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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. 

Inhoudsopgave 

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl 

Colofon 

de Run 5429 
Postbus 407 
5500 AK Veldhoven 

T. 040 - 206 94 95 
F. 040 - 206 55 20 
E. info@reprof.nl 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

(K)Oers met name(n) 

Mensen maken het verschil!  
Oerle, 21 januari 2012  
 
Frans Loots is actief op velerlei gebied.  
Sinds 1962 is hij trainer bij BIO, waar hij ook 
vicevoorzitter, penningmeester en voorzitter was.  
 
Sinds 1977 dirigeert hij The Unity en hij dirigeerde 
ook jarenlang het parochiekoor.  
Hij verzorgt nauwgezet de publicatieborden in Oerle  
en steekt daar veel tijd in.  
 
In 2011 verblijde hij heel Oerle met het prachtige 
fotoboek ‘Witte Nog?’. Een daverend succes!  
 

Daarom heeft de werkgroep OWWO besloten om 

Frans Loots 
 te benoemen tot : 

Oerlenaar van het jaar 2011 

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

Gezocht 

Inmiddels zijn we op de website www.oerle.info 
gestart 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 staat 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 en het 
onderhoud van de website van. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info 
of redactie@koersvanoers.nl 

Oerse bedrijvengids 
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Kindercarnaval 

Al vele jaren organiseert RKVVO in samenwerking 
met Stichting Wijkbelangen Heikant carnaval in de 
kantine van RKVVO.  
 
Zo ook dit jaar weer en wel op: 
zaterdag, zondag en maandag 18 – 19 en 20 febr .  
 
Alle kinderen zijn welkom vanaf 13.30 uur. Deze 
middagen duren tot 19.00 uur. De ouders van de 
kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom. De 
jeugd moet 1 euro entree betalen, de volwassenen 
hebben gratis toegang. 
 
Er staat weer een prachtige disco met veel licht en 
geluid klaar. Ook is er voor iedere jeugdige bezoeker 
een verrassing. Er zijn ook enkele kleine prijsjes te 
winnen voor het mooist geklede meisje of jongetje. 
Op maandag krijgen we hoog bezoek en wel van de 
Prins van Rommelgat. Prins Will d’n Anraojer komt 
met zijn gevolg een bezoek brengen aan de kantine 
om te kijken of de jeugd uit Oerle en de Heikant ook 
carnaval kan vieren. 
 
Alle dagen is er toezicht door vrijwilligers van 
voetbalvereniging RKVVO.  
We hopen veel kinderen en ouders te mogen 
begroeten in de kantine van RKVVO. Deze is gelegen 
aan de Heikantsebaan 17-19 in Veldhoven. 
 
Er is volop parkeergelegenheid. 

3 DAGEN CARNAVAL  
in d’Ouw School 

 

Zaterdag 18 februari 
opstellen 13.30 uur 
Kinderoptocht 

Aansluitend confettibal en prijsuitreiking 

m.m.v.“DJ Kilo Watt Kees” 
 

*Zondagmiddag 19 februari  
na de Rommelgatse optocht 

Koude neuzenbal 
m.m.v. “DJ Mega Watt Petro” 

Springkussen voor de  
kinderen aanwezig 

*Maandag 20 februari  
aanvang 13.11 uur 
Gratis brunch 

U aangeboden door 
Dorpscentrum d’Ouw School. 

 

m.m.v.“DJ Kilo Watt Kees” 
Springkussen voor de  

kinderen aanwezig 

Carnaval 2012 

 

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 
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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

Dit hadden ze te danken aan het jaarlijks door weer 
en wind begeleiden van de optocht met een lekker 
stukje muziek en een grote portie gezelligheid na de 
optocht. We hopen natuurlijk wederom op een 
sportieve strijd tussen de deelnemers.  
 
Verder willen we d’Ouw School nog bedanken voor 
het beschikbaar stellen van de wisselbeker. Ook 
willen wij de harmonie bedanken voor het lekker 
stukje muziek tijdens de optocht, d’Ouw School voor 
de voortreffelijke bediening en het beschikbaar 
stellen van de zaal en de wisselbeker en natuurlijk 
de verkeersbrigadiers (veiligheid voor alles), Bart 
Donkers voor het wederom beschikbaar stellen van 
een prachtige zelfgemaakte kruiwagen voor de 
loterij, Intertoy’s voor de prachtige prijzen, onze 
sponsors te weten: Rabobank Oerle/Wintelre en 
d’Ouw School en natuurlijk alle supporters en 
deelnemers aan de optocht.  

Om het de jury gemakkelijker te maken om de 
leeftijd van de deelnemers vast te stellen, krijgen de 
deelnemers per leeftijdscategorie een gekleurd 
startnummer. Dit neemt wat meer tijd in beslag 
voordat we kunnen starten. Dus kom a.u.b. op tijd 
en kom je nummertje even afhalen bij de bar links 
in de hoek. 
Verder kunnen we nog steeds versterking gebruiken 
om de optocht mee te regelen. Meld je a.u.b. ook 
hier voor aan, het is weinig werk en je krijgt er veel 
lachende kindergezichtjes voor terug.  
Wat wil je nog meer? 
 
Wat er verder nog verandert: de kleine attentie die 
iedere deelnemer na de optocht tegen inlevering van 
het startnummertje kon ophalen vervalt. Er werd zo 
weinig gebruik meer van gemaakt dat we hebben 
besloten om er dan maar mee te stoppen, helaas. 
We hopen op mooi weer tijdens de optocht en een 
sportieve strijd tussen de deelnemers en moge de 
beste winnen. 

Oerse carnavalsoptocht 

Op zaterdag 18 februari is het weer zover. Tijdens 
carnaval zal er wederom een optocht door de Oerse 
straten trekken. Natuurlijk voorafgegaan door onze 
eigen harmonie.  

We starten wederom vanuit d’Ouw School waar 
aansluitend ook nog een feestelijke middag is voor 
iedereen met natuurlijk de prijsuitreiking.  
We verzamelen vanaf 13.00 uur en om 13.30 uur 
kunnen we dan vertrekken voor een rondje door 
Oers.  
 
Ook dit jaar zal er weer gestreden worden in 
verschillende groepen. Dit zijn 3 groepen individueel 
verdeeld in leeftijd om het een beetje eerlijk te 
houden en 2 groepen die bestaan uit groepen met 
een meerderheid aan kinderen en een groep met 
een meerderheid aan volwassenen.  
Van deze groepen en individuele deelnemers komt 
er uiteindelijk één grote “winnaar” uit de bus en die 
mag naar huis met de wisselbeker, beschikbaar 
gesteld door d’Ouw School. (Als de jury natuurlijk 
geen verrassing in petto heeft want ze mogen de 
wisselbeker voor elke categorie gebruiken zoals: 
de beste, de mooiste als aanmoediging, zelfs voor 
de slechtste prestatie, daarin zijn ze geheel vrij.) 
 
Vorig jaar ging de harmonie met de eer strijken en 
mocht de wisselbeker in ontvangst nemen.  
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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 

Tottumet zoekt een pianist 

Al eerder deden wij een oproep voor nieuwe leden 
voor onze zanggroep Tottumet.  Wij zijn nog steeds 
op zoek naar een paar sopranen en natuurlijk naar 
een aantal mannen, maar nu ook een pianist(e). 
Wij zijn een groep van 16 leden in de leeftijd van  
30 tot 60 jaar, die allemaal gewoon heel graag 
zingen. Dat zingen willen we niet als stilstaand koor 
doen, maar daar een theatraal tintje aangeven. 
Afgelopen december hebben we als zodanig ons 
eerste optreden gehad en dat smaakte naar meer. 
We hebben ons toen laten begeleiden door een 
externe pianist, maar het zou zoveel meerwaarde 
hebben als we gewoon altijd een eigen pianist(e) 
hadden, die gewoon lid is van ons koor. 
 
Als je denkt, dat zou wel eens iets voor mij kunnen 
zijn; wij repeteren elke donderdag van 20.00 uur tot 
21.30 uur in De Rosdoek in Wintelre.  
 
Kom gerust een keer kijken en luisteren, wij trekken 
je dan hopelijk over de streep!! 
 
Informatie en/of mail via: ( 06-13314353 of  
tottumet@onsmail.nl 

Harmonie in actie 

Tijdens de komende carnavalsdagen zal 
Harmonie Sint Cecilia deze gelegenheid 
aangrijpen, om tijdens de optochten, actief het 
programma te promoten waar men dit jaar 
mee bezig is. 

Het thema is: “Heee goade mee - Heee speulde 
mee”. Heee goade mee slaat op onze beide 
concerten met Gerard van Maasakkers in de 
Schalm; Heee speulde mee slaat op het thema van 
het pinksterconcert. In de optochten lopen mensen 
die folders uitdelen met een muziekinstrumentje, 
waar men actief mee kan doen. Vooral de inhoud 
van de folder is belangrijk ivm de volgende 
activiteiten waaraan men zelf kan deelnemen. 

Het thema “Heee gaode mee” is natuurlijk een 
bekende titel van een succesnummer van Gerard 
van Maasakkers. Op zaterdag 21 en zondag 22 april 
speelt Sint Cecilia samen met Gerard van 
Maasakkers in Theater De Schalm. Een prachtig 
muzikaal programma waar u zeker veel plezier aan 
gaat beleven en waar nu nog wel enige kaarten voor 
verkrijgbaar zijn. 

Het thema “Heeee speulde mee” gaat over uw 
bijdrage bij enige muzieknummers tijdens het 
traditionele Pinksterconcert op 2e Pinksterdag. 
Iedereen die het leuk vindt een keer met het 
harmonieorkest mee te spelen, is van harte welkom 
om met zijn/haar snoerloze instrument, een paar 
nummers mee te spelen. Maar laat je er niet van 
weerhouden in je vriendengroep en kennissenkring 
alvast reclame te maken voor deze unieke kans. 
Voor de duidelijkheid, men hoeft niet per se uit 
Oerle te komen. Heel Nederland is welkom. 

Gedetailleerde informatie daarover volgt nog. 
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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 

Brugklassers aan ‘t woord 
Hallo,  
Ik ben Roos Huijbers. 
Sinds September zit ik in de brugklas van het 
Sondervick college. Mijn richting is Mavo XL. Ik zit in 
klas ma1B. Mavo Xl is het zelfde als vmbo-t. In mijn 
klas zitten nog meer kinderen uit Oerle namelijk 
Coen Van Herk en Stef Silkens. In het begin moest 
ik erg wennen aan het huiswerk maken en 
verandering van lokaal. Maar nu ik overal de weg 
weet is dat geen probleem meer. Het huiswerk 
wordt wel steeds meer maar dat gaat ook goed. Het 
heeft gelukkig nog niet gesneeuwd, maar het was op 
sommige dagen wel koud. Nu is het wel leuk dat ik 
weer anderen vriendinnen heb buiten Oerle en m’n 
oude klas genoten nog zie met ‘t TCO.  
Groetjes Roos. 
 
  **** 
 
Ik ben Stef Silkens (13). 
Ik zit sinds dit schooljaar op het Sondervick college 
op de mavo XL. Ik vind het een leuke school, we 
hebben veel nieuwe vakken zoals frans, wiskunde, 
biologie en techniek. Sommige vakken zijn moeilijk 
zoals Frans. De uren zijn ook fijner, dan ben je 
meestal eerder uit dan op de basisschool. Je maakt 
er snel nieuwe vrienden, dat is er ook leuk aan. 
Soms hebben we best veel huiswerk. We hebben 
laatst ook een sponsorloop gehouden met heel de 
mavo XL(er zijn dus meerdere klassen mavo XL). 
Dus ik kan iedereen aanbevelen om naar het 
Sondervick te komen. 
 
  ***** 
 
Hallo ik ben Geert en ik ben 12. 
Ik zit in de eerste van het Sondervick college. Ik zit 
op havo vwo in de klas HV1E. In het begin was het 
wel wennen op zo’n nieuwe school maar na een 
tijdje wen je er wel aan. We hebben een paar 
nieuwe vakken zoals Frans, wiskunde, techniek en 
levensbeschouwing. Het leukste vak vind ik 
geschiedenis omdat onze leraar heel goed 
geschiedenis verhalen kan vertellen. Het saaiste vak 
levensbeschouwing. 

Alzheimer Café Eersel 

Datum: donderdag 8 maart 2012 
 
Op deze avond van het Alzheimer café besteden we 
aandacht aan het onderwerp stemming en 
dementie.  
 
Dementie gaat soms gepaard met een depressieve 
stemming, angstklachten of een toenemende 
achterdocht. Anderzijds kan dementie ook gepaard 
gaan met het afvlakken van emoties.  
 
In een gesprek met de psychiater Willy Garenfeld 
gaan we in op de vragen: Waardoor ontstaan deze 
stemmingsveranderingen? Zijn ze te behandelen? 
Hoe kan je er het beste mee omgaan?  
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Parochieberichten: 
Pastores: 
Pastoor D.F.A. Donders,  
Kapelstraat – Zuid 18, 5503 CW Veldhoven  
( 040 – 253.22.31 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 
Kapelaan S.J.M. Schevers,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Oerle 
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: kapelaan_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! 

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
Weekeinde van 18 – 19 + woensdag 22 februari: 
Carnaval + Aswoensdag: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met kapelaan  
S. Schevers. 
zo    9.00 uur: Eucharistieviering met kapelaan  
S. Schevers  (Convocamus). 
wo  19.00 uur: Aswoensdag: Eucharistieviering met 
pastor J. van Doorn met uitdeling van het Askruisje. 
 
Weekeinde van 25 – 26 februari:  
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
J. van Doorn (The Unity).  
zo    9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
J. van Doorn. 
 
Weekeinde van 3 – 4 maart: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
J. van Doorn.  
zo    9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
J. van Doorn (Convocamus). 
 
Weekeinde van 10-11 maart: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
J. van Doorn.  
zo    9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
J. van Doorn (St. Janskoor).  
 
Weekeinde van 17 – 18 maart: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
J. van Doorn (Voice). 
zo    9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
J. van Doorn (Convocamus).  
 
Weekeinde van 24 – 25 maart: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
D. Donders (The Unity).  
zo    9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
D. Donders. 
 
