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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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Buurtbus nieuws 

De voor iedereen bekende buurtbusjes van de 
B.B.A. gaan veranderen in Hermes busjes. 
Mensen opgelet sinds maandag 15 dec. jl. rijdt 
de buurtbus met de nieuwe tijden.  
Er verandert veel voor u en voor ons. 
Ook de lijn nummers zijn anders n.l. 
lijn 194 wordt 494, lijn 208 wordt 492. lijn 291 
Reusel – Oirschot wordt 491. 
 
Lijn 494 gaat niet rechtstreeks meer naar Bladel 
maar u kan op het Valensplein in Hoogeloon 
overstappen. 
 
Om 07.13, 07.44, 08.44, 09.44, 10.44, 11.44, 
12.44, 13.44, 14.44, 15.44, 16.44 en 17.44 uur via 
City Centrum naar het M.M.C. 
 
Om 09.13, 11.13, 13.13, 15.13 en 17.13 uur via het 
busstation Eersel naar Campus Veldhoven en M.M.C 
 
Om 10.13, 12.13, 14.13 en 16.13 uur rijden we naar 
busstation Eersel en het nieuwe wooncentrum 
Kerkebogten in Eersel en weer terug naar 
Valensplein in Hoogeloon, naar Oerle, City en M.M.C.  
 
Om 06.48, 08.29, 10.29, 12.29, 14.29 en 16.29 uur 
Richting Oirschot. 
 
En 07.41, 09.29, 11.29, 13.29, 15.29 en 17.29 uur 
(laatste bus rijdt tot stalling) richting Reusel 
Van de buurtbussen 491, 492,en 494 wijzigen zowel 
de routes als de vertrektijden. Op het centrale punt 
Valensplein in Hoogeloon geven deze buurtbussen in 
alle richtingen aansluiting op elkaar. 
 
Inlichtingen via telefoon: 
(0497-513112 Th Klaassen,  
(0497-514449 N. Fleerakkers,  
(0497-516155 P. v Keulen, 
(0497-591662 L. v. Aken, 
(0497-385918 R Willemsen. 

Gevonden voorwerpen 

Drie prijzen uitgereikt 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 4 januari jl. werd 
de Rabo Verenigingsprijs uitgereikt. Vanwege het 
honderdjarig bestaan van Rabobank Oerle-Wintelre 
werden er deze keer drie prijzen uitgereikt.  

 
Bloemenvereniging Groen en Keurig ging met de 
eerste prijs aan de haal. Voorzitter Harrie van Beers 
kreeg uit handen van de voorzitter van het bestuur 
van de Rabobank, Erik van Aaken, een cheque van 
drieduizend euro. Een cheque van duizend euro was 
er voor korfbalvereniging BIO en de Koers van Oers.   
 
Cees de Jong werd tot Oerlenaar van 2008 gekozen 
vanwege zijn vele verdiensten op het muzikale vlak.  

Drie winnaars (Koers van Oers, Korfbalvereniging BIO en 
Groen en Keurig) van de Rabo Verenigingsprijs samen 
met leden van de Rabobank en d’Ouw School.  

Er zijn weer sleutels gevonden.  
Dit keer op bedrijventerrein Habraken op eerste 
kerstdag. Het zijn twee sleutels met een label eraan 
met nr. 15 erop. 
 
Mocht u deze sleutels verloren zijn, dan kunt u 
contact opnemen met de Koers van Oers, via de 
redactie op mailadres: redactie@koersvanoers.nl 

Tegenwoordig rijdt er ook om het kwartier een bus 
naar Eindhoven vanaf de halte op de hoek 
Heerbaan/Platanenlaan. Meer informatie over  
vertrektijden van deze busverbinding is te vinden 
op: http://www.oveindhoven.nl/EhvNS18.htm 

Nieuwe buslijn naar Oerle 
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Negen 
 
Chant’Oers 10 jaar, Severinus 50 jaar, BIO Korfbal 
60 jaar, Basisschool St. Jan Baptist 80 jaar en 
Rabobank 100 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. 
2009 wordt een feestelijk jaar! 
 
We hebben maar liefst 5 grote jubilarissen. Of liever 
gezegd 6 want Oers zelf jubileert ook. De oudste 
vermelding van de naam Oerle staat in een 
oorkonde uit 1249. We zijn dus precies 760 jaar 
oud. 
 
Allen opgericht in een jaartal dat eindigt op 9. Dat is 
beslist toeval. Of toch niet? 
 
Negen is een bijzonder getal. Een palindroom, lees 
het maar eens achterstevoren. In een sudoku draait 
ook alles om 9. Volgens heksen is het een getal van 
grote kracht en ambitie. 
 
Ook rekenkundig is 9 curieus. Ieder getal waarvan 
de cijfersom 9 is, is zelf deelbaar door 9. 
Bijvoorbeeld 7x9=63, 6+3=9. Of 544 x 9 = 4896 en 
4+8+9+6=27 en 2+7=9. Dat is op zich al hekserij. 
 
In het Hebreeuws heeft 9 de baarmoeder als teken. 
Dat heeft wellicht te maken met de duur van een 
zwangerschap. Nieuwe initiatieven worden geboren… 
 
Zo ook in Oers, gezien alle jubilarissen. Wist je 
trouwens dat Oers uit 9 gehuchten bestaat? 
 
We hebben iets met 9. Als je de Koers van Oers een 
warm hart toedraagt kunt je geld storten op een 
bankrekeningnummer dat eindigt op 9: 
13.85.00.819. Bijvoorbeeld € 99,-. 
 
Wat dacht je van 3x3=9 ieder zingt zijn eigen lied? 
Je gaat het meemaken op het Rabo Eurovisie 
Songfestival dit jaar. En op de Hollandse Avond van 
Boergondisch Oers. 
 
Zou je over 7 ook zo’n verhaal bij elkaar kunnen 
zeveren. En valt er bij 4 ook zoveel te vieren? 
Ik wens iedereen dit jaar in ieder geval veel  
ge-9-heid! 

Column Wil van de Vorst 

Wil van de Vorst zal voortaan 
maandelijks een nieuwe column 
schrijven in de Koers.  
Over grote en kleine Oerse zaken.  
Dit is de eerste in 2009. 

Het Veldhovens Spektoakel wordt ook weer na  
2 succes volle edities weer 
georganiseerd en wel op 
zaterdag 4 april in sportcomplex 
de Heiberg, het Feest der 
Herkenning voor de 20 plusser 
met de top band Boulevard met 
muziek uit de jaren  
60-70-80-90 en met een 
spetterend optreden van 
Marianne Weber wordt het weer 
een gezellige stap avond. 
 
Dus reserveer 4 april in jullie agenda voor het 
Veldhovens Spektoakel de kaartjes kosten slechts  
€ 15.00 en kun je kopen bij onze bekende 
voorverkoop adressen zie onze website 
www.veldhovensspektoakel.nl 

Veldhovens Spektoakel 
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Zoals eind november is aangekondigd heeft de 
gemeente Veldhoven de opdracht gegeven om 
te komen tot een ontwikkelingsplan voor 
Oerle. De reden daarvoor is dat er de komende 
jaren veel staat te veranderen in Oerle. Denk 
daarbij aan de geplande woningbouw, 
bedrijventerrein, westelijke ontsluitingsroute 
om de kern Oerle heen, bevolkingstoename en 
druk op de verenigingen e.d. in Oerle. Maar ook 
veranderingen in het agrarisch (buiten)gebied, 
de herstructurering, enzovoorts. Daarom is in 
samenspraak met het wijkplatform een 
opdracht geformuleerd voor het houden van 
een onderzoek met een ontwikkelingsplan als 
resultaat 
 
Het bureau ‘Los Stad-om-Land’ heeft van de 
gemeente de opdracht gekregen dit plan op te 
stellen. Het bureau is de afgelopen weken reeds 
actief met het inwinnen van informatie over Oerle. 
De komende tijd worden onder andere gesprekken 
gevoerd, interviews gehouden met diverse 
Oerlenaren en bijeenkomsten voorbereidt. 
 
Informatieavond 
Op 26 januari 2009 wordt een dorpsgesprek 
gehouden waarvoor Oerlenaren uitgenodigd worden 
om aan deel te nemen. Op deze avond wordt aan de 
bewoners van Oerle gevraagd wat hun wensen zijn 
en hoe er Oerle over een aantal jaren uit zou 
moeten zien.  
 
Om ervoor te zorgen dat de avond goed verloopt 
vragen wij u dringend om u vooraf aan te melden 
voor deze avond. 
 

Ontwikkelingsplan Oerle 

Opgeven via: 
• Gemeente Veldhoven,  

Wijkbeheer ( 040-25 84 134 
• Email: ad.vanbest@veldhoven.nl 

Vermeld Naam, Adres en Postcode  
 
Nadat u zich opgegeven heeft ontvangt u een 
uitnodiging met de plaats en het tijdstip van 
aanvang van dit dorpsgesprek. Gemeente Veldhoven 
verwacht een grote inbreng vanuit Oerle en hoopt 
dat vanuit alle geledingen vertegenwoordigers 
aanwezig zijn om mee te denken en praten over de 
toekomst van Oerle.  
 
Hoe verder 
Begin maart 2009 wordt een tweede avond 
gehouden om samen met bewoners de vervolgstap 
te zetten. Het wensbeeld dat uit de eerste avond 
naar voren komt wordt op de tweede bijeenkomst 
vertaald naar oplossingen en concrete projecten. De 
verwachting is dat in april 2009 het eindresultaat 
gepresenteerd kan worden. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
beleidsmedewerker wijkbeheer de heer A. van Best, 
bereikbaar op toestelnummer (040) 25 84 134.  
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Overpeinzingen 

In de gymkast. 
 
‘Jongens … het is weer maandag! Wie zal er vandaag 
de kast uit gaan? 
De eerste mensen zijn al binnen zo te horen … enne 
…oh, de gymjuf is er ook al, want de muziek gaat 
aan. Dat wordt dus even warm lopen en dan is er 
iemand van ons aan de beurt.’ 
 
‘Nou ik voorlopig nog niet, want ik ben de laatste 
keer geweest,’ fluistert Rubberring nog napuffend 
van het zware werk dat hij verricht heeft. ‘En eerlijk 
gezegd voel ik het nog aan mijn kringspieren. 
Crimineel, wat kunnen die mensen aan zo’n ring 
rukken en trekken en dan daarna nog dat gooi en 
smijtwerk over die stoelpoten … nou ik ben blij dat 
ik hier voorlopig mag blijven liggen.’ 
 
‘Anders ik wel,’ roept Bal vanuit de 
diepte. ‘Ik ben ook nog maar 
kortgeleden aan de beurt geweest en 
ik heb nu nog steeds koppijn wanneer 
ik er aan denk. Ik heb me het apezuur 
gerold van de ene kant van de zaal naar de andere 
kant en telkens wanneer ik dacht even rustig in een 
hoekje te kunnen uitrusten … was er wel weer 
iemand die mij ontdekte en me zo nodig weer de 
andere kant op moest smijten. Moet je zien, de 
kreukels zitten nog in mijn lijf! En ik heb zelfs 
scheurtjes opgelopen bij mijn navel.’ 
 
Alle gymattributen kijken vol afgrijzen naar de 
inderdaad zichtbare verwondingen die Bal bij het 
laatste gebruik heeft opgelopen. 
 
‘Oh jee,’ roepen de bonenzakjes gezamenlijk, ‘laten 
wij dan maar heel rustig blijven, want dat gooien en 
smijten gaat ons ook niet in de koude kleren zitten. 
Kunnen we ons niet verstoppen achter de knotsen? 
Dan blijven we tenminste voorlopig uit zicht.’ 

