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Druk & technische realisatie 

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

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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RIJVERENIGING ST. JAN OERLE 
KOMT 13 DECEMBER OUD IJZER OPHALEN 

 
Zaterdag 13 december tussen 10.30 en 15.00 uur komen 
wij, zoals ieder jaar, bij u langs om oud ijzer op te halen. 
Dus zet uw oude metaal die dag zichtbaar aan de straat dan 
nemen wij het voor u mee. 
 
Heeft u iets wat u niet aan de straat kunt zetten, maar waar 
u wel van af wilt? Laat dat ons die dag dan even weten.  
U kunt bellen naar: 
 
Josien van Oorschot: 06 – 514 242 00 of 
Margaret Das: 06 – 404 703 01 

Ophalen oud ijzer 

(K)Oers met name(n) 

Onvergetelijke dag 
 
Bij deze willen we iedereen bedanken die het 50-jarig 
huwelijksfeest van onze ouders tot een onvergetelijke dag 
hebben gemaakt. 
Familie van der Velden-Habraken.  
 

------------------ 
 
4 Generaties in de familie 
 
Op 28 mei van dit jaar is Roos geboren. De moeder van 
Roos is Karin van der Heijden - Hendriks (29 jaar). Karin is 
de dochter van Bep van Roosmalen (53 jaar) en dus Bep is 
de oma van Roos. De overgrootoma oftewel onze superoma 
is Nellie van Roosmalen - Luijkx. Zij is dit jaar 80 jaar 
geworden. 

Op de foto vlnr.: Karin, Nellie, Roos en Bep.  
Roos is hier 4 maanden. 

Vraag en aanbod 

Te koop aangeboden: 
• Grenen hoogslaper met tentje eronder (deze zit nog 

nieuw in de verpakking). In zeer goede staat. 

• Mooie grote bolderkar met zacht matras, rugsteun en 
bijpassend kleed (kleur rood). 
Bolderkar rood geolied. 

 
Familie Stockfisch, 06-27396292. 

------------------ 
Te koop: 
Skelter met duo-zit en aanhanger. 
Familie vd Wal, 06-12597188 

Gevonden voorwerpen 
Gevonden tijdens Halloween: 
 
• In de buurt van het Ruiske een sleutel met sleutelhanger 

met AH winkelwagenmuntje. 
• In de Paleisstraat, een donkerkleurig kinderwantje met 

opdruk. 
 
Voorwerpen zijn terug te krijgen via de Koers van Oers. 
Als u één van de voorwerpen herkent, kunt u uw naam en 
telefoonnummer mailen naar: redactie@koersvanoers.nl  
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Kromstraat 36e Openingstijden: 
5504 BD Veldhoven  ma: 13.00 - 18.00 
Tel. 040-255 30 82  di - do: 10.00 - 18.00 
Mob. 06-41 22 72 58  vr: 10.00 - 20.00 
www.zappaz.nl  za: 10.00 - 17.00 

Ouw (k)oers 

Bron: koers van Oers, jaargang 1980 nr. 10 
 
Vrijdag 31 oktober 1980 
 
Op vrijdag 31 oktober hebben we van de harmonie een 
feestavond gehad. We hebben een heerlijk etentje gehad. 
Eerst boterhammen met kaas. Na de boterhammen met kaas 
hebben we warm vlees en daarbij drinken gekregen. Na dit 
gesmul deden de jongeren onder de genodigden de 
vogeltjesdans. Daarbij werd hartelijk gelachen. De ouderen 
onder het gezelschap hadden hun echtgenoot meegebracht. 
Er kwamen ook twee mensen uit Las Vegas, deze mensen 
zongen het lied van Kleine Johanna. Die mensen play-
backten uitstekend, eerst was het op een bandrecorder 
opgenomen en zij deden alsof ze zongen. Na die mensen uit 
Las Vegas om 11.00 uur kregen we nog bitterballen en 
kwam er nog een lied van Elvis Presley en toen gingen we 
naar huis. Ons mama kwam ons halen. Het was een hele 
fijne avond geweest. 
 
Liesbeth van Bree. 
 
 
Kroniekje: 
 
Het is alom bekend dat het bestuur van de harmonie nog 
wel eens graag een “moezeltje” wil drinken. Zo dacht ook 
degene die hen voor een avondje 
uitnodigde en sloeg een paar dozijn 
flessen Moezel in. Helaas, heel het 
bestuur wilde toen plotseling Bokma. 
Gevolg: heel de buurt werd afgegaan om 
nog wat restjes Bokma bij elkaar te 
krijgen. Is de moezel intussen toch 
opgegaan? Andes willen we wel een keer 
aankomen. 

Zaalkorfbal programma 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O

Wedstrijdprogramma Zaalkorfbal BIO1 
 
Zo 9 nov.   VVO 1 -BIO 1  
 14:45 sporthal Eureka in Hapert 
Zo 16 nov.  BIO 1  -Concordia 1  
 10:45 Den Ekkerman Veldhoven 
Zo 23 nov.  De Peelkorf 1 -BIO 1  
 12:30 sporthal de Weert in Venray  
Zo 30 nov. BIO 1 -DSV 1  
 12:00 Kempen Campus Veldhoven  
Zo 7 dec.  BIO 1 -ONA 1   
 16:15 Kempen Campus Veldhoven  
Zo 14 dec.   ZIGO 1 -BIO 1  
 13:20 De Roomley Tilburg 
Zo 21 dec.  BIO 1 -DOT (V) 1  
 10:45 Den Ekkerman Veldhoven 
Zo 11 jan.  BIO 1 -VVO 1  
 13:40 Kempen Campus Veldhoven 
Zo 18 jan.  Concordia 1 -BIO 1  
  15:00 De Streepen St Oedenrode  
Zo 25 jan.  BIO 1 -De Peelkorf 1  
 17:45 Kempen Campus Veldhoven 
Zo 1 febr.   DSV 1 -BIO 1  
 13:15 Hercules Diessen 
Zo 8 febr.   ONA 1  -BIO 1   
 12:30 Passelegt in Overasselt 
Zo 15 febr.   BIO 1 -ZIGO 1  
 16:15 Kempen Campus Veldhoven 
Zo 1 mrt.   DOT (V) 1   -BIO 1  
 13:10 De Kubus. Deurne 
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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 

RABO Verenigingsprijs 2008 

Nominatie Rabobank Verenigingsprijs 2008 
 
Het is een maatschappelijke tendens dat het steeds 
moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen. Toch 
zetten verenigingen, stichtingen en organisaties ondanks dit 
tekort nog steeds veel verenigingsactiviteiten op.  
Om onze blijk van waardering te uiten heeft  
Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de Rabobank 
Verenigingsprijs in het leven geroepen. 
 
De prijs dit jaar gaat naar een stichting, vereniging of 
comité die relatie zijn van de Rabobank en die zich in 2008 
bijzonder heeft ingezet voor de lokale samenleving. Er zijn 
dit jaar drie geldprijzen te winnen: een eerste prijs van 
3.000 euro en 2 tweede prijzen van ieder 1.000 euro. 
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden of derden 
kunnen een vereniging, stichting of comité aandragen om in 
aanmerking te komen voor deze prijs. 
 
De beoordeling van de nominaties berust bij een door het 
bestuur van Rabobank Oerle-Wintelre benoemde autonome 
jury, die vervolgens het bestuur van de Rabobank zal 
adviseren.  
Voor Oerle is dat de werkgroep OWWO.  
Indien een van de juryleden op een of andere wijze 
betrokken is bij een voorgedragen stichting, vereniging of 
comité zal deze persoon bij de beoordeling van het 
betreffende project de grootst mogelijke terughoudendheid 
betrachten.  
 
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn: 
− De stichting, vereniging of comité is in het werkgebied 

van de bank gevestigd. 
− De stichting, vereniging of comité heeft iets bijzonders 

gepresteerd. 
− De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door 

vrijwilligers. 
− Er mag geen sprake zijn van commerciële doeleinden. 
− De stichting, vereniging of comité houdt een rekening 

aan bij Rabobank Oerle-Wintelre of wordt klant bij 
Rabobank Oerle-Wintelre. 

− Geen aanvragen van politieke partijen. 
− De stichting, vereniging of comité moet iets bijzonders 

met de gewonnen prijs doen en daarvan verslag 
uitbrengen. 

 
Iedereen, die het verenigingsleven in Oerle een warm hart 
toedraagt en van mening is dat een bepaalde vereniging, 
stichting of comité zich in het bijzonder heeft ingezet voor 
de Oerse gemeenschap wordt van harte uitgenodigd het 
afgedrukte aanmeldingsformulier op de achterzijde van 
deze pagina in te vullen. 
 

Wilt u uw stem niet verloren laten gaan en wilt u snel 
reageren, kijk dan nu op www.koersvanoers.nl en vul het 
formulier digitaal in en stuur het op naar het secretariaat 
van OWWO.  
U kunt het ingevulde formulier ook deponeren in de 
brievenbus van de Koers van Oers bij het  
Dorpscentrum d’ Ouw School of in de brievenbus van de 
Rabobank Oerle-Wintelre. 
 
De inschrijving staat open tot en met 15 december 2008. 
 
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, 
stichtingen of comité’s nomineren voor de Rabobank 
Verenigings Prijs. Vervolgens gaat u, als inwoner zelf 
beslissen welke vereniging, stichting of comité de prijs in 
ontvangst mag nemen.  
U wordt van harte uitgenodigd om op zondag 4 januari 
2009 naar d’Ouw School te komen op onze 
Nieuwjaarsreceptie. Daar worden de nominaties bekend 
gemaakt, ontvangt u een stembiljet en bepaalt u de winnaar.  
 
Zorg dat u erbij bent, want uw stem telt. 
 
Let op! Alle inwoners van Oerle kunnen dus een 

stichting, vereniging of comité nomineren met 
behulp van bijgaand nominatieformulier. 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
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Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs. 
 

