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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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Ponyclub kermisloterij 

UITSLAG KERMISLOTERIJ 2011  
 
Van 17 t/m 20 september was de kermis in Oerle.  
Op zaterdag werd de kermis geopend door  
ca. 145 kinderen uit Oerle die samen met de 
harmonie in optocht vanaf de basisschool naar de 
Keldershoeve op de Berkt liepen. Daar werd eerst 
het “Oers Benkske” opgehaald. Nabij de kermis werd 
het “Oers Benkske” samen met wethouder Maarten 
Prinsen onthuld en daarmee was ook de kermis 
geopend.  
 
Alle deelnemende kinderen kregen voor een viertal 
attractie vrijkaartjes. 
De opening van de kermis werd mogelijk gemaakt 
door de Rabobank Oerle-Wintelre, Wijkplatform 
Oerle, Harmonie St. Cecillia, OWWO, SNL-Oerle en 
korfbalvereniging BIO  
 
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle was wederom 
aanwezig met de brievensport- kraam en een loterij. 
Met de opbrengsten kunnen activiteiten voor de 
plaatselijke zieken en gehandicapten worden 
ontplooid.  
 
De trekking van de loterij werd op dinsdagavond 
omstreeks 21.15 uur verricht door dhr. Renders, 
directeur van de Rabobank Oerle-Wintelre.  
Ook dit jaar zijn er twee levensmiddelenpakketten 
verloot onder de bezitters van SNL-loten, die bij de 
trekking aanwezig waren.  
 
Hieronder de uitslag van de loterij trekking; 
       Lotnr: 
 1e Prijs: Dames- of herenfiets  3103 
 2e Prijs: Samsung Galaxy Smartphone 4648 
 3e Prijs Siemens Stofzuiger 2000W 1398 
 4e Prijs: Hogedrukreiniger    3523 
 5e Prijs: Portable LCD/DVD speler 2652 
 6e Prijs: MP-5 Touchscreen 4 GB  3677 
 7e Prijs: Panini Contactgrill   4763 
 8e Prijs: Lamineerapparaat incl. folie 2014 
 9e Prijs: Loopauto    3944 
10e Prijs: Staafmixerset   2694 
11e Prijs: Ring- en steeksleutelset  2294 
12e Prijs: Boodschappen trolley  2684 
13e Prijs: Druksproeier   1720 
 
Het bestuur dankt iedereen die door middel van een 
donatie, het meespelen met de brievensport of de 
loterij, zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 
 
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het 
juiste lot, worden afgehaald bij: 

Toos Senders, Oude Kerkstraat 57, te Oerle 
Telefoon: 040 – 205 22 39 

Bij Oerle kermis behoort al sinds 
jaar en dag de kermisloterij van 
Ponyclub “De Hinnikers”. Door de 
inkomsten uit de verkoop van de 
loten, kunnen we voor de leden 
weer leuke activiteiten 
organiseren. Wij willen iedereen 
die ons heeft gesteund door het 
kopen van loten hartelijk 
bedanken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heeft U prijs bel naar 06-40470301 

1 Weekend Ponypark Slagharen 1481 
2 Gardena gras en buxusschaar 3784 
3 Blender 2256 
4 Huishoudtrap 0626 
5 Digitaal fotolijstje 0019 
6 Reistas 3971 
7 Poffertjespan 3347 
8 Mini Frituurpan 0930 
9 Badjas 1561 
10 Wekkerradio 0847 
11 Wijnset 2582 
12 Wijnkoeler 1937 
13 Mosselpan 1773 
14 Bekerset 3318 
15 Kaasplankje 3610 

Nieuwe Levenskracht loterij 
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Binnenkort (januari 2012) start de website 
www.oerle.info met de mogelijkheid voor Oerse 
bedrijven en Oerse ondernemers om hun 
contactgegevens tegen een vriendelijke vergoeding 
van € 50,— per jaar (inclusief BTW) op de site te 
plaatsen.  
 
In de menubalk op de homepage komt een kopje 
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw 
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link 
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle 
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de 
homepage van www.oerle.info.  
 
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site 
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan 
blijven en continue up-to-date gehouden wordt. We 
betalen hier onder andere de hosting van en het 
onderhoud van de website. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info 
of redactie@koersvanoers.nl 

Tijdens het Pompoenenplezier met Halloween is 
café bar De Linde uitgebreid met een wensput. 
Naast het doen van een wens is het de bedoeling 
dat bezoekers het aantal spinnen raden dat in de 
wensput zit. De put is gemaakt door de dochter van 
uitbater Jan Joosten.  
 
Al enkele jaren zamelt Jan Joosten op deze manier 
tijdens Halloween geld in voor een goed doel. Dit 
jaar gaat de opbrengst van de wensput naar de 
Stichting Doe een Wens. 
De doelgroep van Doe een Wens bestaat uit 
kinderen van 3 tot 18 jaar met een 
levensbedreigende ziekte. Iedereen die een kind 
met een levensbedreigende ziekte kent en hem of 
haar een onvergetelijke wensvervulling wil 
bezorgen, kan een kind aanmelden.  
 
Voor meer informatie kijk op www.doeeenwens.nl  
Steun de stichting en breng tijdens het 
Pompoenenplezier met Halloween zeker een bezoek 
aan de wensput bij café bar De Linde.  

Wensput Café Bar de Linde Oerse Bedrijven Gids 

Elke Oerlenaar kan van de rubriek gebruik maken. Hij is be-
doeld om op niet commerciële basis een oproep te doen. De 
redactie behoudt zich wel het recht voor om (zonder opgaaf 
van redenen) het stukje niet te plaatsen 

Vraag en aanbod 

Thea is op zoek naar een boekje.  
 
Het boekje heet: "Na de bevalling " geschreven door 
Dr Victor Pop. Dit boekje werd ongeveer 18 jaar 
geleden uitgedeeld aan moeders die aan een 
onderzoek meededen naar schildklierstoornissen 
tijdens en na de bevalling. Misschien is er iemand 
die er een heeft en er niets mee doet. 
Je kunt er Thea blij mee maken 06-27396292 
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D’n Oerse Hoop 
 
In het kader van het Herinrichtingsplan Oerle 
Centrum krijgen we binnenkort een splinternieuwe 
grafheuvel in ons dorp. Deze wordt gerealiseerd op 
het Gerard Vekemansplein. Het is een soort 
monument voor de achttien grafheuvels die Oerle 
rijk is. De oudste daarvan, het Lambertsbergje aan 
de Kleine Vliet, stamt uit het neolithicum en ligt hier 
al zo’n vierduizend jaar. De nieuwe grafheuvel is 
bedacht door Ontwerpbureau LOS Stadomland en 
wordt door vele Oerlenaren terecht omarmd. Onze 
oude geschiedenis wordt hiermee op originele wijze 
zichtbaar gemaakt. 
 
Vorige week reed ik met mijn nieuwe mountainbike 
over het Gerard Vekemansplein en stond stil op de 
plek waar het eigentijdse artefact gebouwd gaat 
worden. Ik bedacht me dat het aardig zou zijn als de 
grafheuvel een naam zou krijgen, net als het 
Lambertsbergje. Ik kreeg de volgende ingeving: 
 

D’n Oerse Hoop 
Monument voor vierduizend jaar Oerle. 

 
Het is een naam die optimistischer klinkt dan 
simpelweg grafheuvel. En optimistisch zijn we, want 
we hebben hoop! De naam spreekt voor zich, de 
volksmond zou ‘m bedacht kunnen hebben. Toch 
geef ik hier graag nog even een korte toelichting. 
 
Etymologie D‘n Oerse Hoop 
De naam Oerle betekent oud bos en is afgeleid uit 
de begrippen oer (oud) en lo (bos). Het dialectwoord 
Oers betekent dus oud. Het woord hoop heeft 
meerdere betekenissen. Enerzijds is een hoop een 
stapel of een berg. Een grafheuvel is een oude hoop, 
een oerhoop. Een Oerse Hoop. Anderzijds betekent 
hoop de onzekere verwachting dat een bepaalde 
gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Zo is een 
grafheuvel een prehistorische ‘tombe’ die hoop gaf 
op een hiernamaals, gezien de vele bijgiften die 
werden meebegraven. 
 
Wat zou pastoor Vekemans vinden van D’n Oerse 
Hoop? Het is per slot van rekening zíjn plein. Zou hij 
hier vanuit de hemel mee kunnen leven? Hij had 
veel gevoel voor humor. In het christendom is hoop 
één van de drie christelijke deugden, naast geloof 
en liefde. Misschien zou hij wel zeggen: “D’n Oerse 
Hoop is sterk, D’n Oerse Hoop doet leven.” Ik zie 
hem al glimlachen. 

De existentialistische filosoof Jean-Paul Sartre zei 
daarentegen dat we zonder hoop moeten leren 
leven. Ook een diepe gedachte. Dat neemt niet weg 
dat het alleen daarom al goed is dat we in Oerle 
kunnen bogen op D’n Oerse Hoop. 
 
Ik heb mijn suggestie aangedragen bij de Gemeente 
Veldhoven. Mogelijk willen ze wel een naambordje 
plaatsen bij de nieuwe grafheuvel. Ik heb er goede 
hoop op. Oerse Hoop… 
 

D’n Oerse Hoop op het Gerard Vekemansplein  

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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Vieringen  
St. Jan de Doperkerk: 
 
Attentie: met ingang van 2 oktober begint de 
zondagviering om 9.00 uur! 
 
 
Weekeinde van 15 – 16 oktober: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
  J. van Doorn (The Unity) 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
  J. van Doorn (Convocamus). 
 
Weekeinde van 22 -23 oktober: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
  J. van Doorn. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
  J. van Doorn. 
 
Weekeinde van 29 – 30 oktober: 
za 19.00 uur: Afscheidsviering met pastor  
  W. Smulders en pastor J. van Doorn  
  (St. Janskoor).  
 
Na afloop is er gelegenheid tot afscheid nemen in 
het Jeugdhuis rechts achter d’ Ouw School. 
 
zo   9.00 uur. Eucharistieviering met pastor  
  J. van Doorn    
  
Dinsdag 1 november:   
Allerheiligen:  Pastor J. van Doorn 
 
Woensdag 2 november:  
Allerzielen:    Avondwakegroep m.m.v.  
   St. Janskoor. 
wo 19.00 uur: Viering waarin alle parochianen, die 
   tussen 1 november 2009 en  
   31 oktober 2011 zijn  
   overleden, speciaal herdacht worden. 
 
Weekeinde van 5 – 6 november: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
   J. van Doorn en pastoor D. Donders 
zo    9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
   J. van Doorn en pastoor D. Donders
   (St. Janskoor) 
 
Weekeinde van 12- 13 november: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
  J. van Doorn en Stefan Schevers. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
  J. van Doorn en Stefan Schevers. 

