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Alvast fijne Paasdagen 



Foto impressie van de Oerse Braderie 

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn nog meer foto’s te zien... 

Foto’s: Jolanda Das en Ad Adriaans. 
Kijk ook eens op www.tcoerle.nl 
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Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
Ine Loijen, Wim Luijkx, Carolien Sandkuijl - Kickken,  
Chris Sandkuijl, Marlène Snelders-Linssen, Kitty Tholen - Jacobs,  
Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Marlein van de Wiel 

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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Colofon 

de Run 5429 
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5500 AK Veldhoven 
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F. 040 - 206 55 20 
E. info@reprof.nl 

Altijd een oplossing 

Verschijningsdata 2011 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

5 25-04-2011  19 (11-05-2011) 

6 30-05-2011  24 (15-06-2011) 

7 27-06-2011  28 (13-07-2011) 

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers) 

8 29-08-2011  37 (14-09-2011) 

9 26-09-2011  41 (12-10-2011) 

10 31-10-2011  46 (16-11-2011) 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Paaseieren zoeken 
1e Paasdag,  
paaseieren zoeken 
 
Zondag 24 april is 
het weer zover: dan 

komt de paashaas weer naar 
Oerle!  
 
Alle peuters, kleuters en kinderen t/m 
groep 4 van de basisschool zijn van harte welkom 
om samen met de paashaas eieren te gaan zoeken 
in het Oerse paasbos. Dus kinderen, neem je 
mandje mee en ga samen met de paashaas op zoek 
naar het gouden ei! 
 
We verzamelen op zondag om 13.00 uur bij  
Dorpscentrum d’Ouw School en wandelen dan 
gezamenlijk naar het paasbos. We hopen dat er heel 
veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s meegaan. 

 
Dit jaar wordt er koffie, thee en 
ranja geschonken als extraatje 
want Stichting Jeugdbelangen 
bestaat 50 jaar!!! 
 
 
TOT ZONDAG 24 april!! 
 
STICHTING  
JEUGDBELANGEN  
OERLE 

Anonieme reactie 

De redactie van de Koers van Oers heeft een 
anonieme reactie ontvangen naar aanleiding van 
een artikel uit de Koers van Oers. De redactie 
plaatst geen anonieme berichten, ongeacht de 
inhoud hiervan.  
Als u wilt reageren op iets en geen naam wilt 
vermelden dan kunt u rechtstreeks naar de 
betreffende personen of instanties reageren.  
 
Wij willen als redactie nogmaals benadrukken dat 
wij ons het recht voorbehouden om iets zonder 
opgaaf van redenen niet te plaatsen. Als wij 
besluiten iets wèl te plaatsen, betekent dat niet dat 
we het eens zijn met de inhoud van de artikelen.  
 
De redactie 

Gezocht 

Pony of paard om te verzorgen 
 
Mijn naam is Olympia Piotrowska en ik ben 13 jaar. 
Ik rijd al 4 jaar paard bij 
manege PCK-Eersel. Dat vind ik 
nog steeds super leuk. Ik zou 
graag meer met paarden en 
pony's willen gaan doen, 
daarom ben ik op zoek naar een 
paard of een pony die ik kan 
verzorgen. 
 
Heeft u een paard of pony, maar niet voldoende tijd 
om deze te verzorgen, dan hoor ik dat graag. 
 
Olympia Piotrowska 
A.P. de Bontstraat 14 
5507 NT Veldhoven 
Tel. 040-2053192 
E-mail: cagvandoren@onsbrabantnet.nl 
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Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445

Overpeinzingen 

Soms gaat een mens gewoon op pad zonder zich er 
van bewust te zijn dat hij op missie gestuurd wordt. 
Mij overkwam dat kort geleden. 
 
Vanwege het mooie weer en het feit dat er wel weer 
eens een frisse wind door mijn hersenen mag 
waaien, stap ik op de fiets om via Cobbeek en langs 
de Heerbaan richting Oers te rijden, met het idee 
om het papegaaiencentrum te bezoeken. 
Genietend van het aangename weer, let ik totaal 
niet op de hond, die naast een passerende fietser 
loopt. Wel zie ik wanneer die hond ineens 
rechtsomkeer maakt en naast andere fietsers voor 
mij gaat lopen en het valt me op dat die heel 
verbaasd reageren. De hond is niet van hen en 
kennelijk ook niet van de vorige fietser, die zonder 
omkijken is doorgereden. 
Plots schiet de hond de weg over, maar nauwelijks 
enige auto’s ontwijkend. Daar rent 
hij enthousiast verder naast een 
fietser die eveneens richting Oers 
gaat. Gelukkig, hij heeft zijn baasje 
weer gevonden! 
Nou, dat had ik dan wel gedacht … 
 
Wanneer ik na de rotonde aan dezelfde kant als die 
fietser kom rijden en hem feliciteer met het feit dat 
zijn hond ongedeerd de Heerbaan is overgekomen, 
krijg ik te horen: “Het is mijn hond helemaal niet.” 
Oeps! Probleempje, want van wie is die hond dan 
wel en waar moet hij heen? 
De hond doet zijn uiterste best om zowel de man als 
mijn persoontje op de voet te volgen, hijgend en de 
tong ver uit zijn bek. 
Wanneer we bijna in Oers zijn rent de hond ineens 
de weg op. De man en ik houden ons hart vast. Ja, 
het is raar maar waar … we voelen ons beide 
verantwoordelijk voor deze wildvreemde hond. 
Gelukkig loopt het ook dit keer weer goed af en het 
dier komt terug naar ons om ons verder op onze 
weg te volgen.  

En wij … we passen zelfs onze snelheid aan aan de 
hond, die onderhand wel erg moe lijkt te worden. Hij 
laat zich dan ook plotseling vallen om een momentje 
uit te rusten en de man en ik overleggen hoe we het 
dierenasiel zouden kunnen bereiken om de hond 
onder hun hoede te nemen. 
Voor we tot een besluit zijn gekomen, neemt deze 
viervoeter de rit weer aan en wij volgen. 
In het dorp gaat de man voor de zekerheid op de 
middenweg rijden, want de hond vindt het daar 
kennelijk plezieriger lopen dan op het fietspad. 
Tegemoet komende auto’s waarschuwen we door 
langzaam-rijden-tekens te geven, maar we zien vele 
geïrriteerde gezichten die lijken te roepen: “Houd 
dat beest dan ook aan de lijn!” Maar ja, dat is 
onmogelijk, want de hond heeft niet eens een 
halsband om. 
Tenslotte weten we het dier het Hoogeind op te 
manoeuvreren en we komen zonder ongelukken bij 
het papegaaiencentrum aan. Daar rent de hond 
enthousiast naar een paar blaffende soortgenoten en 
lukt het ook om het dier op een veilige plek in te 
sluiten en van water te voorzien. 
Onze missie is volbracht. 
De man en ikzelf kunnen onze eigen weg vervolgen. 
 
Wanneer ik de volgende dag naar het 
papegaaiencentrum bel, hoor ik dat de gelukkige 
eigenaar, die in Eindhoven woont, de hond nog 
dezelfde dag heeft opgehaald. 
Operatie Doggy kan geslaagd genoemd worden! 
 
Thea. 
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Koninklijke traan en troon 
Eén van ons begon keihard te zingen: “Willem 
bedankt, Willem bedankt, Willem, Willem, Willem 
bedankt!” In no time zong de hele Arena met ons 
mee. Dit fragment haalde de volgende dag het 
achtuurjournaal, samen met de traan van Maxima. 
We waren met het Oranjecomité van Oerle 
uitgenodigd bij het prehuwelijksfeest van Willem-
Alexander en Maxima in de Amsterdam Arena. We 
zaten recht tegenover de Koninklijke Loge en het 
werd een avond om nooit te vergeten. Niet in de 
laatste plaats omdat we op een plezierige manier 
nogal luidruchtig waren. 

Jack had een luchthoorn mee naar binnen 
gesmokkeld. We zongen de longen uit ons lijf en 
iedereen wist dat naast Marco Borsato ook Oers 
binnen was. De volgende dag, op 2-2-2002, trad het 
prinselijk paar in het huwelijk. En Maxima pinkte een 
traantje weg. Was het vanwege de bandoneon, of 
hoorde ze nog steeds de toeter van Jack door haar 
hoofd galmen? Ik denk het laatste. 

Er wordt de laatste tijd druk gespeculeerd over de 
troonsopvolging. Zeker is dat momenteel niemand 
anders dan koningin Beatrix op de troon mag 
plaatsnemen. De troon in de Ridderzaal is 
voorbehouden aan de monarch en wordt daarom 
streng bewaakt. Toch ken ik een Nederlander die 
ook eens op de troon heeft gezeten: ik (zei de gek). 
Het was op een onbewaakt moment, voorafgaand 
aan een diner van Koningin Beatrix met de 
toenmalige Bondspresident von Weiszäcker. 

In mijn studententijd werkte ik wel eens in de 
Ridderzaal om wat bij te verdienen. Terwijl we de 
tafels aan het indekken waren zag ik in mijn 
ooghoek ineens dat de troon ‘lakeivrij‘ was. Als een 
haas spurtte ik naar de troon, ging erop zitten, 

zwaaide vol bravoure naar mijn collega-studenten 
en stond enkele seconden later weer glazen te 
poleren. De lakei had niets gezien. Dat vond 
natuurlijk navolging, maar de eerste de beste die 
het probeerde werd gesnapt en kon meteen 
vertrekken. 

Ondanks deze kwajongensstreek heb ik altijd wel 
een zwak voor de Oranjes gehad. We hebben er in 
Oers een mooie Koninginnemarkt aan 
overgehouden. In de vorige Koers las ik dat het 
Oranjecomité is gestopt met het organiseren van de 
Koninginnenacht. Dat is jammer, maar ook 
begrijpelijk. Hiermee is een mooie traditie afgesloten 
(omdat er ook weer nieuwe tradities ontstaan). Ik 
denk dat ik namens veel Oerlenaren spreek als ik 
zeg: “Oranjecomité Oerle bedankt voor al die mooie 
jaren!” 

De luchthoorn van Jack…?  

Column Wil van de Vorst 

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

Beste leden van de KVB en mensen uit Oerle en 
omgeving 
 
Wij nodigen jullie van harte uit om mee te gaan op 
dinsdag 24 mei 2011 voor het jaarlijkse reisje van 
de KVB. Marja van Ham, van Amusante uitstapjes en 
workshops, heeft deze reis voor ons georganiseerd. 
Dit keer gaan we naar Den Dungen en Heusden. 
Iedereen is welkom, vraag zussen, schoonzussen, 
vriendinnen of collega’s om gezellig mee te gaan.  
 
Het programma van het uitstapje is als volgt. 
08.30 uur Vertrek uit Oerle (8.20 uur klaarstaan op 

het plein t/o de kerk). 
09.30 uur Aankomst in het museum Brabants leven 

in den Dungen. Wij worden welkom 
geheten met koffie, thee, krentenmik en 
speculaas,  

10.15 uur Rondleiding door het museum 
12.00 uur Lunchen aan een goed gevulde 

koffietafel.  
13.15 uur Vertrek naar het vestingstadje Heusden 

bij den Bosch. 
14.00 uur Rondleiding door het vestingstadje 

Heusden. De gidsen staan klaar bij 
aankomst, de rondleiding duurt 1,5 uur 

15.30 uur Ieder kan op eigen gelegenheid 
rondwandelen of iets gaan drinken. 

17.30 uur Vertrek naar Oerle. 
18.30 uur Aankomst bij Oersgezellig, waar we 

zullen dineren, incl. 2 consumpties  
(Niet inbegrepen is gedistilleerde drank.) 

 
De kosten voor dit uitstapje bedragen € 65,-, men 
kan bij de bus betalen.  
 
Vóór 10 mei 2011 kan men zich opgeven bij:  
Mia Meulenbroek, tel. 2051919  
 
Het bestuur KVB Oerle 

Harmonie nieuws 

Battle of the Bands en Kienen 
 
Als u vraagt of deze iets met elkaar te maken 
hebben is het antwoord… NEE. Maar voor ons 
hermenieke zijn ze allebei wel belangrijk. In de 
vorige uitgave hebben wij u bericht over de 
muziekwedstrijd voor jonge muzikanten in een 
band. Aanvankelijk zou er op de Oranjemarkt een 
voorronde plaatsvinden, echter deze gaat niet door. 
Als je een nieuwe muzikale weg inslaat, is de kans 
dat je voor verrassingen komt te staan aanwezig. 
Gaandeweg zijn wij er achter gekomen, dat er reeds 
2 bandwedstrijden lopen. Dan is het natuurlijk 
moeilijker aan voldoende bands te komen, als dat je 
zou willen. Besloten is nu dat wij met de 7 bands die 
wij hebben, op 12 november, naar de Schalm gaan 
om daar een geweldige finalewedstrijd te beleven. 
Meer daarover later. 
 
