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Lucy van der Aa, Ad Adriaans, Selma van Balen,  
Bart van den Boogaard, Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx, 
Carolien Sandkuijl - Kickken, Chris Sandkuijl,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 

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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Was ist das? 

Gevonden tijdens onze vakantie:  
Das met dassenburcht. 

Ingezonden door familie Vorstenbosch. 

Benefiet concert 

Jubilerend koor geeft een benefiet 
concert op 8 november 2009 
 
Het Gospelkoor Messengers of Joy bestaat dit jaar 
20 jaar. Om dit feit te vieren geeft het koor een 
benefietconcert. 

Het concert wordt gehouden in de  
 
H. Jozefkerk, Lange Kruisweg 7 te Veldhoven  
Datum: 8 november 2009  
Aanvang: 14.00 uur. 
De entree is vrij. 
 
Deelnemende koren/zanggroepen aan dit concert 
zijn: 
Adaja Gospelkoor uit Uden – Perfect Sound 
Vocalgroep uit Valkenswaard – Hajim Zangroep uit 
Veldhoven – Veldhovens Kinder- en Jeugdkoor – 
Messengers of Joy Gospelkoor uit Veldhoven. 
Met dit concert willen wij een goed doel 
ondersteunen nl. het  
Diaconaal Centrum Eindhoven. 
(www.dceindhoven.nl).  
Zij hebben geld nodig voor de inrichting van de 
spreekkamer. Om dit gerealiseerd te krijgen, is er 
natuurlijk veel geld nodig. Daarom willen wij met 
ons jubileumconcert hun daarin ondersteunen. Er 
wordt hiervoor tijdens het concert een collecte 
gehouden. Als U DCE anders wilt steunen kan dat 
ook door een bijdrage over te maken op 
Rabobank rekeningnummer 150201176 t.n.v. 
Gospelkoor Messengers of Joy inzake 
Benefietconcert te Veldhoven. 
 
Heel graag tot ziens op ons concert. 
Jubileumcommissie: Yvonne Hosmar, Wilma 
Louwers, Ellen Waarma en Caroline van Woerkom. 
Kitty Tholen, secretaris. 

Het jubilerende Gospelkoor Messengers of Joy. 

Zang- en muziekinitiatief 

Wij, een paar meiden uit Wintelre, zijn door het 
Rabo 100 concert enthousiast geworden om muziek 
te maken in groter verband. Op dat moment is 
duidelijk geworden dat er veel muziek- en 
zangtalent rondloopt in de regio! 
Wij denken dat er na de fantastische inspanning en 
training van afgelopen jaar, in Oerle en Wintelre 
ruimte is voor een nieuw zang- en muziekinitiatief! 
Wat het precies moet worden weten we zelf ook nog 
niet precies; misschien een popkoor, misschien wel 
een bigband met zangers of misschien nog iets heel 
anders.  
We willen natuurlijk de bestaande koren en 
muziekgezelschappen absoluut niet vervangen, 
maar gewoon kijken of er ruimte is voor wat nieuws! 
 
Heb jij, net als wij, zin om op een frisse en nieuwe 
manier aan de slag te gaan met zang en / of muziek 
of ken je iemand die hier wel oren naar heeft?  
Laat het ons dan weten en kom naar de 
startbijeenkomst! 
 
Datum: 15 oktober 2009 
Locatie: De Rosdoek in Wintelre 
Tijd: 20.30 uur 
 
We willen graag weten hoeveel appeltaart we 
moeten bakken.  
Meld je daarom aan door een e-mail te sturen naar 
wegaanervoor@hetnet.nl of bel met  
Chantal Brans ( 06-25048667. 
 
Mocht je wel interesse hebben, maar niet in de 
gelegenheid zijn om te komen, horen we dit 
vanzelfsprekend ook graag.  
Dan houden we je op de hoogte van de uitkomsten!  



2 

Column Wil van de Vorst 

Wil van de Vorst schrijft maandelijks 
een column in de Koers.  
Over grote en kleine Oerse zaken. 

Die eten 
 
Mijn huisarts was snip- en snipverkouden. 
Hij zei tegen me: ‘Wil, je moet gaa lijden’. 
Ik zeg: ‘Sorry?’ 
‘Je bed te zwaar, je boet op dieet. Je BMI is 28. Dat 
is diet gezod’ 
‘U bedoelt dat ik moet lijnen? Mag ik dan nie meer 
eten?’ 
‘Die eten is ook ongezod. Je moet midder eten en 
meer bewegen.’ 
Hij nam zijn zakdoek en blies ‘m vol. 
 
‘Mag ik wel nasi hebben?’ 
‘Dazzi is prima, maar met mate.’ 
‘En bananen?’ 
‘Badade zijn zelfs heel gezod.’ 
‘Snickers ook?’ 
‘Sdickers is datuurlijk fuddest!’ 
 
‘Dokter, ik probeer al drie jaar te lijnen, maar het 
lukt steeds niet.’ 
‘Lijden is een kwestie vad disciplide’, verzekerde hij 
me. 
Zijn ogen waren rooddoorlopen. 
Wie is er hier aan ’t lijden. 
‘Er moet 15 kilo af’, snifte hij. 
Da’s meer dan een volle emmer snot. 
‘Hoe moet ik dat aanpakken dokter?’ 
 
‘Je hebt toch een collub in de Koers? Zet ’t daar 
maar id, dat motiveert.’ 
‘In mijn column? Haha, u denkt toch niet dat ik gek 
ben? Dan weet heel Oers dat ik op dieet ben’. 
‘Idderdaad. Ik lees id de Koers vad dovember wel of 
’t is gelukt’. 
‘Ik zal ’t overwegen, ik bedoel afwegen, ik bedoel... 
Tot ziens dokter. En beterschap.’ 
‘Bedakt en tot zieds Wil, volgede patiëd!’ 
 
PS. Ik vroeg ‘m trouwens ook nog of ie zijn praktijk 
in Oers zou willen vestigen. Zou toch mooi zijn! 
Hij zei: ‘Daar heb ik best zid id. Oerledaren zijd fijde 
medsen. Ik zal erover dadekken.’ 

Kinderen uit Oerle en omstreken, 
 
Op 15 november zal ik, Sinterklaas en mijn gevolg, 
weer een bezoek brengen aan het mooie kerkdorp 
Oerle! 
Ouders let op dit is een week eerder dan 
andere jaren! 
 

• Om 14:00 uur zal ik mijn tocht beginnen in de  
Oude Kerkstraat en via het Ruiske, het Stepke,  
de Welle en de Boonberg mijn eindbestemming 
d’Ouw School rond 15:00 uur bereiken. Daar zal ik 
buiten de aanwezige Hinnekers en de Harmonie 
danken voor de begeleiding tijdens deze rit.  
 
Aansluitend wordt er binnen een gezellig feest 
gegeven, waar iedereen uit Oerle van harte 
welkom is, 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 4 december een 
bezoek brengen aan Basisschool St. Jan Baptist en 
de peuterschool de Tamboerijn. 
 
Sint bezoekt de peuters en alle klassen van de 
basisschool. Ook kinderen die niet op de 
peuterschool zitten zijn van harte welkom op deze 
ochtend! 

 

• Chocolademunten. 
 
De leden van het St. Nicolaas Comité hebben 
besloten om u niet persoonlijk te bezoeken maar 
collectebussen te plaatsen op de feestlocatie, voor 
het ophalen van de chocolademunten.  

 
Het Sint Nicolaas Comité wenst eenieder een fijne 
middag! 
 

Lian, Esther, Jan, Petro, Corne, Sandra  

Intocht Sinterklaas 
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Uitslag SNL loterij 2009 

UITSLAG KERMISLOTERIJ 2009 
NIEUWE LEVENSKRACHT OERLE 
 
Van 19 t/m 22 september onder een mooi 
najaarszonnetje, was de kermis in Oerle. 
Op zaterdag werd de kermis geopend door  
ca. 225 Oerlese kinderen, die getooid met ballonnen 
in optocht achter harmonie, vanaf de basisschool 
naar het kermisterrein liepen. Met het oplaten van 
de ballonnen werd de kermis geopend.  
Gesponsord door de Rabobank Oerle-Wintelré en de 
gemeente kregen alle deelnemende kinderen voor 
elke attractie een vrijkaartje. 
 
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle was wederom 
aanwezig met de brievensportkraam en een loterij. 
Met de opbrengsten kunnen weer activiteiten voor 
de plaatselijke zieken en gehandicapten worden 
ontplooid. 
De trekking van de loterij werd op dinsdagavond 
omstreeks 21.00 uur verricht door dhr. Renders, 
directeur van de Rabobank Oerle-Wintelré. 
Ook dit jaar zijn er weer enkele levensmiddelen 
pakketten verloot onder de bezitters van SNL-loten, 
welke ter plaatsen aanwezige waren bij de trekking. 
Het bestuur dankt iedereen die door middel van een 
donatie, het meespelen met de brievensport of de 
loterij, zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 
 
 
Hieronder de uitslag van de loterij trekking; 
 
Prijs en beschrijving: Lotnr: 
 1e Prijs: Dames of heren fiets 0349 
 2e Prijs: Hogedrukreiniger 3833 
 3e Prijs 5-Delige pannenset 1657 
 4e Prijs: Poppenwagen met pop 3817 
 5e Prijs: 70-delig Servies 2266 
 6e Prijs: Kinderfiets 10” 0712 
 7e Prijs: 60-Delige bestekset 3586 
 8e Prijs: Wandslanghaspel 15 m slang 2493 
 9e Prijs: Staafmixer 3 in 1 2109 
10e Prijs: Trolleykoffer 2170 
11e Prijs: Fohn 2200W 2682 
12e Prijs: Kabelhaspel 20 m 3x1mm 1854 
13e Prijs: Papiersnijder 0643 
 
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van 
het juiste lot, worden afgehaald bij  
Henk Senders, Oude Kerkstraat 57, te Oerle 
Telefoon: ( 040 – 205 22 39 

Oerse M-viertal 3e van Nederland! 
 
Zaterdag 4 september 2009 te Ermelo is het Oerse 
M-viertal van de rijvereniging St. Jan 3e van 
Nederland geworden! Ondanks de slechte bodem 
reden de vier dames twee nette proeven die goed 
waren voor de derde plaats. Opvallend was dat het 
Oerse viertal evenveel punten had gescoord als het 
viertal dat de zilveren medaille kreeg omgehangen. 
Het viertal wordt gecommandeerd door Magaret Das 
en getraind door Ine van de Looy en  
Patrick Man in 't Veld. 
 