De parochie Parochieberichten: 

Overleden: 
† Riek Smolders, echtgenote van Kees Mutsaers, 

Schouwberg 10 (61 jaar) 
 
Parochianen die ons ontvallen zijn in de 
periode van 1 november 2010 t/m heden: 
† Dré den Teuling  60 jaar 
† Jan Verhoef  75 jaar 
† An van den Berk – Sanders 79 jaar 
† Jan Jonkers  62 jaar 
† Henk Dekkers  78 jaar 
† Leo Jonkers  87 jaar 
† Hans van Hoof  80 jaar 
† Giel van de Vossenberg 57 jaar 
† Ad van Mol  58 jaar 
† Rien de Wit  73 jaar 
† Jan van Dooren  62 jaar 
† Jan van den Bosch  78 jaar 
† Harrie van Roosmalen  85 jaar 
† Piet Dereumaux  85 jaar 
† Toon van Boekel  88 jaar 
† Bert Huijbers  83 jaar 
† Thom Roosen  80 jaar 
† Cor Denissen  86 jaar 
† Bert van der Mierden  66 jaar 
† Lieske Loots – van Beers 73 jaar 
† Betsie Bleekman – van Rooij 85 jaar 
† Joop Moolenaar  83 jaar 
† Riek Mutsaers – Smolders 61 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 
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 
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Wijzigingen 
 
In verband met het vertrek van pastoor  
W. Smulders naar de St. Nicolaasparochie in Helvoirt 
is pastoor Dominique Donders van de  
H. Lambertusparochie door de bisschop benoemd als 
administrator van onze parochie. Hij is de beoogd 
pastoor van de Nieuwe Parochie Veldhoven per  
1 januari 2013.  
 
Stefan Schevers is per 1 oktober benoemd als 
kapelaan voor de parochie H. Lambertus ter 
ondersteuning van pastoor Donders bij het 
groeiproces naar de Nieuwe Parochie Veldhoven.  
Hij zal ook in onze parochie regelmatig voorgaan in 
uitvaarten of weekendvieringen.   
 
De nieuwe vieringtijden zijn per 1 oktober 
ingegaan 
 
Zoals bij iedereen onderhand wel bekend zal zijn is 
er in ons land een groot priestertekort. Ook onder 
de pastores slaat de vergrijzing toe en in de 
parochies rondom ons zijn nog enkele emeriti erg 
actief, maar daar kan een parochie natuurlijk niet 
eeuwig op bouwen. 
De situatie rondom pastor Tonino heeft ons laten 
zien hoe snel dit kan veranderen. 
 
Het parochiebestuur, waarvan de pastoor voorzitter 
is, wil zich op de toekomst met een nieuwe parochie 
voorbereiden en heeft een Vieringencommissie 
benoemd om uit te zoeken welke vieringtijden het 
beste in de toekomst voor onze parochie zouden 
kunnen worden gehanteerd. Het moest voor één 
priester mogelijk zijn om de weekendvieringen in 
beide kerken voor te gaan.  In de vieringen-
commissies zat een vertegenwoordiging van de 
pastores, bestuur, beide beheercommissies en de 
koren. De pastores vinden een viering met een koor 
van een grote meerwaarde. 
 
De zaterdagavondviering om 19.00 uur is voor de 
St. Jan de Doperkerk behouden, omdat de pastores 
hier de meeste kerkgangers op dat tijdstip zagen, de 
Severinusbewoners hier regelmatig in de kerk te 
gast zijn en de H. Caeciliakerk en kerkgangers voor 
hen onbekend zijn. Ook de stookkosten zijn 
natuurlijk een argument. 
De zondagtijden waren een wat moeilijker punt. 

Om voor één priester de vieringtijden mogelijk te 
maken, moet er 1½ uur tijdsverschil tussen de 
aanvangstijden van beide kerken zitten. Die priester 
moet na afloop van de ene dienst 
ook nog naar de andere kerk 
kunnen fietsen! 
Dirigenten en organisten hebben 
door de vergrijzing van collegae 
vaak meerdere koren op zondag 
en ook daar moet rekening mee 
gehouden worden. 
Als de ene kerk later wil beginnen, betekent dat 
automatisch dat in de andere kerk de dienst ieder 
weekend pas om 12.00 uur afgelopen is. Voor koster 
en koren is jarenlang wekelijks dan de 
zondagmorgen al voorbij. Kosters zijn namelijk  
een drie kwartier vóór en nà de viering aanwezig. 
Allemaal vrijwilligers en waar wij niet zo maar even 
aan voorbij moeten gaan. 
 
De vieringtijden voor de St. Jan de Doper zijn 
op zaterdag 19.00 uur en zondag 9.00 uur, in  
H. Caecilia uitsluitend op zondag om 10.30 uur. 
 
Voor menigeen is hier nu de aanvangstijd op zondag 
Spartaans vroeg, maar wij hebben nog een keuze op 
zaterdagavond, die keuze is er niet voor de  
H. Caecilia-kerkgangers. 
Misschien is het goed om af en toe ook eens in hun 
kerk een viering mee te maken. 
Een enquête onder de parochianen van de  
H. Drie-eenheid uit beide kerken zal 100 of meer 
meningen geven en ook daaruit zal moeten worden 
gekozen voor de beste oplossing. 
 
Laten wij dus proberen positief te blijven om het 
werk van voorgangers en de vele vrijwilligers niet 
met allerlei negatief commentaar te frustreren, want 
dan wordt mijn grootste angst pas waarheid: dan 
haken zij af en wat blijft er dan nog over? 
Ook de vrijwilligers hebben last van de vergrijzing, 
maar willen wel plezier in hun werk houden! 
Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat de 
Vieringencommissie, samengesteld uit meerdere 
geledingen van de parochie, niet zo maar klakkeloos 
heeft besloten en om verschillende redenen niet 
ieders wensen zal kunnen honoreren. 
 
Alexa 
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Welzorg schenkt Rolstoelen  Veldhovens Mannenkoor 

150 zangers en zangeressen op het 
podium van theater de Schalm 
 
Drie koren op het podium van theater de Schalm in 
Veldhoven. Zo’n 150 zangers en zangeressen laten 
in allerlei schakeringen het mooiste instrument 
horen dat de muziek kent: de menselijke stem.  
 
Het Veldhovens Mannenkoor, het Belgische 
vrouwenkoor F:e-m@il en het vrouwen-vocaal-
ensemble Sirena uit Eindhoven geven, onder de 
bezielende leiding van dirigente Nadia Loenders en 
met begeleiding van combo en pianist  
Valentijn Elsen, een concert met als centraal thema 
man-vrouw. 
 
Dit thema is tussen de liederen door, via beeld en 
woord, het bindmiddel van het programma. Dat is 
wat VOCAL PROMS op 15 oktober aanstaande  om 
20:15 uur in theater de Schalm de toeschouwer 
belooft. Het VOCAL PROMS concert heeft als 
eigenschap dat vele muziekgenres zoals klassiek, 
jazz, soul, pop en musical in het concert 
vertegenwoordigd zijn.  
 
Werken van componisten Orff, Vaughan Williams, 
Mendelsohn, Freddie Mercury, Mozart, Hammerstein 
@ Rogers en John Fogerty zijn te horen.  Van de 
Carmina Burana en Lacrimosa van Mozart naar 
Bohemian Rapsody en Proud Mary.  
 
Kaarten à € 15,— bij jpglamers@onsbrabantnet.nl 
en senden4@chello.nl 

Welzorg Eindhoven heeft zes 
gebruikte rolstoelen geschonken. 
 
“Wij zijn ontzettend blij met de rolstoelen”, vertelt 
Esmee Hermans. “We hebben regelmatig bezoekers 
die graag het park willen bezoeken, maar niet meer 
zo goed ter been zijn. Onze oude rolstoelen waren 
niet meer comfortabel en dringend aan vervanging 
toe. Per toeval zijn we beland bij Welzorg.” De 
geschonken rolstoelen zijn in perfecte staat. “Ze 
zien er uit als nieuw!” 
 
De gebruikte rolstoelen zijn helemaal nagekeken en 
in orde gemaakt, zodat ze er weer een aantal jaar 
tegen kunnen. “Wij vinden het belangrijk om de 
mobiliteit en zelfredzaamheid van mensen met een 
beperking te vergroten. Niet alleen door de levering 
van hulpmiddelen aan huis, maar ook door de 
ondersteuning van hulpmiddelen aan  
Papegaaienpark Veldhoven,’’ aldus Marian Smetsers, 
vestigingsmanager bij Welzorg Eindhoven. “De 
rolstoelen kunnen met gemak nog een aantal jaar 
mensen een fijne dag bezorgen bij Papegaaienpark 
Veldhoven.” 

Papegaaienpark NOP 
Wintelresedijk 5 
5507 PP Veldhoven 
Tel.: 040-2052772 
Fax: 040-2052723 
http://www.papegaai.org 
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Stichting Jeugdbelangen Oerle bestaat 
50 jaar en dit willen we samen vieren 
met de Oerlese jeugd.  
 
Daarom wordt er op zaterdag 26 november  
een feestdag gehouden. Alle kinderen van  
4 t/m 16 jaar, die wonen in Oerle of de Berkt, zijn 
van harte uitgenodigd om mee te doen.  
 
Op deze dag worden er allerlei spannende dingen 
georganiseerd voor de jeugd. Dat doen we niet 
alleen, maar samen met het vakantiecomité, het 
Sint Nicolaascomité, de Searchers en het 
Tienercomité. 
 
Vanaf 13.00 uur worden de kinderen uit groep  
0 t/m 8 van de basisschool welkom geheten bij 
blokhut D’n Bosbender.  
De jongste groep kinderen (groep 0 t/m 4) 
vermaken zich ’s middags in en rondom de blokhut 
met verschillende spelletjes, knutselen, etc. De 
oudere basisschoolkinderen (groep 5 t/m 8) gaan 
samen met de Searchers stoere outdooractiviteiten 
in het bos doen. 
 
Daarna eten we gezamenlijk bij de blokhut en 
sluiten de dag spannend af bij het kampvuur. De 
jongste kinderen kunnen om 18.00 uur opgehaald 
worden en voor de oudere kinderen eindigt het 
programma om 20.30 uur. 
De tieners van Oerle (klas 1 t/m 4 van de 
middelbare school) zijn vanaf 19.30 uur welkom. 
Deze gaan een schrikwekkend leuke avond beleven! 
 
Om er zeker van te zijn dat we genoeg eten en 
drinken voor iedereen hebben, willen we iedereen 
die wil meedoen vragen om zich aan te melden. 
Binnenkort worden er uitnodigingen met een 
aanmeldstrook verspreid. Ook staat de uitnodiging 
in de volgende Koers van Oers (november) en is hij 
vanaf oktober te vinden op Oerle.info.nl. 
 
Dus mis deze spannende dag niet en zet deze datum 
alvast in je agenda. Nodig natuurlijk ook al je 
Oerlese vienden en vriendinnen uit, 
zodat we er samen en geweldig feest 
van kunnen maken! 
 
Tot ziens, 
 
Het bestuur van Stichting 
Jeugdbelangen Oerle 

Zilst Blues&Rock is een gratis toegankelijk 
internationaal muziekfestival dat plaatsvindt in alle 
cafés van Zeelst op zaterdagavond 22 oktober en 
zondagmiddag 23 oktober.  
 
