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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
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Gezocht

Trekkingsuitslag loterij

Gezocht: Boeken, platen en cd’s!
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer voor de
deur. Ook de Koers van Oers is weer van de partij met
boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens een aantal boeken
heeft liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft
liggen die u nooit meer beluistert, dan kunt u ze altijd
komen brengen of we komen ze bij u ophalen.
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog iets
hebben wat voor ons interessant is. De redactie van de
Koers van Oers is er blij mee.
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of cd’s;
neem contact op met de redactie:
Miranda van Vlerken, ( 040 - 205.32.38.

Zoals u wellicht opgemerkt hebt, bestaat de Koers van Oers
dit jaar 40 jaar. Als redactie willen wij dit zeker niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Omdat wij natuurlijk niet alle
medewerkers uit die 40 jaren kennen vragen wij u om u te
melden. Bent u in de afgelopen 40 jaar, op welke manier
dan ook betrokken geweest bij de Koers van Oers geef dat
dan door. We denken aan redactieleden, bezorgers,
drukkers, vergaarploegen, adverteerders enz.
U kunt aan Kitty Tholen doorgeven wat uw relatie met de
Koers van Oers was. Telefoon ( 040 - 205.16.42 of via
e-mail: k.tholen@planet.nl

Rectificatie
In de Koers van Oers van afgelopen maand stonden bij het
interview “Veldhovense Revue” enkele foto’s zonder
bronvermelding.
De foto’s zijn gemaakt door Alex Timmermans.
Meer foto’s van de Veldhovense Revue en andere zijn te
vinden op zijn website: www.pbase.com/alex28

Trekkingsuitslag 3e trekking jubileumloterij
Harmonie St. Cecilia
Op 13 februari 2007 zijn door notaris mr. L.C.A.M. Meijers
de volgende winnende lotnummers getrokken in de
jubileumloterij van Harmonie St. Cecilia:
1e prijs € 400,-

is gevallen op lotnummer

1998

2e prijs € 200,-

is gevallen op lotnummer

1497

3e prijs € 100,-

is gevallen op lotnummer

1365

De hier gepubliceerde uitslagen hebben uitsluitend een
informatief karakter, hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.

(K)Oers met name(n)
Op maandag 29 januari is Gerrit Moonen overleden.
Gerrit is vele jaren actief geweest als bezorger
van de Koers van Oers. Wij als redactie zijn
hem daar zeer erkentelijk voor.
De redactie condoleert de familie met dit verlies.
¤¤¤¤
Toon en Marie José Hermens hebben
enkele jaren de Koers van Oers bezorgd.
Zij hebben dit nu overgedragen aan de
dienstengroep van de Severinus.
Ook Dory Spruit is gestopt met het
bezorgen van de Koers van Oers.

MAKELAARDI J
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

De redactie dankt hen hartelijk voor de getoonde inzet.
¤¤¤¤
Bjorn Bleekman is zaterdag
24 februari 2e geworden bij de
Nederlandse kampioenschappen
gewichtheffen voor senioren in de
Heren 85kg klasse.
Bjorn gefeliciteerd!
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Paaseieren zoeken

1e Paasdag: Paaseieren zoeken
Zondag 8 april is het zover, dan komt de paashaas weer
naar Oerle. Alle peuters, kleuters en kinderen t/m groep 4
van de basisschool zijn van harte welkom om samen met de
paashaas paaseieren te gaan zoeken in het Oerse paasbos.
Dus kinderen neem je mandje mee en ga samen met de
paashaas op zoek naar het gouden ei.
We verzamelen om 13.00 uur bij dorpscentrum
d’Ouw School en wandelen dan gezamenlijk naar het
paasbos. We hopen natuurlijk dat er heel veel
kinderen, ouders, opa’s en oma’s meegaan.
TOT ZONDAG 8 APRIL!!
Stichting Jeugdbelangen Oerle

Gevonden
We hebben na de grote optocht
in Veldhoven nog een paar roze
kinderhandschoentjes en een
blauw rabo-rugzakje overgehouden.
Als je deze mist kun je ze ophalen bij:
Familie van den Boomen
Paleisstraat 8
( 040 - 205.20.20
¤¤¤¤
Gevonden op het fietspad achter de tennisbaan ‘de Korrel’:
een klein roze gymschoentje met daarin een horloge
verwerkt.
Mocht u deze verloren zijn, stuur dan een mailtje naar de
redactie van de Koers van Oers:
redactie@koersvanoers.nl met de vermelding van uw
naam en adres en eventueel telefoonnummer. Wij zullen er
dan voor zorgen dat dit schoentje weer bij u terechtkomt.
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Schilderen voor 5ct/uur

SCHILDEREN VOOR 5 CENT PER UUR,
WAAR KAN DIT NOG ?
1907 - 100 JAAR - 2007
Glas - en schilderwerken Schennink 100 jaar.
Dit jaar bestaat ons schildersbedrijf 100 jaar, om dit te
vieren brengen wij dit jaar vier keer voor een klant het
uurloon van honderd jaar geleden in rekening.
Vanwege het eeuwfeest gaan wij honderd uur werken tegen
het uurtarief van honderd jaar geleden.
Aan het eind van elk kwartaal loten wij een klant uit de
opdrachten die we op dat moment hebben.
De gelukkige krijgt vijfentwintig werkuren gefactureerd
tegen 5 cent per uur.
Ook zullen wij ervoor zorgen dat voor onze overige klanten
het jubileum niet ongemerkt voorbij zal gaan.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u ons bellen
( 040 - 205.12.41.
Ans en Peter Schennink
Willibrordusstraat 1
5513 AB WINTELRE