1. LR ’t Blauw Gele Vendel - Pijnacker - 68,60%  
2. LR De Graafschap - Vorden - 68,00%  
3. Sint Jan - Oerle - 68,00% 

Op de foto het bronzen M-viertal (v.l.n.r.) 
Marianne Huijbers met Sasche, Josien van Oorschot met 
Reve de Jalice, Linda van Akere met Zoltan Utopia, Rixt 
Feenstra met Vince. 

Rijvereniging in de prijzen 
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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 

OPENING NOVY WINTELRE 
 
Novy is weg uit Vessem, maar op woensdag  
21 oktober a.s. opent Novy haar deuren in Wintelre.  
U bent van harte welkom om onze vernieuwde winkel 
te komen bewonderen. 
De opening van onze winkel wordt feestelijk gevierd 
door u in de week van de opening te mogen verrassen 
met spectaculaire aanbiedingen.  
Op dinsdag 20 oktober wordt speciaal voor de 
gelegenheid een openingsfolder verspreid in Wintelre 
en omstreken. 
 
Novy is dé complete winkel voor alles in en rondom 
het huis op het gebied van schoonmaken, opbergen, 
koken en tafelen, interieur, tuinaccessoires en nog 
veel meer. Daarnaast heeft Novy altijd een zeer 
afwisselend assortiment cadeauartikelen voor ieder 
moment van het jaar.  
Novy heeft in haar assortiment gerenommeerde 
merken waaronder Philips, Tefal, BK, Gero, Brabantia, 
Curver, Leifheit en nog vele andere. 
 
Regelmatig brengen wij folders uit met de nieuwste 
snufjes en scherpe aanbiedingen, die wij in de directe 
omgeving van de Novy winkels huis-aan-huis 
verspreiden. 
 

Maar ook nu kunt u al bij ons terecht voor alle 
bovenstaande artikelen,  

bloemen, glas, verf, behang en drogisterijartikelen. 
 

Tevens hebben wij nu een grote 
verbouwingsopruiming met kortingen tot 

maar liefst 70%!!!!!  
 

Wij kijken er naar uit om u te begroeten in onze 
vernieuwde winkel.  

 
Groeten van Ans Schennink en medewerkers 

Willibrordusstraat 1, 5513AB Wintelre,  
( 040-205-1241 

(advertentie) 
Uitslag loterij De Hinnikers 

Uitslag van de loterij 2009. 
 
Op de laatste avond van de Oerse kermis,  
dinsdag 22 september, heeft de heer Renders, 
directeur van de Rabobank Oerle-Wintelre, de 
prijswinnaars bekend gemaakt van jaarlijkse loterij 
van ponyclub “de Hinnikers”. 
 
De ponyclub wil graag iedereen bedanken voor het 
kopen van onze loten. 
De opbrengst is bestemd voor extra activiteiten 
binnen onze club. 
 
De hoofdprijs, een weekend ponypark 
Slagharen, is gevallen op lotnummer  02236 
 
2 Black&Decker accu boormachine 01171 
3 Princess bakplaat 00615 
4 Nokia telefoon incl. KPN 02103 
5 Digitaal fotolijstje 00116 
6 Sporthorloge 01520 
7 Pokerset  01497 
8 Snoeischaar 01310 
9 Pannen Onderzetter 00308 
10 Fietscomputer 01837 
11 Isoleerkan 02433 
12 Elektrische puntenslijper 00575 
13 Zaklamp 02602 
14 Scharenset 01640 
15 Badzout cadeauverpakking 02613 
 
Bent u in de prijzen gevallen en in het bezit van het 
juiste lot, bel dan naar: ( 06-40470301. 
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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 

Overpeinzingen 

Diner in bad. 
 
Hij heeft spijt als haren op 
zijn hoofd en toevallig heeft 
hij er nog heel wat op staan. 
Het had hem zo’n leuk idee 
geleken … diner in bad!  
En dat nog wel als 
verjaarscadeau!  
 
Ja, hij kon niet zeggen dat zijn vrouw er veel moeite 
mee gehad had om hem daartoe over te halen. 
Tenslotte waren zowel in bad zitten als eten twee 
grote hobby’s van hem.  
Hij had in bad gezeten en zij had gekookt. Heerlijk 
gekookt zoals hij al jaren van haar gewend is.  
Op het badplankje had ze al dat lekkers uitgestald 
en hij had gegeten en gegeten. Hij kon er niet 
genoeg van krijgen.  
En hij had totaal niet gemerkt dat hij behoorlijk aan 
het uitdijen was gegaan. Zo erg zelfs dat hij nu het 
bad niet meer uit kon komen.  
 
Zijn vrouw had daarom de politie gebeld, maar ook 
die hadden hem met geen mogelijkheid uit zijn 
benarde positie kunnen bevrijden en intussen was 
het water aardig koud geworden.  
Het bad was lang niet meer zo aangenaam als hij 
het zich had voorgesteld.  
 
Oh jee, hoor … daar gaat de deurbel weer! 
  
Dat zal dan de brandweer zijn die de politie 
gewaarschuwd heeft om hem toch nog enigszins 
heelhuids uit deze badkuip te krijgen.  
 
Met veel kabaal komen ze binnenvallen en schieten 
in de lach terwijl hij hulpeloos in het almaar kouder 
wordende water zit.  
Maar goed, dan steken ze eindelijk de handen uit de 
mouwen (kon hij dat ook maar doen, maar aan zijn 
naakte lijf zitten geen mouwen) en met man en 
macht beginnen ze te rukken en te trekken.  
Plots flitst er een licht en … 
Oh nee … ook dat nog! Zijn vrouw heeft de krant er 
bij gehaald! 
Nou leest morgen heel de buurt wat er vandaag is 
voorgevallen en zal iedereen weten hoe hij zijn 
verjaardag heeft doorgebracht.  
En hij voelt zich helemaal niet jarig meer! 
 
Thea. 

Nieuw logo BIO 

BIO heeft een nieuw logo. 
 
Dameskorfbalvereniging BIO heeft een nieuw logo 
en is gemaakt en geschonken door Questo Reclame 
uit Eersel. Questo is van origine een Oers bedrijf 
(voorheen Letterdesign). Het is uitgegroeid tot een 
full-service reclamebureau dat mooie campagnes 
ontwikkelt, websites bouwt en reclamematerialen 
bedrukt. Ze beschikt over een grote eigen ontwerp- 
en productieafdeling. John Lavrijsen draagt Oerle 
nog steeds een warm hart toe. Zo heeft Questo 
onlangs ook, pro deo, de prachtige website 
BrechjeWidlak.nl (voor onze tennisster) ontwikkeld 
en RKVVO een enorm grote vlag cadeau gedaan. 
Kijk maar eens op Questo.nl om te zien wat voor 
moois het bedrijf allemaal produceert. 

John is erg enthousiast over het nieuwe logo van 
BIO: ‘We hebben het oude logo als uitgangspunt 
genomen. Het heeft een moderner jasje en meer 
glans gekregen. De letter O is voortaan een korfbal. 
Zo heeft het logo een sportieve metamorfose 
ondergaan’. Het bestuur en de leden van BIO zijn 
erg blij met het nieuwe logo, gezien de vele 
positieve reacties. 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O

John Lavrijsen van Questo bevestigt het nieuwe 
logo van BIO op het clubhuis ”d’n Anbouw”. 
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Parochieberichten: 

Huwelijk: 
@ Remko vd Berg en Connie vd Wal, Capella 4 
@ Paul van Diessen en Yvonne Nouwens,  

A.P. de Bontstraat 15 

Overleden: 
† Hendrik Sanders, echtgenoot van  

An van Bommel, Zittard 45  
 
Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
 
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 oktober: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino (Convocamus) 
 
Weekeinde van 24 – 25 oktober: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders  
 
Weekeinde van 31 oktober - 1 – 2 november:  
Allerheiligen en Allerzielen 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders (St. Janskoor) 
ma 19.00 uur: Herdenking van de overledenen van 

de afgelopen 2 jaren door de Avondwakegroep 
(Koraal) 

 
Weekeinde van 7 – 8  november: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino (Convocamus) 
 
Weekeinde van 14 – 15 november: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders (Convocamus) 
 
Weekeinde van 21 – 22 november: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering  

door gebedsgroep (Coppensharmonie) 
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering  

door gebedsgroep 

Op maandag 2 november worden de 
overledenen van de afgelopen  
2 jaren herdacht. 
Van eind oktober 2008 tot heden  
zijn ons ontvallen:  
 
Anja Claassen – den Tuinder 48 jaar 
Tiny Keijzers  72 jaar 
Mien van Lieshout – van de Goor 95 jaar 
Gertruud van Kuijk – vd Boomen 49 jaar 
Maarten Kerkhof `  55 jaar 
Antonia vd Velden – vd Vleuten 90 jaar 
Martien Gerrits  65 jaar 
Dora van Mol – Olislagers 96 jaar 
Frans van Loon  64 jaar 
Simon Clijsen  74 jaar 
André Jacobs  48 jaar 
Mien Sanders  50 jaar 
Hendrik Sanders   84 jaar 
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‘Mag ik je iets vragen?’  
Een project van Peter Pen 
Uw kind zit in groep 4 en wij schrijven u aan in 
verband met de eerste communie. U kunt namelijk 
uw kind door middel van het invullen van het 
onderstaande strookje opgeven. Ook dit jaar werken 
we weer met het project van Peter Pen waarbij u en 
uw kind het projectmateriaal vooral per ‘post’ 
ontvangt. Dit project start reeds in november. Om 
de twee weken zal er voor uw kind (maar ook voor 
uzelf) post zijn van Peter Pen. Beide brieven gaan 
natuurlijk over hetzelfde onderwerp en uw kind 
krijgt dan ook een (kleine) opdracht. Al deze brieven 
bij elkaar vormen het communieproject. 
 
Enkele data 
De belangrijkste datum is natuurlijk de viering van 
de eerste communie zelf. Dat staat dit (parochie)
jaar vast op zondag 18 april. De tijd van aanvang 
van de dienst staat vast op 12 uur. De tweede 
belangrijke datum is die van de eerste ouderavond, 
dit jaar wordt dat maandag 9 november om 20;00 
uur in de gymzaal van de school. 
 