‘Wat verstoppen! Niets daarvan, want dan liggen wij 
vooraan enne … wanneer wij aan de beurt zijn komt 
Bal waarschijnlijk ook weer op de proppen, want die 
heeft er een handje van om ons omver te gooien. 
Ooit wel eens gevoeld hoe dat is wanneer je met je 
buik tegen de vlakte geworpen wordt?’ Klinkt de 
stem van Knots. 
 

‘Ach jongens, maak je toch niet zo druk. Ik wil 
wel vooraan gaan liggen hoor, want ik vind het 
wel iets hebben om rondgedraaid te worden door 
die mensenhanden. Natuurlijk met kinderen is 
het nog leuker, want die doen meer kunstjes 

met ons, maar ach die ouwetjes doen in elk 
geval hun best,’ laat Springtouw met een 
lijzige stem horen. 

‘Nou, ik wil ook wel hoor,’ roept Hoepel, ‘kan 
ik weer eens lekker door de ruimte zeilen. Oh 

er zijn mensen bij die me zo ver kunnen laten 
rollen en dan kom ik uit mezelf weer terug. Dat 
vind ik heerlijk!’ 

De stokken blijven stok-stijf-stil 
en laten niets van zich horen, zij 
wachten gewoon rustig af wat er 
gebeuren gaat. 
 
En dan gaat de kast open en wie 
oh wie wordt eruit gehaald??? 
 
Kom zelf eens kijken en je zult 
het zien en zelfs eens ervaren 
hoe het voelt om in de groep 
gymoefeningen te doen. 
 
Thea.  



5 

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

Welkomstgroet 

Informatiemap voor  
nieuwe inwoners van Oerle 
 
Er komen regelmatig nieuwe mensen in Oerle 
wonen. Met de nieuwbouwplannen van Oerle West 
en Schippershof, worden dat er de komende jaren 
wellicht vele honderden. Die mensen willen we 
graag opnemen in de Oerse gemeenschap en ze 
kennis laten maken met onze dorpscultuur en 
verenigingsleven. Daarom heeft OWWO een 
informatiemap samengesteld, de WELKOMSTGROET. 
Deze map bevat heel veel informatie over Oerle, 
zoals de Oerse Gids, de wijkvisie, informatie over de 
kerk, de Koers van Oers, Nieuwe Levenskracht, 
d’Ouw School, Pastoor Vekemansfonds en 
Severinus. Maar ook informatie van bedrijven in 
Oerle. Vooral de Oerse Gids geeft alle informatie 
over de bijna 40 verenigingen en stichtingen die 
Oerle rijk is.  

We hebben uw hulp nodig! 

Hoe weten we dat er nieuwe bewoners in Oerle 
komen wonen? Bij de grote nieuwbouwplannen is 
dat geen probleem, maar wel bij bestaande 
woningen. Daarom willen we u graag oproepen een 
handje te helpen. Als u nieuwe buren krijgt of 
nieuwe inwoners in uw straat, wordt er vaak een 
bord in de tuin geplaatst om hen te verwelkomen. 
Misschien staat er geen bord, maar krijgt u toch 
nieuwe buren. Het zou leuk zijn als u bij de eerste 
kennismaking meteen de welkomstmap kunt 
overhandigen. U hebt dan een mooie reden om aan 
te bellen. Als u dat liever niet zelf doet, laat het ons 
of via de Koers van Oers toch even weten, dan gaat 
er iemand van OWWO naar toe. 
 
U kunt de welkomstmap ophalen op de volgende 
adressen: 
• Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC, ( 2543107 
• Marjorie Peters, Oude Kerkstraat 52, 5507 LD,  
( 2055220 

• Jos van Haren, Welle 32, 5507 NX, ( 2052364 
 
PS.: Laat even het adres van de nieuwe inwoners 
achter om te voorkomen, dat er meerdere mappen 
opgehaald worden. 

Polygoonjournaal 

Polygoonjournaal in Sele. 
 
Als je vroeger naar de bioscoop ging, kreeg je 
voordat de film begon het “Polygoonjournaal” te 
zien. 
Voor alle senioren die dit nog eens willen beleven, 
heeft Swove een 13-tal video’s aangeschaft waarop 
een bundeling van dit polygoonjournaal uit de 
periode 1920 tot en met het jaar 2000 te zien is.  
 
Deze video’s worden stuk voor stuk deze winter 
getoond in huize Sele. 
 
De eerste zeven delen zijn al tot volle tevredenheid 
gezien door een groot aantal mensen en ieder die 
interesse heeft in het zien van de overige delen, is 
van harte welkom op de volgende avonden: 
 
Maandag 19 januari, 
Maandag 2 februari en 16 februari, 
Maandag 2 maart, 16 maart en 30 maart.  
 
De video’s, die zo’n 90 minuten duren en gratis te 
bekijken zijn, worden gestart om 19.00 uur en in de 
pauze krijgt een ieder een kop koffie, dan wel een 
kop thee aangeboden van Swove.  
 
Thea Hogewoning  

Uitreiking eerste exemplaren Welkomsgroet 
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Parochieberichten: 

Gedoopt: 
Maria Toemen, Sondervick 91a 
 
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 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
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: ( 040 - 205.32.66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van  17 – 18 januari: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker. 
(The Unity) 
Presentatie communiekanten. 

zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met  
M. Sanders, pastoraal werker 
(Convocamus) 

 
Weekeinde van  24 – 25 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 
 
Weekeinde van  30 januari – 1 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (St. Janskoor) 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 
 
Weekeinde van  7 – 8 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 
 
Weekeinde van 14- 15 februari: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker  
(The Unity) 
Presentatie vormelingen. 

zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met  
M. Sanders, pastoraal werker 
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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

Rondgang Harmonie 

Collectes en donateursrondgang 
Harmonie Sint Cecilia in 2009 
 
Wat gaat de tijd toch eigenlijk snel. Als u dit 
leest zijn wij alweer in het jaar 2009 terwijl 
gevoelsmatig de overgang naar het nieuwe 
millennium nog maar zo kort geleden is 
geweest. Wij wensen u dan ook veel 
gezondheid en geluk toe voor dit nieuwe jaar. 
 
Nu wij het toch over jaren hebben: In de afgelopen 
jaren heeft u de leden van de harmonie diverse 
keren aan uw deur kunnen begroeten tijdens de 
diverse rondgangen ten behoeve van een directe of 
indirecte bijdrage aan onze clubkas. Denkt u hierbij 
o.a. aan de donateursrondgang of de collecte voor 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook dit jaar maken 
wij weer graag gebruik van uw vrijgevigheid. Omdat 
wij met onze collectes tevens rekening dienen te 
houden met andere verenigingen en organisaties 
heeft er voor het jaar 2009 een verschuiving in de 
diverse data plaatsgevonden. U kunt onze leden 
gedurende onderstaande perioden tegemoet zien: 
 
• Donateursrondgang Oerle op zaterdag 17 januari 

t/m zaterdag 24 januari 
• Bezorgen Carnavalskrant van donderdag  

29 januari t/m zaterdag 14 februari 
• Donateursrondgang ’t Look, Heikant-West en de 

Kelen op dinsdag 7 april 
• Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds / Anjeractie 

Oerle op dinsdag 12 mei 
 
U las in de alinea hierboven dat onze inkomsten ook 
voortkomen uit indirecte bijdragen. Het bezorgen 
van o.a. de Carnavalskrant van de Stichting 
Organisatie Karnaval (SOK) draagt hier namelijk ook 
aan bij.  

Voor onze inzet bij de distributie van de 
Carnavalskrant krijgen wij een gedeelte van het 
door ons opgehaalde bedrag. Op deze wijze snijdt 
het mes voor beide organisaties aan twee zijden. 
 
Weet u trouwens dat wij door de belastingdienst 
officieel erkend zijn als ANBI. ANBI is de afkorting 
voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit 
betekent voor ons als vereniging dat wij bij 
schenkingen of erfenissen hierover geen belasting 
behoeven te betalen. 
Ook voor schenkers en donateurs is er een belang 
dat wij als ANBI zijn erkend. Zij krijgen de 
mogelijkheid om de schenking of donatie af te 
trekken van hun inkomen. Zo is er dus een fiscaal 
voordeel voor zowel de Harmonie als de mensen en/
of instellingen die het goed met ons voor hebben. 
Indien gewenst kunnen donateurs een 
donateurkaart ontvangen als bewijsmateriaal voor 
de eventuele aftrekpost voor de belastingen. Vraag 
er gerust naar bij onze leden die u bezoeken.  
 
Bestuur en leden Harmonie Sint Cecilia.  
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Kerstmis! 
 
Kerstmis.. niet echt iets waar India in uitblinkt. Met 
twintig graden Celsius buiten, geen kerst vakantie, 
geen kerstmuziek op straat en geen cadeau 
overladen winkel etalages is het bekende 
kerstgevoel ver te zoeken. De plastic kerstboom in 
de hoek van de kamer was allerminst een 
toegevoegde waarde aangezien het alles 
vertegenwoordigde wat India mist wat betreft 
kerstmis.. De kok die ons kerstmaal zou bereiden de 
25ste haakte een dag van tevoren af en het zag 
ernaar uit dat we eten zouden bestellen zoals 
gewoonlijk. Het zou de meest beperkte kerstmis ooit 
worden.. 
 
Gelukkig liep dat anders! Last-minute besloot 
iedereen een nationaal gerecht klaar te maken voor 
het kerstdiner, de hele kamer werd versierd met 
Kerstmis attributen, de nep sneeuw uit blik welke 
mijn moeder had gestuurd was een groot succes, de 
kerstboom gaf versierd met lichtjes en sneeuw 
opeens een heel gezellig gevoel – vooral met al de 
cadeautjes aan de voet – en de sky radio 
kerstmuziek maakte het kerstgevoel compleet. De 
gecombineerde tafels en stoelen van twee huizen 
verschaften genoeg plek voor de vijfentwintig 
mensen die deelnamen aan het kerstdiner en we 
hadden eten in overschot. Met Poolse pierogy, 
Colombiaanse bonensaus met rijst, Vietnamese 
soep, Nederlandse hutspot met worst, Nederlandse 
pannenkoeken met banaan en pasta, Braziliaanse 
groentemix, Marokkaanse salade en nog een aantal 
gerechten welke ik even vergeet hadden we een 
overschot aan overheerlijk eten waar ik nog steeds 
vol van zit. Het ijs, de koekjes en de taart welke als 
toetje dienden werden helaas maar gedeeltelijk 
verorberd aangezien het eten zo gewaardeerd werd 
door iedereen en er weinig trek meer was in meer 

na het uitdelen van de cadeautjes. Uiteindelijk toch 
een multiculturele kerstmis welke uitermate 
geslaagd was! 
 
Afgezien van Kerstmis is er een hoop gebeurd de 
laatste weken. Uiteraard de regelmatig reisjes zijn 
voortgezet aangezien we een weekend naar Jaipur 
zijn geweest. Mijn laatste dag op school was echt 
geweldig en ik heb me zelden zo gewaardeerd 
gevoeld als toen ik overladen met brieven, kaarten, 
en afscheidscadeaus in de zon zat, omringd door 
studenten. Elke klas had geld ingezameld voor eten 
en drinken en een afscheidscadeau.. Het was 
werkelijk een van de beste dagen uit mijn leven en 
ik ga de school en de mensen ontzettend missen. 
Mocht ik in Delhi blijven in 2009, wat een vrij reële 
kans is, dan zal ik regelmatig de school bezoeken. 
 
En dit brengt mij tot wat te doen na Nieuwjaar! Er 
zijn een hoop mogelijkheden, ik overweeg naar 
Vietnam, China of Korea te gaan om daar les te 
geven op een internationale school, maar recent heb 
ik een aantrekkelijk aanbod gekregen in Delhi wat 
betreft mijn persoonlijke ontwikkeling zeer gunstig 
zou zijn. Een hoop om over na te denken de 
komende tijd, maar vanavond neem ik een trein 
naar het Westen om wat dagen rond te trekken door 
Rajastan! Tegen de tijd van mijn volgende post zal 
ik besloten hebben en al actief zijn in mijn nieuwe 
baan..  
  