Chant’Oers - Step by Step

Overpeinzingen

Dromen
Chant’Oers Step by step
Op 8 februari hielden wij onze jaarvergadering. Tijdens
deze vergadering heeft een bestuurswisseling
plaatsgevonden. Gerard Hogenboom heeft na ruim 7 jaar
zijn penningmeesterschap overgedragen aan Harry Coolen.
Gerard blijft bestuurslid.
We hebben het afgelopen jaar dertien optredens verzorgd.
De meeste in Oerle, maar ook in Veldhoven, Eindhoven en
Helmond.
Dit jaar loopt onze agenda aardig vol. We hebben daarom al
enkele uitnodigingen moeten afslaan.
Onze agenda:
Zondagmiddag 1 april houden wij ons voorjaarsconcert
waarover elders in deze Koers meer.
We zijn op dit moment heel hard aan het studeren op een
Portugees muziekstuk “Contos Da Lua Nova” voor koor en
harmonie. U ziet: behalve zingen, leren we ook nog
vreemde talen. Dit werk is een examenstuk “koor en
harmonie directie” voor Stef Bazelmans; wij brengen dit
concert zaterdagavond 14 april om 20.00 uur in
“Het Klooster” te Waalre ten gehore. Donderdagavond
26 april is de definitieve examenuitvoering, welke niet
publiekelijk toegankelijk is, ook in “Het Klooster”.
Donderdagavond, 14 juni, muzikale avond i.s.m.
Veldhovense muzikanten en Veldhovense koren. Dit wordt
een geweldig spektakel waarbij enkele muziekstukken
samen worden uitgevoerd.
Zaterdagavond 16 juni, Oerse Kleinkunst.
Volg hiervoor de activiteiten van onze Harmonie.
Zaterdagavond 22 december houden wij ons traditioneel
Kerstconcert i.s.m. onze Harmonie.
Graag, tot ziens bij onze uitvoeringen.

Een schitterende plaatje glanst me tegemoet wanneer ik
vanmorgen een brief uit de brievenbus haal.
Geachte mevrouw: uw persoonlijk geschenk ligt voor u
klaar.
Goh, denk ik nog, wat aardig dat mensen mij zomaar zo’n
mooie ring willen geven. Ben toch benieuwd wat ik daar
allemaal voor moet doen. Ja, gelukkig ben ik nog wel slim
genoeg om te begrijpen dat niet zomaar een willekeurig
iemand mij een betoverend mooie ring cadeau doet.
Of zal ik misschien een stille minnaar hebben …?
Nee, Valentijnsdag ligt al weer ver achter ons, dus zelfs een
stille minnaar zal mij zoiets nu niet sturen, toch ...?
Onder het genot van een kopje koffie, maak ik de
enveloppe open en lees …
Een ring is hét teken van vriendschap en waardering …
Klinkt goed en ik ben het er volkomen mee eens.
…daarom zou ik u graag dit kostbare kleinood cadeau doen
als dank voor uw trouw.
Ik vraag me verbaasd af waar ik in vredesnaam nou zo
trouw aan ben geweest.
Bent u benieuwd hoe hij eruit ziet?
Ja dat ben ik natuurlijk,
alhoewel het plaatje er al een
aardig idee van geeft.
De saffier flonkert temidden
van als goud glanzende en
glinsterende strassteentjes.
Ja aan m’n hoela! Saffier …!
Het zal wel.
Denken die mensen nou echt
dat ik dat geloof?
En hij flonkert temidden van als goud … ja als goud, dus
geen echt goud. Nee natuurlijk niet.
Geen hond krijgt toch zomaar een gouden ring van een
onbekende aangeboden. Dus ook ik niet! Nee, er zit hier
beslist een addertje onder het gras.
En ja hoor, wanneer ik de brief verder lees zie ik het staan:
Deze ontvangt u gratis bij uw bestelling uit de catalogus,
die u binnen enkele dagen in huis hebt.
Slim denken ze dan te zijn en mij met zo’n lekker makertje
zo ver te krijgen dat ik iets nieuws aanschaf uit hun tamelijk
prijzige collectie.
Nou deze dame trapt hier toch mooi niet in en de brief
belandt tussen de oude kranten om daarna in de
papiercontainer te verdwijnen.
Het was even leuk dromen, maar … dromen komen echt
niet altijd uit.
Thea.
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Koninginnenacht