Wat moet ik nu doen 
U kunt uw kind aanmelden met de onderstaande 
strook, doe dat ook wanneer u nog niet zeker bent 
over de deelname van uw kind.  
Vul de strook in en lever die in bij  
Jolanda v.d. Wearden,Oude kerkstraat 52b 
Of geef de gegevens door via haar e-mailadres: 
janenjolanda@onsbrabantnet.nl   
Graag inleveren of e-mailen vóór 23 oktober a.s. 

Ook wanneer uw kind de  
eerste communie niet wil doen. 

 
Met vriendelijke groet, 
de Communiewerkgroep Oerle 
 
 
#- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Naam: ____________________________________ 
 
Geboortedatum: ___/___/_____ 
 
Adres: ____________________________________ 
 
Telefoonnummer: ____.___.___ 
 
wil graag meedoen met de voorbereiding op de 
eerste communie: ja   /    nee* 
 
Gedoopt: ja /     nee* 
 
*het juiste antwoord omcirkelen.  

Voorbereiding 1e communie Vooraankondiging MVK 

Vooraankondiging voorstellingen  
‘Het dagboek van Anne Frank’. 
 
In januari 2010 zal de Veldhovense toneelvereniging 
‘Meer Vreugde Kern’ dit prachtige toneelstuk voor u 
op de planken gaan brengen. 

De voorstellingen worden gegeven in theater ‘De 
Schalm’ op de volgende data: 
 
Vrijdagavond 22 januari 2010 
Zaterdagavond  23 januari 2010 
Zondagmiddag  24 januari 2010 
Zondagavond  24 januari 2010 
 
Wij adviseren u uw kaarten nu alvast te bestellen/op 
te halen op één van de volgende manieren: 
 
via www.meervreugdekern.nl 
via www.deschalm.com 
 
Graag tot ziens bij één van onze voorstellingen. 
 
Namens toneelvereniging ‘Meer Vreugde Kern’, 
Gerrit Mollen en Arjan Kruik, 
Public Relations. 
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Zo klein, 
zo nietig, 
zo weerloos, 
een windvlaag 
blaast het weg. 
Een pluisje, 
een zaadje, 
valt in vruchtbare aarde 
en groeit uit 
tot een grote sterke boom. 
 
Zo klein, 
zo nietig, 
zo weerloos, 
zo afhankelijk van anderen. 
Een baby, een kind, 
geboren in liefde, 
gevoed met warmte 
en groeit op 
tot een grote sterke mens. 
 

Een boom, 
een mens, 
klein begonnen, 
nietig,  
onzichtbaar zo klein, 
in volle wasdom 
groots en sterk 
om stormen te trotseren. 

Koers cultuur Ouw (k)oers 

Bron: Schoolkoers/koers van Oers 1985. 
 
De Natuurwandeling van Groep 5 
 
Ruth Verhagen 
Wij waren vrijdag naar het bos geweest. Daar waren 
wij wezen wandelen. Wij hadden een kaart gekregen 
met spleetjes erin. Daar moesten wij allemaal 
dingetjes in stoppen. Ik zat bij Jeanneke,Harm en 
Erna in de groep. Wij hadden ook konijnensporen 
gezien. En wij hadden ook elfebankjes en 
stuifzwammen gezien.Onze juffrouw was Mariet de 
Graaf. Ik vondt dat wij de leukste groep waren. 
Maar dat vinden de anderen natuurlijk niet. Nou 
weet ik niks meer. 
 
De natuurwandeling door Jeroen Geerts. 
We hebben een natuurwandeling gemaakt. We zijn 
met de fiets naar de grotevliet gereden. We hadden 
een roofvogel gezien. Ook hadden we veel 
paddenstoelen gezien. We hadden ook sporen van 
honden, fazanten en konijnen gezien. 
 
De natuurwandeling door Maarten van Ras. 
Het was heel leuk op de tooterfout. Op de vlied toen 
zagen wij een heel bos rond toen zagen wij 
paddenstoelen en stuifzwam en elfebankje. Toen 
ginen wij met vijf groep.toen met de fiets de grote 
vliet en toen zagen wij een roofvogel en wij zagen 
ook voetsporen van fazanten en konijnen en honden 
en we keken naar bomen. Ik had een spiegeltje bij. 
Bij mij in de groep zaten Twan Ralf Jeroen Ralph. 



9 

B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Hallo, 
Ik, Wil Huijbers, heb de pollepel overgekregen van 
Jolanda. Maar voor ik mijn recept opstuurde naar de 
Koers, wilde ik eerst haar recept wel eens zien. 
Toen ik het las dacht ik: waar heb ik dat prutje 
eerder gezien. Ik denk dat het ongeveer dertig jaar 
geleden is. Ik denk dat dat prutje wel een succes 
wordt want tijdens de kermis had iedereen het over 
Jolanda’s prutje. Behalve Toon, maar die was net 
terug uit Praag. 
 
Maar nu mijn recept. Ik heb hiervoor gekozen omdat 
het lekker is, snel op tafel staat, (als je tenminste 
niet eerst boodschappen hoeft te doen) en ook 
omdat zelfs Marja het kan klaar maken. 
 
Het recept: Voor 4 personen: 
500 gr prei in ringen,  
1 paprika in stukjes,  
1 ui in snippers 
2 zalm filet en 1 bakje zalmsnippers (200 gr.) 
zalmkruiden 
1 bakje Mon Chou  
peper en zout. 
Pasta (bv. tagliatelle) 
 
De zalm bestrooien met de zalm kruiden. 
In een hapjes pan boter smelten en zalm filet 
bakken, na ongeveer 5 minuten prei, paprika en ui 
toevoegen en alles 5 minuten stoven. 
Ondertussen pasta koken. 
Na 5 minuten Mon Chou en zalmsnippers erdoor 
roeren, dek de pan af en warm het gerecht op een 
laag vuur door. 
Verdeel de pasta over de borden en schep hierop de 
zalmpreisaus. Eventueel zout en peper toevoegen. 
 
Smakelijk eten. 
 
Ik geef de pollepel door aan onze buurvrouw 
Helene , omdat ik heb gezien dat ze goed 
kan tuinieren, ze goed is in schilderen en erg 
creatief is bij CV ’t Struiske. 
 
Daarom zou ik haar kookkunst ook wel eens 
willen zien. 
 
Groetjes Wil Huijbers  

Oersmakelijk 

Zaterdag 26 september was het ensemble Kupalje 
uit Minsk te gast in de Sint Jan de Doperkerk. Zij 
luisterden de Eucharistieviering op met hun 
gezangen en cimbaalspel. Na afloop van de viering 
werd er nog een klein concert gegeven. Bij het 
verlaten van de kerk werd er een deurcollecte 
gehouden waarvan de opbrengst bestemd was voor 
de kinderen uit Minsk.  
De deurcollecte heeft 275,24 euro opgeleverd. De 
musici danken iedereen hartelijk voor hun bijdrage. 

Opbrengst deurcollecte 
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Het interview 

Chant’Oers is niet  
meer weg te denken! 

 
Tien jaar geleden had Oerle alleen een 
jongerenkoor en een kerkkoor. Er zat niets 
tussenin. Twee jongedames uit Oerle die graag 
wilden zingen besloten op Oudjaar 1998 daar 
wat aan te doen.  
Angelique Antonis en Helma van der Zee deden 
een oproep in de Koers van Oers.  
De aanmeldingen stroomden binnen en 
inmiddels is Chant’Oers een koor dat niet meer 
is weg te denken in Veldhoven. 
Door Ad Adriaans 
 
“De oproep in 1998 leverde dertig reacties op”, 
herinnert voorzitter Frans van de Wildenberg zich 
nog. “Helma van der Zee vroeg mij of ik ook 
interesse had om mee te zingen. Natuurlijk doe ik 
mee, zei ik. Ik was de enige man die zich toen 
aanmeldde. We hebben één keer gerepeteerd, maar 
ik alleen als man, dat werkte niet. Ik ben wat gaan 
lobbyen en kort daarop meldden zich meer mannen 
aan.” 
 
Dirigente 
Bea de Jong was net in die tijd gestopt als dirigente 
van het jongerenkoor in Wintelre. Bea: “Ik heb niet 
gereageerd op de oproep, ze kwamen mij vragen.  
Ik stemde toe op de voorwaarde dat Kees toetsenist 
zou worden, voor de gezelligheid.” “Dit kwam het 
koor heel goed uit”, vervolgt Frans. “Zo hadden we 
alles binnen twee personen verenigd. Mooier kon het 
niet. Al snel hadden we ruim veertig koorleden bij 
elkaar.” 
 

Bestuur 
Driekwart jaar functioneerde het koor zonder 
bestuur. Toen werd er een oprichtingsvergadering 
gehouden. Er werd wat gebrainstormd over een 
naam en Kees de Jong kwam met de klinkende 
naam: Chant’Oreye (vermoedelijk de oude naam 
voor Oerle). Angelique Antonis opperde onmiddellijk 
“Chant’Oers” en dat is het geworden.  Er werden 
statuten gemaakt en Jan Reker werd de eerste 
voorzitter van het bestuur. Het eerste optreden vond 
plaats tijdens de viering van het negentigjarig 
bestaan van toen nog Rabobank Oerle. 
 
Stemverhouding 
Inmiddels is het koor gegroeid in kwaliteit en 
kwantiteit. Frans: “We hebben momenteel 62 leden, 
waarvan één keer zoveel dames als heren. Ongeveer 
de helft daarvan is woonachtig in Oerle. De 
vrouwenstemmen zijn sopraan en alt. Bas en tenor 
zijn de herenstemmen. We hebben met de huidige 
bezetting een redelijk goede stemverhouding, al zijn 
enkele tenoren nog welkom.” Verloop kent het 
Oerlese koor nauwelijks. “Alles wat vertrekt bij ons 
heeft een reden”, weet de voorzitter. “Er zijn dames 
die al drie of vier jaar op de wachtlijst staan.” 
 
Repertoire 
Elke donderdagavond wordt er gerepeteerd in 
dorpscentrum d’Ouw School. Voor speciale 
optredens vinden soms extra repetities plaats. Het 
koor treedt gemiddeld tien tot dertien keer per jaar 
op. De moeilijkheidsgraad van het repertoire is in de 
loop der jaren steeds groter geworden. Bea: “Alle 
jaren zijn we steeds een stapje hoger gekomen. We 
hebben nu een breed repertoire dat de leden 
aanspreekt.” 
 
