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Redactie 
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy, 
Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,  
Annie van der Velden - van Vlerken,  
Miranda van Vlerken - van Iersel, Marlein van de Wiel, 
Janine Zwerink- Nijlunsing. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij de Rabobank in Oerle 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 
NL92RABO0138500819 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 cd/dvd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd). 

Advertentie tarieven 
De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website: 
http://www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

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. 

Colofon 

Verschijningsdata 2015 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

9 05-10-2015  43 (21-10-2015) 

10 02-11-2015  47 (18-11-2015) 

11 30-11-2015  51 (16-12-2015) 
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Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Verloren 
Verloren: Spijkerjasje (colbert) 
 
Zaterdag 15/8, rond 11 uur. 
Na het ophalen ven een prachtige bos dahlia’s kwam 
ik halverwege de Nieuwe Kerkstraat tot de 
ontdekking dat m’n spijkerjasje niet meer op de fiets 
zat. 
Direct terug gegaan...helaas jasje onvindbaar. 
Ik ben er zeer aan gehecht en welke eerlijke vinder 
kan mijn jasje terug brengen, tegen een leuke 
vergoeding? 
 
Veel dank Els Schouten 
 Laar 26 Veldhoven. 

Horeca bedankt! 

Chant’Oers wil de Horeca van Oerle hartelijk 
bedanken voor het mede mogelijk maken van het 
Zomer/Afscheidsconcert op 16 juli jl. 
Mede dankzij jullie is het een zeer geslaagde avond 
geworden. 
Oers Gezellig, Oerse Molenbakker, Zoo Veldhoven, 
Gasterij ’t Dorpsgenot, Schippersstop Lunchroom,  
’t Zand, De Kers, Brasserie De Kers,  
Cafetaria De Kers, d’Ouw School. 
 
Bedankt! Weekendhulp gezocht 

We willen graag een oproep doen voor een  
weekendhulp voor in de Lunchroom bij 
SchippersStop.  
Leeftijd: rond de 18 jaar. 
Van 10.00u tot 19.00u zijn wij 7 dagen geopend. Wij 
hebben al een leuk team maar omdat het steeds 
drukker wordt vinden wij het leuk als er ook jeugd 
uit Oerle bij ons komt werken.  
Mail naar Mieke@schippersstop.nl 

Oproep voor leden 

De dames gymclub wil er graag nog wat leden bij. 
Elke maandag van 20.15 uur tot 21.15 uur wordt er 
in de gymzaal van de Severinus gegymd. 
 
We willen graag nog wat dames erbij. 
Kom op maandag naar de gymzaal Platanenlaan 28. 
 
Of voor meer informatie: 
Henriëtte Schoonen. 
040-2542284 
Email: schoonku@planet.nl 

Veldcompetitie 
Dameskorfbalvereniging BIO 
 
Wedstrijdprogramma BIO1 en BIO2: 
 
20 sept 11.00u BIO2-Prinses Irene3 

13.00u BIO1-NeCa1 
Sportpark de Heikant Oerle 

27 sept 10.35u Rietvogels 2-BIO2 
Sportpark den Droevendaal Riethoven 

 13.00u Flash1-BIO1 
Sportpark Jacobskamp Den Dungen 

4 okt 11.00u BIO2- Olympia/DOS2 
13.00u BIO1- Odisco1 
Sportpark de Heikant Oerle 

11 okt 11.00u  NDZW2-BIO2 
Sportpark de Hoge Heide Vlijmen 

 13.00u Tovido1-BIO1 
Sportpark in Esch 

18 okt 11.00u BIO2-Emos3 
13.00u BIO1- Vessem1 
Sportpark de Heikant 

U bent van harte welkom op ons sportpark  
‘de Heikant’ om onze dames aan te moedigen en/of 
om gewoon even gezellig mee een drankje te 
drinken in onze kantine. 

Tot dan ! 

Dameskorfbalvereniging BIO Oerle 

Veldprogramma BIO 1 & 2 
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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 

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

jan1.joosten@kpnplanet.nl

 

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 
• APK 
• Diagnose 
• Airco-onderhoud 
• Camperonderhoud 
• Schadeherstel 
 

• Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Italiaanse 
autospecialist 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Nieuw bestuur RKVVO 

In mei jl. is grotendeels een nieuw bestuur van 
RKVVO gestart. In die dagen werd door dit 
bestuur, kort na het aantreden, een 
beleidsplan voor de jaren 2015- 2018 
gepresenteerd in een 2-tal bijeenkomsten met 
de leden. Vervolgens is in een extra 
ledenvergadering het bestuur door de leden 
gekozen. 
  
Via het beleidsplan is het de bedoeling dat een 3-tal 
accenten bijzondere aandacht krijgt. Allereerst 
groeien naar een vereniging die steeds meer drijft 
op vrijwilligers. Het moet gewoon normaal worden 
dat actief voetballende leden naast het voetballen 
ook andere verenigingsactiviteiten voor hun 
rekening nemen. Het een vereniging wordt dan een 
vereniging voor en door leden en vrijwilligers. Een 
tweede accent wat zichtbaar moet worden is een 
doorlopende technische lijn vanuit de mini’s naar de 
senioren. We begeleiden trainers/leiders met behulp 
van trainingsprogramma’s trainingen te geven die 
opklimmen in moeilijkheidsgraad overeenkomstig 
het mogelijke in de leeftijdscategorie, maar wel 
herkenbaar voor elke categorie en leeftijd.  

Een derde accent is de communicatie en PR met de 
website als belangrijkste formeel 
communicatiekanaal. Tevens is er ook een 
mogelijkheid om te communiceren via Facebook en 
Twitter. Belangrijkste doel is alle leden en 
vrijwilligers tijdig en snel te informeren over allerlei 
lopende zaken, maar ook naar buiten toe meer 
informatie op te halen en weg te sturen. 
 
Deze uitdagingen zijn alleen te realiseren als we met 
ons allen daaraan werken. Bestuur, commissies en 
vrijwilligers. En natuurlijk zijn onze sponsors niet 
weg te denken. Zij stellen ons in belangrijke mate in 
staat in financiële zin deze doelen te realiseren. 
RKVVO wil een familie-vereniging zijn en daarom 
heeft er op 6 september een spetterend 
openingsfeest plaatsgevonden op het sportpark waar 
iedereen voor was uitgenodigd. 
 
Het is de bedoeling dat RKVVO weer een prominente 
sportieve plek gaat innemen in Oerle. Daar wordt 
hard aan gewerkt en via de Koers van Oers zullen 
we regelmatig iedereen op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen binnen de club.  



4 

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 

 

Regio De Kempen 
06 - 2184 8165 

DE MOBIELE FIETSENMAKER 

VOOR 
Service en onderhoud van  

rollators, rolstoelen,  
gewone en elektrische fietsen 

VOOR 
bij u aan huis of op het werk. 

u hoeft geen lid te zijn. 
 

VOOR 
FIETSACCU-SERVICE 

TESTEN e/o REVISEREN 

VOOR 
FIETS-OMBOUW 

NAAR ELEKTRISCH 

BERT VAN EETEN 
06 - 2184 8165 

bertvaneeten.fietsned@gmail.com 

Eerste lustrum Chant’Oers 
 
Vijf jaar geleden namen twee Oerse dames,  
Angelique Antonis en Helma van der Zee, het 
initiatief om een 30+ koor op te richten. Zij 
plaatsten een oproep in de Koers van Oers om de 
animo hiervoor te peilen. Binnen twee weken kregen 
zij al ruim 30 reacties, hetgeen hun stoutste 
verwachtingen overtrof! Zij gingen op zoek naar een 
dirigent(e) en een toetsenist en vonden bereid: het 
unieke, muzikale en zeer enthousiaste echtpaar  
Bea en Kees de Jong! 
In de weken die volgden werden 
ideeën uitgekristalliseerd, plannen 
geconcretiseerd en spijkers met 
koppen geslagen. 
 
Het resultaat na vijf jaar: 
• een koor, bestaande uit 55 enthousiaste leden: 

sopranen, alten, tenoren en bassen; 
• Bea en Kees die met niet-aflatend enthousiasme 

het koor dynamisch én op toon houden; 
• een uitgebreid luchtig repertoire, bestaande uit 

Nederlandse, Engelse en Italiaanse liederen, een 
aantal spirituele liederen en een uitgebreid 
kerstrepertoire, bijna alles vierstemmig; 

• we repeteren op donderdag van 20.15 uur tot 
22.15 uur in Dorpscentrum d’Ouw School; 

• we hebben zo’n 10 optredens per jaar. 
 
Het initiatief is Oers, de meeste leden zijn Oers, 
vandaar ook de naam “Chant’Oers”, hetgeen wij, 
met ons eigen vleugje Oerse koorhumor, vertalen 
met: “Zingend Oerle”. 
Wij zijn een koor dat met heel veel plezier zingt. 
Er heerst een zeer harmonieuze sfeer binnen het 
koor, lief en leed delen we met elkaar. En dat is niet 
in de laatste plaats te danken aan degenen die de 
toon aan geven. 
Bea en Kees staan niet alleen vóór het koor, maar 
ook en vooral achter het koor!  

Wij hebben met Bea en Kees keihard gewerkt om 
een concert ten gehore te brengen, dat alleszins de 
moeite waard is. Al zeggen we ’t zelf… 
Iemand wiens naam we hier zeker niet mogen 
vergeten te noemen, is Cees van Kampen, 
echtgenoot van één van onze leden, zanger in 
meerdere koren en dirigent. Cees heeft Bea en Kees 
op uitstekende wijze vervangen toen zij voor zes 
weken met vakantie gingen. 
 

Jubileumconcert op 16 mei 
in Dorpscentrum d’Ouw School 

aan de Oude Kerkstraat in Oerle 
van 12.00 uur tot 14.00 uur  

 
Omdat we denken, dat u het misschien ook wel 
prettig vindt om niet uitsluitend naar Chant’Oers te 
hoeven luisteren, hebben we voor u (en voor 
onszelf) uitgenodigd: 
troubadour Jan van der Heijden uit Liempde. 
Ook belangrijk om te weten: neem de kinderen 
gerust mee, er wordt voor ze gezorgd! 
 