Dit jaar is de vierde editie en de lijst van artiesten 
wordt elk jaar beter, maar dat is niet zo vreemd na 
het succes van de voorgaande edities. Er is voor elk 
wat wils, Blues in diverse stromingen, Rock en 
Rockabilly zijn de belangrijkste stromingen. Uit 
Veldhoven zijn twee bands vertegenwoordigd, maar 
ook grote namen in de blues en rockabilly komen 
naar Zeelst.   
 
De aanvang op zaterdag in 8 cafés is 21.00 uur en 
op zondagmiddag zijn er nog vier optredens die 
rond 16.00 uur beginnen.  Zoals gezegd zijn alle 
optredens gratis te bezoeken.  
 
Een overzicht van de bands en optredens zijn te 
vinden op www.zilst-blues.nl, u vindt daar ook een 
link naar de foto's van de vorige edities. 

Zilst Blues en Rock Festival Spanning en actie! 
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De Europese unie en het koninklijk  
paleis in Brussel 

De afgelopen maanden hebben we allemaal kunnen 
‘genieten’ van een hele hoop politiek gekrakeel. 
Vaak ging het over Griekenland of  over ‘Brussel’. 
Wandelen in Griekenland zal momenteel vast leiden 
tot een of andere tragedie, maar een dagje Brussel 
spreekt menigeen misschien wel tot de verbeelding.  
 
Route 
In het centrum van Brussel liggen verleden en toe-
komst op enkele stappen van elkaar verwijderd. Het 
parlement en de instellingen van de Europese Unie, 
gehuisvest in verschillende grote, moderne  
gebouwen, staan symbool voor de opbouw van  
Europa. In het schitterende Leopoldpark en  
Jubelpark daarentegen, is de rijkdom van het  
verleden nog tastbaar aanwezig. 
Het Museum voor Kunst en Geschiedenis, het  
Legermuseum, Autoworld en het Museum voor 
Natuurwetenschappen herbergen schatten van 
weleer. Wat verderop ligt ook het innemende 
Wiertz-museum te wachten om ontdekt te worden, 
net als de elegante Solvay-bibliotheek en het  
verrassende art-nouveauhuis annex atelier van  
Paul Cauchie.  
 
Tijdens deze wandeling hoef je alvast geen honger 
of dorst te lijden: in de omgeving verdringen de  
cafés en restaurants, theehuizen en ijssalons elkaar 
met hun uitnodigende terrassen. Het Jourdanplein is 
een gezellige, kosmopolitische microkosmos op zich. 
Zaterdag en zondag ontvouwen zich kraampjes op 
de ’kleine’ en ’grote’ markt waarin van alles en nog 
wat te koop wordt aangeboden.  

Koninklijk 
Paleis 

EG 

 

Hoe kom ik er? 
De wandeling vertrekt bij de EG, vanaf het Robert 
Schumanplein. Vanuit Veldhoven ga je richting  
Hasselt. Een paar kilometer voor Hasselt rechtsaf de 
snelweg op, richting Leuven/Brussel. En dan alsmaar 
rechtdoor...zo gemakkelijk kom je uit in de wijk 
waar de EG is gevestigd. Gewoon 1,5 uur het  
stuurwiel vasthouden, da’s alles!!! 
Meer info 
www.visitbrussels.be/wandeling-europa 
 
Tip 
De omgeving van de EG en van het koninklijk paleis 
is echt de moeite waard. Maar een kerstmarkt in het 
historische centrum van Brussel is ook een  
aangenaam uitstapje en kan ik ook zeker  
aanbevelen. 

De wandeling 
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Bron : koers van oers  jaargang 1977 nr. 3 
Met de pastoor op reis. 
 
Mijnheer pastoor ging met het kinderkoor en de  
misdienaars en de meisjes van de creche een dag 
naar de Beekse Bergen.  
 
We vertrokken om 10 uur en we kwamen om half 11 
aan. Nadat meneer Pastoor de entree betaald had 
mochten we binnen. Ik ben eerst naar de trampoline 
gegaan. Daar kun je fijn springen. Maar je moest 
wel in een lange rij wachten.  
 
We kregen in de bus van meneer pastoor ieder  
fl. 5,--. Daar mochten we voor kopen wat we wilde. 
Daarna ben ik naar de kabelbaan gegaan. Dat kostte 
fl. 2,75.  
 
In de kabelbaan ging je het hele 
terrein rond. Je kon alles heel 
goed zien zoals het water, de 
midgetgolf, de verkeerstuin, de 
speeltuin etc. Ik heb ook met 
Adje de Brouwer en  
Mark Lommers in de Boulevaarttrein gezeten.  
 
We zijn over een brug gegaan met water eronder en 
verder kwamen we bij de kinderboerderij. Daar ben 
ik even gaan kijken. Daar liepen geitjes, kippen en 
konijntjes en ezels. Toen weer verder met het  
treintje. Bij de paarden zijn we doorgereden.  
Vervolgens kwamen we bij een doolhof. Daar zijn we 
uitgestapt. We gingen erin. We hadden wel 10 keer 
terug gemoeten omdat we vast liepen. Eindelijk zijn 
we er toch uitgekomen. Toen weer met het treintje 
verder tot het einde. We gingen naar het  
waterfietsen en we hadden een rood nummer 20. 
We mochten er 20 min. In.  
 
Na het waterfietsen gingen we naar de verkeerstuin. 
Ik was politie en Adje de boef. Maar daar vertel ik 
niets van anders is mijn blaadje te vlug vol. Je kon 
er ook wat kopen. Adje had een diertje gekocht. 
Toen gaf ik hem fl. 2,-- en vroeg of hij ook voor mij 
een diertje wilde halen. Hij bracht een aapje mee en 
ik kreeg drie kwartjes terug. In de kabelbaan  
maakte ze foto’s. Ons Nellie heeft er van ons  
iedereen gekocht.  
 
Het was weer veel te gauw 5 uur om weer naar de 
bus te gaan.. Het was heel fijn geweest. In de bus 
had ik pas al mijn boterhammen opgegeten want ik 
had er nog geen tijd voor gehad.  
 
Hiermee bedank ik meneer pastoor en  
Ellie van Vlerken die deze dag voor ons verzorgd 
hadden. 
 
Henk Cattenstart. 

Ouw (k)oers Her-inrichtingsplan  

Extra inloopavonden  
Datum: Woensdag 19 & 26 oktober in de Rosdoek 1 
Aanvang: 19:00-20:30 uur. 
 
Tijdens deze avonden kunnen belanghebbenden  
vragen stellen over het ontwerp-ruilplan en de  
terinzagelegging. Hierbij kan worden ingezoemd op 
hun persoonlijke situatie. Tijdens deze informatie-
avonden zijn leden van de bestuurscommissie,  
medewerkers van het Kadaster en medewerkers van 
Dienst Landelijk Gebied aanwezig om uitleg te geven 
over de stukken die ter inzage liggen. 
 
Persoonlijke toelichting 
De komende weken krijgen grondeigenaren en  
gebruikers, die als pachter geregistreerd staan  
stukken thuisgestuurd met informatie over hun  
nieuwe persoonlijke situatie. Belanghebbenden 
waarbij de situatie in de ogen van de  
bestuurscommissie substantieel wijzigt, krijgen nog 
een uitnodiging voor een persoonlijk toelichting.  
Deze gesprekken vinden plaats van 19 oktober  
t/m 8 november in De Rosdoek in Wintelre. Overige  
personen kunnen de inloopbijeenkomsten op  
19 en 26 oktober bezoeken.   
 
Belangrijke fase 
Will de Laat, voorzitter van de bestuurscommissie 
Wintelre-Oerle vertelt: “Met de terinzagelegging van 
het ontwerp-ruilplan komt de herverkaveling  
Wintelre-Oerle in een belangrijke fase. Het  
ontwerp-ruilplan vermeldt wie welke gronden heeft 
ingebracht en wie welke gronden krijgt toebedeeld. 
Ook staat in het plan beschreven welke rechten er 
gelden op de kavels. Grondeigenaren en pachters 
krijgen nu zicht op hun nieuwe situatie. Dit is voor 
veel mensen in het gebied dus een spannend  
moment.“  
 
Terinzagelegging ontwerp-ruilplan 
Het ontwerp-ruilplan Wintelre-Oerle ligt van  
19 oktober t/m 29 november ter inzage in het  
provinciehuis in ’s Hertogenbosch. Iedereen kan het 
plan daar inzien. Belangstellenden kunnen het plan 
vanaf 19 oktober ook downloaden via : 
www.brabant.nl/wintelre-oerle 
www.wintelre-oerle.nl.  
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Reisverslag, Michelle Kox (19)  
Fontys Sporthogeschool, Sittard 
 
Alweer enkele maan-
den geleden heb ik al 
eens een stukje in de 
Koers geschreven over 
de reis die ik ging ma-
ken naar Tanzania. 
Een reis dieonderdeel 
vormde van de Fontys 
Sporthogeschool in 
Sittard. Het doel van 
de reis was om het 
sporten op scholen in 
Tanzania op een hoger 
niveau te brengen. De sponsors die ik gekregen heb 
naar aanleiding van mijn oproep wil nog van harte 
bedanken! Ook heb ik destijds beloofd om een  
reisverslag te doen in de Koers over de reis naar 
Tanzania. Het was een boeiende, vermoeiende en 
indrukwekkende ervaring zoals u hieronder kunt 
lezen. 
 
Afgelopen zomervakantie ben ik 3 weken in  
Tanzania geweest om mensen te helpen en sporten 
op een hoger niveau te brengen. We hebben met 
een groep van 20 studenten, 3 leraressen en 
2 artsen verschillende scholen en instellingen 
bezocht in de buurt van de stad Arusha.  
Na een lange reis via Cairo waren we eindelijk in 
Kenia. Van daaruit moesten we in 2 busjes verder 
naar Tanzania. Zodra we op het parkeerterrein van 
het vliegveld stonden kwamen er heel veel  
indrukken op me af. Het gevoel dat ik ver van huis 
was had ik zeker. De tassen werden bovenop de 
busjes gebonden en we begonnen aan een lange 
tocht. We reden door de droge vlaktes van Afrika, 
zoals ik ook verwacht had dat het zou zijn. Toen we 
bij de grens van Tanzania kwamen moesten we een 
visum aanvragen. Meteen stonden er 20 Masaai 
vrouwen om ons heen om spullen te verkopen en 
werd ons verteld ramen te sluiten.  
 
Na een lange rit kwamen we eindelijk aan op de 
eerste school Precious Blood. Het was een  
meidenschool met een klooster erbij. De leerlingen 
waren tussen de 13 en 18 jaar oud. We werden 

ontvangen door de studenten, leraren en nonnen. 
Ook werden we hier voorgesteld aan onze koks. 
Vier Tanzanianen die 3 weken lang voor ons zouden 
koken. We hebben in de 3 weken vooral veel rijst, 
pasta en kip gegeten. Maar soms kwamen er  
verrassende dingen voorbij als popcorn,  
groentepizza en zelfs een soort van friet. De eerste 
dag verliep rustig, we hebben onze tenten opgezet 
en met de groep indrukken uitgewisseld.  
De sanitaire  
voorzieningen waren 
erg luxe hier, we  
hadden een gewone 
wc en douche(koud). 
De volgende ochtend 
werden we om  
6.00 uur rustig gewekt 
door het gezang van 
de nonnen in de kerk.  
Na het vlag hijsen en 
het ontbijt begon het  
sportprogramma met de leerlingen. We begonnen 
met wat spelletjes voor de kinderen en zijn later 
wat dieper op het  sporten ingegaan. Naast de  
leerlingen op het sportveld waren er ook vele lokale 
kinderen aanwezig. Zij droegen kapotte kleding wat 
een groot contrast was met de leerlingen, die  
allemaal dezelfde kleding aanhadden en wilden 
graag meespelen. Na het diner, dat bestond uit  
spaghetti en kip hadden we een groot kampvuur 
waar we samen met de leerlingen hebben gezongen 
en gedanst. Op deze school hebben we de dagen 
verder volgemaakt met sport, spel, zang en dans.  
 