Uit het hoofd 
“Veel leden onderschatten zichzelf, maar ze kunnen 
meer dan ze zelf denken”, steekt Frans de koorleden 
een hart onder de riem. “Zo zingen we sinds kort uit 
het hoofd. Dat is beter. Men kijkt dan naar de 
dirigent en dat is beter voor het zingen.” 
 
Hoogtepunten 
In dit eerste decennium maakte het koor al veel 
hoogtepunten mee. Bea noemt de deelname aan het 
Rabo Eurovisiesongfestival en het optreden tijdens 
de festiviteiten van de honderdjarige harmonie  
St. Cecilia in 2007.  
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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 

“We wonnen toen de Oerse Kleinkunsttrofee.”  
Ook het tien jaar lang samen met de harmonie 
verzorgen van het kerstconcert hoort bij de 
hoogtepunten. Frans kan het rijtje moeiteloos 
aanvullen. “Ons optreden in Waalre met harmonie 
Juliana. Het was het examen van dirigent  
Stef Bazelmans. Ons initiatief om samen met de 
Veldhovense koren een kerst-cd te maken.  
De opbrengst van de cd kwam ten goede aan een 
stichting die speeltoestellen heeft verzorgd op de 
kinderboerderij. En onze deelname aan het Carat 
concert in Helmond. Dat is een buitenconcert op 
zondag in de zomerperiode.” 
 
Jubileumconcert 
Aan het rijtje hoogtepunten kan binnenkort weer 
een toppunt worden toegevoegd.  
Zondag 1 november vindt het jubileumconcert van 
het Oerlese koor plaats onder de naam: ‘Tour de 
Chant’. Met dit concert staat Chant’Oers voor het 
eerst op de planken van De Schalm. “We kennen 
intussen alle 17 nummers die we daar brengen uit 
het hoofd”, vertelt Bea. “We zingen Nederlandstalig, 
Engelstalig, Zuid-Afrikaans en enkele zeer 
verrassende arrangementen van Kees. De 
slagwerkgroep van harmonie Juliana uit Waalre 
treedt ook op. Daarmee doen we ook een nummer 
samen. De Oersprong, het voormalig jeugdorkest 
van harmonie St. Cecilia, kleurt het concert bij 
tijdens de pauze en na ons optreden.” 
 

Berlijn 
Onderdeel van de jubileumviering is ook het 
uitstapje naar Berlijn, waarvan het koor maandag  
28 september terugkeerde. “We hebben een 
enquête gehouden onder de leden waarin ze konden 
aangeven hoe ze het jubileum wilden vieren”, zegt 
Frans. “Een buitenlandse koorreis scoorde het 
hoogst. Het jubileumconcert kwam op de tweede 
plaats en als derde een feestavond. We hebben een 
jubileumcommissie in het leven geroepen en we 
kunnen alle wensen realiseren. Op 28 november 
vindt in d’Ouw School onze feestavond plaats, 
waarbij ook de partners van de leden zijn 
uitgenodigd.” 

 
Afscheidsconcert 
Het jubileumconcert op 1 november is meteen ook 
het afscheidsconcert van Bea en Kees. Na tien jaar 
Chant’Oers heeft het echtpaar De Jong besloten om 
te gaan stoppen. Zullen ze het niet gaan missen? 
Bea: “Ik heb de afgelopen jaren veel hobby’s opzij 
gezet waar ik nu weer tijd voor krijg.” En Kees? “Die 
stopt ook niet met muziek”, weet Bea, “het is ons 
leven.” 
 
Bijna het voltallige koor vertrok op vrijdagmorgen 
25 september in een bus en twee auto’s naar 
Berlijn. Het werd een zeer gezellig uitstapje blijkens 
onderstaande ‘Wist-u-datjes’ die de koorleden na 
afloop gaven. 
 
——>

Boven en onder: Chant'Oers op het podium van de  
Heilig Kreuzkirche in Berlijn 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Wist U dat? 
 
• De heenreis vlotjes verliep. 
• Wij de beste buschauffeur van België en zijn 

vrouw als hostess een serenade brachten en wij 
met hen altijd verzekerd waren van publiek. 

• Wij bij de door hen verzorgde rondleidingen wel 
hele bijzondere en emotionele ervaringen hebben 
opgedaan. 

• Dat na een fantastische nachttour door Berlijn 
zijn GPS op hol sloeg en wij dus nog een extra 
rondje kregen. 

• Er ’s nachts iemand om 3.00 uur onder de 
douche stond en dacht dat het 7.00 uur was. 

• We een “geweldige”bediening hadden in het 
hotel. 

• ’s Nachts hele bossen zijn omgezaagd. 
• Wij gezongen hebben tijdens de vooravond van 

de verkiezingen op de trappen van de Reichstag. 
• Wij daar door onze dirigent en een fraaie 

artistieke pop werden gedirigeerd. 
• Het muisstil werd op het plein 
• Wij nog nooit zoveel publiek hadden 
• Een miniconcertje hebben gegeven voor de 

Brandenburger Tor! 
• Er heel veel digitale plaatjes geschoten zijn! 
• De akoestiek in de H. Kreuz Kirche kippenvel 

goed is. 
• Wij daar de zondagsdienst, met onze zang samen 

met het Frauen chor “Con passione” mochten 
ondersteunen! 

• In dezelfde kerk een concert hebben gegeven en 
onszelf hebben overtroffen! 

• Onze eigen arrangeur bloosde toen hij “heel 
terecht” door de Berlijnse dirigente in het 
zonnetje werd gezet. 

• Chant’Oers, internationaal beter bekend als 
“Bladmuziek”, toch beter zingt zonder 
bladmuziek. 

• Kees ons mocht begeleiden op een wel heel 
bijzonder orgel. 

• Wij de fijnste dirigent hebben. 
• Het café op de hoek heel vaak en lang bezocht is 
• Het een weekend met een gouden zonnetje en 

gouden randje was! 
• Wij het “weer” verdiend hadden! 
• Wij een echte troubadour in ons koor hebben! 
• Dat Kees en Bea een gouden koppel zijn! 
• Katinka de meeste aandacht trok tijdens het 

zingen van Kleine Kokette Katinka door het 
kwartet. 

• Je bij de Schlecker wijn kunt kopen voor ’n 
prikkie. 

• We volgende week weer willen. 
• Waar een buitenlandse reis al niet goed voor is. 

Als je nog niet weet wat drinken is, leer je ’t wel. 
De sfeer wordt alsmaar beter en de 
zangkwaliteiten lopen gesmeerd……….…dus 
herhaaldelijk: “wenn es so ist, dann: prost!” 

• In één woord: Top, city sightseeing, Top 
optreden, Top feestavond! 

• Wij de thuisblijvers erg gemist hebben, vooral 
omdat zij dit alles gemist hebben! 

• De organisatoren een grote pluim verdiend 
hebben voor de geweldige organisatie! 

• Wij zondag 1 november ons jubileumconcert 
geven, i.s.m. de slagwerkgroep uit Waalre. En 
dat u daar kunt genieten van de warme klanken 
van het orkest van onze Harmonie St. Cecilia  
“De Oersprong”. 
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RABO Verenigingsprijs 2009 

Nominatie Rabobank  
Verenigingsprijs 2009 
 
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 verenigings-
activiteiten op. Om onze blijk van waardering te 
uiten heeft Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de 
Rabobank Verenigings Prijs in het leven geroepen.  
 
De prijs gaat naar een stichting, vereniging of 
comité die zich bijzonder heeft ingezet voor de 
lokale samenleving. Er is een 1e prijs van € 1.000,- 
voor Oerle en een 1e prijs van € 1.000,- voor 
Wintelre. Aanvullend hierop wordt in beide 
gemeenschappen een 2e en 3e prijs toegekend van 
respectievelijk    € 250,- en € 100,-.   
 
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 zich 

bijzonder ingezet voor de leefbaarheid van de 
lokale  samenleving. 

• 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. 
 
Iedereen die het verenigingsleven in Oerle een warm 
hart toedraagt en van mening is dat een bepaalde 
vereniging, stichting of comité zich 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 naar het 
secretariaat van OWWO. U kunt het ingevulde 
formulier t.a.v. het secretariaat van OWWO ook 
deponeren in de brievenbus van de Koers van Oers 
bij Dorpscentrum d’Ouw School of in de brievenbus 
van Rabobank Oerle-Wintelre. 
 

De inschrijving staat open  
tot 1 december 2009. 

 
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, 
stichtingen of comités nomineren voor de Rabobank 
Verenigingsprijs. De genomineerden zullen zich 
vervolgens presenteren op onze lokale banksite:  
www.rabobank.nl/oerle-wintelre.  
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 3 
januari 2010 naar d’Ouw School te komen op onze 
Nieuwjaarsreceptie. Daar ontvangt u een stembiljet 
en bepaalt u de winnaar.  
 
Let op! Alle inwoners van Oerle 

kunnen dus een stichting, 
verenging of comité nomineren 
met behulp van bijgaand 
aanmeldingsformulier.  

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
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Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs. 
 

 
 
 
Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2009:  

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

 
 
 
Inleveradressen: 
 
Digitaal 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 
 

(Inleveren vóór 1 december 2009) 

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

E-mailadres: 
(optioneel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs 2009 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
 
De bank die Ú kent! 
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Cursus verkeersregelaar 

Donderdag 19 november van  
20.30 uur tot 22.00 uur. 

Locatie Dorpscentrum d’ Ouw School,  
Oude Kerkstraat 18 te Oerle. 

 
Wij nodigen iedereen die vanuit het 
verenigingswerk, sportclub, school, of andere 
instellingen hier belang bij hebben uit om deze 
avond bij te wonen (dus ook wanneer je geen 
binding hebt met Stichting Jeugdbelangen). 
Deze cursus is kosteloos, zij die deze cursusavond 
hebben gevolgd, mogen bij evenementen als 
officiële verkeersregelaar worden ingezet. 
 