Voorjaarsconcert

Oer Hollandse avond in Oers
Koninginnenacht zondagavond 29april
Oud Hollandse spelen, het volkslied en een oranjeentourage, zijn de ingrediënten voor een oergezellig avond.
Wij zijn ons aan het voorbereiden op een programma voor
iedereen. Ook voor de tieners hebben wij iets zeer speciaals
in petto. Wij zijn dan ook druk bezig om onze plannen te
realiseren.
Dus zet deze datum in je agenda en trommel al je vrienden
en vriendinnen op, om samen naar d’Ouw School te komen
en je te laten verrassen.
Hier volgt een voorlopig programma van de oergezellige
avond.
Zondagavond 29 april
18.30 Feestelijke ontvangst in d’Ouw School
19.00 Oud Hollandse spellen voor kinderen t/m groep 8
20.00 Einde spellen
20.15 Prijsuitreiking
20.30 Verrassend tienerprogramma
21.30 Muziek
Verder is er een schmink- en een knutselhoekje voor de
kinderen en versnapering later op de avond.
Kom dus 29 april naar d’Ouw School in het oranje.
Het beloofd een gezellige avond te worden vooral als jullie
erbij zijn!!
Tussendoor zal de discotheek onze Oerse sterren ook zeker
laten dansen.
Einde….?
De entree is gratis, de consumpties zijn uiteraard tegen
betaling.
Het Oranjecomité
Tinus Silkens, Desirée van Herk, Heidi van der Mierden,
Hans Strieder, Nicolle Nabben
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Voorjaarsconcert Chant’Oers met
dames Barbershopkoor “West Side Sound”.
Op zondag 1 april (geen grap!) geeft Chant’Oers een
voorjaarsconcert in d’Ouw School in Oerle. Het begint om
14.00 uur. Als gast is er het dames Barbershopkoor
“West Side Sound” uit Zaandam. Ze brengen populaire
Engelstalige en Nederlandstalige songs. Al hun nummers
zijn vierstemmig en a capella gezongen. Barbershopmuziek
swingt en bevat veel show, daarom is er veel aandacht voor
beweging en de kostuums. De twee koren verzorgen om
beurten een optreden en sluiten af met een gezamenlijk
nummer, dat speciaal voor deze gelegenheid is
ingestudeerd. Het wordt een gezellige middag met een zeer
gevarieerd programma, waarbij u van harte welkom bent.

Ouw (k)oers

Koken met de koers

Bron: Koers van Oers, jaargang 1986, Maart
PRIETPRAAT:
Martijn: “Juf, verblink(vernis) jij onze kleistukken nog?”

Deze keer:

Kabeljauw met limoen voor 4 personen

Irma: “Wij hebben erteltjes en worteltjes gegeten.”
Tijdens een bewegingsles.
De jongens lopen naast elkaar en roepen:
“Wie gaat er mee, de juffrouw vangen?”
De meisjes lopen aan de andere kant:
“Wie gaat er mee, de juf beschermen?”
Eefje krijgt haar trui niet goed over haar hoofd.
Eefje: “Wat heb ik toch een dikke kop hè?”
Juf: “O ja?”
Eefje: “Ja, net zoals jij, he juf?”
Martijn: “Ik moet even mijn miniaal pakken.”
Nathalie: “Meester Manders is de baas van de school. Dat
weet ik zo, want die is het grootste.”
Juf in de derde klas: “Wat is openbaar vervoer?”
Hans: “Dat is vervoer zonder dak.”
De tweede klassers tekenen wat ze allemaal op het altaar
zien staan.
Erik: “Ik teken de schaal met tosties.”
Juf Ingrid komt de tweede klas binnen. Ze heeft ’n koperen
ketting om haar hals.
Martijn: “Goh, wat ben jij tuig!”
Harrie: “Zo stik je nog!”

Ingrediënten:
750 gram verse of diepvries kabeljauwfilet
2 limoenen, in plakken gesneden
12 plakken katenspek of bacon
4 laurierblaadjes
4 takken tijm
2 stukken grote preien
150 gram crème fraîche ( voor warme bereidingen )
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 125°C. Verdeel de
kabeljauwfilet in vier gelijke stukken en verpak elk stuk in
drie plakken spek. Wrijf een ovenschaal in met olijfolie, leg
de helft van de kruiden en de limoen erin en leg de
kabeljauw hierop. Bedek de kabeljauw met de resterende
kruiden en limoen. Dek de schaal af met aluminiumfolie,
zet in de oven en laat de vis in 20 minuten zachtjes gaar
worden. Halveer de prei over de lengte tot aan het
worteleind, was de bladeren en snijd ze daarna in stukken
van 2 cm. Blancheer de prei 2 minuten in gezouten kokend
water. Verwarm een lage kookpan met een lepel olijfolie
naturel, voeg de prei en crème fraîche toe en breng op
smaak met zout en zwarte peper uit de molen. Verdeel over
voorverwarmde borden, leg er een kabeljauwfilet op en
serveer met de plakken limoen.
EET SMAKELIJK!!!!!!

Juf helpt Martijn met het rekenen. Ze maken samen de som
9 + 6. Juf telt op haar vingers om het duidelijk te maken.
Martijn kijkt naar de vingers en denkt na......
Opeens zegt hij: “Juf, wat heb jij gespleten vingers zeg!”

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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De parochie

Vieringen in St. Jan de Doperkerk
Weekend van 17 – 18 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(Convocamus)
vr 23 maart:
19.30 uur:

Restauratie H. Caeciliakerk van start
Ook de Caeciliakerk stond al enige jaren op het lijstje van
de gemeente en de Rijksmonumentenzorg om te worden
gerestaureerd en nu is het dan eindelijk zo ver. Helaas is,
door het groot aantal jaren wat is verstreken tussen het
wachten op de benodigde vergunningen en subsidie, de
slijtage aan het kerkgebouw met rasse schreden
verdergegaan. Uiteraard zijn ook alle bouwkosten flink
gestegen ten opzichte van de toenmalige begroting. Dat was
bij de inschrijving voor de gunning van de restauratie een
flinke domper voor de penningmeester van onze parochie.
Er wordt nu ijverig naar sponsorgelden gespeurd om het
verschil in de te verkrijgen subsidie, het spaartegoed en het
uiteindelijke bedrag wat moet worden opgehoest, dekkend
te krijgen.