 
 
 
Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2008:  

 
 
 
Ik vind dat bovenstaande vereniging, stichting of comité zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
Oerse gemeenschap, omdat: 

 
 
 
Inleveradressen: 
 
Digtiaal versturen: 
Formulier staat op www.koersvanoers.nl  
Na het invullen en verzenden wordt het automatisch verstuurd naar het secretariaat van OWWO. 
 
Inleveradressen: 
Brievenbus: 
-  Koers van Oers bij Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC  
-  Coöperatieve Rabobank Oerle-Wintelre, Zandoerleseweg 10, 5507 NJ 

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

E-mailadres: 
(optioneel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs 2008 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
 
De bank die Ú kent! 
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In deze nieuwe rubriek komt geregeld een inwoner uit 
Oers aan het woord om zijn of haar favoriete recept 
kenbaar te maken aan onze lezers. 
We zijn niet alleen benieuwd naar de naam van het 
recept, maar we willen ook graag weten waarom dit een 
favoriet recept is voor deze persoon en of er nog een 
bijzondere herinnering of anekdote aan het recept te 
koppelen is. 
 
Vervolgens wordt de “pollepel” weer doorgegeven aan 
iemand anders uit Oers.  
 
De eerste aftrap voor onze nieuwe rubriek wordt gedaan 
door Marilyn Gras. Marilyn woont aan de Toterfout 20. 
  
Marilyn stuurde ons een van haar favoriete recepten toe.  
 
Omi’s Appeltoetje( voor 4-6 personen) 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
10 appels(mag van alles zijn) 
6 beschuiten, verkruimeld 
2 eetlepels kaneel 
50 gram suiker voor toplaag 
suiker naar smaak voor in de appelmoes 
20 gram roomboter 
ovenschaal van 15-20cm 
1 bekertje slagroom van 1/8 ltr 

Oersmakelijk 

 
Bereidingswijze 
Schil de appels,verwijder het klokhuis en maak er moes 
van. 
Meng de beschuiten met de suiker en kaneel. 
Breng de moes over in een ovenschaal. 
Beschuitenmengsel er bovenop doen. 
Daarop weer de boter in klontjes. 
In oven van 200-220°C knapperig bruin laten worden. 
Uit oven halen en laten afkoelen. 
De volgende dag de slagroom kloppen en erbovenop 
uitsmeren. 
 
Waarom heb je voor dit recept gekozen? 
Het is een echt familierecept van mijn schoonmoeder. Het 
is een toetje dat uitsluitend op zondag werd geserveerd. 
Makkelijk klaar te maken en (beter zelfs) een dag tevoren. 
 
Aan wie wil jij de pen doorgeven? 
Marlies Machielsen uit Zandoerle 
 
Waarom kies je voor Marlies Machielsen? 
Ik krijg ook altijd hele lekkere recepten van haar. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

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

Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Julliëtte Smits, Roskam 40 
Tess Wouters, Kerktorenstraat 31 

Huwelijk: 
Johan Kootkar en Leonie van den Brok, Kleine Vliet 3 

Jubilea: 
Adriaan en Anneke Jacobs – Meulenbroeks,  
A.P. de Bontstraat 48 
Hendrik en Mia Schippers - Smets, Zandoerleseweg 16a 
Cees en Miet van der Velden – Habraken,  Zandoerle 30 

Overleden: 
† Carla Claassen - den Tuinder, 48 jaar, Hoogepat 24 
 
Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26  
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
  
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 (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen door 
uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van  15 – 16 november: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino   
 (The Unity) 
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino         
 St. Brigidakoor Geldrop 
 
Weekeinde van  22 – 23 november: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekeinde van  29  - 30 november: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
 (Convocamus) 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekeinde van  6 – 7 december: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders   
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders   
 (St. Janskoor) 
 

Weekeinde van  13 – 14 december: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
 (Convocamus) 
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Teun in India 

Een paar weken geleden is Teun van Vlerken voor een 
aantal maanden naar India vertrokken. Wij kunnen 
zijn belevenissen nu ook via de Koers volgen. Mocht u 
een uitgebreider verslag willen lezen kijk dan op zijn 
site: www.tonyinindia.waarbenjij.nu. 
 
Het Dak van de Wereld 
 
Adembenemende vergezichten, ruige natuur, kreekjes en 
rivieren, rotsformaties en sneeuw. Vier dagen en drie 
nachten in de Himalaya zijn een onbeschrijflijke ervaring 
en mijn meest recente avontuur verdient een plekje tussen 
de meest indrukwekkende dingen die ik in mijn leven heb 
gedaan.  
 
Het leven in Delhi heeft al snel een routine aangenomen, de 
paradox van een regelmatig leven in een ontwikkelingsland 
aan de andere kant van de wereld is iets waar ik weinig 
rekening mee had gehouden, doch niets blijkt minder waar 
te zijn. Vier dagen per week in hetzelfde ritme, hoe extreem 
de omstandigheden initieel ook geleken mogen hebben, 
verraad een regelmaat in mijn leven hier waar ik weinig 
happig op ben. Vandaar dat ik de broodnodige 
veranderingen heb doorgevoerd, en een van de meest 
prominentste was een negendaagse trip naar de grootste en 
hoogste bergketen van de wereld, de Himalaya.  
 
Samen met drie vrienden wie in hetzelfde huis in Delhi 
wonen, jongens uit respectievelijk Polen, Canada en 
Nederland, zijn we woensdagnacht per bus naar Manali 
vertrokken. Het bergstadje herbergt een aantal leuke 
straatjes, enkele tempels, veel winkeltjes en een rijke 
verzameling buitenlanders onder wie velen trachten de 
lokale levensstijl over te nemen door zich in schapen- en 
jakwollen kleding te hullen en pot te smoken. Op onze dag 
van aankomst regelden we een gids die ons voor een flinke 
zak duiten vier dagen door de bergen zou leiden. Eten, 
drinken en slaapbenodigdheden werden door het 
begeleidingsteam verzorgd en plan was vrijdag op tijd de 
bergen in te trekken. 
 
Duurbetaald, wat inhoud een bedrag gelijk aan mijn 
maandelijkse vergoeding hier en het gemiddelde 
maandloon van een kantoormedewerker, maar zeker het 
geld dubbel en dwars waard. De vierdaagse klim door het 
ruige berglandschap heeft een blijvende indruk 
achtergelaten. We vertrokken vanuit een stadje op een 
hoogte van 2000 meter, om vervolgens tweeënhalve dag te 
klimmen naar een hoogte van 4400 meter, wat superieur is 
aan het hoogste punt in Europa. Vanaf de toppen van 
sneeuwbedekte bergen hadden we een geweldig uitzicht 
over omringende bergketens en de vallei, en het geluk van 

stralend weer maakte de trip compleet. Het klimmen was 
een welkome afwisseling van het fysiek passieve leven in 
Delhi, en ik heb genoten van elke stap bergopwaarts. 
Gedurende de tweede dag lieten we de boomgrens achter 
ons, wat resulteerde in ijskoude nachten (zonder kampvuur) 
maar de meest geweldige uitzichten overdag. Stel je voor... 
om je heen zie je niets dan ruige natuur, kilometers hoge 
bergen, eindeloze vergezichten en de rugzak waarachter een 
van je medereizigers verschuilt voor je op het ruige pad dat 
bergopwaarts leidt. 
 
Na terugkomst in Manali hebben we nog een dag besteed 
aan lokale bezienswaardigheden, waarna we een nachtbus 
namen naar Dharamsala, de stad waar hedendaags de 
verbannen Tibetaanse regering huist. Het stadje is gehuld in 
een spirituele stemming, vele Tibetaanse vluchtelingen, 
onder die een groot aantal Boedistische monniken, hebben 
hier toevlucht gezocht na de genocide in hun thuisland. Een 
bezoek aan de tempel, waar Tibetaanse monniken leven en 
hun dagelijkse debatten voeren en lessen volgen, plus een 
kijkje in het museum is weldegelijk indrukwekkend. De 
gruwelen welke zijn uitgevoerd in naam van de Chinese 
regering waren tot op heden vrij onbekend voor mij, maar 
na het bezoeken van de genoemde plaatsen ben ik tot 
inzicht gekomen dat het Chinese schrikbewind in Tibet 
vormen aanneemt van Nazi Duitsland tijdens WO II. 
Weldegelijk een situatie wier ontwikkeling ik op de voet zal 
volgen in de toekomst.  
 
Op dit moment is het echter vrijdagmiddag en begint 
maandag weer een nieuwe week vol van lesgeven. Naast 
mijn gebruikelijke klassen heb ik besloten mijn tijd en 
aanwezigheid maximaal te gebruiken ten gunste van de 
mensen hier, zo geef ik de directrice van de basisschool in 
mijn pauze privéles, help ik artiesten met sollicitatiebrieven 
voor internationale evenementen, en start ik vanaf komende 
vrijdag met het wekelijkse privéles geven thuis aan twee 
verminkte meisjes wie ik op deze manier een betere kans 
kan geven in de samenleving. De routine wordt een beetje 
verbroken, meer weekendtrips staan op het programma en 
op de middellange termijn staan grotere veranderingen 
gepland. Maar daarover de volgende keer meer. 
Vanuit Delhi een welgemeende appreciatie voor het lezen 
van mijn verhalen. 
 
