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Foto impressie Opening dorpsplein & Kerstmarkt 

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn nog meer foto’s te zien… 
Foto’s: Ad Adriaans & Jos van der Looij.  
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Redactie 
Ad Adriaans,, Bart van den Boogaard, Ine Loijen, Wim Luijkx, 
Marlène Snelders-Linssen, Kitty Tholen - Jacobs,  
Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel 
Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 205.16.42). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 
Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd). 
 
Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  ( 112 
Geen spoed, toch politie  ( 0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33 
 
Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

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 

Verschijningsdata 2013 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

2 28-01-2013  7 (13-02-2013) 

3 25-02-2013  11 (13-03-2013) 

4 01-04-2013  16 (17-04-2013) 

5 29-04-2013  20 (15-05-2013) 

6 27-05-2013  24 (12-06-2013) 

7 05-08-2013  34 (21-08-2013) 

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

Binnenkanten van de kaft: 
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Vraag en aanbod 2 
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Redactieleden gezocht 2 
Carnaval 2013 3 
Kinderoptocht carnaval 3 
Kerstmarkt 19 december 2012 4 
Herinnering aan IDOP 4 
Aanmelden van leerlingen 5 
Kom eens koffie drinken 5 
De parochie 6 
Dorpsraad in Oerle 8 
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Overpeinzingen 10 
Lourdes-bedevaart 11 
Toneel “Muggenhol” 12 
Gezocht: boeken, platen en cd’s 12 
BIO Valentijnsactie 12 
Oersmakelijk 13 
Ontmoetingshekken 14 
Uitslag kostprijs 14 
Verslagjes BIO activiteiten 15 
Het interview 16 
Kansarme kinderen in India 20 
Oerse muziekavond 22 
Advertentie in de spotlight 24 
Column Wil van de Vorst 25 
Kindertoneelstuk “Ridder Roland” 26 
Jaarprogramma KVB Oerle 27 
Bedplassen, liever niet! 27 
Hokus Pokus 

Puzzelen: kinder sudoku 28 
Puzzelen en kleuren: woordslang 29 
Uitslag kleur-/knutselplaat: “Kerststal” 30 
Kleur-/knutselplaat: Gelukkig Nieuwjaar 31 

Agenda 32 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 
 Fax: 040 - 205 27 20 
Mob: 06 - 53647982 

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

Vraag en aanbod 

Gezocht: 
 
Administratief thuiswerk gezocht voor 8 - 10 uur. 
Ik heb 19 jaar ervaring als receptioniste/telefoniste/ 
administratief medewerkster. 
Ik ben bekend met de programma’s Word, Excel en 
Publisher. Ook is de Engelse taal geen probleem.  
Graag zie ik uw reactie 
tegemoet zodat ik nog het 
een en ander kan toelichten. 
 
M. Snelders-Linssen 
Nieuwe Kerkstraat 15 
te Oerle 
tel: 2539319 

Redactieleden gestopt 
Tijdens de laatste redactievergadering hebben we 
afscheid genomen van 3 redactieleden. 
Chris Sandkuijl was sinds 1999 redactielid en sinds 
2002 ook bestuurslid van de Koers van Oers. Hij 
verzorgde de rubriek de wandeling. 
Caroline Sandkuijl-Kickken was sinds 1999 
redactielid en zij verzorgde de rubriek Oersmakelijk. 
Selma van Balen was sinds 2004 redactielid en zij 
verzorgde de rubriek Hokus Pokus.  
De redactie bedankt hen voor hun jarenlange inzet 
voor de Koers van Oers.  

De redactie van de Koers van Oers zoekt 
nieuwe redactieleden. 
 
Door het stoppen van bovengenoemede 
redactieleden zijn wij op zoek naar enthousiaste 
mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de 
Koers van Oers. Wij zoeken mensen voor de 
rubrieken: de wandeling, Oersmakelijk,  
Hokus Pokus en het interview. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
een van de redactieleden of via 
redactie@koersvanoers.nl om meer informatie 
vragen. 

Redactieleden gezocht 

(K)Oers met name(n) 

Gestopt met bezorgen... 
 
Fried vd Velden heeft jarenlang de Koers van Oers 
bezorgd. Hij heeft te kennen gegeven hiermee te 
stoppen. De redactie bedankt hem hartelijk voor zijn 
inzet gedurende afgelopen jaren. 
 
Bedankt 
 
Tijdens de kerstmarkt kon men bij de Koers van 
Oers de Hamvraag beantwoorden. Dankzij het 
enthousiasme waarmee Eric en Aad de mensen 
hebben benaderd heeft dit € 127,00 euro 
opgeleverd. De redactie bedankt Eric en Aad dan 
ook hartelijk voor hun bijdrage.  
Ook bedanken wij onze sponsor Intertoys voor de 
mooie prijzen die ze ter beschikking hebben gesteld. 

Gevonden 
Ik heb een zilveren damesring gevonden in het gras 
in onze wijk (De Berkt). Wie is er een kwijt? 
Bel dan even, 
 
Hannie Luijkx 
06-34 63 38 36 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

3 DAGEN CARNAVAL  
in d’Ouw School 

 

Zaterdag 9 februari 
opstellen 13.30 uur 

Carnavalsoptocht 
Aansluitend confettibal en prijsuitreiking 

m.m.v.“DJ Kees” 
 

*Zondagmiddag 10 februari  
na de Rommelgatse optocht 

Koude neuzenbal 
m.m.v. “DJ Petro” 

Springkussen voor de  
kinderen aanwezig 

*Maandag 11 februari  
aanvang 14.11 uur 
Gratis brunch 

U aangeboden door 
Dorpscentrum d’Ouw School. 

 

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

kinderen aanwezig 

Carnaval 2013 Carnavalsoptocht Oerle 

Op zaterdag 9 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 vanuit d’Ouw School 
waar aansluitend ook nog een feestelijke middag is 
voor iedereen met natuurlijk de prijsuitreiking. We 
verzamelen vanaf 13.15 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 een 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 was het bitter koud, we hopen nu 
natuurlijk op wat meer zon en natuurlijk op een 
sportieve strijd tussen de deelnemers. 
Verder willen we d’Ouw School bedanken voor het 
beschikbaar stellen van de wisselbeker, voor de 
voortreffelijke bediening en het beschikbaar stellen 
van de zaal. Daarnaast bedanken we ook de 
harmonie voor het lekkere stukje muziek tijdens de 
optocht,  natuurlijk de verkeersbrigadiers (veiligheid 
voor alles), Bart Donkers voor het wederom 
beschikbaar stellen van een prachtige zelfgemaakte 
kruiwagen voor de loterij, onze sponsors te weten 
Rabobank Oerle-Wintelre en d’Ouw School en 
natuurlijk alle supporters en deelnemers aan de 
optocht. 
 
Om het voor de jury makkelijk 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. 
 
We hopen op mooi weer tijdens de optocht en een 
sportieve strijd tussen de deelnemers en moge de 
beste winnen! Tot zaterdag 9 februari. 
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Kerstmarkt 19 dec. 2012  

Aan alle deelnemers van de 
Kerstmarkt in Oerle. 
 
Namens Wijkplatform Oerle wil ik graag alle 
deelnemende verenigingen en speciaal Harmonie  
St. Cecilia bedanken voor de deelname aan c.q. 
organisatie van de Kerstmarkt op 19 dec. j.l. 
 
Het was een feest om te zien hoe alle deelnemers 
naar vermogen en mogelijkheden acte de presence 
gaven en met enthousiasme hun producten aan de 
man brachten. 
Het geheel maakte indruk bij onze gasten van de 
gemeente, de provincie en anderen genodigden en 
we konden laten zien hoe bruisend het dorp Oerle 
kan zijn. Ongetwijfeld zal dat in gesprekken met 
overheidsinstanties een positieve invloed hebben. 
Naast de kerstmarkt was de fantasierijke activiteit 
bij D’n Oerse Hoop, het vendelen van het Gilde bij 
de Tamboer, het ijsbaantje en het kampvuur zonder 
meer passend in het geheel. 
 
En niet te vergeten de inbreng van onze jeugd bij 
D'n Oerse Hoop en in de kerk en het muzikale 
optreden van Harmonie en Gospelkoor. 
Ook het mooie weer en het in grote getale 
aanwezige publiek droeg natuurlijk bij aan het 
welslagen van deze eerste Kerstmarkt in Oerle. 
(Soms zegt men wel : “Je krijgt, wat je verdient”) 
 
Ons inziens hebben we op een mooie en passende 
wijze het project “Dorpsontwikkelingsplan Oerle“ 
afgesloten. 
Nogmaals onze dank daarvoor. 
  
Tot slot wensen wij jullie allen een voorspoedig en 
gezond 2013. 
  
Namens wijkplatform Oerle,  
Jos van Haren. 

Herinnering aan IDOP 

Herinnering aan 
“Dorpsontwikkelingsplan Oerle”. 
 
Bij haar bezoek aan Oerle op 19 december heeft  
mevr. Brigite van Haaften namens de provincie een 
herinnering overhandigd aan het wijkplatform in de 
vorm van een klein kunstwerk. 

Dit kunstwerk heeft een verhaal: 
Het is gemaakt van Serpetijn door kunstenaars in 
Zimbabwe. 
Mensen daar hebben het momenteel door politiek 
mismanagement niet gemakkelijk. Met de aankoop 
helpen we de mensen een menswaardig bestaan op 
te bouwen, aldus de provincie. 
 
Naast dit kleine kunstwerk heeft zij nog de volgende 
felicitatie achtergelaten: 
 
Beste mensen in Oerle , 
Hartelijk gefeliciteerd met het afronden van 
jullie idop! 
De prachtige resultaten laten zien, wat er 
mogelijk is als mensen samen de krachten 
bundelen. Geweldig.  
Heel veel dank voor jullie inzet en energie! 
 
Met hartelijke groet, 
Brigite van Haaften, 
Gedeputeerde Cultuur en Samenleving. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Aanmelden van leerlingen 

Aanmelden nieuwe leerlingen  
St. Jan Baptist voor het schooljaar 
2013-2014. 
Dit bericht is bedoeld voor ouders en kinderen in de 
wijk Oerle en omgeving die in 2013 en 2014  
vier jaar worden. In verband met de planning en de 
organisatie van het onderwijs in het schooljaar 
2013-2014 is het belangrijk voor ons om op de 
hoogte te zijn van het aantal leerlingen op onze 
school. We nodigen u en uw kind uit op onze school. 
Wij willen graag u op de hoogte brengen van ons 
onderwijs en u rondleiden in ons schoolgebouw. 
 