Vormselviering door vicaris J. Schröder met
pastoor W. Smulders en M. Sanders,
pastoraal werker (The Unity)

Weekend van 24 – 25 maart:
za 19.00 uur: Oecumenische dienst met dominee
E. Wisselink en M. Sanders, pastoraal
werker
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
Goede Week 31 maart – 9 april:
Palmzondag t/m 2e Paasdag:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(palmwijding)
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(Palmzondag)
di 19.00 uur: Boeteviering uitsluitend in H. Caeciliakerk
do 19.00 uur: Witte Donderdag: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders (Convocamus)
vr 15.00 uur: Goede Vrijdag: Kruiswegviering met
pastoor W. Smulders
vr 19.00 uur: Viering met M. Sanders, pastoraal werker
(Avondwakekoor Caecilia)
za 21.30 uur: Paaswake: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders (Convocamus)
zo 10.15 uur: PASEN: Eucharistieviering met
pastor J. Tonino (Convocamus)
ma 10.15 uur: 2e Paasdag: Woord- en Communieviering
met M. Sanders, pastoraal werker
Weekend van 14 – 15 april:
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders (Convocamus)
Weekend van 21 – 22 april:
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
zo 12.00 uur: Eucharistieviering met Eerste
Communicanten: pastoor W. Smulders en
M. Sanders, pastoraal werker (The Unity)
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Parochieberichten:
Gedoopt:
Marjolein Custers, Kapteijnlaan 1
Overleden:
Theo van der Sangen, echtgenoot van Diny Bosch,
Kleine Vliet 2 (78 jaar)
Pastoresteam:
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26
Parochiecentrum:
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum en/of
misintenties:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT,
( 040 – 205.24.80
Misintenties kunnen met naam en datum in een gesloten
envelop worden doorgegeven (per intentie € 9).
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden:
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56
Nieuwe parochianen:
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen door
uw nieuwe buren aan ons door te geven.
Bij voorbaat hartelijk dank!

In de week van 12 maart zullen de steigers, die afkomstig
zijn van de restauratie aan de H. Willibrorduskerk,
verhuizen naar de Dorpstraat. Vanaf dat moment start ook
een eerste Actie: een huis-aan-huisbrief in de wijken
Veldhoven-Dorp, Zonderwijk en ’t Look. Het bestuur heeft
geaarzeld om de bewoners van Oerle ook een dergelijke
brief te sturen, omdat destijds bij de restauratie van de
St. Jan de Doperkerk er vanuit Oerle ook geen steun is
gevraagd bij de andere wijken/parochies.
Toch wil het parochiebestuur de inwoners en de
parochianen in Oerle graag op de hoogte houden van alle
plannen en hoopt door middel van deze brief in de
Koers van Oers toch op enige solidariteit van de Oerse
parochianen en inwoners te mogen rekenen. En als er over
solidariteit gesproken wordt, weet men in Oerle wat er van
elkaar verwacht wordt: “kom op - de schouders eronder!”
Alexa

Veertigdagentijd 2007
De veertigdagentijd of te wel de vastentijd is een steeds
weer terugkerende periode op de kerkelijke kalender. Het is
de voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. Nu is het
ieder jaar weer een bezoeking om in originele
bewoordingen deze periode in de ‘Drieklank’ te
beschrijven. Dit jaar laat ik het over aan iemand anders die
er ook veel van weet, namelijk Kardinaal Godfried
Danneels. Hij heeft tien regels (ik spreek zelf liever van
handreikingen) voor de veertigdagentijd gemaakt. Hiermee
hebt u hopelijk ook in onze parochie een goede
voorbereiding op Pasen!
In het februarinummer van Pastoralia, het infoblad van het
aartsbisdom Mechelen-Brussel, formuleerde kardinaal
Godfried Danneels tien regels voor een goede
veertigdagentijd.
“Maar ze betekenen niets, als ze je niet dichter brengen bij
God en bij de mensen. En ook niet als je er triest van wordt.
De vasten moet lichter maken en blijer”, stelt de kardinaal.
Tien regels:
1. Bid elke morgen het Onze Vader en elke avond het
Weesgegroet.
2. Zoek in het evangelie van de zondag één zinnetje om
mee te nemen heel de week door.
3. Als je iets koopt wat je niet nodig hebt om te leven - een
luxeartikel - besteed ook altijd iets aan de armen of aan
een goed werk. Geef hun een procentje, overvloed
vraagt om gedeeld te worden.
4. Doe elke dag iets goeds voor een ander. Maar dan wel
nog voor hij of zij erom vraagt.
5. Als iemand je iets onaangenaams zegt, denk dan niet dat
je dat ook meteen moet terugdoen. Het evenwicht is
daarmee niet hersteld. Je krijgt het vast nog eens terug
en het rad gaat weer draaien. Zwijg liever een minuut:
het gaat over en het rad valt stil.
6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent,
schakel dan de tv uit en lees een boek. Of praat met je
huisgenoten: zappen met mensen is beter en het gaat
zonder afstandsbediening.
7. Ga in de vasten altijd met een klein beetje honger van
tafel. Diëtisten zijn nog strenger: doe dat heel het jaar.
Een op drie heeft toch al overgewicht.
8. ‘Ver-geven’ is superlatief van geven.
9. Je hebt al zo vaak beloofd iemand te bellen of een
bezoek te brengen. Doe het nu eindelijk eens.
10. Laat je niet altijd vangen door het prijskaartje van de
gereduceerde prijs. Het kost inderdaad 30 procent
minder. Maar je kleerkast bulkt vast met evenveel
procent uit.