Dan het “Kienen”. Een bezigheid wat de harmonie al 
reeds jaren doet en wat al jaren plaats vindt op  
de Molenvelden. Nog altijd met enthousiaste 
vrijwilligers en dit aangevuld 
met leden van de harmonie, 
wordt op elke woensdagavond 
weer de kienavond 
georganiseerd. Nog steeds komt 
een grote groep, vooral dames, 
elke woensdagavond naar 
Zandoers gereden om een 
gezellige avond te hebben met kienen. Naast leuke 
geldprijzen heeft men op een leuke manier sociaal 
contact met anderen, eventueel onder het genot van 
een hapje en een drankje. Dus als u op een leuke 
wijze uw geluk eens wilt beproeven, kom dan gerust 
eens binnenwandelen en draai eens een avondje 
mee. Wie weet bestaat beginnersgeluk toch! 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
♦ Annika Priem, Hulst 31 

Overleden: 
† Jan van Dooren, 62 jaar, Oirschotsedijk 10, 

Wintelre. Voorheen Habraken 18 
 
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 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_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 16 – 17 april: Palmpasen. 
za 19.00 uur:  Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (The Unity) 
zo 10.15 uur:  Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus) 
 
GOEDE WEEK en PASEN: 16 t/m 25 april: 
do 19.00 uur:  Witte Donderdag: 

Eucharistieviering met pastor J. van Doorn 
(Convocamus). 

vr 15.00 uur:  Goede Vrijdag: Kruisweg met  
pastoor W. Smulders. 

    19.00 uur: Lijdensherdenking met  
pastoor W. Smulders (’t Koraal). 

za 22.00 uur:  Paaswake: Eucharistieviering met 
pastoor W. Smulders (Convocamus) 

zo 10.15 uur:  Pasen: Eucharistieviering met 
pastor J. van Doorn (St. Janskoor). 

ma 10.15 uur:  2e Paasdag: Eucharistieviering met 
pastoor W. Smulders (St. Janskoor). 

  
Weekeinde van 30 april - 1 mei: 
za 19.00 uur:  Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn. 
zo 10.15 uur:  Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (St. Janskoor). 
  
Weekeinde van 7 – 8 mei: 
za 19.00 uur:  Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders. 
zo 10.15 uur:  Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders (Convocamus). 
  
Weekeinde van 14 – 15 mei: 
za 19.00 uur:  Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders. 
zo 10.15 uur:  Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders (Convocamus). 
 
Weekeinde van 21 – 22 mei: 
za 19.00 uur:  Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino. 
zo 9.30 uur:  Gilde mis: Eucharistieviering met 

pastor J. Tonino (Convocamus) 
zo 12.00 uur:  Eerste H. Communieviering 

Internationale School: Eucharistieviering met 
pastoor W. Smulders (The Unity) 

Vormsel 
 
Op vrijdag 15 april om 19.00 uur zullen alle 
Vormelingen uit de hele parochie door de bisschop 
Mgr. A.L.M. Hurkmans worden gevormd. Deze 
viering zal worden gehouden in de H. Caeciliakerk 
en worden opgeluisterd door het koor Voice.  
De vormelingen worden voorbereid door pastor  
Jos van Doorn en hulp van Marian v.d. Boomen en 
Sonja Silkens. 
De presentatieviering was op 5 februari in onze 
kerk, deze viering werd opgeluisterd door The Unity. 
Vanuit Oerle worden gevormd: 
Dorus Kuipers, Stef Silkens, Coen van Herk,  
Martine van den Boomen, Roos Huijbers,  
Stan van Nunen, Bas van Rooij, Pebbles Winthagen, 
Bart van Vlerken, Kevin van der Krieken,  
Esmee Jansen en Maud van Doren. 
 
Wij wensen vormelingen, hun ouders en alle 
betrokkenen een fijne viering toe! 
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50 Jaar d’Ouw School 

# 
(Hierlangs afknippen) 

 
⃞ Aanmeldingsformulier gratis feestmiddag woensdag 8 juni 2011, voor 50 plussers uit Oerle.  
 
Naam: ______________________________ Adres: ________________________________ 
 
Telefoonnr: __________________________ Wij komen met: _____________ personen 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
⃞ Aanmeldingsformulier gratis feestavond vrijdag 10 juni 2011, voor de basisschool jeugd en 

tieners t/m 16 jaar uit Oerle. 
 
Naam:______________________________ Adres: ________________________________ 
 
Telefoonnr: __________________________ Wij komen met: _____________ personen 
 
Formulier inleveren via de brievenbus van Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, of stuur een  
e-mail met uw opgaven naar: avdbooga@zonnet.nl 

Jubileumfeest Dorpscentrum  
d’Ouw School 
 
Dit jaar bestaat Stichting Dorpscentrum Oerle  
50 jaar. Daarom organiseert het bestuur een aantal 
feestelijke activiteiten voor de inwoners van Oerle. 
 
Op woensdag 8 juni 2011 van 13.30 uur tot ca. 
16.30 uur, organiseren we een gezellige middag 
voor de 50 plussers uit Oerle. Deze gratis 
middag met een hapje en een drankje zal worden 
opgeluisterd door “het Reusels Muziekske” en 
tonpraoter “Kiske”. Aanmelding via onderstaand 
formulier of via een E-mail. Vol is vol, dus meld u 
tijdig aan! 
 
Op vrijdag 10 juni 2011 van 19.00 uur tot 
22.00 uur, organiseren we een gezellige avond voor 
de basisschool jeugd en tieners t/m 16 jaar uit 
Oerle. Deze gratis avond met alleen alcoholvrije 
drankjes en chips, zal worden opgeluisterd door 
muziek show “REP”.  
(Zie: www.rep-entertainment.nl). Tussen 19.00u en 
22.00u wordt de uitgang bewaakt. Aanmelding via 
onderstaand formulier of via een E-mail, zorg dat je 
er op tijd bij bent! 
 
Zaterdag 11 juni 2011 van 17.00 uur tot 
19.30u jubileum receptie voor belangstellenden 
en genodigden. Noteer deze datum in uw agenda! 
Vanaf 20.30 uur is er een feestavond voor alle bij 
Stichting Dorpscentrum aangesloten verenigingen en 
genodigden, m.m.v. orkest “Out of Time”. Voor het 
avondfeest ontvangen alle aangesloten verenigingen 
6-toegangskaarten. Indien uw vereniging hier geen 
gebruik van wil te maken, verzoeken wij u uw 
kaarten ter beschikking te stellen aan andere 
verenigingen of inwoners uit Oerle. 

Chauffeurs gezocht 

Buurtbus De Kempen verzorgt een lijndienst met  
3 busjes tussen Reusel, Oirschot en Veldhoven 
geheel met vrijwilligers. 
Wij zijn op zoek naar chauffeurs zowel mannen als 
vrouwen zijn van harte welkom ter ondersteuning 
van ons project. 
Als u b.v. een dagdeel (± 4 uur per week) 
beschikbaar bent en u graag wil inzetten als 
chauffeur op de buurtbus en in het bezit bent van 
een geldig rijbewijs B, bent u van harte welkom bij 
onze groep. 
Maak gerust een afspraak voor een proefrit. 
 
Inlichting, 
tel: L. v. Aaken 0497-591662,  
 P. v. Keulen 0497-516155,  
 N. Fleerakkers 0497-514449 

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 
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Boergondisch Oers 

Boergondisch Oers:  
Herinnert u zich deze nog? 
Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 mei 2011 
 
Vrijdagavond 20 mei Toppop Yeah. 
Boergondisch Oers organiseert dit jaar op 
vrijdagavond 20 mei de wervelende show: Toppop 
Yeah! Dit jaar gaan we de jaren ‘70 en ‘80 
herbeleven met Toppop Yeah. Iedereen kent de 
muziek uit die tijd nog. Denk aan Mud, Boney M,  
KC and the Sunshineband en Patti Labelle. 
 
Top 40 van Oers 
Doe mee! Zend snel je persoonlijke top 3 in. We 
gaan namelijk onze eigen hitparade samenstellen: 
de Top 40 van Oers. Iedereen die mooie 
herinneringen heeft aan muziek uit de jaren ’70 en 
’80 kan meedoen. Jouw persoonlijke top 3! We 
zouden het leuk vinden als je je persoonlijke top 3 
stuurt naar toppop@BoergondischOers.nl. Welke  
3 liedjes uit de jaren ‘70/’80 raken je het meest?
Stuur ze in! Deze wordt gepresenteerd op de 
vrijdagavond van Boergondisch Oers op 20 mei.  
Doe daarom mee. Boergondisch Toppop presenteert 
de Top 40 van Oers! Het zou super zijn als iedereen 
in de jaren 70-80 stijl verkleed komt!! 

Boergondisch Oers 2011 
Vrijdagavond 20 mei: feestavond Toppop Yeah 
Zaterdag 21 mei: Kinderspelletjes, volley, eten 
Locatie: Terrein achter basisschool/Rabobank 
Ingang: Zandoerleseweg naast Rabobank 

 

Zoals jullie zien belooft het weer een geweldig 
dorpsfeest te worden in 2011. 
 
Met Boergondische groet, 
 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 

Programma vrijdag 20 mei: Oerse Avond 
20.30 uur Aanvang feestelijke avond met 

medewerking van Oerse artiesten 
Iedereen is van harte welkom 
Entree gratis 

01.00 uur Sluiting 

  

Programma zaterdag 21 mei 
Inschrijven voor onderstaande activiteiten kan op 
bijgevoegd inschrijfformulier 
Inschrijven vóór 1 mei 2011 

Let op onderstaande tijden…. ivm aansluitend 
programma van het Oerse Gilde, is alles eerder dan 
voorgaande jaren! 

  

Kinderactiviteiten 

13.00 uur Start kinderactiviteiten  
(groep 1 t/m 8 basisschool) 
Verkleed je als gildebroeder of Prinses. 
Kinderen die zich aanmelden via 
inschrijfformulier, eten gratis frietjes mee. 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 

16.30 uur Einde kinderactiviteiten 

  

Dorpsbarbecue 

16.00 uur 
tot 
18.00 uur 

Boergondische Dorpsbarbecue.  
Ook tieners …..vergeet niet in te schrijven. 
Tijdens barbecue optreden van live artiest. 
Kosten barbecue: € 6,00 per persoon. 
Dit bedrag dient u contant te betalen bij 
het afhalen van de eetbonnen. 

  

Volley 

Wegens groot succes van voorgaande jaren, zal er dit 
jaar wederom een aparte poule gemaakt worden voor 
tieners (vanaf middelbare school) 
Een team bestaat uit minimaal 4 spelende deelnemers 
Deelname is op eigen risico 

17.30 uur Presentatie volleybalteams in thema 

18.00 uur Start eerste wedstrijd 

21.15 uur Prijsuitreiking volleybaltoernooi 
(aansluitend aan de laatste wedstrijd) 

21.30 uur Start programma Oerse Gilde 

  

U kunt de bonnen voor de barbecue (contant) 
betalen en afhalen bij  
dorpscentrum d’Ouw School 
Dinsdag 17 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 
Donderdag 19 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 

Meer informatie op: www.boergondischoers.nl 

Programma Boergon. Oers 
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Inschrijfformulier Boergondisch Oers 
Inschrijfformulier voor: 
* Kinderactiviteiten * Boergondische dorpsbarbecue * Volleyen  
Inschrijven vóór 1 mei 2011 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  Mobiel:  

E-mail:  
    

Schrijft zich in voor een of meerdere onderdelen: 

Vrijwilligers 

Omdat wij veel vrijwilligers nodig hebben, stellen wij het zeer op prijs, als u zich opgeeft voor  
één of meerdere onderdelen:  

Datum Hulp X Naam 

Di. 17 mei Hulp bij opbouw tent    

Za. 21 mei Groepje begeleiden of bij activiteit   

Za. 21 mei Scheidsrechter volleyen    
    

Kinderactiviteiten      (voor kinderen van groep 1 t/m 8) 
• Deelnemende kinderen eten gratis frites met snack mee tijdens de activiteit  

Naam kind 1  Groep:  

Naam kind 2  Groep:  

Naam kind 3  Groep:  
    

Barbecue 
• Kosten € 6,00 per persoon (contant betalen bij afhalen bonnen) 
• Aanvang 16.00 uur!  