Peuterkijkmiddag 
Op woensdagmiddag 23 januari 2013 bent u van 
harte welkom samen met uw kind op de 
Peuterkijkmiddag van 13.30-14.30 uur. De kinderen 
kunnen spelen o.l.v. de leerkracht van groep 1-2. De 
ouders worden rondgeleid en krijgen informatie over 
de school en het onderwijs. Wij willen u graag nader 
informeren over onze werkwijze, en er is 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Kijkmiddag en kijkochtend 
Op maandagmiddag 28 januari 2013 tussen  
13.30 en 15.30 uur en woensdag 30 januari 2013 
tussen 8.30 en 12.15 uur kunnen de ouders en 
nieuwe kleuters een bezoek brengen aan de  
St. Jan Baptist. Mocht u geïnteresseerd zijn in de  
St. Jan Baptist of de sfeer willen proeven bij ons op 
school, dan bent u van harte welkom. Wij staan 
klaar om u “ de school in de praktijk” te laten zien.  
 
Uiteraard kunt u ook een aparte afspraak maken. 
 
Graag tot ziens op de peuterkijkmiddag en/of de 
inloopmomenten. 
 
Namens Team St. Jan Baptist 
M. Veenvliet-Heijnen, directeur 

De nieuwe ontmoetingsruimte in 
d’Ouw School ziet er prachtig uit. 
Nieuw meubilair en vloerbedekking. 
Alles opnieuw geschilderd. 
Sfeervolle verlichting, echt een 
huiskamer om samen te buurten bij 
een kop koffie of thee.  
Koffie en thee zijn niet duur: Het 1e kopje kost  
1 euro, het 2e kopje is gratis. Wel zelf inschenken 
en afrekenen. Het Eindhovens Dagblad wordt er 
iedere dag bezorgd, dus u kunt er ook de krant of 
een tijdschrift lezen. Of samen televisie kijken, want 
daar hebben ze in d’Ouw School ook voor gezorgd. 
De hele dag open van maandag t/m vrijdag. Iedere 
woensdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur is 
onze wijkzuster Berry en/of Vivian aanwezig voor 
‘koffie met de wijkzuster’. Kom gerust eens een 
praatje met ze maken. Elke 2e woensdag van de 
maand sluit ook Swove daarbij aan met ‘koffie 
drinken in de wijk’. De laatste keer was het gezellig 
druk, dat kunt u zien op de foto’s. 

Kom eens koffie drinken 

Berry de Lepper en Vivian Olislagers,  
wijkzusters in Oerle. Wij zijn bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op  
( 040-230 84 08 en via 
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl. Iedere 
woensdagochtend zijn we van 10.30 tot 11.30 uur 
in de ontmoetingsruimte in d’Ouw School.  
 
Onze hulp en advies zijn 
gratis (zonder indicatie en 
zonder kosten).  
 
Tot gauw! Groetjes van 
Berry en Vivian. 
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

Parochieberichten: 
Pastores: 
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 
Pater S.R. Malaka,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.  
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekeinde van 19 - 20 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus). 
 
Weekeinde van 26 – 27 januari: 
za 19.00 uur: Vormselviering met Mgr. A.L.M. 

Hurkmans en pater R.S. Malaka (The Unity) 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met  

pater R.S. Malaka. 
 
Weekeinde van 2 – 3 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (St. Janskoor). 
 
Weekeinde van 9 – 10 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus). 
 
Aswoensdag – 13 februari: 
19.00 uur: pastor J. van Doorn 
 
Weekeinde van 16 – 17 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus). 
 
Cijfers over 2012 
Het afgelopen jaar waren er: 7 dopelingen,  
9 communicanten, 10 vormelingen, werd 1 huwelijk 
gesloten, 2 gouden huwelijken kerkelijk gevierd en 
hadden 9 parochianen hier een uitvaart. 
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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 

Nog een onderscheiding 
Aan het einde van de viering op zondag 2 december 
bleek er ook in het St. Janskoor nog een jubilaris te 
zijn. Nico Peijnenborgh startte 30 jaar geleden als 
tenor zijn Oerse kerkkoorloopbaan bij de heer van 
Boekel, ging naderhand mee over naar Frans Loots 
en zingt nu al weer enkele jaren op de 1e zondag 
van de maand in het St. Janskoor van Kees van 
Kampen. Een totaal onverwachte plezierige 
huldiging was zijn deel. Na afloop werd er in de 
sacristie nog gezellig samen koffie gedronken. 
 
Beheerscommissie St. Jan de 
Doperkerk 
Na het vertrek van Wim Peters en Adriaan Tholen uit 
de Beheerscommissie en het overlijden van het 
bestuurslid Anton Leijgraaf, die het 
Gebouwenbeheer in zijn portefeuille had, bleek met 
deze restauratie toch wel dat we –ter zake kundig- 
erg onderbezet waren. Gelukkig werd Ger Hageman, 
zeer bekend met onze kerk en met de bouw, bereid 
gevonden om zitting te nemen in de 
Beheerscommissie. Samen met de bouwadviseur 
van het bisdom, Marion van Doren, is hij regelmatig 
bij de heren op de steigers te vinden. Ger is blij met 
zijn nieuw ervaringsterrein en wij zijn blij met onze 
aanvulling. 
 
De engelen zijn terug 
Op een zeer regenachtige zaterdagavond na de  
H. Mis werden de engelen, na enkele maanden 
restauratie, weer teruggeplaatst op het hoofdaltaar. 
Inmiddels werden zij in een quarantainebox van alle 
zuurstof onttrokken om zo de houtworm en ander 
ongedierte te doden. Daarna werden zij naar een 
houtsnijder in Belgiè gebracht om o.a. de vleugels 
weer wat te dichten. Uiteindelijk werd het 
schilderwerk door Bert Strik gerestaureerd en was 
hij blij dat, ondanks zijn plotseling ontdekte zeer 
ernstige ziekte, de engelen weer voor de Kerst terug 
waren. Zodra het hem weer mogelijk is zal hij aan 
mogelijk zijn/ons laatste project beginnen “Moeder 
Maria met kind op de arm”.  
Wij zijn blij met de terugkeer van de engelen, maar 
moesten met lede ogen toezien hoe een zieke 
restaurator zijn Kerstmis tegemoet ging. Schroom 
niet om deze fantastisch gerestaureerde beelden na 
de H. Mis een keer van dichtbij te bekijken.  
Zij staan er voor ons allen! 

De restauratie 
Nu de steigers erbij staan en het dak van heel 
dichtbij bekeken kan worden bleek dat niet alleen de 
leien maar ook de koperen haken op het schipdak 
aan de kerkhofzijde zeer ernstig verweerd te zijn. Er 
beginnen leien uit te zakken. Het voetlood zou daar 
moeten worden vernieuwd, maar om dat te doen 
zouden er nog meer leien beschadigd worden. 
Bovendien bleek ook de goot veel slechter dan 
gedacht en oplappen zou dus maar een tijdelijke 
oplossing zijn. Aan de oostzijde is het in feite 
eenzelfde negatief verhaal. 
Het voorstel van de bouwadviseur aan het 
parochiebestuur was daarom: de forse steigers die 
er nu al staan voor de dakkapellen wat uit te breiden 
en het schipdak beiderzijds definitief goed aan te 
pakken. De leien, het lood en de goten zouden 
daarom vernieuwd moeten worden. Aangezien de 
steigerkosten iedere keer een behoorlijke kostenpost 
zijn en uitstel opnieuw steigerkosten + lekkages 
betekenen, heeft het bestuur besloten om met dit 
voorstel in te stemmen. Een goedkeuring hiervoor is 
naar de bisschop gestuurd. Indertijd werd naar 
aanleiding van een rapport van Monumentenwacht 
door de bouwadviseur een bestek opgesteld voor 
een meerjarenplan BRIM-restauratie, dit werd 
goedgekeurd door de bisschop en de Rijksdienst van 
Monumenten. De huidige tegenvallers werden toen 
nog niet ontdekt. Het Nationaal Restauratiefonds 
betaalt 65% van de kosten, de overige 35% zijn 
voor rekening van de parochie.  
Ik probeer u op de hoogte te houden. 
 
Alexa 
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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 

Oerle krijgt een Dorpsraad! 
 
Al jaren hebben we een Wijkplatform en ook OWWO 
is actief. We weten elkaar in Oerle goed te vinden, 
dat zie je aan de resultaten die we samen boeken. 
Wij, inwoners van Oerle, denken graag mee over de 
leefbaarheid in ons dorp. Maar ook over de inrichting 
en de voorzieningen die we willen realiseren. Het 
zojuist opgeleverde dorpsontwikkelingsplan is 
helemaal vanuit Oerle ontstaan en gerealiseerd met 
medewerking van bewoners van Oerle, gemeente 
Veldhoven en provincie Noord Brabant. Iedereen in 
Oerle heeft daarop invloed kunnen hebben en zo 
hoort het ook. 
 
Ontstaan 
Om dat in de toekomst nog beter te kunnen, hebben 
oerlenaren binnen het Wijkplatform en OWWO 
samenwerking gezocht en besloten om een 
dorpsraad op te richten in de vorm van een 
vereniging. Een vereniging heeft een juridische 
status, die OWWO en het Wijkplatform niet hebben. 
Bovendien scheelt het in de overlap van de 
activiteiten. Een commissie, waarin 2 
afgevaardigden van het Wijkplatform, 2 
afgevaardigden van OWWO en een oud-notaris 
zitting hebben, is 5 keer bij elkaar geweest om alles 
praktisch en juridisch af te stemmen. Zo zorgden zij 
o.a. voor statuten en een huishoudelijk reglement. 
In de komende weken zullen zij ook een tijdelijk 
bestuur van de dorpsraad benoemen. 
 
Opzet 
In dat bestuur zitten mensen met verschillende 
achtergronden, die ieder een van de volgende 
sectoren vertegenwoordigen: Zorg en Welzijn, Jeugd 
en onderwijs, Sport, cultuur en recreatie, Algemene 
zaken. In het voorjaar van 2014 volgt een peiling en 
wordt het definitieve bestuur benoemd.  
De eerste taak van het tijdelijk bestuur is het 

Dorpsraad in Oerle 

werven van leden. Per huishouden kan één persoon 
lid worden. Het zal duidelijk zijn dat hoe meer leden 
de dorpsraad heeft, des te meer draagvlak er is. Dat 
is belangrijk in de contacten met de overheid 
(gemeente Veldhoven) en andere instanties. 
 
Doel van de Dorpsraad 
Bijna letterlijk uit de statuten: Het stimuleren van 
zaken die in het belang zijn van de leefbaarheid in 
Oerle. Denk aan voorzieningen op het gebied van 
welzijn en zorg, het behoud van de kerk, veiligheid 
en veel andere zaken. Het vergemakkelijken en 
bevorderen van het contact met de gemeentelijke 
overheid en andere overheids- of particuliere 
instellingen, zoals bijvoorbeeld Woningstichting Aert 
Swaens, Severinus, de buurtbrigadier, etc. Het 
bevorderen van initiatieven en maatregelen, die aan 
de bevolking van Oerle ten goede komen. De 
dorpsraad moet een klankbord zijn voor alle 
inwoners van Oerle. Het bestuur overlegt met 
overheidsinstanties zoals de gemeente, met als doel 
om tijdig geïnformeerd te worden en om in een 
vroeg stadium betrokken te worden bij 
beleidsvoorbereiding van de gemeente Veldhoven 
betreffende Oerle. 
 