In 2007 heeft Stichting Jeugdbelangen Oerle in 
samenwerking met de politie en de gemeente 
Veldhoven een instructieavond (cursus) voor 
verkeersregelaars georganiseerd. 
Aan deze instructieavond hebben toen  
17 vrijwilligers van diverse verenigingen uit Oerle 
deelgenomen. Omdat we vanuit de diverse 
verenigingen en personen de vraag hebben 
gekregen of zij ook deze instructieavond kunnen 
volgen, heeft Stichting Jeugdbelangen besloten om 
nogmaals een instructieavond te organiseren. 
Tijdens deze instructieavond zal Paul van Keulen 
(politie Veldhoven) alles, wat je als 
verkeersregelaar, moet weten en kunnen aan de 
orde brengen. 
Deelnemers van deze cursus zullen bij de gemeente 
Veldhoven als officieel verkeersregelaar worden 
geregistreerd (vooral voor de verzekering is dit van 
belang). Tevens krijgen zij een certificaat van bewijs 
van deelnamen aan deze instructieavond. 
 

Inschrijven kun je tot 12 november 2009  
(via e-mail of door dit strookje in te vullen)  
 
Inleveren bij: Cees van Doren,  

AP de Bontstraat 14, 
5507 NT Veldhoven 
cees.vandoren@dhv.com 

 
Onder vermelding van: 
 
Voorletters en naam: 

_________________________________________ 

Geboortedatum: 

_________________________________________ 

Adres: 

_________________________________________ 

Om het een en ander goed te kunnen voorbereiden 
verzoeken wij dan ook om je vooraf op te geven. 
minimale leeftijd om aan deze cursus deel te nemen 
is 17 jaar (minimale leeftijd verkeersregelaar is  
18 jaar) 
Voor eventuele vragen kun je bellen met  
Cees van Doren, ( 06-150 930 52 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Iedereen heeft ze wel eens zien staan de vrijwilliger 
met z’n fel gekleurd hesje die vol goede moed en 
zelfvertrouwen voor een evenement het verkeer 
staat te regelen. Wanneer we echter in het 
verkeersreglement gaan opzoeken waar een 
verkeersregelaar wettelijk aan moet voldoen blijkt in 
9 van de 10 gevallen dat de verkeersregelaar niet 
aan de gestelde eisen voldoet en al helemaal niet op 
de hoogte is van wat de eisen hierin zijn. Geef je nu 
op, deze instructieavond is geheel kosteloos en 
iedereen mag er aan mee doen. 
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Hier een kleine impressie van het Vakantieprogramma 
met o.a. Bivak Oerle en België, Bobbejaanland, 
Speelboerderij de Hooiberg en de feestavond. 

Bivak 
Oerle 

Bivak België 

Impressie Vakantieprogramma 

2009 



17 

Speelboerderij 
de Hooiberg 

Bobbejaanland 

Feestavond 
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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 

Advertentie in de spotlight 

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

Wil de Kort vormt samen met Arno van der Linden 
de directie van ‘Van der Linden Accountants’, Arno 
heeft het kantoor in 1982 overgenomen van zijn 
vader, die korte tijd later is overleden. Het kantoor 
is gestart in 1953, in 1989 is Wil de Kort gestart bij 
het kantoor. 

Inmiddels hebben we 28 medewerkers incl. onszelf, 
waarvan 4 register accountants en een fiscaal jurist. 
Ons kantoor richt zich op administratieve 
dienstverlening in het Midden en Klein Bedrijf, van 
het verwerken van financiele en loonadministratie’s, 
verzorgen allerlei fiscale aangiften tot het 
samenstellen en controleren van jaarrekeningen. 
In 2008 hebben we de vergunning van Autoriteit 
Financiële Markten verkregen. 
Op onze website www.vanderlinden.nl vindt je meer 
info. 

Op de foto’s; links Wil de Kort en  
rechts Arno van der Linden. 

Helpt u mee het MS Fonds een gezicht te geven? 
Vlaggenmasten gezocht! 

 
Heb je geen tijd om te collecteren maar wil je toch 
een steentje bijdragen?  
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met 
vlaggenmasten of vlaggenstokken die tijdens de 
collecteweek van 23 t/m 28 november de vlag van 
het Nationaal MS Fonds willen hijsen! 
 
We weten niet 
hoe MS 
ontstaat of hoe 
we het kunnen 
genezen of 
voorkomen.  
Maar lijdzaam 
toezien hoe 
steeds meer 
mensen ziek 
worden……dat 
mogen we niet.  
Daarom zet het 
Nationaal MS 
Fonds zich in 
om zoveel 
mogelijk 
patiënten te 
ondersteunen. 
U ook?  
 
Wilt u een vlag hijsen, zich aanmelden als collectant 
of heeft u andere vragen? 
 
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,  
( 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl of 
doe een donatie op giro 5057 

Vlaggenmasten gezocht 
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Tonpratersavond 

Tonpratersavond in Oerle 
 
Op zaterdag 7 november 2009 vindt er voor de 
tweede maal een tonpratersavond plaats in 
dorpscentrum d’Ouw School te Veldhoven. 
 
Hierbij zullen een zestal bekende tonpraters 
optreden zoals Wichard de Benis uit Best.  
Vroeger op de lagere school 
deed Wichard zijn eerste 
buut. Toen heette dat nog 
spreekbeurt, maar de klas 
ging uit zijn dak. Later werd 
dit zijn duivenbuut. De stap 
naar de ton kon dus niet 
uitblijven, daar voelt Wichard 
zich op zijn gemak. De 
gebrachte humor valt 
spontaan uit de lucht. 
 
Als tweede Mies Grijmans uit Weert. Deze Limburger 
is vele malen kampioen geweest in Limburg en is 
ook een graag geziene tonprater in Brabant. Zijn 
dialect is ook in Brabant goed te verstaan. Kortom 
een topper van jewelste. 
 
Als derde Ad Vermeulen uit 
Chaam. Ad heeft al 
meerdere keren de hoogste 
eer behaald in Chaam en 
heeft vorig jaar bij de 
Brabantse 
kampioenschappen een 
heel goed debuut gemaakt 
met zijn creatie ‘de grootste 
sukkel van Chaam’. 
 
Als vierde Alex Wintermans 
uit Hank, beter bekend als 
“de klomp” staat al vanaf 
1989 in de ton. Alex is een 
fantastische tonprater die 
uitgegroeid is tot een topper. Hij heeft al meerdere 
malen de titel “super Sauwelaar” in de wacht 
gesleept. Met zijn creatie ‘Paus Klompidorus’ met 

zijn 
wapperende 
flaporen, wist 
hij vorig jaar 
de zaal in 
Oerle volledig 
plat te krijgen. 
Let vooral op 
zijn sublieme 
timing en 
mimiek.  

Als vijfde Ton Hendrickx uit Gilze. Ton is al sinds 
1982 met tussenpozen 
bezig met sauwelen en 
volgens zijn vrouw al véél 
langer. Hij treedt sinds 7 
jaar op in geheel 
Nederland, van Ulicoten 
tot Zwolle. Ton heeft al 
meerdere keren 
meegedaan met de 
Brabantse 
Kampioenschappen. Zijn 
lijfspreuk is: “Mensen 
neem het ervan elke dag, 
elk uur, want al wat je 
gehad hebt, kunnen ze je 
nooit meer afnemen”. 
 
Als laatste Cees Coolen uit Tilburg. Onder zijn 
artiestennaam ‘Kiske’ schuilen een tiental creaties. 
Kiske wist al 12 concoursen te winnen zowel in 

Brabant, Limburg als 
Gelderland. Het hoogtepunt 
was voor hem het winnen 
van het Zuid-Nederlands 
kampioenschap in 2000. 
Andere successen zijn o.a. 
kampioen in Tilburg, Malden, 
Deurne, Dongen, Waspik, 
Gorichem en vele andere 
publieksprijzen. Als tonprater 
bedient “Kiske”zich van veel 
woordgrappen en 
toegankelijke humor. “Ons 
Joke” speelt een belangrijke 
rol in elke buut. 
 

De entreeprijs op deze avond, die begint om  
20.00 uur, bedraagt €7,50/pp.  
In de voorverkoop slechts €6,00/pp. 
 
Kaarten verkrijgbaar via; 
d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18 in Oerle 
Kapsalon v.d. Looy, Zittardsestraat 1 te Oerle 
A. van den Boogaard, Berkt 54 te Oerle 
G. van Riet, Taaghof 10 in Veldhoven 
K. Hulshorst, A.P de Bontstraat 13 in Oerle 

Wichard de Benis. 

‘De grootste sukkel van 
Chaam’ (Ad Vermeulen) 

‘Paus Klopidurus’ (Alex Wintermans) 

‘Kiske’  
(Cees Coolen) 

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Foto’s: A. v.d. Boogaard en www.tonpraten.nl 

‘Gek Tontje’  
(Ton Hendrickx) 
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Verslag Dahliatentoonstelling 

Dahlia Tentoonstelling 2009 
 
Onze dahlia tentoonstelling is weer achter de rug en 
we mogen met trots zeggen dat het een geslaagd 
evenement is geworden. 
Er waren veel mooie bloemen en van goede kwaliteit 
te zien en dat heeft een show nodig. 

Het was zaterdagavond en zondag gezellig druk en 
zoals men kan zien op de foto hierboven, er werd 
aandachtig gekeken en men had ook tijd en 
aandacht voor een ander. 
Er werd volop met elkaar gedisputeerd en dat is het 
doel wat onze vereniging met haar evenementen wil 
bereiken, door sociaal contact een betere 
leefbaarheid in de samenleving te bevorderen. 
Ook als vereniging plukken wij daar onze 
vruchten van, met name het grote aantal donateurs 
in Oerle en onze loterij op de tentoonstelling wordt 
ook drukt bezocht. 
Zie foto hier onder. 

 

Daarbij kunnen we ons gelukkig prijzen met de 
Rabobank Oerle-Wintelre als hoofdsponsor, want 
een vereniging kost toch veel geld. 
Ook blijkt uit de vele leuke reacties die we in 
ontvangst mochten nemen, dat het een compliment 
waard was om onze bloemen met het thema oude 
voertuigen samen te brengen. 
Zo zie je maar, alles kan in Oers. 
Daarom wil ik ook Mart 
Snelders bedanken voor het 
ter beschikking stellen van de 
oude voertuigen etc. 
Op onze tentoonstelling 
werden ook twee jubilerende 
verenigingen gepresenteerd. 
Het 60 jarig bestaan van 
Stichting Nieuwe Levenskracht 

en het 60 jarig bestaan 
van dames 
korfbalvereniging BIO. 

Ook hier werd de 
nodige aandacht aan 
gegeven en vooral de 
foto’s uit die oude tijd 
hadden veel bekijks. 
 