Dorus Seuntiens

Mardi Sanders

Oerle

(van website: kerknet.be van Kerknet Vlaanderen)

Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Het interview

Van boerenknecht tot
eigenaar van een loonbedrijf
Vrijwel iedereen komt wel eens een trekker of kraan
tegen van de Gebr. Schoonen. Wij tekenden het verhaal
op van oprichter Jan Schoonen (82). Hoe hij als
boerenknecht begon en later eigenaar werd van een
loonbedrijf. En hoe hij aan het einde van de oorlog
vanuit een voormalig DDR-dorpje naar Düsseldorf liep.
Door: Ad Adriaans
“Het loonbedrijf is door mij opgericht, Maar mijn zonen
hebben het uitgebouwd tot wat het nu is. Daar ben ik trots
op.”
De wieg van Jan Schoonen
stond in het West-brabantse
Wouw. Enkele jaren later
verhuisde het gezin
Schoonen naar Eindhoven.
“Mijn vader Dorus kon er
grond huren om op te gaan
boeren. In Woensel heb ik
de lagere school doorlopen.
Toen ik dertien was ging ik
van school af, ik moest mee
gaan boeren. Ik ging het
liefst ploegen met het
paard. Aan eggen had ik
een grote hekel, dan moest
je namelijk over het geploegde land lopen. En dat was niet
fijn lopen. In februari 1940 verhuisden we naar Zeelst.”

Voerman
“Tijdens de oorlog waren we voerman. We kochten er een
paard bij. Eén gebruikten we om te boeren, en één om te
voermannen. Daarmee vervoerden we bijvoorbeeld stenen
en kolen. We hebben tijdens de oorlog geen armoede
geleden. In 1943 werd ik tewerkgesteld in Duitsland. Dat
was verplicht, je moest je melden bij het Arbeidsbureau in
Eindhoven. Dan werd je doorgestuurd, op transport per
trein. Ik moest naar een boer in de buurt van Nordhausen.
Het dorpje heet Görsbach, het heeft momenteel zo’n 1.200
inwoners. De zoon van die boer zat als soldaat op het
vliegveld in Eindhoven. Ik moest zijn plaats op de boerderij
innemen. Als boerenknecht deed ik er al het voorkomende
werk. Het was er goed werken. In 1943 was het beter dan in
1945. Hoe langer de oorlog duurde, hoe moeilijker men aan
voedsel kon komen. Samen met een Rotterdammer was ik
de enige Nederlander in Görsbach. Er werkten ook veel
Polen en Russen.”
Den Hollander
“Op 18 april 1945 mochten we terug naar Nederland.
Samen met de Rotterdammer ben ik te voet vertrokken. We
liepen tot aan Düsseldorf, waar we op 5 mei aankwamen.
Van daaruit gingen we met een legervoertuig naar
Nederland. In 1974 ben ik samen met mijn vrouw nog een
keer terug geweest. Ik had altijd gezegd: als we er met de
auto heen mogen ga ik er heen. Maar het was nog een heel
gedoe met het aanvragen van visa en zo. Ze waren blij dat
ze me weer zagen en we zijn er tien dagen gebleven. En ze
zijn ook een keer naar hier gekomen. Na de val van de
muur in 1989 was de eerste rit naar ‘den Hollander’ zoals ik
door hen genoemd werd. De kleinzoon van de boer en zijn
vrouw kwamen toen naar de Vooraard.”
Loonbedrijf
In 1948 vierde Jan
carnaval in Eindhoven.
Daar leerde hij zijn
vrouw Jo van de Kerkhof
uit Moergestel kennen.
“We gingen dansen in de
Fifie. In 1952 zijn we
getrouwd.
Enkele jaren eerder had
mijn vader een tractor
gekocht en een
zelfbinder en een
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dorskastje. Hiermee ging hij bij de boeren uit Zeelst de
oogst verwerken. Ik hielp altijd mee. In die tijd is het
loonbedrijf ontstaan. Na mijn trouwen hebben we nog een
half jaar thuis ingewoond en begon ik voor mezelf. Daarna
huurden we een huisje in Zeelst. In 1959 trokken we naar
de Vooraard. Ze waren me ‘muug’ in Zeelst. We
veroorzaakten met onze trekkers te veel geluidsoverlast.
Onze kinderen Leny, Theo en Jan waren inmiddels al
geboren. Op de Vooraard kregen we nog onze zoon
Marijn.”
Vrijheid
“Het loonbedrijf is gedurende de jaren steeds groter
geworden. Theo en Marijn zijn na hun schooltijd meteen in
het bedrijf gaan meewerken. Op 1 januari 1993 namen zij
het Loonbedrijf J.H. Schoonen over. Sinds die tijd heet het
bedrijf: Gebr. Schoonen. Het mooie van dit bedrijf is de
vrijheid, je bent eigen baas. Het werk is wel erg
seizoengebonden. We zijn steeds met de tijd meegegaan.
Zo werd de dorskast in de zestiger jaren opgevolgd door de
combine. Gedurende de jaren zeventig kwam de maïs in
opkomst en kochten we een maïshakselaar. Eerst een
1-rijer, toen een 3-rijer welke later gevolgd werd door een
4-rijer. Nu is er zelfs al een 6-rijer.”