Werk aan de winkel! 
Al met al is er door het bestuur van de dorpsraad 
nog veel werk te verzetten. De vrijwilligers die dit op 
zich gaan nemen doen dit graag en met veel passie. 
Want we willen in Oerle zelf mee beslissen waar het 
met Oerle naar toe gaat. Inspraak is een groot goed 
en een dorpsraad met veel leden is daarvan de 
basis. Binnenkort hoort u meer over de vorderingen. 
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Buslijnen vanaf 06-01-2013 

LIJN 18 WIJZIGT 
IN LIJN 16 EN 116  
 
 
VERTREK VANAF ROTONDE PLATANENLAAN 
NAAR STATION EINDHOVEN   
   
MAANDAG T/M. VRIJDAG: 
Vanaf 06.10 uur elk half uur tot 17.40 uur: Lijn 16 
Vanaf 18.10 uur elk half uur tot 20.40 uur: Lijn 116 
Vanaf 20.40 uur elk uur tot 23.40 uur:   Lijn 116 
 
ZATERDAG: 
Vanaf 07.40 uur elk uur tot 10.40 uur:  Lijn 116 
Vanaf 11.10 uur elk half uur tot 19.40 uur:  Lijn 116 
Vanaf 20.40 uur elk uur tot 23.40 uur:  Lijn 116 
 
ZONDAG: 
Vanaf 8.40 uur elk uurr tot 23.40 uur: Lijn 116 
 
 
VERTREK VANAF STATION EINDHOVEN NAAR 
ROTONDE PLATANENLAAN 
 
MAANDAG T/M. VRIJDAG: 
Vanaf 06.41 uur elk half uur tot 17.39 uur: Lijn 16 
Vanaf 18.09 uur elk half uur tot 19.39 uur:  Lijn 116 
Vanaf 20.09 uur elk uur tot 00.09 uur: Lijn 116 
 
ZATERDAG : 
Vanaf 08.11 uur elk uur tot 10.11 uur: Lijn 116 
Vanaf 10.41 uur elk half uur tot 19.09 uur: Lijn 116 
Vanaf 20.09 uur elk uur tot 00.09 uur: Lijn 116 
 
ZONDAG : 
Vanaf 09.09 uur elk uur tot 00.09 uur: Lijn 116 
 
 
Route Lijn 16: 
(via Cobbeek/ Zeelst/Noord Brabantlaan) 
Platanenlaan – Het Struweel – Het Lover – 
Heemweg/Centrum –Heuvelstraat - Huize Sele 
Kruisstraat - Heistraat - Hurksestraat – Bredalaan - 
Evoluon - Cederlaan - Strijp S. - Glaslaan - 
Philipsstadion - Piazza - Station. 
 
Route Lijn 116:  
(via Cobbeek / Zeelst/De Hurk) 
Platanenlaan – Het Struweel – Het Lover – 
Heemweg/Centrum –Heuvelstraat - Huize Sele 
Kruisstraat - Heistraat – Meerenakkerweg - 
Beemdstraat/Hurksestraat - Lodewijkstraat - 
Hastelweg - Willem de Rijkelaan - Jozef Eliasweg – 
Gagelstraat – Wilhelminaplein - Piazza Station. 
 
Zie voor uitgebreide en gedetailleerde 
informatie: 
http://www.hermes.nl/reizen-met-hermes/14 

IVN Veldhoven/Vessem 

Aerdmennekes, kom mee naar buiten 
allemaal…………. 
  
Het IVN van Veldhoven/Vessem start 
woensdagmiddag 16 januari met de winterronde van 
het Aerdmennekesprogramma. (Groot)ouders met 
(klein)kinderen vanaf vier jaar kunnen onder 
begeleiding van IVN-ers anderhalf uur met of in de 
natuur aan de slag. 
  
Het winterprogramma ziet er als volgt uit: 
  
16 januari vleermuizen leren kennen en maken 
23 januari vogels in de winter / voederplank maken  
30 januari allerlei soorten zand, spelen met zand, 
 zandschilderij maken 
6 februari alles over dennenappels 
13 februari seizoenswandeling Sprankelse bossen  
20 februari  nestkastje en vlinderkastje maken 
  
Voor nadere info ga naar http://ivn.nl/afdeling/
veldhoven-vessem/nieuws. 
  
Deze zes activiteiten krijgen een vervolg in de lente, 
de zomer en de herfst van 2013. 
Voor 5 euro per middag doet u met uw (klein)kind
(eren) mee aan deze binnen- en buitenactiviteiten, 
van 15:00 tot 16:30 uur.  
 
De meeste activiteiten vinden plaats in ons gebouw: 
D'n Aard, Ariespad 5 in Veldhoven. Als we op een 
andere plaats starten, wordt dit meegedeeld en op 
onze website geplaatst. 
 
U kunt zich aanmelden op 
aerdmennekes@gmail.com voor een of meer 
activiteiten. Ook kunt u terecht bij Rein Kieviet,  
tel. 06-48564446 voor meer informatie. 
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Overpeinzingen 

Oudjaar is gegaan. Geen seconde 
later dan hij moest, want hij wilde 
toch beslist zolang mogelijk blijven. 
De laatste minuten voor hij moest 
gaan bedacht hij hoe het jaar 
verlopen was. 
Wat was hij trots geweest toen hij een jaar geleden 
als Nieuwjaar was binnengekomen! 
Hij zat vol goede ideeën en was van plan om alles 
veel en veel beter te doen dan het jaar voor hem 
had gedaan. 
Hij zou alle wensen van de mensen in vervulling 
laten gaan en het jaar zou werkelijk het allermooiste 
jaar van de eeuw worden. 
 
Toch was er veel heel anders gegaan dan hij gewild 
had. 
De wensen en de verwachtingen van de mensen 
waren te groot geweest om allemaal waar te maken. 
Natuurlijk had hij wel een aantal mensen gelukkig 
kunnen maken, maar er waren ook zoveel wensen 
geweest, die hij echt niet kon vervullen. 
En er waren ook dingen gebeurd waar hij niets aan 
kon doen, maar die beslist niet altijd even leuk 
waren geweest. 
Buiten zijn wil om waren er mensen geweest die 
verdrietig en droevig waren geworden in zijn jaar. 
Mensen die verlies hadden geleden op welk manier 
dan ook. 
 
Oudjaar zelf was er ook verdrietig door geworden en 
hij had gewild dat hij langer de tijd gehad had om 
alles weer mooi en goed te kunnen maken voor alle 
mensen. 
Maar helaas … zijn tijd zat erop en hij moest plaats 
maken voor Nieuwjaar, dat al lang voor hij mocht, 
wilde beginnen aan zijn taak. 
Hij had gezien hoe Nieuwjaar voor de deur stond te 
popelen om binnen te komen, maar Oudjaar had de 

deur stevig in het slot gelaten, want hij zou geen 
seconde vroeger gaan dan hij zou moeten.  
Wie weet kon hij in die laatste korte tijd die hem 
nog restte toch nog wat geluk geven aan de 
mensen, die hem eigenlijk niet meer wilde hebben. 
Ze waren hem zat, dat had hij gemerkt aan de 
mensen die al volop inkopen gingen doen om het 
Nieuwjaar straks luidkeels te kunnen begroeten. 
En toen de klok voor de laatste keer 12 had 
geslagen, moest Oudjaar de sleutel van het slot wel 
omdraaien. 
Oudjaar zelf verdween stilletjes en ongemerkt door 
de achterdeur om nooit meer terug te komen. 
 
Nieuwjaar kwam triomfantelijk binnen, begeleid door 
luid geknetter van vuurpijlen, gillende 
keukenmeiden en knallende champagnekurken. 
De meeste mensen waren blij en lieten dat duidelijk 
merken door elkaar te omhelzen en alle goeds toe te 
wensen met dit hoopvolle nieuwe jaar. 
 
En Nieuwjaar nam plaats op de zetel die de zijne zou 
zijn heel dit komende jaar! 
Hij Nieuwjaar zou alles beter doen dan het vorige 
jaar. Hij zou de mensen gelukkig maken en al hun 
wensen laten uitkomen. 
Hij, Nieuwjaar, zou dit jaar maken tot het meest 
fantastische jaar van de eeuw! 
 
Laten we hopen dat dit Nieuwjaar inderdaad veel 
moois voor iedereen zal brengen. 
 
Thea. 
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Lourdes-bedevaart 

20 t/m 28 mei: 9-daagse N.L.Z 
busbedevaart naar Lourdes, een 
belevenis. 
 
Lourdes, de plek waar iedereen kracht, inspiratie, 
geloof en nieuwe energie kan vinden. De plek waar 
hemel en aarde elkaar raken. Lourdes doet iets met 
mensen. Een bedevaart naar Lourdes zorgt er voor 
dat u het leven van alle dag weer wat gemakkelijker 
aankunt. Ieder heeft zijn eigen persoonlijke reden 
om op bedevaart te gaan. Al vele jaren organiseert 
de N.L.Z, een erkende bedevaartsorganisatie, goed 
verzorgde reizen naar Lourdes met de trein of het 
vliegtuig. In 2013 ook weer bij voldoende 
belangstelling met de bus, van maandag 20 t/m 
dinsdag 28 mei. Deze busreis is een bedevaartreis 
met een toeristisch karakter. Er worden mooie 
plaatsen bezocht, waaronder Reims, Nevers - waar 
Bernadette ligt opgebaard - en op de terugweg de 
bedevaartsplaats Rocamadour.  
 
De reis is met een 
comfortabele bus voorzien van 
bar en toilet, het verblijf is in 
goede hotels. Alle kamers 
hebben een eigen douche of 
bad en toilet. In Lourdes 
sluiten we op woensdag aan 
bij de ongeveer 700 pelgrims 
die met de trein of het 
vliegtuig zijn gekomen. We 
doen mee met de officiële 
internationale- en de N.L.Z 
vieringen. Daarnaast zijn er 
vieringen met onze eigen groep en bekijken we de 
verschillende plaatsen die belangrijk zijn geweest in 
het leven van Bernadette o.a. het geboortehuis, de 
doopvont waarin zij gedoopt is, het cachot waar zij 
woonde tijdens de verschijningen, de grot en nog 
verschillende andere bezienswaardigheden.  