Op de laatste dag zijn we met de leerlingen naar 
tribute of Rwanda geweest. En naar een weeshuis. 
Dit weeshuis heeft heel veel indruk op me gemaakt. 
Toen we er aan kwamen stonden de kinderen al 
buiten. Wat meteen opviel was dat er albino negers 
bij stonden. Later hoorden we dat deze, omdat ze 
albino zijn, uit hun familie zijn verstoten. Je zag dat 
ze onder de brandwonden zaten van de zon.   
We stonden daar met de hele groep met tranen in 
onze ogen en hebben heel de middag met ze  
gespeeld. Ook hebben we fruitbomen geplant en 
kleding afgegeven. Ik heb nog nooit in mijn leven 
een kind zo blij gezien met een ballondier.  
 
Op naar de volgende school Irkosongo Secundairy 
school. Deze leerlingen waren ouder, tussen de  
16 en 21 jaar en waren zowel jongens als meisjes. 

Michelle in Afrika 
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Wc’s en douches hadden ze 
niet. We moesten ons  
wassen met een emmertje 
water uit een roestige oude 
ton. De wc’s leken op die 
aan een Franse snelweg, 
een gat in de grond.  
 
Ook hier hebben we iedere 
ochtend de Nederlandse 
vlag moeten hijsen en het 
volkslied gezongen. De  
eerste dag begonnen we 
met Tanzaniaanse  
spelletjes die verdacht veel 

op oud Hollandse spelen leken. Zaklopen, eierloop, 
enz. ’s Middags zijn we met de leerlingen naar de 
stad en een masaai markt gegaan. Wat heel anders 
was dan een markt in Nederland, veel rommeliger.  
Ook hier hebben we veel met de studenten gesport. 
Verder hebben we een voetbalwedstrijd gespeeld 
tegen het schoolteam en het streekteam. Wat hier 
opviel was dat ze de tijd niet zo nauw namen. Ze 
hadden ons 200 leerlingen beloofd in de middag, 
dus wij stonden netjes te wachten. Er stonden maar 
liefst zes leerlingen na tien minuten hadden we er 
twaalf en toen begon de stroom te lopen.  
Van alle kanten kwamen leerlingen aanzetten. Na 
een half uur stond het veld vol met zeshonderd 
leerlingen. We hebben onze spellen aangepast en 
zijn met alle leerlingen aan de slag gegaan. Het was 
een super middag. 
 
Na de dagen op deze school hadden we even  
2 dagen “vakantie”.  We vertrokken ’s ochtends om 
7 uur met jeeps waar de spullen ook weer  
opgebonden werden naar Tangarine National park.  
We gingen op safari. Het was super mooi om al die 
wilde dieren van zo dichtbij te zien. We hebben 
zelfs een aanval van een tijger op een gnoe van 
dichtbij meegemaakt.  ’s Avonds gingen we naar 
een camping die voor ons hele luxe was, omdat we 
al een week geen stromend water hadden gehad. 
We hebben toen ook voor het eerst weer even alles 
met elkaar besproken in de bar van de camping 
onder het genot van een Tanzaniaans biertje.  
 
De volgende dag konden we een beetje uitslapen. 
Ik ben met een deel van de groep door de  
omgeving gaan fietsen. Het leek een rustig tochtje 
tot we opeens tussen de nijlpaarden, gnoes,  

zebra’s, apen en flamingo’s aan het fietsen waren.  
Dan besef je pas hoe mooi de natuur kan zijn. Na 
terugkomst van het fietsen zijn we met de groep 
het zwembadje op de camping ingedoken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de 2 dagen op de camping vertrokken we met 
de jeeps naar een andere camping, omdat we niet 
op het terrein van de Masaai school konden  
verblijven. Tijdens deze rit moesten we langs velen 
stamgrenzen. Hier moesten we betalen om verder 
te mogen rijden. Na betaald te hebben mochten 
maar 3 van de 5 jeeps door. We reden terug om de  
andere 2 jeeps op te halen, maar toen bleek er een 
jeep van een andere groep te zijn gekanteld. De 
mensen werden eruit gehaald, de jeep weer  
rechtgezet en ze reden weer verder. Vol verbazing 
zagen we hoe simpel ze dat deden. In Nederland 
was dat heel anders gegaan. Inmiddels hadden we 
2 keer betaald voor de jeeps en daar was onze gids 
het niet mee eens.  
De beste manier leek een masaai krijger mee te 
nemen in onze jeep om het geld terug te eisen. Dit 
is gelukt. Na dit avontuur konden we verder. Op de 
camping aangekomen vertrokken we gelijk weer 
naar een waterval. We moesten klimmen en  
klauteren om er te komen maar het was super 
mooi.  
 
De volgende dag gingen we naar de Masaai school 
daar hebben we wat sportactiviteiten gedaan. Wat 
opviel was dat je als vrouw weinig te zeggen had. 
De kinderen werden daar al zo opgevoed en  
luisterden dus niet naar mij. Na een vermoeiend 
programma gingen we ons voorbereiden op de  
wandeling die ons te wachten stond. We zouden 
een vulkaan oplopen: de Ol Doynio Lengai oftewel 
the mountain of God.  
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We hadden geen idee wat ons te wachten stond en 
begonnen aan de tocht met onze bergschoenen 
aan, hoofdlampje op en een hoop kleding en  
voedsel in onze tassen. ’s Avonds om 11 uur begon 
de wandeling. Het eerste deel van de wandeling 
ging soepel. Het ging sterk omhoog, maar we  
konden nog op 2 benen staan. Naarmate we verder 
omhoog kwamen moesten we op handen en voeten 
omhoog klauteren. We hoorden en voelden stenen 
naast ons naar beneden rollen. Toen het licht werd 
waren we nog niet op de top. We zagen wat we 
hadden beklommen en schrokken een beetje. Het 
was echt heel steil en we waren benieuwd hoe we 
terug zouden moeten. Om half 8 ’s ochtends waren 
we op de top. Wat een uitzicht. Na daar te hebben  
ontbeten en uitgerust, begonnen we aan de  
terugweg die nog veel erger bleek.  
 
De ene steen na de andere rolde naar beneden en 
we moesten elkaar waarschuwen zodat we er geen 
op onze hoofden zouden krijgen.  
Om half 5 ’s middags waren we dan eindelijk aan de 
voet van de vulkaan, zonder al te veel blessures en 
problemen. Het was erg vermoeiend, maar zeker 
goed voor het groepsgevoel. De naam van de  
vulkaan hebben we omgedoopt tot the Mountain of 
hell. Na teruggekomen te zijn op de camping aten 
we wat en zijn we meteen gaan slapen. De  
volgende ochtend vertrokken we naar de laatste 
school: Longido Secundairy school. De weg  
waarover we moesten was een en al stof.  
Aangezien de jeeps niet stofdicht waren kwamen we 
helemaal bruin van 
het stof op de school 
aan. 
 
Op deze school was 
het lastig om  
leerlingen te vinden 
die mee wilden  
sporten. Doordat hier 
een grote droogte was 
wilden de kinderen 
hun energie niet  
verspillen aan sport. 
Uiteindelijk hebben 
we toch kunnen  
sporten en zelfs een 
voetbalwedstrijd  
gehad. Door deze droogte konden we ook niet  
douchen. We kregen allemaal een bodempje water 
om ons mee te wassen en wc’s waren er wederom 
niet. Ook hebben we op deze school hard gewerkt 
aan een nieuw basketbalveld. Na de dagen op deze 
school was onze reis dan ook voorbij en gingen we 
terug met de busjes naar het vliegveld in Kenia. En 
na weer een lange reis landen we met het vliegtuig 
in Brussel, waar het regende. Heel raar voor ons. 
We kwamen net uit een gebied met een enorm  
watertekort en dan regent het hier gewoon weer. 
Uiteindelijk thuis heb ik een week nodig gehad om 
weer te wennen aan alle luxe, en de totale reis te 
laten bezinken. De reis was voor mij echt een super 
ervaring.  
 
Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn verhaal 
en Afrika is een echte aanrader. 

Oersmakelijk 

Het recept van deze maand komt van  
Renee Vermaesen 
 
Friet  met spruitjes 
 
Een gerecht waar bij meeste mensen zeggen dat is 
toch niet lekker. Of ze een heel raar gezicht trekken. 
Dus daarom echt de moeite om het eens te 
proberen.  
Mijn schoonmoeder maakt het regelmatig, en sinds 
een paar jaar maak ik het ook zelf. Het is toch weer 
wat anders dan de normale friet. 
 
Ingrediënten: 
- Marinademix saté ( van conimex) 
- Wokolie 
- Water 
- Ketjap 
- Kip 300 gram 
- Spruitjes  500 gram 
- Frietjes  400 gram 
 
Bereiding: 
We beginnen met de marinade. 
Doe de inhoud van het zakje in een schaaltje.  
Voeg daar 3 eetlepels wokolie , 1 eetlepel water  en  
1 eetlepel ketjap aan toe.  
Roer alles nu goed door elkaar. 
 
Snijd nu de kip in blokjes en doe die in de marinade. 
Laat de kip ongeveer 15 min in de marinade staan. 
Maak de spruitjes schoon, kook ze tot ze gaar zijn. 
Als de spruitjes gaar zijn, ze afgieten. 
 
Zet ondertussen de frietpan aan. 
 
Als de marinade 15 min heeft gestaan begin je met 
de kip te bakken. 
Bak ook de frietjes in de frietpan.   
Als ze klaar zijn goed laten uitlekken. 
 
Als alles klaar is doe je de spruitjes en de friet in 
de pan bij de kip en laat je alles nog even samen 
bakken. 
 
En dan smakelijk eten. 
 
De pollepel  wil ik graag door geven aan 
mijn buurvrouw, Wioletta  van Doren. 
 
Als ik avonds weleens langs loop ruikt het  
erg lekker. Dus ik ben benieuwd wat ze  
voor ons gaat opschrijven. 
 
Wioletta succes 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

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 

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

Bedevaart. 
 
Op 20 oktober gaan we op Bedevaart naar de 
Weebosch.  De leden van de KBO ontvangen 
hierover nog meer informatie. 
 
Muziekmiddag 
 
Op zondagmiddag 30 oktober is er een 
muziekmiddag in “De Ligt” m.m.v.  
Die Edelweisskapelle. 
Tijdstip van 14.00 tot 16.30 uur.  
 