Dan was er nog een 
stand van de 100 jarige Rabobank Oerle-Wintelre en 
ook hier waren de foto albums met de kiekjes uit de 
oude tijd, die veel bekijks kregen. 
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Een bedankje aan alle mensen die onze 
tentoonstelling met een bezoek hebben vereerd.  
Het waren er velen en ook dit jaar weer mensen die 
niet in de buurt van Oerle wonen.  
De diapresentatie van Pompoenenplezier met 
Halloween heeft ook de nodige aandacht gekregen 
en we zien weer uit naar 31 oktober, dan kan er 
weer gewerkt worden aan een nieuwe presentatie. 
Enkele van onze leden hebben dit jaar weer prijzen 
met hun bloemen weten te bemachtigen, hier volgen 
enkele namen; 
 
Onze grote winnaar is 
dit jaar een van onze 
vrouwelijke leden, in 
het bijzonder  
Dinij Mackaij zij 
behaalde in de 
categorie bolvorm  
7 bloemen een vierde 
prijs met  
22.8 punten.  
In de categorie 
bloemstukken groot 
legde ze beslag op de 
derde prijs met  
25.3 punten en de 
vijfde prijs met  
23.4 punten. Ze werd eerste in de categorie 
bloemstukjes klein met 24.9 punten en een negende 
prijs met 22.0 punten. Ook in de eigen klasse werd 
ze eerste met 24.2 punten. 
M. van Bree een tweede prijs voor zijn gestoken 
mand met 23.0 punten en een negende prijs in de 
eigen klasse met 21.7 punten. 
H. Senders een eerste en tweede prijs in de 
categorie bloemstukken groot, met 25.6+ en 25.6 
punten en een zesde prijs in de categorie kleine 
bloemstukjes met 22.8 punten, in de eigen klasse 
met 21.3 punten een 13de plaats. 
A. de Kort, een tiende prijs in de eigen klasse met 
21.6 punten 
W. Heijmans een derde en een vijfde prijs in 
bloemstukjes klein met 22.9+ en 22.8+ punten en 
een zevende prijs in de bloemstukken groot met 
23.0 punten, een zevende plaats in de eigen klasse 
met 22.1 punten. 
J. v/d Ven een zesde prijs in bloemstukken groot 
met 23.2 punten, een achtste prijs in bloemstukjes 
klein met 22.2 punten, in de eigen klasse een vierde 
prijs met 22.8 punten. 

G. v/d Velden behaalde een negende prijs in 
bloemstukken groot met 22.1 punten. In de 
categorie kleine bloemstukjes behaalde hij een 
vierde en zevende prijs met respectievelijk 22.9 en 
22.6 punten. In de eigen klasse eindigde hij op de 
elfde plaats met 21.5 punten. 
G. van Riet werd derde in de categorie kleinbloemig 
zeven bloemen met 24.4 punten. In de eigen klasse 
wist hij op de derde plaats te eindigen met 22.9 
punten 
C. van Riet behaalde in de klasse bloemstukjes 
klein de tweede prijs met 24.4 punten en werd ze 
achtste in de eigen klasse. 
H. van Beers was goed voor een twaalfde prijs in 
de eigen klasse met 21.4 punten. 
B. de Kort is als zesde geëindigd met 22.3 punten 
in de eigen klasse. 
A. den Haselaar werd tweede met 23.1 punten ook 
in de eigen klasse. 
B. van Beers wist de vijfde prijs in de eigen klasse 
op zijn naam te zetten. 

Wisselbekers Oerle 
Beker Molenvelden: D. Mackaij 24.2 punten. 
Beker Lindhout: D. Mackaij 73.4 punten. 
Beker W. Daams: D. Mackaij 73.4 punten 
 
In de loterij die elk jaar aanwezig is waren weer 
prachtige prijzen te winnen. Dit hebben we te 
danken aan onze sponsors, in het bijzonder de  
Rabobank, Gidi van Riet en nog een paar anonieme 
gevers. 
Via deze weg ook een bedankje aan het 
dorpscentrum, waar we elk jaar weer van harte 
welkom zijn. 
 
Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet en de 
belangstelling, graag tot ziens bij het volgende 
evenement op zaterdag 31 oktober tot en met 
woensdag 4 november 2009. 
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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 

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

Pompoenenplezier met Halloween 2009 
 

Laatste oproep! 
 
Het inschrijfformulier nog niet ingeleverd?? 
 
Vul het inschrijfformulier in, lever het zo snel 
mogelijk in bij een van de onderstaande adressen, 
wij kunnen dan aan het werk om de route uit te 
zetten en het programma af te werken. 
 
Uiterste inleverdatum is zondag 18 oktober. 
 
Ook kunt u online inschrijven via onze website 
www.groenenkeurig.nl, daarna klikt u op 
publicatie en pompoenenplezier en vul het 
inschrijfformulier in. Vergeet het niet te verzenden. 
Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact 
op met een van de onderstaande personen: 

 
 
 
 
 
 
 

Graag tot ziens op 31 oktober bij de opening om 
18.30 uur in het dorpscentrum d’Ouw School, 
daarna kan het spektakel beginnen en maken we er 
samen 5 mooie dagen van. 
 
Namens de werkgroep  
“Pompoenenplezier met Halloween”. 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 

Laatste oproep! 

Wim Heijmans 
Feit 11 
5507 MC Veldhoven 
Tel.: 040 – 2557058 
Email: Hera-wl@onsbrabantnet.nl 

Martien van Bree 
A.P. de Bontstraat 34 
5507 NT Veldhoven 
Tel.: 040 – 2052480 
Email: martinvanbree@aol.nl 

Harrie van Beers 
Zandoerleseweg 41 
5507 NH Veldhoven 
Tel.: 040 – 2051247 
Email: h.vanbeers@hetnet.nl 
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Inschrijfformulier: Pompoenplezier met Halloween 2009 

Zaterdag 31 oktober tot/met woensdag 4 november 2009 
Alleen inwoners uit Oerle kunnen zich hiervoor inschrijven.  

 
Naam: ____________________________________________________________ 
 
Adres: ____________________________________________________________ 
 
Postcode / Plaats: ___________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ______________ E-mail: _______________________________ 

 

X   Kruis één categorie aan die voor u van toepassing is 
 
 
Let op! 
Als men inschrijft voor de categorie “Halloween”, “Van alles wat”, “Geautomatiseerde creatie” dan moet men 
rekening houden dat er in de creatie ook pompoenen verwerkt worden. 
 
Voor degenen die er een echte show van willen maken, dit graag 
tijdig opgeven met de vermelding van de tijden en de dagen 
wanneer de creatie geopend is. 
Dit kunnen we dan vermelden in de routebeschrijving.  
 
P.S.  
Lever het inschrijfformulier s. v. p. zo snel mogelijk in. 
Uiterste inleverdatum is zondag 18 oktober 
 
Inleveradressen: 

P.S.: U kunt ook online inschrijven, ga naar www.groenenkeurig.nl, publicatie, pompoenenplezier, 
inschrijfformulier 2009, vergeet niet te verzenden. 

H. van Beers 
Zandoerleseweg 41  
5507 NH Oerle  
Tel. 040-2051247  
Email: h.vanbeers@hetnet.nl 

M. van Bree 
A.P. de Bontstraat 34 
5507 NT Oerle 
Tel. 040-2052480 
Email: martinvanbree@aol.nl 

W. Heijmans 
Feit 11 
5507 MC Oerle 
Tel. 040-2557058 
Email: Hera-wl@onsbrabantnet.nl 

 

Naam creatie: ______________________________________________________ 
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Pompoenen:        
Grootste pompoen:        
Halloween:        
Van alles wat:        
Geautomatiseerde creatie:        

Vul hieronder de dagen en tijden in 
wanneer uw creatie met show geopend is: 
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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

Unieke lichtwandeling:  
GLOW Eindhoven 
 
Lichtfestival GLOW in Eindhoven was meteen bij de 
introductie in 2006 een schot in de roos: GLOW 
werd uitgeroepen tot een van de meest innovatieve 
Nederlandse evenementen.  
Eindhoven ‘The City of Licht’ vormt het perfecte 
decor voor het lichtfestival GLOW. Bezoekers kunnen 
tijdens het evenement een gratis toegankelijke 
wandelroute volgen door de binnenstad, waar een 
groot aantal kunstenaars en lichtdesigners uit 
binnen- en buitenland gebouwen en plakken op een 
fascinerende manier verlichten. 
 
Deze openlucht voorstelling levert een fascinerend 
schouwspel op van toegepaste lichtkunst. 
De binnenstad zal van 6 tot en met 15 november 
weer het decor vormen voor  dit festival. 

Impressie van GLOW uit 2008 en 2007. 

De wandeling 

Vorig jaar werd GLOW geëerd met de 
stadspromotieprijs Eindhovens Trots. Het thema 
voor 2009 is ‘Being Public’. Daarmee wil men 
benadrukken dat we met z’n allen eigenaar zijn van 
de openbare ruimte. Zo wordt deze keer, door 
creatief gebruik te maken van licht, het accent 
gelegd op gebouwen die dagelijks door burgers 
worden gebruikt of die juist niet toegankelijk zijn 
voor publiek: een parkeergarage, het stadskantoor, 
het marktplein, een kerkhof en het station zijn 
daarom in de route opgenomen. Op bepaalde 
plekken kan het publiek zelf actief deelnemen. 
Tevens zijn er in een winkeletalage een opstelling te 
zien waarin levensgrote portretten van een dertigtal 
Eindhovenaren van diverse pluimage zijn verwerkt. 
Studenten van de Design Academie krijgen de 
gelegenheid om te experimenteren met 
lichtopstellingen. 
 
Een ding is zeker: de originele lichtinstallaties die op 
GLOW te zien zullen zijn werken inspirerend op de 
omgeving en het publiek kan verzekerd zijn van 
unieke lichtervaringen. 
Vorig jaar trok GLOW ruim 125.000 bezoekers uit 
binnen- en buitenland. 
 
Wandelroute en meer informatie 
Binnenkort kunt u een plattegrond van de 
wandelroute downloaden op www.gloweindhoven.nl 
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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

Bindingsavond Harmonie 

Op 2 oktober hield de Harmonie haar jaarlijkse 
bindingsavond. 
De avond begon om 19.30 uur met een aantal 
spelrondes , de groepen streden op het scherpst van 
de snede om te winnen.  
Traditiegetrouw worden op deze avond ook de 
jubilarissen gehuldigd en worden het jeugdlid van 
het jaar en het lid van het jaar aangewezen. 