Teun van Vlerken. 
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en 
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

040-212 8 212  www.eclips-uitvaart.nl

Slikdijk 16    Wintelre

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 

 

Kerstshow 
Gilia Bloemen & Warenhuis Schennink 

 
Kom onze permanente show  

bezoeken op ons eigen winkeladres 
 

De winkel is tijdelijk uitgebreid met 50m² 
Extra ruimte waar wij onze  

mooiste kerstideeën zullen tonen 
 

Als extraatje houden wij 13 december een proeverij  
van smaakgeheimen van 12:00 tot 16:00 uur 

 
De show is vanaf  

19 November t/m 24 December 
 

Normale openingstijden  
Let op! Ook op dinsdagmiddag geopend 

 
U bent van harte welkom bij 

Gilia Bloemen & Warenhuis Schennink 
 

Willibrordusstraat 1, 5513AB, Wintelre ( 040-2051241 

Inspiratie 
 
Het is soms best lastig om nu al te bedenken wat over een 
aantal weken interessant genoeg zal zijn om te gaan lezen.  
Ja, nu ik dit schrijf is Oerle al volop in Halloween 
stemming, want hoeveel mensen zullen er dit keer wel 
bezig geweest zijn om er wederom een feestelijk iets van te 
maken?  
Het lijkt elk jaar mooier en spannender te worden en ook 
nog eens drukker, omdat heel wat buitenstaanders de weg 
naar Oerle intussen gevonden hebben.  
 
Maar wanneer de Koers eenmaal in de brievenbus valt … 
dan is al dat Halloween gebeuren allang weer achter de rug.  
Dan zal ook bekend zijn wie dit jaar weer in de prijzen 
gevallen zijn en de meeste pompoenen zijn dan weer 
verhuisd naar plekjes, die niet direct in het zicht staan.  
Heksen, spoken en andere Halloween figuren zijn 
teruggekeerd naar de plaatsen waar ze de overige maanden 
van het jaar zullen verblijven, tot ze wellicht volgend jaar 
weer te voorschijn mogen komen.  
 
Nee, wanneer dit gelezen wordt … denken de kindertjes 
misschien al heel voorzichtig aan de Goede Sint, die samen 
met zijn Pieterbazen waarschijnlijk al druk bezig is om de 
koffers, die mee moeten naar ons kikkerlandje, te pakken. 
Ja, ook zij moeten tijdig beginnen om toch zeker weer 
ruimschoots op tijd in ons landje te kunnen zijn. 
Pepernoten liggen nu al volop in de 
winkels, want de bakkers in ons land 
hebben allang een brief of een mailtje 
gekregen vanuit Spanje, dat ze aan het 
werk moeten gaan.  
Tenslotte kan niemand verwachten dat die Pietermannen 
ook nog eens aan het bakken zullen gaan slaan, wanneer ze 

eenmaal hier zijn. Die hebben het dan echt 
te druk met het uitdelen van al dat lekkers 
en op bezoek te gaan bij alle kindertjes van 
Nederland om te horen wat hun wensen 
voor dit jaar allemaal zijn. 

Ze zullen het ook nog heel druk krijgen met 
het kopen van de cadeautjes in de winkels, 
want heus … alles meenemen vanuit Spanje 
lukt hen ook niet meer.  
 

Wanneer je dus goed kijkt zul je dezer dagen regelmatig 
guitige, zwartje toetjes te voorschijn zien komen, zwarte 
toetjes met kleurige kleding en zakken vol lekkers. En 
wellicht zie je af en toe ook al een glimp van de 
Goedheiligman zelf, die hier speciaal voor zijn verjaardag 
nota bene naar toekomt. 
En alle kindertjes zullen weer vol verwachting hun 
schoentje zetten en de oude en wellicht ook nieuwe liedjes 
zingen voor de Sint en zijn Knechtjes. 

Thea. 

Overpeinzingen 
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Enorm veel zangtalent in Wintelre en Oerle 
Rabo Eurovisie Songfestival 2009 nu al groot succes 
 
Rabobank Oerle-Wintelre viert volgend jaar haar 100-jarig 
bestaan. Hoogtepunt van alle festiviteiten in 2009 is het 
Rabo Eurovisie Songfestival op 12 en 13 juni. Een 
tweedaags muziekspektakel dat wordt georganiseerd in 
samenwerking met Harmonie Sint Cecilia en Fanfare Sint 
Willibrordus. De opzet is zeer professioneel en uniek voor 
de hele regio. De grote opkomst voor de zangaudities was 
een enorme verrassing en de jury was onder de indruk van 
zoveel zangtalent in Oerle en Wintelre. 
 
Idols-jury 
De eerste stap voor het Rabo Eurovisie Songfestival 2009 is 
gezet. ‘We kunnen nu al spreken van een groot succes’, 
aldus juryvoorzitter Josje Slaats. In totaal hebben 62 
zangers en zangeressen in september auditie gedaan voor 
dit festival. ‘Dat is ongekend veel. We hadden gerekend op 
ongeveer 30 deelnemers. We voelden ons soms net de 
Idols-jury. Het is leuk om te zien dat het nu al enorm leeft 
onder de mensen.’ 
 
Josje, zangcoach van beroep, zal de mensen die door zijn 
onder haar hoede nemen. ‘We gaan van oktober 2008 tot 
aan de voorstellingen in juni 2009 aan de slag met zangles. 
We willen alle deelnemers zo professioneel mogelijk 
voorbereiden en laten werken aan de ontwikkeling van hun 
stem. In acht maanden tijd kunnen we veel bereiken.’ 
 
‘We zijn nog druk met de puzzel wie nu precies welk lied 
gaat zingen. Er treden ook een aantal duo’s en groepen op. 
Indrukwekkend wat sommigen al hebben laten horen. We 
hebben veel deelnemers zowel uit Wintelre als uit Oerle, 
wat natuurlijk erg leuk is.’ 
 
Regisseur onder de indruk van zoveel animo 
Gerard van Beers, regisseur van het ambitieuze project valt 
Josje bij. ‘De animo overtreft onze stoutste verwachtingen.’ 

Bevlogen legt hij uit dat er veel bij komt kijken om dit 
songfestival te organiseren. ‘Straks zitten de fanfare van 
Wintelre en de harmonie van Oerle voltallig op het podium. 
Dat zijn bij elkaar al zo’n 130 muzikanten. Daarvóór staat 
een combo van vijf personen. Tel daarbij op de zangers, 
zangeressen, dansers en de achtergrondkoren en je begrijpt 
dat we veel spektakel gaan krijgen. Qua changementen en 
snelheid wordt het een zeer complexe productie.’ 
 
Muzikaal adviseur Manfred Bogers is ook erg enthousiast: 
‘De puzzel begint bij de zangstemmen, die bepalen de 
toonhoogte van de nummers die we gaan brengen. Als dat 
duidelijk is kunnen we aan de slag met de arrangementen 
voor fanfare, harmonie, combo en achtergrondkoortjes. En 
dat voor heel veel liedjes, misschien wel meer dan 30. 
Prachtig!’ 
 
Productieleider Fried van Beers weet al wie het 
Songfestival gaat presenteren, maar hult zich nog in 
nevelen: ‘Dat is nog een verrassing, maar ik kan wel 
verklappen dat het een duo is’. 
 
Noteer in uw agenda 
Noteer alvast in uw agenda: vrijdagavond 12 juni of 
zaterdagavond 13 juni 2009 Rabo Eurovisie Songfestival. 
Alle inwoners van Oerle en Wintelre en alle klanten van 
Rabobank Oerle-Wintelre zijn van harte welkom.  
Begin volgende jaar ontvangt iedereen hiervoor 
een inschrijfformulier. 
 
Wil van de Vorst 
Rabobank Oerle-Wintelre 100 jaar 

Songfestival  

Broer en zus, Peer en Ellen Leermakers, op  
auditie met “Ik zie een Ster”. 
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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

Ontwikkelingsplan 

Veel ontwikkelingen op stapel voor Oerle 
 
In uw dorp Oerle gaat de komende jaren veel gebeuren op 
het gebied van woningbouw en ontwikkelingen op 
industrieterrein Habraken. Denk aan de geplande 
woningbouw in Oerle-Zuid (onderdeel van Zilverackers) en 
de woningbouw in Schippershof. De infrastructuur in- en 
rondom Oerle verandert hierdoor ook. Oerle blijft Oers, 
maar Oerle groeit! 
 
Ontwikkelingen: grote impact 
De ontwikkelingen voor de nabije toekomst hebben een 
grote impact op het dorp Oerle en op ú: de inwoner. Oerle 
is van oorsprong een agrarisch georiënteerde 
dorpsgemeenschap. Over enkele jaren valt Oerle binnen het 
verstedelijkt gebied. Misschien wel een bedreiging voor de 
leefbaarheid, de sociale samenhang, het verenigingsleven in 
Oerle? De ontwikkelingen kunt u zien als een bedreiging 
voor het dorpsgevoel, voor de leefbaarheid, maar bieden 
zeker ook kansen. U moet hier wel bij betrokken worden!  
U moet weten wat er speelt, wat er gaat gebeuren. Daarom 
stelt de gemeente, samen met Wijkplatform Oerle en 
hopelijk ook samen met u een ontwikkelingsplan op. 
 
Ontwikkelingsplan voor Oerle(naren) 
De gemeente onderkent dat er de komende jaren grote 
veranderingen gaan plaatsvinden in Oerle. Uit diverse 
hoeken zoals Wijkplatform Oerle, Rabobank en 
Streekontwikkeling Boven-Dommel (SRE) en Provincie 
(leefbare dorpen en wijken), wordt aandacht gevraagd voor 
sterke veranderingen in plattelandsgebieden.  
Voor Oerle moet helder zijn wat er gaat gebeuren en hoe 
ingepast kan worden binnen de huidige gemeenschap. 
Daarom formuleerde de gemeente, in samenspraak met het 
wijkplatform een opdracht voor het houden van een 
onderzoek met een  ontwikkelingsplan als resultaat. Op 
basis van dit ontwikkelingsplan voor Oerle kan voor de 
toekomst een beeld geschetst worden over de leefbaarheid 
en de ontwikkeling van de gemeenschap. Bij de uitvoering 
hiervan wordt uw input ook gevraagd.  