Hoewel we al geruime tijd een ledenstop hebben, 
zijn we toch nog op zoek naar tenoren. 
Dus: mannen, opgelet! Ben je tenor en denk je: 
misschien is dat wel iets voor mij … 
Ook niet-tenoren maar wel-belangstellenden zijn 
van harte welkom bij ons jubileumfeestje! 

Foto genomen bij het debuutoptreden op het feest ter 
gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Rabobank Oerle. 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers,  
mei 2004, jaargang 37. 
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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 

Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Dennis Flesch. 
 
Pasta Vongole voor 4 personen 
 

Ingrediënten 
- 4 tenen knoflook 
- 4 sjalotjes 
- 600 gram gewassen vongolen 
- 2 glazen sauvignon 
- 320 gr pasta 
- bosje verse platte peterselie 
- verse peper 
- olijfolie 
 
Bereidingswijze 
* Sjalot en knoflook aanfruiten in olijfolie 
* vongolen (gewassen) en 2 glazen sauvignon erbij 
* 2 min hoog vuur zodat de schelpen open gaan 
* gekookte pasta erbij 
* gesneden peterselie en verse peper erbij 
 
Eet Smakelijk! 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het lekker 
en niet al te moeilijk te bereiden is. 
De pollepel wil ik graag doorgeven aan  
Huub Huijbers. Ik ben benieuwd naar Huub 
zijn kookkunsten. 

Deelname Kerstmarkt 

Deelname aan  
Kerstmarkt Zonderwijk ?! 
Heeft u interesse om deel te nemen aan Kerstmarkt 
Zonderwijk welke op zaterdag 12 december door 
stichting “Ons Zonderwijk” voor het 6e 
opeenvolgende jaar georganiseerd wordt? Meld je 
dan snel aan. Onze Kerstmarkt start om 18.00 uur 
in ontmoetingscentrum “’t Tweespan”, Mira 2 en 
duurt tot 21.00 uur. Afstemmingsbijeenkomst
(evaluatie/wensen) vindt plaats op maandag  
28 september om 19.30 uur in ’t Tweespan. 
 
Voor informatie/ aanmelding: 
Johan Couwenberg,  
Kometenlaan 29,  
5505PN Veldhoven  
( 06 15 20 46 11  
Email: johancouwenberg@hotmail.com 

Boekendienst aan huis 

De boekendienst aan huis brengt 
boeken bij u thuis! Bent u of kent u 
iemand die graag leest maar niet 
naar de bibliotheek kan komen om 
boeken te halen? Denk dan eens 
aan deze gratis service. Bibliotheek 
Veldhoven beschikt over een aantal 
enthousiaste vrijwilligers die de 
gewenste boeken (en/of andere 
materialen zoals gesproken boeken en tijdschriften) 
bij u thuis bezorgen. Meer weten? Meer informatie 
staat op www.bibliotheekveldhoven.nl onder het 
kopje ‘over de bibliotheek’. Of neem contact op met 
Lia Verheijen van Bibliotheek Veldhoven: 
l.verheijen@bibliotheekveldhoven.nl of  
( 040-2532901. 



6 

Parochieberichten: 
 

Overleden: 
† Harrie van der Sanden (74 jr) 
† Nelly Moesskops-Baudewijns (93 jr) 
† Antoon Kockx (76 jr) 
 

Pastoraal team: 
Pastoor R. Franken, Kapelstraat Zuid 18 
(040 – 303 07 60 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78 78 923  
Pater S.R. Malaka, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 – 205 13 50 
Pastor W. Jenniskens, Lange Kruisweg 7 
( 040 – 253 26 15 
Myriam Schoutsen, pastoraal werker,  
p/a Blaarthemseweg 18 
( 06 – 10 05 77 80  
 

KerkWijkCentrum: in de sacristie: op dinsdag 
van 9.30 - 10.30 uur. Gesloten tijdens uitvaart! 
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA, ( 040 – 205 12 02 
(tijdens openingsuren) Iedere dinsdagochtend om 
9.00 uur Eucharistieviering. 
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl 
 

Melding van bediening of overlijden: 
06 – 10 47 52 26 
 

Opgeven van misintenties: 
Misintenties kunnen met naam + datum en 
afzender in een gesloten envelop worden 
doorgegeven bij:  
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205 24 80 of op dinsdagochtend bij het 
kerkwijkcentrum. 
 

Nieuwe parochianen: 
kunnen zich melden via het kerkwijkcentrum, per 
mail (zie boven) of bij Mia van den Wildenberg,  
040 – 205 25 47.  
 

Website: http://www.christuskoningveldhoven.nl 

De parochie 
Openingstijd kerkwijkcentrum 
Op dinsdagmorgen is er wekelijks een H. Mis, 
daarna is het kerkwijkcentrum in de sacristie tot 
10.30u geopend voor een kopje koffie/thee en een 
praatje.  
Bij een uitvaart gaat de H. Mis om 9.00 uur wel 
door, maar is het kerkwijkcentrum gesloten. 
 
The Unity en Frans Loots 
Frans Loots is al zeer lang dirigent van The Unity. 
Samen met zijn koor heeft hij besloten dat op  
31 december de laatste uitvoering zal zijn. 
Momenteel is hij herstellende van een zware 
operatie, maar het gaat niet zo voorspoedig als hij 
zelf zou willen. De vraagtekens achter The Unity 
duiden daar dus op. Wij wensen Frans een 
voorspoedig herstel! 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Zaterdag 19 september: 
 Géén viering in onze kerk! 
19.00 uur: Oecumenische gebedsdienst 

i.v.m.Vredesweek in Immanuelkerk. 
Voorgangers Pastoor Franken en 
Dominee Dekker 

 
Zondag 20 september: 
11.00 uur: Eucharistieviering met alle pastores  

in de Lambertuskerk. 
Tijdens de viering wordt de nieuwe 
roepnaam van de Lambertuskerk bekend 
gemaakt! 

 
Vrijdag 25 september: 
13.30 uur: Huwelijkssluiting van  

Alvin Kuster & Margrita Froon. 
Eucharistieviering met Pater Malaka 
(Messengers of Joy) 

 
Zaterdag 26 september: 
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka  

(The Unity?) 
 
Zaterdag 3 oktober: 
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka 

(Convocamus) 
 
Zaterdag 10 oktober: 
19.00 uur: Eucharistieviering met Pastoor Franken 
 
Zaterdag 17 oktober: 
19.00 uur: Eucharistieviering met Pastoor Franken 
 
Zaterdag 24 oktober: 
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka  

(The Unity?) 
 
Kerkwijkavond in de H. Caeciliakerk 
Op maandag 5 oktober om 20.00 uur is er in de  
H. Caeciliakerk in Veldhoven-Dorp een avond voor 
de parochianen van de H. Caecilia, de Sint Jan en de 
H. Lambertus.  
Deze kerkwijkavond is niet op de eerste plaats een 
informatieavond, maar een avond waar mensen met 
hun vragen en suggesties kunnen komen om (beter) 
de overstap te kunnen maken. Mensen die op deze 
avond verhinderd zijn, zijn van harte welkom op  
dinsdag 13 oktober om 20.00 uur in de  
St.-Maartenkerk, waar een soortgelijke avond voor 
de parochianen van de St.-Maarten, de H. Jozef en 
de H. Willibrordus wordt gehouden. 
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In het weekend van 11 juli was het zo ver, tieners 
voor tieners. Het kamp waarbij de oudste tieners 
zelf bepalen wat ze gaan doen. Om 12 uur werden 
we verwacht op het kampterrein in Wintelre. De 
oudste tieners hadden hier al een nacht geslapen.  
 
De tenten werden opgezet, en nadat dat was 
gebeurd kon het programma beginnen. Er waren 
allerlei spellen bedacht waarbij je samen met je 
groepje tegen een ander team moest spelen. Er 
waren spellen zoals ; buikschuiven, zwemmen, 
voetbal, kwalleballen en nog meer. 
 
‘s Avonds kreeg ieder groepje een pakket waarmee 
ze zelf konden barbecueën. Nadat iedereen had 
gegeten kon het avondprogramma beginnen. We 
begonnen met allerlei leuke spellen die je met je 
groepje  zo snel mogelijk moest doen, en daarna 
was het tijd voor de spooktocht die door de tieners 
uit was gezet. Nadat de spooktocht voorbij was werd 
er door velen nog lang bij het kampvuur gezeten. 
 
De volgende morgen was het al weer vroeg dag, 
want we werden om half zeven door de oudste 
tieners wakker gemaakt voor een dropping. We 
werden met busjes ergens gedropt en moesten de 
weg zien terug te vinden.  
 
Toen we de weg terug hadden gevonden stond er al 
weer een heerlijk ontbijt op ons te wachten. Nadat 
iedereen door het 
regenachtig weer nog wat in 
zijn tent had gezeten, was 
het alweer tijd om naar huis 
te gaan. 
 
TCO en tieners bedankt voor 
het leuke weekend! 
 
Noortje Sanders 

Stichting

Tieners voor Tieners 2015 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

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

Ook Ellen speelde in de Veldhovense Revue. Vorig 
jaar was ze te zien in de rol van dokter  
Van Wijngaarden. Maar al op tienjarige leeftijd stond 
ze in haar eerste productie: ‘Stairway to Paradise’ 
van het Lichtstad Revue Theater. En vader Wim? 
“Die is thuis de grootste grappenmaker”, zegt Ellen 
met een lach. 
Na de Havo volgde ze enkele jaren les aan de 
Willem Nijholtacademie en aan de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten. De lessen Drama en 
Dramaturgie vond ze het meest interessant. 
“Hiervan heb ik het meest geleerd, het bracht 
diepgang en nam vooroordelen weg. Voorheen had 
ik bijvoorbeeld niets met de stukken van 
Shakespeare. Achtergrondkennis kan een verhaal 
heel mooi maken. 
Door de lessen 
Dramaturgie ben ik 
er achter gekomen 
waarvan ik hou, en 
daar horen de 
stukken van 
Shakespeare ook 
bij.” Desondanks 
stopte ze 
halverwege met de 
opleiding. 
“Gaandeweg kwam 
ik erachter dat de 
opleiding toch niet 
was wat ik ervan 
verwachtte.” 
 