Voor nu iedereen een gelukkige Kerst en een 
voorspoedig 2009! 
 
PS. Op mijn blog zijn verscheidene foto's en video's 
te zien. De website is: 
www.tony-in-india.blogspot.com. 

Teun in India 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

 

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 

Oersmakelijk 

Deze keer is het recept van: 
Gertruud van Kuyk, Boswegje 1. 
 
Varkenshaasje met pruimen portsaus 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
15 gedroogde, ontpitte pruimen 
1 wijnglas rode port 
2 varkenshaasjes van ongeveer 350 gram 
Cocktailprikkers 
8 dungesneden plakjes ontbijtspek 
50 gr. boter 
2 eetlepels olijfolie 
2 dl bouillon 
vers gemalen peper 
zout 
2 sjalotjes fijngesnipperd 
 
 
Bereidingswijze: 
Vouw de pruimen open en leg ze in een schaaltje. 
Overgiet ze met rode port. Laat de gedroogde 
pruimen een nacht wellen. 
Kruid de varkenshaasjes met peper en zout. 
Klap de dunne uiteinden omhoog en prik ze aan de 
bovenkant vast met een prikkertje. 
Leg 4 plakjes ontbijtspek naast elkaar, laat ze iets 
overlappen. 
Wikkel het varkenshaasje erin en prik het vast.  
Zo ook de tweede. 
Verhit boter en olie in de braadpan. Bak het 
varkenshaasje rondom goudbruin. Voeg sjalotjes toe 
Temper het vuur en leg de deksel schuin op de pan. 
Laat 20 minuten zacht braden, regelmatig draaien. 
Houd 4 mooie pruimen achter, snijd de rest fijn. 
Neem het vlees uit de pan. Zet het vuur hoog en 
voeg, pruimen, port en bouillon toe. 

Laat dit inkoken tot een dikke saus. 
Proef en breng op smaak met peper en zout. 
Warm de haasjes met pruimen even goed door de 
saus. 
Halveer de haasjes, verwijder de prikkers en leg op 
elke helft een pruim. 
Serveer op een warme schaal met rondom wat saus. 
Geef suas in een kommetje erbij . 
Lekker bij stamppot,groene kool of spruitjes. 
 
Tip: 
een niet te zware Cotes du Rhône is er heerlijk bij!!! 
 
 
Waarom heb je voor dit recept gekozen? 
Omdat het lekker is en niet moeilijk. 
 
 
Aan wie wil jij de pen doorgeven? 
Aan Nia van Kuyk aan de A.P de Bontstraat 25. 
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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 

Toneel in Zeelst 

Zusters in zaken. 
 
Al voor de 28e keer brengt de toneelclub van 
buurtvereniging het “Muggenhol” in Zeelst een 
blijspel of klucht op de planken. 
 
Het is dan echt een avond genieten van onvervalst 
amateurtoneel met Zeelsters en Oers dialect. 
Dit jaar spelen ze ‘Zusters in zaken’, een blijspel 
met veel humor en komische effecten.  
Het blijspel is te zien in de zaal van de 
handboogvereniging, Blaarthemseweg 84 in Zeelst 
op 24 en 25 januari 2009. Van te voren reserveren 
via telefoonnummer ( 040-2530906. 
De spelers van buurtvereniging “Muggenhol” heten u 
van harte welkom. 

Boergondisch Oers 

Boergondisch Oers in Holland!  
5 en 6 juni 2009 

Holland is klompen en…. nog veel meer. 
In de Koers van december hebben we al verteld dat 
het thema voor Boergondisch Oers 2009 ‘Holland’ is 
geworden. Er zal dit jaar dus een Hollandse 
feestavond zijn op vrijdagavond. En daar hebben al 
heel veel mensen weer zin in dankzij het succes van 
vorig jaar.  
Op zaterdag zullen ook alle spelletjes voor de 
kinderen in Hollandse stijl worden gehouden. 
Natuurlijk is de eerste associatie met Holland, 
molens, klompen en kaas maar wat dacht je van 
water, design, schaatsen, melk, polders etc. Ook 
voor de Hollandse feestavond kun je aan allerlei 
Nederlandse hits denken van palingsound Andre 
Hazes, Doe Maar, de Zangeres zonder naam, de Dijk 
tot Connie van den Bosch en Boudewijn de Groot……. 
 
Hollandse avond 
Dus meld je aan om mee te doen op de Hollandse 
avond voor een vertolking van je favoriete artiest. 
Via de Koers van Oers zullen we jullie op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. Ook zullen we snel 
het inschrijfformulier plaatsen in 2009 om zangers 
en zangeressen te werven voor de Hollandse avond 
op 5 juni. Maar ook om de kinderen aan te melden 
voor de spelletjes en de volleybalteams op te geven.  
 
Ondertussen heeft Boergondisch Oers ook een eigen 
site waar we zoveel mogelijk informatie op zullen 
plaatsen. Er staan ook foto’s op van vorig jaar, dus 
dat is altijd leuk om te zien, en we hebben een 
gastenboek waar je reacties kwijt kunt.  
 
Wij hebben er weer zin in!!! 
 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 

Verandering 
 
Goede voornemens zo in het nieuwe jaar, 
zaken proberen te veranderen, 
stoppen met roken, 
proberen gewicht te verliezen, 
proberen om….. vul zelf maar in. 
Allemaal veranderingen voor jezelf. 
 
Zelden hoor je iemand zeggen, 
ik ga proberen om het komende jaar 
iedere dag iets positiefs  
tegen iemand te zeggen. 
Proberen om iedere dag iemand 
een gulle glimlach te geven. 
Kleine geschenkjes die je niets kosten 
behalve wat aandacht en tijd. 
 
Je zou daar niet over na moeten denken, 
je moet het gewoon doen.  
Zo’n klein gebaar kan voor iemand 
zo ontzettend veel betekenen.  
Kan net een duwtje in de goede richting zijn.  
 
Laten we allemaal veranderen 
en het komende jaar  
kleine geschenkjes uitdelen 
aan mensen die we ontmoeten. 
 
Iedereen een heel gelukkig en voorspoedig 
Nieuwjaar gewenst 

Koers cultuur 
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Evaluatie pompoenenplezier 

Verslag evaluatie pompoenenplezier 
met Halloween 2008 
 
Harrie van Beers heet iedereen van harte welkom, 
en geeft een blijk van waardering voor de goede 
opkomst. 
Na een kopje koffie en een openingswoord, wordt er 
een begin gemaakt met de evaluatie. De organisatie 
heeft in de dagen na de prijsuitreiking, en de 
afsluiting van pompoenenplezier, de vraag gekregen 
om de prijsuitreiking van elke categorie van de 
laatste naar de eerste plaats uit te reiken, dit geeft 
meer spanning. 
 
Ook was er de vraag om bij de uit te reiken prijs de 
dia te presenteren van de des betreffende creatie. 
Hier is door de organisatie positief op gereageerd, 
en zal haar best doen om dit te realiseren. 
Er werd ook het voorstel gedaan om in plaats van 
geldprijzen een beker te geven, en om de 
grabbelton weer uit de kast te halen. 
 
Het is ook een probleem om elke keer weer om aan 
pompoenen te komen, die ook betaalbaar zijn. 
Voorstel kwam naar voren om deze zelf te kweken, 
zodat de mensen uit Oerle die een creatie maken, 
tegen een redelijke prijs hiervan gebruik kunnen 
maken. Er was ook een voorstel om meer 
pompoenen in de straten te krijgen, zodat er minder 
lege stukken inzitten, en het nog mooier wordt om 
de route te rijden. Om de mensen hiervoor te 
activeren wordt er in de koers meer bekendheid aan 
het pompoenenplezier gegeven. Er was ook een 
voorstel om via de koers de mensen te voorzien van 
pompoenzaad. Een ander voorstel was meer op de 
jeugd gericht, door bij de opening een pompoen 
mee te geven, om deze thuis te bewerken, en deze 
daarna in de voortuin te leggen. 
Al deze voorstellen zullen we nader bekijken en 
bespreken wat hierin haalbaar is. 
 
Over het aantal creaties in het buiten gebied komen 
terecht klachten binnen, maar om het verkeer (met 
name auto’s) in een richting te laten rijden is dit de 
enige oplossing zoals deze nu is. 
Toch willen we hiervoor naar een betere oplossing 
zoeken. We zullen blijven proberen om de mensen 
zoveel mogelijk op de fiets of lopend de route te 
laten maken, maar dit hebben we zelf niet helemaal 
in de hand. 
 
Het inschrijfformulier zal aangepast worden zodat 
alles er op vermeld staat, en er een plaats gemaakt 
wordt voor vermelding van het item van de creatie. 
De organisatie zal met alle buurten en verenigingen 
kortsluiten, voor meer deelname. 
Publicatie in de media gaat op de zelfde voet door. 

Er wordt gekeken of er nog meer plaatsen moeten 
komen voor de uitgave van de routebeschrijvingen. 
Er wordt ook gekeken om de route zo te maken, dat 
de creaties zoveel mogelijk aan de rechterkant van 
de route liggen. 
Dit zal niet simpel zijn, omdat we zoveel mogelijk 
een route maken waar het verkeer dat deelneemt 
aan de route een en dezelfde richting rijdt. 
 
Voor de organisatie blijft het moeilijk om de mensen 
in het gareel te houden die gaan rijden zonder 
routebeschrijving. Daarom hebben we een 
bewegwijzerde route gemaakt, en dit kan alleen 
goed gaan als men zich aan de spelregels, en 
verkeersregels houdt. 
 
Er kwam ook een vraag waarom een deelnemer een 
prijs ontvangt in een categorie waar men niet voor 
heeft ingeschreven. Dit hebben we met deze 
persoon besproken en uitgelegd. Dit betreft 
voornamelijk kinderen die deelnemen met een 
creatie, deze zijn moeilijk te beoordelen hoe deze tot 
stand is gekomen.  
De mensen die alle creaties beoordelen zijn 
neutraal, en hebben er geen belang bij wie er een 
prijs wint. De organisatie verdeelt de prijzen en kent 
de deelnemers een categorie toe waar ze het beste 
resultaat hebben. Dit alles geschiedt naar het aantal 
punten wat door de jury is toegekend. 
 
Zo beste mensen zijn we aan het slot van de 
evaluatie gekomen, en mogen we zeggen dat het 
een geslaagde avond was. 
Harrie van Beers bedankte namens de organisatie 
iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. 
 
 
 

2008 - 2009 
 
Als U dit leest Hebben we het jaar 2008 alweer 
afgesloten en hebben we het nieuwe jaar 2009 met 
de beste wensen welkom geheten. 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” wil via deze 
weg alle inwoners van Oerle, en de mensen die onze 
vereniging een warm hart toedragen een goed en 
gezond jaar toe wensen, en dat de wensen die men 
heeft uit mogen komen of in vervulling gaan. 
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Het interview 

Verrassing voor  
Juffrouw Ingrid !! 

“25 jaar leerkracht op Sint Jan Baptist” 
 
Tegenwoordig is het vrij bijzonder dat mensen 
25 jaar bij dezelfde werkgever werken. 
Juffrouw Ingrid Jansen is 25 jaar geleden 
begonnen op basisschool Sint Jan Baptist.  
Zij is daar destijds aangenomen door meester 
Hans Manders die op dat moment zelf net tot 
directeur was benoemd. Een goede reden om 
hen eens in het zonnetje te zetten en onder het 
genot van een kop koffie eens op die 25 jaar 
terug te kijken. 
door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken 
 
16 December jl. was het zover. Precies op die dag is 
juffrouw Ingrid 25 jaar geleden begonnen op 
basisschool Sint Jan Baptist. “Ik vond het wel wat 
vreemd dat er al zoveel kinderen erg vroeg op 
school waren,” begint Ingrid te vertellen. “Maar die 
hadden een of ander smoesje over het 
kerstknutselen en ik dacht er verder niet meer over 
na. Juffrouw Inge was daarentegen erg laat want die 
moest stiekem ook nog wat regelen (maar die zei 
dat ze zich verslapen had). Tja, ik geloofde dat 
gewoon. Ik had intussen een afspraak met meester 
Hans, die moest mij aan de praat houden.  