Woensdag 1 maart H. Jozefkerk 
Vanaf 19.30 uur staat de deur open van de  
H. Jozefkerk aan de Lange Kruisweg 7 om alle 
Veldhovense medeparochianen te verwelkomen. De 
avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur en wordt 
georganiseerd door de Voorbereidingscommissie van 
de Nieuwe Parochie. Tevens wordt de nieuwe 
parochienaam bekend gemaakt. 
U wordt van harte uitgenodigd om uw 
medeparochianen te ontmoeten en binnen een 
kleine groep uw verhaal te vertellen of dat van een 
ander te aanhoren. Laten wij zo kijken wat ons allen 
bindt en bezighoudt. Wees welkom!! 
 
St. Jan de Doperkerk 100 jaar 
Op zondag 3 juni a.s. wordt in een plechtige H. Mis 
om 10.15 uur het feit herdacht dat de huidige  
St. Jan de Doperkerk op 1 mei 1912 werd ingewijd. 

Een eeuw lang heeft deze kerk twee wereldoorlogen 
en vele stormen doorstaan en de gelovigen 
onderdak geboden op de gewone én belangrijke 
momenten in hun leven. 
Aanvankelijk bestond het plan om een openluchtmis 
op het kerkplein te organiseren, maar de plannen 
rond de herinrichting van het Pastoor Vekemansplein 
en het kerkplein staan ook voor dit jaar gepland. Om 
de provinciale subsidie voor dit project niet te 
missen, moeten deze werkzaamheden wel in 2012 
plaatsvinden. 
Natuurlijk gaan wij geen feestelijke herdenking van 
deze honderdjarige in een grote tent houden als wij 
daarvoor een eigen gebouw ter beschikking hebben 
en juist dat feit willen vieren. 
In deze huidige kerkelijke crisistijd willen wij geen 
hoop extra kosten op de hals halen, die uiteindelijk 
toch weer door de parochianen opgehoest zouden 
moeten worden en daarom werd onlangs in onze 
vergadering besloten om deze viering gewoon in de 
eigen kerk te houden. 
Helemaal ongemerkt willen wij dit feit niet voorbij 
laten gaan en wij rekenen erop dat u deze datum + 
tijd alvast op uw kalender wilt reserveren! 
 
Beheercommissie 
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First Lego League 

Hallo allemaal, 
 
Wij zijn Happy Food en wij hebben 
mee gedaan aan de First Lego 
League. Wij waren door naar de 
Benelux finale dat is een finale voor 
alle teams uit Nederland en België. 
Die finale was op zaterdag 28 januari. Wij hebben 
het super leuk gehad en natuurlijk gezellig. Jammer 
genoeg hadden we geen prijs gewonnen maar dat 
maakt niet uit. Food Kids had de eerste prijs 
gewonnen.  
 
Maar maandag 30 januari kwamen twee vrouwen 
van stichting techniek promotie die kwamen slecht 
nieuws vertellen Food Kidz was geen eerste 
geworden toen kwam omroep Brabant ons filmen 
toen heel het team en de klas teleurgesteld was. Ze 
hadden ons ’s ochtens ook al gefilmd toen we blij 
waren. ’s Middags kwam het Eindhovens dagblad 
ook nog die hadden ons ook gefilmd.  
Het Jeugd journaal kwam dinsdag 31 januari 
iedereen was weer bij gekomen en toen kwamen zij 
dat was super gezellig.  
 
Dinsdag middag had stichting techniek promotie 
gebeld dat Food Kidz toch mocht gaan. Dit moeten 
we nog met de ouders bespreken maar Food Kids wil 
gaan. 
 
Groetjes, Joep en Luuk van team Happy Food 
 

 
FOODKIDZ! 
 
Op 28 januari was het zover de 
Benelux finale.  
We werden eerste , maar die 
maandag kwamen er twee mensen 
vertellen dat het niet klopte, er was 

iets fout gegaan in het jurysysteem. Opeens was 
iedereen stil en begonnen kinderen te huilen. Zo’n 
grote fout met 30 man gemaakt en dan nog niet 
eens sorry zeggen. Er kwamen verschillende media, 
de ED, omroep Brabant, kidsweek en het 
jeugdjournaal.  
 
Maar op die dinsdag vertelde de Juf dat we wel naar 
Mannheim mochten. Iedereen was verbaasd en 
verward. Sommige snapte het niet meer. Maar nu 
wil de klas er toch heen. Nu gaan we naar 
Mannheim en hopen dat we veel plezier hebben. 
 
Groetjes van Denise en Sophie van Foodkidz 

Elke maandagmorgen om 10.00 uur gymnastiek 
in het kader bewegen voor ouderen, onder 
deskundige leiding. Na afloop drinken we samen nog 
een kopje koffie. Einde 11.00 uur. 
Kom gerust eens kijken, het is in d'Ouw School. 
 
Elke dinsdagmiddag Fietsen. Jan van Oort zet de 
route uit. Bij goed weer beginnen we dinsdag na 
Pasen. 
 
Elke woensdagmorgen wandelen, onder leiding 
van Grada van Selst. De routes zijn niet al te lang. 
We starten om 9.30 uur bij d’Ouw School. 
 
Elke woensdagmiddag kaarten, sjoelen en 
biljarten in d’Ouw School. 
 
Elke donderdagmorgen koersballen in 
d’Ouw School. 
 
Elke donderdagmiddag Handwerken in  
d’Ouw School in het kader van welfare voor het 
Rode kruis. 
 
 
Augustus-september Busreis. 
Augustus herdenking van de onthoofding van onze 
patroonheilige Sint Jan de doper. 
 
November Bedevaart naar de Weebosch. 
 
December Kerstviering. 
 
Verder zijn er nog kringactiviteiten. zoals de 
Culturele dag, ‘t koersbaltoernooi en een muzikale 
middag 
 
Ook is er de Club samen eten, 
15 maart: De Kers 
17 april: Creme de la Creme 
17 mei: Hof van Holland 

Activiteiten KBO Oerle 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Ton en Alpe d’HuZes (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn actie voor Alpe d´HuZes 
 
In de vorige koers heb ik een stukje 
geschreven over de actie die ik doe om geld in 
te zamelen voor de stichting Alpe d´HuZes in 
de strijd tegen kanker. Via het internet was 
mijn motivatie voor deze actie te lezen. Niet 
iedereen in Oerle maakt gebruik van het 
internet, dus bij deze mijn motivatie op  
“de ouderwetse manier”. 
 
Inmiddels (eind januari) is de € 1500 gepasseerd en 
dat is een prachtige tussenstand, waarvoor dank 
aan alle donateurs. 
 
In 2009 werd ik geconfronteerd met twee  
herseninfarcten, gelukkig zonder lichamelijke 
uitvalsverschijnselen. Na een revalidatie van een 
jaar in het Blixembosch kon ik weer re-integreren bij 
mijn werkgever, de politie Brabant Zuid Oost.  
In augustus 2010 kwam de volgende tegenvaller: 
darmkanker.  
 
Wat me nog altijd bij is gebleven zijn de onzekere 
momenten die steeds tussen de diverse onder-
zoeken lagen. Eerst bij de huisarts; ik voel een 
poliep, maar de meeste zijn onschuldig. Dan bij de 
maag-, darm- en leverarts; het darmonderzoek met 
de mededeling "we gaan het onderzoeken". Dan 
blijkt het een kwaadaardig tumor te zijn op de 

endeldarm en wordt er middels scans gekeken of er 
uitzaaiingen zijn. Inmiddels zijn we weken verder en 
het lijkt of je jaren ouder bent geworden. Het is de 
eerste confrontatie met het feit dat de therapie voor 
hersenletsel (= vooral veel rust) absoluut niet 
strookt met de stress van het wachten op dergelijke 
uitslagen. Uiteindelijk zijn de scans goed, geen 
aantastingen in longen en lever. We gaan ons 
concentreren op het verwijderen van de dikke 
darmtumor. Al snel blijkt dat de tumor erg laag ligt, 
hetgeen betekent dat een rectum amputatie 
noodzakelijk is. Praktisch gezien betekent dat een 
stoma, structureel van aard. 
 
Ik word doorverwezen naar de algemeen chirurg  
dr. Gerrit Slooter. De man heeft me zo geïnspireerd 
en gemotiveerd dat ik van hem eiste dat alleen hij 
me mocht opereren. "We gaan voor genezing", zei 
hij en vanaf dat moment heb ik eigenlijk nooit meer 
getwijfeld. Wat een kanjer is die Gerrit.  
Op 30 september is de operatie en na 5 uur 
opereren belt hij persoonlijk naar mijn vrouw Wilma 
om te zeggen dat het er in principe goed uit ziet. 
Ook geeft hij aan dat het weefsel rond de tumor nog 
onderzocht moet worden. Toch weer spannend en 
helaas een mindere uitslag, er worden te veel 
kankercellen waargenomen.  
 
Volgens het protocol komen er acht chemo's met 
een cyclus van drie weken, dus het komende 
halfjaar is ingevuld. Bij het horen van het krijgen 
van chemo's word ik erg emotioneel. Ik word 
herinnerd aan de chemo's die Wilma kreeg in 1997, 
zij had een Non Hodgkin Lymphoom. En eerlijk 
gezegd die chemo's waren verschrikkelijk. Na een 
gesprek met de oncoloog blijkt dat ik een minder 
zware kuur krijg dan Wilma en dat er in dertien jaar 
veel is verbeterd. Op 2 november 2010 krijg ik mijn 
eerste chemo in het MMC op de oncologische 
dagbehandeling. Het verplegend personeel is echt 
top. Na een infuus van een paar uur mag ik naar 
huis en moet verder dagelijks 2 keer 4 Xeloda 
tabletten slikken. 
 
De eerste kuur ging eigenlijk best wel aardig. Ik 
dacht als dit het is, dan valt het best wel mee. De 
tweede kuur stond ik weer met beide benen op de 
grond. Door de verminderde weerstand kreeg ik een 
of ander virus te pakken. Ik werd erg ziek, moest  
5 dagen in quarantaine en later werden de 

“Blijven trainen. Ook in de winter” 
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hoeveelheden Xeloda aangepast naar 2 keer 3 
tabletten. De rest van de kuren "waren om te 
hebben" en de ondersteuning van mijn oncoloog 
mevr. Peerdeman was uitstekend. Een van mijn 
hulpjes was mijn rode armbandje van "opgeven is 
geen optie". In moeilijke tijden was dit een van mijn 
drijfveren. 
 
In mei 2011 was het allemaal achter de rug en kon 
ik beginnen aan mijn herstel. Zowel psychisch als 
fysiek is de ondersteuning perfect. Voor het fysieke 
kwam ik terecht bij dr. Goof Schep en kwam in het 
programma "herstel en balans". Middels 
fysiotherapie bij het gezondheidscentrum De Heikant 
en eigen initiatieven (twee tot drie keer in de week 
op de racefiets) kwam ik weer vrij snel op mijn oude 
niveau. Ook kwam ik via Goof bij het MMC-team 
terecht, wat maakte hij me blij dat mijn droom ging 
uitkomen. Ook het psychisch gedeelte was prima, ik 
heb een aantal gesprekken gehad met mevrouw van 
den Akker. Dat ging vooral over mijn werk, de 
combinatie hersenletsel en kanker maakte werken 
niet meer mogelijk. Dat heeft erg veel pijn gedaan. 
Ik werkte inmiddels 28 jaar bij een fantastische 
werkgever. 
 
Al met al heb ik de ervaring dat iedereen die bij mijn 
genezingsproces betrokken is geweest dat met veel 
inzet, betrokkenheid en professionaliteit heeft 
gedaan. En dat moet zeker zo blijven!! 
 
In de afgelopen jaren heb ik vaak te horen gekregen 
dat ik "tè jong" was: tè jong voor de 
herseninfarcten, tè jong voor de darmkanker, tè 
jong voor een knie-prothese en tè jong om te 
stoppen met werken. Het is zo en niet anders en 
gelukkig heb ik de balans kunnen vinden om weer 
een goed leven te hebben. Er zijn nog zo veel mooie 
dingen die ik wel kan doen. Ik ben dankbaar dat 
veel mensen me hierbij geholpen hebben. Ook dat 
de mensen om je heen je de kans geven om weer 
aan het sociale leven deel te nemen, ondanks je 
beperkingen. Vooral RKVVO bedankt hiervoor. 
 
Een van mijn motto's is: alleen kun je niets, je moet 
het samen doen. En dat is ook waar Alpe d'Huzes 
mee bezig is, met zijn allen er voor zorgen dat we 
kanker de baas worden. 
 
Ik wil me daar graag voor inzetten en hoop dat u me 
daarbij helpt. 
 
Als U geen gebruik maakt van het internet bankieren 
kunt u uw bijdrage ook storten op de rekening van 
De Koers van Oers, nummer 13.85.00.819 bij de 
Rabobank te Oerle.  
Vanuit de Koers zal dan het bedrag rechtstreeks 
worden doorgestort naar de stichting Alpe d’HuZes. 

Aanmelden voor school 

Schooljaar 2012-2013 
 
Informatie voor nieuwe leerlingen 
Op dit moment wordt het schoolgebouw van de  
St. Jan Baptist aan de Oude Kerkstraat 27 
verbouwd. De leerlingen zijn tijdelijk gehuisvest op 
twee locaties. 
De eerder geplande kijkmiddagen voor nieuwe 
leerlingen en ouders kunnen helaas geen doorgang 
vinden i.v.m. de beperkte ruimte. 
 
Wilt u meer informatie over de school, het onderwijs 
en de organisatie van de St. Jan Baptist, dan 
nodigen we u van harte uit om een afspraak te 
maken. Tijdens het gesprek kunnen we een 
toelichting geven en een kijkje nemen in de 
groepen. 
 
Uiteraard is iedereen straks van harte welkom om te 
komen kijken in ons nieuwe gebouw. 
 
In verband met de planning en organisatie van het 
nieuwe schooljaar is het voor ons van belang om 
tijdig te weten hoeveel leerlingen er zullen 
instromen. Kent u eventuele geïnteresseerden, wilt 
u hen dan attenderen op deze informatie of ons op 
de hoogte brengen, zodat ze persoonlijk benaderd 
kunnen worden? 
 