Oogsttijd
“De oogsttijd is de drukste tijd van het jaar. Het is de
zwaarste tijd, maar tegelijk ook de mooiste tijd. Dan valt er
tenminste wat te verdienen. We werkten soms van zes uur
’s morgens tot weer zes uur ’s morgens. Na een dag
hakselen ging ik ’s nachts de kuil stoppen. Er moet plastic
over de berg maïs waarna er met de kraan zand op wordt
gedaan. Ook het combinen duurde vaak tot middernacht.
Tegenwoordig zijn er betere en snellere machines.

De landbouwpercelen zijn groter geworden, maar er is ook
veel grond verdwenen. In Zeelst zit geen enkele boer meer.
Ook in Oerle zijn er niet veel meer.“
Reparaties
“In de wintermaanden worden reparaties aan het
werkmaterieel verricht, als er tijd voor is. Het werk met de
kranen gaat gewoon door. Die worden ingehuurd ten
behoeve van de wegaanleg en het graven van bouwputten.
Maar alles gaat een keer kapot. Vroeger konden we alles
zelf repareren. Ook nu komt er hier weinig een monteur op
de plaats. Mijn zonen hebben overal verstand van, behalve
van elektronica. Maar als je overal een monteur voor moet
laten komen blijf je niet wonen.”
Inmiddels is Jan op een leeftijd gekomen dat hij het wat
rustiger aan moet doen. “Ik ben niet meer zo goed ter been
en kom daardoor niet meer elke dag in het bedrijf. In 2000
is mijn vrouw overleden. Hobby’s heb ik niet. Ik heb altijd
van mijn werk mijn hobby gemaakt en dat is een fout van
mij geweest. Ik kijk weinig tv en de krant heb ik in tien
minuten gelezen. Woensdagmiddag bezoek ik de
kaartmiddag van de KBO en gelukkig komt er wel eens
iemand buurten.”

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
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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Oerse Braderie

Koers cultuur

Stichting

Een traditie Oerse Braderie
15 april 2007
Informatie over de braderie van het tiener comité Oerle
Verkeersomleiding en overlast
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat vanaf
de Zandoerleseweg tot aan de Paleisstraat. Dit veroorzaakt
enige overlast voor de bewoners van de Oude Kerkstraat,
de kerkgangers en voor het verkeer van en naar Wintelre.
Het marktterrein (Oude Kerkstraat) wordt zondag 15 april
vanaf 7.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Het verkeer wordt omgeleid. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
De braderie begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
De entrees zijn aan de Paleisstraat, Boonberg en aan de
Zandoerlese weg.
Wat kunt u verwachten van deze gezellige dag:
De braderie bestaat uit meer dan 100 marktkramen waar je
interessante, leuk geprijsde zaken kunt kopen. Zoals
gewoonlijk zullen wij deze dag met verrassende activiteiten
extra aantrekkelijk maken.
Landmacht
Dit jaar zal de landmacht onze gast zijn. Het leger zal voor
spannende demonstraties
zorgen en ook de jeugd kan
actief deelnemen. We hebben
de club “wheels” bereid
gevonden om een grote show
te verzorgen met militaire
voertuigen welke in 19401945 gebruikt of gebouwd
zijn.
Verder zijn er leuke dingen zoals:

Ø
Ø
Ø
Ø

Zéér grote snuffelmarkt
Loterij met écht leuke prijzen
Grote feesttent met supergezellige (live) muziek
Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor de
kinderen

Snuffelmarkt
Hier willen we spullen verkopen die ons ter beschikking
worden gesteld. Als u nog bruikbare spullen hebt, neem dan
alstublieft snel contact op met:
Ria Verbaant ( 040-2052170
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Kleine baby
weet je gedragen
door de liefdevolle armen
van je ouders.
Kleuter, net gevallen
wordt opgetild,
door troostende armen
gedragen.
Puber, losgeslagen
niet wetend waarheen,
opgevangen, gedragen
door de mensen om je heen.
Volwassen geworden,
gedragen door het weten
dat er van je gehouden wordt,
dat je van iemand houden mag.
Zelf kinderen krijgen
weten dat je ze dragen mag,
begeleidend op hun weg
naar volwassenheid.
Oud geworden,
blijf je gedragen
door liefdevolle handen
om je heen.
Gedragen worden
heel je leven
tot aan de laatste dag
dat je gedragen wordt naar het graf.
Zelfs dan nog wordt je gedragen
door de grote kracht
die heel je leven lang
je ook gedragen heeft.

