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Druk & technische realisatie 

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

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

Veertig jaar Koers van Oers. 
 
Een aantal mensen had het idee geopperd om een dorpsblad 
uit te brengen. In augustus 1967 verscheen het eerste 
exemplaar. Dat het aansloeg mag duidelijk zijn nu we in 
2007 dit jubileum kunnen vieren. 
Het uiterlijk van de Koers is door de jaren heen veranderd, 
zo ook de opmaak. Dit kunt u allemaal zien in deze speciale 
jubileumkoers. In de loop der jaren is het uiterlijk van de 
Koers verschillende keren veranderd. Er werd begonnen 
met kaften die door Ton Binnendijk werden getekend.  
De allereerste kaft treft u op deze pagina rechtsboven aan. 
Later is de kaft in de bekende kleuren blauw en geel 
uitgevoerd. Sinds eind 1999 is de kaft zoals u die nu 
gewend bent. Deze kaft is ontworpen door Bertina Senders. 
Een afbeelding van de Koers van Oers uit mei 2007 treft u 
rechtsonder aan. 
 
Ook de opmaak en het in elkaar zetten van de Koers is met 
de tijd meegegaan. Eerst alles typen, stencilen met de hand, 
daarna vergaren en nieten. Nu is het met de computer 
opmaken, waarna het bestand via internet naar de drukker 
wordt gestuurd die het vervolgens drukt, vergaart en niet. 
Hierna wordt de Koers door diverse vrijwilligers bij u thuis 
bezorgd. 
Natuurlijk ontbreekt het allereerste voorwoord van de 
redactie ook niet. Om u een idee te geven van 40 jaar  
Koers van Oers treft u uit iedere jaargang een artikel aan. 
Deze artikelen zijn willekeurig gekozen door de redactie. 
Ook de nog in leven zijnde oprichters zijn geïnterviewd 
voor deze speciale editie. 
 
Wij, als huidige redactie, zijn trots op wat we maandelijks 
hier neerzetten. Het mag duidelijk zijn dat zonder de 
medewerking van de verenigingen, adverteerders, 
columnisten en vele anderen er geen Koers van Oers zou 
zijn. Het is een blad voor en door Oerlenaren. 
 
De naam van de Koers van Oers is bedacht door mevrouw 
Oosthoek. De allereerste redactie bestond uit:  
Ton Binnendijk, Tonny van den Bosch, Cees Louwers,  
Cor van de Mierden en Hein Thijssen. 
Na hen zijn er nog heel veel redactieleden en andere 
medewerkers geweest. 
De huidige redactie bestaat uit: Lucy van der Aa,  
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard, 
Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx, Carolien Sandkuijl, 
Chris Sandkuijl, Kitty Tholen, Annie van der Velden en 
Miranda van Vlerken. 
 
Wij wensen u veel leesplezier toe met deze speciale 
jubileumeditie van de Koers van Oers. 
 
Stichting Koers van Oers.  

Afbeelding hierboven illustreert de kaft van de allereerste  
Koers van Oers uit 1967, hieronder de huidige kaft uit mei 2007. 
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Een woordje van de redactie uit de allereerste  
Koers van Oers uit augustus 1967. 

In den beginne… (1967) 
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Gedichten (1968) 



4 

Tuinwerkzaamheden (1969) 



5 

Cursus voor verloofden (1970) 



6 

KPJ  wandeltocht (1971) 



7 

Verslag Snerttocht (1972) 
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Kroniek (1973) 
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Kroniek (1974) 
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De pastoor vertelt… (1975) 
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De jeugd vertelt… (1976) 
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Wie van de 3 (1977) 
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Redaktioneel nieuws (1978) 
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Belangengroep Oerle (1979) 



15 

Spelen-dag (1980) 



16 

Vrij - gezel - lig (1981) 
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Dorpsplein (1982) 
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Nieuwe Levenskracht (1983) 
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Schoolnieuws (1984) 
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Schoolnieuws (vervolg…) 
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Veilig oversteken (1985) 
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OPROEP NIEUWE LEDEN HARMONIE ST.CECILIA 'OERLE 
 
De harmonie van Oerle, St.Cecilia, kan met ingang van het schooljaar '86-'87 nog een 
aantal slagwerkers/tambours plaatsen, ofwel jongens/meisjes die daarvoor willen worden 
opgeleid. 
Laatstgenoemden dienen echter wel minimaal 1 jaar A.M.V. (Algemene Muzikale Vorming) 
genoten te hebben aan de muziek-school. 
Naar eigen voorkeur kan men dan een opleiding volgen voor tambour in de drumband 
danwel slagwerker voor de harmonies 
Voor verdere inlichtingen kan men tel. kontact opnemen met:  
 
tel. 04905-1679. 
tel. 04905-2287  
tel. 04905-2173 

Kamplied + oproep (1986) 

KAMPLIED VAN DE RAKKERS,  
KAMPWEEK 21 t/m 26 juli ASTEN. 
 
Wijze: Nederlandse amerikaan 
 
Nicole die wordt er wakker van 
de deur die men niet maken kan 
Sara die heeft twee gaatjes in haar oor 
daar passen precies twee oorbellen door 
 
Marsha was haar sloffen kwijt 
waar ze heel erg onder lijdt 
Peggy dat is een kletsmadam 
ja ze kan er heel wat van 
 
Meike dit is Meike's eerste kamp 
Dat was voor haar helemaal geen ramp 
Als de andere al gapen 
wil die Eefje nooit gaan slapen 
 
Jeanneke met haar tangaslip 
maar is daarbij heel hip 
en dan de zeer gegroeide Ruth 
die speelde nog met haar vroegere lut 
 
Dirk een leuke Piet 
want hij luste zijn nasi niet 
Jeroen de oudste van het stel 
de meeste van de vragen wist hij wel 
 
Marcel met z'n krullebol 
die heeft op kamp ook heel veel lol 
Martijn K dat is 'n harde bal 
die kan wel tegen 'n harde knal 
 
Sandra die zich aan niemand bindt 
ze is gewoon ieders vrind 
Rob Bullens die niet lopen wou 
hij liep toch door hij is niet flauw 
 