Met vriendelijke groeten,  
Team St. Jan Baptist 
 
Maria Veenvliet 06-23943472 
 
De tijdelijke locaties:  
Groep 1-2, groep 3-4, groep 5, groep 8 
Noodgebouw  
Norenberg 23 
5508 DJ Veldhoven 
06-13583955 
 
Groep 6-7 
Dorpscentrum d’Ouw school 
Oude Kerkstraat 18 
5507 LC Veldhoven 
06-50981825  
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Het interview 

Een halve eeuw  
Groen en Keurig 

 
Op zaterdag 10 maart viert Bloemenvereniging 
Groen en Keurig het vijftigjarig bestaan. Alle 
Oerlenaren zijn op die dag welkom op een 
receptie om die mannen en vrouwen met de 
groene vingers de hand te drukken. 
Door Ad Adriaans 
 
Vier mannen stonden vijftig jaar geleden aan de 
oprichting van de bloemenvereniging. Dat waren 
Adriaan van Doren, Marchel Hendriks, Jan van de 
Ven en Fried van der Velden. De grond waarop 
begonnen werd lag achter het huis van de familie 
Hendriks aan de Nieuwe Kerkstraat. Rond 1967 werd 
verhuisd naar een terrein aan ’t Stoom. Toen hier na 
een jaar of zes huizen werden gebouwd verkaste de 
club voor de tweede keer. Het terrein achter de kerk 
werd hun nieuwe domicilie en is dat tot op de dag 
van vandaag. Het terrein is ongeveer tweeduizend 
vierkante meter groot. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van de club is het kweken van 
dahlia’s. “En zorgen dat we voldoende bloemen 
hebben voor de donateurs”, vult bestuurslid  
Martien van Bree met een lach aan. Martien is al 
zeker 45 jaar lid en is naast bestuurslid ook vice-
voorzitter. Opvallend veel Oerlenaren dragen de club 
een warm hart toe. Martien: “Van alle Oerlenaren is 
zeker 90% donateur. Veel donateurs halen geen 
bloemen. Wel zien we ze in de tuin, dan komen ze 
even gezellig buurten.” Martien weet nog dat Groen 
en Keurig negen leden had toen hij lid werd.  

“Momenteel hebben we veertien leden. Het is de 
afgelopen jaren vrij constant gebleven. Wel stijgt de 
gemiddelde leeftijd, dus nieuwe leden zijn altijd 
welkom.” Toch heeft de club wel eens jongeren 
binnen de gelederen gehad, maar die bleven nooit 
lang. “Ze krijgen verkering, ze moeten in het 
seizoen op zaterdag in de tuin zijn terwijl ze dan 
liever een baantje nemen om geld te verdienen.” 
Wat is voor de bloemenclub de drukste tijd van het 
jaar? “Dat is de periode rond onze jaarlijkse 
tentoonstelling”, zegt voorzitter Harrie van Beers. 
“Er zijn dan in de kring De Kempen drie 
tentoonstellingen. Naast Oerle is er een 
tentoonstelling bij Flora en De Jonge Stek, beide in 
Veldhoven. Het gaat dan ook om het kampioenschap 
van Veldhoven.” Groen en Keurig richt zich vooral op 
de donateursbloemen. De kwaliteit van de bloemen 
is gaandeweg steeds beter geworden door de komst 
van nieuwe rassen. “Tijdens de wedstrijden winnen 
wij vaak prijzen met de bloemstukken, de andere 
verenigingen zijn beter in de individuele bloemen en 
vazen. Op het nationaal kampioenschap gaan de 
meeste prijzen doorgaans naar Veldhoven”, zegt 
Harrie.  
 
De tentoonstelling van Groen en Keurig vindt altijd 
in augustus plaats en duurt twee dagen. Over deze 
twee dagen trekt de expositie steevast honderden 
bezoekers waarmee Groen en Keurig bijzonder in 
haar sas is. Het schijnt zo te zijn dat de Veldhovense 
zusterverenigingen hier niet aan kunnen tippen.  
Hoe komt dat? “We hebben altijd een thema op onze 
show, en dat spreekt de bezoeker aan”, zegt  
Diny Mackaij die in de jubileumcommissie zit. De 
afgelopen jaren werd de tentoonstelling gebouwd 

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
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rondom onder meer de thema’s Maandag wasdag, 
Smederij Peelen, oldtimers, een racewagen, 
motoren en jubilerende verenigingen. Zo is er naast 
een keur aan dahlia’s en bloemstukken altijd nog 
veel meer te zien.  
 
Wat zijn de hoogtepunten in de historie van de 
vereniging? 
“Naast eerdere jubileumvieringen zijn dat de 
voortuinkeuringen die we een paar jaar gedaan 
hebben. Dat sloeg toen enorm aan. Iedereen die 
wilde kreeg toen drie dahliaknollen van ons. Dat was 
een geste van de club aan haar donateurs. Helaas 
bloedde het initiatief na drie jaar al dood”, vertelt 
Harrie. Ook het pompoenenspektakel is enorm 
aangeslagen. Harrie: “Dat had niemand verwacht. In 
2004 zijn we ermee begonnen. Het aantal 
deelnemers is de laatste jaren vrij constant. We 
delen op de basisschool pompoenpitten uit om de 
jeugd ook bij het spektakel te betrekken. De laatste 
paar jaar viel het evenement in de herfstvakantie, 
dat scheelt wel in de deelnemers. Maar het blijft een 
geweldige publiekstrekker.” 
 
Versieren van de kerk 
De grond die de bloemenclub in gebruik heeft is van 
de kerk. Martien: “Als tegenprestatie versieren wij 
de kerk met bloemstukken. Bij speciale 
gelegenheden zoals Pasen en Kerstmis, maar ook als 
de communicantjes zich presenteren aan de 
kerkgangers versieren we de kerk. Ook jubilerende 
verenigingen en bedrijven die een beroep op ons 
doen, helpen we graag.” 

Hoe vieren jullie het jubileum? 
Diny: “Onze feestdag is zaterdag 10 maart.  
’s Middags is er een receptie van 16.00 uur tot  
18.00 uur waarbij alle Oerlenaren welkom zijn.  
’s Avonds is er een besloten feest voor de leden 
waarbij ook de partners welkom zijn. Dan worden 
ook enkele jubilerende leden in het zonnetje gezet.” 
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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 

Terugblik Oers 2011 

(door de drie wijzen van De Berkt) 
Eric 
Goedenavond dames en heren, ja wij zijn gewoon 
mee z’n drieën, logisch ook als ge oew eigen de drie 
wijzen noemt. Maar bij de Rabobank snappen ze dè 
nie hillemaol. Die zetten alleen Wim en mèn op de 
foto bij dè internetbankieren. By the way, wa schuift 
dé, Tiny? 
 
Wim  
Zou dè soms iets te maoke hebben mi de 
kredietcrisis? Het is kommer en kwel tegenwoordig, 
het wordt allemaol minder, en iedereen moet 
inleveren. Zou Ad Adriaans dè ok gedocht hebbe, 
toen ie Aad van dè fotoke knipte. 
 
Eric 
Ja, ge kunt iedereen vergeten, maar niet onze Aad 
hè. Dè is nie zomaar iemand. We hebben het hier 
wel over één van de meest gewaardeerde 
medewerkers van de kumpenie, en ook nog eens de 
voorzitter van Tottumet. 
 
Aad 
Ja, en als ik iets goed kan, is het toch wel 
bankzaken, net als de meeste mannen thuis op de 
bank. Het zal er toch niks mee te maken hebben dè 
ik bij een andere bank zit? 
 
Wim 
Bende gek, zo flauw zullen ze toch nie zèn bij de 
Rabobank. Maar goed, wij gaan eens terugkijken 
wat er gebeurd is in 2011, en dè was een moeizaam 
jaor. Nee mensen, tweeduuzendelf ging nie vanzelf. 
 
Eric 
Wij kijken dit jaor nie alleen in Oers, maar wippen af 
en toe ook over de grens. Figuurlijk dan hè, wij zijn 
tenslotte DSK nie. Zo moeten we zeker stilstaan bè 
Fukushima, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. 
 
Aad 
Fuck you China? Laten we het wel een beetje netjes 
houden, Eric, wat moet de rest van de buurt daar 
nou van denken. 
 
Wim  
Hij heeft het over Foekoesjiema Aad, met die 
aardbevingen, die kerncentrales en die tsunami. Ge 
wit wel, een jaor geleden in Japan. Gelukkig hebben 
we in Oers nie van die natuurrampen. 

Eric 
Hedde gij al eens goed in de zaal rondgekeken? Bij 
sommigen is het toch niet helemaal goed gegaan 
met de conceptie, zal ik maar zeggen.  
  
Aad 
Ik weet niet wie gij bedoelt, ik let alleen maar op de 
vrouwen, en dat zijn stuk voor stuk stukken, als ge 
het mij vraagt. Van die mannen ben ik nie zo kapot. 
 
Wim 
Wat er wel kapot ging bij ons in de buurt, dè waren 
de ruiten in dè bushokje bij de kinderboerderij. Die 
zijn denk ik wel een keer of tien vernield vorig jaar. 
Hebben ze nou niks anders te doen als ze op stap 
zijn geweest. 
 
Eric  
Als wij op stap gaan heb ik het al veel te druk met 
mijn eigen glas. Waarom zou ik iemand anders zijn 
glazen ingooien? Ik drink er liever een pint uit of 
unne lekkere Belse Trappist. 
 
Aad 
Nou gij het over Bels hèt, daor hebben ze vurrig jaor 
nog een fantastisch wereld-record verbeterd. Onze 
vriend Emilio di Rupo deed er maar liefst 540 dagen 
over om een kabinet te formeren. 
 
Wim 
Bij Boergondisch Oers han we ok een wereldrecord 
gevestigd, maar dè han we in un kwartier al vur 
mekaar. Eerst was er muziek van Toppop en van De 
Guld, en de vloer stond al gauw vol mi swingers, 
dansen dan hè, ik geloof tenminste nie dè ze in Oers 
aan partnerruil doen. 
 
Eric 
Swingen? Hedde gij wel goed rondgekeken. Volgens 
mij werd er alleen maar langzaam gedanst. 
Zwemmen noemt Wil van de Vorst dè. Wel 73 
stellekes waren op het podium aan het slowen, en 
Wil was de badmeester.  
 
Aad 
Oh was hij de badmeester, ik dacht al wat staat hij 
toch allemaal te doen op dè kleine podiumpje in de 
tent. Volgens mij was hij behoorlijk aan het zweten 
tussen het transpireren door. En bij nummer 69 was 
het wereldrecord slowen verbeterd. 
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Wim 
Ja, met soixanteneuf in het Guiness Book of Records 
komen, dat lukt niet iedereen, maar Boergondisch 
Oers natuurlijk wel. De opbrengst was trouwens 
voor Team King, jullie weten wel, daar is met Oers 
Kermis ook nog voor gefietst. 
 
Eric 
Jammer dat ik niet mee kon doen, ik had graag 
gewonnen op die hometrainers bij De Kers. Welke 
andere prominenten deden er eigenlijk mee? 
  
Aad  
Het andere groot van Veldhoven natuurlijk. D’n 
burgemister was er, met 3 wethouders (een zwaar 
uitgedunde raad van elf zal ik maar zeggen), Tiny 
Renders, Wil van Gerwen, Hetty van Hoof, en 
Geraline Leusink. Ze haalden maar liefst 3000 euro 
op mi die koers.  
 
Wim 
De Koers van Oers was nog meer in het nieuws 
vorig jaar. Samen met het Wijkplatform, OWWO en 
enkele andere vrijwilligers is de Oerse website 
gebouwd, met geld van het IDOP. 
 
Eric 
Och daar heddem weer met zijn afko’s. IDOP, wa 
betekent dè nou weer? Italië Dumpt Oversexte 
Premier? Ierland Devalueert Oude Ponden? Of is 
het: Ik Draag Onze Portemonnee? Dat doe ik 
namelijk meestal, als ik met jullie op stap ben. 
 
Aad 
Volgens mij staat het voor: Iedereen Dokt Oerse 
Pecunia. Die website hebben wij gewoon met zijn 
allen betaald, en Is Dan Ook Prachtig. 
 
Wim 
Prachtig is ook de Social Sofa, die Fried van Beers 
mi z’n mensen heeft gefabri-ceerd, ‘n betonnen koe 
van mozaiek om op te buurten, ge moet er maar 
opkomen. 
 
Eric 
Hij zit best wel hard dè Oerse Benkske, vinden jullie 
nie. Jullieje Paco heeft er volgens mij ook nie lang 
op gezeten, maar ja waar zit dieje hond wel lang 
op?  
 

Wim 
Dè weet ik nie, dè hou ik allemaal nie bij. Zeg, witte 
nog dè D’ Ouw School in juni 50 jaar bestond, en 5 
dagen achtereen feest had. Wat zagen ze er toch 
mooi uit hè, in die gruun shirtjes van Boergondisch 
Oers. 
 
Aad 
En hedde die hand gezien van Kees op Tinus zunne 
knie. Dè zèn dikke maatjes volgens mèn.  
 
Wim 
En Witte nog dè Wil de Kort en Lout Meijers 
geridderd zijn in april, wa stonden ze moi op de foto 
hè, mi dè lintje en die vetleren medallie. Witte nog 
Eric? 
 
Eric 
Witte nog, witte nog? Gullie hèt dè boek toch ok wel 
gezien wat Frans, Ellie, Henk en Bertina uitbrachten 
in augustus. Wat een schitterend boek. Heel Oers 
was bij de uitreiking meteen aan het kijken of ze er 
zelf ook in stonden.  
 
Aad 
Volgens mij stond jullie vadder er ok in, toen ie nog 
bè de KI was, zo’n 60 jaar geleden. De KI zag er 
toen heel anders uit dan nou, jullie vadder trouwens 
ook. 
 
Wim 
We hebben het hier over Henk van de Spijker, onze 
manager, en d’n beste inseminator van de KI, 
tenminste dè zegt ie zelf altèd. En volgens mèn 
heeft zunne zoon dè talent van het insemineren ge-
urven. 
 