Aantal personen:  
    

Volleyen 
• Deelname op eigen risico 
• Leeftijd: vanaf middelbare school 
• Indien je mee wil barbecueën:  hierboven aantal personen invullen  

Naam team:  

Competitie: * Volwassenen 
* Tieners (vanaf middelbare school) 

Namen 
deelnemers: 1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

Contactpersoon:  Telefoon:  

E-mail:  

Inleveren bij: • Corry Verhoeven, Oude Kerkstraat 43a 
• Adriënne van de Vorst, Stepke 1 of: aanmelden via: www.boergondischoers.nl 
• Mieke van Campen, Janus Hagelaarsstraat 19 
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Oranjemarkt 

Oranjemarkt 2011 in zicht. 
 
Zo'n 180 marktkramen en honderden grondplaatsen 
verschijnen op zaterdag 30 april in de Veldhovense 
wijk De Berkt.  
Tijdens deze jaarlijks terugkerende vrijmarkt op 
Koninginnedag kunnen jong en oud spulletjes te 
koop aanbieden met gegarandeerd veel publiek. 
Want de Berkt zal wederom oranje gekleurd zijn 
door duizenden enthousiaste bezoekers.  
 
Zo’n dag verdient een goed gevuld dagprogramma 
met voor elk wat wils. En daar hebben we de 
afgelopen weken enthousiast aan gewerkt.  
 
 
Dagprogramma 
10.00 -  17.00 Vrijmarkt 
10.45 Start Kinderoptocht 
11.00 -  17.45 Brinkpodium 
11.00 -  17.45 Parkpodium 
11.00 -  16.45 Kinderplein 
10.00 -  18.00 Terrassen open 
 
 
Brinkpodium 
Na de officiële opening op dit hoofdpodium (veld 
Nieuwe Kerkstraat – Berkt) trapt de band Eigenwijs 
af. Deze band bestaat uit zes Severinusbewoners. 
Ze worden begeleid door een pianist, bassist, 
saxofonist, drummer en zangeres. De band brengt 
een repertoire ten gehore uiteenlopend van 
kinderliedjes en Nederlandstalige liedjes tot 
popmuziek, rock en blues! 
Daarnaast zijn er optredens van rock cover band 
Fueled Up en feestorkest De Concertino’s. 
 
11.00 Opening met burgemeester J. Mikkers en 

gedecoreerden en aankomst Kinderoptocht 
onder begeleiding van Harmonie St. Cecilia 

11.30 Band Eigenwijs  
12.15 Eindhoveniers Dweilorkest 
12.45 Fueled Up Band (foto) 
13.30 Banda Nobra Percussie Sambaband   
14.00 Fueled Up Band  
14.45 Vèrrekesblaos Dweilorkest 
15.00 John de Wit Zanger 
15.30 Just4Fun Dweilorkest  
15.45 De Concertino's Feestband 
16.30 Effe d'r Neffe Dweilorkest 
17.00 De Concertino's Feestband 
17.45 Sluiting 
 
Parkpodium, Let's Dance! 
Dansen doen we dit jaar op het veld aan de 
Platanenlaan. Dansscholen uit Veldhoven en 
omgeving, zoals N-Joy, Dansschool Friends, Ira’s 
Dansstudio, Dédé Danceballet, Cardo Dance 
Department en Dansschool Le Haen zullen de gehele 
dag optredens op dit danspodium verzorgen. 
Tussendoor verzorgt de Eindhovense Percussiegroep 
Banda Nobra een optreden en ook de Veldhovense 
zanger John de Wit laat van zich horen.  
 
11.00 Cardo Dance Department Dans  
11.30 Ira's Dancestudio Dans 
12.00 Cardo Dance Department Dans  
12.30 Dansschool Friends Dans   
13.00 DéDé Danceballet Dans 
13.30 N-Joy Dans 
14.00 Le Haen Dans 
14.30 Banda Nobra Percussie Sambaband  
15.00 Cardo Dance Department Dans 
16.00 Le Haen Dans, Zumba 
17.00 John de Wit Zanger 
17.45 Sluiting 
 

Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl

Secretariaat: Hanny van den Berg
Postbus 2269, 5500 BG Veldhoven 

( 040-2548079, fractie@cda-veldhoven.nl

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
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Kinderplein -  
horen, zien, proeven, ruiken, voelen! 
Dit jaar zal op het Kinderplein speciale aandacht zijn 
voor onze zintuigen. Zintuigenspelletjes voor 
kinderen, een goed gevulde fruitkraam, een 
danspodium met optredens van diverse 
kinderdansgroepen, Severinus(contact)clowns 
tussen het publiek, een valkenier, Poppentheater 
Drames, Schminkqueen Yvonne, Ron Ballon en niet 
te vergeten de afsluiter van de dag: Jeugdpopband 
Styleplay!  
 
10.45 Kinderoptocht muzikaal begeleid door 

Harmonie St. Cecilia 
Kom om 10.45 uur met je versierde fiets, 
step of ander vervoermiddel naar het 
Kinderplein (aan de Straten Laar en Hulst). 
En rijd mee in de Kinderoptocht! Daarna 
verwachten we je terug op het Kinderplein, 
waar van alles te doen is! 

 
11.00 Valentijn Kinderdans  
11.30 Friends Kinderdans  

12.00 'Foetsie' Drames Poppentheater 
Poppentheater Drames speelt Foetsie.  
Het verhaal van de dromerige schrijver 
Ferdinand die zijn eerste boek naar de 
drukker zal brengen. De beroemde Franse 
Fleuri heeft voor dit boek prachtige 
tekeningen gemaakt. Maar …. alle 
tekeningen zijn blanco, ze zijn 'Foetsie'! 
Misschien weet Piet Potlood er meer van. 
Zullen ze de tekeningen terug vinden, met 
de hulp van Kaatje Kwast, Ted Tube en 
Gerritje Gum?  

 
12.30 N-Joy Kinderdans  
13.00 Cardo Dance Department Kinderdans 
13.30 'Foetsie' Drames Poppentheater  
14.00 Ira's Dancestudio Kinderdans   
14.30 DéDé Danceballet Kinderdans  
15.00 'Foetsie' Drames Poppentheater 
15.30 Cardo Dance Department Kinderdans 
16.00 Styleplay Jeugdpopband   
16.45 Sluiting 
 
We hopen dat de Oranjemarkt inmiddels op uw 
kalender staat. En dat u komt horen, zien, ruiken, 
voelen, en vooral sfeer proeven op de Oranjemarkt 
Veldhoven, op zaterdag 30 april in de Berkt. 
Tot dan! 
 
Voor meer informatie: 
www.oranjemarktveldhoven.nl 

Dweilplaats 
 
Waar?  
Nieuwe Kerkstraat 37/39, 
ter hoogte van de 
kruising met het fiets-/
voetpad richting Laar) 
 
11.00u De Hurkers 
12.00u Just4Fun 
13.00u Vèrrekesblaos 
14.00u Eindhoveniers 
15.00u Effe d'r Neffe 
16.00u Kwekske Subtiel 
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Het interview 

‘We willen dat iedereen  
zich hier thuis voelt’ 

 
Een ervaren medewerker van een 
sterrenrestaurant en een chef-kok van een 
gerenommeerd restaurant hebben elkaar 
gevonden op het, voor een horecagelegenheid, 
mooiste plekje van Oerle. Geert van Loon (24) 
en Mark Waterschoot (39) zorgen er voor dat 
iedereen zich thuis voelt in Oersgezellig.  
Door Ad Adriaans 
 
Per 1 maart is Wintelrenaar Geert van Loon de 
nieuwe eigenaar van de voormalige café-bar  
De Tamboer en restaurant De Uitdaging aan de 
Oude Kerkstraat. Met Geert van Loon staat er voor 
de derde achtereenvolgende keer een Wintelrenaar 
achter de Oerse tap. 
 
Sterrenrestaurant 
De jonge Wintelrenaar nam de horecagelegenheid 
over van Bea Lunenburg. Geert, die een zoon is van 
de bekende Wintelrese horecaondernemer  
Mies van Loon, werkte de laatste jaren in het 
sterrenrestaurant Avant-Garde in het PSV-stadion. 
“Ik speelde al een paar jaar met de gedachte om 
iets voor mezelf te beginnen, en ik heb een vader 
die dat stimuleert. In het najaar kwam De Tamboer 
bij ons in beeld. Het ligt op een mooi punt, en Oerle 
is ook een dorp, dat trekt me wel.” 
 
Oersgezellig 
Beide zaken worden uitgebaat onder de naam 
Oersgezellig. Vrijdag 4 maart, met carnaval, ging 
Oersgezellig voor de eerste keer open.  

Het restaurantgedeelte zal, als u dit leest, net open 
zijn. Geert: “De keuken van het restaurant is aan de 
eisen van de tijd aangepast en verplaatst zodat deze 
ook vanuit het café bereikbaar is. Dit biedt ons de 
mogelijkheid om een lunchkaart in het café te 
introduceren. Het restaurant is van een fris kleurtje 
voorzien, en er is nieuw meubilair.” De eerste 
maand stemt Geert tot tevredenheid. “We hebben 
niet te klagen sinds de start. Het café loopt goed. 
Overdag komt er een vaste klantengroep en in het 
weekend proberen we het leuk te maken voor de 
jeugd.”  
 
Chef-kok 
In het restaurant staat Mark Waterschoot, voormalig 
chef-kok van d’Ouwe Tramhalte in Duizel, aan het 
fornuis. De inwoner van Hoogeloon werkt sinds zijn 
zestiende jaar in de horeca. Als leerling-kok werkte 
hij bij de Vaesheimer Hoef in Vessem, d’Ouwe 
Tramhalte in Duizel, De Linde in Eersel en de 
Treeswijkhoeve in Waalre. “Vanuit de opleiding 
kregen we het advies om regelmatig van restaurant 
te wisselen”, zegt Mark. “Overal wordt op een 
andere manier gewerkt. Honderd koks kunnen een 
gerecht op honderd verschillende manieren maken.” 
Na het vervullen van zijn dienstplicht werkte Mark 
als zelfstandig kok bij Jagershorst in Leende en De 
Kroon en De Zwaan in Oirschot. De afgelopen negen 
jaar was hij chef-kok bij d’Ouwe Tramhalte. “Als 
chef-kok ben je eindverantwoordelijk voor de 
keuken. Je bedenkt de gerechten, je bent 
verantwoordelijk voor het personeel, de inkoop en 
noem maar op.”  

Links Mark Waterschoot en rechts Geert van Loon. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum VeldhovenM 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

Bron: Koers van Oers 1969-1970 jaargang 3 nr. 3 
 
Jong Nederland    BLOKHUT    FEEST IN OERLE 
 
Een paar nachten hebben we in de blokhut geslapen. 
We kregen de eerste avond een koffie-uurtje, heel 
fijn! Toen moesten we naar bed, het was ongeveer 
half elf. Om ongeveer een uur riep iemand: “het is 
nou vijf uur”.  
Martin Meulenbroek moest naar de 
wc en toen hij weer in zijn slaapzak 
kroop, zat er tandpasta in. Dat was 
me wat! Dat kun je begrijpen!  
’s Nachts sliep er bijna niemand. De 
volgende nacht ook niet, want de 
een na de ander wist wat te 
zeggen. En dan maar lachen 
natuurlijk!  
De volgende dag waren we weer vroeg paraat. We 
zouden gaan fietsen. Maar omdat het zo geregend 
had, gingen we weg met de auto. Wim Feijen reed 
met de groep van Wim Verouden en Jos Aarts reed 
met de groep van Noud Sanders. We waren een 
keer vast gereden. Jos wel twee keer. Wij hadden de 
rit met 72 tegen 91 strafpunten gewonnen.  
Die avond gingen we met de auto naar de kerk. En 
’s avonds om twaalf uur pas naar bed. Omdat het 
zaterdag was, mochten we zo laat opblijven. Het 
was zo gezellig die avond, met spelletjes doen en 
vertellen.  
’s Zondags gingen we om twaalf uur naar huis. Ik 
had ook een stukje hout gevonden, en de blokhut er 
uit gesneden. Dat vonden papa en mama heeeeel 
mooi! We hadden en fijn weekend gehad, en we 
hopen, dat we zoiets nog meer mee mogen maken! 
Leve onze Club!!!!! 
 