Ook maken we een uitstapje naar de Pyreneeën.  
De bedevaart wordt begeleid door reis- hotelleider 
Jos van der Heijden uit Best en  
pastoor A. Verschure. ( beiden zijn al jaren 
vrijwilliger bij de N.L.Z bedevaarten) 

Nadere informatie: 
 
Reissom: € 795,--- pp.  
(volledige verzorging, op basis van 2-pers.kamer)  
Inclusief: 
• Vervoer in een luxe touringcar 
• Ontbijt, diners, lunches en overnachtingen 

onderweg vanaf diner eerste dag 
• Verblijf in Lourdes op basis van volpension in een 

3 sterren hotel 
• Pelgrimsboekje en bedevaartinsigne 
• Nederlandstalig programma in Lourdes samen 

met andere N.L.Z pelgrims. 
• Medische en organisatorische ondersteuning in 

Lourdes 
• Reisverzekering en annuleringsregeling 
• Reis- hotelleider: Jos van der Heijden. 
• Pastorale begeleiding : pastoor A. Verschure. 
 
Voor aanmelden en/of nadere informatie kunt u 
contact opnemen met: 
Jos van der Heijden, tel. 0499 - 373779.  
E-mail: vwkn.lourdes@gmail.com  
kantoor bedevaartsbureau N.L.Z. 043 - 321 57 15 
(Janine Moenen of Chantal Piters) 
Pastoor A. Verschure 040 - 2051575  
 
(na aanmelding wordt u bezocht door de reisleider, 
vooraf is er nog een kennismakingsbijeenkomst met 
alle deelnemers in de kerk te Knegsel). 
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Toneel ‘Muggenhol’ 

Toneel buurtvereniging ‘Muggenhol’ 
 
Op 16 en 17 februari speelt buurtvereniging 
Muggenhol het volgende stuk:  
“Dat staat in de sterren” 
De uitvoeringen zijn in de zaal van  
“Vreugde Zij Ons Doel”, aan de Blaarthemseweg in 
Zeelst. 
 
Kaarten kunnen besteld worden bij de familie 
Kuijpers, telefoon 040-2530906, tussen 18.00 en 
19.00 uur. 
 
Tuur Ramselaer is een grote moderne veeboer die 
ook de toneelclub regisseert. Maar …. hij is erg 
bijgelovig en trekt nogal veel op met een 
sterrenwichelaarster en haar zus. Die twee maken 
handig gebruik van zijn bijgelovigheid, met het oog 
op zijn rijkdom. Wat zich hierbij afspeelt kunt u zien 
in deze vlotte uitdagende komedie die een gelukkige 
mix is van moderne tijd en ouderwets bijgeloof. Het 
publiek kan zich weer verheugen op een heerlijke 
ontspannen avond van het ‘Muggenhol”.  

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 
een aantal boeken (géén encyclopedieën!) heeft 
liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
liggen 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 wat 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 

BIO Valentijnsactie 

Op donderdag 14 februari is het 
weer valentijnsdag! En natuurlijk 
zullen de BIO-meiden zoals elk jaar 
de kou weer trotseren om langs de 
deuren te gaan met hun 
valentijnskoeken! 
Deze keer op valentijnsdag zelf 
tussen 18.00 en 20.30 uur. 
Met de opbrengst kunnen ze leuke activiteiten 
blijven doen én lekker blijven korfballen! 
Lieve Oerlenaren; ook dit jaar hopen zij weer op 
jullie steun!  
Een leuk valentijnscadeau voor je geliefde of 
gewoon om lekker zelf op te peuzelen bij een kop 
warme chocomel... 



13 

jan1.joosten@kpnplanet.nl 

Oersmakelijk 

Deze maand een recept van Myrthe Binnendijk. 
 
Hannie vroeg mij of ik ‘de pollepel’ van haar wilde 
overnemen en dat vind ik erg leuk. Ik was er al snel 
over uit dat ik ‘De romige penne van Sonja Bakker’ 
als recept in ‘de Koers’ wilde zetten.  
Dit recept is natuurlijk niet 
origineel van mij, maar van 
‘Sonja Bakker’. Ik heb dit 
recept gekozen, omdat dit 
het eerste recept is wat ik 
met mijn vriendinnen Anne 
en Anouk samen heb 
gemaakt. We koken 
regelmatig samen, dus het 
leek mij een leuk idee om 
één van ‘onze’ recepten te 
gebruiken.  
 
Ik heb dit recept natuurlijk ook gekozen omdat het 
erg lekker is. Uit ervaring kan ik dan ook zeggen dat 
het erg goed gegeten wordt door kinderen.  
 
Recept: ‘Romige penne van Sonja Bakker’ 
(voor 4 personen) 
 
Benodigdheden: 
♦ 400 gram volkoren penne 
♦ 250 gram mascarpone 
♦ 200 gram hamreepjes 
♦ 250 gram (kastanje)champignons 
♦ 3 bosuitjes 
♦ 1 bakje snoeptomaatjes 
♦ 1 zakje geraspte kaas(belegen, of 30+) 
♦ Een grote ovenschaal 
♦ Bakspray, of boter om de ovenschaal in te vetten 

Bereidingswijze: 
♦ Verwarm de oven voor op 220 graden Celsius en 

vet de ovenschaal in. 
♦ Kook de penne in tien minuten gaar.  
♦ Snijd ondertussen de champignons en de 

bosuitjes in plakjes en de snoeptomaatjes in 
partjes. 

♦ Giet de pasta af en doe deze alvast in de 
ingevette ovenschaal. 

♦ Dan roer je de mascarpone door de (warme) 
pasta. 

♦ Als de mascarpone goed door de pasta verdeeld 
is voeg je de (rauwe) champignons, bosuitjes, 
snoeptomaatjes en hamreepjes aan het geheel 
toe en meng je dit door elkaar. 

♦ Als laatste verdeel je de geraspte kaas er 
overheen. 

♦ Verwarm het geheel ongeveer 15-20 
minuten in de voorverwarmde oven, totdat 
de kaas gesmolten is. 

 
Smakelijk eten!! 
 
Om ‘de pollepel’ nog even onder de jeugd te 
houden, geef ik hem door aan  
Anouk van der Velden. Omdat we wel eens 
samen koken ben ik er dan ook van 
overtuigd dat ze een lekker recept weet 
voor in ‘de Koers’. 



14 

 

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 

Uitslag kostprijs 

Uitslag kostprijs raden van een 
pretpakket op de Oerlese Kerstmarkt 
  
Op de Oerlese kerstmarkt stonden de Zonnebloem 
en Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle, 
gezamenlijk achter een van de daar aanwezige 
kramen. In deze kraam waar allerei kerstspullen te 
koop waren, was er ook een mogelijkheid om voor  
€ 0,50 / keer, de inkoopprijs van een 
samengesteld pretpakket te raden. Degene die het 
dichtst bij de aankoopprijs zat werd de nieuwe 
bezitter. In totaal is er 89 keer een poging gewaagd 
om de juiste prijs te raden 
 
De aankoopprijs van dit pakket was € 27,91 
Mevrouw J. v.d. Mierden, Molenvelden 15A, zat er 
met € 27,95 het dichtste bij.  
Gefeliciteerd met uw prijs. 
 
De Zonnebloem en Nieuwe Levenskracht danken alle 
deelnemers voor hun steun. 

Onderstaand bericht ontvingen wij van  
Erika Meershoek, één van de kunstenaars, die de 
ontmoetingshekken mede ontworpen heeft. Het leek 
ons wel leuk om dit berichtje aan iedereen in Oerle 
door te geven. 
 
Besten, 
Nog vol adrenaline van de feestelijkheden bij de 
oplevering van iDOP, de herinrichting, wil ik graag 
laten weten dat ik zeer onder de indruk ben van hoe 
snel en hoe degelijk de hele 'operatie' is verlopen. 
Het ziet er fantastisch uit! Wat moet dat een genot 
zijn om in zo'n mooie omgeving te wonen (en / of 
werken). Mijn complimenten aan het 
gemeentebestuur dat het heeft aangedurfd en niet 
de kwaliteit van het ontwerp heeft wegbezuinigd. Ik 
ben ook trots op de Ontmoetingshekken. Het past 
naadloos in het geheel. Het moest gewoon zo zijn. 
De participanten hebben absoluut de kern van de 
plek weten te benadrukken, je ziet het nu zelfs 
scherper dan voorheen. En Martijn heeft er weer een 
mooi ontwerp van gemaakt. Ik ben niet anders 
gewend van hem. Met grote tevredenheid laat ik het 
project nu los, al kom ik in het voorjaar nog een 
keer kijken, wanneer de voorjaarsvegetatie bloeit en 
her en der mensen aan het 'ontmoeten zijn 
geslagen' op een bankje of zo....! 
 
Tijdens de viering was het al zo donker dat ik 
ongetwijfeld mensen niet heb herkend, mijn excuses 
daarvoor, mijn ogen leveren slecht werk in het 
donker. Bovendien was ik onder de indruk, van de 
hoeveelheid mensen die voor de viering op de been 
waren gekomen, het enthousiasme, de kerstmarkt 
en het prachtige nieuwe plein! 
 
Rest mij jullie allen te danken voor de deelname aan 
de participatie, de gelegenheid die ons is geboden 
de opdracht goed uit te voeren en het warme 
onthaal keer op keer. Ik wens iedereen een fijne 
jaarwisseling en prachtige ontmoetingen in 2013! 
 
Met vriendelijke groet, Erika Meershoek. 
Oerle, 31-12-2012 

Ontmoetingshekken 
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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

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Verslagjes BIO activiteiten 

Zwarte pieten bij BIO: 
 
Het nieuwe jaar is alweer 
begonnen, maar wij willen jullie 
toch nog graag vertellen over de 
Sinterklaastijd. Zoals elk jaar 
kwamen er weer zwarte pieten op de training van de 
E- en F-meiden. 
Sinterklaas kon er niet bij zijn, want die had het veel 
te druk natuurlijk. Maar aan de pieten had hij 
doorgegeven hoe het met onze meiden ging, dus die 
wisten over elke BIO-meid precies te vertellen hoe 
het ermee ging. Natuurlijk kregen ze ook allemaal 
een kadootje; een knutselpakket voor onze 
creatieve meiden! Daarna probeerden de pieten nog 
mee te trainen. Elk jaar leren ze weer een beetje bij, 
maar het blijven natuurlijk pieten; sommige dingen 
konden ze heel 
goed en dan 
opeens deden 
ze weer gek! 
Het was erg 
gezellig en we 
hopen dat de 
pieten volgend 
jaar weer langs 
komen! 
 