Eric 
Insmeren? Ikke? Bende gek, ik doe alleen mèr 
praote, dè gi me veul beter af. Ik verdien de kost mi 
munne mond.  
 
Aad 
Ik denk dè ik nie wil weten wattie allemaol mi zunne 
mond doet. Witte wie ok goed mondfiat is? Een 
zekere Ine L. uit de Janus Hagelslagstraat. Die is er 
zelfs in geslaagd om vorig jaar een echte kapelaan 
te verleiden, met Halloween. 
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Wim 
Ja, ze heeft de nieuwe Oerse kapelaan zo ver 
gekregen dettie mee ging doen met de act in de 
pompoenentent, kuukskes uitdelen, mensen 
entertainen en zo, zelfs Henk Imming werd er 
helemaal stil van.  
 
Eric 
Het schijnt dè ze hem dit jaar ook weer gevraagd 
hebben, vanwege het grote succes. Maar nou heb ik 
geheurd dettie dè van de kerk nie meer mag, en 
dettie zich met Halloween een heel week schuil moet 
houden. Misschien kan hij dan naar Griekenland 
gaan, dè hoeft helemaol nie veul te kosten 
tegenworrig. 
 
Aad 
Als ie vur dè schuilen in ieder geval maar nie in één 
van de schuilhutten van het Wijkplatform gaat 
zitten, want dan wordt ie zeiknat.  
 
Wim 
Zeiknat? In een schuilhut? Hoe kan dé nou?  
 
Eric 
Ja, ik heb geheurd – ik weet nie of het waor is – dé 
Jos van Haren wat minder geld had gekregen van de 
Geminte als dattie gedacht had, en dettie toen die 
schuilhutten maar zelf in elkaar heeft geflanst.  
 
Wim 
En nou schijnen er op het dak een paar planken nie 
helemaol aan te sluiten, zal ik maar zeggen. Als de 
zon schijnt dan is dé helemaal nie zo erg, maar als 
het regent, dan worde toch nog nat in die schuilhut, 
’t is nog sund van Jos z’n werk.  
 
Aad  
Gullie moet dieje Jos nie zo plaoge, dieje mens is 
goed bezig vur ons, witte dè wel. Hij zorgt er met 
nog een paar van het wijkplatform voor, dè wij in 
Oers kunnen blijven wonen, en er onbezorgd oud 
kunnen worden. 
 
Eric 
Het schijnt dat hij ook van plan is om een paar 
wijkzusters naar Oers te halen. Zou het niet 
verstandig zèn dè wij ons ook met die selectie gaan 
bemoeien? Als ge dan toch geholpen moet worden, 
dan mag dè toch gerust dur ’n moi jong ding zijn? 
 
Wim 
Hoho Silvio, volgens mèn hedde gij een ander beeld 
van de wijkzuster dan de werkgroep. Die zorgcluster 
willen ze trouwens gaan huisvesten in het gebouw 
van de KI. Dè betekent dan voortaan zoiets als de 
Kleine Ingreep of de Klote Injectie, het is maar net 
waarvoor ge komt.  
 
Aad  
Dè gebouw van de KI is een prachtig pand, maar die 
zijn er vorig jaar in Oers wel meer bij gekomen. Wat 
denken jullie van de Oerse Molenbakker waar Gert-
Jan dè lekkere brood bakt, of van Gasterij ’t 
Dorpsgenot, waar Anet Schoonen de scepter zwaait. 
 

Eric 
Ja, dè het die Christ Schippers mooi voor elkaar hè. 
Hij laat Anet het werk doen met onze Severino’s en 
zelf zit hij heel de dag het geld te tellen, zo kan ik 
ook boeren. 
 
Wim 
Ja, dieje Christ boert goed. In plaats van  
‘t Geiteboerke noemt de buurt hem voortaan ’t Rijke 
Boerke. Nou nog enkele parkeerplaatsen aanleggen, 
en Oers heeft er weer een prachtlocatie bij. 
 
Aad 
Hebben jullie trouwens die zendmast gezien aan de 
St. Janstraat, mooi verlicht en wel 40 meter hoog. 
Straks krijgen we er ook nog een toren bij in de 
skyline van Oers, net als die van ASML. 
 
Eric 
Ik zal het daor wel un keer mi Peter Wennink over 
hebben, als ze de verlengde Heerbaan aan gaan 
leggen. 
 
Wim  
Och ja, die verlengde Heerbaan. Dè is nou het 
vierde jaor dè wij het er over hebben. D’r wordt veul 
over geouwehoerd, maar er gebeurt niks. 
 
Aad  
Waar wel veul gebeurd is vurrig jaor, is in de 
horeca. De Tamboer werd Oers Gezellig, Victor en 
José verkochten hun Ekkersplaza en Huub Stroeks 
werd een sterkok in Hilversum. Zijn gepocheerde 
zalm op spinazie gooide hoge ogen bij de jury. En 
het kost hem geen enkele moeite. Hij komt tot rust 
tijdens het koken zegt hij. 
 
Eric 
Ik denk dè wij ook maar gaan rusten. Het jaar 2011 
is voorbij en onze tijd ook. Zeg mensen, zijn jullie 
ook zo benieuwd wie de Oerlenaar van het jaar is 
geworden? Volgens mij kan er niet meer gestemd 
worden, en zijn de lijnen gesloten. 
 
Wim 
Ik zou het heel verrassend vinden als dè weer Mia 
van de Wildenberg zou zijn. Dan zou iedereen net zo 
verrast zijn als Mia vorig jaar, dat was prachtig om 
te zien. 
 
Aad  
Ik denk dè ze iemand anders hebben gekozen, want 
Harry van der Zanden doet d’n hele avond al zo 
geheimzinnig en Tiny Renders laat ook al niks los. 
Harry, kunde gij efkes naar ons toekomen, en ons 
vertellen wie deze keer Oerlenaar van het jaar is 
geworden? Dan gaan wij er vast inne op vatten,. 
Proost !!  
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Pastoor Vekemans fonds 

Het gaat goed met het Pastoor Vekemans 
Fonds. Dagblad Trouw heeft een Top 50 
samengesteld met de beste goede doelen op 
het gebied van Internationale Hulpverlening. 
En u raadt het al: van de 450 goede doelen 
staat het Pastoor Vekemans Fonds uit Oerle op 
de 11e plaats in deze ranglijst! Even ter 
vergelijking: het Lilianefonds eindigde op de 
22e plaats en Unicef op de 23e plaats. Een 
bijzondere prestatie dus voor een relatief 
kleine stichting.  
 
Twee bestuursleden van het Pastoor Vekemans 
Fonds, t.w. Wil de Kort en Mieke van Gompel, zijn in 
november 2011 (op eigen kosten) op werkbezoek 
geweest in India. In de volgende Koers gaan we 
verder in op hun verhaal.  
In India heeft Wil de Kort een zuster geïnterviewd. 
Het verhaal heeft hij zowel op film als op papier 
gezet en hij wil dit graag met ons delen. 
  
Interview met 
Zuster Philomena. 
Wil: “Kunt u ons 
vertellen wie u bent en 
wat u hier doet”? 
Zuster: „Ik ben Zuster 
Philomena George. Ik 
hoor bij de Zusters 
Ursulinen die gestart 
zijn in België. Ze zijn 
actief in India sinds 
1903. Ik ben sinds 1968 bij deze Orde”. 
 
Wil: “Hoelang kent u het Pastoor Vekemans Fonds al 
en wat betekent het voor u”? 
Zuster: “Ik ken het Fonds al heel lang, maar kwam 
direct in aanraking met het Fonds in 1998, toen ik 
Provinciaal Hoofd werd van Ambikapur Provincie. 
Toen werden de contacten intensiever”. 

Wil: “Wat heeft u zoal kunnen doen met de steun 
van het Fonds”? 
Zuster: “Mmmm, Dat is een lange lijst. 
− We hebben scholen gebouwd en hostels en de 

uitbreidingen met een verdieping erop; 
− inrichtingen van de scholen; 
− bijdragen in de salarissen voor leerkrachten; 
− aanschaf en installatie van computers voor de 

kinderen; 
− zonne-energie voor licht en waterpompen; 
− waterfaciliteiten voor in de dorpen; 
− hulpmiddelen om het land te bewerken; 
− en veel, veel meer dingen die ik zo niet kan 

opnoemen;  
− voor de hostelkinderen bedden, matrassen, 

lakens, dekens en muskietennetten”. 
 
Wil: “Oké. Waar heeft u de komende jaren behoefte 
aan”? 
Zuster: “Via het Fonds hebben we ca. 100 kinderen 
gesponsord, maar daar is veel meer behoefte aan, 
omdat naar school gaan zeer belangrijk is. Maar de 
kinderen in deze gemeenschap (Tribals) zijn zo arm 
dat ze heel vaak niet naar school kunnen gaan. 
Daarom is het sponsorschap via het Fonds zo 
belangrijk. Daarnaast is er steeds behoefte aan 
allerlei hulpmiddelen in scholen en hostels en is er 
ook op enkele plaatsen behoefte aan hostels, 
bedden en bijdrage in de salarissen voor 
onderwijzers, want vele leerlingen betalen niets. De 
inrichting van scholen, computers en vele andere 
zaken zijn nodig”. 
 
Wil: “Wat betekent het Vekemans Fonds hier voor 
de mensen”? 
Zuster: “Het Vekemans Fonds betekent leven voor 
veel kinderen van arme boeren, zodat ze na een 
goede opleiding de armoede kunnen ontvluchten. 
Maar ook leven voor de andere dorpsbewoners, 
want door schoon water en zonne-energie krijgen 
die mensen ook een veel beter bestaan. Het is leven 
voor velen”. 
 
Voor meer informatie over het Pastoor Vekemans 
Fonds kunt u terecht op de website:  
www. pastoorvekemansfonds.nl of stuur een email 
naar: informatie@pastoorvekemansfonds.nl. 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

Oerse muziekavond succes 

Oerse muziekavond +  
uitreiking vrijwilligersprijs 
 
Zaterdag 21 februari werd er door OWWO een 
Oerse muziekavond in d’Ouw School gehouden 
met medewerking van drie bands waar Oerse 
muzikanten deel van uit maakten. 
Na ontvangst van de gasten door leden van OWWO 
en een openingswoord, was de eerste aftrap voor de 
band “de Zjoem”. Naast mooie luisterliedjes, bracht 
deze band er met zijn gezellige muziek al meteen 
een goede stemming in. 

De tweede band was “Bakkerij Adams” die de sfeer 
er goed in hield. 
Tussendoor werd door de “3 wijzen”, Wim, Aad en 
Eric, de Oerse gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar doorgenomen. Zie elders in de koers naar de 
tekst van deze beschouwing. 
 
Zoals gebruikelijk werd op deze avond, de Oerlenaar 
van het jaar gekozen; en dat was dit jaar  
Frans Loots, die met zijn vele activiteiten bij BIO, 
dirigent van the Unity, St.Historisch Oerle, voormalig 
dirigent van ‘t parochiekoor, verzorger van de 
publicatieborden, deze titel dik verdiend heeft.  
Frans was dan ook zeer verrast en vereerd hiermee. 

De drie verenigingen die genomineerd waren voor 
de Rabo Verenigingsprijs waren het Vakantiecomité, 
Chant’Oers en Stichting Historisch Oerle. 
Nadat er gestemd werd door de aanwezige gasten, 
bleek dat ’t vakantieprogramma de meeste 
stemmen behaald had en dus de 1e prijs van  
1000 euro had gewonnen. Frans Loots nam namens  
St. Historisch Oerle de 2e prijs van 250 euro in 
ontvangst en Chant’Oers won de 3e prijs van 100 
euro. 

Hierna werd de avond weer voortgezet met gezellige 
muziek wederom van Bakkerij Adams. Het was even 
zoeken en afstemmen voor het juiste geluid, wat 
jammer was voor een Oerse gastspeler die door 
tijdgebrek toen niet meer mee kon spelen. 
Na Bakkerij Adams was het de beurt aan de band 
“Doomsday” . Bij deze laatste band speelden diverse 
Oerse gastspelers mee als blazers, wat een mooi 
geheel was en schitterende muziek opleverde. 
 
De avond was goed bezocht, ook door publiek dat 
niet uit Oers komt. Er zijn vele positieve reacties en 
verschillende muzikanten hebben al aangeboden dat 
zij eveneens op willen treden voor Oers publiek, dus 
gebrek aan muzikanten of bands, zal er volgend jaar 
zeker niet zijn. 
Mede door de goede samenwerking met  
d’Ouw School was het een geslaagde avond. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De werkgroep; Oerle wordt weer Oers (OWWO). 

De band ‘Zjoem’. 

V.l.n.r.: Ed Smeets namens Chant’Oers (€ 100),  
Rob Reuter namens Vakantiecomité (€ 1000) en  
Frans Loots namens St. Historisch Oerle (€250). 
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Overpeinzingen 

Het is echt winter nu. Zeker op het moment dat ik 
dit hier neer tik. Het vriest zelfs overdag en het zou 
wel eens kunnen dat we deze winter toch nog eens 
de schaatsen kunnen onderbinden. 
Niet dat ik me daar nog aan waag hoor. Nee, die tijd 
heb ik gehad. Dat kan ik mijn oude botten niet meer 
aandoen. Stel je voor dat ik ze breek! Ik moet er 
niet aan denken! 
 
Ach een echte schaatsster ben ik ook nooit geweest. 
Dat kon ook moeilijk wanneer er in het huishouden 
waar je opgroeit voor de negen kinderen in dat 
gezin slechts één paar schaatsen beschikbaar is. 
Van die lekkere ouderwetse Friese doorlopers met 
leren riempjes waren het. En dat zijn nu net niet 
bepaald de handigste schaatsen om het op te leren, 
heb ik me laten vertellen. Ik lag dan ook meer op 
het ijs dan dat ik stond en had daardoor al snel de 
lol in dat schaatsen verloren. 
 