Binnen kaders meepraten en meedenken 
De gemeente organiseert in 2009 enkele 
‘dorpsbijeenkomsten’. Binnen vooraf vastgestelde kaders 
uit het ontwikkelingsplan kunt u meepraten en meedenken 
over toekomstig Oerle. Ook is straks een werkgroep voor 
uitvoering van het ontwikkelingsplan actief. Hierin zijn 
ambtenaren van de gemeente en het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en het 
wijkplatform vertegenwoordigd. Wijkwethouder Selma 
Koegler installeerde dinsdag 28 oktober jl. de werkgroep. 
Zij gingen vol energie aan de slag met de voorbereidingen. 
Een begeleidingsgroep is verantwoordelijk voor het gehele 
ontwikkeltraject.  
 
Planning  
In het voorjaar van 2009 is het de bedoeling dat het 
ontwikkelingsplan Oerle inclusief stappenprogramma is 
afgerond. Het plan wordt beoordeeld door de politiek. 
De komende maanden verschijnen met regelmaat berichten 
over de ontwikkelingen in uw dorp. Houd daarom de Koers 
van Oers, de Nieuwsbrief Wijkbeheer of weekblad De 
Ahrenberger in de gaten. 
 
Meer informatie? 
Voor vragen neemt u contact op met de Beleidsmedewerker 
Welzijn van de gemeente, de heer A. van Best  
( 040-2584234 / e-mail: ad.vanbest@veldhoven.nl  
Ook de voorzitter van uw wijkplatform, de heer  
Herman Gras is bereikbaar via ( 040-2053163 of e-mail 
h.gras@wolmail.nl 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Jong Nederland Oerle 

Afgelopen maand stond er voor de kinderen van Jong 
Nederland Oerle weer van alles op het programma. 
Met onze maxioren zijn we naar het Maxioren festival 
geweest. Daar hebben ze allerlei leuke spelletjes mogen 
doen in het thema Piraat. Vooral het schat zoeken was erg 
leuk. Bij dit spel moesten de kinderen zoveel mogelijk 
chocolade muntjes verzamelen die in het hooi verstopt 
waren. Daarna mochten ze die natuurlijk lekker opeten. 
Hoe moeilijk dat het in eerste instantie ook leek, toch 
hebben de kinderen samen 24 muntstukken weten te 
verzamelen. 

De senioren zijn deze maand een keer lekker wezen 
zwemmen bij het Vennenbos. Na een eindje rijden en een 
stukje lopen was het tijd voor een duik in het zwembad en 
de diverse glijbanen, het was weer dolle pret!! Verder 
hebben de senioren deze maand weer volop gebruik 
gemaakt van de 2 pingpongtafels in de blokhut waar alweer 
een hoop wedstrijdjes gespeeld zijn. 
 
Ondertussen wordt het buiten al weer steeds kouder en zijn 
er weer plannen om mooie kampvuren te stoken en 
marshmallows te roosteren. En ons jaarlijkse weekendje en 
sinterklaasavond staan ook al weer gepland, dus dat belooft 
weer een aantal leuke en gezellige avonden!! 
 
Kijk ook op www.jongnederlandoerle.nl voor meer info. 

Geen indoor sneeuw 

Berichtje van TCO; 
 
Helaas moeten we het alternatief indoor sneeuw gebeuren; 
dagje Landgraaf door omstandigheden schrappen uit onze 
agenda. 
We hopen dat een van de twee dagen 1 of 15 febr. wel door 
zullen gaan, dan hebben we toch ons dagje plezier in de 
sneeuw. 
 
Namens het bestuur TCO. 

Dagje Walibi 

Beste lezer, 
 
Dit jaar zijn wij met TC Oerle naar Walibi in België 
geweest. Er waren veel attracties als: de Dalton Terror, 
waarmee je omhoog wordt geschoten tot 60 meter hoogte! 
En de Weerwolf, de enige houten achtbaan in België. 
En natuurlijk werden we ook nat in de Radja River... 
Kortom: Het was supergezellig.  
De tieners waren ook nat geworden van de regen. 
Daarom kochten sommige lekker warme chocomel.  
Mmm... Lekker, hoor! Helaas komt aan alles een einde en 
dus ook aan deze dag. Om half 5 verzamelen bij de post.  
De meesten hadden van tevoren nog een frietje gegeten. 
Toen moesten we nog 2 uur met de bus. En of dat nog niet 
genoeg was stonden we nog even in de file! Gelukkig was 
er een film om ons een beetje rustig te houden. Eindelijk 
kwamen we naar de lange rit aan op het kerkplein.  
Wilt u nog meer zien? Kijk voor de foto’s op: 
www.tcoerle.nl 
 
Geschreven door: Michelle van der Steen 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

Sinterklaas intocht 

Kinderen uit Oerle en omstreken, 
 
Op 23 november zal ik, Sinterklaas en mijn gevolg, weer 
een bezoek brengen aan het mooie kerkdorp Oerle! 
Om 14.00 zal ik vertrekken vanaf Zandoerle en zal een rit 
maken door het dorp (Zandoerleseweg, Oude & Nieuwe 
Kerkstraat, Ruiske, Stepke, Welle en Boonberg).  
Waarna ik rond  15.00 zal arriveren bij d’Ouw School waar 
ik buiten de aanwezige Hinnekers en de Harmonie zal 
danken voor de begeleiding tijdens deze rit. 
Let op; daarna gaat de deur van de zaal pas open. 
 
Aansluitend wordt er binnen een gezellig dansfeest gegeven 
dit als voorbode van mijn verjaardag op 5 december omdat 
ik het dan, zoals ieder jaar, erg druk zal hebben met andere 
bezigheden. 
Ook dit jaar zal ik op vrijdag 5 december een bezoek 
brengen aan basisschool St. Jan Baptist en de 
peuterschool de Tamboerijn. 
Sint bezoekt alle klassen van de basisschool. Daarna zal hij 
van 10.00 tot 10.30 de peuters verblijden met een bezoek. 
Ook kinderen die niet op de peuterschool zitten zijn van 
harte welkom! 
 
Chocolademunten. 
De leden van het St. Nicolaas Comité zullen u de week 
voor de intocht bezoeken met de collectebus voor het 
ophalen van de chocolademunten. Is er betreffende week 
niemand bij u geweest er staat voor giften altijd nog een bus 
in de feestzaal. 
Het Sint Nicolaas Comité wenst eenieder een fijne middag! 

Lian, Wilma, Esther, Mark, Jan, Petro, Corne, Sandra 

Vliegruimte NOP 

Grootste volière ter wereld op het Papegaaienpark! 
 
Op woensdagmiddag 29 oktober werd om 15.00 uur, bij 
Stichting Nederlandse Opvang voor Papegaaien (NOP), de 
grootste volière ter wereld officieel geopend. Deze 
reuzenvolière is maar liefst 100 meter lang, 30 meter breed 
en 7 meter hoog. Allemaal vrije vluchtruimte, want de 
nachtverblijven zijn er aan de buitenkant tegenaan 
gebouwd. De bouw is mogelijk gemaakt door een subsidie 
van het VSB-fonds. Dit fonds steunt jaarlijks ruim 2000 
initiatieven op maatschappelijk terrein die verbetering van 
de samenleving als doel hebben en meer mensen willen 
betrekken bij de maatschappij. Stichting NOP kreeg deze 
subsidie omdat ze veel stageplekken voor studenten 
verzorgt en meewerkt aan de arbeidsreïntegratie van 
mensen met een arbeidshandicap. De uiteindelijke bouw 
van de volière werd gerealiseerd met de hulp van ongeveer 
50 vrijwilligers en 20 stagiaires. Het is prachtig om te zien 
hoe de vele papegaaien en andere exotische vogels zich in 
hun nieuwe omgeving thuis voelen. 
De officiële feestelijke opening vond plaats door de 
onthulling van een groot informatiebord door mevrouw 
Hobbelen van het VSBfonds en de kinderdirecteur van het 
Papegaaienpark, Emma Boerekamps. Daarbij waren ook 
alle kinderen van Basisschool Sint Jan Baptist uit Oerle 
uitgenodigd. Ter ere van deze opening hadden alle kinderen 
t/m 12 jaar die dag gratis toegang. Bovendien kregen ze 
allemaal een verrassing. 

Papegaaienpark NOP 
Wintelresedijk 5 
5507 PP Veldhoven 
Tel.: 040-2052772 
Fax: 040-2052723 
http://www.papegaai.org 
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Belangstelling voor de 
Veldhovense politiek?

Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl

Secretariaat: Biezenkuilen 90, 5502 PG Veldhoven, 
( 040-2539663, fractie@cda-veldhoven.nl

Een druppel, een parel, 
schitterend in het zonlicht, 
kleuren weerkaatsend 
die we anders niet zien. 
 
Opwellend uit de droge bodem, 
zoekend naar een weg, 
groter worden, 
wegstromen als rivier. 
 
De dorstige grond, 
hunkerend in zich opnemend 
het zo kostbare vocht.  
 

Gedrenkte aarde die vrij geeft 
de te lang liggende zaden, 

door water kiemkracht gekregen 
en groeiend tot volle wasdom 

. 
De ogenschijnlijk dode natuur, 

zomaar vol leven, 
water vol van vissen en planten. 

 
De oevers vol weelderige bomen. 
Alles door die ene druppel water, 

die ergens uit de bodem op kwam wellen. 

Koers cultuur Unicef Wereldwinkel 

Unicef-Wereldwinkel nog klantvriendelijker! 
 
Vorig jaar zijn de Wereldwinkels tot de 
klantvriendelijkste winkels van Nederland uitgeroepen. 
De Veldhovense Unicef-Wereldwinkel is daar geen 
uitzondering op.  
 
