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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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Jong Nederland gaat weer van start! 
 
De schoolvakantie zit er voor de meeste kinderen 
alweer op helaas. We moeten weer naar school en 
dat betekent dat het nieuwe seizoen van  
Jong Nederland weer gaat beginnen. 
 
Op het moment hebben we 2 groepen. Een groep op 
vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur en een 
groep op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot  
14.30 uur. De leeftijd van de kids op vrijdag ligt 
ongeveer tussen de 11 en de 14 en de kids op 
zaterdag zijn ongeveer 6 tot 11 jaar oud. 
 
Jong Nederland is een jeugdvereniging die er voor 
zorgt dat kinderen een paar uurtjes in de week 
samen leuke dingen kunnen doen. Dat kunnen heel 
verschillende dingen zijn. Dat kunnen 
gezelschapspelletjes zijn, bosspelen en we doen 
allerlei sporten zoals hockey, voetbal, trefbal en 
peanutbal. Maar we doen ook een hoop andere 
dingen zoals kampvuur stoken en marshmallows 
roosteren of we gaan een keertje hutten bouwen in 
de bossen. 
 
Verder gaan we elk jaar een weekje op zomerkamp, 
een weekendje weg met zijn allen en er zijn diverse 
speldagen en weekenden met andere Jong 
Nederland verenigingen uit de regio. 
 
Lijkt het jou ook leuk om met ons mee te komen 
spelen? Kom gerust een keertje kijken. 
 
Kijk ook gerust een keertje rond op onze website, 
daar vind je bijvoorbeeld foto’s van diverse 
activiteiten. 
 
Misschien tot ziens bij Jong Nederland! 
 
www.jongnederlandoerle.nl 

Hulp gezocht 

Hulp in de huishouding gezocht: 
Wij zoeken een betrouwbare hulp die minimaal 4 uur 
per week in Oerle (waarvan minimaal  
1 uur strijken) wil helpen in de 
huishouding. De dagen dat hij/zij wil 
helpen zijn in overleg te bepalen. 
 
Ken je iemand of heb je zelf interesse 
dan horen we je graag.  
We zijn te bereiken op: 040-254 51 54. 

Weer van start! 

Oproep          Oproep            Oproep 

 
Wijkplatform Oerle zoekt meedenkers! 
 
In Wijkplatform Oerle overleggen 
bewoners met de verschillende 
partners over belangrijke zaken. 
Het gaat over belangenbehartiging 
die te maken heeft met de 
verbetering en het behoud van de 
woon- en leefomstandigheden in 
Oerle. Als lid van het wijkplatform 
heb je daar invloed op. Doelstelling is 
om SAMEN met de bewoners van Oerle en de 
partners van het gezamenlijk overleg een zo prettig 
mogelijke sfeer en leefomgeving te creëren. Tot 
partners van het Wijkplatform behoren de Gemeente 
Veldhoven. Politie Z.O. Brabant, Stimulans, 
Woningstichtingen en Wooncorporaties. Wij kunnen 
nog enkele meedenkers gebruiken. Ook jonge 
mensen worden van harte uitgenodigd om een rol te 
spelen bij de toekomstige ontwikkelingen in Oerle. 
Voelt u zich aangesproken, neem dan contact op 
met Herman Gras (2053163) of Jos van Haren 
(2052364) 

Meedenkers gezocht 
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Favorieten 
 
Ik werd in de vakantie gevraagd naar mijn Favoriete 
Top 3 van Oerse evenementen. Daar hoefde ik niet 
lang over na te denken. Alhoewel, mijn lijstje was 
veel te lang. Dus moest ik er alsnog lang over 
nadenken om het terug te brengen tot drie: 
Eurovisie Songfestival Rabobank 
Tiroler Schlagerfestival 2x 
Bivak Oers met het Vakantieprogramma. 
 
Ik vond het wel een leuke vraag. Het is ook een 
aardige manier om mensen te leren kennen, te 
vragen naar zijn of haar favorieten. Dat kan zijn op 
allerlei gebied: films, boeken, muziek, voetbalclubs, 
hondenrassen, noem maar op. Misschien een idee 
voor een nieuwe rubriek in de Koers, onder de titel 
‘Inspiratie’. Voor wie er in geïnteresseerd is, geef ik 
hier alvast een paar favorieten van mezelf. 
 
Films 
De film waar ik helemaal van in een deuk heb 
gelegen is The Party. Met Peter Sellers als de 
Indiase acteur Hrundi, die verdwaald is op een 
Amerikaanse glamourparty. Onvergetelijke humor 
met Birdy Num Num en Howdy partner. De meest 
romantische film aller tijden is ongetwijfeld The 
Bridges of Madison County. Met Meryl Streep en 
Clint Eastwood. Zo broeierig is de liefde nog nooit in 
beeld gebracht. The Shawshank Redemption 
moet je zeker ook gezien hebben. 
 

Column Wil van de Vorst 

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

Boeken 
In Cold Blood van Truman Capote is 
onbetwist het meest schokkende, 
waargebeurde verhaal ooit. Capote kwam een 
bizarre, viervoudige moord op het spoor door een 
artikel in de New York Times. De Amerikaanse 
journalist deed er vervolgens zes jaar over om het 
boek te schrijven. Flow en de kunst van het 
zakendoen van Jan Bommerez is mijn favoriete 
businessboek. Omdat het een filosofische 
verhandeling is over het leven, en in essentie niet 
over zakendoen gaat. Een soort Nietzsche voor 
snelle jongens. 
Als het over literatuur gaat kan ik niet kiezen tussen 
Nooit meer Slapen, De Ontdekking van de Hemel, 
De Verborgen Geschiedenis, Ik haal je op, ik neem 
je mee, en In ongenade. Daarom De Brieven van 
Vincent van Gogh. Wellicht de meest oprechte 
literatuur die ooit is geschreven. 
 
Muziek 
Hoewel Puccini mijn favoriete 
operacomponist is ben ik een 
groot liefhebber van Carmen. Ik 
kan iedereen aanraden deze 
opera eens te bezoeken. Voor mij is het een 
wereldwonder. Iemand die in 1875 zoiets maakt, is 
uniek. Voor veel mensen is het een groot mysterie 
hoe Bizet dat heeft geflikt. Niet voor niets, veruit, de 
meest gespeelde opera. 
Muziek wordt magisch als het een gelukzalige 
herinnering blootlegt. Voor mij doen dat Had to fall 
in love van de Moody Blues, The Last Resort van 
The Eagles en de Derde Symfonie van Brahms. 
 
Meer favorieten 
Mijn favoriete kunstwerk is De Oogst van Vincent 
van Gogh, het mooiste landschap ooit. De akkers die 
hij hier schilderde werden een week later verwoest 
door een hevige storm… Mijn favoriete schaakpartij 
is Byrne vs Fisher 1956. Ook wel The game of the 
Century genoemd. Ik speel graag schaakpartijen na. 
In deze partij laat Fisher de witte koning letterlijk 
bibberen. Mijn favoriete restaurant is Huize 
Rustoord in Esbeek. Het staat bol van moderne 
kunst. Ten slotte, mijn favoriete werelddeel is De 
Kempen, het territorium van de Oerse Bikers. We 
kennen er iedere post, tak en slagboom. 
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Tinnen jubileum TCO 

10e Activiteitenjaar van TCO 
 

Stichting Tiener Comité Oerle 
Kleine Vliet 2a 5507 PX Veldhoven 
Bank nr. 138518459 
Email: mail@tcoerle.nl 
Web:www. tcoerle.nl 
 
 

Wij starten met alweer het 10e jaar Tiener Comité  
met natuurlijk weer erg leuke activiteiten. 
 
Alleen oude groep 8 leerlingen krijgen een 
schriftelijke uitnodiging om deel te nemen aan het 
T.C.O, bestaande leden ontvangen hierover een  
e-mail.  
Tieners die niet schriftelijk of via mail benaderd 
worden maar wel voldoen aan de criteria kunnen 
zich ook aanmelden. 
Criteria zijn te vinden op de site van TCO 
www.tcoerle.nl 
 
Aanmelden kan alleen via www.tcoerle.nl.  
De informatie komt dan direct op de juiste plaats. 
 
Alle communicatie gaat via e-mail. De website bevat 
altijd de laatste informatie, houd deze dus steeds 
goed in de gaten. 
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 25 september. 

StichtingStichtingStichtingStichting

Verslag oudste tienerweekend 

Hallo iedereen, 
 
Roos en Nelly hadden mij gevraagd een stukje te 
schrijven over het oudste tiener kamp van het TCO, 
en dat doe ik natuurlijk met plezier! 
 
Net als vorig jaar gingen we naar kampeerplek 
Kreiel in Wintelre. 
Daar moesten we onze tent op gaan zetten, toen we 
daarmee klaar waren konden we zo de auto in, die 
ons afzetten bij de kartbaan. 
Heel de middag hebben we daar rond gescheurd! 
 
Rond een uur of 5 werden we weer terug naar onze 
kampeerplek gebracht, we hebben toen een paar 
spelletjes gedaan waaronder in een auto rijden, bij 
de meeste ging dat best goed maar ik was wel een 
paar keer bijna tegen een boom aan gereden…… na 
een paar spellen begon het te regenen dus toen 
hebben we geen spelletjes meer gedaan. 
  
Een half uurtje later kon iedereen een lekkere 
puntzak friet van de Weefkamer op gaan eten! 
Daarna hebben we levend stratego gedaan in het 
bos, dat was best leuk alleen er waren super veel 
bouwen, dus dat was minder. 
 
’S Avonds stond er een spannende spooktocht op 
ons te wachten! 
Toen we daarvan terug kwamen hebben we nog een 
enge film gekeken en bij het kampvuur gezeten, de 
meeste kropen daarna lekker in hun tentje, maar er 
waren ook bikkels bij die de hele nacht op zijn 
gebleven! 
De volgende dag kon iedereen z’n tent op gaan 
ruimen en naar huis gaan. 
 
Ik wou ook nog even de oudste tieners bedanken 
want het was echt een super leuk kamp, en 
natuurlijk ook de leiding van het TCO super bedankt! 
 