Hanneke als prinsesje klein 
ze slaapt heel goed ja dat is fijn 
Lia is een toffe riet 
alleen ze lust haar blinde vink niet 

Wie had de boef als tweedes gepakt 
ja dat is Harm zo vlug als wat  
Niels dat is onze kleinste vent  
die altijd het hardste rent 
 
Simone met haar goede idee 
daar vangen wij Geurt wel mee 
Marsha is altijd het laatst 
maar die als eerst naar huis toe gaat 
 
Franka de grootste nummer een 
spelletjes kan ze als geeneen  
Saskia die heeft altijd gelijk  
ja, dat zegt ze geheid 
 
Mandy die is ook niet mis 
en meestal 's nachts nog wakker is 
Hans die doet heel graag mee 
hij wil graag met Betram in zee 
 
Maarten verloor op kamp een tand 
dat vertelde hij door het ganse land  
Martijn die toch op het laatst mee ging  
wat is dat toch een fanatiekeling 
 
Gertjan Moonen die leuke vent  
die het zwemmen ook nu kent  
wie gilt daar nu in die hoek  
ja, dat is Henri Meulenbroek 
 
Tino die is ook heel rap 
alleen met de kwis zat hij op z'n gat 
en Joost had 's nachts nog in z'n mond  
een grote kauwgum o,zo groot 
 
Als laatste komt Bas Hendrik 
die vind slapen ook maar niks 
en dan de sloomste van het stel 
dat is John Haas dat weten jullie wel. 
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Het interview 

Twee oprichters van de Koers aan het woord 
 
Door Ad Adriaans 
 
“Ik word weer helemaal nostalgisch”, zegt Tonnie van den 
Bosch-Strijbosch als ze door een veertig jaar oude uitgave 
van de Koers van Oers bladert. “Nu krijg ik meteen weer 
zin om te gaan interviewen”. Samen met Hein Thijssen is 
zij de enige nog in leven zijnde opricht(st)er van de Koers. 

 
Nadat Tonnie in 1961 trouwde met Jan van den Bosch 
kwam het echtpaar in 1962 in Oerle wonen. In haar fraai 
gelegen bungalow in de Clementinalaan vertelt Tonnie hoe 
ze veertig jaar geleden betrokken raakte bij de oprichting 
van dit mooie blad. “Via het Rode Kruis kende ik Dat 
Binnendijk. Ik geloof dat ik door haar man Ton bij de 
redactie ben gevraagd. Omdat ik bij Philips gewerkt had als 
secretaresse kende ik steno. Naast Nederlands, beheerste ik 
het steno ook in Duits, Frans en Engels. Ik ken de tekens nu 
nog steeds. Omdat ik dit snelschrift beheerste mocht ik mee 
gaan interviewen. Die beginjaren vond ik heel leuk, ik 
kwam weer aan mijn trekken als voormalig secretaresse. 
Een tijdlang hebben we de oudste Oerlenaar geïnterviewd. 

Zo gingen we op bezoek bij mevrouw Crooijmans,  
Sjef Smolders en Jan Verblackt. Vooral bij die laatste twee 
hebben we ontzettend gelachen. Ton Binnendijk nam denk 
ik wel 80 procent van het werk voor zijn rekening. Hij had 
tekenen als hobby.” 
 
Van 1962 tot 1968 werkte Tonnie op het consultatiebureau 
aan de Zandoerleseweg. Veel huidige Oerlese veertigers 
heeft zij in die jaren in haar armen gehad. “Ik moest de 
kleintjes ondermeer wegen en een ogentest afnemen. In 
1968 stopte ik er mee. Mijn in 1963 geboren zoon Ceesje 
vond het maar niets dat zijn moeder elke woensdagmiddag 
moest werken”, zegt Tonnie met  een lach. Over de huidige 
Koers is ze vol lof. “De Koers van nu is prachtig en 
glamourous om te zien”, besluit ze. 

 
Hein Thijssen kwam in 1964 in Oerle wonen op het adres 
Oude Kerkstraat 132. Het huis, dat vlakbij het koepeltje 
stond, is al lang verdwenen. “In 1984 moesten we er 
vertrekken vanwege de baanverdraaiing van het vliegveld”, 
vertelt Hein die sindsdien aan de Broekdijk in Oostelbeers 
woont. “We waren op de verhuisdag het huis nog niet uit of 
de pannen werden al door de Domeinen van het dak 
gehaald”, weet zijn vrouw Mirjam nog. Na 59 huizen 
bekeken te hebben koos het echtpaar Thijssen domicilie in 
Oostelbeers. 
 
In zijn werkzame leven was Hein tabaksinkoper/melangeur 
voor een bedrijf wat later Philip Morris zou gaan heten. 
Daarvoor werkte hij jaren als tabaksplanter in Indonesië en 
Rhodesië. “In 1967 ging ik naar de toenmalige pastoor 
Bles. Ik vertelde hem dat ik in Oerle was komen wonen en 
wat wilde gaan doen. Zodoende kwam ik als secretaris 
terecht bij het gemeenschapshuis. Schoolmeester Ton 
Binnendijk kwam toen met het idee: er moet een blad 
komen in Oerle. We gingen het gewoon proberen.” 

Op de foto Tonnie v.d. Bosch-Strijbosch 

Op de foto Hein Thijssen 
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Start Peuterspeelzaal (1987) 

De redactie bestond in de beginjaren uit vijf personen. Een 
taakverdeling was er niet, iedereen deed wat er gedaan 
moest worden. “Zo was ik bezig met het binnenhalen van 
kopij, het afnemen van interviews en het samen in elkaar 
zetten van het  blad. We deden alles. In huize Binnendijk 
werd de Koers aan een lange tafel in elkaar gezet. Dat 
zorgde voor de koffie. Ton kon goed schrijven, en vooral 
tekenen. Hij tekende alles en hij zorgde ervoor dat het blad 
één geheel werd. Hij was eigenlijk het hoofd van de 
redactie. Bezorgen deden we allemaal. Iedereen had een 
eigen wijkje. Soms kregen we niet eens de kans om de 
Koers in de bus te gooien. Dan zagen ze ons aankomen en 
ging de deur al open.” 
 