Peter Cattenstart. 

Ouw (k)oers 
Verse producten 
Een goede kreeft bereiden is net zo moeilijk als een 
uitsmijter maken, vindt Mark. “Als ik een uitsmijter 
in de pan zie liggen zie ik of er een echte kok aan 
het werk is. Ik zie het allemaal als een uitdaging. 
Het is belangrijk om goede spullen te gebruiken. We 
gaan hier dan ook werken met verse producten. Zo 
maken we zelf alle soepen en sauzen. De 
voorgerechten variëren van een tomatensoep tot 
scampi’s met Hollandse garnalen. De keuze uit de 
hoofdgerechten loopt uiteen van een aangeklede 
saté tot eendenborst met rode portsaus. We houden 
rekening met de seizoenen, dus wild in het 
wildseizoen en asperges in de aspergetijd. Ook 
vegetariërs kunnen hier terecht, en ook aan de 
kinderen is gedacht. We vinden het belangrijk om 
naar de gasten te luisteren, we willen ervoor zorgen 
dat ze terugkomen.” 
 
Laagdrempelig 
Om 10.00 uur is het café open voor koffie met 
gebak. Vanaf 12.00 uur kan er geluncht worden. De 
gerechten op de lunchkaart lopen uiteen van soep, 
diverse broodjes, maaltijdsalades tot biefstuk met 
frites. Om 17.00 uur opent het restaurant, dat zestig 
zitplaatsen kent, de deuren. Het terras, waarop ook 
van de lunch- en menukaart gebruik kan worden 
gemaakt, biedt plaats aan tweehonderd bezoekers. 
“Maar je kunt hier natuurlijk ook op het terras 
komen zitten voor alleen een kop koffie of een 
pilsje”, benadrukt het tweetal. “We houden het 
laagdrempelig, zodat iedereen zich hier thuis kan 
voelen.” 
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Junior Survival Club 

Junior Survival club de Searchers, 
Veldhoven is succes. 
 
We zijn onze groep steeds aan het versterken en 
aan het uit bouwen. Er is weer plaats voor jongens 
en meisjes tussen 8-11 jaar die op zoek zijn naar 
iets anders. 
Wat houdt het ‘Searchers-programma’ dan precies 
in? De ‘Searchers’ is een survivalvereniging welke 
zich onderscheidt van andere verenigingen door het 
grote aanbod van buitensportactiviteiten. 

Voorbeelden van activiteiten die wij doen zijn 
klimmen, abseilen, paintballen, mountainbiken, 
zweefvliegen, speleologie en laserschieten. We laten 
de jeugd als het ware overal van proeven. 
Daarnaast organiseren we geregeld weekendjes 
weg, zowel in Nederland als in het buitenland. 
 
Een belangrijk speerpunt van de ‘Searchers’ is om 
iedereen een stuk zelfstandigheid en 
doorzettingsvermogen mee te geven. Het onderdeel 
zijn van een groep en het samenwerken in een team 
is dan ook van groot belang. Ondanks dat wij fysiek 
heel actief zijn tijdens de programma’s hoef je geen 
topsporter te zijn om deel te kunnen nemen. 
 

De ‘Searchers’ zijn onderverdeeld in drie 
spelgroepen: 8-12 jaar, 12-16 jaar en 16-21 jaar. 
Twee keer per maand, op zaterdag, wordt er een 
buitenactiviteit georganiseerd. Daarnaast gaan de 
jongeren 4x per jaar een weekend op pad. Veelal 
naar de Ardennen maar ook in de omgeving van 
Veldhoven en Eindhoven. De kosten van een 
lidmaatschap zijn €17,50 per maand en daar komen 
geen extra kosten bij tijdens een activiteit.  

Onze lokatie D’n Bosbender, 
Nieuwe Kerkstraat 60, Veldhoven (Oerle) 
 
Kijk voor meer informatie op onze site: 
www.searchers.nl of bel 06-53229154 
Searchers Veldhoven 
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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 

Dinsdag 17 mei - 20:15 uur -  
De Schalm Veldhoven -  
Concert met Veldhovens Mannenkoor 

 
Zondag 3 juli - 14.30 uur -  

d'Ouw School Oerle -  
Concert met Dongens Mannenkoor 

 
Zaterdag 17 september- 20:00 uur –  

Catherinakerk Eindhoven -  
Concert met Kupalje uit Wit-Rusland 

 
Zaterdag 29 oktober- 20:00 uur-  

De Cammeleur, Hoge Ham 126, 5104 JK, Dongen 
Concert met Dongens Mannenkoor 

 
Zondag 30 oktober – 11.00 tot 17.30 uur –  

Aula Sondervick College,  
Zangfestival ‘Hollandse Pot’ met Sheliak en 
anderen 

 
Zaterdag 5 november : 12,5 jaar Chant’Oers,  

bindingsavond voor de leden. 
 
Vrijdag 18 november : 20:15 uur -  

De Schalm Veldhoven –  
Concert met Veldhovens Muziekkorps 

 
Zaterdag 19 november: 20:15 uur -  

De Schalm – Concert met Veldhovens 
Muziekkorps 

 
Vrijdag 23 december: avond-  

Ceciliakerk Veldhoven,  
Kerstsamenzang met Veldhovens Muziekkorps 

Activiteiten Chant’Oers 

Scholieren St. Jan Baptist ruimen 
zwerfafval op 
Door Ad Adriaans 
 
Van 12 tot 18 maart was het de week van 
Nederland Schoon. Nederland Schoon heeft ten 
doel de hinder van zwerfafval in Nederland te 
voorkomen en te bestrijden. Meer dan 250 
scholen organiseerden acties om de 
leefomgeving schoon te houden. Ook 63 
kinderen van basisschool St. Jan Baptist deden 
een duit, en nog veel meer, in het zakje. 
 
Het centrum van Oerle kleurde blauw op 
vrijdagochtend 18 maart. Gewapend met blauwe 
vuilniszakken, plastic handschoenen en handgrijpers 
gingen de kinderen van de groepen vier tot en met 
acht het zwerfafval te lijf. Sommigen verdwenen 

bijna in het 
struikgewas 
tegenover  
De Kers.  
Daar was ook de 
grootste buit te 
halen. Blikjes, 
sommige al bijna 
doorgeroest, 
bierflessen, 

wijnflessen met onbestemde inhoud, whiskyflessen, 
lege chipszakken, plastic fritesbakjes, een hoed, een 
schoenzool, plastic flesjes en nog veel meer. Maar 
ook stukjes plastic en vuurwerkresten werden 
verzameld en opgeruimd. 
 
“De zwerfvuilactie is mede gestimuleerd door het 
wijkplatform Oerle”, zegt Dick van Hoof die namens 
het wijkplatform aanwezig was. “Eerder deze week 
was er in de klas al aandacht aan geschonken. De 
gemeente heeft hiervoor materiaal aangeleverd.” 
Van 11.00 tot 12.45 uur namen de kinderen het 
centrum en het veld naast de school onderhanden. 
Na afloop was er voor iedereen een beloning in de 
vorm van een zakje chips. De kinderen weten nu dat 
zwerfafval veel te lang in de natuur blijft liggen. 
Volgend jaar vindt de week van Nederland Schoon 
weer plaats. 

Nederland schoon 
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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 

Vakantieprogramma 2011 

Ook dit jaar is het vakantiecomité druk in de weer 
om een fantastisch vakantieprogramma voor jullie in 
elkaar te draaien. Het vakantieprogramma is 
bedoeld voor kinderen van de basisschool uit  
groep 2 t/m 8 van het schooljaar 2010/2011 
en ziet er als volgt uit: 

2011 

ACTIVITEIT DATUM GROEP 

Olympische dag Zondag 7 augustus  Groep 2 t/m 8 

Bivak Oerle Dinsdag 9 en woensdag 10 augustus Groep 2 t/m 5 

Bivak Valkenswaard Dinsdag 9 t/m donderdag 11 augustus Groep 6 t/m 8 

Speeltuin Vrijdag 12 augustus Groep 2 t/m 5 

Vossenjacht  Zaterdag 13 augustus Groep 2 t/m 8 

Bobbejaanland Dinsdag 16 augustus Groep 2 t/m 8 

Wandel-3-daagse Woensdag 17 t/m vrijdag 19 augustus Groep 2 t/m 8 

Afsluitavond Vrijdag 19 augustus Groep 2 t/m 8 

 
Deelnemen 
De deelnemersbedragen voor deze twee weken zijn als volgt: 
♦ 1 kind per gezin €   50 
♦ 2 kinderen per gezin €   90 
♦ 3 kinderen per gezin € 125 
Het is ook mogelijk om voor één week in te schrijven.   
De kosten van inschrijven zijn dan € 30 per kind ongeacht het aantal kinderen per gezin.  
De eerste week loopt van zondag 7 augustus t/m zaterdag 13 augustus 2011. 
De tweede week loopt van zaterdag 13 augustus t/m vrijdag 19 augustus 2011. 
Alleen inschrijven voor het wandelen is ook mogelijk. 
De kosten hiervan zijn € 10 per kind, ongeacht het aantal kinderen per gezin. 
 
Hulp van ouders en/of broers en zussen 
Om tijdens het vakantieprogramma alles goed te 
laten verlopen, hebben wij de hulp van ouders en/
of broers en zussen hard nodig. Wij vertrouwen 
erop dat wij op uw inzet kunnen rekenen en dat u 
op het inschrijfformulier invult wanneer u kunt 
helpen. 
 
Inschrijven 
Inschrijven voor het vakantieprogramma kan door 
het inschrijfformulier op de volgende bladzijde zo 
volledig mogelijk in te vullen en in te leveren voor 
vrijdag 22 april 2011 bij  
Thera van Rooij, Berthastraat 6. Het 
programmaboekje krijgt u later thuisbezorgd. 
Voor meer informatie en het downloaden van het 
inschrijfformulier kijk op onze website: 
www.vakantieprogramma-oerle.nl 
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Inschrijfformulier vakantieprogramma 2011 

Achternaam Roepnaam Voorletters Geboortedatum Groep 

     

     

     

Adres:  

Telefoonnummer:  

Mobiel nummer: 06 -  

Email adres:  

Heeft u doorlopende reisverzekering:: JA    /   NEE 

AUTOMATISCHE INCASSO: 
Ondergetekende verleent hierbij een eenmalige machtiging aan Stichting Vakantiecomité Oerle om het inschrijf-
geld automatisch van zijn/haar bank-/girorekening af te schrijven. 

Naam rekeninghouder:  Handtekening: 

Rekeningnummer:   

 

De inschrijving is bestemd voor (hokje zwart maken): Af te schrijven bedrag: 

□  beide weken  (1 kind €50, 2 kinderen € 90, 3 kinderen € 125)  

□  week van 7 t/m 13 augustus 2011                     (€ 30 per kind)  

□  week van 13 t/m 19 augustus 2011                   (€ 30 per kind)  

□  alleen wandelen van 17  t/m 19 augustus       (€ 10 per kind)  

Onderstaande tabel is voor ouders en broers/zussen die kunnen meehelpen. We hebben uw hulp hard nodig. 
Graag voornaam invullen bij activiteit waarbij geholpen kan worden. Alvast bedankt. 

DATUM ACTIVITTEIT VADER MOEDER BROER/ZUS 

zo 7 augustus Olympische dag: helpen opbouw (ochtend)    

zo 7 augustus Olympische dag: begeleiden groep/spel (middag)    

zo 7 augustus Olympische dag: helpen afbreken (na afloop)    

ma 8 augustus Bivak Oerle: helpen opbouw (overdag)    

di 9 augustus Bivak Oerle: helpen met activiteiten 10.00-17.00 u    

di 9 augustus Bivak Oerle: helpen met avondprogramma    

wo 10 augustus Bivak Oerle: helpen met afbreken (middag)    

ma 8 augustus Bivak V’waard: helpen opbouw (overdag)    

9-11 augustus Bivak V’waard: drie dagen begeleiden    

di 9 augustus Bivak V’waard: kinderen brengen per fiets     

do 11 augustus Bivak V’waard: kinderen ophalen per fiets    

vr 12 augustus Speeltuin: kinderen brengen en ophalen met auto    

za 13 augustus Vossenjacht: begeleiden groep/spel (middag)    

di 16 augustus Bobbejaanland: begeleiden groep 2 t/m 5    

wo 17, do 18 en vr 
19 augustus 

Wandel-3-daagse: meelopen met groep (avond) 
5 km (gr. 2/3/4)     10 km (gr. 5-6)    12 km (gr. 7-8) 

   

vr 19 augustus Afsluitavond: suppoost bij ingang (15-30 minuten)    

wo 10 augustus Bivak V’waard: samen met kinderen kanoën     
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Oersmakelijk 

Het recept komt deze keer van: Petra Kelders. 
 