 
 

High tea voor de C- en D-meiden: 
  
Op vrijdag 23 november waren de C- en D-meiden 
aan de beurt voor een activiteit en deze keer was 
dat een high-tea! De meiden verzamelden zich om 
18.00 uur bij BIO waar we de avond begonnen met 
een chique soepje, zodat we niet meer zo’n honger 
hadden. Daarna moest er gewerkt worden! De 
meiden gingen namelijk zelf hun hapjes maken voor 
bij de high-tea. Er werden wraps gerold, eieren 
gevuld, sandwiches gemaakt, cupcakes gebakken en 
‘pigs in a blanket’ verpakt. Na een tijd hard werken, 
veel giebelen en een hoop gebras, mochten de 
meiden buiten even lekker uitwaaien. Ondertussen 
werd de tafel mooi gedekt en kwamen de hapjes op 
tafel. Daarna hebben we met z’n allen heerlijk 

gesnoept en 
lekker gekletst. 
Het was een 
prima avond en 
zeker voor 
herhaling 
vatbaar! 
Bedankt 
meiden! 
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Het interview 

‘Oerle is een echt  
Alpe d’HuZes dorp’ 

“Oerle is een echt Alpe d’HuZes dorp”, vindt 
Hans van den Hurk. Jaarlijks beklimt een 
respectabel aantal dorpsgenoten een of meer 
keren de imposante Franse berg om geld 
bijeen te brengen voor de strijd tegen de 
gevolgen van kanker. Ook de Oerlese Stichting 
Team King zet zich hiervoor in. Dit verhaal gaat 
over de Stichting 2climb2raise waarvan Hans 
de voorzitter is. Geheel belangeloos zetten hij, 
zijn partner Nimia van den Merkhof en de rest 
van de stichting zich in om kankerpatiënten 
achterop een tandem op 6 juni de top van de 
Alpe d’Huez te laten bereiken. 
Door Ad Adriaans 
 
In 2010 nam Hans, woonachtig in de Boonberg, zelf 
deel aan het evenement Alpe d’HuZes met een team 
van zijn werkgever Deloitte. Ook het 
daaropvolgende jaar was hij deelnemer, ditmaal als 
teamlid van Climb2raise. Zijn partner Nimia was er 
ook bij. Om koffie te schenken en ondersteuning te 
bieden aan het team. Nimia: “Ik miste iets, de 
mensen die nu ziek zijn…  

Het geld voor onderzoek is fantastisch en hard 
nodig. Dat onderzoek heeft resultaat in de toekomst, 
ik wilde iets doen voor de mensen die nu ziek zijn.” 
 
Ontstaan stichting 
“In september 2011 namen we het initiatief om met 
tandems de berg op te gaan”, vervolgt Hans. “Ik 
ben gaan googelen op tandems en zo kwam ik 
uiteindelijk uit bij Sector2Bikes in Elst. Het is een 
fietsenhandelaar met het hart op de juiste plaats. Hij 
stelde een aantal tandems beschikbaar voor ons. Op 
dat moment hadden we nog geen kandidaten en we 
moesten de organisatie van Alpe d’HuZes nog 
benaderen met de vraag of we mee mochten doen 
met de tandems. Dat werd namelijk nog niet gedaan 
op de manier zoals wij het wilden gaan doen. Voorop 
een captain, en achterop een (ex-)kankerpatiënt. De 
toestemming kwam er en zo ontstond de Stichting 
2climb2raise.” 
 
Stokers bezoeken 
Oproepen in diverse media leverden al een aantal 
deelnemers op. Ook bezoeken aan verscheidene 
ziekenhuizen door Nimia en Paul Schaffer van het 
medisch comité van de stichting leverde deelnemers 
op. Paul Schaffer was huisarts in Eindhoven en ging 
in 2010 met pensioen. “Er kwam weer tijd om te 
gaan sporten en ik pakte het fietsen weer op. Ik 
kwam in contact met iemand van het team 
Climb2raise die vroeg of ik zin had om met het team 
mee te doen. Het gevolg was dat ik in 2010 drie 
keer de berg op fietste. Vervolgens kwam het idee 
van 2climb2raise. Daar wilde ik wel wat tijd in 
steken. Samen met Nimia ben ik stokers 
(deelnemers) gaan bezoeken, waar ze ook woonden. 
We bezochten ze van Nieuw-Vennep tot Zierikzee. 
Er gaat een wereld voor je open als je hoort wat ze 
allemaal meegemaakt hebben. Ze vertelden hun 
verhalen met positieve en negatieve uitslagen. Nu 
kregen ze de mogelijkheid om naar iets toe te 
werken. Gedurende een half jaar training zag je ze 
veranderen. Het lukte om ze naar een doel te laten 
streven.”  
 
Extra uitdaging 
Niet alleen de top bereiken is een doel. Ook het 
inzamelen van een bedrag van minimaal 2.500,00 
euro vormt een uitdaging voor de deelnemers. 
Captains hoeven geen geld in te zamelen. In 2012 
gingen uiteindelijk dertien tandems naar boven.  
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De dertien stokers zamelden samen een bedrag van 
ruim 57.000,00 euro in. Dat is in zijn geheel naar 
het Koningin Wilhelmina Fonds gegaan. Er blijft niets 
aan de beruchte strijkstok hangen bij Alpe d’HuZes. 
 
Een grote familie 
In januari 2012 startte de groep met de trainingen 
om op 6 juni in Frankrijk goed voorbereid aan de rit 
naar boven te beginnen. De captains zijn doorgaans 
al getrainde fietsers, maar dat geldt in het algemeen 
niet voor de stokers. Hans: “Naast de trainingen 
organiseren we ook teambuilding-achtige activiteiten 
om een goede groepssfeer te kweken. Zo groeien 
we gaandeweg toe naar één grote familie. Jong en 
oud door elkaar waarbij alle rangen en standen 
wegvallen. Wij gingen heel discreet met de ziekte 
om, maar onderling waren de deelnemers er heel 
open over. Het is beslist geen zielige groep, er wordt 
gesproken over de sport en de uitdaging.” 
 
Partiële dwarslaesie 
Rik Groenen uit Knegsel was een van de dertien 
stokers die in 2012 een overwinning boekte boven 
op de Franse alp. Hij roemt het familiegevoel dat 
binnen de groep heerste. Rik was eigenlijk nooit ziek 
en sportte veel totdat bij hem in 2010 de diagnose 
kanker werd gesteld. Na een operatie focuste hij 
zich op weer helemaal beter worden en vroeg om 
nieuwe hardloopschoenen die hij boven zijn bed aan 
de papegaai hing. Na vier maanden ziekenhuis met 
zware chemokuren ging hij in augustus 2010 naar 
Blixembos om te revalideren. Vanaf zijn borst naar 
beneden had Rik geen gevoel meer en kon ook niets 
bewegen. Hij kreeg te horen dat hij een partiële 
dwarslaesie had.  

“In 2011 zag ik beelden van Alpe d’HuZes op tv. Ik 
wist er nog niets van, maar het was heel emotioneel 
om te zien. Ik wilde graag in 2012 ook meedoen, 
maar ik kon nog helemaal niets. Ik kon niet eens 
staan, maar wel op een hometrainer zitten.” Artsen 
gaven Rik niet veel hoop, het lopen zou er 
waarschijnlijk niet meer inzitten. De trappers op de 
hometrainer kon hij maar amper rond krijgen, 
noodgedwongen liet hij het idee om zelf deel te 
nemen los.  
In november 2011 probeerde Rik een ritje op een 
tandem met een kennis uit Knegsel. Alpe d’HuZes 
had hem toch nog niet helemaal losgelaten en de 
Knegselse doorzetter kwam op het idee om met een 
tandem de berg op te gaan. Hij kaartte het aan bij 
zijn fysiotherapeut van Blixembos. Die kende het 
bestaan van 2climb2raise en wilde graag samen met 
Rik de handdoek oppakken. En toen kreeg hij 
bezoek van Nimia en Paul. 
 
Rollator 
“Hij kwam met een rollator binnen”, weet Nimia nog. 
“We zagen het in eerste instantie niet zitten omdat 
Rik niet zelfstandig kon staan. Tijdens de tocht is er 
altijd een risico dat je moet afstappen op de helling. 
We hebben er slapeloze nachten van gehad, ze 
wilden het zo ontzettend graag.” Rik: “Ik dacht, we 
gaan het gewoon proberen. Ik zal toch wel op de 
een of andere manier boven komen.” En de groep 
ging ervoor.  
Op Blixembos werd een aangepast programma 
gemaakt voor Rik. Ook trainde hij op een speciale 
fiets van Van Raam met elektrische ondersteuning. 
Deze fiets, de Balance, heeft hem uitstekend 
geholpen om zijn doel te bereiken. Want op dinsdag 
5 juni was het zover: Rik ging achterop een tandem 
naar boven! “We hebben het onmogelijke mogelijk 
gemaakt”, zegt Hans. “Voor onze groep was dit de 
koningsrit”, vindt Paul. “Toen ik boven was kwam de 
ontlading”, vertelt Rik. “Ik ben bijna dood geweest, 
kon lang niets en heb toch de prestatie geleverd om 
naar boven te fietsen. Ik werd een inspiratiebron 
voor de andere deelnemers die de volgende dag 
naar boven zouden gaan. Als ik het kon, moesten zij 
het ook kunnen. Het was een emotioneel gebeuren, 
het was geweldig!” 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

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

Samen tussen duizenden andere renners zal het 
team van 2climb2raise dan op de tandems de lange 
bochtige berg omhoog fietsen. Om, eenmaal boven 
aangekomen, het zoet van de overwinning te 
proeven. 
 
Aanmelden 
Uit gesprekken met artsen, verpleegkundigen en 
fysiotherapeuten komt  naar voren dat zij de 
gedachte ondersteunen dat patiënten door sport 
sneller geestelijk herstellen, hun zelfvertrouwen zien 
toenemen en daarom ook weer eerder hun oude 
leven kunnen oppakken. Om deze redenen heeft 
werken aan de lichamelijke conditie al tijdens en na 
de chemo- en bestralingsbehandelingen, een hoge 
prioriteit. Hiervoor geldt wel dat de patiënten zowel 
door de oncoloog zelf (vanwege de kennis van de 
persoonlijke situatie van de patiënt, de ziekte en de 
behandeling), als door de sportarts (vanwege de 
overige sportmedische aspecten) worden getest of 
en in welke mate zij al tot sport in staat zijn. Maar 
sport als zodanig wordt door allen gezien als een 
instrument om juist na ziekte de psychosociale 
kwaliteit van leven weer sneller op peil te brengen. 
Hebt u zelf als (ex-)kankerpatiënt belangstelling om 
deel te nemen aan 2climb2raise, of kent u iemand 
die deze uitdaging zou willen aangaan? Voor meer 
informatie of aanmelding kan contact worden 
opgenomen met Paul Schaffer (06-51564330) en 
Nimia van den Merkhof (06-10904325). 

Filmpje 
Op de site www.2climb2raise.nl is onder Media-
Video’s een filmpje te bekijken van Rik en zijn 
captain Wouter. Rik: “De reacties op de video 
hebben me al veel gebracht en nog steeds. Ik zit 
nog steeds in een revalidatieproces. De prognose 
was dat ik in een rolstoel zou blijven zitten. Na bijna 
twee jaar is de rolstoel vervangen door krukken. Ik 
wil graag weer gewoon kunnen lopen en met mijn 
kinderen fietsen en voetballen.”  
 