De Koers verscheen in de beginjaren enigszins ongeregeld. 
Hein: “Dat lag aan de kopij, en iedereen had het ook toen al 
druk. En niet te vergeten, we begonnen met niets, we 
hadden geen geld. In een van de eerste uitgaven vroegen we 
dan ook om geld. Ook van de verenigingen, anders konden 
we niet draaien.” De huidige Koers vindt Hein er netjes uit 
zien. En een interview, dat hoort erbij in een dorp. Hein 
weet nog wie de naam heeft bedacht. “Dat was mevrouw 
Oosthoek. Op een oproep voor een naam stuurde zij veel 
suggesties in. Daaruit is de naam Koers van Oers gekozen.” 
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Inwoners aantallen (1988) 
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Oerlekijntjes (1989) 
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St. Jansmarkt (1990) 
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Sprookjesweekend (1991) 
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50 Jaar RKVVO (1992) 
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Activiteiten KVO (1993) 
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Jong Nederland (1994) 
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(Her) opening (1995) 
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Veilig oversteken (1997) 
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Interview (1999) 
 

Het Interview 
 
Met (volks)pastoor Vekemans 
 
Zoals inmiddels bekend is, stopt pastoor Vekemans 
met zijn werk als pastoor van Oerle. De redactie  
van de Koers van Oers vond dit een mooie 
gelegenheid om wat meer over onze bijzondere 
pastoor te weten te komen.Wij spraken de pastoor 
in zijn huis naast de kerk. Het verslag hiervan 
volgt hieronder. 
 
De eerste vraag die mogelijk bij iedereen opkomt 
is: “Waarom stopt onze pastoor met zijn werk?” De 
reden hiervoor heeft met zijn gezondheid te 
maken. Pastoor Vekemans  houdt nog steeds veel 
van zijn werk, maar is vaak duizelig en zal daarom 
ook niet alle missen meer leiden. De mis van 10.30 
uur wil hij zolang het nog kan nog wel blijven 
doen. 
De jaarlijkse zegening van de PSV 
voetbalsupporters voor vertrek naar het buitenland 
zal hij blijven doen, evenals het afleggen van 
ziekenbezoeken. Met aktiviteiten als het bijwonen 
van vergaderingen zal hij stoppen. Pastoor 
Vekemans stopt dus niet helemaal, want naar eigen 
zeggen is hij ook niet iemand die rustig thuis blijft 
zitt en. 
 
Pastoor Gerrit Vekemans werd op 4 mei 1915 in 
Dongen geboren. Hij komt uit een familie met veel 
priesters. Een oom is Witte Pater geworden en 
vertrok naar Afrika. Dit maakte op de pastoor als 
kleine jongen al veel indruk. Zijn grootmoeder 
werd thuis verzorgd door de nonnen van het Wit-
Gele Kruis. Zodoende maakte hij al op jonge 
leeftijd kennis met de geestelijken en nonnen. 
 
In 1928 ging hij naar het gymnasium in Uden. 
Daarna wist hij eigenlijk nog niet in welke abdij 
hij terecht zou kunnen. Na een reis naar Lourdes 
gemaakt te hebben, kwam een pater uit Postel bij 
de familie thuis op bezoek. Hij vertelde over de 
abdij van Postel en zo kwam onze pastoor in Postel 
terecht. 
 

In 1943 werd hij in Teteringen tot priester 
ingewijd. In de jaren die volgden is hij kapelaan in 
Mol geweest (1948) en in Stabroek bij Antwerpen 
(1952.) 
In 1963 werd hij priester/arbeider in Arendonk, 
daarna kwam hij terug naar Nederland. Bij de 
limonadefabriek in Dongen heeft hij ook een tijd 
gewerkt en vervolgens werd hij 
bedrijfsaalmoezenier bij Brabantia in Aalst-
Waalre, waar hij o.a. in de stuurgroep van de OR 
zat . 
In de zomer leidde hij de missen op de camping 
van het Eurostrand, waar hij goede herinneringen 
aan heeft en buiten het zomerseizoen werkte hij 
dan bij Brabantia. 
 
In 1972 vroeg bisschop Bluyssen hem om naar 
Oerle te komen. Zijn komst naar Oerle werd 
ingeluid met het weggeven van een aantal vaten 
bier in de plaatselijke cafés. De kerk zag er toen 
vervallen uit en moest nodig gerenoveerd worden. 
In een jaar tijd lukte het om f 40.000 bij elkaar te 
krijgen voor de wederopbouw van de kerk. Met 
veel hulp van vrijwilligers is de kerk toen weer 
opgebouwd. 
 
De Zonnebloem neemt een bijzondere plaats in bij 
pastoor Vekemans. De vele reizen met de boot, als 
ook de ziekenbezoeken zijn, daar een voorbeeld 
van. De bijzondere manier waarop de pastoor 
omgaat met “zijn” mensen  komt ook tot uiting in 
de manier waarop hij de mis leidt: af en toe een  
grapje moet volgens hem kunnen. 
 