Spiced apple cake 
 
Ingrediënten 
230 ml zonnebloemolie 
405 gram bloem 
1 eetlepel kaneel 
1 theelepel bakpoeder 
1 theelepel zout 
200 gram suiker 
3 grote eieren 
3 tot 4 Granny Smith appels 
1 theelepel vanille extract 
 
* optie assortiment: gesneden noten 
 
Bereidingswijze 
 
1. De appels goed wassen het klokhuis verwijderen 

en de appels in stukjes snijden 
2. Verwarm de oven op 180 graden 
3. Vet de tulband in 
4. Doe in een grote kom de zonnebloemolie, suiker 

en eieren; meng ze tot het mengsel een 
citroenachtige kleur heeft. 

5. Zeef de bloem, kaneel, bakpoeder en zout in een 
kom; voeg dit mengsel langzaam aan het 
eimengsel toe. 

6. Voeg de appels en het vanille extract toe. 
7. Bak de cake op 180 graden tussen de 75 tot 90 

minuten tot hij gaar is. 
 
Laat de cake afkoelen. 
  
Hiernaast staat nog een recept voor een heerlijk 
sausje voor over de cake. 

Karamel saus 
 
Ingrediënten 
200 gram bruine suiker 
100 gram boter 
4 eetlepels poeder melk (Mag ook slagroom of melk 

of koffiemelk zijn. Beste resultaat met 
koffiemelk vind ik.) 

1 theelepel vanille extract  
1 theelepel zout 
 
Bereidingswijze voor de saus 
Meng de ingrediënten in een pan en breng dit aan 
de kook tot het de gewenste dikte heeft en giet het 
daarna over de cake. 
(Ik overgiet altijd maar de helft van de cake met de 
karamel, niet iedereen houdt namelijk van karamel.) 
 
Waarom dit recept? 
Omdat er bijna nooit een recept in de koers 
komt van een lekkere taart of cake en ik hou 
nogal van bakken. 
Dit recept heb ik ooit bij Martha Stewart op tv 
gezien toen we nog in België woonden. 
Heb het toen geprobeerd en iedereen vond 
het lekker. Het is oorspronkelijk een 
Amerikaans recept dus ik heb het zo goed 
mogelijk geprobeerd om te rekenen. 
 
Aan wie geef je de pollepel door? 
Ik geef de pollepel door aan Nel van Hest. 
Als ik hulp nodig heb met een nieuw 
recept kan zij me altijd wel helpen. 
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Verslagje kampioenschappen 

Op zaterdag 19 maart 2011 waren de 
Nederlandse Kampioenschappen springen voor 
de pony's. 
 
Michael v/d Velden startte met zijn pony Mazurka in 
de DL. Hij zette een hele snelle foutloze 1e ronde 
neer. Ook in de barrage wilde hij een snelle tijd 
neerzetten maar had helaas hierdoor een balk en 
een weigering. Hij eindigde op een mooie 12e plaats 
van de 30 deelnemers. 
 

Jente Tops startte met  haar pony Ursula in de CM. 
Ze had een mooie rit maar helaas 1 balk in het 
basisparcours. Hierdoor eindigde zij op een mooie 
14e plaats. 
 
Op zaterdag 28 en 29 mei zal er een groot concours 
plaatsvinden op het terrein achter de Rabobank. De 
zaterdag is voor de pony’s en de zondag voor de 
paarden georganiseerd door ponyclub De Hinnikers 
en rijvereniging St Jan uit Oerle. Zo is er springen, 
dressuur en afdelingsdressuur en op zaterdag 
bixierijden voor de kleinere ruiters en pony’s. We 
starten ’s ochtends om 10 uur en de toegang is 
gratis. 

Michael met zijn pony Mazurka. 

Model zijn! 

Voor één dag een model zijn! 
Zoals elk jaar, heeft Tiener Comité Oerle een 
activiteit die de tieners zelf kunnen kiezen uit 
de vragenlijst. Dit jaar hadden ze iets compleet 
nieuws en leuks: Een compleet verzorgde 
fotoshoot voor alle tienermeiden, om 
vervolgens met alle tieners te gaan schaatsen. 
Welke tiener meid wil nu niet voor één dag in 
de spotlight staan, iedereen toch!?  

Alle meiden werden in groepen verdeeld, zodat alles 
goed overzichtelijk was voor de fotograven, 
visagisten en haarstylisten.  
Het groepje dat de 
spits mochten 
afbijten was: ik  
(Pip van de Sande) 
Lotte van de Ven en 
Lynn van de Vorst. 
Wij moesten om 
13.20 uur aanwezig 
zijn op het kerkplein 
om naar de fotoshoot 
te gaan. Eenmaal 
aangekomen in het 
spiksplinternieuwe 
gebouw werden we 
meteen onthaald als 
echte modellen. Een 
hapje en drankje, 
alles stond klaar. De 
visagisten en 
haarstylisten waren 
er al helemaal klaar 
voor, nu de modellen 
nog. Nadat we helemaal mooi waren opgemaakt en 
onze haren in de haarlak stonden, mochten we dan 
toch echt als modellen gaan poseren. Het was echt 
helemaal geweldig, om je eventjes een echt model 
te voelen. Na de leuke fotoshoot, ben ik nog 
gevraagd of ik het misschien wel leuk vond om in 
promotiefilmpjes mee te doen. Natuurlijk vond ik dat 
helemaal te gek en heb meteen ja gezegd!  

Na de fantastische fotoshoot moesten we terug om 
19.00 uur verzamelen op het kerkplein, om richting 
de schaatsbaan te gaan. Nadat we het schaatsen 
een beetje onder de knie kregen, was de dag helaas 
al weer om en keerde iedereen na een dag vol glitter 
en glamour terug naar het oude vertrouwde Oerle.  

Kortom het was een dag om niet meer te vergeten, 
en wie weet horen jullie nog ooit iets van mij. 

Groetjes Pip van de Sande 

StichtingStichtingStichtingStichting

V.l.n.r. de modellen: Lynn, 
Lotte en Pip. 
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Boek “Witte nog?” 
Het plan is om op 27 augustus het fotoboek over 
Oerle en zijn bewoners te presenteren tijdens de 
dahliatentoonstelling van Groen en Keurig. En de 
voorinschrijving kan al van start gaan. Onderstaand 
ziet u een strook die ingevuld kan worden en bij 
Frans Loots in de bus gegooid mag worden. Als uw 
naam bekend is bij ons, het bedrag van €18,00 is 
overgemaakt voor 1 juli dan is de inschrijving 
compleet en bent u verzekerd van een exemplaar. 

Natuurlijk kan het boek ook later nog worden 
aangeschaft. Het boek is dan verkrijgbaar bij 
Kapsalon v.d. Looy. Wij zijn erg blij met dit 
verkooppunt. De prijs zal dan €23.00 bedragen. 

Wij, van Stichting Historisch Oerle, hopen dat de 
mensen van het boek zullen genieten! 
 
Namens Stichting Historisch Oerle, 
 
Frans Loots, Henk Senders, Elly Schippers-Smolders 
en Bertina Senders  

We hebben al diverse malen om foto’s gevraagd, 
misschien bent u wel nieuwsgierig geworden hoe het 
toch zit? Ook zijn we op allerlei manieren geholpen 
door (oud) Oerlenaren en we zijn trots om te mogen 
zeggen dat het boek zo goed als gereed is!  
De laatste loodjes nog... 

Uiteindelijk zal het boek zo’n 300 pagina’s gaan 
tellen. Pagina’s met families, hun woningen en 
diverse wetenswaardigheden over ons dorp Oerle. 
We hebben getracht om het zo compleet mogelijk te 
maken maar dat is een onmogelijke taak gebleken 
omdat Stichting Historisch Oerle naast hun eigen 
speurwerk ook afhankelijk is geweest van de 
aanlevering door derden. Toch belooft het een mooi 
boekwerk te worden wat we vol trots willen 
aanbieden…  



21 

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: 

Van Kasteren Makelaardij, al meer dan 20 jaar 
een begrip op het gebied van verkoop, aankoop 
en het taxeren van woonhuizen en 
bedrijfspanden in Veldhoven en omstreken. 
Tevens actief in nieuwbouwprojecten.  
 
Wij hebben een kleine en persoonlijke bezetting, 
bestaande uit William van Kasteren, William heeft 
het bedrijf overgenomen van zijn vader  
Jo van Kasteren. William wordt bijgestaan door twee 
enthousiaste medewerkers, te weten  
Remko van Meteren, Register Makelaar Taxateur en 
Linda Mooij (commercieel medewerkster 
binnendienst). Linda beschikt tevens over een 
makelaarsopleiding.  
 

 
Van Kasteren Makelaardij is een actief kantoor, in de 
overtuiging dat het succes van uw woningaankoop of 
-verkoop voor een groot deel afhankelijk is van onze 
oprechte belangstelling en persoonlijke inzet.  
 
Kies voor Van Kasteren Makelaardij, wij zijn 
vertrouwd met onroerende zaken en uitstekend op 
de hoogte van de huizenmarkt in Veldhoven en 
omstreken. 

Advertentie in de spotlight 

 

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 

William van Kasteren. 

Koers cultuur 

Klein bolletje  
in de donkere grond  
diep weggestopt.  
Veilig voor de winterkou  
wachtend  
op de warme aarde  
verwarmd  
door de lente zon.  
Hunkerend naar licht  
kom je uit  
het veilige zand  
met iele sprieten  
naar boven.  
Koesterend  
in de warme zon  
laat je je verlokken  
en toon je ons  
je kleurenpracht. 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is 13.85.00.819  
bij de Rabobank te Oerle 
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Dwaalfestival 

“Brabantse Gezelligheid” 
 
In Dwaaltuin ’t Oerse Zand is op zondag 15 mei 
2011 weer het Dwaalfestival “Brabantse 
gezelligheid”. Dit in het kader van de landelijke 
week voor de amateurkunst. Het festival wordt 
georganiseerd door de Dwaaltuin in 
samenwerking met Art4U kunsteducatie en het 
Kempisch Symfonieorkest. 
 
Het festival wordt aangeboden aan de inwoners van 
Veldhoven en omliggende dorpen en wordt thans 
voor het zesde jaar gehouden en speelt geheel in de 
natuur, in het groen. 
Muziek, gezang, vertelkunst en poëzie komen in de 
natuur geheel “natuurlijk” en anders over. Echter, 
mooier! 

Tussen bomen, bloemen, heesters en waterpartijen 
kunnen bezoekers zittend, liggend op het gras of 
wandelend door de tuin, genieten van de klanken 
van de natuur ( vogeltjes ) verweven met 
voordrachten en veel rustige muziek. Het is een 
echte gezinsdag. Jong en oud zijn welkom. Voor elk 
wat wils. 

De Dwaaltuin is bijna 2 hectare groot en bestaat uit 
een gedeelte bos waar diverse wandelpaden door 
heen lopen. Het overige gedeelte is een wandel-  
kijk- en  sfeertuin in een parkachtige aanleg. Op 
veel plaatsen staan bankjes waar de bezoeker van 
op een afstand geniet van wat hij hoort en ziet. 
 
Er staat een groot podium opgesteld zodat bij 
onverhoopt slecht weer niet alleen de artiesten 
droog staan. 
 
Het programma is weer uitgebreid. Men kan 
genieten van klassieke muziek, luisteren naar 
verhalen en poëzie, proeven van de sfeer die 
troubadours oproepen, met verwondering 
kennisnemen van het Brabantse lied en dialect en 
tot slot mee gaan naar Ierland naar de Irish songs 
en ballades. Kortom, veel muziek, een dag 
Brabantse gezelligheid. 
 