Dit jaar kregen 5 leden een speld uitgereikt in 
verband met hun 12 ½ jarig lidmaatschap. Het 
waren Nicole Aarts, Rick Coppens, Juan Froon,  
Anton Geevers en Jos Vaes. 

Ton en Peter van de Ven waren allebei 40 jaar lid en 
kregen de speld met robijnen steen opgespeld door 
voorzitter Wil de Kort. 
Tot jeugdlid van het jaar werd benoemd Maarten de 
Kort en tot lid van het jaar Jan van der Waerden. 
Daarna werd de avond tot in de late uurtjes 
voortgezet met een hapje en een drankje. 

Het organiserend comité van deze avond.  
Van links naar rechts zijn dit Juan Froon, Anton 
Geevers, Nicole Aarts en Jos Vaes 

Het lid van het jaar;  
Jan van de Waerden. 

Het jeugdlid van het jaar;  
Maarten de Kort. 

V.l.n.r.: Rita en Ton van de Ven en Christien en 
Peter van de Ven samen met voorzitter Wil de Kort. 
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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

Expositie paddenstoelen 

Expositie in Dwaaltuin ´t Oerse Zand 
Veldhoven op het gehucht Zandoerle. 

Gefotografeerd door natuurliefhebber  
Mike Roos.  

 
Dwaaltuin het Oerse Zand is blij deze expositie te 
kunnen presenteren. Tuinieren is een fantastische 
hobby en zeker als je dit kunt combineren om een 
andere hobbyist de gelegenheid te geven het 
onderdeel Paddenstoelen beter te belichten. 
Het unieke van deze herfst- expositie is dat alle 
gefotografeerde paddenstoelen in de omgeving van 
de Dwaaltuin gefotografeerd zijn. U moet hierbij 
denken aan de omgeving van Vessem en Veldhoven. 
 
Bij de foto’s zal ook te lezen zijn in welk gebied ze 
gefotografeerd zijn. Dit is wel uniek te noemen. 
Hier laten wij even Mike Roos zelf aan het woord; 
 
Deze expositie gaat niet in de eerste plaats 
over feiten…  
Feiten over hoeveel paddenstoelen er zijn op de 
wereld, in Nederland in het algemeen of de Kempen 
in het bijzonder. Ook niet op welke wijze ze 
ontstaan, leven, zich voortplanten… 
Ook gaan we niet in op de techniek van het 
fotograferen: welk diafragma, welke sluitersnelheid, 
filters en macro-teleconverters we gebruiken. 
Dat is nu even van ondergeschikt belang. 
Het gaat om iets veel belangrijkers… 
Het gaat om verwondering. 
Verwondering over kleuren. 
Verwondering over vormen. 
Verwondering over de natuur in het algemeen  
en in dit geval de paddenstoel in het bijzonder… 
 
Hoe het allemaal begon……… 
In 1983 kocht ik mijn eerste fototoestel. 
Het was een mooie herfstdag. 
Schitterende vergezichten, gekleurde bladeren aan 
de bomen, mooie wolkenpartijen…klik..klik…klik… 
Ik had tot dat moment nooit echt oog voor de 
paddenstoel gehad….. 
Totdat ik hen zag staan………………… 
 

Mijn eerste paddenstoelenfoto (1983) 
Ik was in één klap verkocht. Ik wilde ze fotograferen  
om er de rest van mijn leven naar te kunnen blijven 
kijken..... 

Met deze eerste foto begon mijn passie voor de 
paddenstoel… 
En deze passie is nooit meer overgegaan. 
Elk jaar rond september en oktober begint het weer 
opnieuw: 
Het licht verandert, de bomen worden eerst 
kleurrijker en daarna kaler, de dagen worden 
korter , het weer wordt kouder.. 
Dan is voor mij de tijd aangebroken om er met de 
camera op uit te trekken. 
En zelfs nu, 26 herfsten later, duizenden foto’s 
verder,  kijk ik nog steeds vol verwondering naar dit 
prachtige fragiele wezentje: de paddenstoel. 
Mike Roos  -  Veldhoven 2009. 
 
Mike Roos zal zelf op zondag 18 en 25 oktober 
aanwezig zijn. 
 
Wij nodigen u van harte uit een bezoek aan deze 
bijzondere expositie te brengen. De expositie is van 
15 t/m 18 okt. en van 22 t/m 25 oktober 
Tijd van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zandoerleseweg 78, Veldhoven 
 
Entree Dwaaltuin & expositie 2,50 p.p.  
Kinderen onder begeleiding en tot en met 10 jaar 
gratis. Honden blijven op het terras. 
 
Voor informatie info@dwaaltuin.com 
06 262 949 52 

De vliegenzwam, gefotografeerd langs de 
Heerbaan in Veldhoven  
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

AED, hulp bij hartstilstand  

Defibrillator geeft hulp bij 
hartstilstand 
 
Op verschillende plaatsen in de gemeente 
Veldhoven hangen automatische externe 
defibrillatoren, of kortweg AED’s.  
 
Wat is een AED? 
Een AED is een gebruiksvriendelijk apparaat 
dat omstanders kunnen gebruiken als iemand, 
bijvoorbeeld op straat, een plotselinge 
hartstilstand krijgt. Door inzet van een AED 
neemt de overlevingskans van het slachtoffer 
toe. Snelle reanimatie en defibrillatie zijn van 
levensbelang tijdens de eerste zes minuten van 
een hartstilstand. Iedereen in Nederland kan 
en mag een AED gebruiken. 
 
 
Vaak wordt de aanwezigheid van een 
AED aangegeven met dit logo: 
 
Wat moet je doen als iemand een hartstilstand 
heeft? 
Blijf niet staan kijken, maar bel zo snel mogelijk 112 
en vraag om een ambulance. Begin direct daarna 
met hartmassage en beademing. Gebruik de AED 
om het hart een of meerdere stroomstoten te geven. 
Zodra het ambulancepersoneel is gearriveerd, 
nemen zij de hulpverlening over. 
 
Adreslijst AED’s in Veldhoven 
Hieronder vindt u een overzicht van de locaties waar 
een AED aanwezig is. Houd er rekening mee dat 
deze AED’s in de meeste gevallen alleen bereikbaar 
zijn tijdens de openingsuren van het gebouw. 
 
1. Tennisvereniging VLTC - De Korze 84 
2. Tennisvereniging De Korrel - Smidsvuurke 3 
3. Dhr. Van der Laak - Willem Alexanderstraat 15 
4. Mw. N. van Pinxteren – Botsehei 12 
5. Sport- en recreatiebad Den Ekkerman - Wal 152 

6. Gezondheidscentrum Heikant - Dommelshei 19 
7. Praktijk Nummer 1 (fysiotherapie) - Houtwal 1 
8. Hurks Beton - Locht 126 
9. Assembléon - De Run 1110 
10. Kempen Campus, in de sporthal en in de turnhal 

- Knegselseweg 40 en 50 
11. Sondervick College, in elk schoolgebouw één 

AED - Knegselseweg 10, 20, 30 en 60 
12. Installatiebureau Sankomij/Bouwbedrijf Van 

Santvoort - Locht 25-27 
13. Gemeentehuis - Meiveld 1 
14. Sportvereniging Rood-Wit - De Korze 82 
15. Woonzorgcentrum Sele - Sele 21 
16. Zorgcentrum Merefelt - Parklaan 2 
17. Vereniging van Eigenaren ‘De Reijenburg’ -  

De Reijenburg huisnummers 9 t/m 29 
18. Wijkaccommodatie d’n Uitwijk - Wal 154 
19. De Nieuwe Band - Van Aelstlaan 14 
20. Openbare Bibliotheek Veldhoven – Meiveld 2 
21. Hockeyclub VMHC Basko - De Korze 86 
22. Wijkaccommodatie D’n Bond - Rapportstraat 29 
23. Wijkaccommodatie ’t Tweespan - Mira 2 
24. Wooncomplex Mariaoord – Mariaoord 

huisnummers 1 t/m 54 
25. Protestantse Gemeente Veldhoven - 

Teullandstraat 1 
26. Rabobank Oerle-Wintelre - Zandoerleseweg 2 
 
Wilt u een AED toevoegen aan de adreslijst? 
Wanneer u uw AED wilt laten opnemen in de 
adreslijst, dan kunt u contact opnemen met Judith 
Strijbos, beleidsmedewerker Welzijn van de afdeling 
Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling via e-
mailadres judith.strijbos@veldhoven.nl of 
telefoonnummer (040) 25 84 145.  
 
Heeft u een AED nodig bij een evenement? 
Vrijwilligers van EHBO-vereniging Veldhoven zijn 
regelmatig aanwezig bij verschillende Veldhovense 
evenementen. Met hun mobiele AED en ander 
EHBO-materiaal zorgen zij ervoor dat evenementen 
op een veilige manier verlopen. Wilt u als 
organisator EHBO’ers bij uw evenement inschakelen, 
ga dan naar www.ehboveldhoven.nl en kijk bij het 
onderdeel ‘hulpverlening’. 
 
Ga voor meer informatie over een hartstilstand 
naar: 
www.hartstichting.nl 
www.6minuten.nl 
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Opening Oers Kermis 

Zaterdag 19 september jl. werd de Kermis geopend 
door BIO in samenwerking met de  
Harmonie St. Cecilia. 
Allereerst verzamelen 
op het schoolplein van 
de basisschool waar 
de kinderen een 
ballon kregen. 
Daarna samen met de 
harmonie via de 
Boonberg naar de 
kermis om deze 
feestelijk te openen. 

Wil van de Vorst deed 
het openingswoord en 
vertelde dat we met 
zijn allen zouden 
proberen om de 
ballonnen tegelijkertijd 
los te laten.  
Dit lukte redelijk, een 
enkele uitzondering 
daar gelaten. 
De ballonnen werden 
gesponsord door  
Rabobank  
Oerle-Wintelre. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Strijkers gezocht 

Uitnodiging aan strijkers voor  
het Brahmsproject 
 
Het Kempisch Symfonieorkest Veldhoven 
nodigt gevorderde strijkers uit om deel te 
nemen  aan het Brahmsproject.  
 