Vanaf 1 november ging deze Wereldwinkel nog een stapje 
verder door een klantenkaart te introduceren, waarmee de 
regelmatig kopende Veldhovenaar zijn voordeel kan doen.  
Bij aankoop van Wereldwinkelartikelen -foodproducten 
uitgezonderd- krijgt de kaarthouder voor iedere bestede  
€ 5 een stempel op de kaart. Bij 20 stempels is de kaart vol 
en krijgt de klant een waardebon van € 10, vrij te besteden 
in de winkel voor een cadeau, maar ook voor 
foodproducten en Unicefartikelen. In feite betekent dit dat 
er een korting van 10% op de aankopen wordt gegeven. 
Mooi meegenomen in de tijd, waarin Sinterklaas en Kerst 
voor de deur staan. 
De vrijwillige winkeliers helpen jong en oud graag elke 
week op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en verder op 
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.  
U vindt de Uncicef-Wereldwinkel aan de  
Burg. Van Hoofflaan 175.  
Het telefoonnummer is ( 253.75.14 
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Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

Telefoon (040) 205 19 52  Fax (040) 205 29 50 
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur 

Tevens kunt u bij ons overnachten 
E-mail: info@zandoerle.nl 
http://www.zandoerle.nl 

Het interview 

‘Ik wist dat de rolstoel mijn 
toekomst was’ 

Aan de muur van een huis in Meerhoven hangt een oude 
zwart-wit foto. Een klein meisje, met beide beentjes in 
een stalen beugel en in elk knuistje een kruk, kijkt je 
aan. Het is een aandoenlijk plaatje. Op vijftienjarige 
leeftijd gooide ze haar krukken weg en deed voorgoed 
haar beugels uit. Wilhelmien Sanders, geboren met een 
ernstige handicap, wist dat de rolstoel haar toekomst 
was. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Ruim een jaar geleden verruilde Wilhelmien (50) haar 
geboortedorp Oerle voor een FOKUS-woning in 
Eindhoven. Het was even wennen in het begin, maar nu 
bevalt het haar prima. De oud-Oerlese vertelt haar verhaal. 
 
“In 1958 ben ik geboren in het St. Joseph Ziekenhuis aan de 
Aalsterweg in Eindhoven. Vanwege een aangeboren 
handicap werd ik meteen doorgestuurd naar het  
St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Daar heb ik 39 dagen 
gelegen, mijn moeder lag negen dagen in het ziekenhuis in 
Eindhoven. Ik heb nog één broer, Wim (49) en één zus, 
Nicoline (47). 
 
Looprekje 
Vanaf mijn geboorte kon ik niet staan en lopen. Op 
driejarige leeftijd kreeg ik beugels. Met behulp daarvan kon 
ik staan en een beetje lopen. Ik heb een half jaar op de 
kleuterschool gezeten, bij zuster Irmgard. Mijn vader bracht 
mij op de fiets op en neer. Van hout maakte hij een 
looprekje voor mij waarmee ik in de klas kon staan. Door 
de beugels kon ik niet zitten. 

Mytylschool 
Na dat half jaar ging ik naar de Mytylschool in Eindhoven. 
Dat is een school voor kinderen met een lichamelijke 
handicap. Dagelijks werd ik met een busje opgehaald. In 
Eindhoven heb ik de lagere school afgemaakt. Dat was in 
1970. 
 
Arnhem 
Daarna ging ik intern in Bio Revalidatiecentrum in 
Arnhem. Daar heb ik 2,5 jaar doorgebracht. Ik deed er nog 
een stukje lagere school en een stuk voortgezet onderwijs. 
Het accent lag in Arnhem echter op het zelfstandig worden 
en op therapie. Toen ik enkele maanden in Arnhem was, 
kwam er een zware delegatie met mij naar ons huis aan de 
Zittard om de thuissituatie te bekijken. Men vond dat onze 
oude boerderij niet voldoende aangepast was om mij thuis 
te laten wonen. De boerderij moest worden aangepast, of er 
moest een nieuw huis worden gezet. Ik mocht niet naar huis 
voordat een van beide gerealiseerd was. Er werd een nieuw 
huis gezet dat in 1972 klaar was. Nog datzelfde jaar kwam 
ik weer thuis wonen. Opnieuw bezocht ik de Mytylschool 
waar ik mijn MAVO diploma heb behaald. In Eindhoven 
voelde ik me beter thuis dan in Arnhem. Zo jong nog en 
dan zo ver van huis. Ik heb veel last gehad van heimwee, 
maar het kon toen niet anders. Ik heb er wel geleerd om een 
aantal dingen zelfstandig te doen. 
 
Rolstoel 
Toen ik vijftien was wilde ik de krukken en de beugels niet 
meer. Het lopen met die stalen beugels met uitstekende 
pinnen beviel me niet goed. Ik heb er geen leed van dat ik 
die niet meer kan gebruiken. Ik heb ze nooit gemist, ik wist 
toen al dat de rolstoel mijn toekomst was.” 
 

Wilhelmien Sanders 
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Kleding voor ouderen en voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of 

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 

Een baan 
Na de MAVO liet ik me inschrijven als werkzoekende bij 
de Sociale Werkvoorziening. Toch zat ik nog enkele jaren 
thuis. Vervolgens ben ik twee jaar naar een 
activiteitencentrum gegaan in Eindhoven. Op 22-jarige 
leeftijd kreeg ik een baan bij de Sociale Werkvoorziening. 
Ik startte er op de afdeling Onroerendgoedbelasting, 
administratief werk. Binnen de Sociale Werkvoorziening 
ben ik nog enkele keren geswitched van afdeling, maar ik 
heb er altijd administratief werk gedaan. In 2006 vierde ik 
er mijn 25-jarig jubileum. Met 17 mensen zijn we lekker 
gaan eten op de Molenvelden. In het gebouw waar ik werk 
zitten zo’n veertig mensen. Met nog vier collega’s zit ik op 
een kantoor. Lang ben ik de enige rolstoeler in het gebouw 
geweest, maar sinds kort heb ik een collega die ook in een 
rolstoel zit. 
 
FOKUS 
In 1990 heb ik me ingeschreven voor een FOKUS-woning. 
Ik hoorde dat er een project in Velhoven zou komen. 
FOKUS maakt onafhankelijk en zelfstandig wonen voor 
mensen met een ernstige lichamelijke handicap mogelijk in 
heel Nederland. Zeventien jaar heb ik op de wachtlijst 
gestaan. Tussentijds heb ik twee keer de kans gehad op een 
FOKUS-woning elders in Nederland. Maar ik wilde alleen 
in Veldhoven of Eindhoven wonen. In Velhoven zijn geen 
FOKUS-woningen. 
 
Geïntegreerd wonen 
Nu woon ik in een flat in Meerhoven. In dit gebouw zitten 
zo’n vijftig appartementen, waarvan 8 FOKUS-woningen. 
Dat noemen ze geïntegreerd wonen. Namens FOKUS is er 
24 uur per dag hulp in het gebouw aanwezig.  
Het zijn zogenaamde ADL assistenten. ADL staat voor 
Algemene Dagelijkse Levensbehoefte. Zij hebben een 
kantoorruimte in de flat. In huis heb ik een 
intercomsysteem. Op de momenten dat ik hulp nodig heb, 
roep ik ze op. 
 
Ik werk van 09.30 uur tot 15.30 uur. Om 07.00 uur roep ik 
de ADL assistent op. Als ik de tijd 24 uur van tevoren op 
geef, komen ze binnen vijftien minuten. Geef ik dit niet van 
tevoren aan, dan moet ik op mijn beurt wachten en dat kan 
wel eens wat langer duren. De assistente helpt met de 
dingen waar ik behoefte aan heb. Ook heb ik een halve dag 
huishoudelijke hulp per week. De hulp doet de 
boodschappen en maakt het huis schoon. 
 

Auto 
In 1980 ben ik geslaagd voor het rijbewijs. Ik ben zes keer 
op geweest. Les heb ik gehad van rijschool Oerlemans uit 
Nuenen. Hij gaf alle gehandicapten uit de regio les want hij 
had enkele aangepaste auto’s. Enkele maanden na mijn 
slagen kreeg ik een auto van het GAK. Na acht jaar werd 
deze afgekeurd. Vanwege bezuinigingen kreeg ik geen 
nieuwe auto. Toen heb ik zelf een auto gekocht. In Tiel zit 
een bedrijf dat de auto heeft aangepast. Nu zit dat in 
Nuenen. Ik moet alles met mijn handen bedienen. Achter 
het stuur zit een handle, als ik die in knijp, geef ik gas. 
Onder het stuur zit een pook. Die duw ik naar voor als ik 
moet remmen. De pedalen zitten er gewoon in, die kunnen 
ook gebruikt worden. Ik rij omdat ik onafhankelijk ben 
dankzij de auto. Voor mijn werk heb ik hem ook nodig. 
Mijn werkplek is ook helemaal voor mij aangepast. 
 
Zelfstandig wonen 
Sinds augustus 2007 woon ik zelfstandig. Het was in het 
begin erg wennen. Je moet zoveel uitzoeken en leren. Een 
vaatwasser en een wasmachine was nieuw voor me. Samen 
met ons mam en mijn zus Nicoline ben ik alles gaan kopen. 
Meubilair, tv, stereo, was/droogcombinatie en een 
stofzuiger. Toen alles ingericht was heeft mijn broer Wim 
hier op een morgen om 07.30 uur twee werknemers 
gebracht die het huis helemaal hebben schoongemaakt. Ik 
heb een aangepaste keuken, speciale handvatten aan de 
deuren en elektrisch bedienbare gordijnen. Ook van de 
kinderen van ons Nicoline heb ik veel hulp. Ik hoef maar te 
roepen en ze zijn er. Nu voel ik me goed thuis hier.” 