Groetjes Lynn 

StichtingStichtingStichtingStichting
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Overpeinzingen 

’t Is weer voorbij die mooie zomer. 
Ik moet even denken aan dat liedje van  … 
hoe-heet-hij-ook-al-weer? 
Ja, want het duurt niet lang meer of die zomer is 
voorbij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nee natuurlijk nog niet helemaal, want pas op  
21 september komt officieel de herfst weer in beeld.  
En bovendien, wanneer ik dit stukje schrijf, zit ik 
nog volop met de zomerkleertjes aan in een 
behoorlijk warme kamer en met de balkondeur open 
om de frisse buitenlucht binnen te laten.  
 
Ja, die zomerkleertjes!  
Vol zomerse verwachting heb ik me in het begin van 
dit seizoen een aantal nieuwe kledingstukken 
aangeschaft.  
En heus, deze zomer heeft me beslist niet 
teleurgesteld. Want zeg nou zelf, het is toch een 
schitterende zomer dit jaar! 
Ja, er zullen altijd wel mensen zijn die daar ietwat 
anders over denken, maar ikzelf heb toch echt wel 
genoten van de heerlijk zonnige dagen.  
En ik denk … vele mensen met mij. 
Maar nu is die bijna voorbij, de zomer van 2009.  
 
En de zomerkleertjes …? 
Die zullen aan het eind van de maand september 
weer langzaamaan de weg naar de klerenkast 
heengaan. En daar blijven ze dan weer voor een 
hele poos.  

Toch wel jammer hoor, want juist die 
zomerdingetjes zijn over het algemeen wel wat 
kleuriger dan de winterkleding.  
Ik heb er nu nog geen idee van wat de komende 
wintermode zal gaan worden en ik wil daar ook 
liever nog even niet aan denken ook. Alhoewel het 
eigenlijk best verstandig is om daar tijdig rekening 
mee te houden, want voor een mens het weet zit 
hij/zij met warme broeken en truien bij de kachel of 
de open haard.  

 
Ja, eigenlijk heeft dat toch ook wel weer iets. Zeker 
die open haard dan.  
Helaas heb ik al jaren geen open haard meer en zal 
er de komende jaren ook geen gaan aanschaffen, 
maar alleen al het idee van zo’n open haard geeft 
een lekker warm gevoel, alsof het nog steeds zomer 
is.  
En gelukkig is dat ook nog zo.  
 
En daarna? 
Och, de herfst heeft ook zo zijn bekoringen en er 
valt meer dan voldoende te genieten van dit 
prachtige jaargetijde. 
En dat zullen we de komende tijd dan maar gaan 
doen.  
 
Thea. 
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Bron: Koers van Oers juli 1987 
 
Deze keer een bijdrage van  
groep 4 
 
De Bakker: 
Wij halen bijna elke dag brood bij uw want uw bent 
de digste bakker die bij ons woont. En wij zijn blij 
dat uw bij ons in de burt woond.en uw hept ook 
versbrood en uw maakt lekker groote apel flapen en 
ik wil uw ook nog bedanken dat wij woesdag bij uw 
mogten komen want uw heeft daar zo goed voor 
gewerkt en ik had een paar krent bolen gemaakt 
en  een of twee brotjes. Ook dat uw van die mooien 
fieguren kon maaken bedankt bakker van ras ik vont 
het heel leuk. Hartelijk bedankt    Gertie imming. 
 
De bakker: 
Kooren groeien op de akker. Als het rijp is word het 
door de boer geoogst. De kooren word dan naar de 
molenaar gebragt. De molenaar maalt de 
tarwekorrels tot meel. Dat meel gaat naar de 
bakker. Weet jij wat hij nodig heeft. Hij heeft nodig 
meel gist melk water en zout. Toen hij klaar was 
ging de bel. Onze klas stond voor de deur. Wij 
gingen brood bakken. Weet jij al wat ik gemaakt 
heb. Ik heb een hartje gemaakt en een krentebol en 
een vogel en een broodje met rimpels.      Van 
Martijn Geerts. 
 
De bakker: 
Wij vonde het fijn om bij de bakker te werken. En 
wij hadden ook plezier. En wij hadden ook veel 
brooden gebakken. Ik had een brood gevlogten en 
dat was mooi. En ik heb nog meer gemaakt. En ik 
hoop dat ze lekker worden. En ik kon zo veel plezier 
hebben. En u help ons. Daar waren we blij om. En 
de traktaatsie was ook heel lekker wat we kregen. 
En nog heel veel plezier en bedankt.    Van Caroline 
 
De bakker: 
Wij gingen met onse klas naar de bakker brood 
bakken. Er gingen twee moeders mee. Eerst mogten 
we kijken hoe de bakker het meel gist zout en water 
mengde.Daarna mogten we kijken hoe de over eruit 
zag. Hij was wel heet en toen we dat gezien hadden 
gingen we brood bakken ik had er zeven gemaakt. 
De juf vond het veel daaaaaaaaag van Dorian. 

Ouw (k)oers 

Ziekte, pijn, lijden, 
waarom moet dat bestaan? 
Worden wij sterker 
als we dat moeten doorstaan? 
Kon ik je genezen, 
ik zou het meteen doen. 
Maar ik kan je alleen maar troosten, 
door een aai, een hand, een zoen. 
Genezen, dat kan ik niet, 
maar wel zorgen dat je je beter voelt. 
Daarvoor zijn die aai,  
die hand en die zoen bedoelt. 

Koers cultuur 
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Parochieberichten: 

Huwelijk: 
Erik Tournoy en Brigitte vd Aker, Burcht 28 

50 jarig Huwelijksjubileum: 
Piet en Riet Oomen, de Reijenburg 116  

Overleden: 
† Simon Clijsen, echtgenoot van Coory de Vet, 

Planetenlaan 11  (74 jaar) 
† André Jacobs, echtgenoot van  

Dianne van Uitregt, Weijerseweg 8  (48 jaar) 
† Mien Sanders, Grasland 270, Eindhoven, 

voorheen Zittard 45  (50 jaar) 
 
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 

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van 19 – 20 en 25 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering  

met pastor J. Tonino. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering  

met pastor J. Tonino (Convocamus). 
vr 13.30 uur: Plechtige inzegening van het huwelijk 

van Paul van Diessen en Yvonne Nouwens. 
  
Weekeinde van 26 – 27 en 30 september:  
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (m.m.v. koor Kupalje, waarvoor 
aansluitend een deurcollecte zal plaatsvinden). 

zo 10.15 uur: Eucharistieviering  
met pastoor W. Smulders. 

wo 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
W. Smulders i.v.m. 50 jaar bestaan K.V.B. 

  
Weekeinde van 3 – 4 oktober: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering  

met L. Peeters, pastoraal werker (St. Janskoor). 
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering  

met L. Peeters, pastoraal werker. 
  
Weekeinde van 10 – 11 oktober: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering  

met pastoor W. Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering  

met pastoor W. Smulders (Convocamus). 
  
Weekeinde van 17 – 18 oktober: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering  

met pastor J. Tonino. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering  

met pastor J. Tonino (Convocamus).  

De parochie 

'Zing, vecht, huil, bid, lach,  
werk en bewonder' 
 
Een hele fijne opdracht die ik van de redactie heb 
ontvangen: vertel iets over jezelf in de afgelopen 
jaren. Zij, die mij langer kennen, weten dat ik niet 
houd van een saai chronologisch verhaal. Daarom 
heb ik teruggegrepen op de eerste viering uit januari 
2000: het lied 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder' stond in de slotgedachte centraal en aan 
deze woorden hang ik mijn verhaal op... 
 
Zing: niet echt mijn hobby om alleen voor een hele 
kerk te staan zingen, vooral niet bij die nogal hoge 
kerkelijke liederen. Dat doet met denken aan de 
eerste kerstvieringen in de H. Geest kerk: samen 
een kerstlied zingen, dat moet toch kunnen? Vol 
enthousiasme zette ik in: de mensen zingen mee, 
slechts één regel en verder niet. Wat is er aan de 
hand? Het bleek later dat ik vol de baspartij inzette 
die ik eens in een studentenkoor had geleerd,  
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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 

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

ja en wanneer je dan een microfoon erbij hebt, komt 
het 'kerkvolk' er natuurlijk niet bovenuit. Toch is en 
blijft de muziek belangrijk voor mij en steeds meer 
leer ik allerlei soorten muziek te waarderen... 
 
Vecht: nee, gevochten is er niet tijdens kerkelijke 
bijeenkomsten, gelukkig niet; maar met de 
regelmaat van de klok ben ik mensen 
tegengekomen die in gevecht waren met zichzelf, 
met gewoonten en gebruiken en sommigen zelfs in 
gevecht met de kerk. Dan is het fijn om iemand te 
hebben bij wie je die strijd kunt neerleggen en die 
een luisterend oor uitleent. Luisteren en in alle 
eerlijkheid teruggeven wat je hoort en dat geeft 
soms structuur om door te kunnen gaan... 
 
Huil: een beetje zoals het vechten: je komt mannen 
en vrouwen tegen die flink door het leven gegeseld 
worden en bij wie de tranen getuigenis daarvan 
afleggen. Dan huilt ook mijn ziel mee, word ik 
bewogen en wil ik van alles gaan doen, maar vaak 
kan dat niet... 
 
Bid: ja, natuurlijk, bidden doe je tijdens de vieringen 
in de kerk: in een gebed probeer je te verwoorden 
wat je raakt en wat wij mogen verwoorden naar God 
toe aan verdriet en teleurstelling, maar ook aan 
vreugdes en dankbaarheid. Maar soms ook bidden 
bij de persoon die vecht met het leven en dat moet 
laten gaan... 
 
Werk: het is ook gewoon werk, maar nooit van  
9 tot 5: dingen moeten doen waar je tegenop ziet of 
waar je eigenlijk geen zin in hebt. Hard werken 
soms, zoals drie uitvaarten op Goede Vrijdag en 
Stille Zaterdag. Maar ook de rust in de 
schoolvakanties, weken waarin er weinig 
vergaderingen zijn, maar wel tijd voor administratie 
en andere dingen die zijn blijven liggen. Spannende 
dingen, zoals in de nacht om half twee wakkeer 
gebeld worden door de politie vanwege een 
‘wandelende grafsteen’. 
 