Intussen waren alle leerlingen naar de speelzaal 
gegaan en was het schoolorkest ook in de zaal gaan 
zitten.” 
 
Verrassing! 
“Intussen kwamen er 
twee meiden binnen, 
samen met juffrouw 
Pauline. En toen ging er 
wel een lampje branden. 
Ik kreeg een blinddoek 
om en moest meekomen. 
Ik wist niet wat er ging 
gebeuren en werd erg 
nerveus. Ik had er geen 
idee van waar ik naar toe 
ging en de kinderen in de 
speelzaal hielden zich 
doodstil. Toen ik 
binnenkwam speelde het 
schoolorkest een zelf 
gemaakt lied en iedere 
klas had een couplet 
ingestudeerd. Ik kreeg nog een mooie bos bloemen 
en Hans had een speciaal woordje voor mij klaar. 
Nou, toen brak ik echt; tranen met tuiten. Dan zie je 
toch vooral dat het jouw kindjes zijn en jouw 
collega’s. En dan besef je ook hoeveel iedereen voor 
je betekent. Dat is wel een mooi moment.” 

25 jaar directeur 
Hans had afgelopen jaar eigenlijk ook iets te vieren. 
Hij is namelijk 25 jaar directeur van de basisschool. 
Hans: “Dat ga ik verder niet vieren. Elf jaar geleden 
was ik ook 25 jaar leraar op Sint Jan Baptist en dat 
hebben we toen wel gevierd. Ik ben toen opgehaald 
met een paard en wagen. Het feit dat ik nu 25 jaar 

Bovenste rij van links naar rechts: 
Saartje Verhagen, Jessie Seuntiëns, Sandra Verkuijlen, 
Dorian Geerts, Henk Schippers, Huub Snelders,  
Nathalie Verwoerd, Martijn Geerts, Carla ten Have,  
 
Onderste rij van links naar rechts: 
Martijn Vorstenbosch, Esther van der Velden, Niels Vos, 
Joris Peijnenborgh, Juffrouw Ingrid Jansen, Rob Sweegers 
en Pim Takkenberg 
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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 

directeur ben, vier ik liever over een aantal jaren 
tegelijk met mijn afscheid. Dan ben ik wel van plan 
een receptie te geven omdat je toch altijd een aantal 
mensen persoonlijk wilt bedanken.” 
 
Verandering basisonderwijs 
“Een van mijn eerste officiële taken was de 
aanstelling van juffrouw Trudis (als hoofdleidster 
van de kleuters) en daarna is Ingrid aangenomen als 
kleuterleidster”, gaat Hans verder. “In 1983 zaten 
de kleuterschool en lagere school op verschillende 
locaties. De kleuters zaten op de Zandoerleseweg en 
de lagere school bevond zich aan de Oude 
Kerkstraat. De overstap van de kleuterschool naar 
het basisonderwijs was toen best groot. Eersteklas 
kinderen moesten naar een andere school, met 
nieuwe leerkrachten en veel meer kinderen. In 1985 
is dat veranderd en hoorde de kleuterschool bij het 
basisonderwijs, we spraken vanaf dat moment van 
een ononderbroken ontwikkeling. Daarom is in 1984 
het pand aan de Oude Kerkstraat verbouwd. Er is 
een speciaal gedeelte ingericht voor de kleuters 
compleet met natte hoek, en andere voorzieningen.” 
 
Kleuterleidster 
Ingrid, “Ik ben in eerste instantie aangenomen voor 
een half jaar, daarna is mijn contract verlengd tot 
anderhalf jaar en na de invoering van het nieuwe 
basisonderwijs, kregen kleuterleidsters een 
beschermde status. Ik had geluk dat ik kon blijven 
want er waren toen heel weinig leerlingen. Het 

V.l.n.r.: Tinus van Rooy, Chris Pennings, Ingrid Jansen,  
Hans Manders, Juffrouw Trudis, Maria Kelders, Jos Castelijns. 

Tekst verrassingslied  
(melodie: My darling Clementine) 
 
Groep 1-2a: 
In ons kleine dorpje Oerle, is vandaag een beetje feest,  
Juffrouw Ingrid is al jaren onze school heel trouw geweest. 
 
Groep 1-2b: 
Met juf Trudis als haar maatje, startte zij haar kleuterklas, 
Samen op dat kleine schooltje waren ze erg in hun sas. 
 
Groep 3-4a: 
Maar na 3 jaar werd besloten, hadden zij een beetje pech, 
Want het schooltje ging echt sluiten aan de 
Zandoerleseweg. 
 
Groep 3-4b: 
In de Kerkstraat neergestreken, kreeg ze ook een nieuwe 
taak,  
Met Hans Manders aan haar zijde leidt ze hier de hele 
zaak. 
 
Groep 5-6a: 
Zwarte haren, zwarte kleren, dat is waar zij veel van 
houdt,  
En met haar oude rode Panda heeft ze heel wat 
rondgesjouwd. 
 
Groep 5-6b: 
Kilometers omgereden, in ons kleine kikkerland, 
Toch veilig neergestreken met wat kindren aan haar hand. 
 
Groep 7-8a: 
Juffrouw Ingrid houdt van grapjes, heeft altijd een gulle 
lach, 
Lekker kletsen en veel mopjes, geeft ons weer een fijne 
dag! 
 
Groep 7-8b: 
Heel hard werken, heel veel leren, daarvoor krijgt ze wel 
een 10! 
Ja, ze is een echte topjuf, ‘k heb nog nooit zo’n juf gezien! 
 
Allemaal: 
Voor juf Ingrid, zingen wij samen, nog een laatste keer dit 
lied,  
Dat je nog heel lang zult blijven, jou vergeten doen we 
niet!! 



14 

dieptepunt lag op 119 kinderen en soms zaten er 
maar 10 kinderen in een klas.” Hans vult aan: “In 
Oerle zijn van 1950 tot eind jaren ’70 ook geen 
woningen gebouwd. Pas met de nieuwbouw aan de 
A.P. de Bontstraat, de Berthastraat, etc. kon de 
school blijven bestaan. Daardoor bleef ook het 
verenigingsleven in stand. Ingrid: ”Uiteindelijk kon 
ik blijven en nu maak ik samen met Hans deel uit 
van de directie van Basisschool Sint Jan Baptist.” 
 
Verschillen 
 “Er zijn wel degelijk verschillen met mijn 
beginperiode en nu”, gaat Ingrid verder. ”Vroeger 
werd er door kleuters bijvoorbeeld veel meer gehuild 
op het moment dat ze naar de basisschool moesten. 
Nu is dat veel minder. Ze verblijven in hetzelfde 
pand, ze kennen de gezichten van de leerkrachten 
en van de oudere kinderen en bovendien zijn ze zelf 
ook meer gewend wat betreft oppas, kinderopvang, 
etc. Nog een verschil is, dat er tegenwoordig bijna 
alleen nog maar vrouwen in het onderwijs zitten. 
Dat was vroeger ook anders. Kinderen zijn 
tegenwoordig ook veel mondiger. Ze willen graag 
van ons uitgelegd hebben waaróm we bepaalde 
dingen doen. Vroeger zei je gewoon: ‘Zo is het!’ En 
daarmee was de kous af. Tegenwoordig gaan 
kinderen veel meer een discussie met je aan. Ik vind 
dat wel iets hebben.”  
 
Toen en nu 
“Ja,” vult Hans aan, “maar een nadeel is wel dat 
kinderen minder geduld hebben dan vroeger. Alles 
gaat tegenwoordig sneller en als ik met iemand sta 
te praten, kunnen ze maar amper het geduld 
opbrengen om er niet doorheen te praten. Ze zijn 
gewoon niet meer gewend ergens lang op te 
wachten.’’ Ingrid vertelt verder: “Kinderen zijn 
tegenwoordig veel opener dan vroeger. Ze laten 
bijvoorbeeld heel spontaan voor de klas een dansje 
zien dat ze geoefend hebben. En dat is natuurlijk 
heel leuk.” 
 
Knokken 
Hans: “Nog een belangrijk verschil ten opzichte van 
vroeger is de invloed van de nieuwe media (en 
vooral het internet) op het gedrag van kinderen. 
Nou zitten wij hier nog redelijk beschermd op een 
dorpsschool, maar wij merken echt wel verschillen 
met een school in de stad of een dorpsschool. Op 

onze school hebben we een speciaal pestprotocol en 
komt het minder vaak voor dat kinderen gepest 
worden. Tegenwoordig zie je wel dat er via internet 
gepest wordt en dat is heel vervelend. Dat gebeurt 
vaak anoniem en dan is het moeilijk een schuldige 
aan te wijzen. Vroeger had je veel meer echte 
knokpartijen. Dan werd er onderling flink gevochten 
en moesten de leraren er vaak aan te pas komen 
om de kinderen (meestal jongens) uit elkaar te 
halen. Ze kregen dan allebei straf en daarna was de 
boosheid over en de lucht geklaard. Daarna 
speelden ze gewoon weer samen. Dat is ook heel 
anders dan nu.” 
 
Mister 
Hans: “In het voorjaar bestaat Basisschool Sint Jan 
Baptist 80 jaar. Gedurende die 80 jaar hebben we 
maar 3 verschillende hoofdmeesters gehad. Dat is 
best uniek. Het eerste hoofd van de school was ‘het 
Misterke’ (Van der Heijden van 1929 tot 1950), 
Daarna kwam ‘De Mister’ (Van Boekel van 1950 tot 
1983). Het hoofd van de school werd vroeger door 
iedereen uit het dorp ook aangesproken als ‘mister’. 
Da’s nog een verschil met vroeger. Op school noemt 
iedereen mij wel meester Hans, maar in het dorp 
noemen ze me gewoon Hans! 
 
Verbonden met school 
Ingrid: “Als ik nu terugkijk op de afgelopen 25 jaar 
kan ik eigenlijk alleen concluderen dat ik me echt 
verbonden voel met deze school. Ik heb altijd een 
heel goed contact gehad met zowel de ouders als de 
leerlingen. Jongens en meiden die inmiddels op het 
voortgezet onderwijs zitten, komen nog regelmatig 
op bezoek. Dat vind ik echt geweldig, daar ben ik 
trots op. Ook de band met mijn collega’s is voor mij 
heel belangrijk. Vooral sinds we gecombineerde 
groepen draaien is er veel onderling overleg en 
daardoor wordt de band steeds hechter. Eigenlijk 
zijn het veel meer dan collega’s. Ik ben dan ook blij 
dat ik dit samen met hen heb kunnen vieren!”  
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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

Professionele voorstelling 

Vertelclub haalt professionele  
voorstelling naar Veldhoven 

Betaalbaar familievermaak  
over zotten en dwazen 

Ook geschikt als verjaardagsfeestje of cadeautje 
 
Op uitnodiging van Vertelclub Veldhoven (kortweg 
VerVe genaamd) geeft een professioneel drietal 
zondag 8 maart een familievoorstelling in 
Veldhoven. Het gaat om ‘Het Land van Dwaas en 
Faal’ vol vrolijke verhalen over de kunst van het 
mislukken door Verteltheater Wilde Eend. Dit trio 
wisselt de vertellingen af met allerlei volksmuziek op 
klarinet, accordeon en viool.  
Zo’n anderhalf uur lang, onderbroken door een 
pauze, vanaf 13.30 uur in gemeenschapshuis  
’t Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Zeelst. 
 