Dagje in de sneeuw
Stichting

Dagje in de sneeuw met TCO
Zondag ochtend om 7 uur stonden we al klaar om met de
bus naar Winterberg te gaan. Het was natuurlijk weer een
lange rit, maar met een filmpje erbij valt het best mee.
Het was wel handig als je gegeten had en even naar de WC
was geweest want dat mocht (weer) niet in de bus.
Rond half 11 kwamen we
aan bij de skihut van Ger
Manders.
De tieners uit de eerste en
tweede klas mochten gaan
langlaufen.
Tieners uit de derde en de
vierde gingen skiën.
Voor het geval dat je dat nog
niet kon, kreeg je skiles.
Het was ontzettend koud en
het heeft bijna de hele dag
geregend. Je kon beter geen
handschoenen aandoen want
die zaten vol met water.

Als je net beneden was
kon je naar boven
LOPEN!
De stroom was
uitgevallen (hebben wij
weer).
Er zijn geen botten
gebroken, alleen Susan
v.d. Pas had iets te laat
in de gaten dat ze met
een sleetje richting een
boom ging. Ze kon een
tijdje niet meer lopen.
Om een uur of twee zat
iedereen al bibberende
aan een frietje en de
leiding natuurlijk aan de
warme chocolademelk (met slagroom).
Nadat eindelijk iedereen in de bus zat konden we gaan.
We vertrokken al om 3 uur vanwege de “geweldige”
weersomstandigheden.
Dit jaar hebben we geen last van files gehad (tot onze grote
verbazing!)
Om 7 uur waren we weer allemaal terug op het kerkplein.
Door Harm v.d. Velden

Meer foto’s kun je vinden op de website
van Tiener Comite Oerle: www.tcoerle.nl

Marinella Boer10
Groendecoraties, Workshops en
Creatief Atelier
Mooie decoraties voor in huis en de tuin

Ik wens u een goed en gezond en
vooral een creatief 2007 toe.
Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143
marinella@boer10.com

www.boer10.com

Atelierruimte:
De Run 5404
5504 DE Veldhoven

Postadres:
Berg 82
5508 AX Veldhoven
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Nieuwe stortautomaat

Keldershoeve nieuws

Nieuwe stortautomaat bij de Rabobank
Nu nog makkelijker geld storten
In de week van 12 maart neemt de Rabobank een nieuwe
stortautomaat in gebruik. U kunt bij deze nieuwe automaat
biljetten in een bundel storten. De ingebruikname zal twee
tot drie dagen in beslag nemen op onze beide kantoren.
In verband hiermede zijn er van maandag 12 tot en met
woensdag 14 maart slechts zéér beperkte mogelijkheden tot
afstorten.
Geld storten is eenvoudig maar als het om veel biljetten
gaat ook tijdrovend. Daarom plaatst de Rabobank een
nieuwe automaat, die het storten sneller kan uitvoeren. Dit
betekent wel dat de oude automaat in de bankhal eerst
verwijderd moet worden voordat de nieuwe wordt
geplaatst. De gehele operatie duurt twee tot drie dagen.
Ook bij het storten van geld moeten bankpas en pincode
gebruikt worden. Verder is het een kwestie van de
instructies op het beeldscherm opvolgen. Deze automaat
staat in de bankhal en kan daarom alleen tijdens
kantooruren gebruikt worden. Uiteraard zijn de
medewerkers van de Rabobank graag bereid om extra uitleg
te geven. Het geld dat u stort wordt direct op uw rekening
bijgeschreven.
Na het plaatsen van de nieuwe apparaten komen de kasuren
te vervallen en gelden voor beide kantoren onderstaande
openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur
09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur
09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur
09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur
09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur

Kantoor Wintelre is ook op donderdagavond open van
17.00 tot 19.00 uur.
Kantoor Oerle is ook op vrijdagavond open van 17.00 tot
19.00 uur.
Rabobank Oerle-Wintelre
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De Keldershoeve heeft nieuwe scharrelkippen; dus er zijn
weer verse eieren. Vanaf half maart hebben we leuke
manden met voorjaarsgoed. Dit is ook leuk voor Pasen.
Kom nu gerust vast kijken en vraag naar de mogelijkheden.
Wij werken ook op bestelling.
In maart, april en mei zijn onze openingstijden:
10.30 - 11.30 uur
13.30 - 14.30 uur
In juni, juli, augustus en september van:
9.00 - 10.00 uur
10.30 - 11.30 uur
13.30 - 14.30 uur
15.15 - 16.15 uur

Open repetitie harmonie

Enkele Brabantse spreuken
Ès ge ’t nie kunt of nie mer wit, doede ’t mi pur of
gebruikte kit.
Als je het niet kunt of niet meer weet maak je het met pur of
gebruik je kit ( Recente Brabantse spreuk)

Open Repetitie Harmonie St. Cecilia Oerle
Dinsdag 20 maart houdt harmonie St. Cecilia van 19.00 uur
tot 20.00 uur een open repetitie. Iedereen die graag een
instrument wil gaan bespelen of er al één bespeelt, wordt
van harte uitgenodigd. Degene die AMV 1 hebben, mogen
het volgend schooljaar meteen beginnen. Volg je al
AMV-lessen en weet je niet welk instrument je wilt
bespelen? Kom gerust proberen en wij helpen je bij je
keuze.

Ès ge erres zijt, wor ge gèir zet, dan kunde nerres beeter
zen.
Als je ergens bent waar je graag bent, dan kun je nergens
beter zijn.
As……..as m’n tante klótjes ha, dan waar ’t m’n oom!
Gezegd tegen iemand die vaak ‘as’ (=als) zegt.
Ge mót groot zen in ’t klèin.
Je moet groot zijn in het klein.