Wilhelmien Sanders in haar eigen keuken 
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Uitslag pompoenenplezier 

Uitslag pompoenenplezier met Halloween 2008 
Gezinnen + kinderen 
1 Hetty van Hoof, Berthastraat 9   
2 Sophie en Luc Nouwens, Stepke 11   
3 Kayleigh + Rhoan van Dooren, Heikantsebaan 7 
4 Fam. Van Beers, Zandoerleseweg 13c 

Creatie door Kinderen 
1 Willemijn van Balen, Nieuwe Kerkstr. 3a 
2 Kinderen v/d Boomen, Paleisstraat 8 
3 Kleinkinderen Janssen/Geerts, Paleisstraat 25 
4 Bram + Mart v/d Velden, A.P. de Bontstraat 27 

Creatie gemaakt door tieners 
1 Olympia Piotrowska, A.P. de Bontstraat 14 
2 Kinderen Okkerse, A.P. de Bontstraat 24 
3 Fam. v/d Vorst, Stepke 1 

De origineelste pompoencreatie 
1 Fam. Van Balen, Nieuwe Kerkstraat 3a 
2 Fam. B. Hospel, Hoogeind 33 

Mooiste gesneden pompoen 
1 Fam. Van Bree, A.P. de Bontstraat 34 

Grootste pompoen. 
1 Buurt J. Hagelaarsstraat, Janus Hagelaarsstraat 

Individueel en bemande show 
1 Jill, Niels, Bret, Marissa, Welle 2 t/m 24 

Van alles wat 
1 Dien v/d Sangen, Kleine Vliet 2b 
2 D. de Vries, A.P. de Bontstraat 21 
3 Fam. H. van Beers, Zandoerleseweg 41   
4 Fam. Senders, Oude Kerkstraat 57 
5 Fam. Van Nisselrooy, Zandoerleseweg 43 
6 Fam. Geerts / Janssen, Paleisstraat 21 
7 Robin Hoogeboom, A.P. de Bontstraat 18 
8 Job en Mart van Gassel, Nieuwe Kerkstraat 17a  
9 Loes en Wil van Doren, A.P. de Bontstraat 11 
10 Fam. Simoens, Toterfout 6 
11 Fam. Renders, Oude Kerkstraat 29a 
12 M. v/d Broek, Hoogeind 17 

Geautomatiseerde creatie 
1 Indië pompoen (Ku Hu Ku), A.P. de Bontstraat 25 
2 Daniëlle v/d Ven, Welle 15 

Buurt of straat 
1 Janus Hagelaarstraat, Janus Hagelaarstraat 

Vereniging 
1 K.V.O., Zandoerleseweg 33 

Extra prijs 
1 Bewoners Severinus, Berkt 16 - 14 - 12 - 10 

Aanmoedigingsprijs 
1 Bewoners Severinus, Nieuwe Kerkstraat 38- 40 

Hoogst aant. punten (wisselbek.) 
1 Buurt Janus Hagelaarstraat, Janus Hagelaarstraat 

Publieksprijs 
1 Buurt Janus Hagelaarstraat, Janus Hagelaarstraat 
 
De inzender van het publieksprijsformulier met de goede 
uitslag is gevallen op: 
 

Dhr./Mevr. Peeters 
Pastorielaan 46 
Veldhoven 

 
Iedereen bedankt voor de medewerking, en het doen slagen 
van “Pompoenenplezier met Halloween 2008” 
En in het bijzonder Rabobank Oerle – Wintelre voor de 
financiële ondersteuning. 
Ook een dankwoord aan Gidi van Riet, voor 
het belangeloos beschikbaar stellen van het 
dorpscentrum etc. 
 
Tevens nodigen we iedereen uit en in het 
bijzonder de mensen die hebben 
deelgenomen aan dit evenement, voor het 
bijwonen van de evaluatieavond.  
Deze avond zal gehouden worden op 
maandag 1 december a.s. om 20.00 uur in dorpscentrum 
d’Ouw School. 
Hier krijgt iedereen de gelegenheid om zijn zegje te doen 
met de bedoeling dit evenement nog grootser te maken in 
2009. 
 
Tot ziens op de evaluatieavond. 
 
Werkgroep Pompoenenplezier met Halloween. 
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Een impressie 
Hieronder een kleine impressie van pompoenenplezier met 
Halloween. Veel meer foto’s kunt u vinden op de site van 
Willem Binnendijk:  
http://gallery.mac.com/willembinnendijk1 

Foto’s: Willem Binnendijk. 
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Brugwup ervaringen 

Elk jaar gaan er weer Oerse kinderen van de 
Basisschool naar de “grote school”. Hoe het ze daar 
vergaat horen we niet altijd. We hebben er een aantal 
gevraagd om even iets op te schrijven. Hieronder hun 
verhalen. 
 
 
Ik ben Bo Verhoef en ik zit op het Sondervick college 
HAVO-VWO. 
Het is een hele verandering van de basisschool naar de 
middelbare school. 

Ik heb veel nieuwe kinderen en leraren leren kennen.(ook 
minder leuke leraren.) 
Maar ik heb wel een hele gezellige klas en mentor. 
We hebben een paar andere vakken als op de basisschool, 
zoals techniek, biologie, Frans. 
Ik heb wel moeten wennen aan het huiswerk, sommige 
dagen heb ik bijna niets en andere dagen heb ik best veel. 
 
 
Mijn naam is Huub Huijbers 
 
Ik zit dit jaar voor het eerst op het voortgezet onderwijs, 
VMBO op het Sondervick college. 
Het is leuk, zeker leuker dan op de basisschool. 
Ik haal goede punten en heb al nieuwe vrienden gemaakt. 
De vakken die ik krijg zijn: Nederlands, Mens en natuur, 
Mens en maatschappij, wiskunde, engels en zo. 
Elke morgen fietsen wij met een aantal kinderen van de 
basisschool naar Veldhoven. 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 
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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

De wandeling 

‘Sint by night’ wandeling 
 
In de maand november kunt  u op vele plekken wandelen 
met Sinterklaas. Zo is er op 23 november a.s. de intocht van 
Sinterklaas in ons eigen dorp. In Oerle zal de Sint echter 
nooit per boot arriveren.  
Op TV en in vele plaatsen wordt Sinterklaas bij een 
riviertje of een kanaal opgewacht. Dat geeft een extra 
cachet aan de intocht van de Sint. 
 
Op zo’n manier zal ook in Oirschot de intocht van 
Sinterklaas plaatsvinden.  
Dit jaar, op zaterdag 15 november, wordt daar de Sint per 
boot ontvangen en vervolgens zal de Sint na een tocht door 
het dorp samen met de kinderen een bezoek brengen aan de 
mooie Kerk. Wellicht een aardig opwarmertje voor de 
intocht in Oerle. 
 
Het leuke programma is verbonden aan een korte 
wandeling door het oude dorpscentrum en ziet er als volgt 
uit: 
 

Ca. 16.30 uur: Aankomst Sinterklaas per boot op het 
Standaardplein, daar zal de burgemeester en de pastoor hem 
verwelkomen. Optreden Street Dance (Fitness Oirschot). 
 
Ca. 17.45 uur: Vertrek vanaf het Standaardplein de 
Molenstraat in rechtsaf Rijkesluisstraat, linksaf 
Gasthuisstraat, linksaf Dekanijstraat,  linksaf Sint 
Odulphusstraat (voor de Beurs langs), rechtsaf langs de 
Markt. 
 
Ca. 18.45 uur: Aankomst bij het Raadhuis op de Markt. 
 
Ca 19:00 uur: Bezoek van de Sint en de kinderen aan de 
kerk. 
 
Ca 19:45 uur: In de kerk vindt tevens de afsluiting plaats en 
het vertrek van de Sint naar zijn slaapplaats (“Het kleinste 
huisje”) 
 
Bij slecht weer vervalt niet de intocht maar gaat de Sint na 
zijn ontvangst op het Standaarplein rechtstreeks naar de 
Kerk. 

 
Tip! 
In Oirschot hebben ze de mooiste ijsvitrine van Nederland. 
Deze is te vinden schuin tegenover de ingang van de kerk 
(gelegen aan de Markt 16). In deze winkel wordt 
verrukkelijk ijs en lekkere chocolade verkocht. Zie voor een 
uitgebreide beschrijving www.dedames.net  
Als u op tijd in Oirschot arriveert dan kunt u hier ook nog 
een kijkje nemen en misschien ook wat lekkers voor in de 
schoen kopen. 



22 

De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

BIO kamp oudste jeugd 

BIO kamp 2008 oudste jeugd 
 
En daar gingen we weer! 42 Meiden, tussen de 12 en 18 
jaar, en 4 man leiding (nou ja, 3 vrouwen en 1 man; 
Dorian, Maartje, Yvonne en Jan). Het is even spannend 
geweest, maar we gingen toch nog op BIO-kamp! 
 
Op vrijdag 10 oktober verzamelden we om 18.00 uur op het 
plein. Alles ingeladen en op naar de kamplocatie. We waren 
er al eens geweest, dus we wisten wel waar we ongeveer 
terecht zouden komen. Eerst alle spullen weer uitgeladen en 
daarna met een hoop gepuzzel voor iedereen een 
slaapplekje geregeld. De dames maakten de bedden in orde 
en de leiding laadde de boodschappen uit. De C2 en de D1 
hebben hun kamer wel heel gezellig gemaakt! Zij hadden 
een echte 'chill-kamer' met heel veel posters en een 
gezellige 'chill-bank'.  

Toen iedereen een plekje gevonden had, hebben we eerst 
even wat gedronken. Daarna begonnen we met het 
programma. De vrijdagavond was door de A-meiden in 
elkaar gezet en dat was superfijn! De A1 had levend cluedo 
in elkaar gezet. Alle meiden werden in groepjes verdeeld en 
moesten eerst in de grote hal het spel taboe spelen (Marleen 
en Rinke praatten over een woord, zonder dat woord te 
zeggen. Het woord moet geraden worden.). 

Als je een taboewoord had geraden mocht je een ander  
A-lid zoeken in verschillende kamers. Door vragen te 
stellen moest je erachter komen door wie, waar en waarmee 
iemand was vermoord. De meiden vonden het zo leuk dat 
we het 3 keer hebben gespeeld! Een goed begin dus!  
Daarna allemaal warme kleren aangedaan, want het was tijd 
voor de auto-dropping die was georganiseerd door de A2. 
Silvie, Jaap, Eefje, Ruud en Karin waren inmiddels 
gearriveerd om mee te helpen. Een auto-dropping is altijd 
leuk en ook dit keer hebben ze weer veel plezier gehad. Er 
kwamen heel veel vieze meiden terug, want ze hadden veel 
tijd doorgebracht in de sloot :). Rond 4 uur was iedereen 
weer terug. Lekker iets warms aangedaan en een kop soep 
en daarna nog wat spelletjes of naar bed. Om 5 uur lag 
iedereen in bed, maar het is heel de nacht niet helemaal stil 
geweest. Ach, zo hoort het ook... toch? 