De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf acht 
jaar die lekker wil lachen om de domheid van 
anderen. Want wie er boeken op naslaat, ontdekt al 
snel dat elk land in Europa wel een stad of dorp 
heeft, waar alleen maar gekken en dwazen wonen. 
Zij zijn allemaal meesters in mislukken, maar 
ondanks alle tegenslag toch wijs met hun dwaasheid 
en gelukkig met hun pech. 
 
Een kaartje voor het muzikaal getinte vermaak kost 
slechts drie euro, mits uiterlijk 8 februari besteld via 
040-2301405 (bvk tussen 18.00 en 19.00 uur) of 
www.vertelclubveldhoven.nl. Daarna kost de entree 
vijf euro per persoon. Als er voldoende 
belangstelling is, wordt in de namiddag een tweede 
voorstelling ingelast. En dat allemaal op initiatief van 
VerVe, een club amateurvertellers uit Veldhoven en 
omstreken. Die voor de eerste keer op deze manier 
de passie voor de oude vertelkunst  probeert te 
delen met anderen. 
 

Bezoekers van Het Land van Dwaas en Faal krijgen 
een vlotte voorstelling te zien, onder leiding van 
verteller en klarinettist Gottfrid van Eck uit Utrecht. 
Hij vertelt, net als de VerVe-leden, zijn verhalen uit 
het blote hoofd. Eigenlijk een eenvoudige vorm van 
theater, want de vertellingen vereisen wel 
technieken om te kunnen boeien, maar nauwelijks 
kostuums of decor. Zodat ’t Patronaat een 
uitstekende locatie vormt, al is het vanwege de 
beperkte parkeergelegenheid in de omgeving wel 
aan te bevelen om op de fiets te komen. 
 
Gewoon doen, dit familie-uitje! En mocht er iemand 
rond 8 maart jarig zijn: een bezoek aan ‘Het Land 
van Dwaas en Faal’ is beslist een origineel 
verjaardagsfeest, terwijl een entreekaartje een 
verrassend cadeau kan zijn voor elke jarige job.  

Voorstelling van ‘Het Land van Dwaas en Faal’ 
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Concours 2008 

Harmonie Sint Cecilia – Concours 2008 
 
De leden van harmonie Sint Cecilia waren er 
helemaal klaar voor. Het moment om de 
vruchten van hun maandenlange inzet te gaan 
plukken was aangebroken. De dag: zaterdag 
29 november 2008. De reden: Deelname aan 
de concertwedstrijden georganiseerd door de 
Brabantse Bond van Muziekverenigingen. 
 
Die ochtend zal menig lid van het harmonieorkest 
van Sint Cecilia toch wel met vlinders in zijn/haar 
buik zijn opgestaan. Voor een groot aantal leden 
was dit zelfs de allereerste keer dat zij zouden 
meedoen aan een concours. Logisch dat er dan 
enige spanning aanwezig is. 
 
Om de laatste puntjes op de i te kunnen zetten was 
er nog een repetitie ingepland aan het begin van de 
middag. Deze repetitie werd gehouden in Vessem. 
Het busvervoer naar Vessem, de andere locatie en 
de broodjeslunch, dit alles vergrootte nog meer het 
gevoel van eenheid waardoor hopelijk ook het 
resultaat op het podium positief beïnvloed zou 
kunnen worden. 
 
Het wedstrijdprogramma was ondertussen in 
Theater De Schalm al om 10.00 uur 's-ochtends 
begonnen, maar omdat Harmonie sint Cecilia als 
laatste deelnemer aan de beurt was behoefden wij 
ons pas later op de middag bij de wedstrijdleiding te 
melden. Ons optreden stond gepland voor  
18.00 uur. Voor ons speelde de Fanfare "Oefening 
baart Kunst" uit Well die, net als onze harmonie, ook 
in de 1e divisie uitkwamen. 
 
En toen was het onze beurt. Het is toch altijd een 
indrukwekkend gezicht, zeker vanuit de zaal, als ons 
orkest op de bühne staat opgesteld. Het geschitter 
van de lichten in de goud- en zilverkleurige 
instrumenten gecombineerd met de gedistingeerde 
uitstraling van het blauw en zwart van onze 
uniformen is toch waarlijk een lust voor het oog. 
 

Tijdens een concours dient een orkest altijd te 
beginnen met een openingsnummer, gevolgd door 
het verplichte werk en als afsluiting dient er dan nog 
een keuzewerk ten gehore worden gebracht. Voor 
ons betekende dit dat wij begonnen met  
"Concert Prelude" van Philip Sparke gevolgd door  
"Yiddish Dances" van Adam Gorp en het afsluitende  
"Tulsa - A Symphonic Portrait in Oil" van het duo 
Don Gilles en Maurice E. Ford. 
 
Hans Bakker, onze dirigent, kreeg het startsein van 
de jury, de zaal werd doodstil en wij begonnen...... 
 
Na het volbrengen van ons programma bleven wij 
nog op het podium om tijdens de beraadslaging van 
de jury de aanwezigen in de zaal  met muziek te 
entertainen. Uiteindelijk gaf de jury aan dat zij kon 
overgaan tot het bekendmaken van de uitslag van 
alle concertdeelnemers. Je kon de spanning onder 
de aanwezigen voelen toenemen. De dirigenten en 
de voorzitters van de diverse korpsen weden op het 
podium genodigd en de ladyspeaker Mw. Nefs deed 
samen met de voorzitter van de jury de heer  
L. van Diepen het woord. Zij begonnen met het 
opnoemen van de deelnemende orkesten in dezelfde 
volgorde als dat zij tijdens deze wedstrijddag waren 
opgetreden. Dit betekende dus voor ons dat wij, 
gezeten op het podium, gevoelsmatig bijna een 
"eeuwigheid" in misselijkmakende onwetendheid 
moesten doorbrengen. Het ene na het andere korps 
werd genoemd met de bijbehorende uitslag. Zijn 
ontvingen allen een 1e prijs. 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Ouw (k)oers 

Bron: Schoolkoers, Koers van Oers, jaargang 1983 
 
Van twee oud leerlingen van onze school is het 
volgende verhaal: 
 
Herinneringen aan de lagere school 
We zitten nu in de zesde klas van de lagere school, 
en we kijken nu even terug in het verleden. We 
beginnen met de eerste klas van de zes. We leerden 
in die klas de eerste woorden, letters en cijfers lezen 
en schrijven. Als het ouderavond was, mochten we 
op het bord tekenen, en dat vonden we toch zo leuk! 
In de tweede klas zweefden er wel eens krijtjes en 
borstels door de klas. Daarna moest je de krijtjes 
weer terug brengen. Toch hebben we in die klas nog 
veel geleerd. We kregen voor het eerst taalles. In de 
derde klas  werden de vakken steeds moeilijker en 
uitgebreider. Natuurlijk kregen we steeds meer 
vakken. En zo gemakkelijk waren die toen niet! Nu 
zijn we al bij de vierde klas, en daar hebben we ook 
nog iets van te vertellen. In de andere klassen 
kregen we altijd slagbal, maar nu kregen we kastie. 
Dat vonden we erg leuk. We mochten meedoen met 
de wedstrijden van de vijfde en de zesde klas. We 
waren toen tweede geworden ( JIPPIE ) In de vijfde 
klas zaten we bij meester Manders. We wonnen toen 
het kastieen na het ganzenbordspel. In de zesde 
klas zitten we nu bij meneer van Boekel. We 
moesten voorbereidingen treffen voor het vormsel. 
Op 4 juni zijn we gevormd. Ook moesten we de 
Cito-toets maken, die door de meeste kinderen erg 
goed gemaakt was. Ook moesten we 
voorbereidingen treffen voor het afscheid van 
meneer van Boekel. We moeten een lied zingen. 
Ook weet iedereen nu naar welke middelbare school 
hij/zij gaat. Dit was de fijnste school ( klas ) die we 
tot nu toe gehad hebben. 
 
Hans Das en Martijn Tholen..... 

Toen wij aan de beurt kwamen werd wel ons 
puntentotaal genoemd maar werd er niet expliciet 
vermeld dat wij hiermee ook een 1e prijs hadden 
behaald. Dit kwam duidelijk tot uiting in de houding 
van het orkest die op dat moment weinig tekenen 
van vreugde vertoonden terwijl het aantal behaalde 
punten consistent was aan onze concoursprestaties 
in het recente verleden. Eigenlijk is het zelfs een nog 
grotere prestatie wanneer wij rekening houden met 
het feit dat dit schitterende resultaat is bereikt met 
veel "nieuwelingen" binnen het harmonieorkest en 
slechts enkele ingehuurde spelers van buitenaf. Voor 
de lezer die misschien onbekend is met het 
fenomeen "ingehuurde speler" zal ik dit even 
verklaren. Elk orkest mag, afhankelijk van de 
grootte van het orkest, een aantal externe 
muzikanten aantrekken om hen te helpen bij de 
uitvoering van de werken. U kunt hierbij denken aan 
het inhuren van een pianist of een harpist wanneer 
het te spelen werk hier om vraagt. 
 
Pas tijdens de borrel na afloop kwamen de 
gevoelens los en realiseerde men zich dat het ook 
dit maal weer gelukt was. Dit feestelijke gevoel werd 
meegenomen naar het eigen thuishonk  
"d'Ouw School" waar men onder het genot van een 
drankje en overheerlijke worstenbroodjes met elkaar 
nog even de resultaten van het optreden besprak. 
Dat het hierna nog heel gezellig werd zal geen nader 
betoog nodig hebben. Ik denk dat gedurende het 
verloop van deze dag de kern en kracht van onze 
vereniging aan het licht is gekomen, namelijk 
"samen musiceren op hoog niveau maar het wel 
gezellig houden". 
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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 

De wandeling 

De ruienwandeling 
 
Na alle kerstgezelligheid en bijbehorende 
versnaperingen is het heerlijk om lange 
winterwandelingen te maken. Onderweg kunt u dan 
genieten van de mooie winterse natuur en een 
heerlijke kop snert met een snee roggebrood. 
Echter, juist vanwege de kou, houdt niet iedereen 
van zo’n wandeling. Voor deze mensen is er een 
alternatief…een wandeling onder de grond! 
 
De Antwerpse ruien, een ondergronds 
avontuur 
Neem een kijkje in de onderbuik van de binnenstad. 
De ruien onthullen een stuk van de geschiedenis van 
de stad Antwerpen. Dit ondergrondse grachten- en 
riolenstelsel werd in 2005 toegankelijk gemaakt voor 
bezoekers. U kunt een avontuurlijke 
ontdekkingstocht beleven en onderduiken in de 
geschiedenis van een verborgen stukje stad. 

Lengte 1,6 km 
Met de RUIenwandeling van 1,6 km lang wordt dit 
historisch erfgoed opnieuw toegankelijk. Kies tussen 
een bezoek aan het Ruihuis zonder gids of een 
RUIenwandeling van drie uur met een gids.  

Zonder gevaar voor de gezondheid, gekleed in een 
overall en gelaarsd maak je met een ervaren gids 
een wandeling door de onderbuik van een moderne 
stad... Een ondergronds avontuur, toegelicht met 
een tentoonstelling over de geschiedenis van de 
ruien. Daarna keer je terug bovengronds naar het 
Ruihuis. 
 
Locatie en informatie 
Ruihuis 
Suikerrui 21 
2000 Antwerpen 
tel. +32 (0)3 232 01 03 
 
Voor Openingsperiode, tips voor individuele 
bezoekers, toegangsprijzen en aandachtspunten… 
zie www.ruihuis.be of kijk op www.antwerpen.be en 
zoek op ‘ruienwandeling’. 
 