Lach: gelukkig maar: lachen samen met mensen in 
de kerk om iets wat onverwachts gebeurd is, zoals 
een rake opmerking van een bewoner van de 
Severinus, lachen ook om herinneringen van 
achtergebleven familieleden van een overledene. 
Steeds weer is de humor om de sleur te doorbreken 
of om op een ernstig moment het ijs te breken. Een 
Godsgeschenk noem ik het. 

Bewonder: het wonder zien van mensen die ondanks 
alles blijven doorzetten, het wonder zien van de 
mens in het algemeen: beelden van God langs zien 
komen in alle soorten en maten, bewondering 
hebben van de schoonheid en de veerkracht van de 
natuur; kortom bewondering hebben voor het werk 
van God, Schepper en Vader, voor het werk van 
Jezus de Zoon die mens is geworden en voor het 
werk van de H. Geest die geestkracht biedt aan 
mensen die het nodig hebben. 
 
‘Amen’ zou je dan kunnen zeggen. Dat betekent ‘het 
is zo’ of enthousiaster ‘zo is het!’. En dat wil ik nu 
zeggen over alles wat goed is gegaan in de 
afgelopen jaren, maar ik zeg het ook over alles wat 
ik heb laten liggen, wat ik niet goed heb gedaan. 
 
Rest mij iedereen te bedanken die met mij 
gezongen, gevochten, gehuild, gebeden, gewerkt, 
gelachen en bewonderd heeft, zonder namen te 
noemen, want dan schiet je altijd te kort… Veel dank 
ook voor alle mensen die tijdens de 
afscheidsvieringen aanwezig waren, die ons met 
cadeaus hebben overstelpt, ongelooflijk… Wij zijn 
met het ontvangen geld actief bezig geweest: een 
nieuwe fiets en een Wii (fit). Met onze gezondheid 
en conditie zal het wel goed gaan… veel dank 
hiervoor… zeker ook namens Catharina… 
hartverwarmend… 
 
Katholiek kerkelijk Nederland gaat het moeilijk 
krijgen in de komende jaren en dat zal ook voelbaar 
worden in Veldhoven. Ik wens daarom iedereen: 
succes, genade en wijsheid toe. 
 
Mardi Sanders 
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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 

Chant’Oers op concertreis naar Berlijn 
 
Op vrijdag 25 september vertrekt ’s morgens om 
6.00 uur vanaf het pleintje voor de kerk in Oerle 
Chant’Oers naar Berlijn voor een concertreis. 
Aanleiding is het 10-jarig bestaan van het gemengd 
koor van Oerle. Er gaan maar liefst 58 koorleden 
mee, zodat naast de luxe touringcar ook nog  
2 auto’s meerijden. Om 18.00 uur hopen ze in 
Berlijn te zijn om in te checken in Hotel Ibis Berlin. 
Op zaterdag 26 september wordt het koor om  
10.00 uur verwacht in de H. Kreuzkirche voor een 
kennismaking en een gezamenlijke repetitie met het 
gastkoor, het 44 leden tellende dameskoor  
‘Con Passione’. Daarna is er gelegenheid om de stad 
te bekijken. In de loop van de middag staat een 
spontaan miniconcertje gepland bij de 
Brandenburger Tor. Maar dat zou net zo goed een 
heel andere bekende plek kunnen worden. Op 
zondag 27 september begint om 10.00 uur de 
Gottesdienst in de H. Kreuzkirche die door 
Chant’Oers en Con Passione’ wordt opgeluisterd. Er 
worden ook nummers gezamenlijk gezongen. 
Daarna brunchen met een drankje en vervolgens 
weer terug naar de H. Kreuzkirche, die ook heel 
goed staat aangeschreven als concertzaal.  
’s Middags geven beide koren daar een gezamenlijk 
concert. Na gedane arbeid is het goed rusten, 
daarom staat er na het concert een diner gepland 
met aansluitend een genoeglijke 
verbroederingsavond. Op maandagochtend  
28 september vertrekt Chant’Oers in alle vroegte 
weer naar huis. Waarschijnlijk een geweldige 
internationale ervaring rijker.  

Concertreis naar Berlijn 

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

Hallo jongens en meisjes, 
 
Zaterdag 19 september is het weer zover:  

OERS KERMIS. 
Ook dit jaar willen we dat weer met alle Oerse 
kinderen en ouders van de basisschool en 
peuterspeelzaal gaan openen. 
We starten om 17.30 uur op het schoolplein, waarna 
we met de Oerse harmonie naar de kermis gaan.  
Daar aangekomen gaan we de kermis op een 
luchtige manier openen! 
 
Voor alle Oerse kinderen die meelopen, is er een 
leuke kermisverrassing. 
Jullie krijgen nog een uitnodiging, maar zet het 
alvast op je kalender!!!! 
 
Hopelijk allemaal tot zaterdag 19 september! 

Opening Kermis 
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Neem uw antiek mee en  
laat het taxeren! 
 
Op donderdag 1 oktober 2009 is het Nationale 
Ouderendag. Een dag waarop de ouderen in 
onze samenleving centraal staan. Bent u  
65-plus? Kom dan naar de Veldhovense 
ouderdag. Deze dag wordt u aangeboden door 
SWOVE in samenwerking met de gemeente 
Veldhoven, ZuidZorg, RSZK Merefelt, Vrijwillige 
ThuisZorg, Nieuwe Levenskracht, Zonnebloem, 
PVGE en KBO. Geheel kosteloos kunt u 
deelnemen aan zowel een ochtendprogramma 
als een middagprogramma. 
 
Ochtendprogramma op vijf locaties 
Van 10.00 tot 12.00 uur 
 
Op maar liefst vijf verschillende wijklocaties kunt u 
meedoen aan de liederentafel, schilderen of alles te 
weten komen over het historisch erfgoed van 
Veldhoven: 
 

 

Activiteit Locatie Tijd 

Historisch 
erfgoed 

Dorpscentrum  
d’Ouw School 
Oude Kerkstraat 18 
Oerle 

10.00 - 
12.00 

Schilderen Ontmoetingscentrum  
De Ligt 
Ligt 157 
Meerveldhoven 

10.00 - 
12.00 

Liederentafel Gemeenschapshuis  
D’n Bond 
Rapportstraat 29 
Veldhoven-dorp 

10.00 - 
12.00 

Historisch 
erfgoed 

Gemeenschapshuis  
’t Patronaat 
Blaarthemseweg 18 
Zeelst 

10.00 - 
12.00 

Liederentafel D’n Tref 
Geer 100  
Cobbeek/Centrum 

10.00 - 
12.00 

Middagprogramma in museum  
’t Oude Slot 
Van 14.00 tot 17.00 uur 
 
 
Tussen Kunst & Kitsch.  
 
Wie kent het televisieprogramma niet? Wilt u al heel 
lang weten hoeveel uw sierraad, schilderij, beeldje, 
muntenverzameling of bijvoorbeeld kolenkit waard 
is, dan heeft u nu de kans. In museum ’t Oude Slot 
(Hemelrijken 6) heten vanaf 14.00 uur meerdere 
taxateurs u van harte welkom om uw oude 
spulletjes te bekijken en kosteloos te taxeren. 
Gezien de te verwachte drukte, wordt per persoon 
maximaal één artikel getaxeerd. U mag ook alleen 
komen kijken. En neem gerust uw buren / kinderen 
mee, want samen is gezelliger dan alleen.  
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met: 
SWOVE, telefoon 254 00 66  
 
De Nationale Ouderendag in Veldhoven wordt 
mede mogelijk gemaakt door: 
Stichting het R.C. Maagdenhuis, Stichting 
Bretano en Stichting RCOAK 

Nationale Ouderendag 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Het interview 

Bij het Kanon 
“Eerste Bed & Breakfast in Oerle.” 

 
Dat Oerle uit veel ondernemende mensen 
bestaat, weet bijna iedereen. Sinds april zijn 
we in Oerle een echte Bed & Breakfast rijker: 
“Bij het kanon”.  
door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken 
 
Als je Zandoerle binnenrijdt, waan je je meteen ver 
van het hectische stadsleven. Veel voorbijgangers 
en fietsers rusten hier even uit op de Brink. Ze gaan 
even onder de bomen op een bankje zitten, 
bezoeken het kapelletje en genieten van de rust. De 
typisch Brabantse langgevelboerderij van de familie 
Verhoef is een uitgelezen plek om een  
Bed & Breakfast te beginnen. De familie Verhoef, 
bestaande uit Piet en Esther Verhoef en de kinderen 
Bo, Maartje, Joep en Noor zagen het dan ook 
helemaal zitten.” 

Terugblik 
We zitten rond de tafel met Esther. Toen ze met Piet 
trouwde, hebben ze samen eerst aan de Broekweg 
gewoond waar hun eerste dochter Bo is geboren. 

Toen ze hoorden dat er een woning vrij kwam aan  
’t Ruiske in Oerle moesten ze snel beslissen.  
Op 1 september kregen ze de sleutel. Midden in de 
verhuizing, op 5 september, is hun 2e dochter 
Maartje geboren. Van 1997 tot 2004 hebben ze daar 
met veel plezier gewoond. Zoon Joep en dochter 
Noor zijn daar ook nog geboren. Toch had Esther 
nooit helemaal het gevoel dat het haar thuis was. 
Waarom kan ze eigenlijk niet goed verklaren. 
Uiteindelijk zijn ze op zoek gegaan naar een ander 
huis en zijn ze in Zandoerle terecht gekomen.  
 
Naar Zandoerle 
Esther vertelt: “In 2004 zijn we in Zandoerle komen 
wonen. Het gastenverblijf stond er toen eigenlijk al 
en dat hebben we meteen opgeknapt. Toen we in 
2006 aan de verbouwing van het huis begonnen 
konden we tijdelijk zelf in het gastenverblijf wonen. 
We hebben het huis helemaal gestuct en het hele 
dak vernieuwd. Toen de verbouwing klaar was en 
wij weer in het huis konden wonen, kwam het 
gastenverblijf dus weer vrij. Op dat moment had ik 
nog niet meteen het idee om een Bed & Breakfast te 
beginnen hoor. Ik vond de kinderen nog te klein.” 
 