Ellen Luijkx start met geven van 
theaterlessen 
 
De jonge leerlingen van Ratatouille Theater 
geven op 13 december hun eerste voorstelling 
in dorpscentrum d’Ouw School. Ratatouille 
Theater is een initiatief van Ellen Luijkx. Vanaf 
9 september verzorgt ze theaterlessen aan 
twee groepen van in totaal 25 jongens en 
meisjes. 
Door Ad Adriaans 
 

‘Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de 
kinderen zijn’. Deze slogan op de website 
www.ratatouilletheater.nl is helemaal van toepassing 
op Ellen. “Vanaf het moment dat ik kon praten, 
speelde ik al toneelstukjes. Al heel snel wist ik dat ik 
daar later meer mee zou willen doen.”  
 
Toneelfamilie 
De goedlachse Ellen komt uit een echte 
toneelfamilie. Broer Teun is inmiddels een bekend 
gezicht in de theaters en op tv. Zus Hanneke 
speelde in de Veldhovense Revue, net als haar 
moeder Hannie die ook jarenlang lid was van het 
Brabants Muziektheater.  

Het interview 

Ellen in de Veldhovense Revue 2008. 

De goedlachse Ellen Luijkx. 
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Kindertheater  
Op de Willem Nijholtacademie kwam ze in aanraking 
met kindertheater. “Dat sprak me heel erg aan. Ik 
vind het heel leuk om anderen iets te leren. Daarom 
maakte ik twee jaar geleden de overstap naar de 
Pabo. Dit is het helemaal voor mij.” In de klas gaf 
Ellen de afgelopen jaren al veel dramalessen op haar 
stagescholen. Van ouders van kinderen kwam de 
vraag: doe jij dit buiten schooltijd ook, want voor 
deze leeftijdsgroep is er nog niets? Ze zag het gat in 
de markt, en zette met Ratatouille Theater een 
instelling op die theaterlessen geeft aan kinderen 
van zeven tot en met dertien jaar. “De ervaring met 
musicaltheater en onderwijs is voor mij een gouden 
combinatie. Beide ervaringen komen van pas bij 
Ratatouille. Ik ben in staat een goede lesopbouw te 
verzorgen en ben didactisch en pedagogisch 
bekwaam.” 

Zang-, dans- en spellessen 
Ellen geeft de lessen in blokken van veertien of 
vijftien lessen, een per week. De kinderen die op 
woensdag 9 september zijn gestart komen uit Oerle, 
Veldhoven en Vessem. “De eerste zeven lessen 
vormen een kennismaking met theater, maar we 
gaan wel meteen de vloer op. Dan volgt er een 
kijkles, en medio november is er een vriendjes- en 
vriendinnetjesles. De deelnemers krijgen zang-, 
dans- en spellessen zodat ze alle drie de disciplines 
kunnen laten zien.” Met beide groepen werkt Ellen 
toe naar een voorstelling op 13 december. “Ik heb al 
twee ideeën voor de voorstelling, maar ik hoop 
vooral op ideeën van de kinderen zelf. Samen met 
de kinderen de voorstelling inhoud geven, vind ik 
het leukst.”  
 
Zelfvertrouwen 
Wat zullen de kinderen in elk geval opsteken? Ellen: 
“Dat alles mogelijk is in theater, maar ook hoe mooi 
het is om samen dezelfde passie te delen. Je krijgt 
er veel zelfvertrouwen van. Kinderen konden van 
tevoren aangeven wat ze wilden leren. Kinderen die 
bijvoorbeeld niet voor een groep durven te zingen, 
help ik over de drempel heen”, klinkt het 
zelfverzekerd. Terwijl ze dit zegt, komt de 
herinnering aan haar debuut als tienjarige weer naar 
boven. “Als tienjarig meisje vond ik het ook heel 
spannend om op het toneel te staan. De steun en 
inspiratie die ik toen kreeg van de volwassen 
tegenspelers hielpen mij over mijn podiumvrees.  
Dat gun ik de kinderen van Ratatouille Theater ook. 

Als ervaringsdeskundige verwacht ik hen ook die 
steun en inspiratie te kunnen geven.” Ook 
musicalopleiding TOP Veldhoven gaat gebruik maken 
van de kennis van Ellen. TOP Veldhoven verzorgt 
theaterlessen voor jongeren vanaf dertien jaar. Ze 
gaat er zang- en dramalessen geven. En op 
aanvraag geeft ze ook nog workshops theater. 

Voorstelling 
Beide groepen van Ratatouille Theater geven een 
voorstelling in d’Ouw School op zondag 13 december 
vanaf 14.00 uur. De voorstelling duurt hooguit een 
uur. Hiervoor komen vanaf 18 november honderd 
kaarten in de vrije verkoop à drie euro per stuk. 
Kinderen tot en met dertien jaar hebben gratis 
toegang. Kaarten kunnen besteld worden via een e-
mail aan ellen@ratatouilletheater.nl of men kan op 
woensdagmiddag even binnenlopen.  
In februari 2016 begint Ratatouille Theater weer met 
een nieuw blok lessen. Die worden gegeven in 
dorpscentrum d’Ouw School op woensdagen van 
16.00 tot 17.00 uur en bij twee groepen ook nog 
van 17.00 tot 18.00 uur.  
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Hier verschijnt Flyer Panna Toernooi 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Panna-toernooi 
Op een mooie zomeravond waar een vol Oers terras 
genoot van een hapje en een drankje raakten Geert, 
Joost en Carlo aan de praat over het initiatief van de 
DorpsVereniging Oerle om meer activiteiten te 
organiseren rondom de Oerse kermis. De laatste 
jaren neemt het aantal attracties op de kermis af en 
hier wil de DorpsVereniging samen met de andere 
Oerse verenigingen en horeca nieuw leven in blazen. 
Zodoende stimuleren zij de overige verenigingen om 
een steentje bij te dragen aan de Oerse kermis.  
 
Al sprekende kwamen we op het idee een activiteit 
te organiseren waar de twee karakteristieken van de 
horecaonderneming Oers Gezellig en de 
voetbalvereniging RKVVO elkaar kruisen: EEN 
PANNA-TOERNOOI waar gezelligheid en voetbal 
centraal staan.  
 
Misschien denkt u nu een Panna-toernooi...? 
 
Een panna  
(Surinaams voor ‘poortje’, een verwijzing naar de 
voetbalterm ‘poorten’) is een beweging waarbij één 
voetballer de bal tussen de benen van de 
tegenstander door poort. De belangrijkste 
voorwaarde voor een geslaagde panna is dat de 
poortende speler zelf balbezit houdt na zijn 
beweging. Daarnaast is het ook een geslaagde 
panna wanneer de poortende speler scoort door 
middel van het door de benen spelen van zijn 
tegenstander. In het straatvoetbal dat grotendeels 
draait om dit soort bewegingen worden panna's 
gebruikt om de tegenstander buitenspel te zetten. 
Een panna wordt vaak als vernederend gezien voor 
de verdedigende speler. 
 
... En dat in een twee-tegen-twee toernooi! 
 
Het toernooi vindt voor de senioren op 
zaterdagavond en voor de jeugd op zondagmiddag 
plaats. Daarnaast wordt op dinsdagavond ook een 
panalty-shootout georganiseerd waar alle 
liefhebbers een kans kunnen wagen tegen twee 
ijzersterke keepers van RKVVO. Op deze zelfde 
avond biedt Oers Gezellig voor alle bezoekers een 
gratis BBQ aan vanaf 18:00.  
 

Hadden we al verteld dat er mooie prijzen te winnen 
zijn? Meer informatie over het panna-toernooi en de 
penalty shootout vind je op onze posters. 
Inschrijven voor het panna-toernooi kan via het 
inschrijfformulier dat af te halen is bij Oers Gezellig 
en RKVVO. 
 
Tot ziens op de kermis?! 
 
Geert, Joost en Carlo 



11 

Hier verschijnt Oers Kermis Programma 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 www.dehoeve.nu 
 040 - 205 22 66 

Zaterdag 19 september:  
Opening Oers kermis 
 
Hallo jongens en meisjes,  
 
 
 
 
Zaterdag 19 september is het weer zover. De kermis 
in Oerle wordt geopend. Dit willen we graag samen 
met jullie doen. Om 16.30 uur verzamelen we op 
het schoolplein. Alle kinderen van de basisschool en 
peuterspeelzaal en hun ouders zijn welkom. In een 
leuke optocht lopen we naar het kermisplein waar 
we de kermis feestelijk gaan openen.  
 
Voor alle kinderen die meelopen en de kermis mee 
openen, is er een leuke verrassing.  
 
Tot zaterdag 19 september, 16.30 uur op het 
schoolplein! 

 
Openingcomité kermis 2015 
De opening van de kermis wordt mede mogelijk 
gemaakt door de Rabobank, Harmonie St. Cecilia,  
Dorpsvereniging Oerle (DVO), Korfbalvereniging BIO 
en DéDé Danceballet. 

Opening kermis 

Hier verschijnt uiteindelijk de flyer voor 
Oers Gezellig / Oers Kermis 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

 

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 

Voor onze diverse locaties zijn we op zoek 
naar: Enthousiaste vrijwilligers 
RSZK is een organisatie met diverse 
woonzorgcentra, een Revalidatie Centrum voor 
Senioren, hospice. Ons werkgebied omvat de 
gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, 
Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard, 
Veldhoven en Waalre. Zorg op maat, met een lokale 
kleur. Dat is wat wij bieden aan onze cliënten. Op dé 
plek waar zorg nodig is. Aan jonge en oudere 
senioren, chronisch zieken en gehandicapten die als 
gevolg van ouderdom, ziekte of een handicap 
beperkingen ervaren.  
 
Wonen in één van onze woonzorgcentra mag niet 
ten koste gaan van de zelfredzaamheid van onze 
cliënt. In deze woonzorgcentra bieden wij een grote 
diversiteit aan zorg en diensten. Voor iedere 
doelgroep, zoals mensen met een lichamelijke 
beperking of mensen die moeten revalideren. Maar 
ook voor dementerenden. 