In India is hij de Calcutta-actie begonnen van 
Moeder Theresa. Hij sponsort zelf 5 kinderen. De 
pastoor benadrukt het woord “sponsoren”, want hij 
zegt dat je beter kunt sponsoren dan adopteren. Op 
deze manier geef je de kinderen in hun eigen land 
een kans om te leren en later te kunnen werken. 
Met het geld dat hij voor het 40-jarige 
priesterschap kreeg heeft hij het Pastoor Vekemans 
Fonds opgericht. Dit fonds sponsort inmiddels 50 
kinderen in India. Alles wat het fonds aan geld 
ontvangt, wordt goed besteed in India. Zo hebben 
kinderen uit een dorp daar een schoolbus tot hun 
beschikking gekregen, zodat ze de afstand van 30 
kilometer van hun huis naar school niet meer te 
voet hoeven af te leggen. De pastoor heeft tijdens 
zijn verblijf in India veel armoede en ellende 
gezien. Hij hoopt met het fonds een steentje te 
kunnen bijdragen aan de verbetering van de 
situatie daar. Hij vraagt ook iedereen met klem om 
kleding niet meer gebruikt wordt in de container 
bij de kerk te deponeren, of in de container bij de 
familie Van Gompel op de Sondervick. De 
opbrengst van deze kleding komt dan zeker ten 
goede aan de mensen in India. 
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Wat veel indruk op pastoor Vekemans heeft 
gemaakt in zijn leven, is de optocht door Oerle, 
t.g.v. het 40-jarig priesterschap. Deze optocht had 
als thema de vier jaargetijden waarbij elk 
jaargetijde werd vertegenwoordigd door een groep 
mensen, die op een bepaalde manier gekleed  
waren. Het was een kleurrijke optocht, waar de  
pastoor met veel plezier aan terugdenkt. 
Een ander hoogtepunt uit het verleden noemt hij de  
viering van het 50-jarige priesterschap. Toen werd 
er een voorstelling voor hem gegeven in theater de 
Schalm. 
 
Op onze vraag of er een dieptepunt in zijn carrière 
is geweest antwoordde de pastoor dat elke keer als 
er iemand sterft, dit eigenlijk een dieptepunt is. 
Wat hem echter het meest is bijgebleven is het 
sterven van zijn zus Wies (die samen met hem 
jarenlang in Oerle op het plein gewoond heeft) en 
het sterven van zijn moeder. Zij stierf een halfjaar 
na zijn inwijding. 
De boodschap die hij aan de lezers van de Koers  
van Oers geeft is: “Wees content met wat je hebt en 
denk aan andere miljoenen mensen die het minder 
goed hebben.” 

Ter afsluiting van het interview noemden wij een 
aantal woorden, waarop de pastoor de volgende 
reakties gaf: 
 
Fedja: mijn trouwste kameraad (zijn hond Fedja is 
overigens genoemd naar een Russische schrijver.) 
Borreltje: lekker op z’n tijd. 
België: bestaat niet. Er zijn Vlamingen, Walen en 
Brusselaars, maar er is maar één Belg en dat is de 
koning. 
Paus: een goeie mens, hij doet wat ‘ie kan. 
Zündapp: de beste brommer die er ooit gemaakt is. 
1 januari 2000: zegt me niets. 
Geloof: een houvast in het leven. 
Moeder Theresa: een heilige die zichzelf 
opgeofferd heeft voor de armen. 
Oers : het schônste dorp uit de Kempen. 
Pastoor Vekemans: een sukkelaar tussen de 
sukkels. 
 
Wij bedanken pastoor Vekemans hartelijk voor dit 
interview en wensen hem voor de toekomst nog 
vele fijne jaren in Oerle toe! 
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Tiener comité (2000) Tiener comité 
 
Waarom dan wel 
 
Een aantal Oerlenaren hebben het plan opgevat om 
activiteiten te organiseren voor de kinderen die 
naar de middelbare school gaan. Om de interesse te 
peilen is er een enquête gehouden onder de 
eventuele deelnemers. Het resultaat is dat we 
genoeg aanmeldingen hebben, alle (ingeleverde) 
reacties waren positief; vrijwel iedereen geeft aan 
mee te willen doen. Al met al verwachten we met 
40 tot 50 kinderen te starten.  
Dus: 
 
 We gaan van start!! 
 
Hoe heten we: 
De naam van ons comité is Tiener comité. Niet dat 
we zo blij zijn met deze naam maar we weten niets 
beters. Maar over deze naam zullen we het nog wel 
eens hebben.  
 
Wat gaan we doen: 
Door het hele jaar heen zullen er enkele 
activiteiten georganiseerd worden zodat de 
kinderen elkaar niet uit het oog verliezen.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dropping / snerttocht (najaar 2000) 
kennismakingsavond met thema 
   (inclusief ouders) 
langlaufen    (in de Ardennen)  
 als er geen sneeuw ligt doen we iets 
 wat minstens even leuk is 
paas(rommel) markt  
zomeravond kampvuurtocht 
bivak 3 dagen   (13 t/m 15 aug. 2001 ) 
 
Wie kunnen er meedoen: 
Iedereen die in Oerle woont of in Oerle op de 
basisschool gezeten heeft mag meedoen. Je kan 
meedoen als je in klas 1  t/m 4 van het voortgezet  
onderwijs zit.  
Alle mogelijke deelnemers zijn reeds benaderd 
tijdens de enquête. 
Wie moeten er meedoen 
Onze activiteiten kunnen alleen slagen als er 
genoeg vrijwilligers zijn om mee te helpen. Niet 
alleen de ouders van de deelnemers kunnen zich 
aanmelden als vrijwilliger, maar ook oudere 
broers, zussen en andere Oerlenaren zijn van harte 
welkom.  
Iedereen die mee wil helpen bij een of meerdere 
activiteiten kan zich melden op een van  
onderstaande adressen. 
 

 
 
 
Hoe opgeven: 
De inschrijfformulieren gaan binnenkort de deur 
uit. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk dus 
wordt je weer met een bezoekje vereerd. 
 
Mochten we toch iemand vergeten zijn, meld je 
gerust aan!! 
 
Wie is het comité: 
Tonnie v d Vleut  
Schouwberg 8   tel 2554496 
Leo Sanders  
Weijerseweg 2a  tel 2053177 
Frans Loijen  
Janus Hagelaarsstr.13 tel 2051028 
Marion van Vlerken  
Oude kerkstraat 55 tel 2052318 
Jo van Alst   
Oude kerkstraat 15 tel2051928 
 
Tieners in het comité 
Binnenkort gaan we het comité uitbreiden met een 
aantal tieners. Denk vast eens na of je deel uit wilt 
maken van het comité. We zoeken jou als je 
organisatietalent hebt of  als je dit wilt krijgen. 
Voel je je aangesproken, meld je aan. 
 
Wordt vervolgt… 
Wij zullen u op de hoogte houden van onze 
activiteiten.  
 