Houten puzzels 
“Toen de kinderen eenmaal allemaal op de 
basisschool zaten, was ik wel toe aan iets nieuws. Ik 
wilde graag weer gaan werken. Een tijd geleden ben 
ik gestart met het verkopen van houten puzzels via 
internet. De site heet: www.puzzel4you.nl.  Mensen 
kunnen een foto opsturen en wij maken daar een 
prachtige houten puzzel van. Zo’n puzzel wordt vaak 
cadeau gegeven bij een communie, geboorte, 
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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

afscheid of een jubileum. De puzzels bestaan uit 6, 
12, 24 of 35 stukjes en hebben het formaat van 23 
x 33 cm, waardoor ze gemakkelijk in de brievenbus 
passen. Het grote voordeel is dat er niemand voor 
thuis hoeft te blijven. Ik kan mijn mail ophalen als ik 
een vrij moment heb en Piet zorgt er dan voor dat in 
de zeefdrukkerij de puzzels gemaakt worden. Ik 
stuur  ze vervolgens weer terug naar de klant en 
regel de facturatie. Dat is natuurlijk wel leuk, maar 
je spreekt nooit eens een klant of een collega en dat 
miste ik wel. Nu de oudste twee naar de middelbare 
school gaan (de jongste twee zitten nog op de 
basisschool), komt er voor mij iets meer tijd vrij. De 
kinderen zijn nu al een stuk zelfstandiger.” 

 

Bij het Kanon 
“Toen ben ik eens bij de gemeente gaan informeren 
of we een vergunning konden krijgen voor een  
Bed & Breakfast. Intussen heb ik hier en daar wat 
informatie opgevraagd en ik heb eens gekeken hoe 
anderen het hebben aangepakt. Ik zag het wel 
zitten. Toen de vergunning werd verleend konden 
we beginnen. De naam was al snel gekozen.  
Als mensen vragen waar wij wonen, dan zeggen wij 
altijd: “Aan de Brink in Zandoerle, de witte 
langgevelboerderij ‘bij het kanon’”. En dan weet 
iedereen dat te vinden. En zo had onze B&B meteen 
een naam.” 
 
De accommodatie 
Esther gaat verder: 
“We hebben in totaal 
twee ruime 
slaapkamers ingericht. 
Beide kamers hebben 
een eigen ingang en 
zijn voorzien van een 
badkamer met modern toilet, douche en wastafel. 
Beide kamers beschikken over een tv met 
afstandbediening en een zitje met 
internetaansluiting. Naast de twee kamers hebben 
we een aparte keuken ingericht die we als 
ontbijtruimte gebruiken, waar we ’s morgens tussen 
7 en 10 uur het ontbijt serveren. Het ontbijt bestaat 

eigenlijk telkens uit 
iets anders. De ene 
keer kook ik een ei, 
ik bak broodjes of 
serveer een omelet. 
Ik merk wel dat 
gasten het ook fijn 
vinden dat ze ’s 
morgens worden 
verrast.  

Met de Engelse term Bed & Breakfast 
(letterlijk ‘bed en ontbijt’) wordt een 
particuliere woning bedoeld waar je kunt 
overnachten en ontbijten. In Groot-
Brittannië komt Bed and Breakfast (B&B) 
veel voor. Het is een aantrekkelijk alternatief 
voor kamers in de gebruikelijke hotels. 
Bovendien is een uitgebreid Engels ontbijt bij 
de prijs inbegrepen. De badkamer kan privé 
zijn of gedeeld worden met andere gasten of 
de bewoners. Het personeel bestaat vaak uit 
de huiseigenaar zelf en eventueel 
gezinsleden die ook in het huis wonen. 
 
Geschiedenis Bed and Breakfast 
Het bed & breakfast principe bestaat al heel lang. 
Zo dienden kloosters al eeuwen als bed & 
breakfast en ze doen dat op sommige plaatsen 
nog steeds. Al ruim voor de twintigste eeuw was 
het gebruikelijk voor reizigers om de nacht door te 
brengen bij particulieren. 
B&B’s waren vooral favoriet bij de Europese 
reizigers. De Europese kolonisten brachten het 
bed & breakfast-principe mee naar de Verenigde 
Staten. Op hun barre reizen zochten ze een veilig 
onderkomen in huizen en herbergen. Wel was het 
zo dat de sociale stand van degene die onderdak 
zocht overeen moest komen met die van zijn 
gastheer. Tijdens de Grote Depressie in de jaren 
’30 van de twintigste eeuw stelden veel mensen 
hun huizen open voor reizigers om extra inkomen 

Tot nu toe hebben we al redelijk wat gasten mogen 
ontvangen. De meeste gasten zijn hier zakelijk, 
maar we hebben ook al fietsers gehad. Op dit 
moment is er ook een meneer die hier bijvoorbeeld 
iedere woensdag blijft slapen omdat hij hier niet in 
de buurt woont, maar hier wel tijdelijk werkt.” 
 
In die paar maanden dat we nu geopend zijn, heb ik 
echt al een paar rare dingen meegemaakt. Maar die 
ga ik nu nog niet vertellen. Eigenlijk moet ik zelf ook 
wat dingen gaan opschrijven of in ieder geval een 
gastenboek neerleggen. Als we straks vijf jaar 
bestaan kan ik waarschijnlijk nog veel meer leuke 
anekdotes vertellen, maar dan komen jullie gewoon 
nog een keer langs voor een interview.” Tja, wat ons 
betreft is dat een goed idee van Esther, de afspraak 
staat alvast gepland. 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Het traditionele slotfeest van het tienercomité 
vond dit jaar plaats op zaterdag 5 september in 
de bossen van Zittard. Er was een groot aantal 
tieners met hun ouders gekomen om het jaar 
af te sluiten. 
 
De gesprekken bij de ouders gingen vaak over de 
verschillende culturen van de bezochte 
vakantielanden. In alle uithoeken van de wereld is in 
de vakantiemaanden wel een Oerlenaar 
gesignaleerd. Een vakantie in een exotisch oord 
werd afgewisseld met een vakantie in Nederland. 
Omdat de zon zich deze zomer overal vertoonde 
zagen de meesten er gebruind uit. 
 
De organisatie heeft weer alles uit de kast gehaald 
zodat niemand iets te kort kwam. De tieners konden 
o.a. bij het kampvuur zitten, volleyballen en de 
bomen boden voldoende privacy om met elkaar te 
chillen. Het feest is doorgegaan tot in de kleine 
uurtjes. 
 
Uiteraard ontbrak dit jaar de barbecue niet. Het 
vlees en de salades waren van uitstekende kwaliteit 
en het bakken van het vlees was in goede handen 
van Maarten van de Sande. Veel ouders en tieners 
hadden een gezonde eetlust, dus we verwachtten 
dat er niet veel over was. 
 
Als sluitstuk werd een volleybalwedstrijd gehouden 
tussen de oudste tieners en de organisatie. Net als 
de vorige jaren was de organisatie dit jaar ook te 
sterk voor de tieners. Met deze wedstrijd is voor de 
oudste tieners een einde gekomen aan vier jaren 
tienercomité. Later zullen ze hopelijk met veel 
plezier terugdenken aan deze tijd. 
 
Op een groot scherm werden foto´s getoond. Deze 
foto´s zijn gedurende de activiteiten in het 
afgelopen jaar genomen. Zo kreeg je als ouder ook 
een goede indruk van de leuke activiteiten waaraan 
de tieners hebben deelgenomen. Onze 
complimenten daarvoor. 
  
We denken dat we namens alle tieners en hun 
ouders spreken als we zeggen, dat het afgelopen 
jaar weer een groot succes was. Bij alle activiteiten 
was een grote opkomst waaraan met veel 
enthousiasme werd deelgenomen. 
 
Namens alle tieners en ouders willen we de 
organisatie bedanken voor hun inzet en hun 
enthousiasme bij het organiseren van de 
activiteiten. We hopen dat het tienercomité nog vele 
jaren op deze wijze doorgaat. 
 
Isa, Els en Jack van de Wal. 

voor het gezin te verdienen. Na de Depressie nam 
deze logiesvorm in populariteit af en kreeg het 
imago van een low-budget accommodatie. Met de 
komst van snelwegen ontstonden motels en 
verdwenen de B&B’s op de achtergrond. Door de 
internationalisering, de sterke toename van het 
aantal reizigers en de komst van internet is het 
begrip bed & breakfast aan het begin van de 21ste 
eeuw herontdekt. De interesse voor en de vraag 
naar bed & breakfast is gegroeid. Bed & breakfast 
wordt niet langer gezien als een low-budget 
verblijfsaccommodatie, maar als een aantrekkelijk 
alternatief voor de standaard hotel- of 
motelkamer. Er zijn B&B’s die voorzieningen 
bieden die niet onder doen voor de meest luxe 
verblijfsaccommodaties. De term B&B is een 
wereldwijd begrip geworden.  
 
Bed & Breakfast in Nederland 
In Nederland wordt de term ‘bed & breakfast’ 
steeds meer gebruikt voor wat wij kennen als 
‘gastenkamer’ of ‘logies met ontbijt’. De 
kenmerken van een Nederlandse B&B zijn 
kleinschaligheid, een persoonlijke benadering en 
over het algemeen een goede prijs-
kwaliteitverhouding. Nagenoeg alle bed & 
breakfasts worden gerund door een familie. B&B’s 
zijn verspreid door heel Nederland, zowel op het 
platteland als in de stad. In 2009 zijn er naar 
schatting ruim 4000 B&B’s in Nederland. 
 
<bron: wikipedia> 

Slotfeest TCO 
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Oersmakelijk 

Jolanda’s Prutje!! 
 
Mijn schone zus belde me op: ‘Hé Jolanda, mag ik 
aan jou de pollepel doorgeven?’ Och ja, waarom 
niet. 
 
Hier komt ie dan, Jolanda’s Prutje!! 
 