De entreeprijs is € 5,—. Daarvoor krijgt u een kop 
koffie met cake en een pauzedrankje. 
Voorverkoop 29 september 14.00 uur in de Ligt en 
tijdens openingstijden van de Ligt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Tiny Das 

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober  
expositie in het atelier van Jan Reker.  
Zittardsestraat 13A in Oerle, gemeente Veldhoven. 
Beide dagen van 11.00 tot 17.30 uur. 
 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
  

 
Na zijn pensionering is Jan begonnen met teken- en 
schilderlessen. Vanaf 2006 heeft hij lessen  gevolgd 
bij het Penseeltje te Veldhoven. Jan schildert vooral 
dieren, met een voorkeur voor koeien en olifanten. 
Hij fotografeert zijn koeien overal waar hij komt en 
zet de mooiste creaties op het doek. Hij is  
autodidact en gebruikt meestal niet de normale 
kleuren maar de complementerende kleuren. Zijn 
favoriete manier van schilderen is werken met het 
paletmes. Veel van zijn schilderijen hebben al een 
plaatsje aan de muur, ergens in een huiskamer  
gevonden. 
Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd?  Kom dan 
kijken op 15 of 16 oktober. 
 
Informatie telefonisch bij:  

Expositie Jan Reker Bedevaart, muziekmiddag 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Hij is af: Het ‘Oers Benkske’. 
 
Na maanden van steentjes plakken is de Oerse 
Social Sofa of te wel het ‘Oers benkske’ geplaatst op 
het grasveld naast de school. Dit is een voorlopige 
plaats; wanneer de herinrichting van de kom van 
Oerle is gerealiseerd wordt hij verplaatst naar het 
‘Gerard Vekemansplein’.  
 

 
 

ONTWERP 
Aan het plakken is een ontwerpsessie vooraf 
gegaan. Fried, Charlotte, Karin, Sjef, Lotte en Jos 
wilden een typisch Oers bankje ontwerpen. En we 
denken dat dat gelukt is. 
 
Wanneer je op de bank zit zie je er aparte grotere 
tegeltjes tussen zitten. Dat zijn QR-codes. Met de 
juiste apparatuur kun je die scannen en dan krijg je 
informatie via het internet.  
Op de armleuning zit een QR-code die een pagina 
opent van Oerle.info over het ‘Oers benkske’. Daar 
staat onderstaande tekst te lezen. 
 
“Geen koe is zo bont of er zit een gehuchtje aan” 
 
In september 2011 is er in Oerle een Social Sofa 
(http://socialsofa.com) geplaatst. Een grote witte 
bank met rode vlekken. Zoals hij daar staat zie je 
met een beetje fantasie een koe in het gras liggen.  
En dat is ook het beeld dat de ontwerpers,  
Charlotte van den Boomen, Karin van den Boomen,  
Sjef Fransen, Jos Houbraken, Lotte Wijnheijmer en 

ik (Fried van Beers), voor ogen hadden.  
De Brabantse Roodbonte terug brengen naar de kom 
van Oerle. 
 
Jarenlang was Oerle een typisch Kempisch 
boerendorp. Overal verspreid in het dorp stonden 
boerderijen. Veelal gemengde bedrijven met koeien 
op weilandjes in of aan de rand van het dorp. Het 
ritme van de Oerse mens werd veelal bepaald door 
het ritme van het werk op de boerderij en zijn 
dieren. Hard werken maar toch ook zeker een grote 
mate van gemoedelijkheid. Dus tijd nemen om te 
‘buurten’. 
 
In 1950 werd de melkfabriek aan de St. Janstraat 
verbouwd tot KI-station. Oerle kreeg er al gauw een 
heleboel nieuwe bewoners bij: natuurlijk de stieren 
die de stallen en de weilanden bevolkten, maar ook 
de inseminatoren kwamen vanuit de hele Kempen. 
Zij moesten van hun nieuwe werkgever vlakbij “de 
KI” komen wonen om snel te kunnen ‘handelen’. 
Veel huizen in de St. Janstraat en de Nieuwe 
Kerkstraat zijn gebouwd door deze ‘allochtonen’. 
Deze nieuwe gezinnen kregen al snel een plek in 
Oerle, en werden actief in het gemeenschapsleven. 
 
Vanaf de jaren ‘70 is het beleid er op gericht 
geweest om de boerenbedrijven uit de bebouwde 
kom te verplaatsen naar het buitengebied en twintig 
jaar later werd vanwege de schaalvergroting onze 
“KI” gesloten. Daarmee verdwenen de koe en de 
stier uit ons dorpsbeeld. Ze hebben plaats gemaakt 
voor huizen met nieuwe bewoners. Zoveel dat de 
oorspronkelijke Oerse mens niet meer precies weet 
wie waar woont en voor de nieuwkomers het 
moeilijk is om iedereen te leren kennen. 
 
De Social Sofa is bedacht om het sociale leven een 
duwtje in de rug te geven. Vandaar dat wij de koe of 
stier terug hebben gebracht naar het centrum. Het 
staat voor wat Oerle van oorsprong is: een klein 
sociaal boerendorp waar mensen elkaar kennen en 
samen leven.  
 

Ontwerp Social Sofa Oerle - ‘Oers Benkske’ 
A Oerle B Zittart   C Zand-Oerle  
D Toterfout E Half Mijl  F Vliet 
G Hoogeind H Scherpenering I Vooraard  
J Berkt       K Logo iDOP  
L QR-code die linkt met site over Social Sofa Oerle 

Oers Benkske 
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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 

Een liggende, herkauwende koe straalt rust uit. Het 
lijkt alsof ze ligt na te denken over wat geweest is 
en wat misschien komen gaat. En ze neemt daar alle 
tijd voor.  
Maar de koe is ook een kuddedier. Ze is niet graag 
alleen. Ga daarom eens zitten en bekijk de vlekken 
op haar huid. Misschien kun je ontdekken dat er 
naast de grote vlek (Oerle) nog kleinere vlekken zijn 
die de gehuchten / buurten van Oerle voorstellen. 
Want Oerle is gelukkig meer dan alleen de 
dorpskern; ook de gehuchten, de landerijen en de 
bossen bepalen de sfeer van onze gemeenschap.  
 
Ga eens zitten en ‘buurt’ over ons Oers, of over 
andere zaken. En neem er gerust de tijd voor. 
 
Fried van Beers. 

Het korfbalseizoen is weer begonnen 
en dus de activiteiten voor de 
korfbaljeugd ook! 

Aangezien het de afgelopen twee jaar een groot 
succes was, zijn we dit jaar ook weer begonnen met 
de filmavond voor onze jongste meiden. 
14 meiden kwamen met zitzak, kussen en knuffel 
naar de BIO-kantine. Deze was omgebouwd tot 
echte bioscoop met groot scherm. De film van de 
avond was "Rio", een hele grappige film over 
pratende en zingende vogels. Gelukkig hadden veel 
meiden de film nog niet eerder gezien, want dat is 
elk jaar weer lastig. 
 
Tussendoor chips en wat drinken en natuurlijk veel 
lachen en kletsen. Weer was het een succes! Veel 
tevreden meiden en een tevreden jeugdcommissie; 
een goede start van ons nieuwe seizoen! 
Neem ook eens een nieuwe kijkje op onze 
vernieuwde site www.biokorfbal.nl! 
 

Korfbalseizoen begonnen 
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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 met Halloween 2011 wordt 
gehouden van zaterdag 29 oktober tot en met 
woensdag 2 november. 
 
Zaterdag 29 oktober om 19.00 uur kan het 
spektakel losbarsten vanuit D’Ouw School 
 
Wij wensen iedereen fijne en gezellige dagen toe. 
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 
6.november om 19.00 uur in D’Ouw School. 
En in samenwerking met de harmonie proberen 
we er een leuke en gezellige avond van te 
maken. Iedereen is bij deze uitgenodigd en van 
harte welkom 
 
Tot ziens namens de Werkgroep pompoenenplezier 
met Halloween 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 
 
 
 
 
 
 
 
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 adressen. 

Pompoenenplezier met 
Halloween 2011 
 
 

 
Na 7 succesvolle jaren pompoenenplezier met 
halloween staat nu de 8e editie te wachten. Wij 
hopen dat er weer vele bewoners, verenigingen en 
groepen zullen meedoen om dit tot een groot 
spektakel te maken. 
De geruchtestroom is al volop op gang. 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 de zelfde richting te laten rijden, om zo de 
verkeeroverlast tot een minimum te beperken. 
Dit betekent dat mensen buiten de bebouwde kom 
van Oerle niet aan de route mee kunnen doen.  
 
Echter als zij samen met  familie, kennissen, 
vriendengroep, vereniging, etc., een creatie maken 
op een locatie in de route, kunnen ze evengoed 
deelnemen. 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. 
 

Pompoenplezier 2011 

Harrie van Beers 
Laar 24  
5507 MJ Veldhoven 
Tel.: 040 – 2051247 
Email: hm.vanbeers@telfort.nl 

Martien van Bree 
A.P. de Bontstraat 34 
5507 NT Veldhoven 
Tel.: 040 – 2052480 
Email: martinvanbree@aol.nl 
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Inschrijfformulier: Pompoenplezier met Halloween 2011 

Zaterdag 29 oktober tot en met woensdag 2 november 2011 
Alleen inwoners uit Oerle kunnen zich hiervoor inschrijven.  

 
Indien men buiten de route woont, gaarne contact opnemen met  

H. van Beers of M. van Bree 
 

Datum: ________________ 
 
Naam: ___________________________________________________________ 
 
Adres: ___________________________________________________________ 
 
Postcode / Plaats: __________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ______________________  
 
E-mail: ___________________________________________________________ 

Let op! 
Als men inschrijft voor de categorie “Halloween”, “Van alles wat”, “Geautomatiseerde creatie” dan moet men 
rekening houden dat er in de creatie ook pompoenen verwerkt worden. 
 
Voor degenen die er een echte show van willen maken, dit graag 
tijdig opgeven met de vermelding van de tijden en de dagen 
wanneer de creatie geopend is. 
Dit kunnen we dan vermelden in de routebeschrijving.  
 
P.S.  
Lever het inschrijfformulier s. v. p. zo snel mogelijk in. 
 
Uiterste inleverdatum is zondag 16 oktober 
 
Inleveradressen: 

H. van Beers 
Laar 24  
5508 MJ Oerle  
Tel. 040-2051247  
Email: hm.vanbeers@telfort.nl 

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

met pastoor  
Wil Smulders 
 
Met op de achtergrond 
het lawaai van de 
kermis probeer ik mijn 
gedachten tijdens het 
gesprek met de pastoor 
in de Oerse pastorie op 
een rijtje te houden. 
Zijn woonkamer, 
waaruit zijn voorliefde 
voor engelen duidelijk 
blijkt, is mij in de loop 
der jaren niet vreemd meer. Op mijn vraag hoe hij 
de tijd in de parochie H. Drie-eenheid heeft beleefd, 
krijg ik als eerlijk antwoord dat hij er eigenlijk een 
hekel aan heeft om hier weg te gaan. Het Bisdom 
heeft hem echter nodig in een kleinere parochie van 
zo’n 4000 parochianen en voor zijn gezondheid zou 
deze invulling beter zijn. 
 