Tiener Comité Oerle 
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Ouw Oers (2001) 

Ouw Oers 

De heul ouw school te koop 
 
Aan de Oude Kerkstraat staat het pand van 
‘Wouters Parket’ te koop. Maar degene die dit 
koopt, koopt wel een stuk historie van Oers. 
 
 
Omdat in 1882 het 
bestaande school-
gebouw was 
afgekeurd, besloot 
de Raad van Oerle 
een nieuw school-
pand te bouwen. 
De plaats waar het 
gebouw kwam te 
staan was 
historische grond, 
namelijk de water-
poel, genaamd 
‘de Boonenberg’. 
 
 
De aanbesteding vond plaats op 23 juli 1883 en de 
bouw werd gegund aan de Oerlenaren Jasper en 
Christiaan Jonkers. Het werk werd aangenomen 
voor maar liefst 2775 gulden. De schoolbanken en 
ander meubilair werden gemaakt door Wilhelmus 
Tielemans, ook uit Oers, voor de somma van 228 
gulden. De hele school had een afmeting van 6 bij 7 
meter en had slechts één lokaal. Er mochten 
maximaal 36 leerlingen in. In 1913 was de school te 
klein geworden en hij voldeed niet meer aan de toen 
geldende normen. Dit is de basis van het pand van 
‘Wouters Parket’. 
Vandaar: de heul ouw school.  

In 1913 werd besloten een nieuw schoolpand te 
bouwen. Dit is nu d’Ouw School. Maar nu terug 
naar de heul ouw school. 
Rond 1920 promoveerde het voormalige schoolge-
bouw, na enige verbouwingen, tot burgemeesters-
woning. Burgemeester van Hooff woonde in dit 
pand. Hij was eerst van 1920 tot 1921 burgemeester 
van Oerle, en daarna, van 1921 tot 1951, de eerste 
burgemeester van Veldhoven-Oerle-Zeelst. 

 
 
Maar hij heeft niet 
altijd in dit huis 
gewoond. Na hem 
heeft 
gemeentesecretaris 
Westerlaken er 
gewoond. Voor de 
oorlog heeft ook de 
familie Segers (van 
het schildersbedrijf) 
er gewoond. 
 
 
 
 
 

In 1944 heeft een afdeling van de P.A.N. 
(Partizanen Nederland) er op de begane grond 
gezeteld. Daar heeft zich toen nog een incident 
voorgedaan: de Partizanen hadden natuurlijk ook 
wapens. En één van deze wapens is per ongeluk 
afgegaan. De kogel ging dwars door de verdiepings-
vloer en het dak heen. Op de eerste verdieping 
woonde destijds de jonge familie Kelders. Maar 
gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken 
gebeurd. 
 
Na de oorlog hebben er vele gezinnen gewoond: 
Fam. van den Bosch, Willems, Van Asperen, 
Van Nostrum, Berk, Van Hout, 
politieman Van Velthoven en de smeden Prinsen en 
Wiersma. Dit in willekeurige volgorde. 
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Weemoed (2002) 

Heimwee doet ons hart verlangen naar de heimat 
onzer jeugd (Vlaams liedje) 

 
Weemoed 
Opeens kreeg ik heimwee 
terug te keren naar mijn dorp en 
het oude huis, vol lieve herinneringen. 
 
Ik dwaalde door de straten waar 
eens weiland was, waar 
toen nog duizend vlinders vlogen 
waar ik bloemen plukte met mijn kleine zus. 
 
Was dáár niet een sloot waarin 
de kikkers kwaakten, waar ik stekelbaarsjes, salamanders 
en goudgerande watertorren vond? 
 
Ja, dáár stonden zes oude wilgenbomen 
opengescheurd door storm en tijd.... 
Ik dacht dat hierin kabouters 
en boze heksen woonden... 
Zij zijn nu weggekapt of 
omgevallen na een vergeefse strijd. 
 
Dáár lag een korenveld 
omkranst met kamille, papavers 
en donkere korenblommen. 
Hierboven zongen de leeuwerikken  
hun mooiste lied. 
Soms hoorde ik een kwartel roepen 
en dacht: "Dat moet ik mijn vader zeggen, " 
een ander die ze beter vangen kon, 
die was er niet. 
 
Met weemoed keerde ik 
terug van mijn geboortegrond, 
omdat alles waar ik van hield, 
en waarvan ik droomde is 
weggevaagd door machines 
en kille planologen. 
Er staan nu huizen. 
En kaarsrechte straten 
trekken zere gaten 
in mijn herinnering. 
 
Maar boven mij dromen nog 
dezelfde wolken, 
schijnt nog dezelfde warme zomerzon. 
 
Pastoor G. Vekemans 

Ben ik even samen met Henk op 
eilandentoer in de Middellandse zee 
geweest en wat lees ik bij thuiskomst in de 
krant?  ‘Ooievaars te Oerle.’ 
Natuurlijk heeft dat artikel mijn volle aandacht, 
maar tegelijkertijd denk ik aan alle vrouwen die daar 
wonen. Bij het woord ooievaar denken we toch niet alleen 
aan leuke jonge kuikens, maar meer aan jonge koters. En 
als ik dan ook nog lees, dat het wilde ooievaars zijn!!! 
 
Vrouwen van Oers, berg je maar! Het is gedaan met de rust 
en de vergrijzing. De ooievaars komen terug! 
Als je niets van gezinsuitbreiding wil weten, sluit dan 
ramen en deuren en zet een koekoek op het dak. Houdt het 
zaaigoed binnenshuis, want de ooievaars zijn in aantocht. 
 
139 jaar hebben de vrouwen gewoon hun eigen gang 
kunnen gaan. Min of meer zelf kunnen beslissen of ze aan 
gezinsuitbreiding toe waren of niet. 
Maar … nu is het afgelopen met de pret. 
De ooievaars nemen de taken weer over. Klepperend zullen 
ze door de Kempen gaan, overal hun met kinderen gevulde 
draagdoeken deponerend in openstaande woningen en 
onafgedekte schoorstenen. 
Kikkerproeven zullen aan de lopende band gehouden 
worden, maar het zal niet baten. De ooievaars zijn in het 
land! 
Wiegjes worden weer van zolder gehaald en door de 
vliegende garde gevuld en luiers zullen weer wapperen aan 
de waslijnen. Kraaiende babygeluiden zullen het 
ochtendgezang van hanen overstemmen en moeders met 
overvolle kinderwagens zullen in het dorp voor 
verkeersopstoppingen zorgen. 
 