Wat heb je nodig voor 4 personen: 
5 ons kipfilet 
2 uien 
1 zakje gesneden prei 
1 bakje champignons 
1 pot augurken 
1 krop sla 
Scheutje azijn 
Ketjap 
Ketchup 
Stokbrood 
 
Nu gaan we beginnen: 
• Kipfilet in stukjes snijden en bakken. 
• Prei, champignons en uien fijn snijden en bakken 
• Alles bij elkaar kiepen, ketchup, azijn, ketjap 

en als laatste de augurken 
• Stokbrood afbakken, blaadje sla erop, het 

prutje erop en klaar is Jolanda’s Prutje!! 
 
Lekker makkelijk en erg lekker!! 
 
Ik geef de pollepel door aan een geweldige 
machinist: Willie Huijbers. 
Wil succes!! 
 
Jolanda Luijkx 

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

Enkele edities geleden hebben wij (Stichting 
Historisch Oerle) ons voorgesteld aan u en uitgelegd 
wat de doelstelling van onze stichting is. Mocht u dit 
hebben gemist, nog heel even in het kort.  
 
Wij willen in 2011 een fotoboek presenteren over 
Oerle en zijn huizen en de families die erin hebben 
gewoond van 1900 tot ongeveer 2000. Om zo’n 
boek te kunnen realiseren, zullen we ook een beroep 
moeten doen op sommigen van u, mensen die goed 
bekend zijn met de Oerlenaren van weleer. Soms 
lukt het om veel informatie te krijgen en soms 
helaas niet en dat zal er jammer genoeg ook voor 
zorgen dat het boek niet helemaal compleet zal gaan 
zijn maar we denken een heel eind in de buurt van 
compleetheid te komen. Ons lijkt het ook heel 
interessant, zeker nu Oerle uitgebreid zal gaan 
worden, om nog eens te kunnen terugkijken op hoe 
het was... vruuger... 
 
Inmiddels zijn we weer heel wat maanden verder en 
we hebben niet stilgezeten. We zijn flink wat 
opgeschoten en er zijn zelfs al wat straten die qua 
informatie en fotowerk compleet zijn, mede dankzij 
uw hulp!!! Waarvoor hartelijk dank. Om onze 
stichting toch een beetje in beeld te houden, want 
we zijn toch afhankelijk van (oud) Oerlenaren wat 
betreft van het verzamelen van fotomateriaal en 
achterliggende informatie over de bewoners (wie 
heeft daar nu toch allemaal gewoond en ook 
gezellige, leuke verhalen die vertelt worden tijdens 
onze bezoeken), willen wij in de Koers van Oers met 
regelmaat een interessant “Weetje” presenteren, 
van weleer. 
 
Wist u dat Oerle 65 jaar geleden bevrijd is??? De 
ouderen onder ons, die altijd in Oerle hebben 
gewoond, vast wel. We hebben ook foto’s van de 
bevrijding, met daarop de Oude Kerkstraat, zoals 
deze vroeger was. Met de intocht van de 1e 
legervoertuigen en vliegtuigen die later het vliegveld 

65 Jaar bevrijding Oerle 
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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 

hebben gebombardeerd. De Oerlenaren waren erg 
blij met de bevrijding en wilden heel graag met de 
bevrijders op de foto. 

 
 

Oerle, 65 jaar geleden bevrijd  
(de straat waarop de mensen staan te kijken is de 
Oude Kerkstraat, rechts is de St. Janstraat) 

Vliegtuigen boven Oerle, met daarop volgend 
een bombardement van het vliegveld 

Intocht van de bevrijders (Oude Kerkstraat) 
 

Voor het huis van de familie Oetelaar,  
Oude Kerkstraat nr.1, op de foto met de 
bevrijders van Oerle 
 
 
Namens STICHTING HISTORISCH OERLE  
(ook wel SHO), 
 
Frans – Henk – Ellie en Bertina 
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De herfststijloos wandeling 
 
Deze keer bezoeken we een heel bijzonder gebied: 
de vloeiweiden van Plateaux-Hageven. Een prachtig, 
grensoverschrijdende gebied (Bergeijk, Lommel, 
Neerpelt en Valkenswaard). 
De vloeiweiden zijn ooit ontstaan door aanleg van 
een ingenieus stelsel van kanaaltjes, aquaducten en 
greppeltjes. Via dit systeem zorgden de boeren 
vroeger voor een constante toevoer van maaswater 
naar deze weilandjes. Zo maakten ze de hoge, droge 
zandgronden geschikt als hooiland.  
 
In de herfst bloeien hier 
tienduizenden exemplaren 
van de wilde herfsttijloos. 
Dit is werkelijk een uniek 
gezicht, want buiten Zuid-
Limburg komt deze 
crocusachtige bloem bijna 
niet voor. De weilandjes 
kleuren prachtig paars en in combinatie met het 
waterstelsel is dit erg leuk om te zien. Elk weilandje 
heeft een eigen inlaatstuwtje. Door ‘zoefjes’ - een 
heel ondiep greppeltje die je bijna alleen aan de 
vegetatie kunt herkennen – stroomt het water van 
de bovensloot naar de benedensloot. De veldjes zijn 
heel licht hellend aangelegd. Ooit lagen hier  
2.500 hectare vloeivelden en nu nog 12 hectare.  
 
In het gebied Plateaux-Hageven heb je op een klein 
gebied heel veel verschillende landschappen bij 
elkaar: droge en natte heide, bosjes, vennen, 
vloeiweiden, grasland en de snel stromende 
Dommel. Voor elke wandelaar is dit een fantastisch 
gebied. 
 
Start bij de werkschuur van 
Natuurmonumenten 
Door Plateaux-Hageven loopt een wandelroute van  
8 kilometer.  
 

De wandeling 
Startpunt is de werkschuur van Natuurmonumenten 
aan de Barrier 15a in Bergeijk. Vanaf Valkenswaard 
neemt u de Luikerweg naar Lommel. Vlak voor de 
grens, net voor het tankstation ziet u aan de 
linkerkant de werkschuur van Natuurmonumenten. 
Het grijze gebouw heeft 2 blauwe roldeuren. 
 
Bij het hek voorbij de werkschuur volgt u de blauwe-
paaltjes-route (stippen op de kaart). 

 
Tip 
Ook een bezoek aan het Natuureducatief Centrum 
de Wulp in Neerpelt is zeker de moeite waar 
(geopend ’s middags op woensdag, zaterdag en 
zondag). Naar goed Vlaams gebruik is hier niet 
alleen koffie en thee verkrijgbaar, maar ook lekker 
Belgisch bier. Doordat een deel van de wandeling 
over zanderige paden gaat, zijn de routes niet zo 
geschikt voor invaliden- en kinderwagens. 
 
Informatie 
Voor de volledige wandelroute kunt u ook kijken op: 
http://www.natuurmonumenten.nl/content/
hageven-plateaux 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Pompoenenplezier met  
Halloween 2009 

 
Hallo beste mensen! 
 
Na 5 succesvolle jaren 
pompoenenplezier met halloween 
staat nu de 6e editie te wachten, wij hopen dat er 
weer vele bewoners, verenigingen en groepen zullen 
meedoen om dit tot een groot spektakel te maken. 
De geruchten stroom is al volop opgang, en zo te 
horen beloofd het een nog groter spektakel te 
worden dan vorig jaar. 
Wij als werkgroep doen ons best om dit in goede 
banen te leiden. Vanwege de enorme drukte zijn wij 
genoodzaakt om één route aan te houden, en het 
verkeer in een en dezelfde richting te laten rijden, 
om zo de verkeeroverlast tot een minimum te 
beperken. 
Dit zou inhouden dat mensen van buiten die route 
niet mee zouden kunnen doen. Maar men kan 
natuurlijk door met familie, kennissen, 
vriendengroep, vereniging, etc., gezamenlijk een 
creatie te maken op een locatie in de route, dit zou 
juist de leefbaarheid in Oerle ten goede komen. 
Speciaal willen we dit evenement bij de Oerse 
verenigingen onder de aandacht brengen, met de 
vraag om aan dit spektakel deel te nemen. 
 
Ook dit jaar wordt er weer een oproep gedaan 
om zoveel mogelijk met de fiets te komen. 

Kortom wij rekenen op een grote deelname, want 
met z’n allen zijn we in staat om grote dingen te 
doen, en Oers weer eens goed op de kaart te zetten. 

Pompoenenplezier 2009 

Pompoenenplezier met Halloween 2009  
wordt gehouden van zaterdag 31 oktober  

t/m woensdag 4 november. 
 

Zoals voorgaande jaren zal om 18.30 uur de 
officiële opening zijn in het dorpscentrum  
d’Ouw School. Daarna kan om 19.00 uur het 
spektakel los barsten. 
 
Wij wensen iedereen fijne en gezellige dagen toe. 
 
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag  
8 november om 19.00 uur in 
d’Ouw School. 
 
Tot ziens namens de Werkgroep 
pompoenenplezier met Halloween 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 
 
 
 
Lever het inschrijfformulier zo snel mogelijk in, 
bij een van de onderstaande adressen.  
 
Ook kunt u online inschrijven via onze website 
www.groenenkeurig.nl, daarna klikt u op 
publicatie en pompoenenplezier en vul het 
inschrijfformulier in, en verzend het. 
Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact 
op met een van de onderstaande personen: 

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

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

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

Richtlijnen voor het invullen van het 
inschrijfformulier. 
 
Vul de datum in van de dag van invulling. 
Daarna uw persoonlijke gegevens, en geef uw 
creatie een titel. 
Kruis in de leeftijdsgroep waarin u deelneemt één 
categorie aan waarin u meespeelt, en maakt u er 
een show van zet dan ook een kruis in het vakje met 
show. 

 
 

Bijvoorbeeld: 
Dit kruist u aan als uw kind wil deelnemen, 
maar heeft daarbij uw assistentie gehad. 
 