De afgelopen 6 jaren had hij het goed naar zijn zin 
in deze parochie, maar een rijk dorps 
verenigingsleven vraagt wel wat meer van een 
pastoor dan in een verstedelijkte gemeente. Veel 
verenigingen zijn vanouds her gewend dat een 
pastoor ook bij hun festiviteiten en activiteiten 
aanwezig is en dat viel voor hem wat moeilijk te 
realiseren. Zijn moeder en zijn vrienden wonen nu 
wel meer in de buurt. 
 
Hij vindt het jammer dat hij hier in 2009 ernstig ziek 
is geworden. De eerste voortekenen kwamen rond 
Kerstmis en aanvankelijk dacht hij dat het om een 
verwaarloosd griepje ging, dat alsmaar niet wilde 
verdwijnen. Hij sleepte zich door de Goede Week en 
na Pasen ging het mis. Uiteindelijk bleek het om 
hartfalen en diabetes te gaan en was hij net op tijd 
in het ziekenhuis, volgens de artsen. Deken 
Verhoeven heeft toen de Eerste Communie- en 
Huwelijksvieringen waargenomen en toen hij na een 
paar weken weer een beetje hersteld was, vertrok 
Mardi Sanders als pastoraal werker uit onze parochie 
en stond hij er weer alleen voor. Wil ervaart het 
vertrek van Mardi als een groot gemis, zijn steun en 
toeverlaat zocht echter elders een andere richting. 

Afscheidsgesprek  

Over de Nieuwe Parochie, die in 2013 gestalte moet 
gaan krijgen, wil hij echter niet veel kwijt. Dat is een 
zaak voor degenen die hier blijven en of komen. “Je 
moet niet over je graf heen willen regeren” is zijn 
mening. Toevallig heb ik deze uitdrukking voor het 
eerst van pastor Tonino gehoord. Hij had gedacht en 
gehoopt dat hij meer vieringen met koren zou 
hebben gehad. Hij vindt dat in feite iedere viering 
door een koor opgeluisterd zou moeten worden. Dat 
geeft een meerwaarde. Hij hoopt dat met de nieuwe 
veranderingen in oktober iets meer van deze wens 
over zal blijven. 
 
“Kerkzijn” in deze tijd is iets 
anders dan vroeger. Vroeger 
bestond er meer 
gemeenschapszin en had men 
wat over voor elkaar en waren 
vriendendiensten heel gewoon. 
Tegenwoordig is men 
egoïstischer ingesteld en staat men minder open 
voor elkaar. Alles moet kunnen - ook in de kerk, 
maar de kerk is geen supermarkt waar je kunt 
kiezen uit het assortiment. De kerk heeft 
grondlijnen, die gefundeerd zijn op richtlijnen en kan 
daarom lang niet aan alle wensen voldoen. 
Ook het huisbezoek komt ter sprake. Hij vindt dat 
moeilijk, omdat hij daar liever voor gevraagd wordt. 
Als de pastoor bij ouderen op bezoek komt, denken 
die vaak dat de familie of de huisarts hem heeft 
gewaarschuwd en dat het einde nabij is. 
Tegenwoordig praat men over ziekenzalving en niet 
meer over het sacrament der stervenden. De zalving 
moet de zieke een steuntje in de rug geven op de 
weg die hij/zij nog te gaan heeft: het afscheid 
nemen van familie en vrienden en het loslaten van 
de aardse dingen. 
Samen hebben wij het nog over zijn passie voor 
Rome, het Evangelie, maar ook over de problemen 
rond de euthanasie. De tijd dringt echter, de pastoor 
moet nog naar een vergadering met zijn nieuwe 
bestuur in de parochie van Helvoirt, spreken over 
zijn toekomstige woonruimte. Hopelijk wordt daar 
op korte termijn een afdoende oplossing voor 
gevonden, want dagelijks pendelen van Oerle naar 
Helvoirt v.v. is niet optimaal. Wij nemen afscheid en 
ik bedank hem voor zijn tijd en wens hem een goede 
en gezonde tijd in zijn toekomstige parochie. 
 
Alexa 
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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 

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

VELDHOVENAREN, STA OP TEGEN KANKER  
en steun ons en alle Veldhovenaren die 
strijden tegen deze vreselijke ziekte.  
Op 9 en 10 juni 2012 staat de Kempen Campus 
voor de 2e maal in het teken van SamenLoop 
voor Hoop. 
 
De organisatie draait al weer op volle toeren en wij 
roepen iedereen op om mee te doen. Formeer een 
team met je familie, vrienden of collega's en loop  
24 uur mee als symboliek in de strijd tegen kanker, 
die ook dag en nacht doorgaat. Maandag 17 oktober 
2011 om 19.30 uur is de 1e informatiebijeen-komst 
in de kantine van GVAC op de Kempen Campus, 
waar wij u graag informeren over de SamenLoop 
voor Hoop Veldhoven 2012 
 
Wat is SamenLoop voor Hoop? 
SamenLoop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding is 
een uniek evenement waarbij deelnemers de strijd 
tegen kanker ondersteunen en hun verbondenheid 
tonen met (ex)kankerpatiënten binnen de 
gemeenschap. (Ex)kankerpatiënten zijn eregasten 
van het evenement. Er is aandacht voor 
uiteenlopende aspecten van kanker en er wordt geld 
ingezameld voor wetenschappelijk kankeronderzoek.  
 
Dit feestelijke, braderieachtige familie-evenement 
duurt 24 uur en wordt lokaal georganiseerd door 
vrijwilligers uit Veldhoven. Het evenement begint 
met een openingsceremonie op zaterdag 9 juni om 
14.00 uur, waarbij (ex)kankerpatiënten een 
ereronde lopen. Om 23.00 uur vindt er een 
kaarsenceremonie plaats en zondag 10 juni om 
14.00 uur is er een sluitingsceremonie 
 
De samenloop is geen wedstrijd, maar een continue 
wandeling waarbij de teamleden elkaar afwisselen. 
Wederom zullen een vijftigtal teams, bestaande uit  
15 tot 20 deelnemers, dag en nacht rondjes lopen 
op de atletiekbaan van de Kempen Campus. Deze 
teams zullen voornamelijk uit de regio afkomstig 
zijn.  

24 Uur samen tegen kanker 

Het evenement van juni 2009 heeft maar liefst 
€145.000,- opgebracht en vele duizenden bezoekers 
hebben dit evenement bezocht. Met ruim  
1.600 deelnemers en 140 Survivors, die voorop 
hebben gelopen, is dit een resultaat waar wij als 
Veldhoven trots op mogen zijn. Burgemeester  
Jack Mikkers, wethouder Nicole Ramaekers en oud 
PSV- en Nederlands Elftal doelman Hans van 
Breukelen hebben zich bereid verklaard om op te 
treden als ambassadeurs van dit unieke evenement. 
 
Dus, voelt u zich verbonden met mensen die deze 
ziekte hebben, of bent u zelf slachtoffer van deze 
ziekte en wilt u uw steentje bijdragen, aarzel niet, 
maar doe mee. Meld u aan als Survivor, of als team. 
Alle informatie vindt u op de website 
veldhoven.samenloopvoorhoop.nl. 
U kunt ons ook per mail bereiken:  
veldhoven@samenloopvoorhoop.nl 
 
Noteer alvast in uw agenda:  
maandag 17 oktober 2011 om 19.30 uur in de 
kantine van GVAC de 1e informatiebijeenkomst.  
U bent van harte welkom. 
 
Namens onze organisatie, 
 
José & Peter Renders 
SamenLoop voor Hoop Veldhoven 
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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

Het interview 

‘Ik ben altijd een echte 
 automan geweest’ 
 
Op een boogscheut van elkaar wonen in Oerle 
twee autofanaten. Zij hebben het restaureren 
van Engelse oldtimers tot kunst verheven. 
Omringd door een enorme hoeveelheid 
gereedschap toveren zij met waar 
engelengeduld een oud wrak om tot een 
blinkende sportwagen. Het kan bijna niet 
anders of bij Martien Toonders en Bob van 
Soolingen stroomt benzine door de aderen. 
 
Door Ad Adriaans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achteloos slaat Martien een duimendik handboek 
over de Triumph TR2 en TR3 open. Het boek valt 
open op bladzijde 85. Er ontvouwt zich een 
indrukwekkend schema waarop alle onderdeeltjes 
van een onderdeel van de Engelse sportwagen 
staan.  
Martien wijst het kleinste pinnetje aan en weet 
daarover een heel verhaal te vertellen. Al zeker 
dertig jaar is hij thuis in de Engelse sportauto’s.  
Naast Triumph sleutelt hij ook aan de merken MG, 
Jaguar en Austin Healey. “Ik ben altijd een echte 
automan geweest.” 
 
 
Sleutelen 
Na zijn schooltijd werkte Martien (61) twaalf jaar als 
automonteur bij een Ford garage in Eindhoven. In 
de avonduren bekwaamde hij zich verder tot docent 
autotechniek. Sindsdien onderwijst hij dit vak en 
metaalbewerken aan een VMBO school in Veghel. 
 

“De belangstelling voor sleutelen ontstond toen ik 
een jaar of acht was”, weet Martien nog. “Ik wilde 
toen al automonteur worden. Ik haalde van alles uit 
elkaar, en zette het weer in elkaar. Dat doe ik nog 
steeds. Om te ontdekken waarom onderdelen kapot 
zijn. Alles sloop ik open om te kijken of het nog te 
repareren is.” Zo’n dertig jaar geleden nam hij zijn 
eerste auto onderhanden. “Dat was een Triumph 
TR4 uit 1967. Die kwam uit Amerika en was in 
slechte staat.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amerika 
De Amerikanen die hier na de oorlog waren zagen al 
die kleine leuke sportauto’s wel zitten. “Ze reden 
ook nog eens harder dan de slagschepen die in 
Amerika rondreden”, zegt Bob. “Ze namen de 
wagens mee en kregen de smaak te pakken. De 
fabrieken in Engeland gingen onder andere  
Triumph’s produceren voor de Amerikaanse markt, 
dus met het stuur links. De Amerikaanse 
aanpassingen voor de veiligheid maakten de auto’s 
vaak lelijker. Weer later werden er de cabrio’s 
verboden. Dat bleek uiteindelijk de nekslag voor 
deze auto’s daar. Europese handelaren roken hun 
kans en kochten ze daar weer op. Ook de witte en 
rode Triumph’s die ik heb komen uit Amerika.” 
 
 
Passie 
Veel mensen kopen een oldtimer en beginnen 
enthousiast te restaureren. Dan hebben ze vaak al 
veel kapot gemaakt. Martien:  “Ze lopen er mee vast 
en dan komen ze bij mij. Restaureren is mijn passie, 
je moet er wel veel geduld voor hebben. Je kunt het 
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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 

Tweewielers 
Waar Martien zich met vierwielers bezighoudt, heeft 
Bob altijd meer met tweewielers gehad. 
“Motorfietsen zijn mijn hobby. Ik heb er zo’n dertig 
gerestaureerd, van wrak tot mooi exemplaar. Het is 
een bijzonder wereldje. Er zijn mensen die 
opknappen, en er zijn mensen die racen met 
oldtimers.” 
 