Tussen de optredens door kan in de tuin, hopelijk 
onder een fijn lentezonnetje, een kop koffie of thee 
eventueel met vlaai worden genuttigd. Natuurlijk is 
er ook een glaasje fris en zelfs licht alcoholische 
dranken ( denk aan het befaamde Oers Blond uit het 
vat ). Voor de inwendige mens zijn er broodjes met 
warme worst. 
 
Bezoekers kunnen gratis parkeren op het 
parkeerterrein in de directe omgeving van de 
Dwaaltuin. Fietsers parkeren op een terrein gelegen 
naast de Dwaaltuin. 
Dit alles wordt in goede banen geleid door 
vrijwilligers die ter plekke aanwezig zijn. 
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Wij hebben dit jaar weer een zeer sterke 
programmering en verwachten dan ook veel bezoek 
uit Veldhoven en de regio. Er niet bij zijn is een 
gemiste kans! 
 
De volgende artiesten of groepen kunt U 
verwachten: (onder voorbehoud van onvoorziene 
omstandigheden) 
∗ het Kempisch Symfonieorkest (bestaande uit  

35 leden) 
∗ de Best Irish Singers (bestaande uit 27 leden) 
∗ Nico van de Wetering, zanger van het echte 

Brabantse lied 
∗ Annelieke Merx, sfeer liederen met een echte 

Brabantse achtergrond 
∗ Trio HouDoe, puur Brabants met veel sfeer 
∗ Ut Reusels Muziekske, met hun bijzondere sfeer 

in het Brabantse streekdialect 
∗ SPIT, Stand Up dichter met poëzie 
∗ VerVe, Vertelclub Veldhoven met verhalen voor 

jong en oud. 
 
Locatie: Dwaaltuin ’t Oerse Zand,  
Zandoerleseweg 78 te Zandoerle ( Veldhoven ). 
Voor informatie: 06-26294952 
Website: www.dwaaltuin.com 
Twitter: @dwaaltuin 
 
Zondag 15 Mei 2011 
Tijd van 12.00 tot 18.30 uur  
(Tuin is vanaf 11.00 uur open). 
De entree bedraagt slechts € 5.00 p.p.,  
kinderen tot en met 10 jaar gratis. 
Honden zijn niet toegestaan. 

Schietwedstrijd Gilde 

Uitnodiging!!! 
 
Op zondag 17 april 2011 houden wij onze jaarlijkse 
schietwedstrijd. 
 
Schietterrein: Wintelresedijk bij het 
 Papegaaiencentrum 
 
Inschrijven: Dit kan men van  
 9.00 tot 14.30 uur. 
 
Inschrijfgeld:  € 4,50 
 
Prijzen: Zoals u van ons gewend bent, zijn 

we ook nu weer voorzien van een 
groot aantal prijzen. 
MAAR… de 1ste prijs is de 
 
ZILVEREN ST. JAN 

 
Wij hopen u allen te mogen begroeten tijdens deze 
dag. 
 
Met vriendelijke Gilde groet, 
 
Jarno en Gidi 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Buitengoor 
 
De egel is ontwaakt uit zijn winterslaap, de 
baltsende vogels zijn al in ‘t land en de eerste 
voorjaarsbloemen staan al in bloei. Het is een 
uitstekende tijd voor een prachtige 
voorjaarswandeling. 
 
Europese topnatuur: Natura 2000 
Het Buitengoor is een zogenaamd brongebied en ligt 
ten zuiden van Postel, tussen het Zilverstrand en het 
Zilvermeer. Het is een pareltje van een 
natuurgebied. Het Buitengoor is bekend omwille van 
zijn uitzonderlijke fauna en flora. Net als 
natuurgebied De Maat, aan de overkant van de 
Postelsesteenweg, wordt het gebied aangemerkt als 
Europese topnatuur. Boven vennen en heide 
fladderen prachtige libellen en vlinders. Het 
Buitengoor is de thuisbasis van diverse orchideeën 
en Kempische rariteiten zoals het vleesetende 
blaasjeskruid en de al even vleesbeluste zonnedauw.  
In het centrale moeras groeien planten met 
onheilspellende namen als beenbreek en wolfsklauw. 

Het unieke natuurgebied Buitengoor is sinds kort 
ook toegankelijk via het avontuurlijke plankenpad. 
Dat maakt deel uit van de zogenoemde 
aardgaswandeling doorheen het gebied.  

Door middel van paaltjes met daarop duidelijke 
plaatjes is deze makkelijke wandeling voor iedereen 
prima te volgen.  De afstand van de wandeling is  
4,4 km. 

Beginpunt en eindpunt 
Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71 (N136), 
Mol.  
Met de auto ga je via Eersel naar Postel en bij Postel 
blijf je de doorgaande weg volgen tot je bij een 
kleine brug komt. Hier ga je over het kanaal. Weg 
blijven volgen. Na ongeveer 2 kilometer ligt aan je 
rechterkant de ingang van het Ecocentrum. 
 
Het Ecocentrum is gelegen aan het Provinciedomein 
Zilvermeer in Mol. Je kan er terecht voor wandel- en 
fietsroutes. Soms zijn er tentoonstellingen en er is 
uitgebreide informatie beschikbaar over het gebied 
zelf, maar ook over de natuur in andere gebieden in 
Vlaanderen. Ook voor een kopje koffie wordt 
gezorgd. Er is een ruim parkeerterrein waardoor dit 
de ideale vertrekplaats is voor de wandeling. Vanaf 
deze plek kun je ook kiezen uit diverse andere 
prachtige wandelingen in deze omgeving en 
sommige kun je aan elkaar knopen. 
 
Tip 
Na afloop van de wandeling, kun je op de terugweg 
bij de Abdij van Postel, de verloren calorieën 
aanvullen met een lekker glas trappist of een 
puntzak friet. Wellicht tref je er mensen die hier op 
de heenweg zijn blijven hangen...vertel hen dan hoe 
prachtig het was in Buitengoor. 

De wandeling 
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Oerle krijgt haar Socialsofa  
 
Karin Bruers uit Tilburg, cabaretière en 
presentatrice, bij ouderen onder ons onder andere 
bekend van “Het Benkske” heeft het idee van een 
Socialsofa ontwikkeld. 
Zij ontwierp de Socialsofa in 2005 met de bedoeling 
het sociale contact tussen de bewoners te 
bevorderen. De banken staan al in heel wat plaatsen 
in Nederland. 
 
Wat is een Socialsofa ? 
Een Socialsofa is een betonnen buurtbank met een 
eigen, unieke mozaïekafbeelding. De Socialsofa’s 
hebben vooral een sociale functie: het bevorderen 
van ontmoetingen in de wijk. Wie verder 
geïnteresseerd is, kan kijken op www.socialsofa.com 
of bij www.karinbruers.nl.. 
 
De gemeente Veldhoven financiert een tweetal 
Socialsofa’s waarvan er een in Oerle wordt 
geplaatst. Het ontwerp voor de Socialsofa in Oerle is 
momenteel in de maak door een aantal 
dorpsbewoners onder leiding van Fried van Beers. 
Vervolgens wordt de bank door deze vrijwilligers 
beplakt met mozaïeksteentjes. 
 
Waar en wanneer dit alles staat te gebeuren is nog 
niet bekend. Wij houden jullie op de hoogte hoe en 
wanneer een en ander tot stand komt. De planning 
is dat de Socialsofa voor de zomervakantie klaar is! 
 
Wijkplatform Oerle 
 
Hieronder staan voorbeelden, de oerse sofa gaat er 
heel anders uit zien. 

Socialsofa in Oerle Kika Kinderkamp 

Ga jij mee op zomerkamp met  
Kika Veldhoven? 
 
Namens Stichting KiKa Kinderkampen 
Eindhoven organiseert KiKa KinderKampen 
Veldhoven ieder jaar een zomerkamp voor 
kinderen van groep 3 tot en met 8 van het 
basisonderwijs. Dit jaar gaan we op kamp van 
zondag 7 augustus t/m vrijdag 12 augustus.  
 
Een kampweek met KiKa Veldhoven betekent een 
heel gezellig kamp onder leiding van een groep 
ervaren en enthousiaste vrijwilligers. Op het kamp 
worden er verschillende activiteiten georganiseerd, 
zoals bosspelen, speurtochten, een dropping en 
natuurlijk niet te 
vergeten een 
kampvuur. Ook is 
er veel vrije tijd 
om zelf te spelen, 
voetballen, 
kletsen en nog 
veel meer. Al met 
al zal het zeker 
een fantastische 
en onvergetelijke week worden! 
 
Op ons kampterrein “d’n Boschkant” in Bakel zijn 
alle faciliteiten aanwezig om een geweldige 
kampweek te beleven. Slapen doe je in een Tipi met 
je eigen groep en leiding en eten doen we 
gezamenlijk in de overkapte eetruimte. Uiteraard 
zijn er ook wasgelegenheden en wc’s aanwezig. De 
meeste activiteiten zullen echter plaats vinden op 
ons grote grasveld of in de bossen.   
 
Wil je het kampterrein graag eerst zelf komen 
inspecteren? Dit kan op onze open dag op zondag 
17 april van 12.00 tot 16.00 op ons kampterrein aan 
de Speurgt 2 in Bakel. Zo krijg je een indruk van 
hoe het kamp eruit zal zien. Ook zullen er tijdens de 
open dag verschillende activiteiten te doen zijn, 
zoals schminken en een speurtocht!  
 
Lijkt het je leuk om met ons een week op 
zomerkamp gaan, schrijf je dan zo snel mogelijk in! 
Dit kan via ons secretariaat op tel. 040-2026686 (’s 
avonds) of stuur een mailtje naar 
info@kikaveldhoven.nl. Uiteraard kan je je ook op 
de open dag inschrijven.  
Op onze website www.kikaveldhoven.nl vind je veel 
informatie en foto’s van afgelopen jaren.  
 
Groetjes, de leiding van KiKa Veldhoven 
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Michelle laat kinderen  
in Tanzania sporten 
Michelle Kox, studente Fontys Sport 
Hogeschool zoekt sponsors voor sportproject 

Michelle is eerstejaars studente 
aan de Fontys Sport Hogeschool 
in Sittard en is uitgekozen om 
samen met een groep studenten 
een sportproject op te zetten in 
Tanzania. Komende zomer gaat 
ze met  
20 andere studenten, onder de 
naam Team SportsConnects, 
voor drie weken naar Tanzania. 
Ze gaan op drie verschillende 
scholen en in een weeshuis sport 
voor de scholieren op een beter 
niveau brengen. “Nu wordt er in 
Tanzania meer waarde gehecht aan leervakken zoals 
geschiedenis, taal en rekenen. Maar ook van sport 
kunnen de kinderen heel veel leren, zoals 
samenwerken en sociale vaardigheden. Maar zelfs 
ook rekenen! En natuurlijk is sporten vooral 
gezond”, aldus Michelle. 

De eerste school die ze bezoeken is een Secondary 
School, gevolgd door een bezoek aan Irkosongo 
middelschool. Vervolgens bezoeken ze een 
dorpsschooltje bij Lake Natron, waarna ze het 
programma afronden op Longido Secondary School. 

Sponsors voor sportproject 
Hier zitten vooral kinderen met een visuele 
beperking en dat is weer een extra uitdaging om 
voor die kinderen sportactiviteiten op te zetten. 

Om sportmaterialen te kopen voor de scholen is 
natuurlijk geld nodig. Alle studenten die meegaan 
met het project moeten daarom minimaal €1600,- 
aan sponsorgeld inbrengen. Hiervan wordt onder 
andere ook een sportveld aangelegd op een van de 
scholen. De studenten zien er natuurlijk zelf op toe 
dat het geld daar komt waar het nodig is! Behalve 
het geld nemen ze vanuit Nederland bijvoorbeeld 
ook kleding mee. “Vooral de Nike shirts zijn erg 
geliefd in Tanzania, dan ben je in hun ogen een 
echte topsporter”, zegt Michelle. 

Michelle heeft haar sponsorbedrag bijna bij elkaar, 
maar zoekt natuurlijk nog sponsoren voor de 
scholen in Tanzania. Hoe meer geld ze kunnen 
meenemen, hoe meer ze daar kunnen doen voor de 
kinderen. Dus bij deze een oproep aan iedereen die 
dit initiatief wil steunen, ieder bedrag is welkom! 
Maar ook tweedehands sportshirts of bijvoorbeeld 
voetbalschoenen zijn welkom. Die kunnen we 
meenemen voor de kinderen. 

Neem voor meer informatie, of voor uw donatie 
contact op met Michelle Kox. Ze is bereikbaar via 
michelle.kox@student.fontys.nl of  
telefonisch: 06 42265856.  