Vrijwilligers gezocht 

Vrijwilligerswerk binnen RSZK is niet meer weg te 
denken, noch voor de cliënten noch voor de 
medewerkers. Vrijwilligers dragen een belangrijke 
steen bij aan het welzijn van onze cliënten en de 
sfeer binnen de RSZK. 
 
Wat houdt het werk in? 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen 
ondersteunen bij o.a. de volgende activiteiten:  
 
• gastvrouw/gastheer voor verpleeghuiszorg; 
• gastvrouw/ gastheer voor een aantal restaurants 

op onze locaties; 
• het begeleiden van diverse welzijnsactiviteiten, 

zoals een wandelclub, kienen, spelmiddag, 
schilderclub, enz.  

• gastvrouw/gastheer voor ondersteuning bij 
maaltijden; 

• het aanbieden van individuele ondersteuning aan 
cliënten.  

• gastvrouw/gastheer voor in onze kleinschalige 
woonvormen; 

 
Wanneer? 
Vrijwilligers kunnen bij ons aan de slag op alle 
dagen van de week. U kunt zelf aangeven op welk 
tijdstip en welke dag(en). 
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe gemotiveerde 
vrijwilligers. Samen met u zoeken we naar een 
passende plek. Wij kijken hierbij naar uw wensen en 
mogelijkheden.  
 
Meer informatie? 
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij de 
RSZK en wilt u samen met ons een bijdrage leveren 
aan het welzijn van onze cliënten? Neem dan 
contact op met vrijwilligersbureau RSZK, telefoon 
(0497) 58 42 22. Of stuur een e-mail naar 
vrijwilligersbureau@rszk.nl. 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

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

OVERPEINZING. 
 
Zie je wel! 
Zoals gewoonlijk vandaag weer 
even aan de computer en laat 
nou toch dat ding alweer niet 
doen wat ik eigenlijk op dat 
moment wil! 
Elke keer weer geeft het een 
gehannes van heb-ik-jou-daar en nooit, maar dan 
ook nooit doet dat ding nou eens meteen precies 
wat ik wil. 
Waar zou dat aan liggen, denk ik wel eens.  
En waar is die tijd gebleven dat ik nog braaf met 
potlood op een blad papier aan het schrijven was?  
Dat doe ik tegenwoordig niet vaak meer. Stom 
eigenlijk want dan was ik wel van al dat gedoe van 
die onwillige computer af.  
Maar ja aan de andere kant had ik dan weer wel de 
ellende van elke keer op zoek te moeten gaan naar 
die rot puntenslijper, die natuurlijk nooit te vinden 
was wanneer bij mijn potlood de punt afbrak. 

Overpeinzingen 

Hoe vaak heb ik in het verleden dat ding niet 
vervloekt of mijn potlood ten einde raad maar 
woedend in een hoek gesmeten, omdat ik zelfs met 
een mesje geen perfecte punt aan mijn potlood kon 
krijgen! 
Nee … dan lag het met de pennen waar ik 
mee schreef net even anders.  
Die waren dan ook te kostbaar om 
zomaar in de hoek te gooien. Maar ook 
die dingen waren lang niet ideaal, want 
de pennen vullen gaf ook al weer zo’n 
trammelant! Overal inktvlekken waar die 
niet gewenst waren.  
Tja en toen leek de tijd van de balpennen het meest 
ideaal. Geen gehannes meer met pennen vullen en 
als de balpen het niet meer deed … dan mocht je 
hem met een gerust hart wegwerpen, zeker sinds 
die dagen dat balpennen als snoepje-van-de-week 
geschonken leken te worden bij elke boodschap die 
je deed.  
Logisch dan ook dat er 
mensen waren die zulke 
balpennen gingen sparen, 
omdat elk winkeltje zijn eigen 
naam achterliet op zo’n 
schrijfding.  
Zelf heb ik hier in huis echt 
heel wat verschillende balpennen met opschriftjes. 
En toch … ook ik grijp steeds vaker naar de 
computer wanneer ik iets te schrijven meen te 
hebben. En potloden …? Die hebben bij mij 
regelmatig een min of meer langdurige vakantie en 
heus op maandag hoeven die echt niet meteen op te 
komen dagen.  
Wel heb ik voor de zekerheid nog ergens een 
potloodje liggen hoor. Zo’n mooie met achterop een 
gummetje,  zodat ik altijd iets bij de hand heb om te 
vlakken als ik dat wil.  
Dus je ziet wel ook ik ben een SOF  
(Soms Ontzettende Favoriet) van potloden. 
 
Thea. 
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In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen,etc beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond. 
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl. 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans ! 
U moet de volledige oplossing insturen 
 
De oplossing van Crypto 21 was:  
1. Sint Jan 
2. StrOeks 
3. DorpsceNtrum 
4. VKS 
5. HogEwoning 
6. UitvaaRt 
7. ViteSse 
 
Familienaam: Jonkers 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Mieke van Campen, Annie Eliëns, Fam ten Have, 
Kees Hulshorst, Gerry van der Mierden,  
Zus Sanders, Henriette Segers, Annie Stemerdink. 

1. Een dubbel beroep van het Vakantieprogramma 
(5) 

2. Naar bed, naar bed, zei het kinderdagverblijf (8) 
3. De beroepsgroep Sint Jan riep hard (5)  
4. Bij Knorbaba kun je anders pinnen (8) 
5. Producties van Robert en Dave met de kwast (14) 
6. Valutawaarde van een dorpsblad (5) 
7. Een map van de Dorpsvereniging voor een saluut 

aan nieuwe bewoners (13) 
8. Een spaanse heer en een vrucht wonen naast de 

brasserie (7) 
 

Crypto Oers, puzzel 22 

1                     

2                        

3                     

4                        

5                              

6                     

7                             

8                       

En de 4e Crypto-prijswinnaar is ……. 
Jo ten Have! 
 
Nog voor de 
vakantieperiode 
aanbrak heeft de 
redactie van de Koers 
van Oers weer een 
prijswinnaar 
getrokken uit alle 
goede inzendingen 
van de 5 maanden 
daarvoor. Ditmaal 
werd de naam van 
een zeer trouwe 
Crypto Oers puzzelaar 
uit alle goede 
inzendingen 
getrokken:  
Jo ten Have! 
 
Op woensdag 2 september heeft de voorzitter van 
de Koers de bon uitgereikt aan de blij verraste Jo. 
Vol ongeloof nam zij de tegoedbon van de Oerse 
Molenbakker in ontvangst, terwijl ze zich afvroeg of 
zij nu écht 5 maal de juiste oplossing had 
ingestuurd. Dit misverstand is meteen even 
rechtgezet: iedereen die een goede oplossing naar 
de Koers mailt, krijgt een lootje in ‘de hoge hoed’ en 
maakt zo kans op de prijs. Echter, hoe vaker iemand 
de juiste oplossing instuurt, hoe groter de kans is 
dat zijn/haar naam getrokken wordt. 
 
Jo, geniet van de welverdiende prijs en blijf vooral 
meedoen met de Crypto-puzzel! 

Crypto winnaar 
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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: 

Geschiedenis 
Onze kapsalon is al 3 generaties in de familie. De 
geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1937. 
Bert van de Looy startte toen in één kamertje in een 
huis aan het Hoogeind een ‘salon’ die bestond uit 
slechts een tafel, een stoel en een spiegel. Op 20 
december 2015 bestaat kapper Van der Looy dus 
alweer 78 jaar. 
 
Gelukkig kon Bert al snel het pand op de 
Zittardsestraat krijgen en hij startte daar een 
kapsalon voor het knippen en scheren van heren. Hij 
heeft zelfs een tijdje een sigarenzaak gerund in 
hetzelfde pand. In 1972 nam Cis het over en startte 
in 1986 de damessalon – zo hebben we tot op de 
dag van vandaag een heren- en damessalon in één 
pand. En eind 2012 hebben we het 75-jarig bestaan 
gevierd met de opening van onze vernieuwde salon. 

Advertentie in de spotlight 
Op dit moment wordt de directie van Kapper Van 
der Looy gevormd door Frans, Toos en Noortje van 
der Looy. 

Aktiviteiten 
Voor alle ‘haarzaken’ kunnen klanten bij ons terecht. 
Voor het alom bekende wassen, knippen, föhnen 
maar ook bijvoorbeeld voor verschillende 
kleurbehandelingen of een haarverlenging. En dat 
alles gaat natuurlijk altijd gepaard met Oerse 
gezelligheid en een lekker kopje koffie! 
 
Wat onze kapsalon bijzonder maakt is dat we ons 
gespecialiseerd hebben in haar- en 
hoofdhuidproblemen. Bovendien hebben we een 
kleurconsulente in huis die kleurenanalyses uitvoert. 
Tijdens een kleurenanalyse bekijken we het 
kleurtype van de klant gebaseerd op zijn/haar 
natuurlijke teint, ogen- en haarkleur. 
 
De kapsalon is 5 dagen per week open (zon- en 
maandagen zijn onze rustdagen) en die dagen 
werken we afwisselend met 12 kappers en een 
salonassistente.  
 
Gezelligheid met kwaliteit 
We vinden het belangrijk dat de klant zich thuis 
voelt in onze kapsalon. Natuurlijk werken we met 
hoogstaande producten en gekwalificeerde 
medewerkers, waardoor we ook goede kwaliteit 
kunnen leveren. Kortom: gezelligheid met kwaliteit! 
 
Tot slot 
We hebben regelmatig acties, aanbiedingen of 
nieuwe producten. Houd daarom goed onze website 
of Facebookpagina in de gaten! Bovendien zijn we 
volop bezig met onze webwinkel. Hopelijk kan deze 
op korte termijn de lucht in.  

De vernieuwde kapsalon anno 2012. 

Interieur dames.. 
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Vrijwilligerswerk in Uganda 

Beste lezer, 
 
Wij zijn Cas Meevis en Glenn van Kaathoven en wij 
gaan vrijwilligerswerk doen in Uganda. 