Tip 
De januari uitverkoop in Antwerpen (Solden) start 
op zaterdag 3 januari 2009 en duurt tot 31 januari 
2009.  

Een ondergronds avontuur in de buik van Antwerpen 
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Gezocht: Boeken, platen en cd’s! 
 
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer 
voor de deur. Ook de Koers van Oers is weer van de 
partij met boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens 
een aantal boeken heeft liggen die u weg wilt doen, 
of cd’s en platen heeft liggen die u nooit meer 
beluistert, dan kunt u ze altijd komen brengen of we 
komen ze bij u ophalen.  
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog 
iets hebben wat voor ons interessant is.  
De redactie van de Koers van Oers is er blij mee. 
 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of 
cd’s; neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, ( 040 - 205 32 38.  

Gezocht 

Valentijnsactie BIO 

Op vrijdag 13 februari komt, vanaf 18.00 uur, onze 
BIO jeugd weer bij U langs met de Valentijnskoeken. 
De koeken kosten € 1.70 per stuk en 3 koeken voor 
de prijs van € 5.00. 
Wij hopen net als voorgaande jaren weer op een 
succesvolle verkoop. 
U steunt hiermee de jeugd van onze vereniging en 
wij danken U bij voorbaat 
 
Jeugdcommissie BIO 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O

Lichtstad Revuetheater 

Op zondag 8 maart 2009 om 14.00 uur komt het 
Lichtstad Revuetheater met een wervelende show  
“Sailing to the top” naar de Schalm in Veldhoven.  
Voor alle KBO - leden in Veldhoven en omstreken is 
dit een grandioze kans om van deze revue te 
kunnen genieten.  
Op vertoon van uw KBO - lidmaatschapskaart krijgt 
u namelijk uw toegangskaartje voor slechts € 17,50  
in plaats van de normale prijs van € 21, --. 
Toch een mooie korting!   

Even een tipje van de sluier oplichten: 
Samen met kapitein Carlos Pederini, zijn bemanning 
en een aantal kleurrijke gasten, maken we een 
cruise rondom de wereld.  
Een van de gasten is de oude diva Lola Champagne 
Masarati.  
Zij is op recovervakantie met haar manager en 
kleedster. Haar carrière dreigt ten einde te lopen… 
Gedurende de reis volgt u haar relaas en geniet u 
mee van de wervelende shows aan boord en de 
muzikale uitstapjes naar de landen die de boot 
aandoet.  
 
Zet bovenstaande datum dus alvast in uw agenda 
om er zeker van te zijn dat u op tijd uw kaartje zult 
kunnen bemachtigen.  
 
Gezamenlijke KBO – Activiteiten Veldhoven. 

Adverteerder / advertentie 

”De adverteerder uitgelicht”  
of  

“Wie zit er achter de advertentie?” 
 
In het nieuwe jaar willen we met een 
nieuwe rubriek van start gaan. Hierin 
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. De 
adverteerder die er uitgelicht wordt is 
willekeurig, het wordt bepaald door loten. 
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Stichting Pastoor Vekemans Fonds – Oerle 
‘voor kansarme kinderen in India’  

 
In 2008 kon onze Stichting € 118.664,00 

overmaken naar India. 
 

Nr. Proj.nr. Jaar 2008 - Omschrijving van het betaalde project     Bedrag  €  
 

01 04-070 Financiële hulp in de studie voor de Grihni children - Kodaura (1ste termijn)        3.257,00  
02 07-109 Steun voor de bouw van een naai-/atelierschool en kosten vergunning - Ambikapur        9.721,00  
03 07-120 10 computers en 1 printer voor de Ursuline Secondary School te Jhingo        4.477,00  
04 07-128 Aanschaf en aanleg van solar licht in diverse hostels en gezondheidscentra - 6 dorpen        6.931,00  
05 08-130 Salarissen voor   4 leerkrachten - Middle School - Ordih        1.357,00  
06 08-131 Salarissen voor   4 leerkrachten - Middle School - Bahora        1.417,00  
07 08-132 Salarissen voor   6 leerkrachten - Primary School - Bagra        1.384,00  
08 08-133 Salarissen voor   8 leerkrachten - High School - Dharamjaigarh        1.914,00  
09 08-134 Salarissen voor 10 leerkrachten - Higher Secondary School - Kodaura        2.411,00  
10 08-135 10 computers en 5 printers Middle School Ordih, Ambikapur, Kodaura, Jhingo, Dharamjaigarh     3.828,00  
11 08-136 10 computers en 1 printer   Higher Secondary School en High School - Dharamjaigarh        3.390,00  
12 08-137 10 computers en 2 printers Higher Secondary School en High School te Kodaura        3.500,00  
13 08-138 Financiële hulp ophogen van een stuk grond bij de Primary School in Kheherukhanda        2.156,00  
14 08-139 Inrichting van de naai-/atelierschool te Ambikapur        2.649,00  
15 08-140 Inrichting van de overige klaslokalen van de English Medium School - Dharamjaigarh        8.408,00  
16 08-141 Solar lantaarns voor de hostelmeisjes te Ambikapur           550,00  
17 08-142 Poort en grills in de varanda van de English Medium School - Dharamjaigarh        5.131,00  
18 08-143 Aanschaf van een ambulance voor het gezondheidscentrum - Ordih        8.696,00  
19 08-144 Bouw was-/droog ruimte en het afbouwen van het hostel - Ambikapur        9.274,00  
20 08-147 Bouw was-/droogruimte en inrichting van het hostel - 50 bedden - Mahuapali         8.052,00  
21 08-149 Bedden voor de meisjes (50 stuks) en jongens (100 stuks) in het hostel - Junadih        5.827,00  
22 08-152 Steun voor het volgen van een studie op het sociale vlak - Stephen Sona - Kodaura        1.339,00  
23 08-160 Watertank en afvalwater begeleidingskanaal voor school en hostel - Ambikapur           892,00  
24 08-161 Studiekosten van twee kinderen - Mukthi en Emilda - Ambikapur (1ste termijn)           268,00  
25 08-162 Reparatie van de schoolbus - Dharamjaigarh        1.637,00  
26 08-168 Gedeeltelijke inrichting van het meisjeshostel English Medium School - Dharamjaigarh        2.500,00  
27  2008 Schoolproject Varanasi        3.898,00  
28  2008 Sponsoring 50 kinderen van de Stichting        5.000,00  
29  2008 Sponsoring USCI - sponsorkinderen (sponsorouderschap)        8.800,00 
  

Totaal     118.664,00  
     ========= 

Pastoor Vekemans Fonds 

Het jaar 2008 is voorbij. Tijd om de balans op te maken. In 2008 kon onze Stichting maar liefst € 118.664,00 
overmaken naar India. De inkomsten hiervoor komen uit meerdere hoeken. De kledingactie met behulp van 
onze blauwe containers vormt, naast het stimuleren van het hergebruik ervan in ontwikkelingslanden, ook een 
belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast kwamen er belangrijke bedragen binnen van bedrijven, 
organisaties en personen die een jubileum vierden en in plaats van een cadeau voor zichzelf, een donatie 
vroegen voor ons Fonds. En niet te vergeten de (vaste) weldoeners en sponsoren die ons al jaren steunen met 
een specifieke of algemene bijdrage, zodat wij ons werk in enkele provincies in het zeer arme noordoosten 
van India kunnen blijven voortzetten. 
 
Onderstaand een opsomming van de 29 projecten welke in 2008 door onze Stichting werden gefinancierd, 
waaronder ook de sponsoring van 120 kansarme kinderen. Hen hebben wij, mede door de invoering van het 
USCI - Sponsorouderschap, financieel kunnen helpen in studie, opleiding, opvoeding en opvang. 
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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 

Zoals u ziet een breed scala aan projecten. De 
onderwijsprojecten nemen een belangrijke plaats in. 
Deze projecten zijn niet alleen belangrijk voor de 
bestrijding van het analfabetisme, maar ook voor 
het mondig maken van de kinderen (en daardoor 
indirect ook hun ouders) in de lage kasten, de 
kastelozen en paria’s.  
 
In 2008 bezochten drie bestuursleden het gebied 
waar we actief werkzaam zijn. Na terugkomst zijn zij 
nóg meer gemotiveerd om het werk, dat eens door 
Pastoor Gerard Vekemans werd opgezet, voort te 
zetten.  

Zij waren zeer onder de indruk van de grote 
armoede en de uitgestrektheid van het gebied 
waarin wij werkzaam zijn. Je praat daar, over dagen 
reistijd, in plaats van uren. Om dan zinvol iets aan 
onderwijs te doen moeten de kinderen in hostels 
kunnen verblijven. 
 
Via deze weg willen wij al onze weldoeners en 
sponsoren bedanken voor hun bijdrage in 2008.  
 
Blijft u ons a.u.b. steunen met geld en kleding.  

Er is nog heel veel werk te doen in India. 
 
Wilt u meer informatie, aarzel niet om ons te bellen  
( 040 - 2052712 of ( 040 - 2540632. 
Of breng een bezoek aan onze website: 
www.pastoorvekemansfonds.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur 

Foto: Meisjeshostel Pratappur 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van  
4 januari jl. traden de  
“Drie Wijzen van de Berkt” op. 
Hieronder volgen hun wijze woorden… 
------------------------------------------------ 
Eric: 
Goedemorgen dames en heren, daar zijn 
we weer. Wij zijn de drie wijzen van de 
Berkt. Ja mensen, wij wijzen wat af. 
 
Aad: 
Ja, die club van O.W.W.O. wilde dat wij nog eens naar het 
jaar 2008 zouden kijken. Iemand moet dat doen natuurlijk. 
 
Wim: 
O.W.W.O., wat betekent dat eigenlijk, is dat de naam van 
een voetbalclub? 
 
Aad: 
Ik weet het ook niet. O.W.W.O. ? Misschien hebben die lui 
het hoog in hun bol en staat het voor: Ook Wij Willen 
Opvallen.  
 
Eric: 
Nee Aad, dat betekent Oers West Woont Opperbest. 
 
Wim: 
Wonen in Oers West? Vergeet het maar, eerst moet Oers 
Zuid nog volgebouwd worden, en dat schiet voor geen 
meter op. Er is in 2008 volop gegraven achter de KI, maar 
huizen bouwen, ho maar. 
 
Aad: 
Die archeologen schijnen naar de identiteit van de 
vroegere Oerlenaar gezocht te hebben. En dat mocht wat 
kosten, want ze zijn een hele tijd bezig geweest met het 
zoeken naar Romeinse putten, en zo. 
 
Wim: 
Zat daar ook niet heel veel ijzer in de grond? 
 
Eric: 
Ja, dat zat er wel, maar Rijvereniging Sint Jan had zo 
weinig ijzer opgehaald in december, dat ze daar maar aan 
het graven zijn gegaan. 
 
Aad: 
Ze vonden er ijzeren potten en pannen, en allerlei 
gereedschap uit de ijzertijd. 
 
Wim: 
IJzertijd, dat is toch helemaal niet belangrijk. Er zijn maar 
twee belangrijke tijden: de bronstijd en etenstijd. 

Terugblik Oers 2008 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Eric: 
Toch hebben ze daar ook iets gevonden, alleen hebben ze 
er een half jaar over na moeten denken wat het was. Eerst 
dachten ze dat het een dassenburcht was, maar toen bleek 
het een konijnenhol te zijn.  
 
Wim: 
Maar mag ik jullie er op wijzen dat als ze een das moesten 
hebben, dan hadden ze toch niet zo lang hoeven te graven, 
In Oers wonen toch dassen genoeg. Je hebt Wout Das, 
Tjeu, Jurgen, Ad en nog een hele rits meer.  
 
Aad: 
Ik ken maar ene das, maar dat is wel een hele mooie. 
 
Eric: 
Oh ja, die ken ik ook, gij bedoelt Jolanda Das, van Toine en 
van de Oerse Bikers. 
 