Als uw kind alleen meedoet vul dan de goede 
leeftijdsgroep en categorie in. 
Er wordt dit jaar speciaal gelet op het door u 
ingevuld inschrijfformulier en of de creatie daar aan 
voldoet, de jury zal hier strenger op toezien. 
Met andere woorden als er wordt ingeschreven voor 
een kind van 3 of 4 jaar, zou deze ingeschreven 
moeten zijn in de leeftijdsgroep gezin. 
Ingeschrevene van 5 t/m 9 met een zeer technische 
of ambachtelijke uitvoering, zouden onzes inziens 
ook als gezin ingeschreven moeten zijn. 
Deze maatregels hebben we moeten treffen omdat 
er afgelopen jaar kritiek naar voren was gekomen 

over de beslissing die wij hadden genomen over de 
categorie waar we iemand hadden ingedeeld, en 
men zich daar niet voor had ingeschreven. 
Dit betreft een kind, en we maken er geen geheim 
van dat de jeugd die meedoet ons erg aan het hart 
ligt, en daarom misschien een streepje voor heeft. 
Nog even om alles zo duidelijk mogelijk te maken: 
de 6 juryleden zijn neutrale mensen en geven ieder 
een punt aan hetgeen zij zien en waarvoor 
ingeschreven is. Ook maken zij aantekeningen en 
opmerkingen op de puntenlijst. 
Omdat zij de mensen niet kennen, worden de 
puntenlijsten daarna opgeteld door drie mensen uit 
de werkgroep, omdat wij de mensen uit Oerle wel 
kennen, kijken we of de juryuitslag en het gegeven 
op het inschrijfformulier met elkaar overeen komt. 
Als dit volgens deze mensen niet helemaal klopt 
worden er aanpassingen gedaan. Zo kan iemand 
door een indeling in een andere categorie inclusief 
het behaalde punt, toch in de prijzen vallen maar 
eigenlijk zou hier geen discussie over moeten zijn, 
want bij de uitreiking zijn er meer categorieën dan 
bij de inschrijving. 
Er wordt dus extra gecontroleerd op de inschrijving 
en de uitvoering daarvan. Bij twijfel zal de 
organisatie een beslissing nemen, en deze is 
bindend en hierover is geen discussie mogelijk. 
 
Hopende dat alles een beetje duidelijk is sluiten we 
af met vriendelijke groeten van de werkgroep 
pompoenenplezier. 
 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 

Richtlijnen inschrijving 
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Pompoenen:        
Grootste pompoen:        
Halloween:    X   X 
Van alle s wat:        
Geautomatiseerde 
creatie: 
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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. 
 
 
 

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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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: 

B&D bouwbedrijf is opgericht op 1 juli 2000 door 
Mickel Bartholomeus en Jurgen Das. We hebben 
vanaf de oprichting een gestage groei doorgemaakt 
waardoor we op dit moment met een enthousiast 
team van 28 eigen mensen zijn.     

Links: Jurgen Das en rechts: Mickel Bartholomeus 
 
We zijn een bedrijf gericht op de complete 
dienstverlening in de bouw. Zowel in woningbouw en 
dan hoofdzakelijk in de particuliere vrije sector en 
de utiliteitsbouw. Ons werkterrein bestrijkt een 
gebied met een straal van 50km rond Westerhoven. 
De nieuwbouw maar ook uitbreidingen, onderhoud 
en verbouwingen horen tot ons werkgebied.  

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

Voor elke discipline hebben we gespecialiseerde 
mensen in dienst die allemaal zeer vakbekwaam zijn 
en gespecialiseerd op een bepaald onderdeel. 
Hierdoor wordt de kwaliteit van ons product 
optimaal gewaarborgd en heeft onze klant de 
zekerheid voor een goede zorg om uw woning, 
uitbreiding of kantoor. Uitstraling is hierbij de eerste 
indruk. Dit start bij het eerste ( telefonisch ) contact 
waarbij men merkt dat er een deskundige partij 
benaderd is die heldere afspraken maakt vanaf het 
begin en veel waarde hecht aan een persoonlijke 
benadering. Door dicht bij de klant te staan en in te 
gaan op het door de klant gevraagde kunnen wij 
vanaf het eerste contact de klant optimaal van 
dienst zijn. Voor alle, door ons uit te voeren 
diensten geldt dat afspraak, betrokkenheid, 
kwaliteit, planning, nazorg en prijs de basis 
vormen voor een langdurige relatie. 
 
Binnen B&D hebben we het bouwbedrijf gericht op 
nieuwbouw en grotere uitbreidingen voor zowel de 
particulier als de zakelijke markt in Nederland maar 
ook in België. Enkele referentiewerken in Oerle zijn 
o.a. uitbreiding kleedlokalen RKVVO en uitbreiding 
en verbouwing Rabobank.  
 
De bouwservice is gericht op uitbreidingen en 
verbouwingen waarbij de intensieve zorg wordt 
geboden die bij dergelijke werken noodzakelijk zijn. 
Het gaat hier vaak om diensten waarbij in een kort 
tijdsbestek alle bouwkundige onderdelen het werk 
passeren en een goede coördinatie en planning 
zijn vereist. Dit wordt zowel op de werkvloer als 
vanuit de begeleiding strak en kwalitatief 
uitgevoerd. 
 
Het beheer en onderhoud van zowel particuliere 
als zakelijke beleggers en particuliere 
woningbezitters kunnen we verzorgen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het kompleet beheren van de 
diensten van verhuur en onderhoud voor de 
zakelijke markt. Verder hebben we een unieke 
mogelijkheid voor particulieren en zakelijke 
markt voor het afsluiten van een 
onderhoudscontract waar door ons de 
bouwkundige zorg van uw pand uit handen 
wordt genomen en we de benodigde 
werkzaamheden aan het pand uitvoeren om het 
pand in optimale staat te houden.  
 
Als lid van Bouwend Nederland de branche 
organisatie voor de bouwbedrijven en daarbij ook de 
service van Stichting Bouw Garant kan B&D bij al 
zijn onderdelen de perfecte service bieden. 

 
 
B&D een bedrijf met een complete dienstverlening 
voor zowel de particuliere als zakelijke markt.    
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Kampverslag TCO 

TCO kamp in Remouchamps 
 
Donderdag middag 27 augustus was het weer zover 
voor de oudste tieners, ons laatste uitje met TCO. 
We hadden ons er erg op verheugd tot dat we 
hoorden dat we helemaal fout gereden waren en de 
reis dus 2x zolang duurde. 
Daar aangekomen zagen we dat dit een ander kamp 
zou worden dan 
de vorige 
kampen met 
veel meer luxe. 
We sliepen in 
een chalet en 
we ontbeten en 
dineerden in het 
restaurant van 
de camping. 
Na de lange reis 
hadden we wel 
zin in friet, 
iedereen gaf zijn bestelling op en na lang wachten 
kwam het eten, maar het was veel te weinig voor al 
die hongerige oudste tieners, dus de leiding nog een 
keer op zoek naar een frietkot, en toen kwamen ze 
terug met 2 reusachtige puntzakken friet, we keken 
onze ogen uit. 
Na het eten gingen we bij het kampvuur zitten met 
een pilsje in onze hand en keken naar de musical 
van groep 8 waarin de oudste tieners te zien waren. 
Het werd zo warm bij het kampvuur dat een aantal 
tieners besloten om te gaan zwemmen in de 
Ambleve, dit was een leuke ervaring. Toen ze terug 
liepen naar het kampvuur  en langs de chaletjes 
kwamen zagen ze iets minder leuks. De oudste 
tiener met de grootste mond lag al ziek op zijn bed. 
Na een paar uurtjes besloten ook de andere hun bed 
op te zoeken. 
 

StichtingStichtingStichtingStichting

De volgende dag mochten we uitslapen, want de 
rest van de tieners kwam pas om 11.00 uur. Toen 
alle tieners gearriveerd waren en een huisje hadden 
uitgezocht kregen we in het camping restaurant te 
horen wat we allemaal gingen doen dit weekend. 
We begonnen met een schitterende maar 
vermoeiende wandeltocht door de bergachtige 
omgeving. Na de tocht stond de pasta al op ons te 
wachten ( héél lekker!) 
’s Avonds hebben we het 
bekende TCO-
spellenparcours 
gespeeld, daarna nog 
even bij het kampvuur 
gezeten en toen 
moesten we naar bed 
(en dat deden wij 
natuurlijk meteen want 
wij Oerse tieners zijn 
heel braaf) omdat we ’s morgens al vroeg op 
moesten voor weer een spetterende dag die heel 
zwaar zou worden, en dat klopte ook. 
We gingen de 
hele dag allerlei 
survival 
activiteiten doen 
zoals, abseilen, 
klettersteigen, 
klimmen, 
tokkelen, en 
door grotjes 
kruipen en we 
moesten zelfs in 
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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 

polonaise door een 400 m lange pikdonkere tunnel. 
Na deze vermoeiende activiteiten konden we 
genieten van een feestmaal, broodjes hamburger 
met friet. ’s Avonds keken we nog een film en zaten 
we bij het kampvuur. Voor de oudste tieners was 
deze avond nog  niet afgelopen, om 01.00 uur 
hebben ze Ria nog goed bang gemaakt met allerlei 
spookverhalen, daarna hebben ze haar nog heel erg 
laten schrikken (sorry Ria). 
 
De laatste dag was aangebroken, we gingen met 
een antieke bus naar de startplek van de lange 
kanotocht (11 km). 

Na veel gepeddel, gespetter en vastgezeten te 
hebben in 10 cm hoog water, waren we weer bij de 
bus. 
Toen moesten we onze huisjes opruimen en poetsen 
en dat moest dan goedgekeurd worden, daarna 
konden we op weg naar huis 
Om 18.00 uur waren we weer in Oerle, waar veel 
ouders op ons stonden te wachten. 
We hebben een fantastisch kamp gehad en willen 
dan ook iedereen die hier aan geholpen heeft 
bedanken, maar natuurlijk willen wij het tiener 
comité heel erg veel bedanken. 
P.S. Wie weet mogen we volgend jaar als leiding 
mee? 
 
