k)oersOuw (k)oers   □ Ja, dat lees ik altijd 
       □ Ja, dat lees ik soms 
       □ Nee, dat lees ik nooit, 
       □ anders,.... 
 
   OverpeinzingenOverpeinzingenOverpeinzingenOverpeinzingen  □ Ja, dat lees ik altijd 
       □ Ja, dat lees ik soms 
       □ Nee, dat lees ik nooit, 
       □ anders,.... 
 
   De ParochieDe ParochieDe ParochieDe Parochie            □ Ja, dat lees ik altijd 
       □ Ja, dat lees ik soms 
       □ Nee, dat lees ik nooit, 
       □ anders,.... 
 
         Koken met de Koers Koken met de Koers Koken met de Koers Koken met de Koers     □ Ja, dat lees ik altijd 
       □ Ja, dat lees ik soms 
       □ Nee, dat lees ik nooit, 
       □ anders,.... 
 
        Het interviewHet interviewHet interviewHet interview        □ Ja, dat lees ik altijd 
       □ Ja, dat lees ik soms 
       □ Nee, dat lees ik nooit 
       □ anders,.... 2 



         Koers CultuurKoers CultuurKoers CultuurKoers Cultuur    □ Ja, dat lees ik altijd 
      □ Ja, dat lees ik soms 
      □ Nee, dat lees ik nooit 
      □ anders,.... 
 
         Severinus NieuwsSeverinus NieuwsSeverinus NieuwsSeverinus Nieuws    □ Ja, dat lees ik altijd 
      □ Ja, dat lees ik soms 
      □ Nee, dat lees ik nooit 
      □ anders,.... 
 
         Hokus PokusHokus PokusHokus PokusHokus Pokus        □ Ja, dat lezen mijn kinderen altijd        
        (’t verhaaltje)(’t verhaaltje)(’t verhaaltje)(’t verhaaltje)        □ Ja, dat lezen mijn kinderen soms 
       □ Nee, dat lezen m’n kinderen nooit 
       □ anders,.... 
  
        Hokus Pokus Hokus Pokus Hokus Pokus Hokus Pokus         □ Ja, dat doen mijn kinderen altijd    
        (Puzzel)(Puzzel)(Puzzel)(Puzzel)            □ Ja, dat doen mijn kinderen soms
          □ Nee, dat doen m’n kinderen nooit 
       □ anders,.... 
  
        Hokus Pokus Hokus Pokus Hokus Pokus Hokus Pokus         □ Ja, dat doen mijn kinderen altijd    
        (knutselen)(knutselen)(knutselen)(knutselen)            □ Ja, dat doen mijn kinderen soms
          □ Nee, dat doen m’n kinderen nooit 
       □ anders,.... 
    
        Hokus Pokus Hokus Pokus Hokus Pokus Hokus Pokus         □ Ja, dat doen mijn kinderen altijd 
        (kleurplaat)(kleurplaat)(kleurplaat)(kleurplaat)         □ Ja, dat doen mijn kinderen soms 
       □ Nee, dat doen mijn kinderen  nooit 
       □ anders,.... 
 
         Hokus Pokus (interview prijswinnaar)Hokus Pokus (interview prijswinnaar)Hokus Pokus (interview prijswinnaar)Hokus Pokus (interview prijswinnaar)   
       □  Ja, dat lezen mijn kinderen altijd 
                □ Ja, dat lezen mijn kinderen soms 
       □ Nee, dat lezen mijn kinderen nooit 
       □ anders,.... 
 
   AgendaAgendaAgendaAgenda            □ Ja, dat lees ik altijd 
       □ Ja, dat lees ik soms 
       □ Nee, dat lees ik nooit, 
       □ anders,.... 
 
Welke rubrieken mist u nog? …………………………………………………………………………………………………
           
 
Wat vindt u van het taalgebruik in de Koers □ De artikelen zijn eenvoudig leesbaar/te begrijpen 
  □ De artikelen zijn moeilijk leesbaar/te begrijpen 
  □ De artikelen zijn soms moeilijk en soms makkelijk lees
   baar/te begrijpen 
  □ anders,... 