Rolschaatsen dat lag me meer. Dat seizoen was ook 
veel langer. Rolschaatsen kon bijna het gehele jaar 
door. Maar ook daarvan was maar één paar in huis 
en het was dikwijls loten wie die dag de rolschaatsen 
mocht gebruiken. 
Ja, tegenwoordig gaat dat allemaal wat anders. 
Ieder kind, die daar interesse in heeft, heeft nu zo’n 
beetje zijn eigen schaatsen en/of rolschaatsen 
(alhoewel die dingen nu heel anders heten). En loten 
om wie er aan de beurt is, is er waarschijnlijk ook 
niet meer bij. 
 
Maar goed deze winter kunnen de schaatsen 
waarschijnlijk toch wel uit het vet gehaald worden. 
Of misschien zijn ze dat allang, want zelfs wanneer 
er geen natuurijs ligt, is er altijd nog wel een 
ondergelopen landje of een overdekte ijsbaan te 
vinden waar iemand zijn kunsten kan vertonen. 
 

Nu maar hopen, dat het tijdens de Carnaval niet al 
te koud is en niet te veel ijs ligt, want dan hebben 
de meeste mensen andere dingen aan hun hoofd 
dan schaatsen. Lekker naar de optocht kijken en 
verder pintjes drinken en voetjes van de vloer op 
alle plaatsen waar de carnavalsmuziek doordringt. 
 
Ja, dat heb ik ook regelmatig gedaan in die jaren dat 
ik in het zuiden woon. Daarvoor ook niet, want 
boven de rivieren, waar mijn geboortebedje stond, 
werd toen helemaal geen carnaval gevierd. 
De Vastenavond, dat was bij ons het hoogtepunt in 
de eerste maanden van het jaar. Dan werden er bij 
ons thuis kleine pannenkoekjes (drie-in-de-pan) 
gegeten en mijn broer die kok was maakte 
sneeuwbollen. Dat was smullen die laatste dag voor 
de vasten. 
En gevast werd er daarna. Geen snoepje of koekje 
mocht meer door ons keelgat. Alles verdween in het 
Vastentrommeltje tot dat uiteindelijk op 
Paaszaterdag om precies 12 uur ’s middags 
opengemaakt mocht worden en dan werd 
leeggegeten, tot we buikpijn hadden van al die 
zoetigheid. 
 
Ja, het is allemaal iets anders geworden dan 
vroeger, maar voor nu wens ik een ieder een heel 
plezierige Carnaval, met aangename temperaturen. 
En daarna … lekker op naar de lente, die dan 
onderhand aardig in zicht komt. 
 
Thea. 
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Natuurwandelpad Molenvelden 
 
Deze wandeling is dicht bij huis en is uitgezet in een 
gebied, dat rijk is aan historie. Heel lang geleden 
woonden er al "boeren" en de grafheuvels in de 
Molenvelden zijn toen ontstaan. Wat we nu in dit 
gebied zien zijn de gerestaureerde begraafplaatsen 
van die bewoners. 
De naam "Molenvelden" herinnert ons aan de 
korenmolen die hier vanaf de veertiende eeuw op de 
toenmalige heidevelden stond. De boeren uit de 
omgeving moesten hun graan bij deze windmolen 
laten malen: de molen bezat het banrecht. Deze 
banmolen was eigendom van de Norbertijnen van de 
abdij van Postel. 
 
Wandelen 
Aan de Banstraat is er aan de Bosrand een kleine 
parkeerplaats, maar het is misschien handiger om te 
parkeren op de grote parkeerplaats van Camping de 
Molenvelden. De route is met paaltjes duidelijk 
uitgezet. Een kleine ronde maar de moeite waard.  

In de tijd dat hier geboerd werd, was er nauwelijks 
bos maar bestond dit gebied voornamelijk uit kale, 
woeste grond. Kennelijk heeft er ook ooit een 
vennetje gelegen. Bedenk daarom tijdens de 
wandeling eens hoe je dit glooiende terrein, zonder 
de aanwezige bomen erop maar met een vennetje, 
zou beleven! Zou zo´n vennetje een leuke plek 
kunnen zijn om te schaatsen? 
 
Grenssteen 
Bomen, stenen, palen, beken waren vroeger 
natuurlijke markeringen van grenslijnen of 
grenspunten. Zo ook hier: tijdens de wandeling tref 
je een grenssteen aan op de vijfsprong. Deze steen 
markeert de plaats waar drie gemeenten 
samenkwamen: Knegsel, Zandoerle en Vessem. 

De wandeling 

Op deze plaats heeft tussen 1360 en 1462 de 
banmolen gestaan voor hij 600 meter westelijk werd 
verplaatst naar de "molenberg". In 1993 is deze 
steen gelegd op de plaats genaamd "Ter meulen 
pael" ter vervanging van zijn op geheimzinnige wijze 
verdwenen voorganger. 
 
Molen 
Vroeger was hier geen bos, maar één groot 
heideveld, waar de wind vrij spel had. Deze 
molenberg ligt vlakbij de hoogste plek van de 
gemeente Veldhoven. Men bevindt zich hier op 26,6 
meter boven de zeespiegel. Ter vergelijking: het 
laagste punt van Veldhoven, de Dommelbeemden, 
ligt op een hoogte van 18 meter. 
 
Tamme kastanje 
Op verschillende plaatsen staan tamme kastanjes. 
De boom heeft langwerpige bladeren, wel 15 cm 
lang met spits getande randen. De tamme kastanje 
is omstreeks 100 na Christus door de Romeinen 
naar onze streken gebracht. Men ziet zelden hoge 
bomen, omdat zij nogal vorstgevoelig zijn. In een 
strenge winter vriezen de kastanjebomen sterk in. 
Er resteert dan dikwijls een struikachtig geheel. Ik 
heb ooit eens een 1000 jaar oud exemplaar gezien 
en die was mooi van lelijkheid! 
 
Tip! 
Mocht je de auto geparkeerd hebben bij Camping de 
Molenvelden, dan kun je daar de inwendige mens 
effe verzorgen en kinderen kunnen in de speeltuin 
hun teveel aan energie nog effe kwijt. 
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Oersmakelijk 

Het recept van deze maand komt van: 
Jeannette vd Heijden 
 
Ik houd erg van eenpansgerechten, iets wat lekker 
snel op tafel staat. 
Daarom heb ik voor het volgende gerecht gekozen. 
 
We aten het voor de eerste keer bij onze “Italiaanse 
buren” op de camping in Friesland. 
Als we dit eten denken we altijd weer aan die 
vakantie. 
 
Spaghetti met tilapia en pestoroom. 
 
Benodigheden: 
- 400 g tilapiafilet, ontdooid, in blokken of repen 
- zout en peper 
- 500 g broccoli, in kleine roosjes 
- 400 g spaghetti 
- 1 rode paprika, zonder zaadjes, in blokjes 
- 4 eetlepels olijfolie 
- 3 tot 5 eetlepels groene pesto 
- 200 ml créme fraíche 
 
Bereidingswijze: 
1. Dep de vis droog en bestrooi met zout en peper. 
2. Kook de broccoliroosjes 4 minuten en giet ze af. 
3. Kook de spaghetti en giet deze af. 
4. Bak de koolvis en paprikablokjes in 2 eetlepels 
 olijfolie lichtbruin. 
5. Meng de rest van de olijfolie met de pesto en 
 crème fraíche. 
6. Schep dit mengsel samen met de broccoli, vis en 
 paprika door de spaghetti. 
7. Voeg peper naar smaak toe. 
 
Klaar in ongeveer 20 minuten. 
Lekker met een salade van tomaten en rode ui. 
 
 
Ik geef de pollepel door aan: Huub Stroeks. 
Hij stond al in de finale van het kookprogramma 
“Herman zoekt Kerststerren”, maar nog niet in 
deze rubriek van de  
Koers van Oers! 

Historisch Oerle 

Na het grote succes van het afgelopen jaar, door het 
uitbrengen van het boek "WITTE NOG" willen wij 
toch weer doorgaan en wel met het volgende idee. 
 
Wij zouden graag op het einde van dit jaar, met 
medewerking van de mensen uit Oerle en 
daarbuiten, weer een fototentoonstelling houden, en 
dit keer hebben wij voor het onderwerp gekozen 
bruidsfoto's en of trouwfoto's, of hoe je het ook 
noemen wilt, vanaf 1900 tot en met 2000, om ieder 
van u het idee te geven wat voor veranderingen hier 
in hebben plaats gevonden. Diverse foto's zijn al in 
ons bezit, en daar in vinden wij al een groot verschil 
in kleding zowel die van de bruid als van de 
bruidegom. 
 
Wat zoeken wij nu, en wie mogen en willen daar aan 
meewerken. Ten eersten zoeken wij, zoals ze dat 
noemen trouwfoto's, waarop goed te zien is wat 
voor een trouwjurk de bruid aan had en wat voor 
een pak de bruidegom droeg, met eventueel 
bruidsmeisjes of bruidsjonkers en verdere 
snuisterijen. 
Wie mogen en kunnen hier aan deel nemen. 
Al die personen die ook maar iets een raakvlak 
hebben met Oerle, hetzij je bent hier geboren, hetzij 
je bent met iemand gehuwd die uit Oerle afkomstig 
is, hetzij de bruid of de bruidegom, of men woont 
hier in Oerle, of men heeft vroeger in Oerle gewoond 
maar je bent hier niet geboren. U ziet als er maar 
een klein puntje is dat u aan Oerle bindt. 
 
Wij zouden graag van ieder jaar twee of drie foto's 
hebben. Van de laatste 40 of 50 jaar verwachten wij 
wel veel foto's maar kijk eens of jullie thuis nog 
foto's hebben van ouders die aan dezelfde 
voorwaarden voldoen, dus niet van ik woon nu in 
Oerle dus mijn ouders die hier nooit gewoond of 
geleefd hebben kunnen daar ook bij; dat dus niet. 
 
Hoe gaat het in zijn werk: 
U kunt bellen naar Frans Loots ( 040-2051387 of 
naar Ellie Schippers ( 040-2051406. 
Stuur geen foto's op en mail geen foto's, misschien 
als wij er verder niet aan kunnen komen. 
Ellie of ik komen persoonlijk de foto's bij jullie halen, 
of als het niet anders kan dan kunt u ze komen 
brengen. 
 
Dus mensen uit Oerle en daar buiten; haal uw foto's 
van de muur, kijk in de oude dozen zoals wij dat 
noemen, en help ons om ook dit idee een groot 
succes te laten worden, zonder jullie medewerking 
lukt het niet. 
Wij houden u op de hoogte uit welke jaren wij nog 
foto's zoeken. 
  
Groeten leden van Stichting Historisch Oerle 
Frans, Ellie, Bertina en Henk 
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 13, nr. 3, 1980. 
 
Jong Nederland bestaat natuurlijk niet alleen uit de 
kampweek. Zo’n kamp is alleen, zoals ik al eerder 
schreef, de absolute climax. Naar er zijn in het leven 
van een Jong Nederlander wel meer hoogtepuntjes. 
We gaan namelijk wel een paar keer per jaar op 
weekend. Hoe fijn zo’n weekend kan zijn vertellen 
enkele rakkers die op weekend zijn geweest in 
Reusel. 
 
Op weekend in Reusel 23—24 febr. 
 
We vertrokken om 10 uur en we waren om half 11 
bij de blokhut in Reusel. Eerst moesten we alle 
koffers uit de auto halen, toen moest Driek de 
sleutel nog halen en toen konden we pas binnen. 
Nadat we de luchtbedden opgeblazen hadden gingen 
we slagbal doen. Daarna gingen we voetballen en 
gingen we eten. Na het eten moesten we groepen 
maken, en met die groepen deden we ‘s middags 
allemaal spelletjes. Enkele spelletjes waren erg leuk 
zoals koekhappen, bal in ‘n emmer gooien, 
spijkerpoepen, in een zak voelen en nog veel meer. 
Toen de spelletjes afgelopen waren gingen we naar 
de bossen, daar moesten we kaartjes zoeken en 
daar stond overal een getal en een kleur op.  
Toen we terug kwamen was het eten klaar. We aten 
tomatensoep, aardappelen met erwtjes en worteltjes 
en een gehaktbal erbij en daarna kregen we nog 
flip—vla. Na het eten hebben we op bed gelegen en 
liedjes gezongen. Toen kwam Driek met de pastoor 
van Oers, die kwam bij ons de mis doen. Na de mis 
deden we een kwis, wie het antwoord wist moest 
heel hard naar de bel lopen en dan mocht je het 
antwoord zeggen. Na de kwis kreeg iedereen nog 
ranja en toen moesten we allemaal naar bed. Toen 
kwam Emmy binnen en die zei: 'Wie nou nog met 
een zaklamp schijnt moet de zaklamp afgeven'. En 
toen gingen we slapen. 
 

De volgende morgen waren we om 6 uur op en de 
leiding lag nog allemaal te slapen. Toen zijn we door 
het raam maar naar buiten geklommen. Na het eten 
gingen we speurtocht doen door het dorp en door 
het bos. Toen we terug kwamen kregen we allemaal 
frites met knakworst en appelmoes. Daarna gingen 
we weer naar de bossen en daar deden we een 
kwartetspel. Toen we weer bij de blokhut waren 
kregen we 'n ijsje. En toen kwamen de auto's weer 
om ons naar huis te brengen. 
Het was een heel fijn weekend. 
 
Johnny en Marcel. 
 
Als je dit leest krijg je gewoon zin om ook eens mee 
te gaan hè. Nou, dat is ook de bedoeling, iedereen 
vanaf 7 jaar is welkom. Als je ook benieuwd bent 
wie de volgende keer een stukje van mijn plaats 
inneemt, lees dan de volgende Koers, hauwdoe. 
 
Fried. 
 
Trouwens, als je van de kerktoren af watert, je naar 
beneden gaat, een boot huurt (ergens in de Sint 
Janstraat) en dan tegen de stroom invaart, ben je 
ook al best snel. 

(Advertentie) 
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Oerse braderie, een traditie 

Oerse Braderie zondag 1 april 2012 
 
Nee het is geen grap… op 1 april organiseert 
Stichting Tiener Comité Oerle ook dit jaar weer de 
drukbezochte Oerse Braderie, volgens vele 
bezoekers een aanrader! Volgens velen “een van de 
leukste, gezelligste” in de streek! Mensen komen 
van heinde en verre! Iets waar we trots op mogen 
zijn in ons Durpke. De braderie wordt gehouden in 
de Oude Kerkstraat, begint om 11.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur. 
 