Editie 2013 
Inmiddels is de organisatie al weer volop bezig met 
de editie van dit jaar. Hans: “Het is veel werk. We 
weten nog niet wie er allemaal dit jaar met ons de 
berg op gaan, maar de eerste aanmeldingen zijn al 
binnen. Daaronder is een meisje van 15 jaar dat een 
jarenlange behandeling dit jaar afsluit. Inmiddels 
hebben we al een hotel gereserveerd, bovenop een 
berg naast de Alpe d’HuZes en exclusief voor onze 
groep.” De crisis wordt nu ook merkbaar voor 
2climb2raise. “We hebben nu acht tandems in 
eigendom. Gelukkig hebben we wat mogelijkheden 
om de verblijfkosten in Frankrijk voor de deelnemers 
en hun familieleden enigszins te verlagen. Die 
bedragen voor een aantal dagen toch zo’n € 400,00 
per persoon en dat kan niet iedereen opbrengen.” 
Op zondag 2 juni arriveert de groep in Frankrijk. Op 
maandag wordt een lange oefentocht gemaakt met 
een klim waarin stukken een stijgingspercentage 
van 9 à 10 procent hebben. Dinsdag en woensdag 
zijn rustdagen. Op donderdag 6 juni vindt het 
evenement Alpe d’HuZes weer plaats.  
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Kansarme kinderen in India 

Stichting Pastoor Vekemans Fonds  
‘voor kansarme kinderen in India’ 

 
Help mee kinderarbeid te beperken  

en word sponsorouder van een  
kansarm kind in India. 

Meld u bij ons aan. 
 
Het USCI - Sponsorouderschap. 
 
Door het door ons in 2002 in het leven geroepen 
USCI - sponsorouderschap kunnen via onze 
Stichting ca. 100 kansarme kinderen in India naar 
school. Aan dit sponsorouderschap is veel, veel 
meer behoefte, omdat naar school gaan zeer 
belangrijk voor de toekomst van een kind is. De 
kinderen in de gemeenschappen Tribals en Dalits, 
gemeenschappen waar onze Stichting zich voor 
inzet, zijn zo arm, dat hun kinderen heel vaak niet 
naar school kunnen gaan. In onderstaand schrijven 
leest u er meer over. 

In het noordoosten van 
India liggen de armste 
deelstaten van India, 
waaronder de staten 
Chhattisgarh, Jharhand, 
Orissa, West Bengalen en 
Assam. Reeds lang 
geleden kwamen hier 
missionarissen naar toe 
vanuit België, Nederland, 
Australië, de Verenigde 
Staten, Frankrijk en 

Zwitserland. Zij bouwden er scholen voor de arme 
mensen en voor de gemeenschap van 
achtergestelde kinderen. Daardoor konden veel 
inboorlingen en andere arme mensen in de laatste 
twee eeuwen onderwijs genieten. De zusters, paters 

en broeders deden hun best om ook naar de 
binnenlanden te gaan om bij de mensen het besef 
bij te brengen hoe belangrijk onderwijs voor hen 
was. Door de uitgestrektheid van deze staten was 
het voor de missionarissen niet mogelijk om elk deel 
te bereiken. Bovendien konden door de armoede de 
mensen hun kinderen niet naar school laten gaan.  
 
Het waren niet alleen de missionarissen welke 
zorgden voor hulp. Ook hun families, plaatsgenoten, 
parochianen in hun land van herkomst deden 
daaraan mee. Men begreep de problemen en zo 
kwam er hulp in de vorm van financiële - en andere 
steun. De (inlandse) opvolgers van de 
missionarissen zetten het goede werk voort, 
waarmee hun voorgangers waren begonnen. 
 
Nu willen de inlandse 
missionarissen de meest 
afgelegen plaatsen 
bereiken, om ook daar 
de dorpelingen te helpen 
in vooral onderwijs en 
opvang voor de 
kinderen. We bezoeken 
de dorpen en zien daar 
de erbarmelijke 
omstandigheden waarin 
de mensen moeten leven. In veel inlandse dorpen is 
nog steeds slavernij. Alléén de missionarissen 
durven het systeem aan te pakken en de mensen te 
bevrijden van de onderworpenheid. De dorpelingen 
zijn zich niet bewust van hun rechten en de 
landeigenaren en andere rijken maken gebruik van 
deze onkunde. Daarom willen wij een grote 
inspanning leveren om de kinderen onderwijs aan te 
bieden, zodat zij goede kennis kunnen vergaren om 
hun rechten te verdedigen. We beseffen meer en 
meer dat alleen goed onderwijs hen vooruit kan 
helpen. Wij geloven dat onderwijs hen de kracht 
geeft om meer zelfvertrouwen te krijgen en dit 
zelfvertrouwen helpt hen om voor hun rechten op te 
komen. 
 
Het probleem waar we tegen aanlopen betreft de 
financiering van het onderwijs. De dorpelingen zijn 
meestal zeer arme inlanders (Tribals en Dalits), die 
geen of maar zeer weinig inkomen hebben om hun 
kinderen naar een goede school te kunnen sturen. 
De overheidsscholen geven praktisch geen les. 
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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 

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 

Kinderen gaan naar hun scholen, omdat zij in de 
middag een lunch krijgen, zodat zij tenminste eens 
per dag een maaltijd hebben. 
 
Veel kinderen kunnen de missiescholen bezoeken, 
omdat ze hulp krijgen via sponsorschappen van 
gulle mensen uit Nederland, België en andere 
landen. Er hebben al veel kinderen met hulp van een 
sponsorschap kunnen studeren en velen daarvan 
hebben later een baan kunnen krijgen en helpen nu 
hun families en dorpelingen. Deze families hebben 
hun financiële situatie kunnen verbeteren. Daarom 
vinden wij sponsorschappen zo goed om kinderen te 
laten studeren. 
 
Veel kinderen moeten 
in een hostel verblijven, 
omdat de dorpen waar 
ze vandaan komen ver 
van de school 
verwijderd liggen. Als 
er een tuin bij het 
hostel is verbouwen de 
kinderen zelf hun 
groenten. Maar dat is 
niet genoeg voor een 
heel jaar. Bovendien hebben ze boeken, 
kopieerwerk, uniformkleding, schrijfgerei en nog 
veel meer nodig. Hiervoor moet ook geld 
beschikbaar zijn. Wij zijn altijd onze sponsors zeer 
dankbaar. Zij zijn het ook die de kosten verlichten 
en daardoor de kinderen helpen met een goede 
opleiding en opvang. 
 
Wij bidden voor hen allen, zodat de Goede God ook 
voor hen zal zorgen. De kinderen, de ouders, de 
Zusters en onderwijzers danken al de sponsors voor 
hun gulheid en delen met de behoeftige kinderen. 
 
Moge God allen zegenen. 
 
Zuster Philomena George 
Orde Zusters Ursulinen 
 
 
Uit voorstaande heeft u kunnen opmaken hoe 
noodzakelijk het is voor een kind om naar school te 
kunnen gaan. Hierdoor leren ze zichzelf uit hun 
benarde posities te bevrijden.  

Ze worden mondig en leren te ontsnappen aan de 
uitbuiting van grootgrondbezitters en andere 
vooraanstaande rijken. Kinderarbeid wordt hierdoor 
beperkt.  
Wij hebben diverse kansarme kinderen in onze 
portefeuille die heel graag naar school (willen 
blijven) gaan maar nog op een sponsor wachten. U 
kunt hen daarbij helpen. Wij stellen enkele kinderen 
aan u voor. 
 
Op de foto: Asrita Tirkey. 
Asrita is 22 september 2012 - 6 jaar geworden.  
Ze zit nog op de kleuterschool. 
Ze komt graag naar school. Ze 
leert nu spreken en schrijven.  
Ze houdt van zingen en spelen. 
Asrita woont in een bamboe 
huisje met drie kleine ruimtes. 
Het huisje heeft een tinnen dak. 
Ze hebben geen toilet en ook 
geen elektriciteit. Asrita's vader 
werkt als dagloner. Haar moeder 
is huisvrouw. Ze vinden het 
moeilijk het gezin te onderhouden. Toch willen ze 
graag dat hun kinderen naar school gaan. Wie wil 
Asrita Tirkey verder helpen?  
Voor slechts € 100,00 per jaar is dit al mogelijk. 
 
 
Op de foto: Usha Sandil. 
Usha is 6 jaar. Ze is een aardig meisje. Ze leert 
graag en kan goed zingen.  
Ze is erg actief. Usha woont in 
een huisje gemaakt van mud 
(modder). Het huisje bestaat 
slechts uit 2 kamers.  
Ze hebben geen toilet, water, 
elektriciteit of gas. Usha's 
familie is zeer arm.  
Ze bezitten een stukje grond 
waarop ze wat groenten en 
rijst verbouwen. Hiervan 
hebben ze een klein inkomen. Verder kunnen haar 
ouders maar moeilijk aan werk komen.  
Usha heeft één broer en één zus. Ze zit nog in de 
kleuterklas en verblijft 's nachts bij de Zusters in het 
hostel. Wilt u haar financieel verder helpen?  
Voor € 200,00 per jaar kan Usha naar school blijven 
gaan en intern opgevangen worden. 
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Oerse Muziekavond 

Op 19 januari 2013 wordt door Oerle Wordt 
Weer Oers (OWWO) de jaarlijkse Rabo 
Verenigingsprijs uitgereikt in dorpscentrum  
d’Ouw School.  
 
Wegens een ongeëvenaard succes in januari 2012 
organiseert OWWO in januari 2013 wederom een 
fantastische muzikale avond om de Rabo 
Verenigingsprijs uit te reiken. Het is de tweede keer 
dat OWWO op deze manier de OERSE bevolking op 
de been wil brengen. De drie bands waar alles om 
draait zijn evenals in januari 2012: 
Doomsday, Bakkerij Adams en De Zjoem. 
 
Daarnaast wordt er gewerkt met fantastische 
gastmuzikanten. Dat op deze avond de Rabo 
Verenigingsprijs wordt uitgereikt, wil niet zeggen dat 
het een avond is voor alleen maar verenigingen of 
personen die actief zijn binnen de Oerse 
verenigingen. 
 
Heel Oers van jong tot oud, maar ook 
belangstellenden van buiten Oers, zijn van 
harte welkom. 
 
Uitgangspunt is dat het een gezellige avond wordt  
met muziek, dans en onder het genot van een 
drankje er gezellig kan worden gekletst. 
 
Jaarlijkse Rabo Verenigingsprijs. 
Tijdens de optredens van de bands zal er gestemd 
worden wie de felbegeerde Rabo Verenigingsprijzen 
mogen ontvangen.  
We gaan ervan uit dat in deze tijd van bezuinigingen 
voor iedere vereniging extra financiën van harte 
welkom zijn. 
 
Noteer 19 januari 2013 in uw agenda. 
Het wordt een avond die u niet mag missen. 