Zaterdagmorgen mochten we lekker uitslapen (tot 9 uur). 
Toen een ontbijtje, daarna corvee en de sportkleren gingen 
aan. Korfballen stond op het programma. De teams werden 
gemixt en in het prachtige weer hebben we heel de dag 
gesport. Tussendoor even wat lunchen en corvee en daarna 
weer door! Denise en Saskia kwamen langs en het was een 
heerlijke dag! Lang leve de zon! Daarna lekker in de 
douche en 's avonds frietjes gegeten! Toen nog lekker wat 
op de kamer gehangen en nog meer gedoucht en toen was 
het tijd voor de Lama's!!! Soms was het heel erg moeilijk, 
maar de meeste tijd was het gewoon erg grappig! We 
hebben dan ook heel wat gelachen die avond om de 
verschillende moorden die zijn gepleegd (ja, het klinkt 
vreemd, maar het was echt leuk!), om de verschillende 
datingshows die we hebben gezien, om een doventolk en 
om heel wat gekke foto's! 



23 

Zo tegen een uur of 9 waren we klaar met de lama's en 
mochten de meiden kiezen wat ze gingen doen. Er werd een 
beamer neergezet en de meeste meiden kropen in pyama 
lekker op of voor de bank en keken naar 'Honey' en 'The 
perfect man'. Ook werd er gekaart, spelletjes gedaan en was 
de C2 en D1 aan het chillen in hun kamer :) :) :) Gewoon 
een relaxte avond. Zo tegen 1 uur vielen de meeste oogjes 
dicht en hebben we iedereen naar boven gestuurd. Niet 
iedereen ging gelijk slapen, maar zo tegen half 3 was het 
dan toch stil. 

Op zondagmorgen zijn we lekker tot 10 uur blijven liggen! 
Na een uitvoerig ontbijtje (inclusief knakworst!) werd er 
weer corvee gedaan en pakten we alles weer in! Bij het 
betalen kregen we te horen dat we niet hoefden te poetsen, 
dus hadden we ineens nog twee uur over!  

Het bingo-set werd uit de krat gehaald en daar hebben we 
ons goed mee vermaakt. Rond 1 uur kwamen de ouders 
weer en was het tijd om naar huis te gaan. 

Dames, weer ontzettend bedankt voor het gezellige kamp! 
Jullie hebben ons goed geholpen! Zonder jullie hulp was 
het dit jaar niet gelukt! Ook willen we nog even doorgeven 
dat we een compliment hebben gekregen van de eigenaar 
van de boerderij. Jullie hebben je keurig gedragen (op het 
koeienincident na, waar hij niets van wist :D) en hij vond 
het fijn dat jullie zo stil waren bij het terugkomen, want hij 
heeft jullie helemaal niet gehoord! Kei goed, meiden! 
Ook alle ouders die weer wilden rijden: hartstikke bedankt! 
En alle mensen die hun hulp hebben aangeboden om het 
kamp toch weer voor elkaar te krijgen: Superbedankt! 
 
Tot de volgende keer! 
Groetjes van Dorian, Maartje, Jan en Yvonne 
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Opbrengst Alpe d'HuZes:  
Ruim 3,6 miljoen voor KWF. 

 
Vorig jaar hebben wij in de Koers aandacht besteed aan 
de fietsactie Alpe d'HuZes, waaraan Oerlenaar  
Rob Slaats heeft deelgenomen. Dit jaar is een nieuw 
recordbedrag van 3.611.540,62 euro opgehaald voor 
KWF Kankerbestrijding. 
 
Donderdag 12 juni fietsten ongeveer 500 wielrenners uit het 
gehele land zes, zeven of acht maal de Franse Alp op voor 
het goede doel. Ook dit jaar was Rob Slaats weer van de 
partij. Zijn zus Hetty van Hoof–Slaats is een van de 
organisatoren van de fietsactie. Rob en Hetty hebben, 
samen met vele andere sportieve liefhebbers en sponsoren, 
hun bijdrage geleverd aan de grootste particuliere 
inzamelingsactie voor KWF Kankerbestrijding. Vorig jaar 
bracht de actie al een recordbedrag van 1 miljoen euro op. 
De opbrengst ten opzichte van vorig jaar is hiermee dus 
drie keer overtroffen! 
 
Feestelijke bijeenkomst 
De Stichting Alpe d’HuZes heeft tijdens een feestelijke 
bijeenkomst op maandag 6 oktober de cheque met ruim  
3,6 miljoen euro overhandigd aan KWF Kankerbestrijding. 
De bijeenkomst begon met een indrukwekkende film over 
Alpe d’Huzes 2008 en daarna is het eerst exemplaar van het 
boek “Bergen verzetten voor anderen” officieel  in 
ontvangst genomen door Dirk Scheringa. Er waren 
verschillende (ex)-topsporters aanwezig die ook aan de 
actie hebben deelgenomen. 
 
Alpe d’Huzes 2009 
De actie gaat met 150 estafette teams en 150 individuele 
deelnemers in 2009 verder naar grote hoogten. Met als doel 
minimaal 6 miljoen euro bijeen te brengen.. Daarnaast 
worden de plannen vormgegeven om de actie niet alleen op 
de Alpe d’Huez, maar ook elders in de wereld op te gaan 
zetten. Uiteindelijk moet er in 2012 een wereldwijd 
evenement staan! Want: “Opgeven is geen optie!” 

Het onderzoeksprogramma van Alpe d'HuZes (A-CaRe)  
Wat deze actie zo uniek maakt is niet alleen de enorme 
prestatie die de deelnemers leveren, maar ook het feit dat de 
Stichting Alpe d'HuZes alle giften voor 100% doorgeeft aan 
een eigen onderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding. Het 
geld gaat volledig naar een nieuw onderzoeksprogramma 
genaamd A-CaRe voor de revalidatie van kankerpatiënten, 
dat Alpe d'HuZes samen met KWF Kankerbestrijding, 
NKI-AVL, VU Medisch Centrum, AMC, MMC en vele 
andere partijen heeft opgezet. Dit programma gaat 
binnenkort, na goedkeuring door de wetenschappelijke 
raad, officieel van start. Het is het eerste in zijn soort en ligt 
volledig in lijn met de missie van Alpe d'HuZes: anderen 
faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te 
leven met kanker. 
 
Iedereen die ons dit jaar weer gesteund heeft: heel erg 
bedankt en tot snel! 
 
Voor meer informatie, kijk op de site www.alpe-dhuzes.nl 

Fietsactie Alpe d'HuZes  

Aankomst bovenop de Alpe d’Huez 

Dirk Scheringa (DSB) ontvangt uit handen van  
Jurriaan Callenbach het eerste exemplaar van het boek 
over Alpe d'HuZes 2008 - 'Bergen verzetten voor een 
ander'. (foto: Fred Ooms) 
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Recept voor pepernoten 
 

Dit heb je nodig: 
- 400 gram bloem  
- snufje zout  
- 2,5 theelepels bakpoeder 
- 1,5 theelepel speculaaskruiden 
- 200 gram boter 
- 250 gram bruine basterdsuiker  
 
Verwarm de oven voor op 160°C. Zeef de bloem en meng 
dit met het bakpoeder, de speculaaskruiden en het zout. 
Voeg de basterdsuiker en (koude) boter toe. Kneed een 
soepel deegje en laat dat vervolgens een nacht staan. Zo 
trekt de geur van de kruiden in het deeg. Draai bolletjes van 
het deeg en bak ze op een ingevette plaat in ongeveer een 
kwartier gaar. Je kunt controleren of de pepernoten gaar 
zijn door er met een naald in te prikken. Wanneer deze 
droog blijft, is het gaar.  

De moppentrommel 
 

Ik heb toch zo'n slecht geheugen, ik kan niks meer 
onthouden. Dokterpiet: "En sinds wanneer heb je dat 
probleem?" "Welk probleem?" 
 
Schoolpietje: "Ik heb vandaag leren schrijven!"  
"Zozo", zegt Luisterpiet. "En wat heb je geschreven?" 
Schoolpietje: "Dat weet ik niet. Ik heb nog niet leren lezen."  
 
"Heeft u ook gebroken chocolade letters?"  
"Jawel", zei de mevrouw in de snoepwinkel. "Dan moet u 
er toch voorzichtiger mee om gaan!"  
 
Zwarte Piet was na een natte koude nacht op het dak 
verkouden geworden. Hij ging naar de apotheek en vroeg 
aan de verkoper:"Heeft u iets tegen hoesten?". Antwoord 
die verkoper: "Nee hoor, ga gerust uw gang."  
 
"Kookpiet, de soep is veel te heet. En bovendien ligt er een 
trompet in." Kookpiet: "Die trompet is om te blazen".  
 
Waarom zijn lange Pieten beter uitgeslapen dan korte 
Pieten? Omdat ze langer in bed liggen.  
 
2 Pieten zitten in de bioscoop, zegt de een tegen de ander: 
“Hé, moet je kijken, die vent zit te slapen.” Zegt de andere 
Piet: “Moet je me daarvoor wakker maken?” 
 
Zwempiet zwom in 40 uur van Calais naar Dover. Hij was 
binnen 15 minuten weer terug in Calais: hij was met de 
elastiek van zijn zwembroek aan de pier van Calais blijven 
haken!  
 
Hoe haal je een Piet uit het water? Nat. 
 