Levende Standbeelden 
Ook dit jaar gaan onze tieners de show stelen met 
levende standbeelden. Ook dit onderdeel begint 
ondertussen traditie te worden en is een echte 
aandachttrekker op de gevarieerde braderie. Welke 
creaties we dit jaar zullen laten zien houden we nog 
even geheim…..  

Wil Huijbers poseert met Spice Girls. 
 
Maar zoals ieder jaar zullen er ook weer allerlei 
gemotoriseerde, spectaculaire en leuke 
bezienswaardigheden te zien zijn op het veld naast 
de basisschool. 
 
Verder zijn er leuke dingen zoals: 
Ø Zéér grote snuffelmarkt  
Ø Leuke veldactiviteiten 
Ø Loterij met écht leuke prijzen 
Ø Grote feesttent met supergezellige (live) muziek 
Ø Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor 

de kinderen 
Ø Boekenmarkt 
 
Snuffelmarkt 
Hier willen we spullen verkopen die ons ter 
beschikking worden gesteld. Als je nog bruikbare 
spullen hebt, neem dan 2 weken voorafgaand aan 
de braderie contact op met Ria Verbaant  
(040-2052170). De braderie bestaat uit meer dan 
100 marktkramen waar je interessante en leuk 
geprijsde artikelen kunt kopen. 

StichtingStichtingStichtingStichting

Verkeersomleiding en overlast 
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat 
vanaf de Zandoerleseweg tot aan Café De Linde. Dit 
veroorzaakt enige overlast voor de bewoners van de 
Oude Kerkstraat, de kerkgangers en voor het 
verkeer van en naar Wintelre. Het marktterrein 
(Oude Kerkstraat) wordt Zondag 1 april vanaf  
6.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer. 
Het verkeer wordt omgeleid. Wij vragen hiervoor uw 
begrip en danken u voor de medewerking. Dankzij 
uw hulp is het Tiener Comité ieder jaar weer in staat 
om deze braderie te organiseren waarvan de 
opbrengst geheel ten goede komt aan de tieners van 
Oers. TCO biedt de Oerse tieners al meer dan  
10 jaar een gevarieerd activiteitenprogramma aan 
waarmee hun verantwoordelijkheidsgevoel en hun 
gemeenschapszin worden versterkt.  
  
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust 
contact op met het  
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie 
Adrienne van de Vorst Tel: 040-2053265 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 
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Boergondisch Oers 

Boergondisch Oers Beach Party 
Vrijdagavond 1 juni en zaterdag 2 juni 2012 

Buiten is een dik pak sneeuw gevallen en in 
Nederland is afgelopen nacht -22°C gemeten, echt 
een moment om over een beach party te 
beginnen…. Jazeker, Boergondisch Oers heeft dit 
jaar als thema Boergondisch Oers Beach Party, kort 
gezegd BO Beach Party! 
 
Vrijdagavond 1 juni BO Beach Party! 
Boergondisch Oers organiseert dit jaar op 
vrijdagavond een heerlijke ‘white’  Beach Party. 
Midden in Oers verschijnt een hippe Ibiza beach tent 
zoals ze hier in Oers nog nooit hebben gezien. De 
dress code is wit met eventueel een zilver accent 
voor de glamour touch. DJ’s zullen de show in elkaar 
draaien en geloof het of niet er zijn al diverse 
aanmeldingen voor optredens waar je het nu al 
warm van krijgt! Op het warme zandstrand van Oers 
zullen weer prachtige optredens van lokale helden te 
zien zijn. Dus zorg dat je 1 en 2 juni reserveert in je 
agenda. Aanmelden om op te treden kan via de site 
www.boergondischoers.nl maar je kunt natuurlijk 
ook een van de leden van Boergondisch Oers 
inlichten! 

Zaterdag 2 juni 
Natuurlijk zijn er op zaterdagmiddag weer spelletjes 
voor de kinderen van de basisschool en de kinderen 
gaan zich ook uitleven op StrandOers. De spelletjes 
staan uiteraard in het teken van zon, zee en strand, 
heerlijk…  
Na de spelletjes op de kindermiddag gaat heel Oers 
weer gezellig met elkaar eten en aansluitend start 
het volleybaltoernooi. Dus stel je team samen en ga 
in trainingskamp om de felbegeerde wisselschaal te 
winnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de volgende Koersedities zullen we het 
inschrijfformulier plaatsen voor deelname aan de 
kinderspelletjes, het eten, de volleybalteams maar 
ook om jezelf als vrijwilliger aan te melden. Want 
zonder onze vrijwilligers bij allerlei onderdelen van 
dit dorpsspektakel kan Boergondisch Oers niet 
bestaan. Dus daarvoor al heel veel dank!! 
Boergondisch Oers Beach Party 2012 

Vrijdagavond 1 juni: BO Beach Partys 
Zaterdag 2 juni: Kinderspelletjes, volley, eten 
Locatie: Terrein naast de basisschool 
Dress code: White (evt. met zilveren ‘glamour 
touch’) 
 
Zoals jullie zien belooft het weer een geweldig 
dorpsfeest te worden in 2012. 
 
Met Boergondische groet, 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.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

Verslag TCO - Winterberg 

29 Januari 2012 
Het begon ’s ochtends om 7 uur toen de bus richting 
Winterberg vertrok. In de bus was er een gezellige 
sfeer en de film Wedding Crashes stond op. Toen we 
in Winterberg aankwamen werden de groepen 
verdeeld. Als eerste moesten de kinderen die gingen 
sleeën uit de 
bus. Die moesten 
bij de sleehelling 
uitstappen en 
kregen een slee. 
Ik moest blijven 
zitten omdat de 
skiërs en 
snowboarders  
bij een andere 
piste begonnen. 
Toen we bij de 
piste kwamen werden we in kleinere groepen 
ingedeeld, van hoe goed je van de piste af kon.  
Ik werd samen met Tari, Jessie, David, Alexander, 
Mart, Pim en Ruben ingedeeld. Toen onze 
begeleiders er waren gingen we als eerste naar de 
oefenhelling. Daar moesten we als eerste weer even 
op een snowboard staan en wennen. Al snel had de 
hele groep het onder controle maar omdat we nog 
eventjes daar moesten blijven hadden we het samen 
gezellig gemaakt. Boven aan de heuvel zaten we 
chips te eten en we gingen op onze boards zitten en 
wedstrijdjes naar beneden sleeën. Al gauw was 

iedereen al aan de 
beurt geweest en dus 
gingen we naar de 
piste. Toen we er 
aankwamen was het 
nog niet eens zo heel 
druk, hier en daar een 
klasje skiërs maar 
verder niet veel.  

StichtingStichtingStichtingStichting

Toen we allemaal beneden waren kwamen we bij 
een nieuw probleem. De meesten konden nog niet 
met de sleeplift omhoog en dus tot grote ergernis 
van de skiliftbediende moesten we met vallen en 
opstaan naar boven komen. Omdat ik al 2 jaar met 
het TCO meeging was het voor mij niet zo’n heel 
groot probleem maar we hebben met z’n allen wel 
flink gelachen. Toen we bijna allemaal met de lift 
naar boven konden (Mart had het na 8 pogingen 
opgegeven) gingen Jessie, David, Tari en ik boven 
bij het restaurant iets eten. Nadat we allemaal een 
portie friet hadden besteld kwamen we tot de 
ontdekking dat binnen geen plaats meer was en dus 
zijn we maar buiten gaan zitten en ik kan je 
verzekeren friet bij -4 en wind met blote handen 
eten is niet leuk. Toen we na een tijdje de 
oefenpiste zat waren, zijn we naar de andere kant 
van de berg gegaan. Maar daarvoor moesten we 
eerst nog door een stuk zwarte piste. Dat was me 
noch eens steil, zelfs de leiding moest voorzichtig 
schuivend naar beneden. Aan het eind van de dag 
toen we alle spullen ingeleverd hadden en terug in 
de bus zaten was de film Gooise Vrouwen op. Na de 
film waren David, Kay, Tom en ik nogal aan het 
lachen en zo hadden we een leuke dag afgesloten. 
 
Van Robin Witmer 
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Reisverslag Marieke Widlak 
Vanaf nu kunt u via de Koers van 
Oers het reisverslag volgen van 
Marieke Widlak. Marieke studeert 
op het Sint Lucas in Boxtel. Zij is 
onlangs vertrokken naar Thailand 
(Bangkok) voor een stage van een 
half jaar. Voor meer foto's en 
reisverslagen kunt u kijken op 
mariekewidlak.waarbenjij.nu.  
 
Sawadi kaa! 
Onze reis is erg goed gegaan! Het meeste ging in 
een keer goed. De steward in het vliegtuig mocht 
ons wel, ipv een glaasje cola kregen we de hele fles. 
Eenmaal aangekomen op het vliegveld namen we de 
taxi naar het hotel en zijn vervolgens door de 
straten gaan lopen. Van alles te zien! Eettentjes, 
kledingmarkten, verkeer dat kris kras door elkaar 
gaat, straathonden, en heel veel troep! Aan de geur 
moet ik ook nog even wennen. 
Voor vanavond zijn we uitgenodigd door het groepje 
meiden dat al 5 maanden in Bankok zit voor hun 
stage. In een aantal clubs is het ladies night en dat 
schijnt de moeite waard te zijn. Omdat we erg moe 
zijn zullen we vanavond waarschijnlijk niet meer op 
stap gaan maar lekker bij het zwembad gaan chillen 
en daarna een drankje in de bar. 
Morgen gaan we kennis maken met het stagebedrijf 
en daarna gaan we kijken voor een appartement. 
Het groepje meiden dat er al 5 maanden zit zal ons 
daarna meenemen naar een lekkere lunchzaak. 
 
Donderdag ochtend zijn Tessa (van den Hout) en ik 
kennis gaan maken met het stagebedrijf. Van ver 
zagen we Top en Sut (twee werknemers) op het 
balkon van de studio zitten. Anon Zelf was er niet. 
Zijn werknemers waren verlegen en spreken helaas 
allemaal gebrekkig Engels. De studio was niet zo 
groot als verwacht. Er staan wat kasten met 
materialen, gerealiseerde projecten, gitaren, 
computers en veel rommel.  
In de middag namen Suzan en Kim ons mee naar 
Sagoor. Een Bengaal die reizen en woonadressen 
regelt. Meteen het eerste appartement dat hij liet 
zien was perfect! Midden in het centrum, grote 
woonruimte, modern fitness centrum, squash banen, 
tafel tennis tafel en een zwembad met prachtig 

uitzicht over de stad. Na wat onderhandelen zijn we 
tot een mooie huurprijs gekomen. 
In de avond heerlijk bij een Mexicaan gegeten en 
vervolgens naar Khao San road. Een straat waar 
veel leuke eettentjes, cafeetjes, en clubs zitten.  
 
Vandaag (vrijdag 27 januari) hebben we grote 
inkopen gedaan voor ons appartement in het grote 
warenhuis genaamd de Big C. Bestek, borden, 
handdoeken, pannen, afwasmiddel enz. Een aantal 
spullen hebben we over kunnen nemen van Suzan 
en Kim. Ook hebben we een internet router gekocht 
maar helaas werkt die nog steeds niet. Tot nu toe 
internet ik in de fitness ruimte. In de avond hebben 
we een heerlijke papaya salade gegeten voor nog 
géén euro. De verkoopster vroeg of ik er één of 
twee pepers in wilde. Ik besloot er toch maar één te 
proberen. Dit had ik beter niet kunnen doen! Zo 
ongelooflijk pittig vond ik het, ik werd er niet goed 
van! Dezelfde avond zijn we met Kim en Suzan naar 
de beruchte pingpong show geweest. Bij 
binnenkomst werden we gelijk verrast door  
6 naakte vrouwen die op het podium in het midden 
van de bar stonden te dansen. Daaromheen stonden 
krukken en iets verder van het podium konden we 
op een bank zitten. De show was niet zo 
spectaculair. Ze haalden wel een slinger van een 
aantal meter uit hun vagina maar schoten helaas 
geen pingpong ballen. Het leukst om te zien waren 
de mannen die de bar bezochten. Sommige 
proberen zo serieus mogelijk te kijken, andere 
moeten soms lachen om de kunsten van de 
vrouwen. Toch vonden we het niet de moeite waard 
dus we zullen niet snel nog een keer gaan.  
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Tot slot zijn we naar een rooftop party gegaan. Een 
terras op het dak van een hotel. Prachtig interieur 
met veel internationale mensen en lekkere 
cocktails.  
Op zaterdag zijn we naar de weekendmarkt 
geweest. Een hele grote markt waar ze enorm veel 
kleren, schoenen en accessoires verkopen voor 
weinig geld. Normaal gesproken is het erg warm en 
klef op de markt omdat alles overdekt is met zeil. 
Het regende toen wij er waren dus van de warmte 
hadden we niet zo'n last. In de avond een 
hamburger bij de Amerikaan gegeten waar we zo'n 
zin in hadden. Vervolgens naar een party bus. Zo'n 
bus staat aan de rand van de straat en is 
omgebouwd tot een bar met dj tafel en er om heen 
staan tafeltjes met stoeltjes. Ook daar weer een 
nieuw lekker drankje geprobeerd, malibu pineapple 
juice. We wilden op tijd naar bed gaan want de 
avonden daarvoor was het steeds erg laat 
geworden. Helaas lukte dit niet want Tessa sneed in 
haar duim en dat was een stuk dieper dan we van te 
voren dachten. Het bloedde enorm. Na een paar uur 
waren we bijgekomen van de schrik en konden we 
eindelijk naar bed. 
 
Op zondag zijn we naar Sagoor gegaan, de Bengaal 
die een bedrijfje heeft in het organiseren van reizen. 
Ons internet op onze kamer werkte nog steeds niet 
en hij adviseerde ons ermee terug te gaan naar de 
winkel. Het vinden van iemand die Engels sprak was 
nog lastiger dan het terugkrijgen van ons geld. In de 
middag zijn we naar Talat Klongthoey geweest waar 
een open markt is met verse groeten, fruit, vis en 
vlees. Daar hebben we ook weer veel kunnen kopen 
voor weinig geld.  
 