Wij gaan met 20 studenten van het Sondervick 
College en met enkele begeleiders daar mensen 
helpen om hun leven een beetje te kunnen 
verbeteren. Je snapt het zelf vast ook wel, hier is 
geld voor nodig. Wij willen niet bij je langskomen 
om alleen maar geld te vragen, dus hebben we 
bedacht om cakes te verkopen, zodat je wat lekkers 
bij de koffie hebt en wij geld overhouden voor 
Uganda. Wij komen binnenkort bij je aan de deur en 
zouden het fijn vinden als je een cake van ons 
koopt! 
Een halve cake (minimaal 8 plakken) kost €4,00. 
 
Ben je bang dat we niet bij je 
langskomen, dan is de cake ook te 
bestellen, 3 werkdagen van tevoren, 
via vankaathoven@hotmail.com 
 
Vriendelijke groet Cas en Glenn 

Cas Meevis en Glenn van Kaathoven. 

‘Cement’ prepareren… met de voeten! 

Veilig naar school. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

(advertentie) 

 

“Afscheid nemen is het koesteren van herinneringen.  
De tijd van sterven is de tijd van aandacht voor het leven.” 

 
We hebben een nuttig boekje geschreven : “Mijn afscheid, zo wil ik het.” Het informeert u en zet u 

aan tot nadenken over uw eigen afscheid. U kunt het kosteloos aanvragen via de website. 
 

Afscheid nemen vraagt om bijzondere aandacht en tijd. Hierbij kan ik u professioneel begeleiden.  
 

Als DELA verzekerden heeft men een vrije keuze om een uitvaart bij ons in handen te geven. 
 

Lees verder op www.vandevenuitvaarten.nl Van de Ven Uitvaarten Stef : 06 – 21340264 
E-mail stef@vandevenuitvaarten.nl Zandoerle 1 5507 RJ Oerle VELDHOVEN 
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Hier verschijnt advertentie ZuidZorg 
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Goed, de dorpskern is aangepast, er is een randweg rondom Oerle aangelegd en er wordt volop gebouwd. 
Maar tijden veranderen en ook het Dorpsontwikkelingsplan (uit 2009!) is aan revisie toe.  
Tijdens een discussieavond op maandag 28 september (om 19.30 uur in d’Ouw School)  

horen wij graag hoe JIJ over ons dorp denkt. Wat zijn de wensen, wat kan beter, welke invloed  

hebben de nieuwe media, denken jullie na over de toekomst? Graag horen wij  ieders mening  

maar we zijn vooral benieuwd naar de mening van alle nieuwkomers in Oerle en de jeugd!  
We horen graag jullie mening over de volgende onderwerpen: 
− d’Ouw School (toekomst?) 
− Kerkgebouw 
− Vliegveld 
− Wandelpaden/recreatie 
− Zorg aan huis (tijdgeest verandert, hoe voelen mensen zich qua eenzaamheid, sociaal, veiligheid?) 
− Samenhang tussen jong en oud (Gemeente gaat uit van actief burgerschap) 
− Invloed nieuwe media 
− Buurtpreventie/horeca 
− KI/ voorzieningen/winkels 
Natuurlijk is dit lijstje niet compleet. Heb je nog een onderwerp dat hieraan kan worden toegevoegd dan 
horen wij dat graag.  
Meld je aan via: dorpsvereniging@oerle.info of  doe het ingevulde strookje in de gele brievenbus bij  
d’Ouw School of lever het in bij een van de bestuursleden. Tot  ziens op 28 september!  
 
Met vriendelijke groet, 

Bestuur DorpsVereniging Oerle 
"—————————————————————————————————————————————————— 
Naam:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ik kom met ……… personen naar de discussieavond op 28 september om 19.30 uur in d’Ouw School. 
Ik heb nog een onderwerp: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oerle is jouw Dorp!  
Zeg wat je denkt … en zeg wat je wilt! 

Carla Schippers, Boonberg 18  Wim Luijkx Feit 43 Frans Loijen Janus Hagelaarsstraat 13  

Dré Jonkers, Nieuwe Kerkstraat 24  Rini Roosen Stepke 2  Miranda van Vlerken St. Janstraat 50  

Harry vd Zanden Kleine Vliet 1a   
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Open brief aan raadsleden 

Open brief aan de raadsleden van de 
regiogemeenten 
 
Geachte raadsleden, 
 
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen is door de 
heer Alders onlangs een advies aan de 
Staatssecretaris uitgebracht over de tweede fase 
van de groei van Eindhoven Airport. Los van de 
15.000 extra vluchten maakt dit advies het mogelijk 
dat in het zomerseizoen elke nacht 6 vluchten na 
23.00 uur zullen landen en dat het hele jaar door op 
de zaterdagen en de zondagen tussen 07.00 en 
08.00 uur in de ochtend 8 toestellen zullen 
opstijgen. Verder houdt het advies nauwelijks 
rekening met de alarmerende uitkomsten van de 
twee GGD onderzoeken, in die zin dat geen enkele 
serieuze poging gedaan wordt de toename van het 
aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden te 
verminderen door het ontzien van de randen van de 
nacht en het via aanpassing van het groeitempo 
geleidelijk omschakelen naar stillere vliegtuigen. De 
1e en 2e rings regiogemeenten, de BOW en de BMF 
kunnen een dergelijke ontwikkeling niet voor hun 
verantwoording nemen. Daarom hebben zij in de 
laatste fase van het overleg een eindbod gedaan dat 
de volgende elementen bevat: 
 
• Het aantal landingen na 23.00 blijft beperkt tot 3 

(het aantal op historische basis uitgegeven slots, 
dat in 2013 en 2014 voldoende bleek voor een 
gezonde exploitatie van Eindhoven Airport). 

 
• De zaterdag wordt beschouwd als een 

‘doordeweekse’ dag, maar op de zondag mogen 
voor 08.00 uur geen vliegbewegingen op 
Eindhoven Airport plaatsvinden (dit is exact het 
gemiddelde van enerzijds de situatie in 2013 en 
2014, waar zowel op de zaterdag en de zondag 
geen vliegbewegingen voor 08.00 waren 
toegestaan en anderzijds de wens van Eindhoven 
Airport om beide weekenddagen als normale 
werkdagen te beschouwen). 

 

• De groei van het aantal vliegbewegingen wordt 
verlaagd tot een maximum van 2000 per jaar (in 
plaats van de geplande 3500), waardoor er meer 
tijd is om geschikte maatregelen te nemen voor 
het terugdringen van de hinder door bijvoorbeeld 
het inzetten van stillere vliegtuigen, waarvan nu 
de eerste door verschillende 
luchtvaartmaatschappijen besteld gaan worden. 

 
Dit eindbod is tijdens de laatste bijeenkomst van de 
Alderstafel resoluut ter zijde geschoven. Het heeft 
niet geleid tot aanpassingen van het Advies van de 
heer Alders aan de Staatssecretaris, met als 
argumentatie dat verschillende onderzoeken hebben 
uitgewezen dat anders de businesscase van 
Eindhoven Airport niet zou kunnen worden 
uitgevoerd. In dit verband willen we volstaan met de 
opmerking dat in het eindadvies selectief geshopt is 
in de onderzoeksresultaten, sommige onderzoeken 
gewoonweg zijn weggelaten en dat van de 
kanttekeningen die aan de Alderstafel zijn geplaatst 
bij diverse resultaten van de uitgevoerde 
onderzoeken in het advies niets is terug te vinden. 
Daarnaast wordt er veel beweerd als zijnde 
noodzakelijk vanuit de “businesscase” van zowel 
Eindhoven Airport als de betrokken 
luchtvaartmaatschappijen, maar deze beweringen 
worden  nergens navolgbaar inzichtelijk gemaakt of 
met cijfers onderbouwd. De verwijtende toonzetting 
van het Aldersadvies naar de omgevingspartijen is in 
dit licht dan ook ronduit ongepast. 
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Talent gezocht! 

Talent gezocht voor Oerse 
muziekavond! 

Op zaterdagavond 21 november as. organiseert 
het ‘Oers Combo’ voor de tweede keer een muzikale 
avond in café Oersgezellig. Zet die avond dus in je 
agenda! Net als bij de eerste editie in maart zijn we 
op zoek naar zangers en zangeressen die wij die 
avond als band mogen begeleiden. 

Het idee voor het ‘Oers Combo’ ontstond nadat 
Egbert Daal (gitaar), Piet van den Hurk (basgitaar) 
en Jeroen Loijen (toetsen) als combo met het 
Nederpop-optreden van de Oerse en Wintelrese 
harmonie hebben gespeeld. Drummer Paul van den 
Hurk en saxofonist Jos Wevers voegden zich bij hen 
en samen met vele zangers en zangeressen en 
enkele andere bands hebben we er in maart samen 
een gezellige en drukbezochte avond van gemaakt. 

We vragen enthousiaste zangers en zangeressen die 
in november hieraan deel willen nemen om zich 
vooraf aan te melden met het nummer dat je zou 
willen zingen. Dit kan bij bovengenoemde 
muzikanten van het combo of per mail via 
info@egbert-daal.nl. Aanmelden graag uiterlijk  
4 oktober aanstaande, zodat we voldoende tijd 
hebben om de avond voor te bereiden. 

We rekenen weer op een grote opkomst en een 
gezellige avond in november! 

Groeten van het ‘Oers Combo’ 

Omdat een regionaal draagvlak voor het 
Aldersadvies ontbreekt, heeft de Staatssecretaris 
aan de heer Alders verzocht nog een ultieme poging 
te wagen om de verschillende partijen op een lijn te 
krijgen. Naar onze mening mag dit niet betekenen 
dat nu het hierboven genoemde eindbod van de 
regiogemeenten, de BOW en de BMF zodanig wordt 
afgezwakt, dat het uitgangspunt hiervan – het 
terugdringen van het aantal (ernstig) gehinderden 
en slaapgestoorden – wordt ondergraven. We 
constateren dat het standpunt van Eindhoven 
Airport  in de afgelopen periode van onderhandelen 
nauwelijks getuigt van begrip voor het belang van 
hinderbeheersing voor de omgeving, terwijl in het 
eindbod van de bovengenoemde partijen al 
verregaand met de (economische) belangen van 
Eindhoven Airport rekening is gehouden, zeker gelet 
op het in moties e.d. neergelegde standpunt van de 
respectievelijke achterbannen.  
We zijn er van overtuigd dat uw vertegenwoordigers 
aan de Alderstafel uw en onze belangen zo goed 
mogelijk proberen te behartigen, ondanks de grote 
druk die op hen wordt uitgeoefend om alsnog verder 
mee te buigen. Wij willen u oproepen hen daarbij 
waar mogelijk te steunen; onze steun hebben zij in 
elk geval. 
 