Brievenbussen zullen constant zwanger zijn van 
geboortekaartjes en de straten zullen overlopen van roze en 
blauwe muisjes. De bakker zal bergen beschuit in voorraad 
moeten halen en vroedvrouwen zullen slapeloze nachten 
hebben en overuren maken. 
Vaders brengen hun vrije tijd zoet met poepluiers spoelen 
en oma’s zullen de breipennen laten ratelen om babysokjes 
te produceren, terwijl opa’s in hun schuren verdwijnen om 
houten speelgoed te fabriceren. 
De winkels zullen hun schappen vullen met flessen en 
babyvoeding en spenen zullen niet aan te slepen zijn. 
De kerkklokken zullen aanhoudend luiden en de koster zal 
extra schoonmaakploegen in moeten huren om de banken 
van gezever te ontdoen. 
De babyboom is daar. 
 
Ton van Meegen zal verbouwereerd staan te kijken, 
wanneer hij ziet wat hij met zijn vogel- en vooral 
ooievaarsliefde heeft aangericht. Maar het is te laat om 
terug te trekken. De eerste kuikens zijn ter wereld gekomen 
en zij zullen volbrengen waartoe de natuur hen geschapen 
heeft. Zij zullen zich vermeerderen en telkens weer 
terugkeren naar hun geboortegrond in de Kempen en zij 
zullen nesten bouwen op elke paal en elke schoorscheen. 
En als witte wolken zullen zij bezit nemen van ons 
Brabantse land.  Thea. 

Overpeinzingen (2003) 
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Weergegeven afbeelding toont een kaft van de Koers van Oers getekend door Ton Binnendijk. 
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Geslaagd Boergondisch Oers (2004) 

25 Beachvolleybal teams, culinaire gerechten, 
gevulde glazen…… 
Geslaagde Boergondische Spelen 
 
De kermis is weer achter de rug en de herfst is begonnen. 
Een terugblik naar de 
Boergondische Spelen op 
dinsdag 21 september 
leert ons al snel dat we 
opnieuw ontzettende 
mazzel hebben gehad met 
het mooie weer! Ook op 
zaterdagmiddag was het 
prachtig nazomerweer 
toen de Boergondische 
Spelen en de kermis werden geopend door, oud-Olympiër 
en zilveren medaille winnaar, Toon Geurts. Hij werd 
begeleid door de Olympische nymfen van BIO en de 
klanken van Harmonie St. Cecilia. De ballonnen gingen 
met een straf windje richting Noord Duitsland maar de 
postduiven van Jonkers waren veel eerder thuis. 
Als er kaartjes van de ballonnenwedstrijd bij jullie thuis 
aankomen kun je die bij de Rabobank inleveren. De 
winnaars worden dan later geïnformeerd. 

Op dinsdagmiddag was het een drukte van jewelste 160 
kinderen hebben meegedaan aan alle spelletjes. 
Touwtrekken, estafette, poffertjes eten, beachvolley, 
skippyballen je kwam ogen tekort. Prachtig was ook de 
judo workshop van Antoon Verblackt die de kinderen liet 
kennismaken met de beginselen van judo.  

Dit alles was voorafgegaan door een parade van de  
17 deelnemende landen waar iedereen zijn of haar 
creativiteit kon laten zien. De jury bestaande uit Toon en 
Diny Geurts, Tiny Renders en Annemiek Burgmans had 
veel moeite om de mooiste creaties uit te kiezen. 
Tenslotte waren er frietjes en prijzen voor de kinderen en 
kon iedereen nog lekker naar de kermis. Door de 
ondersteuning van Intertoys, Accountants kantoor Goovers 
en Rabobank Oerle/Wintelre waren er leuke prijzen te 
winnen voor de kinderen. 

Om 17.00 uur begon het eten voor de volwassenen. En het 
moet gezegd worden dat de Oerse horeca-ondernemers hun 
visitekaartje afgegeven hebben. Het eten was royaal en 
voortreffelijk. Bedankt: Restaurant de Dorpsherberg, 
Keurslager M. van de Sande, Ekkersplaza,  
Restaurant de Uitdaging. Het was hoot kwisien! Tenslotte 
willen we Bakkerij Verhoeven bedanken voor het heerlijke 
brood bij de Olympische soep! 
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De beachvolleyvelden en de overkappingen waren 
deskundig aangelegd door de Grondbewerkingsbedrijven 
Piet Tholen en Frans de Crom en aannemersbedrijf 
Kolbouw.  
 
De openingswedstrijd KVO – KVB en het beachvolleybal 
toernooi waren een doorslaand succes. Aan fanatisme was 
zowel ’s middags bij de kinderen als ook ’s avonds bij de 
volwassenen geen gebrek! Door alle teams werd op het 
scherpst van de snede gespeeld en uiteindelijk heeft het 
team van de Welle gewonnen. Daarna was er nog een 
gezellige nazit waarbij de prestaties en/of de pech nog eens 
besproken konden worden. 
 

Kortom, ook dit jaar is het weer gelukt om met  
90 vrijwilligers in Oers een geweldig festijn te organiseren 
voor 160 kinderen, 300 eters en 125 volleyballers. Iets waar 
we in ons klein durpke trots op kunnen zijn. Zonder de 
geweldige hulp van al die vrijwilligers en sponsors was dit 
allemaal niet mogelijk geweest! Bedankt iedereen! 
 
Stichting Boergondisch Oers 
gesponsord door Rabobank Oerle-Wintelre 
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Boergondische Middeleeuwen! 
 
Zoals in de vorige Koers al vermeld zal Boergondisch Oers 
dit jaar plaatsvinden op zaterdag 28 mei! Op uitdrukkelijk 
verzoek van de kermisexploitanten organiseren we dit 
evenement niet meer tijdens de kermis, vandaar deze 
nieuwe datum.  
 