U mag natuurlijk ook direct doneren op rekening 
488813883 van KJA Ortmans tbv SPORTSCONNECT, 
ondervermelding van: Xplore 2011, Michelle Kox 

Michelle wil alle Oerlenaren al bij voorbaat 
bedanken. Na haar reis naar Tanzania zal ze zeker 
een verslag in de Koers plaatsen met haar 
ervaringen op dit mooie continent! 

Kwaheri! (Swahili voor Tot ziens!) 

Michelle Kox 
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Ingezonden briefkaart 

Brabant Plat 

Brabantse humor in theater De Schalm 
Brabant Plat, Dinsdag 19 april in Veldhoven. 
 
Het is zo langzamerhand al een echte traditie 
geworden. Al jaren lang trekt het populaire 
humorgezelschap Brabant Plat met een oergezellige 
Brabantse avond langs de Brabantse theaters en 
schouwburgen. Met keigoede nieuwe conferences en 
spectaculaire nieuwe comedy acts doet Brabant Plat 
elk seizoen weer een aanslag op de lachspieren. En 
er is goed nieuws voor de inwoners van Veldhoven 
en omgeving, want ook dit seizoen komt Brabant 
Plat natuurlijk weer naar Theater de Schalm. Op 
dinsdag 19 april is het weer zo ver en dat belooft 
opnieuw een regelrechte happening te worden. 

 

Het is alweer het achtste seizoen, dat het populaire 
gezelschap in de Brabantse theaters te bewonderen 
is. Brabantse humor in het theater blijkt een schot in 
de roos. Vanaf het begin trekt Brabant Plat al 
bomvolle zalen en vandaar, dat de groep nu al in 
vier provincies is te zien. Van ’s Hertogenbosch tot 
Vlissingen en van Arnhem tot Venlo, 
theaterdirecteuren ruimen in hun programmering 
graag een plaatsje in voor Brabant Plat. 
Hoofdbestanddeel van deze heerlijke 
humorvoorstelling is natuurlijk de prachtige, 
onnavolgbare Brabantse conference. Drie van 
Brabants allerbeste humoristen zorgen met hun 
grappen en grollen, dubbele bodems en 
onverwachte wendingen voor een avond lang lekker 
lachen.  

Rien Bekkers is de uit Sint Oedenrode afkomstige 
humorist, die al jarenlang het publiek steeds op 
prachtige nieuwe conferences trakteert. Frans 
Bevers is de man, die de laatste jaren bij alle grote 
kampioenschappen de publieksprijs voor zich opeist. 
En Ton Brekelmans is met zijn unieke verschijning 
misschien wel de meest originele grappenmaker, die 
Brabant kent. Met hun gloednieuwe conferences 
zullen de lachspieren het zwaar te verduren krijgen. 
Natuurlijk wordt ook dit seizoen Brabant Plat 
gecompleteerd door het viertal De Turfstekers, die 
met hun spectaculaire comedy acts het publiek op 
het puntje van de stoel krijgen. 
 
Brabant Plat komt dus binnenkort weer naar 
Veldhoven en dat mag U absoluut niet missen.  
Op dinsdag 19 april is Brabant Plat te zien in  
Theater De Schalm, Meiveld 3, 
telefoon 040 2533578. 
De entreekaarten voor deze oergezellige, 
onvergetelijke avond uit, zijn nu reeds in 
voorverkoop verkrijgbaar aan de theaterkassa. 
Haast U met de aanschaf van Uw kaarten, want de 
belangstelling is groot.  
 
Voor meer info en toerdata : www.brabantplat.com 

Naar aanleiding van Oersmakelijk uit de  
Koers van Oers van februari 2011 kregen we 
onderstaande briefkaart: 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Voelt u zich eenzaam? 

Misschien kunnen we er samen iets aan doen! 
 
P Niemand om mee te praten...  
 
P Betekent ouder worden  

automatisch eenzaam zijn? 
 
P Eenzaamheid overkomt je, het is er ineens en 

kan iedereen treffen, elke leeftijd! 
 
Voelt u zich eenzaam? Of kent u iemand die 
eenzaam is? Bent u familie, vriend, kennis, buur en 
maakt u zich om iemand zorgen? 
Bent u professional; huisarts, zorgaanbieder, wijk/
buurtagent, woningbouw coöperaties en signaleert u 
eenzaamheid? 
Als vrijwilliger waar dan ook... maakt u zich zorgen 
om iemand? 
 
Maak er werk van: Bel 06-8200 40 12 
 
SWOVE heeft de mooie taak (opdracht) om 
eenzaamheid een arm te geven. Dit doen we nu 
door u te bereiken via onze folder. Maar we willen 
meer. Dat wil zeggen we willen u nog liever de hand 
schudden.  
Daarom hebben we gedacht om u de mogelijkheid te 
geven om via 06-8200 40 12 ons te bereiken. Een 
mobiel nummer waar u zelf naar toe kunt bellen 
voor een praatje en wat nog meer? U mag het 
zeggen! 
 
Waarom? 
Omdat het u zomaar kan overkomen!  
Om welke reden dan ook!  
En als u er last van heeft kan het goed zijn om hier 
eens over te praten.  
En wij er met u mogelijk iets aan kunnen 
veranderen! 
 
SWOVE werkt hiervoor samen met veel organisaties 
in Veldhoven (zowel professioneel als (zorg)
vrijwillig). 
Specifiek hebben we samen met 
vrijwilligerorganisatie Stimulans en de 
woningbouwcoöperaties Aert Swaens en Woonbedrijf 
de afspraak gemaakt om samen te werken in 
mogelijke oplossingen. 
 
Hoe werkt het? 
U belt, wij luisteren... 
 
Mobiel nummer: 06- 8200 40 12 
Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 uur -12.00 uur. 

“Mijn voorkeur voor keramiek werd gewekt door de 
bijna onbegrensde mogelijkheid om met je vingers 
vorm te geven aan klei tot je bereikt hebt wat je 
fantasie je ingeeft”. Aldus de Veldhovense keramiste 
Giem Kwee. 

Tot half mei 2011 toont ze in Galerie “Hallo” een 
overzicht van het werk dat zij maakte tijdens haar 
opleiding aan de academie voor Schone Kunsten in 
Arendonk.  
 
Je vindt de galerie t.o. Haag 15 in Veldhoven, 
Nadere informatie: Carin Schoe, Linde 18. 
Tel.040-2533354  
www.galeriehallo.nl 

Nieuwe expositie 
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Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 

 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 

FILOSOOF 
 
De gesprekken in het Open Huis gaan heel vaak 
over het weer. Regen of sneeuw, warm of koud, veel 
wind of weinig wind. Het is een onderwerp waar 
altijd wel iets over te zeggen valt. Ook ligt er altijd 
een krant, en ook daar staan zaken in die besproken 
kunnen worden, en waar iedereen een mening over 
heeft. Praatjes die vaak meer dienen om een stilte 
te voorkomen, dan dat het ergens over gaat. Maar 
zomaar opeens kan een gesprek een wending 
nemen, die je niet voorziet. Het kwam ter sprake 
dat ik dominee ben. Een gast zei, o dominee hè, dan 
heb je zeker theologie gestudeerd. Ik zei dat dat 
inderdaad het geval is. Toen zei hij, dan heb je 
zeker wel eens van Plato gehoord? En toen volgde 
een heel verhaal over Plato, en de schaduwen in de 
grot. Ik moest even heel diep graven om ook nog 
iets zinnigs over Plato naar voren te kunnen 
brengen. Waar haalt iemand de kennis over Plato 
vandaan? Heeft zo iemand geen andere problemen, 
die dringend opgelost moeten worden? Waar haalt 
hij de tijd vandaan zich in een filosoof te verdiepen? 
Of is dat juist een manier om met zijn situatie om te 
gaan, om die situatie een beetje te ontstijgen, en te 
weten dat er méér is, dan alleen de zorg om eten te 
krijgen en een dak boven je hoofd? In ieder geval is 
het in het Open Huis af en toe wel handig dat je óók 
iets van filosofie weet. 
 
Mirjam van Nie. 
 

Open Huis St. Cathrien 

ROLLEN MAG 
 
Op de tafels in de ontmoetingsruimte liggen 
geplastificeerde papieren, en daarop staan onze 
huisregels. Er mogen bijvoorbeeld geen honden naar 
binnen, behalve blindengeleidehonden. Graag willen 
wij de regels zo positief mogelijk opstellen, dus niet 
allerlei geboden en verboden. Daarom staat er ook: 
“het Open Huis is een rookvrije ruimte”. Dat klinkt 
heel wat anders dan “verboden te roken”. Wij waren 
met de gastvrouwen en gastheren eens op bezoek 
bij het Leger der Heils. Dat is onze 
zusterorganisatie, en veel gasten die bij ons komen, 
komen ook bij hen. Bovendien verwijzen wij 
regelmatig naar het Leger der Heils. Daarom is het 
goed bij elkaar op bezoek te gaan. Wij hadden de 
ruimtes bekeken, en gesproken met de 
medewerkers. Toen kwamen we in de ruimte waar 
ook de gasten zaten. Het zag er blauw van de rook. 
Wij zeiden, bij ons mag dat niet. En één van de 
gasten zei toen, ja maar dat is logisch, want dat is 
een kerk! Ze vonden het blijkbaar vanzelfsprekend 
dat in een kerk niet gerookt mag worden. Het is 
prettig dat onze huisregels als logisch worden 
ervaren, dan hoeven wij het allemaal niet uit te 
leggen, of op te leggen. Vaak komt het voor, dat 
gasten hun sjekkie zitten te rollen. En dan zeggen 
ze, ik ga zo naar buiten hoor. Maar rollen mag! 
Bovendien komen de meesten na hun sjekkie toch 
weer terug. 
 
Mirjam van Nie. 
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“We voelden ons gewoon goed!” 
 
Op vrijdagochtend 4 maart hebben Joran en 
Jaiden, Lola en Timo uit groep 1/2 van 
basisschool St. Jan Baptist in Oerle een 
carnavalsoptreden gegeven. 
 
Timo heeft met een groene gitaar op de muziek van 
Dirk Scheele een groot optreden gegeven. Hij gaf in 
een interview aan dat hij het heel leuk heeft 
gevonden, maar in het begin nog best spannend. 
“Het dansen vond ik leuk en mijn groene gitaar ook. 
Ik had een disco-jasje aan met een disco-pruik”. 

Joran en Jaiden hebben samen een breakdance 
optreden gegeven. Joran heeft zelfs op zijn kop 
gelopen. Hij vertelde in een interview dat hij daar 
niet duizelig van werd, maar hij vond het stoer en 
leuk. Jaiden zei: “We voelden ons gewoon goed! We 
vonden het niet spannend. Ik kan gewoon super 
snel dansen”. Jaiden had een armband om en een 
hoofdband. Joran gaf aan dat hij ook zo “eentje” om 
had, een rode. 

Ook Lola had een optreden gegeven. Ze was een 
bijtje die Zoem Zoem Zoemmetje moest doen. “Ik 
had ook schmink op, ik zag er uit als een echt 
bijtje”. Er werd geklapt na het optreden. Ik vond het 
leuk om op te treden, ook in de klas”. 

 
Persoonlijke noot van de winnares (Robi); 

Carnavalsoptreden 

Joran en Jaiden met hun breakdance act. 

Tekening van Timo. 

Tekening van Lola. 
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Spelen op het schoolplein/veld 
 
Na schooltijd zijn regelmatig kinderen en jongeren 
aan het spelen op het schoolplein en op het veld. 
Helaas hebben wij na de vakantie wederom te 
maken met vernielingen aan het schoolgebouw. 
Verschillende ramen zijn zodanig beschadigd, dat 
deze vervangen moeten worden.  
Er is aangifte gedaan bij de politie. De politie is 
gevraagd vaker te surveilleren om de jongeren te 
verwijderen van het schoolplein. 

Tekening van Joran. 

Tekening van Jaiden. 

Gebruik schoolplein en veld 
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Knutselen: ei mobiel 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Februari 2011;  
“clowntje” 

op kunt fietsen. Ik was wel een beetje jaloers want 
zo’n fiets heb ik nooit gehad. Wel ooit een oma op 
de fiets, maar nog nooit een omafiets. 
 