De 10gebodenvoorEA, mede namens de BOW,  
de BMF en GvnE. 
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Afsluiting TCO 

Afsluiting TCO, 5 september 2015 
 
Ook dit jaar was de afsluiting van TCO weer bij de 
bijzondere locatie van de hondenvereniging,  
“Mijn trouwe vriend”, aan de Zittard. 
Het werd groots aangepakt i.v.m. het 15-jarig 
jubileum. De grote tent was feestelijk versierd met 
slingers, ballonnen en een bloemetje van Groen en 
Keurig. 
Tieners, hun ouders, oud-tieners en oud- 
bestuursleden werden welkom geheten met een glas 
prosecco, met of zonder alcohol. 
De avond werd ingevuld met geweldige optredens  
van Digital D(Dorus Kuipers), Magic Mike en de band 
van Egbert Daal. 
Het was super! 
Tijdens de avond waren er constant foto's te zien 
van de afgelopen 15 jaar. Natuurlijk was er een 
groot kampvuur en kon men genieten van een 
lekker frietje met snacks. 
 
We hebben wel afscheid moeten nemen van drie 
super kanjers. Esther van de Vorst, Joep van Rooij 
en Wil van Krieken. Ze hebben zich jarenlang 
geweldig ingezet voor TCO. 
Esther, Joep en Wil. BEDANKT! 
 
Het was een gezellige en geslaagde afsluiting. 
Op naar het volgende seizoen. 
Bij deze willen we iedereen bedanken die ooit een 
steentje heeft bijgedragen aan het succes van TCO! 
 
Tiener Comité Oerle. 

TCO kamp Mook 

Wij zijn op kamp gegaan met TCO van vrijdag  
21 augustus t/m 23 augustus 2015 naar Mook. 
Toen we in Mook aankwamen moesten we eerst 
onze tenten opzetten. Bij mijn groepje ging dat 
moeilijk, want de tent was half kapot.  
Nadat we de tent hadden opgezet moesten we bij de 
kampvuurcirkel komen om het programma te 
bespreken. We zouden veel dingen gaan doen. 
’s Avonds hadden we een schuimparty en daarna 
een nachtspel.  
Op zaterdag gingen we naar de Mokerplas daar 
hadden we activiteiten. Onze groep begon met 
zeilen, dat was leuk. Op een 
gegeven moment werd het 
wat saaier en begonnen we 
van de boot af te duiken. In 
de middag waren er andere 
activiteiten voor onze groep. 
Toen mochten we met 
motorbootjes van 4 pk over 
de Mokerplas varen. Dit was 
heel leuk. Als je genoeg had 
van het varen dan kon je 
blobben. Dit was een 
activiteit waarbij je op een 
groot luchtkussen lag en 
hiervan werd je afgeschoten. Dit kwam doordat de 
lucht verplaatste omdat er iemand van tien meter 
hoogte vanaf een hoogwerker op het luchtkussen 
sprong. Ik heb dit wel 6x gedaan.  
 
Na al deze activiteiten zijn 
we weer terug gelopen naar 
het kampterrein. We 
hebben toen een TCO spel 
gedaan. Dat waren allemaal 
kleine aparte spelletjes. 
Na deze spelletjes hebben 
we nog bij het kampvuur 
gezeten. 
Op zondagochtend zijn we 
nog gaan zwemmen in een 
ander stukje van de 
Mokerplas en daar hadden 
ze een groot opblaasbaar 
vlot ingelegd waar je vanaf kon duiken  
en ook op kon zonnen. In de middag hadden we het 
vlot uit het water gehaald en leeg laten lopen. 
Hierna zijn we naar huis gegaan. 
Het was een 
heel leuk 
weekend. 
  
  
Luc Nouwens 

Stichting Stichting
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Hier verschijnt uiteindelijk de flyer voor de Boekenmarkt 
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Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid 
geboden 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 

Onveilige seks gehad in de vakantie of tijdens de 
intro? Doe een soa-test! 
 
GGD Brabant-Zuidoost biedt jongeren 
gratis soa-onderzoek 
 
 
Tijdens vakantie of de intro seks gehad zonder 
condoom? En ben je bang voor een SOA? Loop 
dan niet te lang rond met twijfels en kom 
donderdag 24 september naar het speciale 
soa-inloopspreekuur van de GGD Brabant-
Zuidoost in Eindhoven. 
 
Tijdens de vakantie en introducties vrijen jongeren 
vaker onveilig, wat de kans op een soa (seksueel 
overdraagbare aandoening) vergroot. Daarom 
organiseert de GGD Brabant-Zuidoost een soa-
inloopspreekuur waar jongeren t/m 24 jaar zich 
kunnen laten testen op soa’s. Gratis en anoniem. En 
een afspraak maken is niet nodig. 
 
Waar en wanneer 
Ook een gratis soa-test? Kom donderdag  
24 september tussen 14.00 en 18.00 uur naar het 
inloopspreekuur bij de GGD Brabant-Zuidoost in 
Eindhoven, in de Witte Dame aan het Clausplein 10. 
Voor meer informatie kijk op www.ggdbzo.nl of 
www.facebook.nl/sensebrabant 
 
Het onderzoek 
Om goed op soa’s te kunnen testen is het belangrijk 
dat er minstens twee weken zit tussen het laatste 
onveilige sekscontact en het onderzoek. Jongens 
moeten een potje met (ochtend)urine meenemen, 
meiden kunnen ter plekke een zelftest uitvoeren. 
Binnen 10 dagen volgt de uitslag via een sms-
bericht. Als een soa is vastgesteld, neemt de GGD 
contact op om een afspraak te maken voor 
behandeling.  
 
Sense-jongerenspreekuur 
Het hele jaar door kunnen jongeren t/m 24 jaar met 
vragen over liefde en relaties, veilig vrijen of soa 
terecht bij de GGD Brabant-Zuidoost. Dat kan door 
het maken van een afspraak voor het Sense-
jongerenspreekuur via 0900-369 69 69 (€0,10 per 
minuut). Informatie over liefde, 
relaties, anticonceptie en veilig 
vrijen is ook te vinden op 
www.sense.info, hier kun je 
ook chatten of telefonisch 
advies inwinnen. 

Doe een SOA test! 
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Puzzelen: Beeldpuzzel 
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

( 06-20131761 

Sudoku uitleg 
Hier leren wij jou met een simpele uitleg en 

afbeeldingen hoe je Sudoku moet spelen. We 
bespreken hier de basistechnieken en na het volgen 
van deze les kun jij een makkelijke Sudoku 
oplossen. 
Een puzzel die goed in elkaar steekt, heeft slechts 
één oplossing. Je hoeft niet te raden naar de 
antwoorden (hoewel dat soms wel verleidelijk is). 
Door simpele logica toe te passen en bepaalde 
cijfers te elimineren, kom je iedere keer weer tot de 
juiste oplossing, je hebt absoluut geen 
wiskundeknobbel nodig. 
 
De Sudoku puzzel 
 
De cijfers die je ziet 
in het voorbeeld 
hiernaast zijn 
gegeven door het 
spel zelf. Deze cijfers 
staan vast en deze 
kun je dus niet 
veranderen. Je lost 
de Sudoku op door 
de lege vakjes in te 
vullen met de juiste 
cijfers. Hierbij mag je de spelregels niet overtreden. 
Zo moet elke rij, kolom en rooster de cijfers 1 tot en 
met 9 bevatten in willekeurige volgorde en er mogen 
in deze rijen, kolommen en roosters geen dubbele 
getallen voorkomen. 
De puzzel los je op door naar de gegeven getallen te 
kijken en fictieve scanlijnen te maken om te zoeken 
naar hetzelfde getal in de verschillende rijen. Hier 
komen we later in deze uitleg op terug. 
Bij sommige vakjes is de oplossing niet direct 
duidelijk. Markeer of geef met potlood de mogelijke 
getallen (kandidaten) aan. Je kunt deze later weer 
gebruiken. Hiermee bespaar je tijd en mis je geen 
belangrijke mogelijke getallen. 
De bovenstaande afbeelding is redelijk simpel en 
was één van de dagpuzzels van onze online Sudoku 
website. Hij is op te lossen met behulp van logica en 
de eliminatie van alle mogelijke cijfers, in de 
onderstaande les gaan we werken met deze 
afbeelding. Leuk feitje is dat het aantal gegeven 
cijfers de puzzel niet gemakkelijker of moeilijker 
maakt. Het zijn juist de locaties van de gegeven 
getallen en de combinatie ervan die dat bepalen. 

Hoe speel je Sudoku? 
 
Bij dit voorbeeld scannen we eerst de Sudoku. 
Hiervoor maakt het eigenlijk niet uit waar je begint. 
Mijn tip is om eerst te kijken naar de gegeven cijfers 
die meerdere keren voorkomen. 