Eerste stagedag 
Vandaag de eerste stage dag gehad bij Anon Pairot 
Design Studio. Suzan (vorige stagiaire) adviseerde 
ons er niet voor 12 uur te zijn want dan zouden we 
waarschijnlijk voor een gesloten deur staan. Om 12 
uur stonden we voor een gesloten deur.. .alleen de 
poetser was binnen. Rond 12.30 kwam Kao, een 
medewerker. Hij deed de deur open met zijn vinger 
afdruk, zo werkt de beveiliging in de studio. Bij 
binnenkomst zagen we dat er al wel een 
medewerker achter in het hoekje zat te werken 
(Suut)! De rest inclusief Anon Pairot (de baas) kwam 
rond 13.00 uur. We stelden onszelf voor en hebben 
wat zaken besproken. Hij vertelde wat voor 
projecten er stonden te wachten.  

Tentoonstellingen in Milaan, Singapore, Japan en 
verspreid door heel Thailand. Verschillende meubel 
en industrieel design beurzen. Op het moment zijn 
ze bezig met het ontwerpen van een gebouw waar 
een warenhuis in komt dat de naam Scene krijgt. 
Vervolgens moesten we een persoonlijk 
ontwikkelingsplan maken zodat hij kan zien wat we 
willen leren en welke opdrachten hij aan ons kan 
geven.  
In de middag mochten we mee naar een meeting die 
over het Scene project ging. Met de auto van Kao 
reden we in een half uur naar het restaurant waar 
de klant zat. Helaas konden we helemaal niets van 
het gesprek volgen. De klant bood ons een drankje 
aan en even later kregen we ook de menukaart. Na 
het op eten van mijn soepje konden we weer gaan, 
leuke meeting! Op de terugweg stopte we bij een 
eettentje (weer eten) waar typisch Thaise snacks 
werden verkocht. Tessa nam een broodje met 
kokosnoot en ik een met kip en champignon.  
 
Rond 17.00 uur kwamen we terug in de studio en 
daar was Jeroen, ook een stagiaire van de vorige 
periode en student van het SintLucas. Hij had die 
avond een afscheidsdiner en wij mochten ook mee. 
We gingen een vrij chique restaurant binnen waar 
alleen maar Thaise mensen zaten. Het eten wat je 
kon bestellen was dan ook Thais. De menukaart was 
uitgebreid en Tessa en ik wisten echt niet wat we 
moesten bestellen! We vroegen Anon of hij dat voor 
ons wilde doen en dat deed hij graag. Hij vroeg wat 
we niet lusten dus ik kon nog snel even aangeven 
dat ik niet van vis houd! Even later stonden op tafel 
twee grote pannen met gekookt water erin. Wat we 
bestelden werd rauw op tafel gezet en je moest het 
zelf bereiden. Poij en Kao (allebei medewerkers van 
Anon) gooide alles in een keer in de pan. Het vlees 
ging bij de eieren en de vele soorten groenten. Het 
smaakte erg goed en was ook nog eens super 
gezond!  

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) 
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Patiëntenteam naar Alpe d’Huez  

Voor het eerst patiëntenteam naar 
Alpe d’Huzes 
Stichting 2climb2raise begeleidt patiënten 
gedurende een half jaar op het pad van 
kankerpatiënt naar topsporter. 
 
Het jaar 2012 wordt een bijzonder jaar voor de 
Alpe d’Huzes. Duizenden fietsers gaan op 6 en 
7 juni de Alpe d’Huez opfietsen om geld in te 
zamelen voor het KWF. Ieder jaar trekt deze 
actie weer veel media aandacht. Voor het eerst 
doet er een patiëntenteam mee aan dit 
evenement. De stichting 2climb2raise 
begeleidt patiënten gedurende een half jaar op 
het pad van kankerpatiënt naar topsporter. 
Want zo zal het voelen. De apotheose van een 
half jaar hard trainen om op de tandem die 
mooie Nederlandse berg te overwinnen. 
Vandaag zitten we aan tafel bij Meriam die zich 
als eerste deelnemer heeft aangemeld. We zijn 
benieuwd naar haar motivatie. 

Verantwoord bewegen 
In haar modern ingerichte huis in een buitenwijk van 
Eindhoven ontmoeten we Meriam en haar 
echtgenoot Geert. De 46-jarige Meriam is in het 
dagelijks leven secretaresse bij een groot bedrijf. 
Daarnaast is ze moeder van een zoon en een 
dochter die op de middelbare school zitten. 
Meriam zorgt voor de koffie. Aan haar is niet te zien 
dat ze nog niet zo heel erg lang geleden aan een 
rolstoel was gekluisterd omdat ze te ziek was om te 
kunnen lopen. Tijdens het koffie zetten wordt al 
gezellig gepraat over ditjes en datjes. 
Meriam straalt en vertelt enthousiast. Ze voelt zich 
goed, is lekker aan het sporten via Herstel en 
Balans. Dit is een organisatie die kankerpatiënten 
helpt bij het herstel door hen op verantwoorde wijze 
weer aan het bewegen te krijgen. Dat bevalt haar 
goed maar ze wil meer. Bij Herstel en Balans ligt de 

nadruk toch op het voorzichtig terugwinnen van de 
lichamelijke kracht om weer te kunnen functioneren 
op een basis niveau, en voorzichtig te sporten. 
Voor Meriam is dit niet genoeg, ze wil meer en ze 
weet dat ze ook meer kan. 
 
Sporten 
De conditie blijft nog wat achter en daarom zwemt 
ze nu twee keer per week. Gelukkig gaat er een 
goede vriendin steeds met haar mee. Dit maakt dat 
ze dit schema al een tijdje weet vol te houden. Ze is 
erg blij met die vriendin. Dit geeft haar net het 
steuntje in de rug als ze even niet zo’n zin heeft, als 
het even niet zo gemakkelijk gaat. Bovendien is het 
gewoon heel gezellig. 
Niet verwonderlijk dat Meriam meer wil, het sporten 
speelt al vanaf haar jeugd een grote rol in haar 
leven. Handballen was altijd haar grote passie. 
Frank was toen al één van de vrienden die daarbij 
een grote rol speelde. Vanaf haar vijftiende is sport 
altijd een bindmiddel geweest voor de vriendschap 
binnen de nu nog steeds hechte groep vrienden. Na 
de geboorte van haar zoon is ze met handballen 
gestopt maar niet met sporten. Spinnen, fitness, 
hardlopen, ze heeft het daarna allemaal gedaan. 
Tot in 2003 haar leven even helemaal stil leek te 
staan toen de diagnose borstkanker wed gesteld. Ze 
had veel om voor te leven, ze ging de strijd aan en 
herstelde. 
Ze ging weer aan het werk en startte alweer vrij 
snel met sporten, weliswaar op een iets lager pitje. 
Haar leven kwam weer op de rit. 
Eind 2009 diende zich het ziektespook weer aan. Er 
werden uitzaaiingen geconstateerd. Met de nodige 
veerkracht en de hulp en liefde van haar gezin, 
familie en vrienden besloot ze zich hierbij niet neer 
te leggen. Ze is een doorzetter en koos er wederom 
voor om te vechten. Dat ging niet zonder heel veel 
inspanning, liefde en doorzettingsvermogen. Het 
was een helse strijd die ze aan wilde gaan. Diverse 
behandelingen moesten haar er weer bovenop 
helpen. Het liep niet allemaal direct zoals gehoopt. 
Er moest heel wat overwonnen worden. Ze belande 
zelfs in een rolstoel. 
 
Overwinning 
In 2010 volgde een vakantie naar Mallorca met de 
rolstoel…… Haar man duwde haar de berg op en op 
dat moment wist Meriam al dat ze die berg het 
volgende jaar op zou lopen.  

Meriam is de eerste deelnemer van 
patiëntenteam 2Climb2Raise. 
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Fabel: Jean de la Fontaine 

De raaf en de vos (1621-1695) 
 
Meester raaf, in’t wilgenboschjen, 
Hield een kaashomp in den bek. 
Reintjen rook het: in zoo’n kostjen 
Had de snoepert ook wel trek. 
“Wees gegroet!” zei ’t looze vosjen, 
“Waarde heer van Ravenshorst! 
Edel voorhoofd, fiere borst, 
Om uw schoonheid nooit volprezen 
Is uw zangstem ook zoo mooi 
Als uw rijke verdertooi 
Dan moet gij een Fenix wezen!” 
Door dit allervriendelijkst woord 
Voelt de raaf zich zeer bekoord. 
Nu, zijn stem – die moet bevallen. 
Rein zou ’t hooren! Een, twee drie, 
Opent hij den bek – maar zie! 
Mèt laat hij zijn kaashomp vallen. 
Reintjen smult en lekt zijn baard: 
“Weet, amice! Vleiers fleemen 
Om hun hoorders beet te nemen. 
Zulk een lesjen, bij mijn staart! 
Is toch wel een kaashomp waard.” 
En de raaf?  – werd bijster kwaad, 
En hij zwoer nooit van zijn leven 
Vleiers meer gehoor te geven. 
Goed, maar ’t was een beetjen laat. 

Ondanks de rolstoel hebben ze met het gezin een 
heerlijke vakantie gehad. Het hele gezin fijn bij 
elkaar en samen genieten. Dat zijn de dingen die 
Meriam gelukkig maken. 
Die vakantie hebben ze een jaar later overgedaan. 
Meriam wilde immers die berg, waar ze het jaar 
daarvoor door haar man in een rolstoel tegenop was 
geduwd, nu zelf opwandelen. Het liep anders dan 
verwacht…. Met een simpele huurfiets, zonder 
hulpmiddelen en techniekjes om het de fietser 
gemakkelijker te maken, kwam ze boven op de berg 
aan! Heel erg moe dat wel, maar zeer voldaan. Wat 
een overwinning, die moest gevierd worden op een 
gezellig terrasje in de Spaanse zon. Uitrusten terwijl 
ze genoot van de Spaanse drukte die bij zo’n markt 
in de bergen hoort. 
Daarna als een zonnetje naar beneden gefietst, haar 
verwachtingen van een jaar eerder waren 
overtroffen! 
 
Het begin van een nieuwe fase. Meriam pakt het 
sporten serieus op en wil nog meer. Wat en hoe is 
nog niet helemaal duidelijk. Het is niet eenvoudig 
om dat als herstellende patiënt vorm te geven. 
Een bericht in het Eindhovens Dagblad trekt haar 
aandacht. Precies op het goede moment. Sport na 
kanker is mogelijk, zelfs topsport… Het evenement 
dat ze al een paar jaar volgt ligt nu ook binnen haar 
bereik. Een nieuw doel om naartoe te werken. Die 
droom komt ineens echt dichtbij. Via de stichting 
2climb2raise kan ze meedoen aan de Alpe d’HuZes, 
achter op een tandem naar boven… 
Na een medische screening en intensieve 
begeleiding zal Meriam in juni boven op de Alpe 
d’Huez onthaald worden. Ze heeft dan een 
topprestatie neergezet. Ze heeft dan datgene 
gedaan dat tot voor kort voor haar onmogelijk leek. 
Een prestatie die zelfs gezonde fietsers als uitermate 
uitdagend beoordelen. En Meriam doet het. De meer 
dan 30.000 toeschouwers zullen haar onthalen zoals 
in het verleden Peter Winnen werd onthaald, nadat 
hij die etappe op de ‘Nederlandse berg’ in de Tour 
de France had gewonnen. Als een topsporter. 
 
2climb2raise  
Wel zo mooi dat ze dat samen met haar jeugdvriend 
Frank kan gaan bereiken…. Frank heeft zich als 
tandem captain aangemeld bij de stichting 
2climb2raise. Ook hij ondergaat een programma van 
een half jaar om zich fysiek en mentaal klaar te 
stomen voor deze apotheose. Voor hem is die 
prestatie net zo groot als voor Meriam omdat de 
meeste energie wordt geleverd door de captain. En 
waar de fietser die in zijn eentje naar boven gaat al 
even moet slikken als hij voor die berg staat, omdat 
de uitdaging wel heel erg groot is, daar moet Frank 
voor een beklimming nog minstens de helft meer 
energie leveren. Voor beiden dus een ongelofelijk 
mooie uitdaging. 
Voor Meriam is die prestatie niet alles, het gaat veel 
verder. Achter op de tandem zitten is geen luxeplek, 
ze zal heel hard moeten trainen om ook haar deel bij 
te dragen om samen die berg te kunnen nemen. Die 
weg naar de top van de Alpe zal geen gemakkelijke 
worden. Maar ze ziet er niet tegenop. Integendeel, 
ze kijkt er naar uit. Het doet haar alleen maar goed. 

Volgend jaar hoopt ze meer mensen te kunnen 
motiveren om mee te doen ondanks dat ze ziek zijn 
geweest. Zelf merkt ze dat sporten haar herstel heel 
veel goed doet. Bovendien is het een verademing 
om over deze nieuwe uitdaging, de Alpe, en fietsen 
te kunnen vertellen in plaats van over de ziekte. 
Hierdoor wordt weer meer de echte Meriam 
zichtbaar, de ziekte hoeft niet meer het gesprek te 
overheersen. Ze doet weer mee! Over haar 
volwaardigheid hoeft niet meer getwijfeld te worden. 
Ze is een topsporter, een held. 
In juni hoopt ze na enige uren fietsen boven op die 
berg aan te komen en haar man en kinderen in de 
armen te sluiten. Gelukkig hebben ze op school 
kunnen regelen dat de kinderen mee kunnen om 
hun moeder aan te moedigen en op te wachten 
boven op de berg. 
Natuurlijk heeft het komende half jaar ook veel 
impact op het gezin. De training zal een belangrijke 
plaats innemen in het gezinsleven. Haar man en 
kinderen hebben het volste vertrouwen in haar 
prestatie en steunen haar volledig. Het wordt een 
groot feest voor het hele gezin op 7 juni daar boven 
op die berg. Feest dat welverdiend is na een hele 
zware periode. 
 
Aanmelden 
De stichting 2climb2raise heeft nog enige plaatsen 
over. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
info@2climb2raise.nl.  
Website: www.2climb2raise.nl 
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Stille Omgang te Amsterdam 

Stille Omgang te Amsterdam 2012: 
“Passie voor de Eucharistie.” 
 