Dit jaar zullen we net als andere jaren een spelletjesmiddag 
organiseren voor de kinderen van de basisschool  
(groep 1 t/m 8). Het thema zal dit jaar de Middeleeuwen 
zijn dus daar kunnen jullie alvast over gaan nadenken want 
het is natuurlijk de bedoeling dat je helemaal in 
Middeleeuwse stijl verkleed komt!  

Wegens groot succes zullen we dit jaar voor de 
volwassenen en de tieners weer een volleybal toernooi 

houden. Dus ga je straatje of 
vriendenclub maar weer benaderen om 
een team samen te stellen want vol is 
vol! Het inschrijfformulier zal in de 
volgende koers staan (maart). Omdat het 
dit jaar dus al op 28 mei plaatsvindt zal 
de inschrijftermijn half april sluiten.  

 
Bij de Boergondische Middeleeuwen hoort natuurlijk ook 
eten en dat zullen we in navolging van vorig jaar samen met 
de Oerse eetgelegenheden organiseren. De kosten bedragen 
weer € 5,- per volwassene of tiener.  
Alle deelnemende kinderen tot en met groep 8 
krijgen die dag gratis te eten. Uiteraard zal er 
een tent en een bar zijn waar de volleybal 
overwinningen kunnen worden gevierd of het 
verdriet kan worden verdronken….. 
Meer nieuws over de locatie van 
Boergondisch Oers en andere details kunnen 
jullie lezen in de volgende Koers! 
 
Stichting Boergondisch Oers 

Boergondisch Oers (2005) 

Weten waar de mosterd wordt gehaald 
Is voor menigeen een vraag. 
Maar voor onze penningmeester nu niet meer. 
 
Zowaar op valentijn 
Is hij toegetreden tot de 
Elite die het geheim van de mosterd 
Te weten zijn gekomen. 
 
Aan zij die 50 plussers zijn 
Bleef het antwoord niet verstoken. 
Reden te over om Abraham 
Aan te laten treden 
Hem te overladen met 
Aandacht, felicitaties en bovenal veel 
Mosterd. 
 
***** 
 
Wijsheid komt pas met jaren, 
Helaas komen dan ook de grijze haren. 
Waar de wijsheid wordt gevonden 
Is slechts door enkelen te doorgronden 
Enkel zij, die Abraham of Sara heten 
Zullen hier het geheim van weten. 
De Koers mag zich dus gelukkig prijzen 
Met een penningmeester horend bij deze wijzen. 

50 

Koers cultuur (2005) 
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Kanon komt terug (2006) 

17 juni intocht van het gerestaureerde kanon. 
 
Voorafgegaan door een imposante stoet oude 
legervoertuigen en geëscorteerd door de politie zal het 
gerestaureerde kanon van Zandoerle op zaterdagmiddag  
17 juni vanuit Bladel terugkeren naar het gemènt in 
Zandoerle. Vlak voor Zandoerle zullen enkele zware 
kanonschoten ervoor zorgen dat heel Oerle (en omstreken) 
op de hoogte is van de terugkeer van het PAK-40 kanon. 
 
Op 7 april is Harrie Kelders, voorzitter van buurtvereniging 
Zandoerle weer eens naar het kanon gaan kijken. Sinds de 
Bladelse firma Leebur op 9 september van het vorig jaar het 
kanon vanaf zijn standplaats in Zandoerle op een 
vrachtwagen takelde is het veel veranderd. Verscheidene 
onderdelen zijn compleet vervangen, andere zijn 
gerestaureerd. Het schiettuig is door technici van Leebur 
helemaal uit elkaar gehaald. “Op 7 april stond het kanon 
weer helemaal in elkaar. Er moest toen nog één laagje verf 
op, en dan is ie weer helemaal in orde en in de originele 
kleur”, vertelt Harrie. 
 
Inmiddels mag buurtvereniging Zandoerle zich ook de 
officiële eigenaar van het kanon noemen. “Het kanon staat 
nu geregistreerd bij het Ministerie van Defensie. We zijn nu 
in het bezit van een document waaruit blijkt dat het van ons 
is. We mogen het nu ook zoveel verplaatsen als we willen. 
Dat was voorheen namelijk niet toegestaan”, weet Harrie. 
 
Han Roelofs, directeur van de firma Leebur in Bladel heeft 
contact gezocht met de verenigingen Wheels en Keep them 
Rolling. Leden van beide verenigingen houden oude 
legervoertuigen vanaf 1940 in stand. Zo’n vijftig oude 
voertuigen zullen in Bladel vanaf 14.00 uur koers zetten 
richting Zandoerle. Medewerkers van Leebur kunnen voor 
zover mogelijk meerijden in een van de voertuigen.  

Maakte het kanon de heenreis nog boven op een 
vrachtwagen, de terugtocht vindt plaats achter een van de 
oude legervoertuigen. De route zal via Hapert, Eersel, 
Duizel en Knegsel naar Veldhoven gaan. Via het 
Citycentrum gaat het dan richting Oerle. “Bij de Kers wordt 
de stoet opgevangen door harmonie St. Cecilia en de 
Zandoerlese volksdansgroep de Klumpkes. Zij completeren 
de optocht die vervolgens vlak voor Zandoerle even zal 
stoppen. 
 
“Er rijdt een kanon uit Amsterdam in de stoet mee dat 
vanuit een weiland enkele schoten zal afvuren”, zegt 
secretaris Harrie van Beers. “Bij deze willen we 
omwonenden alvast waarschuwen hun (huis)dieren in de 
gaten te houden. Het kan zijn dat ze schrikken van de 
knallen.” In Zandoerle aangekomen wordt het kanon op zijn 
plaats gezet en meteen verankerd. De sleutel zal vervolgens 
worden overhandigd aan het bestuur van de 
buurtvereniging. Na enkele toespraken is er voor 
genodigden een bijeenkomst in de tent die dan op het 
gemènt zal staan. 
 