Zwarte Piet en Sinterklaas lopen door de woestijn. Vraagt 
Sinterklaas aan Zwarte Piet: "Waarom heb jij eigenlijk een 
raam bij je, Zwarte Piet?" "Oooh Sinterklaas", antwoordt 
Zwarte Piet: "Als ik het te warm krijg doe ik het raam 
open."  
 
Zegt de ene Piet tegen de andere: “Als jij raad hoeveel 
koekjes er mijn trommel zitten mag je ze alle 5 hebben!” 
“Uhh... drie koekjes?” 
 
Hoe maakt KookPiet tomatensoep? Hij giet heet water in 
een rooie pan. 
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Puzzelen: Zoek de 8 verschillen 
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Knutselen: Mozaïek kleuren 
Kleur elk vakje volgens de kleur zoals opgegeven. Geeft een leuk resultaat. 
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Knutselen: Versiersel voor je pepernotenbakje 
Kleur onderstaande plaatje in, knip ze uit en plak ze op de zijkant van een bakje waar je je pepernoten in stopt. 
Zo is je pepernotenbakje mooi versierd.  
TIP: Kopieer de pagina voordat je hem in kleurt, dan kun je er meerdere maken! 
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Uitslag kleur/knutselplaat van september 2008;  
“Zweefmolen” 

Op de vraag of ze al weet, wat ze later wil worden, hoeft 
Martine niet lang na te denken. Er zijn veel mogelijkheden. 
Eerst was het juf of automonteur. Later kwam daar nog 
roofvogelshows en drumleraar bij. Martine zit op drumles, 
en daarvoor gaat zij  naar de muziekschool. En Martine is 
aan het sparen voor een eigen drumstel. Al het geld dat zij 
krijgt zet ze op een spaarrekening, om zo het drumstel te 
kunnen kopen. Wie weet geeft de familie v.d. Boomen nog 
wel eens een concert, want een zus speelt harp, de andere 
dwarsfluit. Verder blijft er ook nog tijd over om andere 

dingen te doen. Als het goed weer is 
speelt zij lekker buiten. Op de 
trampoline of de schommel. En 
natuurlijk met haar vriendinnen. Als 
Martine binnen is speelt ze ook met 
van alles, van lego/duplo tot knutselen 
aan toe. Bijna elke avond wordt er naar 
het Huis Anubis gekeken. Zij is in de 
herfstvakantie ook naar de speelfilm in 
de bioscoop geweest van het huis 
Anubis. (Anubis en het pad der zeven 
zonden) samen met Elise. Een hele 
spannende speelfilm. Ook is zij naar de 
film Timboektoe van Carry Slee 
geweest en naar het 
Papegaaiencentrum, waar ze een enge 
vogelspin hebben. Gelukkig zit hij 
achter het glas. Computerspelletjes 
worden er af en toe ook gespeeld, 
zoals mahjong en kaarten, spele.nl. 
Maar nu even niet, want de computer 
heeft nu vakantie. Hij doet het niet. 
Boeken worden er ook gelezen. 
Martine noemt er een paar op: Pudding 
Tarzan, ik ken het boek niet maar ik 
denk dat Tarzan ipv heel sterk, heel 
erg slap is, dus als een puddinkje. 
Een ander boek is: juf is verliefd, en 
verschillende boeken van de 
Glitterclub. 

En op de vraag, wat vind je lekker om te eten roept ze dat 
de ovenschotel van haar moeder met bloemkool lekker is en 
frietjes. 
 
Zo, nu weten we weer het een en ander van Martine, 
eigenlijk heeft ze nog veel meer verteld; over een 
spannende IVN wandeling, waar de politie ook nog even 
kwam om te kijken wat er in de gevonden koffer zat. Heel 
spannend allemaal. Terug op school moesten ze een boekje 
maken over deze IVN wandeling. Maar helaas past het 
spannende verhaal over die wandeling niet allemaal op één 
velletje papier.  
Familie v.d. Boomen, ik vond het gezellig om bij jullie 
langs te komen. Bedankt, en misschien tot een volgende 
keer. 
 
Houdoe, tot de volgende Koers 

Hallo allemaal, 
 
Het is een lekkere zonnige woensdagmiddag, als ik op mijn 
fiets stap, om naar de prijswinnaar/prijswinnares te gaan 
van de kermis kleurplaat.  Het was de kleurplaat waar een 
zweefmolen op stond met vijf lachende kinderen erin. De 
kleurplaat deed zijn naam echt eer aan. Er waren namelijk 
heel veel kleuren gebruikt. Degene waar ik op weg naar ben 
is een meisje van 9 jaar oud. Zij woont in de Paleisstraat 
met haar ouders en haar zussen. Even goed nadenken, 
kunnen jullie raden wie het is? Het is: 
Martine v.d. Boomen. Als ik 
achterom kom begint de hond al te 
blaffen. Gelukkig ligt hij vast en is 
Martine’s moeder buiten bezig, want 
ik ben niet zo’n held, dat ik zomaar 
naar binnen durf te gaan met een 
blaffende hond achter me aan. Al 
zeggen ze dan:” blaffende honden 
bijten niet”. Ik ben toch wel 
voorzichtig. De hond heet Andy en is 
eigenlijk best lief. Hij doet me niets, 
gromt niet of zo. Dus gaan we samen 
naar binnen, waar Martine al op mij 
wacht. Ik krijg een kop koffie met iets 
lekkers erbij en dan geef ik  Martine 
de cadeaubon die zij gewonnen heeft. 
Zij weet eigenlijk meteen al, wat ze 
ervan wil kopen. Een bril van Totally 
Spies. Nu weet ik niet of zij die voor 
dat bedrag kan kopen. Ik denk dat er 
dan wel wat geld bij moet. Maar ik 
heb de bril gezien in een speelgoed 
boekje en hij ziet er wel fantastisch 
uit! Het is een bril met een 
walkietalkie. Je kunt dan berichten 
ontvangen en versturen, zonder dat 
iemand het ziet. Lijkt me ook wel 
handig in de klas met een toets of zo. 
(Sorry juf, mag ik niet zo 
opschrijven).  
Martine zit in groep 6a van de Sint Jan Baptist. Bij juf 
Ingrid en juf Inge. Haar vriendinnen zijn: Roos, Eline, 
Esmee en Kayleigh. Crea vindt zij leuk en kletsen met haar 
vriendinnen, al mag dat niet altijd in de klas. En dat Martine 
goed kan kletsen blijkt wel uit het cijfer dat zij kreeg voor 
haar spreekbeurt. Een heel hoog cijfer. De spreekbeurt ging 
over Nederland en daar kon zij heel veel over vertellen. 
O.a. waar Nederland op de wereldbol ligt, hoe de indeling 
is en hoe Nederland eruit ziet. Over de geschiedenis, de 
vlag, de Koninklijke familie etc. Al met al viel er veel te 
vertellen over ons land. Samen met drie van haar 
vriendinnen speelt ze korfbal bij BIO. In D-2 jeugd. Op 
donderdag avond trainen en op zaterdag een wedstrijd 
spelen. Het lijkt met wel een gezellig boel als die 
vriendinnen samen korfbal spelen. Want ik ben ook een 
keer bij Roos en Eline geweest, en de dames kunnen lekker 
gezellig kwebbelen met elkaar. Ze raken haast niet 
uitgesproken. 
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 24 november 2008 
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 November 2008’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
24 november 2008 

Agenda 2008 

November  
20 Eten met de KBO: Oude garage Zeelst 
21 Harmonie: bindingsavond 
22 Oud papier ophalen 
22 TCO: avondactiviteit 
22 Harmonie St. Cecilia: concert in de Schalm 

i.s.m. Harmonie l'Union Fraternelle 
23 Intocht St Nicolaas Oerle (start Zandoerle) 
24 KVB: sinterklaasviering 
26 KVO: sinterklaasavond 
29 Harmonie St. Cecilia: in de Schalm: deelname 

aan de concourswedstrijden 
  
December  

13 Rijvereniging St. Jan: Ophalen oud ijzer (binnen 
en buiten de bebouwde kom) 

14 Chant Oers: Kerstconcert met de  
Willem Alexanderband in de kerk 

15 KVB: doe avond Kerst 
16 KBO: kerstviering 
17 KVO: kerstviering 
21 Kerstconcert Harmonie i.s.m. Chant Oers met 

afsluiting in d 'Ouw School 
22 KVB: kerstviering 
23 St Nieuwe Levenskracht 60 jarig bestaan 
27 Oud papier ophalen 

1 20.00u evaluatie pompoenenplezier  
in d'Ouw School 

Agenda 2009 

Januari  
2 TCO: Activiteitenmiddag 
4 11.00u Nieuwjaarsreceptie in d'Ouw School 

  
Februari  
1 TCO: Dagje sneeuw. (bij slecht weer op 15 febr.) 

21 t/m 24 Carnaval 
21: Carnavalsoptocht Oerle 
22: Carnavalsoptocht Veldhoven 

27 TCO: Dagje stad 
  
Maart  

20 TCO: Info avond braderie 
  
April  
5 TCO: Braderie 

19 Eerste H. Communie 
  
Mei  
16 TCO: Feestavond 
  
Juni  
5+6 Boergondisch Oers 
10 Algemene Ledenvergadering  

Rabobank Oerle-Wintelre 
12 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:  

Feestavond Eurovisie songfestival 
13 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre: Feestavond  
14 Oerse motortoertocht 

  
Juli  
11 + 12 TCO: Oudste tiener weekend 
  
Augustus  
27 t/m 30 TCO: Bivak 
  
September  
5 TCO: Afsluitingsavond 
19 t/m 22 Kermis in Oerle 

19: Opening Kermis 
  

15 KBO: Eten bij de WOK, Heuvel in Zeelst 

19 KBO: Eten bij De Uitdaging, Oerle 

17 KBO: Eten bij Creme de la Creme, Meiveld 

16 KBO: Eten bij Merlijn, v. Vroonhovenlaan 57 

18 KBO: Eten bij Oude Garage, Peter Zuidlaan, 
Zeelst 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 