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 
2012 wordt in Amsterdam de Stille Omgang 
gehouden. Duizenden mensen, waaronder enkele 
honderden uit de regio Eindhoven, maken op eigen 
wijze en in stilte samen dezelfde tocht door de 
straten van de Amsterdamse binnenstad, na een 
plechtige eucharistieviering. Volgens de kronieken 
heeft op de Kalverstraat in Amsterdam in 1345 de 
wonderdadige gebeurtenis zich voltrokken die 
aangeduid wordt als het “Mirakel van het Heilig 
Sacrament”. 
 
Intentie 
De encycliek ‘Ecclesia de Eucharistia’ is door Paus 
Johannes Paulus II gegeven om de eucharistische 
verwondering opnieuw in het Centrum te stellen. De 
Kerk leeft immers van de Eucharistie zoals de Stille 
Omgang haar basis vindt in het Wonder van 
Amsterdam uit 1345: “Heer U bent het voedsel dat 
mij in leven houdt, dat mij doet voortgaan op mijn 
pelgrimsweg”. 
In de tweede alinea van de boodschap van Paus 
Johannes Paulus II aan het Gezelschap van de Stille 
Omgang bij het 650 jarig jubileum staat:  
Met hernieuwde blik en hart in verwondering opzien 
naar het gelaat van Christus aanwezig in de 
Eucharistie. Passie voor de Eucharistie.  
Passie nemen wij mee naar de 40- dagentijd. 
Passiezondag en de tweede Passiezondag is 
Palmzondag. Passie voor de Eucharistie. Waar je 
liefde voor hebt kijk je steeds met vernieuwde blik 
en met vernieuwd hart naar toe, met verwondering! 
 

Bedetocht 
Vanuit de regio Eindhoven wordt naar Amsterdam 
gereisd met touringcars, die op zaterdag 17 maart  
‘s avonds omstreeks 21.00 uur zullen vertrekken 
vanaf een aantal opstapplaatsen in Eindhoven en 
omliggende plaatsen. De deelnemers vieren eerst 
samen de Eucharistie in de Krijtberg kerk te 
Amsterdam, onder leiding van Pastoor J. Goris, 
geestelijk directeur van ons gezelschap en pastoor 
te Eindhoven. Daarna gaan de deelnemers naar het 
Spui. Hier begint de Stille Omgang om ca.  
02.00 uur, en duurt zo’n drie kwartier. Omstreeks 
03.00 uur is de terugreis voorzien, zodat de 
deelnemers rond zes uur weer thuis zullen zijn. 
De deelnamekosten bedragen € 12,00 per persoon 
(dit is inclusief de jaarlijkse contributie à €2,00). 
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de 
Stille Omgang, dan kunt u zich tot 11 maart a.s. 
opgeven bij de plaatselijke broedermeester, te 
weten: Bart Donkers  
 Oude Kerkstraat 13 
 5507 LA Oerle 
 Telefoon: 040-2052107 
 
Meer informatie 
Graag verwijzen wij ook naar de internetsite 
www.stille-omgang.nl. Op deze website vindt u alle 
C informatie over het Mirakel, de route van de Stille 
Omgang. Daarnaast zijn er diverse andere 
internetverwijzingen te vinden. Het “Gezelschap van 
de Stille Omgang te Amsterdam, Kring Eindhoven en 
omstreken” organiseert sedert 1930 jaarlijks de 
bedetocht naar Amsterdam. Op dit moment is zij 
één van de grotere van de 70 regionale kringen in 
Nederland. 
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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

“HOE VIND JIJ HET OP DE NIEUWE SCHOOL” 
Juf Dana stelt deze vraag aan de kinderen en dit is 
wat er wordt geantwoord. 
(De antwoorden kwamen waarschijnlijk iets te snel 
voor de juf, vandaar dat er geen namen bij vermeld 
zijn.) 
 
* Ik vond het een beetje spannend want ik ben daar 
 bijna nooit geweest. 
 
* Nou, ik kon eigenlijk niet verhuizen, dus ik wou op 
 de oude basisschool blijven. Ik vind het eigenlijk 
 niet zo fijn dat we gingen. 
 
* Toen we aan het verhuizen waren, toen waren we 
 aan het spelen in de sneeuw. Ik vind het wel leuk 
 hier. 
 
* Leuk dat ik hier op school zit. 
 
* Ik vind het hier gezelliger dan in 
 Oerle. 

En GROEP 1/2 weer aan de beurt. 

Schoolnieuws 

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

Tekening door een van de leerlingen gemaakt.  
Juf Lineke is nog met zwangerschapsverlof.  

De baby –blauwe streep- ligt tegen de rechterarm 
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Knutselen 

Mandala Kleurplaten: Heb je interesse in meer gratis Mandala kleurplaten, kijk dan eens op Mandala 
Kleurplaten. Deze site is gemaakt door Hetty Verhoeven. De link is: http://www.mandalakleurplaten.nl 
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Uitslag kleur/knutselplaat van december 2011;  
“Kerststal” 

Wat ik er heel mooi aan vind is dat het een hele 
kleurrijke koe is, en dat hij zo goed zijn naam in 
spiegelbeeld erop heeft geschilderd. Heel knap 
geschilderd hoor! 
 
Wat hij wel weet is wat hij graag eet. 
Dat zijn pannenkoeken, pizza en rijst. 
Iets wat mama voor hem niet hoeft 
klaar te maken zijn worstenbroodjes en vis. Terwijl 
hij dat aan het vertellen is, komt Koen ineens op iets 
wat hij ook leuk vindt en dat is zwemmen. Hij krijgt 

twee keer in de week 
zwemles bij zwembad  
De Ekkerman. Een keer 
van meester Sven en een 
keer van meester Micheal. 
Hij zit nog in het eerste 
bad, maar op dinsdag 
krijgen ze ook zwemles in 
het diepe bad.  
Dat zwemmen is 
natuurlijk best 
vermoeiend. Als hij dan 
thuiskomt en hij mag 
even tv kijken, dat kijkt 
hij graag naar Mickey 
Mouse Clubhouse.  
Met dit weer zal mama 
dan wel de open haard 
aansteken met de stokjes 
die hij daarvoor 
verzameld. 
 
Als ik zo’n beetje aan het 
eind van het interview 
vraag wat hij wil worden 
als hij net zo groot is als 
zijn papa, dan is zijn 
antwoord; voetballer. Hij 
mag op voetballen als hij 
6 jaar is zegt hij.  
Oh ja, of landmeter zoals 
zijn vader, dat kan ook 
nog. 

 
Tot slot vraag ik aan mama hoe je Koen het best 
kunt omschrijven. Ze omschrijft hem als een rustig, 
vrolijk jongetje dat zichzelf goed kan vermaken.  
Hij verveelt zich niet snel. 
 
Zo, en nu de cake opeten die me al een half uur aan 
staat te staren. En hij smaakt heerlijk 
Barisca!  
 
Koen, ik neem aan dat je al iets hebt 
gekocht. Heel veel plezier ermee en 
bedankt voor het gesprek! 

Hoe leer je Veldhoven kennen…geef je bijdrage voor 
de kleurplaat van de Koers. 
 
Deze keer moest ik de winnaar gaan zoeken in Het 
Look. En wel het adres De Bleker 3. Daar woont 
namelijk Koen Menting en die is 5 jaar jong. 
Hij heeft een papa, mama en een zusje van 2 jaar. 
Die namen van zijn papa, mama en zusje zijn 
achtereenvolgens Hans, Barisca en Merel. 
De kleurplaat heeft hij ingekleurd toen hij bij opa & 
oma Menting was. Die wonen in de Clementinalaan. 
 
Toen ik belde om te 
vertellen dat hij de 
kleurplaatwedstrijd 
gewonnen had, was hij 
helemaal hieperdepieper 
zoals zijn mama zegt…en 
dat kon ik door de 
telefoon wel horen! 
 
Koen heeft wel eens 
eerder een prijs 
gewonnen, maar geen 
interview moeten geven. 
Hij vindt het dus wel een 
beetje spannend 
allemaal hoewel hij zich 
heel stoer gedraagt. 
Met dat in ogenschouw 
nemend, begin ik dus 
ook maar vlug met het 
interview. 
 
Koen vertelt me dat hij 
naar de school  
De Brembocht gaat. Hij 
zit in groep 1 en heeft  
3 juffen! Ze heten 
Dorien, Reci en Carli. 
Alleen weet ik niet meer 
precies op welke dag hij 
wie heeft. 
 
Vrienden en vriendinnen heeft hij genoeg, maar we 
kunnen het rijtje toch verkorten door zijn aller- 
allerbeste eruit te halen. Dat zijn namelijk Joost, 
Amjed, Julia, Quinty en Anaïs. 
Als ik vraag wat zijn hobbies zijn of wat hij leuk 
vindt om mee te spelen, zegt hij simpelweg  
“dat weet ik niet.”  
Ik denk dat hij zoveel dingen leuk vindt, dat hij 
gewoon niet kan kiezen. Maar ik kan het uiteraard 
mis hebben Koen. 
 
Terwijl hij nog eens over de vraag zit na te denken, 
valt mijn oog op een schilderij aan de muur. Het is 
een schilderij van een koe. Die heeft hij gemaakt bij 
de BSO in de kerstvakantie weet hij mij te vertellen. 
Het schilderij geeft een hele abstracte vorm van een 
koe weer, maar dat moet kunnen! 
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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 27 februari 2012 
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 februari 2012’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
27 februari 2012 

Agenda 2012 
Februari  
18 t/m 21 Carnaval, opening met de harmonie 
17 Ophalen plastic afval + groene kliko 
19 Harmonie: Carnavalsoptocht Rommelgat 
24 TCO: voorjaarsactiviteit 
25 Ophalen oud papier 

29 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in 
d’Ouw School 

  
Maart  
2 Ophalen plastic afval + groene kliko 

16 Ophalen plastic afval + groene kliko 
16 TCO: info-avond braderie 

24 Ophalen oud papier 
30 Ophalen plastic afval + groene kliko 
  
April  
1 TCO: braderie 

13 Ophalen plastic afval + groene kliko 

18 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in 
d’Ouw School 

21 + 22 Harmonie: concert in Schalm met  
Gerard v. Maasakkers 

27 Ophalen plastic afval + groene kliko 
28 Ophalen oud papier 
30 Harmonie: opening Oranje Markt 
  
Mei  

11 Ophalen plastic afval + groene kliko 

25 Ophalen plastic afval + groene kliko 
26 Ophalen oud papier 

28 Harmonie: Pinksterconcert 

28 KVO: Breifabriek Marcienne te Kirchhoven, 
vertrek 13.30 uur vanaf kerkplein 

8 KVO: Internationale vrouwendag te Hapert 
om 13.00 uur 

13 KVO: Excursie ... 

17 KVO: Lichtstad Revue Eindhoven  
“Miracle citi” (20.00 uur) 

21 KVO: Kaarten en Rummikubben in  
d’Ouw School om 19.30 uur 

4 KVO: Paasstukjes maken in  
d’Ouw School om 19.30 uur 

18 KVO: Lezing: Glimlach begint bij je voeten 
om 19.30 uur in d’Ouw School 

25 KVO: Volksdans instuif te Oirschot 20.00 uur 
in de Enck 

8 KVO: Kringbedevaart te Meerveldhoven in  
H. Eik kerk om 19.00 uur 

9 KVO: Afsluitingsavond met BBQ bij het 
Geitenboerke 

22 KVO: Busreis naar de Floriade te Venlo 
vertrek om 9.00 uur vanaf het kerkplein 

12 KVB: Workshop dansen 

16 KVB: Schoonheidsspecialiste  
(Anne -Marie van Beers) 

14 KVB: Moederdagviering 

15 KBO: Eten bij de Kers 

17 KBO: Eten bij Crème de la Crème  

17 KBO: Eten bij Hof van Holland 

10 Groen en Keurig: receptie 50 jarig jubileum 

8 SJO: Paaseieren zoeken 

27 SJO: Pinksterfietstocht 

17+18 Stille omgang in Amsterdam 

Juni  
1+2 Boergondisch Oers 
2 t/m 9 Week vd Amateurkunst (WAK) 
3 Viering 100 jarig bestaan  

kerk St Jan de Doper 
5 + 13 + 27 KVO: Fietsen vertrek om 10.00 uur vanaf 

het kerkplein 

6 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in 
d’Ouw School 

8 Ophalen plastic afval + groene kliko 
9 + 10 KVO: Samenloop voor Hoop bij de 

Kempencampus 
10 Oerse Motor Toer Tocht 
19 KVO & KVB: Fietstocht 
22 Ophalen plastic afval + groene kliko 
23 Ophalen oud papier 
23-24 TCO: tieners4tieners weekend 

  
(Zomervakantie 30 juni t/m 12 augustus) 

  
Juli  
6 Ophalen plastic afval + groene kliko 
20 Ophalen plastic afval + groene kliko 
28 Ophalen oud papier 
  
Augustus  
3 Ophalen plastic afval + groene kliko 
9 t/m 12 TCO: Bivak 
17 Ophalen plastic afval + groene kliko 
19 TCO: Afsluitingsfeest 
22 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in 

d’Ouw School 
25 Ophalen oud papier 
31 Ophalen plastic afval + groene kliko 
  
September  

5 KVO: Gymmen in d’Ouw School om 9.00 uur 
5 KVO: Openingsavond 19.30 uur in  

d’Ouw School 
10 KVO: Volksdansen om 19.00 uur in  

d’Ouw School 
14 Ophalen plastic afval + groene kliko 
19 KVO: Kienen om 19.30 uur in d’Ouw School 
22 Ophalen oud papier 

26 KVO: IVN wandeling start om 10.30 uur bij 
Gasterij ‘t Dorpsgenot 

28 Ophalen plastic afval + groene kliko 
28, 29 & 30 Harmonie: Cult & Tumult 

6 KVB: Te voet met IVN naar ‘t Geitenboerke 

25 KVB: Teaparty 

5 KVB: Lange fietstocht 

24 KVB: Kruiden maken 

24 St. Jansmarkt 