Puzzels met veel dezelfde gegeven getallen zijn 
gemakkelijker op te lossen. In dit geval zie je dat 
het cijfer 5 vier keer voorkomt. Bij Sudoku weet je 
dat de 5 maar 1 keer voor mag komen in een rij, 
kolom of rooster. Bovendien weet je dat elke rij, 
kolom en elk rooster het getal 5 moet bevatten om 
het spel op te lossen. Zoals je in het voorbeeld 
hierboven kunt zien hebben we 2 rijen en 1 kolom 
donker grijs gemarkeerd. Dit zijn onze scanlijnen. 
Als je de 2 horizontale donkergrijze lijnen volgt, zie 
je dat beide lijnen het cijfer 5 bevatten, hier kan dus 
geen 5 meer komen in de lege vakjes omdat je nu 
weet dat er geen dubbele getallen in een rij mogen 
staan. De verticale donkergrijze lijn heeft ook een 5, 
deze kunnen we dus ook wegstrepen. Nu is er iets 
gebeurd met het rooster links in het midden. Je ziet 
dat er nog maar 1 leeg vakje is, gemarkeerd door 
ons met een zwarte X. Hier moet dus de 5 komen. 
Nu je een vakje opgelost hebt, kijk je of je dit kan 
helpen bij het oplossen van andere vakjes. In dit 
geval gaat het om nog een 5, kun jij hem vinden? 
Het antwoord is te zien als je goed naar de 
afbeelding in het volgende stukje kijkt. 
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De Nieuwe Van Dale 

THEOLOOG Theo vertelde de waarheid niet  
UITZONDERLIJK begrafenisondernemer op reis  
PAPIER zwaarlijvige Ier  
ACHTERAF min acht  
MINISTER heel kleine ster  
KRAKELING zoontje van een inbreker  
CONTINENTEN inenten op een delicate plaats van 

het lichaam  
PROFEET professor aan tafel  
ANTILOOP middel tegen diarree  
BEDACHT naast bed nummer zeven  
KAARSRECHT recht om kaarsen te vervaardigen  
MAGAZIJN persoon die azijn lust  
VERTROUWEN op een afgelegen plaats trouwen  
UURWERK werk dat per uur betaald wordt  
MINIMAAL sobere maaltijd  
PANAMA moeder eerst, dan vader  
KIESKEURIG tand in goede staat  
MISLEIDER priester  
POLITICUS zoen van een politieagent  
EILEIDER vooraanstaande kip  
KOEPON nachtgewaad voor rund  
MAKADAM schots voor kakmadam  
MINNEKOZEN West-Vlaams voor 'mijn neef'  
ONDERSCHEID toeristenziekte  
OORDEEL lel  
PALING vader van chinees meisje  
POSTWEZEN kinderen van doodgebeten 

postbodes  
SUPERDELUXE onbetaalbare benzine  
TOEZICHT opletten met gesloten ogen  
UITDRUKKING einde van constipatie  
VERZUIPEN drinken in het buitenland 

Op zoek naar de 2 
 
Goed gezien! Daar 
moest dus die andere 5 
komen. Nu we de 2 
vijven hebben ingevuld 
zijn er ineens meer 
mogelijkheden in het 
spel. Scan de lijnen en 
ga op zoek naar de 2. 
Je ziet een 2 in de door 
ons ontdekte verticale 
donkergrijze kolom en 
een 2 in de horizontale donkergrijze rij. Hier kan dus 
geen 2 meer komen, deze lijnen kun je afstrepen. 
Daarna blijft het enige lege vak over waar de 2 in 
hoort, gemarkeerd met een X. 
Ga nu verder met het oplossen van de rest van de 
getallen. Scan alle lijnen en zorg dat je geen 
dubbele getallen hebt. Zo kun je in het voorbeeld 
hiernaast de 4 al ergens kwijt en ook de 9. Lees de 
bovenstaande uitleg nogmaals als je er niet uitkomt. 
 
De open zeven 

Open cijfers noemen we zo omdat deze duidelijk 
open liggen en makkelijk zijn in te vullen. Hoe meer 
getallen je met de scan methode hebt gevonden, 
hoe meer open getallen er te zien zijn. 
In het voorbeeld hiernaast zie je dat de tweede rij 
bijna vol is, 1 cijfer mist nog maar en dat is de 7. 
Als we de 7 hier invullen dan hebben we alle 
getallen van 1 tot en met 9 in deze rij en geen 
dubbele. Deze rij is nu compleet. Dus zoek tijdens 
het scannen altijd naar open getallen, deze zijn 
eenvoudig in te vullen en komen natuurlijk ook voor 
in kolommen en roosters. 
Goed gedaan! Je doorloopt je Sudoku-training lekker 
vlot! Met de scanmethode kun je nu de meeste 
vakjes zelf al invullen. Ga nu door, deze puzzel moet 
in 1 keer op te lossen zijn. Lees voor de moeilijkere 
Sudokus ons artikel over de basis technieken en 
onthoud: oefening baart kunst, speel zoveel 
mogelijk sudoku online en je zult zien dat je steeds 
beter wordt! (bron: http://www.sudokuonline.nl) 
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Uitslag kleur/knutselplaat van juni 2015;  
“dierencirkel” 

volgend onderwerp: 
 
Muziek 
Muziek maken doet Iris op dinsdag bij 
Art4U. De muziekles waaraan ze deelneemt 
heet ‘muziek & beweging’. Degene die ze 
muziek leert maken heet juf Sabine. Bij de 
vraag of ze al weet wat voor muziek- 
instrument ze wil gaan spelen, zegt Iris 
heel overtuigend: gitaar. Als je zover bent 
Iris, dan kom ik graag een keer luisteren! 
Jammer dat ze bij K3 alleen nieuwe 
zangeressen zoeken. Iris vindt het ook 
heel jammer dat K3 uit elkaar gaat, want 
ze vond Kristel, Karen en Josje heel leuk. Josje vindt 
ze de aller-leukste van de drie. Vorig jaar is ze 
samen met mama naar het concert van K3 geweest 
in Eindhoven. Ikzelf ben er destijds ook geweest met 
mijn dochter. Het typetje ‘Koen Kommer’ klonk heel 
bekend in de oren! In de bioscoop –als ik het goed 
begrepen heb- heeft Iris de film ‘K3 in het 
dierenhotel’ gekeken en daar heeft ze net zó van 
genoten. 
 
Sporten! 
Ondanks dat spelen en muziek maken al behoorlijk 
wat sporten is, heeft Iris toch nog tijd voor meer.  
 

Mag ik even aan u voorstellen: 
 
De winnaar: Iris Faber 
Leeftijd:  5 jaar 
Ze woont: Hulst 18 
Papa en mama heten: Aaltje & Martin 
Broertjes of zusjes: die heeft ze geen van beiden 
Huisdieren/dieren: Een hondje. Maar die krijgt ze 
pas als ze van school gaat.  
Sport: zwemles 
Wat wil je later worden: politieagente 
 
Het vorig interview was niet ver van waar ik nu naar 
toe ga. Aangekomen bij mijn bestemming wordt de 
deur opengedaan door Iris zelf. Ze begint vrijwel 
meteen te kletsen en zoekt een goed plekje op waar 
we kunnen beginnen met het interview. Iris weet al 
een beetje wat voor vragen ze krijgt. Het blijkt dat 
een vorige winnares, Layla Allach, een vriendinnetje 
van haar is. 
 
Op welke school zit je en in welke groep? 
Iris zit in groep 2b van basisschool Dick Bruna. Er 
zitten ongeveer 28 kinderen in de klas en die krijgen 
les van juf Marian en juf Anja. 
 
Vrienden en spelen. 
Oei! Dat is een lastigere vraag. Niet omdat Iris een 
gebrek aan vrienden heeft, maar meer omdat ze er 
zoveel heeft dat ze niet kan kiezen wie ze allemaal 
gaat opnoemen. Ze weet het uiteindelijk te houden 
op vijf. En dat zijn Sarah, Annika, Isabel, Vera en 
Kiki…waarvan Sarah & Annika de beste BFF zijn. 
Maar dat kan komen omdat een van de twee pas 
een hondje heeft die ‘Surfje’ heet. Dat ze van 
honden houdt is wel duidelijk. Op tafel staat een 
mega grote Little Pets shop waar ze mee aan het 
spelen was, voordat ik kwam. Ook staat er in de 
speelhoek een hoeveelheid aan Playmobil. Daar 
wordt de boventoon gevoerd door een hele mooie 
grote manege met nog extra stallen. Ze weet te 
vertellen dat ze er ongeveer zes paarden bij 

heeft..groot en klein. Naast het 
spelen met playmobil, tekent en 
kleurt ze graag. Maar ook 
fietsen, tv kijken en op de Ipad 
honden uitlaten vindt ze leuk 
om te doen. Dat honden uitlaten 
op de Ipad lijkt me ook wel 
wat…lekker relaxed. 
 

Televisie? 
Zoals ik al meldde kijkt Iris graag TV, maar een 
zender zoals Nickelodeon komt er niet op. Wel 
bijvoorbeeld Bob de Bouwer, de zender Zeppelin, de 
tv serie ‘De wereld van K3’ en kinder tv op de Ipad. 
 
Intussen kletst Iris gezellig door en probeer ik haar 
zoveel mogelijk bij te houden..maar dat valt nog 
niet zo mee! Even iets rustiger, want ik kan niet  
bijhouden met schrijven. Maar goed, door naar het  
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Op maandag doet ze via de BSO Klokje rond mee 
aan de lessen sport & spel. En op zaterdag heeft ze 
samen met 2 vriendinnetjes nog zwemles bij Njord 
van juf Trudy. Dat doet ze bij Njord vanwege de 
kleine groepjes. In Iris haar groepje zitten maximaal 
6 kinderen. Ze doet het graag, maar dat zal wel in 
haar genen zitten. Papa Martin is zelf geen 
onverdienstelijk zwemmer en is zelfs ooit 
jeugdkampioen etc. geweest. 
 
Op zich is al dat sporten een goede voorbereiding op 
wat ze later wil worden. Iris wil namelijk een hele 
stoere politieagente worden, zodat ze later samen 
met haar vriendjes en vriendinnetjes boeven kan 
vangen. Bij mijn opmerking of 
ze dus een Mega Mindy wil 
worden, schudt ze nee. Mega 
Mindy is haar niet stoer genoeg. 
Mocht er ooit iemand mijn tas 
willen stelen dan ga ik dus heel 
hard om Iris roepen en niet om 
Mega Mindy! 
 
 
Eten? 
Zoals ieder ander moet ook Iris tussen al dat spelen 
en sporten door wel eten. 
Ze wordt dan ook helemaal happy als mama haar 
ijs, friet, chili con carne of spaghetti voorschotelt. 
Waar ze niet zo blij van wordt zijn spruitjes. Oh ja, 
en als mama pasta maakt. Aangezien er hartelijk om 
werd gelachen wilde ik hier even het fijne van 
weten. “Nou,” vertelt mama “ik heb een keer pasta 
à la Jamie Oliver gemaakt. Daarin had ik teveel 
balsamico gebruikt waardoor de pasta een hele 
zurige smaak kreeg. Ik gaf Iris geen ongelijk toen ze 
het niet lustte. Ikzelf heb het ook aan de kant 
geschoven. Papa heeft er wel van gegeten, maar dat 
was meer omdat hij het goede voorbeeld wilde 
geven…en het waarschijnlijk zonde vond om weg te 
gooien.”  Ik geef Iris en mama groot gelijk dat ze dit 
gerecht als mislukt bestempelden en het niet 
opaten. Wel stoer van papa natuurlijk… hoewel hij 
misschien wel een zuurpruim was na het eten. 
 