Carlijn de Kort 
Lisa Roggeveen 
Marieke Widlak 
Michelle Kox 

Mantelzorgsalon 

Nieuw: de Mantelzorgsalon 
 
De Mantelzorgsalon, dat is de naam van de nieuwe 
inloop die RSZK en Steunpunt Mantelzorg Veldhoven 
samen organiseren. Elke maand vindt er een 
Mantelzorgsalon plaats. Deze is bedoeld voor 
mantelzorgers in Veldhoven of voor mensen die voor 
iemand in Veldhoven zorgen. Het motto van de 
inlopen is: ‘tijd voor u’. Hiermee laten RSZK en het 
Steunpunt zien dat zij er speciaal zijn voor 
mantelzorgers; voor hun verhaal, hun vragen of 
gewoon voor alleen wat gezelligheid. 
 
Met koffie en wat lekkers ontvangen wij u graag in 
de kamer tegenover de receptie van zorgcentrum 
Merefelt, Parklaan 2 in Veldhoven. Loop gerust eens 
binnen. De eerste Mantelzorgsalon heeft reeds op  
donderdag 10 september plaatsgevonden. 
 
De andere Mantelzorgsalon dagen zijn op donderdag 
8 oktober, donderdag 19 november en donderdag 
10 december allen van 14.00 tot 15.30 uur. 
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Begraven of cremeren? 

Begraven was eeuwenlang de enige vorm van 
dodenbezorging in Nederland.  Crematie heeft 
vanaf eind jaren zestig van de vorige eeuw een 
flink aandeel gewonnen. In het jaar 2003 
werden voor het eerst in de Nederlandse 
geschiedenis meer mensen gecremeerd dan 
begraven. De voorkeur voor cremeren neemt 
nog steeds licht toe, in 2008 werd 55% van de 
overledenen gecremeerd. De keuze tussen 
begraven of cremeren is een van de 
belangrijkste beslissingen rond de uitvaart. 
Daarom is het goed daar tijdig over na te 
denken. Welke overwegingen spelen hierbij 
een rol? 
 
Wens van de overledene is leidend 
De eerste overweging bij de keuze voor cremeren of 
begraven voor de nabestaanden is de wens van de 
overledene. Zo staat het ook in de Wet op de 
lijkbezorging: “De lijkbezorging geschiedt 
overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens 
van de overledene.“ Over eigen dood en uitvaart 
denken de meeste mensen niet graag na, zeker als 
men volop in het leven staat. Voor nabestaanden 
kan het enorm helpen als ze weten dat ze de 
uitvaart uitvoeren volgens de wens van de 
overledene. 
 
Voorkeur voor cremeren? 
Cremeren is een praktisch en hygiënisch proces: 
binnen 1,5 uur is de crematie afgerond. 
Hindoestanen kiezen vanuit hun levensovertuiging 
altijd voor crematie: het vuur bevrijdt de ziel uit het 
stoffelijk overschot. Als de overledene is 
gecremeerd, moet het crematorium een maand de 
as bewaren. Nadat u de as heeft gekregen, kunt u 
deze thuis bewaren, bijzetten in een urnenmuur of 
urnentuin, in een graf begraven of verstrooien. Het 
verstrooien van as mag op open zee, op een daartoe 
bestemd strooiveld of op grond met toestemming 
van de eigenaar. U kunt de duur van de bijzetting 
altijd verlengen of beëindigen. Ook kunt u de plaats 
van de bijzetting wijzigen als dat nodig is. Verder is 
het mogelijk een deel van de as in een sieraad te 
verwerken. Crematoria hebben vaak goede 
voorzieningen, zoals aula's en condoleanceruimtes 
en zijn niet weersafhankelijk. Er zijn ook mensen die 
hun nabestaanden niet willen belasten met de zorg 
voor een graf en daarom kiezen voor een crematie. 
 
Voorkeur voor begraven? 
Begraven is een langzaam en natuurlijk proces. Het 
past in de religieuze traditie van joden, moslims en 
orthodoxe christenen: “een graankorrel in de aarde”, 
“stof tot stof” en “wederopstanding uit het graf”. 
Voor veel mensen is begraven de natuurlijke 
bestemming na het leven. De oorsprong van een 
leven is de moederschoot en na de dood gaat een 
mens weer terug naar Moeder Aarde. Er is altijd een 
plek om naar toe te gaan. Het bezoeken en 
onderhouden van het graf kan helpen bij de 
rouwverwerking. Ook ideeën over het enge vuur in 
de ovens en het kille imago van een crematorium 

kan de keuze voor begraven bepalen. De graven in 
onze streek worden meestal voor 20 jaar uitgegeven 
en kunnen steeds met 10 jaar verlengd worden. In 
een graf kunnen twee mensen worden begraven. 
Het kan voor mensen een troostrijke gedachte zijn 
dat ze na hun dood in het graf van hun geliefde 
bijgezet worden. 
 

Praktische overwegingen 
Bij de keuze spelen vaak ook praktische 
overwegingen mee. Zo kan de bereikbaarheid een 
rol spelen bij de keuze. Elke gemeente beschikt over 
een begraafplaats, maar er is niet altijd een 
crematorium in de buurt. Een graf op het 
parochiekerkhof middenin het dorp is dichtbij en 
veel handiger om te bezoeken dan een urnengraf of  
-muur bij een crematorium 50 kilometer verderop. 
De kosten voor de huur, onderhoud van het graf, en 
de kosten voor een grafmonument zijn altijd hoger 
dan van een crematie en asbestemming. 
 
Bron: Eclips Uitvaartbegeleiding. 

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
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Senna van Eerd en Sophie Nouwens in 
de prijzen op de Brabantse 
Kampioenschappen. 
  
In het weekend van 17 augustus waren de 
Brabantse Kampioenschappen pony’s van de KNHS 
in St. Anthonis. Verschillende leden van ponyclub De 
Hinnikers waren afgevaardigd. Senna van Eerd 
(kringkampioen springen AB) moest als 2e starten 
en sprong met haar pony Snow foutloos rond. Het 
was een pittig parcours want uiteindelijk waren er 
maar 5 combinaties foutloos. Senna moest als 
eerste in de barrage starten en reed een foutloze rit 
en eindigde op de 2 plaats. 
Sophie Nouwens (kringkampioen AL1 dressuur) reed 
met haar pony Blacky een nette proef maar was van 
de zenuwen 1 keer fout gereden. Sophie was dan 
ook blij verrast dat haar proef ondanks dit 
schoonheidsfoutje toch goed genoeg was voor de 4e 
prijs. 

Uitslagen leden ponyclub De Hinnikers: 
Senna van Eerd met Snow AB springen 2e plaats 
Sophie Nouwens met Blacky AL1 dressuur 4e plaats. 
Stef Silkens met Snoopy AB dressuur ;zaterdag in 
de voorselectie 8e plaats, zondag 19e plaats. 
Tom Silkens met Ferry DL1 dressuur 20e plaats. 
Michael v/d Velden met Whoopy CB dressuur 18e 
plaats en CL springen 17e plaats. Carmen Rodriquez 
met Nodwin AL1 dressuur 11e plaats en AB springen 
6e plaats. Journey van Eerd met Ranger CB springen 
12e plaats. Jente Tops met Wicked Twinkletoes CB 
springen 16e plaats. 
 

Brabantse kampioenschappen 

Senna en Snow 
Het was heel spannend en eng . 
Toen ik parcours ging lopen zag ik al dat er best 
enge hindernissen waren . 
Ook was er een fonteintje en er was ook een heel 
groot bloemenperk met daarin van bloemen 
gemaakt; 2009. 
Toen moesten we er al uit terwijl we helemaal nog 
niet klaar waren met parcours lopen. Mama had 
hindernis 10 niet eens gezien, maar ik gelukkig wel.  
Ik moest al heel snel met Snow de ring in en Snow 
was heel braaf, alleen bij hindernis 7 wou hij 
weigeren maar ik kreeg hem er toch over. Toen ik 
klaar was zei mama; ik wist helemaal niet dat er een 
hindernis 10 was maar toen zei ik dat de hindernis 
vlak achter 9 zat en dat ik hem ook al bij het 
parcours lopen had gezien. 
De barrage was heel makkelijk want dat was 
gewoon 1,2,3,4,5a en b,6. 
Ik moest al eerste starten en was blij dat ik niet 
meer over hindernis 7 hoefde te springen, want die 
vond Snow een beetje eng. Toen was ik weer 
foutloos en toen zei mama dat ik veel in de 
verkeerde galop zat maar ook dat ik het heel goed 
gedaan had.  

Toen moest ik afwachten hoe de rest het deed en de 
laatste was ook foutloos en die had iets meer 
stijlpunten en toen was ik tweede geworden. Toen 
mocht ik de ring in en kreeg ik mijn rozet en beker, 
alleen dat was de verkeerde beker, ik had de beker 
van de 4e plaats en toen moesten ze omgewisseld 
worden. In de ereronde moesten we perse heel 
zachtjes galopperen, we mochten niet racen dat was 
heel saai. 
groetjes van Senna en hoefjes van Snow. 
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Sophie en Blacky 
Ik vond de brabanse kampioenschappen heel leuk. 
op zaterdag middag heb ik mijn zadel gepoetst. En 
avonds Blacky gepoetst en gewassen. zondag om 
5.00 uur was mama opgestaan om Blacky in te gaan 
vlechten. Om 7.00 ben ik op gestaan ,En 8.15 uur 
zijn we vertrokken. toen we er waren zijn we eerst 
naar Stef wezen kijken. En daarna mijn nummertje 
opgehaald 843.toen we het nummertje opgehaald 
hadden gingen we Blacky optuigen. En met het los 
rijden had ingrid mij geholpen. Mijn nummertje ging 
goed en netjes. Alleen had ik helaas een fout met de 
volte in galop ik ging een helft te vroeg op de 
hoefslag.  

Het duurde lang voordat de uitslag er hing. Met mijn 
punten zat er heel veel verschil tussen,HJ 202 en J2 
176 en ik was 4de geworden. Met de ere ronden 
ging Blacky rustig rond. avonds mocht hij lekker in 
de wei.  
Groetjes Sophie en dikke lebber blacky. 
 