Op de foto: Johnson Tirkey. 
Johnson is een orphan. 
Dat wil zeggen dat hij 
géén of nog maar één 
van zijn ouders heeft. 
Johnson heeft twee 
jaren geleden zijn vader 
verloren. Johnson's 
vader was de enige in  
de familie die als 
dagloner wat geld 
verdiende. Nu probeert 
zijn moeder aan de kost 
te komen. De Zusters 
Ursulinen hebben Johnson's moeder, zolang ze geen 
ander werk heeft gevonden, aangenomen als 
huishoudster. Johnson is 6 jaar en gaat naar de 
English Medium School in Ambikapur. Hij zit nog in 
de kleuterklas waar hij nu spelenderwijs het alfabet 
leert. Hij is een beetje verlegen. Omdat Johnson's 
moeder slechts een inkomen heeft van RS 2000 per 
maand (= ± € 35,00), heeft Johnson hulp nodig om 
naar school te kunnen gaan en intern te kunnen 
verblijven. 
Wilt u hem helpen? Voor € 400,00 per jaar is dit 
mogelijk.  
 
 
Bent u al sponsorouder van een kind in India? Praat 
er dan eens over met uw buren, familie, vrienden, 
kennissen en anderen in uw omgeving. Bedenk dat 
uw informatie over de noodzaak van sponsoring van 
zeer groot belang is voor de vele kansarme kinderen 
die dagelijks, vaak onder erbarmelijke 
omstandigheden, op zeer jonge leeftijd zware arbeid 
moeten verrichten. Wij danken u bij voorbaat. 
 

 
Meer informatie: www.pastoorvekemansfonds.nl of 
bel met telefoonnummer 040 – 2540632. 

Investeren in de toekomst is 
investeren in een kind. 

Meld u bij ons aan. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

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

Henri Kox Makelaardij is een makelaarskantoor van 
Henri en Marlies Kox uit Oerle. 
Het kantoor is gestart in 2003 en bestaat dit jaar 
dus 10 jaar. Henri Kox werkt al vanaf 1982 in de 
makelaardij en was voordien ruim 20 jaar werkzaam 
bij RaboMakelaardij Zuid. 
Toen de Rabo-organisatie stopte met hun 
makelaardij-activiteiten heeft Henri deze 
overgenomen en is met het Veldhovense kantoor 
onder eigen naam verder gegaan. 
 
Naast Henri en Marlies (die part-time bij Henri op 
kantoor werkt en part-time op Merefelt) werkt er 
nog een full-time assistent makelaar op hun 
kantoor. Regelmatig werken er studenten of 
stagiaires van de vastgoedopleiding. Momenteel 
springt Ruud v.d. Velden (ook uit Oerle) af en toe 
een dagje bij. 

 

Advertentie in de spotlight 

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

Henri Kox Makelaardij houdt zich bezig met 
bemiddeling bij verkoop en verhuur van woningen 
en kleine bedrijfspanden in Veldhoven en directe 
omgeving. Henri is officieel gecertificeerd als 
registermakelaar-taxateur in onroerende zaken en is 
daarmee bevoegd om te taxeren. 
 
Hoewel de woningmarkt momenteel niet erg goed is, 
lukt het gelukkig nog regelmatig om een woning te 
verkopen of te verhuren. We zitten gelukkig in een 
bedrijvige regio met grote bedrijven als ASML, 
Philips, DAF-trucks en met een ziekenhuis en 
vliegveld in de buurt. Dit trekt veel mensen aan die 
daar gaan werken (vaak ook vanuit het buitenland) 
en die willen allemaal in de buurt wonen. 
 
Het kantoor is gevestigd aan De Reijenburg 42 in 
Veldhoven, vlakbij het City Centrum. 

Het team van Henri Kox, van links naar rechts: 
Henri Kox, Cindy Jansen en Marlies Kox. 
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Column Wil van de Vorst 

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

Wonder 
 
December telde welgeteld één droge dag: de 19e. 
Het was een zegen voor onze kerstmarkt, een klein 
wonder. Toch hield niet iedereen het droog; de 
muziek die avond was zo mooi. Het jeugdorkest, het 
gospelkoor en de harmonie speelden en zongen de 
sterren van de hemel. Sommige bezoekers pinkten 
een traantje weg. 
 
De inwijding van D’n Oerse Hoop was ook mooi. 
Mooi omdat alle kinderen van Oers erbij betrokken 
waren. Mooi omdat er zoveel publiek kwam kijken. 
En mooi omdat het de start was van een 
onvergetelijke opening van ons vernieuwde 
dorpsplein. Toch was het ook mooi om een andere 
reden. Ons mam was de eerste die ernaar vroeg: 
‘Wil, wat was die muziek toch prachtig! Welke 
muziek was dat?’ 
 
Tja, muziek kan je raken. Vaak ook onbewust. Je 
weet dan niet waarom een moment zo 
indrukwekkend is. Ik vind het leuk om ermee te 
spelen. Zo laten we bijvoorbeeld vaak euforische 
filmmuziek horen voor aanvang van de show bij 
Boergondisch Oers. Het publiek raakt dan al 
onbewust in een opgetogen stemming. En iedereen 
maar denken dat het door de alcohol komt. 
Wonderlijk toch? 
 
De muziek die we gebruikten bij de inwijding van 
D’n Oerse Hoop was te horen op Olympische Spelen 
in Londen. Het was speciaal gecomponeerd voor het 
moment tijdens de openingsceremonie waarbij 
zeven jongeren met het Olympisch vuur het stadion 
binnenkwamen.  

Ik was er meteen van onder de indruk. Kippenvel! 
Zoek op Youtube maar eens naar op Caliban’s 
Dream, Isles of Wonder. Luister, sluit je ogen en 
beleef opnieuw hoe de Oerse jeugd hun Hoop ons 
dorp komt binnenbrengen. 

PS.  
Op de foto zie je de RVS-kist met kruikflessen die is 
bijgezet in D’n Oerse Hoop op het Gerard 
Vekemansplein. Meer dan 200 kinderen hebben er 
hun hoop voor de toekomst in gestopt. Wanneer de 
kist weer wordt opgegraven is aan de generaties na 
ons, daar is niets over afgesproken. Het kan 20, 100 
of misschien wel 1000 jaar duren. Er zit ook een 
volle fles kruidenlikeur D’n Oerse Hoop in waarmee 
de schatgravers kunnen proosten op ons, hun 
voorouders. En op de wonderen die D’n Oerse Hoop 
hopelijk heeft voortgebracht. 
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Kindertoneelstuk 

Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’  
speelt eigen productie: 

 
“Ridder Roland en het geheim  

van de regenboog” 
 
Inleiding 
Een lid van onze vereniging, Bart van Eeten, heeft 
een verhaal geschreven voor een kindertoneelstuk. 
Samen met twee andere leden van  
De Vriendenkring, Rick v.d. Velden en  
Hein Hoppenbrouwers, heeft hij het stuk verder 
uitgewerkt. Nadat het toneelboekje gereed was is er 
gestart met de rolverdeling en de repetities. Er is 
binnen de vereniging veel animo om dit stuk mee 
ten tonele te brengen. Het stuk wordt in januari 
2013 drie keer opgevoerd onder regie van  
Agnes Verheggen en Bart van Eeten. Voor de 
generale repetitie worden cliënten van de 
zorginstellingen Donksbergen te Duizel en Severinus 
te Veldhoven uitgenodigd, zij kunnen deze 
voorstelling gratis bijwonen.  
Het wordt gespeeld door leden van de club en een 
aantal enthousiaste gastspelers uit Wintelre. 
 
 
Het verhaal 
De ietwat klungelige Ridder Roland woont in het 
prachtige ‘Binnenste Buiten Bos’ samen met zijn 
helper Gijsbert. Op een dag wordt zijn hulp 
ingeroepen door de kleurenknuffels. Dat zijn hele 
leuke figuren die boven op de wolken wonen en die 
samen de regenboog kunnen maken. Maar zij 
hebben een groot probleem, één kleurenknuffel is 
namelijk verdwenen! Nu kunnen ze geen regenboog 
meer maken en dan komt er aan het einde van de 
regenboog ook geen pot met goud meer!  

De dappere Ridder Roland gaat met behulp van 
allerlei leuke en grappige vriendjes uit het bos 
proberen om de kleurenknuffels te helpen. Maar een 
slechte raaf en zijn helpers, twee eksters, hebben 
snode plannen. Zij bedenken een plan om heel rijk 
te kunnen worden van het goud dat aan het einde 
van de regenboog verschijnt. 
  
Lukt het de ridder en z’n vriendjes om het probleem 
op te lossen? 
Zal de slechte raaf dat kunnen voorkomen? 
Zullen de kleurenknuffels weer allemaal bij elkaar 
komen? 
Zal er nog ooit een regenboog te zien zijn? 
 
Het wordt een heel leuk en spannend avontuur….  
 
Wanneer:  13, 19 en 20 januari 2013   
Waar:  De Rosdoek, Kerkstraat 10 te Wintelre 
Aanvang:  15.00 uur 
Entree:  € 4,- 
 
Reserveren voor deze voorstelling is niet mogelijk. 
 
Meer informatie 
Er is een fraaie poster vervaardigd voor dit 
toneelstuk, een digitale versie daarvan is 
meegestuurd met dit persbericht. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Hein Hoppenbrouwers, 
( 06-53689283 of heinhop@hotmail.com 
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Jaarprogramma KVB Oerle 

Jaarprogramma 2013 KVB Oerle 
 
14-01 Jaarvergadering  
18-02 Opfriscursus verkeer  
11-03 Paasworkshop 
09-04 Leolux rondleiding in Venlo  
 (vertrek 12.30 uur vanaf Kerkplein Oerle) 
15-04 Borstkanker informatieavond, ook voor 
 niet leden 
Mei Libelledag  
13-05 Moederdagviering  
03-06 Heikant Wandeling in Waalre  
 (vertrek 19.00 uur vanaf Kerkplein)   
11-06 fietstocht KVB/KVO 
 (vertrek 13.00 uur vanaf Kerkplein Oerle) 
24-06 Teaparty (bij één van de leden thuis, 
 aanvang 19.30 uur)  
04-09 Lange Fietstocht  
 (vertrek 9.30 uur vanaf Kerkplein Oerle) 
23-09 Ledenavond 
14-10 Lachwandeling  
13-11 KVO/KVB avond  
25-11 Sinterklaasviering 
09-12 Kerstdoe-avond 
16-12 Kerstviering  
 
 
Alle activiteiten vinden plaats in d’Ouw School in 
Oerle en beginnen om 20.00 uur. Tenzij anders 
vermeld. 
 
 
Namen en adressen van het bestuur 
 
Voorz. Petra Tops  Dotterbeek 18 
 5501BH Veldhoven tel.2953359 
 
Penn. Helma vd Maden  Zandoerleseweg 76 
 5507NV Veldhoven  tel.2530650 
 
Best. Dory Spruit   Norenberg 27 
 5508DJ Veldhoven tel.2051509 
 
Best.  Toos Senders  Oude Kerkstraat 57 
 5507LB Veldhoven tel.2052239 
 
Best. Mia Meulenbroek Nieuwe Kerkstraat 20
 5507LS Veldhoven tel.2051919 
 
Best. Hennie Tholen  Oude Kerkstraat 39 
 5507LB Veldhoven tel.2051346 
 
Best. Caroline Tops   17Septemberstraat 1 
 5502EM Veldhoven tel.2533106 

Bedplassen, liever niet! 

Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 
 
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet 
durven logeren bij vriendjes, de vakantie of 
een schoolkamp dat in het water belandt. Daar 
wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 
Daarom organiseert GGD Brabant-Zuidoost op 
dinsdag 22 januari een informatieavond voor 
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd 
die regelmatig in bed plassen.  
 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat 
bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De 
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar 
zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen 
dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is 
een kind moeilijk wakker te krijgen.  
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde 
gewoonte, die u samen met uw kind kunt 
veranderen. 
 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in 
samenwerking met gastsprekers van 
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een aantal 
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond 
krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. 
Ook bespreken we uitgebreid de verschillende 
manieren en praktische tips om het bedplassen aan 
te pakken.  
 
U bent van harte welkom op dinsdag 22 januari in 
het Catharinaziekenhuis, Michelangelolaan 2 in 
Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 
20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 
uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het 
informatiemateriaal, zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u een informatieavond bijwonen? Meld u dan 
aan via onze website www.ggdbzo.nl. Hier vindt u 
ook meer informatie over bedplassen en de datum 
en locatie van de andere informatieavonden. Voor 
vragen kunt u terecht bij de sector 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-
Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 
 
GGD Brabant Zuidoost, partner Centrum voor Jeugd 
en Gezin. 
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Puzzelen: Kinder Sudoku 
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Puzzelen en kleuren: woordslang 
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Uitslag kleur/knutselplaat van december 2012;  
“Kerststal” 

meer calorieën door naar de judo te gaan.  
Daar heeft hij nog niet zo lang geleden zijn gele slip 
gehaald. Aangezien ik geen idee heb wat je moet 
doen om zo´n slip te halen, ik zelf haal ze meestal 
bij de Hema namelijk, vraag ik aan Beau om me dat 
eens uit te leggen. En dat is het volgende: een 
judorol, houdgreep en nog iets. Hij is niet helemaal 
fit, dus weet hij het andere niet meer. Van dat ziek 

zijn is niet heel veel te merken op 
het moment van dit interview…
energie genoeg! 
 
Vanwege het feit dat hij nu heel 
graag de kadobon in ontvangst wil 
nemen, gaan we snel door naar de 
volgende vragen.  
Op de vraag of hij fan van iemand 
is, wordt in eerste instantie 
geantwoord dat hij mama wel heel 
leuk vindt. Als ik de opmerking 
maak “alleen mama..?”, dan vindt 
hij papa toch óók wel heel leuk. 
Natuurlijk kijkt Beau net zoals alle 
kinderen graag televisie. Dan kijkt 
hij op het Disney Junior kanaal  
graag naar tekenfilms zoals Takels 
verhalen en Cars…..en nog meer. 
 
Wat hij verzamelt is iets wat ik de 
laatste tijd vaker hoor… namelijk 
geld! Maar aangezien dat niet met 
bakken tegelijk binnenkomt, 
verzamelt hij schelpen. Oh ja, en 
kleine slakschelpen! Dat mocht ik 
niet vergeten te zeggen. Hij heeft 

al een hele verzameling bij elkaar 
gesprokkeld toen ze op vakantie waren 
in Frankrijk. Dat vindt Renee wel prettig 
omdat ze die dan mooi als decoratie kan 
gebruiken. Nee, niet op haar taarten. 
Maar op het schaaltje waar ook een 
dikke kaars op staat. 
 
Omdat Beau nu toch echt ongeduldig gaat worden 
en zijn aandacht er niet meer bij kan houden, ga ik 
over tot mijn laatste vraag. Heb je ooit al eens 
eerder een wedstrijd gewonnen? Dat heeft hij 
inderdaad. Hij heeft met de pompoenenwedstrijd 
een prijs gewonnen, deze kleurwedstrijd en een 
Geronimo Stilton kleurwedstrijd op school. Wat een 
bofkont! 
 
Zoals altijd nog een korte omschrijving van Beau 
gegeven door mama: Verlegen, enigszins bijdehand 
en een uitslaper. Ik zei al eerder dat er van het 
verlegen/rustige niet veel te merken is tijdens dit 
interview. 
 
Aangezien hij nu heel gretig zijn kadobon aanpakt, 
neem ik aan dat hij al heel snel een kadootje gaat 
kopen! Heel veel plezier ermee en bedankt voor het 
leuke, iets wat chaotische interview. 

Jazeker, we hadden weer een winnaar vorige 
maand! De keuze was niet makkelijk met zoveel 
kleurplaten, maar de keus is uiteindelijk gevallen 
op….drumroffel….Beau Vermaesen 6 jaar jong. 
Beau woont in de A.P. de Bontstraat 10.  
Hij en zijn familie zijn geen onbekenden voor me! En 
voor een heleboel andere Oerlenaren ook niet, 
aangezien Renee –zijn mama- al heel wat taarten 
heeft gebakken voor ze. Zijn 
papa Sebastiaan mag helaas 
niet altijd voorproeven als 
Renee weer een taart  
gebakken heeft…hij zal wel op 
zijn lijn moeten letten. 
 
Qua huisdieren is Beau goed 
voorzien. Hij heeft 2 poezen 
genaamd Spirit en Gimli, en 
een konijn Flappie. Nee, niet 
die flappie..deze heeft tot nu 
toe elke kerst wel overleefd. 
Maar misschien zal er een 
kerst komen waarin het konijn 
toch het loodje legt. Beau wil 
namelijk kok worden als hij 
groot is, en dan is het recept 
konijn wel een basis. Of toch 
maar niet? 
 
Zoals zoveel andere mensen 
ligt hij ook op de bank ziek te 
wezen. Maar ik ga er vanuit 
dat op het moment dat deze 
Koers uit komt, hij al beter is 
en weer naar school gaat. 
Want op school heeft hij het goed naar z’n zin bij juf 
Mariëlle en juf Minke. Hij zit al in groep 3 van de 
combinatieklas 3/4. Vrienden en vriendinnen heeft 
hij veel, maar om het rijtje te beperken houden we 
het bij Timo en Joran. Maar zijn allerbeste vriendin 
is toch wel Eleonore. Samen met Timo en Joran 
speelt hij vaak met Lego. Maar daarnaast speelt hij 
zelf ook graag met z’n houten treinbaan en Lego 
treinen. 
 
Lezen vind hij ook leuk, al geeft hij dat niet 
graag toe. Ik moet ook eerlijk bekennen 
dat ik hem niet vaak zie lezen, maar 
mama vult aan dat hij s’avonds, voor  
het slapen gaan, leest. Gelukkig leest hij 
niet als hij aan het eten is! Want het liefst eet hij 
friet met een frikadel speciaal. En dat wordt een 
zooitje als je daar mee op je leesboek morst! Maar, 
vult hij aan, hij vindt de bami die papa maakt ook 
lekker. Eigenlijk vindt hij alles goed, als het maar 
lekker is, zegt mama er nog bij. 
Om al die calorieën te verbranden zwemt hij elke 
donderdag 1 uur bij de Berkt. Zijn zwemjuffen heten 
Lizzy en Elke. Beau is nog bezig voor zijn A-diploma, 
maar het zal denk ik niet lang duren voordat hij dat 
heeft. Hij mag waarschijnlijk in maart over naar het 
grote bad. Naast het zwemmen verbrandt hij nog 
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Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 28 januari 2013 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 januari 2013’ en druk de pagina af. 

 
Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 
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De volgende kopijdatum is 
28 januari 2013 

2013 

Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Januari 
18 Ophalen groene kliko en plastic 
18 VerVe Vertelfestijn; aula van het 

Sondervick College, Knegselseweg 30 
19 Nieuwjaarsbijeenkomst + uitreiking 

Rabovereningingsprijs in d'Ouw School 
20 TCO: Dagje in de sneeuw 
22 Vrijwilligersavond Stimulans: de Schalm 
26  Ophalen oud papier 
  
Februari  
1 Ophalen groene kliko en plastic 
9 t/m 12 Carnaval 
9 Oerse carnavalsoptocht 
14 BIO: valentijnsactie 
15 TCO: Voorjaarsactiviteit 
15 Ophalen groene kliko en plastic 
18 KVB: opfriscurcus verkeer 
23  Ophalen oud papier 
  
Maart  
1 Ophalen groene kliko en plastic 
11 KVB: Paasworkshop 
15 Ophalen groene kliko en plastic 
22 TCO: Info-avond Braderie 
23 Ophalen oud papier 
29 Ophalen groene kliko en plastic 
30  Rijver. St. Jan: ophalen oud ijzer 
  
April  
7 TCO: Braderie 
9 KVB: Leolux rondleiding in Venlo  
12 Ophalen groene kliko en plastic 
15 KVB: Borstkanker informatieavond 
26 Ophalen groene kliko en plastic 
27 Ophalen oud papier 
  
Mei  
 KVB: Libelledag 
10 Ophalen groene kliko en plastic 
13 KVB: moederdagviering 
24 Ophalen groene kliko en plastic 
25 Ophalen oud papier 

Juni  

7 + 8 Boergondisch Oers 

22+23 TCO: Tieners4Tieners 

  
Juli  

28 t/m  
9 aug 

Vakantieprogramma 

  
Augustus  

8 t/m 11 TCO: Bivak 

24 TCO: Afsluitingsfeest 

3 KVB: Heikant wandeling in Waalre 
7 Ophalen groene kliko en plastic 

11 KVB: fietstocht KVB/KVO 
21 Ophalen groene kliko en plastic 

24 KVB: Teaparty 

22 Ophalen oud papier 

 Ophalen oud papier 
19 Ophalen groene kliko en plastic 
5 Ophalen groene kliko en plastic 

2 Ophalen groene kliko en plastic 

16 Ophalen groene kliko en plastic 

24 Ophalen oud papier 
30 Ophalen groene kliko en plastic 
  
September  
4 KVB: lange fietstocht 
13 Ophalen groene kliko en plastic 
23 KVB: ledenavond 
28 Ophalen oud papier 
  
Oktober  
11 Ophalen groene kliko en plastic 
14 KVB: lachwandeling 
26 Ophalen oud papier 
  

November  

1 Ophalen groene kliko en plastic 
13 KVB: KVO/KVB avond 

  

9 KVB: kerstdoe-avond 

December  

15 Ophalen groene kliko en plastic 

29 Ophalen groene kliko en plastic 
25 KVB: sinterklaasviering 
23 Ophalen oud papier 

27 Ophalen groene kliko en plastic 

13 Ophalen groene kliko en plastic 
16 KVB: kerstviering 

28 Ophalen oud papier 