 
Veel artikelen worden aangeleverd door derden (andere verenigingen, stichtingen en personen).  
Wat vindt u daarvan? □ Dat vind ik goed, 
  □ Dat vind ik  niet goed 
  □ Er moeten méér artikelen door derden worden  
   aangeleverd 
  □ Er moeten minder artikelen door derden worden  
   aangeleverd 
  □ Geen mening 
  □ Anders,..... 
    
BezorgingBezorgingBezorgingBezorging    
De Koers van Oers wordt 1 keer in de maand (rond de 15e) huis aan huis verspreid aan alle huishoudens in  
Oerle. Ontvangt u alle Koersen? □ ja 
 □ nee soms ontvang ik de Koers niet. 
 □ anders,.... 3 



MachtigingenMachtigingenMachtigingenMachtigingen    
De Koers van Oers is voor het voortbestaan grotendeels afhankelijk van giften van de inwoners uit Oerle. U kunt  
hiervoor een machtigingsformulier invullen met daarop ingevuld het bedrag dat u wilt doneren. 
Toch valt het aantal machtigingen heel erg tegen. Toch valt het aantal machtigingen heel erg tegen. Toch valt het aantal machtigingen heel erg tegen. Toch valt het aantal machtigingen heel erg tegen. Slechts 300 huishoudens (van de 800 in Oerle!) betalen jaarlijks 
een vast bedrag om de Koers in stand te houden.  
Bent u bereid om ons te machtigen? □ ja, geen probleem 
 □ nee, ik wil niet machtigen 
 □ nee, ik maak jaarlijks zelf liever een  bedrag over aan  
  de Koers van Oers op rekeningnummer  
  13.85.00.819 (Rabobank Oerle) 
 □ nee, ik geef liever contant geld tijdens een collecte  
  huis-aan-huis 
 □ anders,.... 
 
U mag uw naam op de vragenlijst zetten maar anoniem inleveren mag ook. U kunt de ingevulde vragenlijst vóór vóór vóór vóór 
30 september 2007 30 september 2007 30 september 2007 30 september 2007  in de gele brievenbus doen bij d’Ouw School of inleveren bij een van onderstaande redactie-
leden. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

Kitty Tholen    
Banstraat 2 
5506 LA Veldhoven 
    

Wim Luijkx    
Feit 43 
5507 MC  Veldhoven 
 

Chris en Carolien Sandkuijl     
Stepke 9 
5507 NW  Veldhoven 

Lucy van der Aa  
Zandoerleseweg 7 
5507 NH  Veldhoven 
 

Ad Adriaans  
Paleisstraat 2 
5507 LE  Veldhoven 
 

Herman Gras  
Toterfout 20 
5507 RE Veldhoven 

Selma van Balen  
Nieuwe Kerkstraat 3a 
5507 LP  Veldhoven 
 

Bart van den Boogaard  
Middelberg 75 
5508 DN Veldhoven 
    

Ine Loijen - Van Boekel     
J. Hagelaarsstraat 13 
5507 LW  Veldhoven 

Annie v.d. Velden - Van Vlerken  
Boonberg 5 
5507 NP  Veldhoven 
 

Miranda van Vlerken - van. Iersel  
St. Janstraat 50  
5507 ND Veldhoven 
    

 
 
 
 
 
Machtigingsformulier voor jaarlijkse bijdrage jaarlijkse bijdrage jaarlijkse bijdrage jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Koers van Oers  
 
 
Ondergetekende ……………………………………………………………………………………………………………….. (naam) 
 
                             ………………………………………………………………………………………………….…………….. (adres) 
  
                               ………………………………………………………………………………………………………………... (postcode en woonplaats) 
 
onderschrijft het belang van een goed communicatieblad in Oerle en wil donateur worden van de Koers van Oers 
en machtigt hierbij tot wederopzegging de Stichting Koers van Oers om jaarlijks een bedrag af te schrijven van: 
 □ €   5,-- ) 
 □ € 10,-- }  Aankruisen wat van toepassing is 
 □ € 15,-- ) 

 Anders  □ €    ………       (bedrag zelf invullen) 

 

van rekeningnummer: ………………………………………………...(bank/giro) bij ………………………………………………………. (naam bank) 
 
 
Datum ………………………………..              Handtekening ……………………………. 

MachtigingsformulierMachtigingsformulierMachtigingsformulierMachtigingsformulier    

� 

Ruimte voor opmerkingen: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Naam (eventueel):    