Al eerder iets gewonnen? 
Een keer, met skiën. Toen was Iris de trotse 
winnares van de 4e prijs. 
 

Vakantie 
In het voorjaar zijn ze een weekje op vakantie 
geweest in Italië, en in augustus 2 weekjes in 
Frankrijk. Dit is althans wat ik in mijn notitieboekje 
terug lees. Mocht ik het fout hebben, bij deze mijn 
excuses. Tijdens de laatste vakantie verbleven ze in 
een hotel met zwembad. Dus hebben ze veel 
gezwommen en zal ze haar diploma’s in no time 
gaan halen. Het aller-leukste aan het hotel was, dat 
er naast alle gasten, ook een schildpad met de naam 
‘Happy’ en een jong katje met de naam ‘Stick’ als 
huis-hoteldier verbleven. 
 
Nijntje en lievelingskleur? 
Voordat Iris antwoord gaf op bovenstaande vraag, 
had ze me al een aantal keren gevraagd of ik haar 
kamer wilde zien. Ze heeft namelijk een gigantische 
Nijntjes lamp op haar kamer staan die ik moet zien 
volgens haar. Dat zullen we naar veel aandringen 
van Iris, en na goedkeuring van mama, doen en dus 
kom ik op een mooie grote kamer waar Nijntje me al 
tegemoet lacht. Het is een super grote lamp. En een 
kamer vol met roze en zilveren decoraties. Naast de 
lamp staat er ook een heerlijke schommelstoel om in 
te luieren en te kijken naar haar hartjes kapstok en 
hartjes ‘slinger’ in zilverkleur. Logischerwijs maak ik 
de opmerking dat haar lievelingskleuren dus wel 
roze en zilver zullen zijn. Maar nee hoor! Iris houdt 
van oranje, goud en blauw. 
 
Tot slot mama nog even aan het woord 
Zij omschrijft Iris als een gevoelig, grappig en 
spontane meid. Dat ze spontaan is, was (ondanks 
het feit dat ze het aanvankelijk toch spannend vond 
en zenuwachtig was), goed te merken tijdens dit 
interview. Iris, heel erg bedankt voor de 

gezelligheid. Heel veel plezier met de kadobon! 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 5 oktober 2015 in de gele brievenbus,  
die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.  

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat september 2015’ en druk de pagina af. 
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2016 

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

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2015 

De volgende kopijdatum is 
5 oktober 2015 

September 
14 KVB: Ledenavond 
18 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 
19 Opening kermis 17.00u 

19 t/m 20 Kermis in Oerle 
19 Ophalen Chemisch Afval,  

8.30u-10.00u Kerkplein Oerle 
23 VKS: Kienen om 19.30u 
25 Ophalen groene kliko + plastic 
26 Ophalen oud papier 
27 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30u-12.30u 
28 DVO: discussieavond dorpsvisie voor 

iedere Oerlenaar 
  
Oktober  
1 Zonnebloem: 35-jarig jubileum 
2 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
2 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 
3 + 4 Koers van Oers: Boekenmarkt  

in d’Ouw School Za: 13.00u - 17.00u 
Zo: 10.00u-15.00u  

4 TCO: Pretpark 
5 KBO: Filmavond 
6 Infoavond veilig vrijwilligerswerk 
9 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 
10 Harmonie: Winterviolenactie 
14 VKS: Moederdagviering om 19.30u  
16 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 
16 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
19 KVB: Avond over bijen 
21 VKS: Kaarten en rummikubben 19.30u 
23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
24 Ophalen oud papier 
24 TCO: Spooktocht 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 
28 VKS: Bowlen in Veldhoven om 19.30u 
30 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
  
November  
2 DVO: Bijeenkomst verenigingen in  

d’Ouw School om 20.00u 
2 KBO: Filmavond 
3 Dementiecafé de Berkt:  

activiteiten thuis en buitenhuis 
6 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 
11 KVB/VKS: gezamenlijke avond  
13 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 
13 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
13 + 14 Marvilde toneel 

November  
20 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
21 Oerse muziekavond: open podium in Oers 

gezellig 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30u-12.30u 
25 VKS: Sinterklaasavond 19.30u 
27 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 
27 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
28 Ophalen oud papier 
30 KVB: Sinterklaasavond 
30 DVO: Bestuursvergadering met leden in 

d’Ouw School om 19.30u 
  
December  
4 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 
7 KBO: Filmavond 
9 VKS: Kerststukjes maken om 19.30u 
11 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 
11 Ophalen PMD-zak 
12 Kerstmarkt in Tweespan in Zonderwijk 

18.00u-21.00u  
13 Voorstelling Ratatouille Theater  

in d’Ouw School: 14.00u 
14 KVB: kerst doe-avond 
18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
19 Kerst Meemekoar 
19 Ophalen oud papier (ipv 26 december) 
20 Harmonie: Kerstconcert 
20 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30u-12.30u 
21 KVB: Kerstviering 
28 Ophalen PMD-zak 
29 TCO: activiteitenmiddag (is normaal de 

vrijdag na 1 januari, kan dit jaar niet) 

Januari  
4 KBO: Filmavond 
17 TCO: dag in de sneeuw (of 31 januari) 
31 TCO: dag in de sneeuw (of 17 januari) 
  

Februari  
1 KBO: Filmavond 
12 TCO: voorjaarsactiviteit 
  

Maart  
7 KBO: Filmavond 
18 TCO: Informatie avond braderie 
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Het TCO! Een begrip in Oerle,  
bestaat dit jaar 15 jaar. 
 
In 2000 is het opgericht door Leo Sanders, Jo van 
Alst en Frans Loijen met als doel de tieners in 
contact te houden met elkaar en zich betrokken te 
laten voelen bij de dorpsgemeenschap. 
Dit geldt ook voor het dorpsgevoel van de ouders, 
zij worden regelmatig ingeschakeld bij de 
activiteiten. 
Een ander doel is om de 
tieners een actieve rol te 
laten spelen bij het 
organiseren van 
activiteiten. 
Wij willen bij deze de 
oprichters bedanken voor 
het gouden initiatief!  
Het is een succes gebleken. En wij hopen dat dit de 
komende 15 jaar zo door zal gaan. 
 
In 15 jaar zijn er heel wat tieners lid geweest, de 
een wat enthousiaster dan de ander, maar bijna 
allemaal hebben ze vier jaar mee gedaan met alles 
wat georganiseerd werd. Sommigen zelfs nog een 
jaartje langer want wie doubleert heeft geluk. 
Het tienercomité organiseert bijna maandelijks een 
activiteit, zoals bijvoorbeeld een trip naar het 
pretpark, een spooktocht, fotoshoot, dagje in de 
sneeuw, bivak of een verrassingsactiviteit. 
Maar de belangrijkste activiteit is toch wel de 
braderie, want die maakt 
alle andere activiteiten 
mogelijk. 
Voor niets gaat de zon op 
en om alle activiteiten 
mogelijk te maken betalen 
alle tieners dan ook een 
kleine contributie. Verder 
hebben we vele geweldige 
mensen die ons een hart 
onder de riem steken. En 
we dragen zelf bij door het 
organiseren van de 
braderie. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan 
de tieners. 
De braderie wordt 
georganiseerd door het bestuur, samen met een 
werkgroep waarin zelfs leden zitten die reeds 
afgezwaaide tieners hebben, maar toch bereid zijn 
de handen uit de mouwen te steken. Ze kunnen er 
maar geen genoeg van krijgen en dat zegt iets over 
het Tienercomité.  

15 jaar TCO 
Tijdens de braderie wordt er van de tieners en hun 
ouders verwacht dat ze hun steentje bij dragen, 
want zonder hen geen braderie en zonder braderie 
geen activiteiten. 
  
Laten we niet aan het bestuur voorbij gaan. Dat 
alles jaar na jaar succesvol is lijkt misschien heel 
vanzelfsprekend. Maar deze hele organisatie kost 
veel tijd, inzet en bereidheid. Niet alleen het 
bedenken van creatieve plannen maar ook de 
uitvoering ervan zoals heel simpel; boodschappen 
doen voor 90 man. Het moet wel gedaan worden. 
Ook het begeleiden van de leukste leeftijdscategorie 
is een wezenlijk onderdeel tijdens de activiteiten. 
Wat mag wel, wat mag niet, en hoe ga je hiermee 
om. Het bestuur en de vrijwilligers die helpen weten 
hier feilloos mee om te gaan en hebben er altijd lol 
in.  
En dan natuurlijk de tieners! Wat zijn wij zonder 
onze tieners…. Zij laten zich toch altijd van de goede 
kant zien en zorgen ervoor dat iedereen erbij 
betrokken wordt en er niemand langs de kant blijft 
staan. “Troubles” worden opgelost. 
 
Het 15 jarig bestaan laten we niet ongemerkt 
voorbij gaan. In mei zijn de tieners naar een extra 
leuke activiteit geweest. Ze hebben gekletterd en 
geklommen in een steengroeve. 
Verder is er op 5 september een groot feest 
georganiseerd waar alle vrijwilligers, oud leden en 
oud bestuursleden voor uitgenodigd zijn. Wanneer u 
dit leest hebben we het feest achter de rug en is 
iedereen weer nuchter en fit. Hopelijk kijken we dan 
terug op een geslaagd feest. 
 
Rest ons nog om de 
vele vrijwilligers te 
bedanken. Iedereen 
die zich ingezet heeft 
op wat voor manier 
dan ook. 
Zo ook de sponsoren 
die ons steunen. Al 
deze hulp en steun 
voelt geweldig. 
Iedereen heel erg bedankt! 
 
Tienercomité Oerle 
Aanmelden van de nieuwe tieners kan via de 
website: www.tcoerle.nl 

Stichting



Foto impressie bivak TCO 2015 

Foto impressie 15 jaar TCO  