Aad: 
Nee Eric, ik bedoel mijn nieuwe stropdas, vind je hem niet 
mooi. 
 
Eric: 
Jawel, maar ik zie Jolanda toch liever. 
 
Wim: 
Zeg, nog even over die opgravingen. Ik dacht dat ze zilver 
hadden gevonden, ze gaan dat gebied toch Zilverackers 
noemen? 
 
Aad: 
Och dat is nog lang niet zeker. Dat hangt af van de 
DOMBO.  
 
Eric: 
De DOMBO? Wat is dat nou weer? 
 
Aad: 
Dat is een nieuw plan van het Wijkplatform: Dorps 
Ontwikkeling Met Boergondisch Oers. Daarmee willen ze 
Oers nog mooier en meer leefbaar maken. Volgens mij 
gaan ze binnenkort weer verder werken aan dat plan. 
 
Wim: 
Slim van ze om Boergondisch Oers daar bij te betrekken, 
dan is succes verzekerd. Wat hebben wij een lol gehad met 
die Tiroler avond vorig jaar.  
 
Eric: 
En wat een talent zit er in Oers: Vicky Leandros, Hans 
Wurst, Wilma Lowina, de Alpenzusjes, Wilhelm Steinkohl, 
Das Tiener Comité, het was één groot feest en werkelijk 
Ein Festival der Liebe.  
 

Wim: 
Zeg Aad, dat nieuwe plan van het Wijkplatform, moet dat 
eigenlijk niet Wombo heten?  De Gemeente wil toch van de 
naam dorpen af. Ze willen Veldhoven in wijken gaan 
verdelen, dan krijg je toch een Wijk Ontwikkeling, en dus 
een Wombo. 
 
Aad: 
Wombo? Dat klinkt toch helemaal niet, dombo. Laat Oers 
nou maar een dorp blijven. Straks noemen ze  
d’Ouw School nog een wijkcentrum.  
 
Eric: 
Dat is het toch eigenlijk ook. Volgens mij zijn er heel wat 
mensen hier, die er geregeld naar uitwijken. Zogenaamd 
om te vergaderen, je kent dat wel.  
 
Wim: 
Hé Aad, wat ben jij aan het doen. 
 
Aad: 
Ik, ik leer voor hoofdonderwijzer. 
 
Eric: 
Bij Groen en Keurig, daar hebben ze het goed voor elkaar. 
Daar heb je allemaal borden langs de route staan, zodat je 
geen pompoen hoeft te missen. 
 
Aad: 
Ja, van die wegwijsborden. 
 
Wim: 
Nee, bij de Dwaaltuin dan, daar is geen bord te bekennen. 
Iedereen loopt daar verloren. 
 
Eric: 
Oh, daarom staan er altijd zo veel auto’s. 
 
Wim: 
Even iets anders. Wisten jullie dat de KVO vorig jaar het 75 
jarig bestaan heeft gevierd? 
 
Eric: 
De Koers van Oers? Bestaat die al 75 jaar, dat is lang. 
 
Wim: 
Nee Eric, de KVO is de Katholieke Vrouwenorganisatie 
Oerle. Die zijn opgericht in 1933, maar toen heetten ze 
nog de Boerinnebond.  
 
Aad: 
De boerinnebond, dat is toch de KVB: de Klub Voor 
Boerinnen? 
 
Wim: 
Nee Aad, weer mis. De KVB is de Katholieke 
Vrouwenbeweging Brabant. Die vieren dit jaar, in 2009, 
hun 50 jarig bestaan. 
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Eric: 
Als ik die namen zo hoor, dan lijken die verenigingen erg 
veel op elkaar, of heb ik het mis? 
 
Wim: 
Nee je hebt het niet mis. Het zijn allebei verenigingen voor 
Oerse vrouwen, ze organiseren allebei gezellige avonden 
en uitstapjes, ze hebben allebei zo’n 60 leden, en af en toe 
hebben ze ook nog eens gezamenlijke activiteiten. 
 
Eric: 
Maar wat is dan het verschil? Ik hoor alleen maar dezelfde 
dingen. 
 
Wim: 
Het verschil is 5 euro. Bij de KVO is de contributie 35 euro 
per jaar, en bij de KVB 30 euro. 
 
Aad: 
Je kunt wel zien dat de Boerinnen meer geld hebben. 
 
Eric: 
Nu jullie het over geld hebben, die vingers van Tiny 
Renders, hebben jullie die de laatste tijd al eens goed 
bekeken? 
 
Aad: 
Nee, is daar iets aan te zien dan? 
 
Eric: 
Kijk straks maar eens goed. Daar zit een laag eelt op, dat 
is niet te filmen. 
 
Wim: 
Iets in mij zegt, dat jij ons uit gaat leggen hoe dat komt. 
 
Eric: 
Dat komt door de kredietcrisis. Toen de mensen vorig jaar 
die vreemde banken niet meer vertrouwden, kwamen ze 
met al hun geld naar de Rabobank in Oers, daar is je geld 
wel veilig natuurlijk. En wie moest er al dat geld tellen? 
 
Aad: 
Tiny Renders? 
 
Eric: 
Precies, en sindsdien heeft hij eelt op zijn vingers, en 
noemen ze hem op de bank Oom Dagobert Renders. 
 
Aad: 
Weten jullie wie er ook veel geld hebben. De Janus 
Hagelslagstraat. Hebben jullie die carnavalswagen gezien 
en een paar maanden geleden die Temple of Pompoen. 
Alles pracht en praal wat er gebouwd wordt. Centen zat in 
die straat !   
 

Wim: 
Met de carnaval maakten ze een zeer uitgeslapen indruk op 
mij. Ik snap alleen niet dat zij van het Struiske gewonnen 
hebben. Die hadden toch zo’n prachtig lied, dat was een 
echte carnavalshit.  
 
Aad: 
Zou de Janus Hagelslagstraat de jury omgekocht hebben? 
 
Eric: 
Nee dat geloof ik niet, die juryleden, dat zijn echt zeer 
integere mensen. 
 
Aad: 
Nou, dat weet ik nog zo net niet…. 
 
Wim: 
Ze zijn wel allemaal heel content in Oers. Hebben jullie dat 
stuk in de krant ook gelezen. De Oerse mensen zijn het 
meest tevreden van heel Veldhoven. Ze geven hun 
leefomgeving een 7,8. 
 
Aad: 
Zonderwijk scoorde het laagst in dat onderzoek. Die gaven 
hun omgeving maar een 6,6, maar ja wat wil je ook met 
zo’n naam. Zonder Wijk, daar wordt je niet echt vrolijk 
van, en nou wil de gemeente daar toch een wijk van gaan 
maken. 
 
Eric: 
Weten jullie wie er vooral erg tevreden was vorig 
jaar……………?  Wil de Kort. 
 
Wim: 
Hoezo? Wil de Kort. 
 
Eric: 
Nou, dat is toch de voorzitter van de Harmonie, en die 
hadden vorig jaar de Rabo Verenigingsprijs gewonnen. 
Weet je nog wel, dat leverde 1.000 euro op.  
 
Wim: 
Mooi toch, maar ik weet even niet wat jij bedoelt. 
 
Eric: 
Hebben jullie dan niet gezien dat hij een ontiegelijk groot 
huis aan het bouwen is, daar langs de K.I.  Ik ben 
benieuwd hoe hij zijn eigen dadelijk eruit lult, als hij uit 
gaat leggen wat hij met die 1.000 euro gedaan heeft. 
 
Aad: 
Ho, ho, ho, wie stelt moet bewijzen. 
 
Wim: 
We moeten het nog even hebben over iemand die zich niet 
meer hoeft te bewijzen. Jullie kunnen hem kennen van de 
carnaval en van Chant’Oers. 
 
Eric: 
Misschien hebben jullie hem ook wel eens in de kerk 
gezien, achter een orgel. 
 
Aad: 
Aan de toetsen van een keyboard, of aan de zijde van zijn 
Bea. 
 
Wim: 
We hebben het natuurlijk over Kees de Jong, en ik wil hem 
vragen of hij even naar ons toe wil komen. Graag wil ik 
ook Harry van der Zanden verzoeken om ons af te komen 
lossen, want hij kan veel beter dan wij vertellen waarom 
Kees zo’n bijzondere Oerse mens is. 
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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

Geldinzamelingsactie 

Basisschool voert actie voor 
Papegaaienpark Veldhoven 
 
Basisschool St. Willibrordus uit Middelbeers 
heeft in de weken voor Kerstmis een actie 
gehouden om geld in te zamelen voor 
Papegaaienpark Veldhoven. Dit park, ook wel 
bekend onder de naam Stichting NOP, is een 
opvangcentrum voor dieren in nood. Meer dan 
4000 papegaaien en andere vogels hebben 
daar inmiddels een plaats gevonden in mooie 
ruime volières.  
Toen conciërge Leo de Brouwer, samen met zijn 
vrouw en kleinkinderen, vorig jaar het 
Papegaaienpark bezocht raakte hij zwaar onder de 
indruk van het vrijwilligerswerk dat daar wordt 
verricht. Hij zag ook wat er allemaal nodig is om een 
dergelijk opvangcentrum zonder subsidie in stand te 
houden.  

Het was dan ook zijn initiatief om de opbrengst van 
de jaarlijkse kerstactie van basisschool  
St Willibrordus, waar hij werkzaam is, dit jaar 
daarvoor te bestemmen. Ieder jaar staat er in de 
patio van de school een prachtig versierde 
kerstboom van wel 4 meter hoog. Die wordt voor de 
kersvakantie verloot onder de leerlingen die 
daarvoor lotjes kunnen kopen. De boom wordt bij de 
winnaar thuis gebracht en opgebouwd, precies zoals 
hij in de patio van de school staat.  

De actie was een succes, de loterij bracht maar liefst 
500 Euro op. Maar dat was voor Leo de Brouwer nog 
niet het einde. Hij benaderde ook een aantal 
bedrijven in Middelbeers en omgeving om de actie te 
steunen. Er werden daarom op woensdag 7 januari 
twee cheques overhandigd aan directeur  
Tonny van Meegen van Stichting NOP. De omvang 
van de 2e cheque houdt Leo nog geheim, maar hij 
laat wel weten dat het een aanzienlijk bedrag is.  
 
Een delegatie van 25 mensen kwam op 7 januari om 
9.30 uur van Middelbeers naar Veldhoven om de 
cheques te overhandigen.  
Uit iedere klas komt er een leerling mee die de 
papegaaien-kleurwedstrijd heeft gewonnen. Ook de 
directeur van de school, een aantal begeleiders en 
natuurlijk initiatiefnemer Leo de Brouwer, wiens 
laatste jaar het is als conciërge van Basisschool  
St. Willibrordus, zijn aanwezig. 

De kerstboom die werd verloot. 



25 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Voor de Maxioren is de eerste groep van het nieuwe 
jaar ook al weer geweest. De leiding had er eindelijk 
aan gedacht om batterijen te kopen en dus konden 
we eindelijk spelen met de pratende bal die we van 
Sinterklaas gekregen hadden. Een ander leuk spel 
dat we gedaan hebben, was het chips eten met een 
vork als je 6 had gegooid met de dobbelsteen. Dat 
bleek nog best moeilijk te zijn, maar wel lekker 
natuurlijk.  
 
Heb je na het lezen van dit stukje zin om een 
keertje te komen kijken, dat kan natuurlijk altijd!!  
 