Op 8 november 2009 geeft het orkest een concert in 
samenwerking met het Veldhovens Mannenkoor, 
met op het programma werken van Johannes 
Brahms. Om dit mooie, romantische programma uit 
te voeren zijn extra violisten, altviolisten, 
cellisten en contrabassisten van harte welkom. 
 
De repetities zijn iedere woensdagavond in het 
ontmoetingscentrum “de Ligt” in Veldhoven van 
20.00 uur tot 22.30 uur. De repetities voor het 
Brahmsproject beginnen op woensdag  
30 september. Er is ook een repetitiedag op 
zaterdag 7 november. 
 
Het Kempisch Symfonieorkest Veldhoven staat 
onder de inspirerende leiding van dirigent  
Rien Snoeren. Meer informatie over het orkest staat 
op www.kempischsymfonieorkest.dse.nl 
 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van het orkest: 
mevrouw T. Hoefnagels (040-2847003) of 
t.hoefnagels@onsnet.nu). 

Brabantse spreuken 

Hij kwaamp mì de deur in d’n hèrd gevalle. 
Hij kwam plomverloren binnengevallen (ook 
figuurlijk. Hij wond er geen doekjes om) 
 
Wie ’t langste leeft, hì de kreuge mì ’t rad. 
Wie het langste leeft heeft kruiwagen met het wiel. 
Wie het langste leeft heef alles. 
 
Wè is ’t toch ’n rauwighèd bè ouw in d’n hof. 
Wat is het toch een ruigte bij jou in de tuin. 
 
Ieder zunne meug, zin d’n boer en ie kuste z’n 
vèrreke. 
Ieder zijn meug, zei de boer en kuste zijn varken 
 
Ze zaten ‘r op ès de mot op Miekes. 
Ze kwamen er met grote gretigheid op af. 
 
Schaajt ‘r marres af meej dieje lochte praot. 
Hou maar eens op met die lichtzinnige praatjes. 
 
Doe da oempke mar. 
Geef dat dikke stuk van de varkensstaart maar. 
 
We hen wir zult en kaoikes! 
We hebben weer hoofdkaas en kaantjes! 
 
Op de kerkhof liege de leevende en ligge de 
dooi. 
Op een kerkhof liegen de levenden en liggen de 
doden. 
 
Wa doet ‘r op? 
Wat is er aan de hand? 
 
Ès ’t over de koew is, kan ’t ok wel over de 
stèrt. 
Als het over de koe is kan het ook wel over de 
staart, als het begin gemaakt is volgt de rest vanzelf 
 
Ge kunt beeter ’n goei dèile ès ’n kaoi alleen 
hebbe. 
Je kunt beter een goeie (vrouw) delen dan een 
kwaaie alleen hebben. 
 
Daor zate we dan meej hil ’t geneuk. 
Deegd bij het verhalen van iemands wedervaren; 
hoe hij ergens klem was komen te zitten. 
 
Dè’s ammel zèèk op unne riek. 
Dat is allemaal niet ter zake doende kletspraat. 
 
Trekke mì vol skuur. 
Nodig of niet, toch zuinig zijn. 
 
IJ is ’n schofke wèg. 
Hij is even weg. 
 
Die z’n èige nie kietelt laacht nooit. 
Wie zich zelf niet gunt heeft een zwaar donker 
leven. 
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Knutselen: Halloween mobiel 
Oerle staat binnenkort weer in het teken van Halloween middels Pompoenenplezier. 
Hier vind je alvast een knutselwerkje. Veel knutselplezier. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Juli 2009;  
“Inpakken voor vakantie” 

Op school zit Denise in groep 5 bij juffen Ans en 
Suzanne. Haar vriendinnen zijn Nine, Julie, Micaela, 
Christiana, Lisa en verder nog veeeeel meer 
vriendinnetjes. 
Op school heeft Denise ook al een keer een 
spreekbeurt gedaan over Rietje. Rietje is het kalfje 
van buurman Harrie van Vlerken. Denise was er 
zelfs bij toen Rietje geboren werd! Dat is wel heel 
bijzonder natuurlijk. 
 

Ook heeft Denise naast 
haar paard Max nog 
meer huisdieren. Hond 
Lucky, kat Mika en ook 
nog vissen op haar 
kamer.  
 
Denise is een echte 
dierenvriendin zoals je 
wel kunt lezen! 
 
Haar lievelingswens is 
dan ook om een keer een 
Sjezeltje te krijgen. Wat 
is dat nu weer? Denise 
legt uit dat dit dier een 
kruising is tussen een 
paard en een ezeltje. 
Haha en wat maakt zo’n 
sjezeltje dan voor 
geluid?????????  

Zeker HHHHHHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaa!? 
 
Nou , we komen graag een keer een nieuw interview 
met jou doen Denise als je een sjezeltje hebt, want 
ik denk dat heel Oers benieuwd is hoe zon sjezeltje 
eruit ziet. 
Maar ga eerst maar lekker genieten van je nieuwe 
paard Max. 
 
Het was een heel gezellig interview met Denise. 
Natuurlijk kreeg ze ook onze Koers van Oers 
cadeaubon, zodat ze zelf nog iets kon gaan kopen 
bij de speelgoedwinkel.  
 
Proficiat Denise! 

De winnares van deze maand is Denise Ham. 
Denise was 8 jaar toen ze de kleurplaat inkleurde, 
maar….was 9 jaar toen ik het interview kwam doen 
bij haar thuis aan de Oude Kerkstraat 51. 
 
De dag na haar 9e verjaardag zocht ik Denise op. Ik 
kreeg een lekker kopje thee en Denise liet me 
meteen zien wat ze allemaal voor haar verjaardag 
had gekregen. 
Het allermooiste cadeau dat ze had gehad was een 
echt paard!!!!!!!!! Wat 
ben jij een geluksvogel 
zeg Denise. Het paard 
heet Max en het is een 
hengst, een 
jongenspaard dus. 
Denise is er superblij 
mee, want paardrijden 
is haar allergrootste 
hobby. 
Ze heeft paardrijles bij 
manege de Heideros in 
Wintelre. Het leukste 
vindt ze om lekker met 
haar paard door het 
water te gaan rijden. 
 
Denise woont sinds een 
jaar in dit nieuwe huis, 
samen met papa Adrie, 
mama Jolanda, broer 
Richard en haar twee zussen Emilie en Jorine. 
Denise heeft ook nog een zus Sandra. 
 
Het lievelingseten van Denise is Mac Donalds, maar 
frietjes bij papa en mama’s snackbar ’de Smickel’ 
vindt ze natuurlijk ook heerlijk! 
 
Behalve paardrijden heeft Denise nog meer hobby’s, 
namelijk streetdance. Dat doet ze in Oers in  
d’Ouw school bij juf Jolanda. Verder is Denise heel 
erg creatief. Ze houdt erg van knutselen, maar wat 
ze super goed kan is tekenen. Denise liet me een 
paar heel mooie tekeningen zien, die ze zelf had 
gemaakt, dus niet overgetrokken. Natuurlijk had ze 
ook een tekening gemaakt van haar nieuwe paard 
Max. Wauw, Denise, je hebt echt talent hoor!Wie 
weet wordt je later nog wel eens een beroemde 
kunstenares. 
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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 26 oktober 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 Oktober 2009’ en druk de pagina af. 



Agenda 2009 
Oktober  
14 KVO: Bowlen 
15 KBO: Eten bij Merlijn 
18 TCO: Pretpark 

24 Oud papier ophalen 
24 t/m 26 BIO: Kamp oudste jeugd (A t/m C) 
26 KVB: Lezing 
31 Chant’Oers: Workshop 
31 Groen en Keurig: Opening 

Pompoenenplezier om 18.30 uur in  
d’Ouw School 

31 okt t/m  
4 nov 

Groen en Keurig: Halloween / 
Pompoenenplezier 

  
November  
1 Chant’Oers: Jubileumconcert (10 jaar) in de 

Schalm 

6 BIO: Filmavond E– en F-jeugd 
7 BIO: Filmavond C– en D-jeugd 

8 Groen en Keurig: Prijsuitreiking 
Pompoenenplezier 

11 KVO: Uitwisseling met KVB 
15 Intocht Sinterklaas in Oerle 
18 KVO: Sinterklaasavond 
19 KBO: Eten bij Hof van Holland 

21 TCO: Avondactiviteit 
22 Harmonie: Afscheidconcert Hans Bakker 
28 Oud papier ophalen 
30 KVB: Sinterklaasviering 
  
December  

14 KVB: Doe-avond Kerst 
16 KVO: Kerstviering 

19 Oud papier ophalen 
20 Harmonie: Kerstconcert i.s.m. Chant’Oers 
23 BIO: Mixtoernooi, 14.00u - 17.00u in 

Kempen Campus 

22 OWWO: Jaarlijkse bijeenkomst voor 
afgevaardigden van Oerse verenigingen, 
stichtingen en comités. Om 20.00 uur in 
d’Ouw School 

12 Rijvereniging St. Jan: Ophalen oud ijzer; 
binnen en buiten de bebouwde kom 

7 Tonpratersavond in d’Ouw School,  
aanvang 20.00 uur 

5 Mantelzorgdag in de Ligt 

19 St. Jeugdbelangen: Cursus verkeersregelaar 

17 KBO: Kerstviering KBO en Zonnebloem 

4 Bezoek Sinterklaas aan peuterzaal en 
basisschool 

Januari  

2 TCO: Activiteitenmiddag 

14 KBO: Eten bij de Oude Garage 

31 TCO: Dagje sneeuw (1e optie) 

  

Februari  

28 TCO: Dagje sneeuw (2e optie) 

  

Maart  

19 TCO: Lente/voorjaarsactiviteit 

26 TCO: Informatieavond Braderie 

  

April  

11 TCO: Braderie 

  

Mei  

29 TCO: 10 jarig jubileum 

  

Juli  

10 + 11 TCO: Tieners4Tieners Weekend 

  

Augustus  

27 t/m 29 TCO: Bivak 

  

September  

4 TCO: Afsluitingsavond 

  

16 Presentatieviering Communicanten 

18 Communieviering 12.00 uur 

10 St. Jeugdbelangen: Snerttocht Oerle 

4 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 

23 St.Jeugdbelangen: 1e Pinksterdag: 
Fietstocht 

3 Nieuwjaarsreceptie in d’Ouw School 

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 
26 oktober 2009 

Agenda 2010 