Naast die twee hobby’s die ik al heb genoemd,  
hebben ze er nog een wat mij als muziek in de oren 
klinkt. Ze doen namelijk net als ik aan Zumba! Dat 
doen ze nu zowat een maand. Een keer per week, 
op woensdag van 14.00 tot 15.00 uur krijgen ze 
zumba-les bij sportcentrum de Atalanta. Het groepje 
bestaat uit ongeveer 14 kinderen en van die 14 zit 

er nog een 
klasgenootje/
vriendinnetje bij, Robi. 
Hun dansjufffen heten 
Debbie en Laura. Die 
ken ik goed dames, 
want dat zijn ook mijn 
zumba jufffen! Net 
zoals ik kunnen ze niet 
kiezen wie de liefste is. 
Ze zijn allebei even lief 
en leuk! Uiteraard was 
ik benieuwd welke 
pasjes zij aan het leren 
zijn dus vroeg ik of ze 
me iets wilden laten 
zien. Nou, dat deden ze 
en complimenten 
daarvoor. Ik vond het 
keigoed! We hebben 
ook samen nog even 
wat pasjes gedaan en 
dat vond ik heel leuk 
om te doen. 
 
Ik wilde 
graag 

weten waarom ze zumba zijn gaan 
doen dus vroeg ik ze dat.  “Nou,” 
zeiden ze: “eerst deden we aan 
streetdance maar dat hield op. Toen 
hoorden ze op school Robi en 'n paar 
andere kinderen over zumba praten, 
dus zijn we dat gaan doen en we 
vinden het leuk.” Turnen doen ze 
ongeveer al een half jaar bij vereniging Voorwaarts. 
Zoals je ziet zijn ze allebei sportief aangelegd. Goed 
bezig dames! 
 
Net zoals veel kinderen vinden ze milkshake en 
ijsjes lekker. Maar het antwoord wat ze daarna 
gaven had ik niet verwacht. Dat was namelijk dat 
Mayke het allerliefst tomatensoep met stokbrood 
eet, en Carmen het liefst groentesoep met 
stokbrood. Mayke lust geen tomaten en Carmen 
vind nasi en lasagne niet lekker. 
 
Bij de vraag of ze iets speciaals verzamelden 
antwoordde Carmen dat ze alles van….ja ja…
sneeuwwitje verzamelt. Grote Knuffels, kleine 
knuffels, beeldjes,  shampoo flessen etc. etc.  

Deze keer red ik het niet om een interview van één 
pagina te maken. Dat komt omdat ik op bezoek ga 
bij niet één prijswinnaar…nee, deze keer hebben we 
twee winnaars!  
 
Namelijk de zusjes Carmen & Mayke 
Kreutzelman. Dit zijn niet zomaar twee zusjes. 
Nee, ze zijn een tweeling. Mijn eerste gedachte was 
dan ook;  “hoe ga ik die twee uit elkaar houden 
aangezien ze wel heel erg op elkaar lijken!” Dat was 
tijdens het interview wel te merken, ze gaven 
namelijk heel vaak 
hetzelfde antwoord.  
Net zoals de vorige 
winnaar hebben de 
zusjes al ooit eerder iets 
gewonnen. Ze hebben 
namelijk ooit aan een 
prijsvraag van Douglas 
mee gedaan en toen 
wonnen ze allerlei 
badspullen van Hello 
Kitty met daarbij ook 
nog een cadeaubon! 
Wat een bofkonten.  
 
Maar goed, laat ik ze 
even verder voorstellen; 
ze zijn 7 jaar oud en 
hebben nog een zus 
Demi genaamd. De drie 
wonen samen met papa 
Tjerk en mama Mieke.  
Mayke is een zorgzame 
meid en helpt mama 
o.a. met poetsen. Ze 
vindt het leuk om te 
helpen. Carmen is een 
ondernemende meid en zelfstandig ingesteld. 
De volgende antwoorden zijn dan ook vrij logisch. 
Mayke speelt graag met babypoppen en moedertje 
spelen. Daarnaast vindt ze giraffen helemaal 
geweldig. Carmen is helemaal gek van alles wat met 
sneeuwwitje te maken heeft. Later wil Mayke graag 
mama worden. Een mama van heel veel kindjes.  
Carmen wil later graag een winkeltje in sneeuwwitje 
spullen beginnen. Ik denk dat dat geen probleem zal 
gaan worden Carmen, je verzamelt al alles van 
sneeuwwitje, dus spullen genoeg om te beginnen 
zou ik zeggen. 
 
Ze zitten allebei in groep 3 en hun juffen zijn; 
Rachel, Linda en Lineke en voor gym gaat Meester 
Max mee. Juf Rachel is op het moment nog fulltime 
aan het genieten van haar dochtertje en zal zover ik 
weet na de meivakantie weer een aantal dagen per 
week les gaan geven.  
Hun vrienden zijn; Deniz, Robi, Aimée en Marc. 
Zoals je waarschijnlijk al kunt raden hebben ze 
dezelfde hobby’s. En die hobby’s zijn o.a. turnen en 
buiten fietsen. Mayke en Carmen hebben wel een 
hele bijzondere fiets…een oma fiets waar je heel snel 
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Toen ik vroeg of ze eigenlijk 
alles van prinsessen verzamelde 
zei heel duidelijk “Nee, alleen 
van sneeuwwitje. Assepoester 
en zo vind ik niet zo leuk.” 
Mayke verzamelt alle grote en 
kleine dingen van Hello Kitty en 
giraffen.  

Naast de genoemde verzameling zijn ze fan van 
Strawberry Shortcake en Hana Montana. 
De lievelingskleuren van de twee zijn niet hetzelfde 
zoals je zou denken!  Nee, de lievelingskleur van 
Mayke is roze en de lievelingskleur van Carmen is 
blauw. Een ander ding waar ze in verschillen is dat 
de een rechtshandig is en de ander linkshandig. 
 
Op televisie kijkt Mayke graag naar de serie Amika. 
De films Shrek en Peter Pan kijkt ze ook graag. 
Carmen kijkt graag naar de serie Enchanted…moet 
toch even gaan opzoeken wat dat voor serie is 
Carmen, ik ken hem niet. Daarnaast vindt ze 
uiteraard de film Sneeuwwitje heel mooi. Oh ja, en 
een aantal dingen van Ketnet. Maar dat zijn er 
teveel om op te noemen. 
Soms mogen ze van papa en mama later opblijven 
als er iets op televisie is. En dat is voor ‘De Pfaffs’ of 
voor een film die papa gedownload heeft. Daarnaast 
gaan ze met heel de familie 1 keer in de week eten 
bij opa Schippers. Ja, op een ander smaakt heel 
vaak alles beter. 
Ze gaan tussendoor op het moment wel wat vaker 
op bezoek bij opa Schippers. Daar zijn namelijk nog 
niet zo lang geleden twee tweelingkonijnen geboren. 
Ze zijn nog klein dus ze mogen ze nog niet optillen.  
 
Met het oog op komend Pasen en onder het genot 
van een kop koffie en mijn eerste paaseitje, was 
mijn laatste vraag deze keer of ze paaseieren gingen 
zoeken met Pasen. Dat gingen ze inderdaad doen…in 
het paasbos, bij opa Schippers op het boerderijtje, 
bij opa en oma en thuis.  
Nou, zo te horen hebben jullie met Pasen heel wat 
chocolade eieren om op te eten! Geniet er van en 
nogmaals proficiat met het winnen van de 
kleurplaat.  
Ik vond het gezellig om met jullie te kletsen Carmen 
& Mayke! Bedankt voor het interview en veel plezier 
met jullie prijs. 

Knutselen; maak je eigen 
eierhouder 
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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 25 april 2011 
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 April 2011’ en druk de pagina af. 
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De volgende kopijdatum is 
25 april 2011 

Agenda 2011 
April  
14 KBO: Eten bij De Kers Oerle 
14 Ophalen plastic afval 
15 Parochie: Vormselviering in de H. Ceciliakerk 

om 19.00 uur 
16 Inzameling Klein Chemisch Afval;  

Kerkplein 8.30 uur - 10.00 uur 
17 Gilde St. Jan Baptist: 10.00u: Vrije 

Kruisboogwedstrijd (Wintelresedijk) 
20 KVO: Paasstukjes maken 
21 KVB: de Vuurhaard in Udenhout 
23 Ophalen oud papier 
24 St. Jeugdbelangen: 1e paasdag: paaseieren 

zoeken in het paasbos 
27 KVO: Volksdansinstuif in Oirschot 
  
Mei  
1 Harmonie St. Cecilia: Dauwtrappen 
6 Gilde St. Jan Baptist: 19.30u: 

Verbroederingsmis Zandoers 
9 KVB: Moederdagviering 
10 KVO: Kring Bedevaart in Meerveldhoven 
11 Vergadering Wijkplatform 
12 Ophalen plastic afval 
14 TCO: Feestavond 
15 Dwaaltuin: Dwaalfestival 
17 KBO: Eten bij Crème de la Crème  
17 Chant’Oers: Concert in de Schalm met 

Veldhovens Mannenkoor 
20 + 21 Boergondisch Oers 
22 Gilde St. Jan Baptist:  

Groot Gildefeest in Oerle 
24 KVB: Reisje 
25 KVO: Afsluitingsavond met High Tea 
26 Rabobank: Algemene ledenvergadering 
28 Ophalen oud papier 
28 Ponyclub Hinnikers: Concours Hippique voor 

pony’s  
29 Rijvereniging St. Jan: Concours Hippique 

voor paarden 
  

Juni   
2 Viering 1ste H. Communie (Hemelvaartsdag) 
4 BIO: BIOBINGO feestavond tgv het 25 jarig 

bestaan van de recreanten. 
5 BIO: Gezelligheidstoernooi 
6 KVB: Smokkelroute lopen in Eersel 
7 KVO: Fietsen 
9 Ophalen plastic afval 

8, 10 & 
11 

50 Jarig bestaan Stichting Dorpscentrum  
d’Ouw School: 
8: Middag voor de ouderen van Oerle 
10: 19.00u - 22.00u Avond voor de jeugd 

van Oerle 
11: receptie met aansluitend feestavond 

voor aangesloten verenigingen 

Juni 
12 1e Pinksterdag: jaarlijkse pinksterfietstocht 

van St. Jeugdbelangen, special editie ivm  
50 jarig bestaan d’Ouw School 

13 Harmonie St. Cecilia: Pinksterconcert 
13 Gilde St. Jan Baptist: 17.00u: Aanbesteding 

Koningsvogel en Gildekamer op ‘t Gement 
15 KVO: Fietsen 
16 KBO: Eten bij Hof van Holland 
19 BIO: Knegseltoernooi voor de gehele jeugd 
21 KVB + KVO: Samen fietstocht 
23 Gilde St. Jan Baptist: 19.00u: 

Leukenvogelschieten (Wintelresedijk) 
24 Gilde St. Jan Baptist: Sint Jansdag 
25 Gilde St. Jan Baptist: 19.00u H.Mis voor de 

overleden en levende Gildebroeders. 
25 Ophalen oud papier 
26 Oerse Motortoertocht 
26 St. Jansmarkt 
27 KVB: Teaparty 
29 KVO: Fietsen 
29 Vergadering Wijkplatform 
  
Juli  
1 SHO: Sluitingsdatum inschrijving boek 

“Witte nog?” van Stichting Historisch Oerle 
2 + 3 TCO: Tieners4Tieners weekend 
2 + 3 BIO: Kamp jongste jeugd D-E-F-jeugd 
3 Chant’Oers:Concert in d’Ouw School met 

Dongens Mannenkoor 
7 Ophalen plastic afval 
23 Ophalen oud papier 
  
Augustus  
4 Ophalen plastic afval 
7 t/m 19 Vakantieprogramma Oerle: 

 7: Olympische Dag 
 9+10: Bivak Oerle 
 9+10+11: Bivak Valkenswaard 
 11: Speeltuin 
 13: Avonturentocht 
 16: Bobbejaanland 
 17+18+19: Wandel-3-daagse 
 19: Afsluitingsavond 

18 t/m 21 TCO: Bivak 
27 Stichting Historisch Oerle: presentatie boek 

“Witte nog?” tijdens dahliatentoonstelling 
Groen en Keurig in d’Ouw School 

27 + 28 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 
27 Ophalen oud papier 
28 TCO: Afsluitingsfeest 
31 Vergadering Wijkplatform 
  



Foto’s: Jolanda Das en Ad Adriaans. 
Kijk ook eens op www.tcoerle.nl 