Michael en Whoopy 
Na twee weken elke dag geoefend te hebben met 
springen en dressuren was het dan zover. 
Vrijdags hebben we Whoopy lekker gewassen en 
ingevlochten en natuurlijk de spullen gepoetst. 
Na een goede nachtrust zijn we om half 8 aan 
gereden, de zenuwen begonnen ook te werken maar 
ik had er wel erg veel zin in. 
Na een lange rit waren we er eindelijk . 
We hadden whoopy van de trailer gehaald en 
meteen opgezadeld eenmaal opgetuigd op naar het 
losrij terrein voor springen. 
Janneke heeft Whoopy even vast gehouden en ik 

ben het parcour gaan verkennen toen het parcour in 
mijn hoofd zat ben ik gaan losrijden en bas was er 
toen ook al heel snel om mij te helpen. 
Het losrijden ging heel goed zij liep lekker en het 
springen ging ook heel goed. 
De zenuwen waren iets gezakt maar ik vond het wel 
heel erg spannend, en toen was het dan zover wij 
moesten de ring in dus daar gingen we whoopy was 
heel rustig (dat is wel eens ooit anders )en het ging 
goed tot hindernis 5 toen ging het minder goed, een 
balk ging eraf en ik dacht K__ dat is nou niet goed. 
Ik was diep teleur gesteld maar ja daar is niets meer 
aan te doen de volgende keer weer opnieuw 
proberen HELAAS. Wij zijn als 17 de geëindigd dus 
de zondag mochten we niet terug komen voor nog 
een keer te springen. 

 
Maar wij waren er nog niet we moesten ook nog 
dressuren na ander half uur gerust te hebben gaan 
we het proberen met dressuren. 
Henk heeft mij geholpen met losrijden en dat ging 
ook heel goed Whoopy was lekker rustig en had 
geen last van adhd. 
Rond één uur gingen we de ring in, de zenuwen 
waren helemaal weg. 
Het proefje ging heel goed. Henk, papa en ik waren 
dik tevreden maar ja dat wil niet altijd iets zeggen 
want de jury beslist dus dat word wachten. 
Ik had mama nog maar een keer gebeld dat het 
proefje heel goed was gegaan. 
 
Om half 3 kregen we de uitslag, en dat was ook 
weer een teleurstelling we waren als 18 de 
geëindigd, dus de Brabantse kampioenschappen 
waren voor ons voorbij. 
Maar papa en ik konden het niet laten om zondag 
niet terug te gaan dus hup de auto in en weer naar 
st. anthonis om naar de andere van de club te gaan 
kijken. 
Maar wel jammer dat ik niet mee mocht doen. 
Maar mijn kringkampioen pakken ze me niet meer af 
en dat was ook heel leuk hoor daar heb ik ook erg 
van genoten. 
Maar we beginnen gewoon weer vooraan en 
proberen het nog een keer wie weet komen we weer 
zover, ik hoop het.  
 
Groetjes van Michael en Whoopy. 
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Vrijwilligers gezocht 

Enthousiaste vrijwilligers gezocht ! 
 
De Praktische Thuishulp biedt ondersteuning 
aan mensen met een beperking in de 
thuissituatie. En daarvoor zoeken we jou! Heb 
je interesse in één van de onderstaande 
vragen, neem dan contact met ons op! 
 
Veldhoven 
• Voor een slimme 8-jarige jongen met autisme en 

ADHD zoeken we een maatje (v) die het leuk lijkt 
om eens in de 14 dagen op vrijdagmiddag mee te 
gaan zwemmen of andere activiteiten te doen. 

 
• Gezocht: een leuk maatje voor een 28 jarige 

jongeman met een licht verstandelijke beperking 
om samen activiteiten te ondernemen of te gaan 
sporten. Graag spreekt hij af in het weekend, 
overdag of ’s avonds en frequentie in overleg. Hij 
rijdt auto dus een uitstapje maken is ook geen 
probleem.  

 
• Twee broertjes van 5 1/2  en 4 jaar oud, beide met 

een ontwikkelingsachterstand zoeken voor de 
zaterdagochtend een maatje/speelhulp die gezellig 
samen met hen en hun moeder wil gaan zwemmen 

 
• Een slechtziende vrouw van 35 jaar zoekt voor 

haar 2 zoontjes (7 en 4 jaar oud) een vrouwelijke 
vrijwilligster die 1x per 2 weken op 
woensdagmiddag lekker met ze naar buiten gaat. 
Naar de speeltuin, bieb, fietsen, kinderboerderij, 
eendjes voeren. Voor haar is het, gezien haar 
beperking, moeilijk om alleen met ze naar buiten 
te gaan 

 
• Ben jij geduldig en creatief en wil jij schildermaatje 

worden van een 13-jarige jongen met een 
verstandelijke beperking? Leeftijd maakt niets uit.  

 
• Pittig maatje gezocht voor een 40-jarige vrouw 

met een licht verstandelijke beperking. Ze houdt 
van gezellig kletsen, koffie drinken of iets buiten 
de deur ondernemen. Afspraken kunnen flexibel 
gemaakt worden, ze kan alleen niet op maandag. 1 
of 2 keer per maand.  

 
 
Wil je meer weten? 
Neem contact op met de Praktische Thuishulp,  
MEE Zuidoost Brabant, 
Locatie Eindhoven l De Kempen, via 
pth@meezuidoostbrabant.nl 
 
Of ( 040 214 03 73.  
 
Of kijk op www.meezuidoostbrabant.nl 

Dees gò over smorse! 
 
Tinuske waar mee ‘n zeug nò d’n beer geweest. Dè 
was nog genog ‘n hil ~end staauwe geweest ok. Ge 
mot weete dè d’n beer van de vèrkesfokvereniging 
erges bè ‘nen boer, die ‘t leegste ingeschreve ha, 
was ondergebrocht. Of dè de stalling kortbè of wèèd 
òn d’n eene kaant was, was gin enkel punt. Es ‘n 
zeug nor d’n beer moes, dan wier doar d’n tekd vur 
ùtgetrokke. ‘n Wandeling van drie ketier of meer 
was mer heel gewoon. Zo’n zeug liet d’r eige meej 
behulp van ‘n stùkske rustig nor d’n beer lèije. Ston 
de zeug goed, dan was ‘t nò ‘t wèirk van d’n beer 
wir aachtermekare op hùis aon. Tinuske ha geluk, 
want de zeug ston ès ‘n poltje en d’n beer din goed 
z’n best. Hij kon dan ook wir aachtermeakre op hùis 
òn doen. Mèr een ding ston ‘m nie aon; de zeug 
smorste vanaf d’n birboer toe hùis toe. Hij docht bè 
z’n èige: “die zal niet behaauwe zen.” Moette 
geleuve! Ze kreeg nò zestien weeke twèlf jong! 

Op z’n Brabants 
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Knutselen: Zeven dagen kalender 
 

Wat heb je nodig: 
• 7 houten plankjes. 
• Boor. 
• Touw. 
• Plaatjes. 
• Knijpertjes. 
• Verf. 
• Kwast. 
• Kralen. 
 
Als je wel eens iets vergeet is 
zo'n handige weekkalender 
misschien wel iets voor je. Zo 
weet je per dag wat je moet 
doen.  
 
Neem 7 plankjes van ongeveer 
20 cm bij 10 cm in welke je  
4 gaatjes moet boren. Op iedere 
hoek 1 en allemaal op dezelfde 
afstand vanuit de rand. 
(Ongeveer 1 tot 1,5 cm)  
 
De plankjes kun je eventueel 
schilderen in een effen kleur en 
per dag kun je er dan een mooie 
afbeelding bij plakken. Ook leuk 
is het om leuke foto's erop te 
plakken.  
 
Dan moet op ieder plankje een 
dag van de week komen.  
 
Neem dan een dik sterk koord en rijg 
dat door de gaatjes. Zorg dat het 
draad zichtbaar is aan de voorkant van 
de plankjes, want dan kan je er 
blaadjes aan vast maken.  
 
Tussen de plankjes komen dikke 
houten kralen om wat afstand te 
krijgen en deze kun je ook gebruiken 
om de uiteinden af te werken en het 
resultaat mag er zijn. Let er wel op dat 
alle dagen op volgorde komen te 
hangen.  
 
Met kleine wasknijpertjes kun je 
briefjes met belangrijke boodschappen 
vastzetten op de plankjes.  

Prietpraat 
 

"Mijn vader zegt dat Ajax een wandelvereniging is" 
Erik, 6 jaar. 
 
"Juf, wat heb je een mooie broek aan, en wat heb je 
een mooi kontje!" Emma, 5 jaar. 
 
Ik had een shirt aan met Bambi erop. Marloes (4), 
"juf, als dat shirt je te klein is, mag ik hem dan?" 
 
Mijn vriend (21 jaar) haalde me op van stage. 
Marit, 5 jaar: "Juf, is dat je vader?" 
 
Bram, 5 jaar. "Ik wil graag een broertje van 
Sinterklaas". 
 
Als je 5 jaar bent, hoe noem je dan een zeilboot..? 
Een wegwaaiboot natuurlijk! 
 
Een les over de kerstboom. Er staat een boom en er 
liggen rode kerstballen voor.  
Juf vraagt aan Thomas(4), hoe de ballen heten. 
Thomas noemde ze tomaten. 
 
Thirsa (5) "Juf, heb je kinderen?" Juf, "nee ik heb 
geen kinderen, jij wel? " Thirsa, "ik wel".  
Juf: "hoe heten ze dan?" Thirsa, "ik heb er 3; Baby 
Born, baby Annabel en baby Alexia". 

Puzzelen: Sudoku (simpel) 
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Puzzelen: Woordzoeker 
 

De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel. 
 
Oplossing: _____________________________________________________________ 

Oplossing: Het is niet alle dagen Kermis 

Oplossing sudoku-puzzel 
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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 29 september 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 September 2009’ en druk de pagina af. 



Agenda 2009 
September 
19 t/m 22 Kermis in Oerle 
19 Opening Kermis, start om 17.30u op het 

schoolplein 
23 KVO: Kienen 
25 t/m 28 Chant’Oers: Concertreis naar Berlijn 
26 Oud papier ophalen 
30 KVB: 50-jarig bestaan 
  
Oktober  
2 Harmonie: Bindingsavond 
7 KVO: Moederdagviering 
12 KVB: doe-avond Herfst 
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 

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 

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 
28 september 2009 

Agenda 2010 