Voor meer info kijk op www.jongnederlandoerle.nl of 
mail naar anja_vd_velden@hotmail.com 

Jaarafsluiting 

Verslag jaarafsluiting Jong Nederland 
 
Afgelopen jaar hebben we afgesloten met weer een 
hoop leuke activiteiten. Zo heeft de 
vrijdagavondgroep in december hun jaarlijkse 
groepsweekendje gehad, het was weer een gezellige 
boel. Buiten was het koud maar gelukkig sliepen we 
gezellig met zijn allen in de blokhut waar het lekker 
warm was.  
Zaterdagochtend hebben we eerst met een aantal 
kinderen getimmerd en vogelhuisjes gemaakt. De 
rest van de groep had hier niet zo veel zin in en 
heeft lekker gevoetbald. 's Middags hebben we met 
zijn allen een Sinterklaasactiviteit gedaan en 's 
avonds aten we lekker frietjes!!!  
Toen we allemaal klaar waren met eten zijn we snel 
in de auto gestapt voor een potje laserschieten waar 
iedereen lekker zijn energie in kwijt kon. Toen we 
weer terugkwamen hebben we nog in de blokhut op 
een groot scherm met zijn allen vanaf ons 
luchtbedje films gekeken. De volgende ochtend zijn 
we nog even lekker met zijn allen gaan schaatsen en 
toen was het weekend al weer afgelopen. Wat vliegt 
de tijd toch als je het leuk hebt!!  
Op naar een nieuw jaar vol met leuke activiteiten bij 
Jong Nederland Oerle!!! 
 
Verder hebben we in december ook weer onze 
jaarlijkse kerstactie gehad. Met alle kinderen zijn we 
langs de deuren geweest om geld in te zamelen voor 
onze vereniging. Dit jaar door flessen bier te 
verkopen. Deze bleken erg in trek en we hebben dan 
ook een mooi bedrag opgehaald waar we weer leuke 
activiteiten mee kunnen financieren. We willen de 
mensen uit Oerle dan ook hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage!!!  
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Knutselen: VOEDERHUIS 
 

Wat heb je nodig:  
• Leeg melkpak. 
• Kwast.  
• Verf. 
• Schaar. 
• Niettang (nietmachine en tacker). 
• Stuk touw. 
• Voeder  
 
Neem een melkpak en maak dat goed 
schoon van binnen. Maak dan vier grote gaten in de 
zijkanten van het pak, vlak boven de onderkant. 
Zorg dat je ongeveer een centimeter van de randen 
blijft omdat anders het pak te slap wordt.  
Maak ook de bovenkant goed dicht en gebruik hier 
bijvoorbeeld een niettang voor.  
 
Maak een mooi gaatje bovenin zodat je het 
voederhuisje straks kan ophangen. Nu het pak 
helemaal goed verven. Ook de binnenkant. Gebruik 
bijvoorbeeld twee kleuren, maar je kan het pak 
natuurlijk ook versieren.  
 
Als je wilt dat de voederplaats wat langer meegaat 
kun je het geheel ook lakken. Doe dat buiten in 
verband met de giftigheid van de lak. (Of vraag het 
even lief aan je vader.)  
 
Na het drogen het huisje buiten ophangen en 
natuurlijk wat vogelzaad erin of stukjes brood. En 
dan maar wachten tot de vogels het gevonden 
hebben. Wees niet bang als ze niet vlug komen. Het 
kan soms namelijk best een week duren voor de 
vogels de plek hebben gevonden.  

Puzzelen: Van stip tot stip 
 

Verbindt de nummer 1 t/m 83 door middel van een 
pen of potlood.  
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Uitslag kleur/knutselplaat van November 2008;  
“Sint en Piet op de tandem” 

bouwt hij dan van alles van. En zijn grote broer Bart 
heeft iets heel groots van Knex en dat kan hij 
helemaal alleen in elkaar zetten. Nou, ik vind het 
knap. Ik vind het altijd moeilijk om iets van een 
tekening af, na te maken. Maar dat zal wel aan mij 
liggen. Verder speelt hij wel eens een spelletje op de 
computer. Maar geen spelletje op Spele.nl, maar 
zo’n spelletje dat in een doosje zit en die moet je 
dan in de computer doen en dan kan je het spel 
spelen, volgens Stan. Op de televisie kijkt hij graag 
naar de zender Nickelodeon. En dan naar één 
programma, naar een figuurtje en dat figuurtje 

heet: SpongeBob. SpongeBob 
woont in een ananas op de 
bodem van de oceaan. Hij is 
de liefste en eerlijkste 
zeespons die er bestaat, 
maar op de één of andere 
manier raakt hij altijd in de 
problemen. Ondanks al zijn 
goede bedoelingen heeft hij 
blijkbaar gewoon aanleg voor 
avontuur. Maar met zijn 
enorme optimisme en met de 
hulp van zijn beste vrienden 
weet hij elke tegenslag te 
overwinnen. En Stan heeft 
ook een boek dat hij graag 
leest. Of liever gezegd een 
boek dat papa of mama hem 
voorleest. Het is een boek 
met Winnie de Poeh in de 
hoofdrol. Winnie de Poeh. 
Winnie is een lieve beer en 
heeft net als SpongeBob ook 
veel vrienden. Om er een 
paar te noemen, je hebt: 
Teigertje, Knorretje, Ieoor en 
Lumpy. 
Als ik nog een vraag stel over 
eten, wat Stan wel lekker 

vindt en wat hij niet zo lekker vindt, moet hij weer 
heel goed nadenken en weet hij het eigenlijk niet. 
Ja, hamburgers die vindt hij wel lekker. 
Nu Stan dank je wel voor het beantwoorden van de 
vragen. Ik vind dat je de vragen die ik stelde heel 
goed kon beantwoorden. En dat zonder je vader of 
je moeder erbij. Oma was er wel bij en die vond dat 
jij het ook heel goed had gedaan. Super! 
Ga maar iets leuks kopen van de cadeaubon; die 
heb je echt verdiend. 
 
Willen jullie ook een cadeaubon winnen, kleur dan 
de kleurplaat en stop hem in de gele brievenbus bij 
d'Ouw school, en wie weet sta jij volgende keer in 
de Koers van Oers. 
 
Houdoe,  
en tot de volgende Koers van Oers.  

Hallo allemaal, 
 
Ik geniet nog lekker van de kerstvakantie, als ik 
voor dit verhaaltje op pad ga. Het is een prachtige 
zonnige dag. Een beetje koud, maar dat hindert 
niet. Alles beter dan regen. Nu kan je nog leuke 
dingen buiten gaan doen, zoals schaatsen. Dit kan 
op een kunstijsbaan, maar als het nog even door 
blijft vriezen, kan je lekker op sloten of op een 
bevroren meertje gaan schaatsen. Schaatsen op 
natuurijs en daarna lekker een warme kop 
chocolademelk drinken. Hmmm lekker! Maar dan zal 
het nog een paar dagen 
moeten vriezen om op 
natuurijs te kunnen 
schaatsen. 
Ik ben op deze zonnige dag 
op mijn eigen arrenslee, de 
fiets, naar iemand toe 
gegaan. Diegene heeft de 
sinterklaas kleurplaat 
prachtig ingekleurd. Om 
weer even ons geheugen op 
te frissen, Sinterklaas zat 
achter op een tandem bij 
zwarte piet. Zwarte piet zat 
lachend voorop en moest 
goed opletten om de juiste 
weg naar Nederland te 
vinden. Aan de wegwijzer te 
zien, fietste hij de goede 
kant op. Sinterklaas moest 
ook flink trappen, om zwarte 
piet te helpen om op tijd in 
Nederland aan te komen. 
Het was zwaar, want op de 
bagagedrager zat ook nog 
een grote zware zak met 
cadeautjes, die Sinterklaas 
op de bagagedrager vast 
had gemaakt. Uit die zak 
met cadeautjes viel een pakje en er kwam nog net 
een hoofd van een beer boven de zak uit. Ik ben 
benieuwd wie die beer van zwarte Piet en 
Sinterklaas op pakjesavond heeft gekregen. 
Maar om weer even terug te gaan naar het begin 
van mijn verhaal, ik ben naar een jongen toe 
geweest. Toen ik de keuken binnen kwam was hij al 
helemaal klaar, om mijn vragen te beantwoorden. 
Hij is 5 jaar oud en wordt in februari 2009, 6 jaar. 
Hij is de jongste van de drie kinderen. Hij heeft geen 
zusjes, wel twee oudere broers. Het lijkt wel een 
raadseltje. Zijn oudste broer heet Bart, en zijn 
andere broer heet Wouter. En de winnaar heet: 
STAN VAN VLERKEN. 
Stan zit in groep 2 b van de sint Jan Baptist. Hij zit 
in de klas van juf Dana en juf Rachel. Zijn vriendjes 
heten Aron en Marc. Als ik hem vraag wat hij leuk 
vindt om in de klas te doen, zoals bijvoorbeeld leren 
lezen, rekenen of iets anders, dan weet hij het 
eigenlijk niet. Daar moest hij eens even goed over 
nadenken. Wel speelt hij thuis graag met Knex, daar 
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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 2 februari 2009 
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 Januari 2009’ en druk de pagina af. 



Agenda 2009 
Januari  
15 KBO: Eten bij de WOK, Heuvel in Zeelst 
17 19.00u Presentatie van de communicanten 

in de kerk 
19 KVB: Jaarvergadering 
21 KVO: Jaarvergadering 
24 Oud papier ophalen 
  
Februari  
1 TCO: Dagje sneeuw.  

(bij slecht weer op 15 febr.) 
9 KVB: Mark Kapteijns 
13 BIO: Verkoop Valentijnsharten 
19 KBO: Eten bij De Uitdaging, Oerle 
21 t/m 24 Carnaval 

21: Carnavalsoptocht Oerle 
22: Carnavalsoptocht Veldhoven 

27 TCO: Dagje stad 
28 Oud papier ophalen 
  
Maart  
9 KVB: Mevr Menza: vertelt hoe ze 'n 

bestaan opgebouwd heeft na haar vlucht 
uit haar geboorteland 

17 KBO: Eten bij Creme de la Creme, Meiveld 
20 TCO: Info avond braderie 
21 Harmonie: concert Gé Reijnders in de 

Schalm 
28 Oud papier ophalen 
30 KVB: Doe-avond Pasen 
  
April  
4 Veldhovens Spektoakel in de Heiberg 
5 TCO: Braderie 
11 Ophalen Klein Chemisch afval: 

8.30u-10.15 u kerkplein Oerle 
16 KBO: Eten bij Merlijn, v. Vroonhovenlaan 

57 
19 Eerste H. Communie 
20 KVB: Lezing over diabetes door Lenie de 

Wijer 
25 Oud papier ophalen 
29 Koninginnenacht in d’Ouw School 
  
Mei  
11 KVB: Moederdagviering 
16 TCO: Feestavond 
23 Oud papier ophalen 
31 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 
  

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 

De volgende kopijdatum is 
2 februari 2009 

Juni  
1 Harmonie: Pinksterconcert 
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  

14 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre: 
Rabo familiefietsdag 

14 Oerse motortoertocht 
14 BIO: Knegseltoernooi 
18 KBO: Eten bij Oude Garage,  

Peter Zuidlaan, Zeelst 
20 BIO: Feestavond 60-jarig bestaan 
21 BIO: Koppelschiettoernooi ivm 60-jarig 

bestaan 
27 Oud papier ophalen 
29 KVB: tea party/afsluiting van het seizoen 
  
Juli  
11 + 12 TCO: Oudste tiener weekend 
25 Oud papier ophalen 
  
Augustus  
22 Oud papier ophalen 
27 t/m 30 TCO: Bivak 
  

September  

5 TCO: Afsluitingsavond 
8 KVB: lange fietstocht 

12 Ophalen Klein Chemisch afval: 
8.30u-10.15 u kerkplein Oerle 

19 t/m 22 Kermis in Oerle 
19: Opening Kermis 

26 Oud papier ophalen 
30 KVB: 50-jarig bestaan 
  
Oktober  
12 KVB: doe avond Herfst 
24 Oud papier ophalen 
26 KVB: Lezing 
  
November  
4 gezamenlijke avond KVB/KVO 