 
Autodidact 
Ook Bob was al jong in de ban van auto’s en 
motoren. “Toen ik vier was kende ik alle automerken 
al uit mijn hoofd, zegt mijn moeder. Op twaalfjarige 
leeftijd begon ik te sleutelen aan een brommer. De 
tweede was al een motor. En zo ging het steeds 
verder, ik ben volledig autodidact. Eerst was het 
sleutelen, later werd het restaureren. Sommige van 
mijn motoren zijn in een museum terechtgekomen. 
Vorig jaar nog verkocht ik enkele BMW’s, een KTM 
en een MV Agusta aan een museum in Italië. In 
tegenstelling tot Martien kan ik er makkelijk afstand 
van doen. Ik heb wel foto’s als dierbare herinnering, 
albums vol. Vroeger deed ik ook aan auto- en 
motorcross.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sleutelen leuker dan rijden 
Enkele jaren geleden kocht Bob een rode Triumph 
TR 3B uit 1962 (Zie foto). “Martien heeft me 
geadviseerd bij de aankoop, en geeft me nu advies 
bij de restauratie. Sleutelen heb ik altijd leuker 
gevonden dan rijden.  
Ik heb zoveel mogelijk zelf gedaan, en een aantal 
dingen hebben we samen gedaan. Ik hoop er 
volgend voorjaar mee de weg op te gaan. Dit is de 
enige auto waarvan ik echt ben gaan houden.  
Bob is lid van de Triumph club en is een van de zes 
initiatiefnemers van ‘De Oerse Motortochten’.   

niet vlug doen. Er gaan gigantisch veel uren inzitten, 
en het valt altijd tegen. 
Ik ben wel eens een hele nacht bezig geweest een 
bout te verwijderen die ik per se heel wilde houden. 
Als je gaat restaureren kun je het beste een 
exemplaar kopen waaraan nog niets gedaan is. Vaak 
is er al aan gewerkt en is dat niet goed uitgevoerd.” 
“Koop als leek nooit alleen een oldtimer. Neem 
iemand mee die er verstand van heeft”, geeft Bob 
een goede tip. 
 
 
Wat is het moeilijkste van dit ambacht? 
Martien: “Het plaatwerk is het lastigst. De rotte 
stukken moeten er uit en de nieuwe delen moeten 
er weer strak in. Vaak moet je het zelf maken, want 
doorgaans is maar een deel van het onderdeel rot. 
Het passend maken bij het in elkaar zetten van de 
wagen is ook lastig. De bekleding doe ik ook 
helemaal zelf.” Maar nog nooit in de afgelopen dertig 
jaar heeft hij de handdoek in de ring moeten gooien. 
“Het is vaak wel lang frotten, maar ik hou gewoon 
vol.” Inmiddels heeft hij al tientallen wagens 
(gedeeltelijk) gerestaureerd. 
 
 
Bijzondere wagens 
De oudste wagen die Martien onderhanden nam is 
een Chrysler Desoto uit 1928. Ook aan een 
Mercedes 170 uit 1932 bewaart hij goede 
herinneringen. “Die is in Limburg terechtgekomen en 
heeft later nog in een autoblad gestaan. Ook een 
Aston Martin DB4 en een Bentley waren heel 
bijzondere wagens. Vaak zit in oldtimers lederen 
bekleding. Dat was in die tijd goedkoper dan stof.” 
 
 
Hobbyruimte 
In zijn hobbyruimte in Veldhoven liggen de oude  
onderdelen hoog opgestapeld. “de meeste ijzeren 
onderdelen bewaar ik. Deze zijn vaak nog te 
gebruiken om van twee kapotte weer een goed 
exemplaar te maken.”  
Behalve op woensdagavond en zondag is Martien 
elke avond aan het sleutelen. Verder is hij lid van 
verschillende oldtimerclubs. Op de foto staat een MG 
A uit 1959 die net klaar is. “Momenteel heb ik drie 
oldtimers die ik kan gebruiken. Ik vind ze mooi en 
verkoop ze niet.” In zijn hobbyruimte staat nog voor 
jaren werk. 



22 

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

De meesterschilder 
is in de weer 
met kwast en verf. 
Mengend op zijn palet, 
krijgt heel de natuur 
zijn herfsttooi. 
 
Met een wuiven van zijn hand 
valt blad en vrucht  
van boom en struik. 
Knisperend en krakend 
dwarrelend in de wind 
dansen bladeren in het rond. 
 
Nog is hij niet tevree 
een zwaai van zijn arm 
een hand gevuld  
strooiend  
mooie paddestoelen 
schieten overal uit de grond. 
 
Dan knikt hij tevreden 
en lacht.  
Nu kan hij gaan rusten, 
zijn taak is volbracht. 
De herfst  
in al zijn mooie pracht. 

Wielerkoers van Oers Koers cultuur 
 
 
 
 
 
 
Zaterdagavond 17 september werd de eerste Koers 
van Oers op rollerbanken verreden. Zestien 
herenteam en vier damesteams streden om het 
kampioenschap van Oers.  
 
Een groot publiek was getuige van een spannende 
strijd. Bij de heren won het team van WAZ Bladel. 
Bij de dames ging de titel naar het team van Alpe 
d'Huzes (Marianne de Crom en Hetty van Hoof). 
 
Het regende de hele avond... premies, af en toe 
stond er een rij bij het wedkantoor De opbrengst, 
zo'n drieduizend euro, kwam ten goede aan de 
Stichting TeamKing.                        
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dpgveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 
* Diabetes 
* Verhoogd cholesterol 
* Hoge bloeddruk 
* Gezonde voeding 

www.dpgveldhoven.nl 

Wonen in de Parklaan 

Zelfstandig en vitaal wonen in 
nieuwbouwappartementen Parklaan  

 
Aan de Parklaan worden per 1 november a.s.  
67 nieuwbouwappartementen opgeleverd. Deze 
zorgappartementen zijn geschikt voor senioren 
vanaf 55 jaar die zelfstandig en vitaal willen wonen 
in een parkachtige omgeving in Veldhoven. Senioren 
met een zorg-, of huisvestingsindicatie of een 
fysieke beperking genieten voorrang. Heeft u 
behoefte aan zorg? Of hulp bij het huishouden? Dat 
kan, de RSZK biedt u deze diensten aan.  
 
Meer informatie of aanmelden 
Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u 
contact opnemen met Woningstichting de Kempen, 
de heer Ton Smeets te bereiken op  
tel. (0497) 33 19 84 of via dienstverlening@rszk.nl 
 
Neem ook eens een kijkje op www.wsdekempen.nl   

Donderdag 13 oktober 2011. 
Gemeenschapshuis de Eikenburg in Eersel.  
Aanvang 19.30 uur, de zaal is vanaf 19 uur open. 
 
“Dokter, hoe ziet u aan mij dat ik dementie 
heb?”  
Dit is één van de vragen die een sociaal geriater 
regelmatig te horen krijgt. Hoe de dagelijkse 
praktijk van een sociaal geriater er uit ziet en met 
welke vragen deze vaak geconfronteerd wordt.  
 
We gaan dan in gesprek met dokter Th. Vereecken, 
werkzaam bij de GGzE. Wat is dementie nu eigenlijk 
precies en hoe verloopt het ziekteproces? Wat zijn 
de huidige mogelijkheden van behandeling en is er 
hoop op verandering? Kan je dementie voorkomen? 
Ook zal aandacht besteed worden aan het verschil 
tussen onderzoek, diagnostiek en behandeling in 
een ziekenhuis en in de thuissituatie.  
 

——— ………. ——— 
 
Donderdag 10 november 2011. 
Gemeenschapshuis de Eikenburg in Eersel.  
Aanvang 19.30 uur, de zaal is vanaf 19 uur open. 
 
De wondere wereld van de dementie 
Mevr Anneke van der Plaats is onze gast.  
Zij heeft in haar loopbaan als sociaal geriater veel 
onderzoek gedaan naar dementie als hersenziekte 
en vanuit haar ervaring en kennis methoden 
ontwikkeld op het gebied van het omgaan met 
dementie.  
 
Ze zal onder andere antwoord geven op vragen 
als”hoe neemt iemand met dementie de omgeving in 
zich op” en “hoe verwerkt iemand prikkels uit die 
omgeving?” 
 
Dementie heeft een grote invloed op het contact met 
anderen en beïnvloedt de relaties. Hoe kun je als 
omgeving het beste reageren en het contact 
behouden?  
Daarbij is het begrijpen van het veranderende 
gedrag, een begin van beïnvloeding van het gedrag, 
van mensen met dementie. 

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

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

5507 LA  Veldhoven (Oerle) 
Tel.: 040 - 205 12 18 

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Gezocht: Vrijwilligers 
activiteitenbegeleiding Severinus 
 
Voor dagcentrum “de Brinkhof” op de Berkt zijn we 
nog op zoek naar een paar enthousiaste 
vrijwilligers . 
Wij bieden dagbesteding aan ouderwordende 
verstandelijk gehandicapte bewoners en de 
doelgroep EMB (ernstig meervoudig beperkten). 
Voor de ouderengroepen zoeken wij vrijwilligers die 
de activiteitenbegeleiders willen ondersteunen bij 
verschillende activiteiten. Het gaat over een 
cultureel café, een kookgroep en een sfeer/soos/
spelgroepje. 
Vind je het leuk om te helpen bij het bieden van een 
leuke dagbesteding aan deze doelgroep en heb je 
bijvoorbeeld interesse in muziek-, kook- of 
spelactiviteiten, meld je dan aan! 
Voor informatie bel gerust of kom even aan. 
Wij laten je graag zien wat we hier doen! 
Wie weet tot ziens! 
 
Voor info: 
Marleen Corbey , coördinator Brinkhof 

Woensdag 26 oktober: Lasergamen! 
 
Wij van JOC de Fakkel organiseren naast onze  
wekelijkse disco avond ook altijd een activiteit 
tijdens de vakantie.  
In de herfstvakantie gaan we op  
woensdag 26 oktober in Tilburg Lasergamen. We 
verzamelen om 18:30 uur bij de Rosdoek in  
Wintelre en zijn rond 22:30 uur weer terug.  
Kosten voor deze gezellige avond zijn € 15,00.  
Lasergamen is nu eenmaal wat duur, maar het is 
ook super gaaf om te doen! 
 
Heb je zin om mee te gaan, geef je dan snel  
(voor 8 oktober) op door een mailtje te sturen naar 
jocdefakkel@hotmail.com of meld je aan tijdens een 
van de JOC avonden. 
 
 
Zaterdag 29 oktober: Halloween -> 
spooktocht & griezelfeest 
 
Het Amerikaanse griezelfeest komt naar Wintelre! 
Op zaterdag 29 oktober organiseert JOC de Fakkel 
een groot Halloweenfeest inclusief spooktocht. De 
avond start om 19:15u met een vette spooktocht 
en daarna gaan we met z’n alle dansen en feesten 
tijdens het griezelfeest. Het is de bedoeling dat  
iedereen verkleed komt, zodat we elkaar weer flink 
de stuipen op het lijf kunnen jagen! Durf jij te  
komen?  
 