Parkeren. 
Om het gemènt zoveel mogelijk autovrij te houden zal de 
mogelijkheid worden geboden om vlak voor Zandoerle in 
een weiland te parkeren. De gemeente heeft inmiddels een 
begin gemaakt met het opknappen van het gemènt. Na het 
snoeien van de bomen wordt het pad naar de kapel opnieuw 
bestraat. Het pad voor de kapel wordt breder gemaakt. Er 
komen enkele fietsenblokken en op het plein worden 
nieuwe picknicktafels geplaatst. Op de plaats waar het 
kanon komt te staan wordt bestrating aangelegd voorzien 
van grondspots. Het kanon zal dan iedere avond verlicht 
zijn. 
 
Oproep. 
De buurtvereniging Zandoerle laat een cd-rom maken van 
de restauratie van het kanon. Hiervoor is men nog op zoek 
naar oude foto’s waar in ieder geval het kanon op staat. 
Deze wil men gebruiken om op de cd-rom te zetten. De 
eigenaren krijgen de foto’s weer terug. Mensen die een foto 
beschikbaar willen stellen kunnen deze in een envelop 
voorzien van hun naam en adres in de brievenbus stoppen 
bij Harrie Kelders, Zandoerleseweg 53 of via e-mail sturen 
naar els.kelders@wanadoo.nl De cdrom zal tegen kostprijs 
te koop worden aangeboden. 
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Veel tips pompoenentocht (2007) 

Veel tips op evaluatieavond pompoenenplezier met 
Halloween 
 
Zo’n twintig belangstellenden hadden op vrijdagavond  
26 januari de moeite genomen om naar de evaluatieavond 
van het pompoenenplezier met Halloween te komen. Naast 
enkele gratis consumpties van bloemenvereniging Groen en 
Keurig genoten zij in dorpscentrum d’ Ouw School ook van 
een zeer verzorgde presentatie op dvd over de editie van 
2006. 
 
Enkele maanden geleden heeft de organiserende 
bloemenvereniging van de wijkagent te horen gekregen dat 
hun evenement in de problemen gaat komen als het op deze 
voet doorgaat. Dan kan het niet meer, gaf hij hen te 
verstaan. Doordat er op enkele plaatsen 
verkeersopstoppingen ontstonden leidde dit tot gevaarlijke 
situaties. 
 
De wijkagent was ook uitgenodigd voor de evaluatieavond, 
maar was helaas verhinderd. Wel deed hij de toezegging 
om binnenkort contact op te nemen met Groen en Keurig 
om een afspraak te maken. 
 
Omdat het naderend onheil voor de editie 2007 al in het 
Eindhovens Dagblad heeft gestaan hadden de aanwezigen 
hun huiswerk goed gedaan. Terwijl het buiten droog was 
regende het binnen… oplossingen. 
 
Laat bezoekers op een centrale plaats in Oerle parkeren om 
vervolgens al wandelend de creaties in het centrum te 
bekijken. Communiceer dit ook via de media. 
Laat buurten/verenigingen die een show geven door enkele 
bewoners het verkeer in goede banen leiden. 
Regel via de gemeente dat alle straten tijdens het 
pompoenenplezier eenrichtingswegen zijn, dit bied tevens 
de mogelijkheid om één kant van de straat te gebruiken om 
te parkeren. 

Bekijk de mogelijkheid om een treintje of huifkarren met 
bezoekers rond te laten rijden. 
Deel routebeschrijvingen uit op alle invalswegen. 
Stel een parkeerverbod in voor één kant van de weg. 
Leid het doorgaand verkeer buitenom, net als tijdens de 
kermisdagen. 
 
De algemene conclusie was dat het verkeer het enige aspect 
is dat verbetering behoeft. 
 
Enkele andere gehoorde opmerkingen waren: 
In 2006 zijn er in de nacht van zaterdag op zondag op 
diverse plaatsen creaties vernield door uitgaanspubliek. Kan 
het pompoenenplezier niet beginnen op zondag? De 
organisatie wil graag een weekend tijdens de 
openingsdagen. 
Is het niet handiger om een plattegrond van de route 
beschikbaar te stellen? Dit blijkt niet zo te zijn, de route 
was in 2006 zo uitgebreid dat de plattegrond niet te lezen 
zou zijn. Tevens loop je het risico dat bezoekers dan hun 
eigen route gaan uitstippelen. 
De bewegwijzering werd ook nog niet als ideaal ervaren. 
Vermoedelijk zullen de aanwijzers in 2007 voorzien 
worden van reflecterende pijlen. 
Op plaatsen waar een voorstelling werd gegeven bleek het 
aanvangstijdstip van 18.00 uur te vroeg. Liever begonnen 
zij om 19.00 uur. 
Deelname van creaties in het buitengebied. Het voordeel is 
dat zij ‘lucht’ geven in het centrum. Nadeel is dat het 
buitengebied enkel via slecht tot niet verlichtte wegen te 
bereiken is en ook dat veel bezoekers niet de moeite namen 
om hier te gaan kijken. 
 
En dan nog enkele tips/mededelingen. 
Zorg dat bij de deelnemende creaties het volgnummer komt 
te staan zoals dat ook op de routebeschrijving staat.  
Groen en Keurig gaat dit vermoedelijk regelen. 
Een pompoen met een kaarsje erin gaat ten gevolge van de 
grote hitte snel rotten. Door het gebruik van bijvoorbeeld 
kerstverlichting blijft de pompoen langer goed. 
De editie 2007 wordt gehouden van zaterdag 27 oktober tot 
en met woensdag 31 oktober. 
Er worden nog ideeën gevraagd voor een ‘ludieke’ opening 
op 27 oktober. 
 
Namens Groen en Keurig, Ad Adriaans. 



 
De Koers van Oers bestaat 40 jaar! 
 
 
We nodigen iedereen van harte uit dit samen met 
ons te vieren op zaterdag 25 augustus. 
Ter gelegenheid van dit jubileum organiseren 
wij een receptie van 17.00 tot 19.00 uur in 
Dorpscentrum d’Ouw School,  
Oude kerkstraat 18, 
5507 LC in Oerle. 
 
 
Graag tot ziens, 
 
 
 
Redactieraad Koers van Oers 