 
JOC de Fakkel,  
Iedere zaterdag van 19:15 – 22:45 uur voor  
jongeren van 12 t/m 16 jaar, Rosdoek Wintelre  
www.jocdefakkel.nl & www.hyves.nl/jocdefakkel 

JOC De Fakkel Severinus 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Schoolnieuws 

Elke maand hebben we het 
schoolnieuws. Hiermee zetten 
we elke keer 2 of 3 klassen 
van de basisschool een beetje 
in het zonnetje. 

We beginnen weer van voor af aan.  
Namelijk met GROEP 1/2 
 
In groep 1/2  hebben ze twee thema's gehad.  
Het eerste was Dit ben ik en het tweede was Dieren  
Hier enkele kunstwerken die door de leerlingen zijn 
gemaakt. 

creatie van Max  

creatie 
van 

Devin 

creatie 
van 
Devin 

 creatie    
 van  

 Janne 
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Wat heb je nodig:  
- Zwart papier. 
- Lijm. 
- Touwtje. 
- Schaar. 
- Stroken papier. 
- Rood papier. 
 
 
Dit idee is 
ingezonden door: 
Peter van Elburg  
 
Neem een rond stuk zwart papier en zet in het 
midden een punt. Knip dan één gleuf naar de punt 
toe. Pak het ene stuk vast en schuif het over de 
andere zodat je een soort Japans hoedje krijgt. Plak 
deze overlapping zo aan elkaar. Je hebt dan het lijf 
al af. Knip dan acht strookjes papier uit en plak die 
als poten van de spin aan het lijf.  
Gewoon rondom verdelen. Knip dan een kleiner 
rondje uit. Dat wordt het hoofdje. Plak het hoofdje 
vast op de rand. Knip een paar ogen uit rood papier 
en plak die op het hoofdje. 
Maak nu in het midden van 
het lijfje, waar eerst de punt 
zat, een gaatje. Haal daar 
een draad doorheen en leg er 
dan aan de onderkant een 
knoopje in. Nu kun je hem 
ophangen aan het plafond.  
 
Knutsel ideen;  
www.knutselidee.nl 

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Knutselen: Spin  
 

Wat heb je nodig:  
- 3 kastanjes. 
- 5 cocktailprikkers. 
- Bolster van tamme kastanje. 
- Kopspeld. 
- Elektriciteitsdraad. 
- Priem. 
Dit idee is ingezonden door:  
Hieke Bijlsma van Stormbroek 
 
Je kunt een mannetje maken dat 
gewoon op twee benen rechtop 
kan staan en zelfs een lange tijd 
kan wiebelen. En omvallen dat 
doet hij niet. Let op: Kastanjes 
kunnen erg hard zijn en dan is 
het soms moeilijk om er gaatjes 
in te krijgen. Kijk heel erg uit voor je vingers en laat 
je helpen als het niet makkelijk gaat. Neem een 
kastanje en prik daar klein gaatjes in waar je de 
armen en benen in kan prikken. Prik ook aan de 
bovenkant een gaatje en op de plek waar de navel 
ongeveer zit. Een tweede kastanje maak je met een 
cocktailprikker vast op het lijf. Deze kastanje moet 
dus ook iets kleiner zijn dan die van de buik. De 
haren (bolster) kun je met een kopspeld vastmaken 
of sterke lijm gebruiken. De onderste kastanje gaat 
zorgen voor het evenwicht. Deze maak je met het 
stevige draad vast aan de buik van het mannetje. 
Nu moet het draad een beetje rond lopen zodat de 
balanskastanje ongeveer onder het mannetje komt 
te zitten. Evenwicht zoeken door de onderste 
kastanje iets naar voren of naar achteren te laten 
wijzen. En dan maar laten wiebelen. Als hij goed 
evenwicht heeft kan hij lang blijven wiebelen.  

Knutselen: Wiebelmannetje 
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Uitslag kleur/knutselplaat van augustus 2011;  
“Mickey Mouse” 

samenspel. Als er nog wat tijd over is, vindt Merel 
het erg leuk om op de computer spelletjes te doen. 
Vaak op de site www.spelletjes.nl of you tube. Ook 
kijkt ze graag t.v en dan zijn Shake it up Chicago en 
Disney Channel  haar favoriete zenders. 
 
Wat Merel ook heel graag doet is shoppen. Als ze 
met haar moeder Bertina naar de stad gaat koopt ze 
heel graag een mooie tas, sieraden of make-up. Ze 
winkelt het liefst bij Kruitvat of Hema.  

 
Ze is verder een 
grote fan van Selina 
Gomez. Het liedje 
Tell me something 
vindt ze prachtig en 
ze luistert hier erg 
vaak naar op you 
Tube. Bij Merel 
thuis hebben ze ook 
dieren. Een konijn 
dat Boefje heet, 
twee honden met 
de namen Hanna en 
Dycke. Dycke is nog 
een pup en Hanna 
is 4 jaar. 
 
Merel vindt alle eten 
lekker. Zelfs 
spinazie en 
boerenkool! Maar ze 

eet liever geen bruine bonen, rode kool en witlof. Als 
zij mag kiezen wat er gegeten wordt , dan is dat 
meestal hachee, knakworstjes. Mama kan heerlijke 
tosti’s maken met haar nieuwe tosti-ijzer.  
 
Als Merel groot is, wil ze graag kok of dierenarts 
worden, maar vooral een gelukkig mens. Dat is nou 
nog eens mooi gezegd vind ik. 
 
Namens de Koers van Oers willen wij 
jou dan ook hartelijk feliciteren met je 
gewonnen kadobon en bedankt voor 
jouw mooie kleurplaat!!! 

De winnaar van deze maand is een meisje van  
9 jaar, dat aan de Oude Kerkstraat woont samen 
met haar moeder Bertina, vader Michael, zusje 
Guusje van 6 jaar en broertje Sjors, die 1 jaar is.  
Ze zit in groep 6 en is een vrolijke en heel gezellige, 
lieve meid. Ze heeft nog nooit in haar leven iets 
gewonnen en ze was dan ook heel verrast toen ze 
hoorde dat zij de winnares van onze kleurwedstrijd 
is geworden. Haar naam is Merel ten Bloemendal. 
Haar kleurplaat was bijzonder kleurrijk en  creatief 
ingekleurd en 
vervolgens op een 
mooi groen karton 
geplakt. Prachtig 
hoe ze dat gedaan 
heeft. 
 
Merel zit bij juf 
José, juf Miranda, 
juf Aliene, juf 
Estelle en juf 
Danny in de klas. 
Neeeeeeeeeeee… 
deze juffen zijn er 
niet allemaal 
tegelijk op dezelfde 
dagen! Merel zit in 
een combinatieklas 
6/7 en elke dag 
zijn er 2 juffen om 
les te geven. Ze zit 
naast Hendrik. 

Merel heeft veel vriendinnen. Demi is 
een heel goede vriendin van haar. Zij 
komt die dag logeren bij Merel. Als 
zij komt logeren dan spelen ze met 
de computer. You tube is erg leuk!!! 
Daar leert Merel hoe ze zich mooi 
kan opmaken. En dat kan ze dan ook 

al heel erg goed!Tijdens het interview had ze mooie 
lipgloss op en een beetje oogschaduw. Wauw, dat 
was echt mooi gedaan. Ze heeft nog veel meer 
vriendinnen. Dat zijn bijvoorbeeld Chantal, Julie, 
Noor, Mana en Marjolein . 
 
Merel is erg creatief. Ze kan erg goed knutselen, 
maar wat ze nog beter kan is tekenen .Ze haalt haar 
schetsboek tevoorschijn en laat mij allerlei 
tekeningen zien , die ze zelf gemaakt heeft. 
Sommige dingen heeft ze nagetekend, maar ook kan 
ze erg goed iets uit haar hoofd tekenen. Merel heeft 
echt talent! Ze gaat binnenkort dan ook op tekenles 
bij de Parasol en daar hoopt ze nog mooier te leren 
tekenen. 
 
Ook is Merel muzikaal. Ze zit onder saxofoonles bij 
de muziekschool in Veldhoven. Dat is wel een 
bijzonder instrument! Eerst heeft ze AMV 1 en 2 
gehaald. Dat is klokkenspel leren bespelen en noten 
lezen. Dat lukt al heel goed en nu doet ze AMV 3. Ze 
leert om samen met anderen muziek te maken. De 
ene week is er een theorieles, en de andere week 
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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  31 oktober 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 ‘Herfst op de boerderij 2011’ en druk de pagina af. 



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 

De volgende kopijdatum is 
31 oktober 2011 

Agenda 2011 

Januari  
5 TCO: middagactiviteit 
21 OWWO: muziekavond in d'Ouw School mmv 

Oerse bandleden 
29 TCO: dag in de sneeuw of 5 febr. 

Februari  
5 TCO:dag in de sneeuw of 29 jan 
24 TCO: voorjaaractiviteit 

Maart  
16 TCO: info-avond braderie 

April  
1 TCO: braderie 

Juni  
1+2 Boergondisch Oers 
2 t/m 9 week vd amateurkunst 

3 
viering 100 jarig bestaan kerk st jan de 
Doper 

23-24 TCO: tieners4tieners weekend 

  

  

  

  

Agenda 2012 
Oktober   
13   KBO: eten bij Crème de la Crème 
15+16 Expositie kunstschilder Jan Reker 
16 TCO: Pretpark 
17 KVB: Informatie over erfrecht en uitvaart 
19 KVO: Moederdagviering 
19 Vergadering Wijkplatform 
20 OWWO: jaarvergadering met verenigingen 
20 KBO: op Bedevaart naar de Weebosch 
21 t/m 23 BIO: kamp oudste jeugd 
22 Ophalen oud papier 
22+23 Zilst Blues en Rock-festival 
27 Ophalen plastic afval 
29 - 2/11 Groen en Keurig: Pompoenenplezier met 

Halloween (tot 2 november) 
29 - 2/11 KVO: Halloween 
30 KBO: muziekmiddag in “de Ligt” 
  
November 
6 Groen en Keurig: Prijsuitreiking 

pompoenenplezier 
7 t/m 11 Rabobank Oerle-Wintelre:  

Week van de Leden: 
10: met ouders naar Stratumseind 
11: Social media en privacy in 

Dorpscentrum d'Ouw School 
15 KBO: eten bij Hof v Holland 
16 KVB + KVO: Avond samen met elkaar 
20 Sinterklaascomité: inhalen sinterklaas 
24 Ophalen plastic afval 
26 50 jaar SJO: jeugdactiviteiten 
26 Ophalen oud papier 
28 KVB: Sinterklaasviering 
30 KVO: Sinterklaasavond 
  
December  
5 Sinterklaas op basisschool en peuterzaal 
7 Vergadering Wijkplatform 
7 KVO: Kerststukjes maken 
12 KVB: Doe-avond Kerst 
14 KVO: Kerstviering 
19 KVB: Kerstviering 
22 Ophalen plastic afval 
23 Chant’Oers: Kerst samenzang met 

Veldhovens Muziekkorps  
24 Ophalen oud papier 