Ook volwassenen die bijvoorbeeld ooit bij een drumband of
harmonie hebben gespeeld, zijn ook van harte welkom.
Tijdens deze zullen de jeugddrumband, het beginnersorkest
en het jeugdorkest van Harmonie St. Cecilia van zich laten
horen.

Ik haai ’t zo druk as de pan mee vastenaovend.
Ik had het heel erg druk.

Heb je altijd al zin gehad om een instrument te spelen? Dan
is deze avond de kans om sfeer te proeven. Tijdens de
repetitie zullen er leden van de harmonie en drumband
aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Daor zien ik wir ‘nen aop op gruuie.
Ik zie het weer somber in; daar komt weer niets van
terecht.

Dinsdag 20 maart a.s. van 19.00-20.00 uur in dorpscentrum
d’Ouw School aan de Oude Kerkstraat 18 in Oerle.

Gij zijt ’n rauw schoefel.
Je bent een wildebras.

‘nen Dreuge mèrt is guldes wèrd.
Een droge maart is guldens waard
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Oerle vruuger

“OERLE VRUUGER”
Deel 16.
Het Pensionaat (deel twee)
In de laatste koers heb ik u verteld hoe de orde van de
Zusters van Liefde is ontstaan en ook dat de zusters in 1854
hier gekomen zijn. Daarbij vermeldde ik dat de school van
een latere datum is. Dit laatste werd ook bevestigd door de
diverse pensionaires daar zij, zowel in 1954 als in 1955, een
eeuwfeest gevierd hebben. In 1954 was dit omdat de zusters
zich hier in 1854 gevestigd hebben en in 1955 was dit
omdat de meisjesschool haar eeuwfeest had.
Maar om bij het begin te beginnen, in 1854 kochten de
Zusters van Liefde uit Tilburg hier in de gemeente Oerle de
oude pastorie. Die was toen gelegen aan de Oude
Kerkstraat, of wel ‘de straat’ zoals het toen nog heette. Het
gebouw is te vergelijken met de in Veldhoven staande “de
oude pastorie” , nu ook aangemerkt als een historisch
monument. De oude pastorie was gebouwd in 1835. In
Veldhoven zijn toen ongeveer drie gelijke pastorieën
gebouwd. Deze bestonden maar uit een verdieping met een
spitsvormig dak, de deur stond in het midden met links en
rechts ervan vier vensters. In Oerle werd er rond 1860 een
verdieping op gezet. (informatie bron Dhr. J.F.C. Bijnen).
Een van de oudste foto’s van het Pensionaat dateert van
± 1905, daar ziet men op dat het hoofdgebouw (de oude
pastorie) is verfraaid met een vooruitspringende ingang en
dat er inderdaad een verdieping is opgezet. Rechts van het
hoofdgebouw staat een rectorswoning. Deze zou gebouwd
zijn ± 1856. Links van het hoofdgebouw staat het eerste
schoolgebouw. Dit werd gebouwd in 1864 –1865 en links
daarvan staat weer de kapel en die dateert uit ± 1890.
(informatiebron J.F.C. Bijnen). Op een foto gedateerd uit
1936 is duidelijk te zien dat het Pensionaat diverse
veranderingen heeft ondergaan. Bijvoorbeeld: de
kleuterschool was er toen aangebouwd. Een foto uit 1942
laat weer zien dat hier het Pensionaat was uitgebreid met
een nieuw schoolgebouw. Dit was drie verdiepingen hoog.
Ook het oude schoolgebouw was verfraaid er was een
verdieping op gekomen.
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In de oorlogstijd, 1940-1945, werd het gebouw opgeëist
door de Duitsers die hier hun hoofdkwartier inrichtten. De
Zusters mochten er blijven. Zij namen ook de zorg van de
Duitsers op zich bv. door hun eten te koken. De lessen op
de school gingen gewoon door. Het gebouw zelf heeft niets
geleden onder de bezetters, alleen het angelusklokje werd
uit het torentje verwijderd en deze werd evenals de klokken
uit de kerktoren van St. Jan, overgebracht naar Duitsland
om daar omgesmolten te worden tot munitie. Voor het
gebouw stonden voertuigen en een geschut opgesteld,
zodoende kreeg Oerle toch direct met de oorlog te maken.
Hoeveel Duitse militairen er hier gelegerd waren is mij niet
bekend.
Op een foto uitgegeven tijdens het eeuwfeest in 1954 is te
zien dat de school is uitgebreid met zes lokalen. Toch was
het gebouw maar twee verdiepingen hoog. Op een
herdenkingsfoto van het eeuwfeest uit 1954 staat vermeld:
“De metamorphose in vijftig jaar”. Raar was dat niet, daar
de oudste foto pas dateerde uit 1905 en ook deze foto staat
hier op afgedrukt, evenals diverse foto’s uit de tussen
liggende jaren.
Ook de achterzijde geeft vele veranderingen te zien, ook
wel “Westfaçade” genoemd. Het eerste wat er in de
achtertuin op viel was de Lourdesgrot. Vele oud-Oerlenaren
kennen deze nog wel van de vele processies die er heen
gingen. Een ander mogelijkheid, om de tuin te zien had
men niet, daar dit voor de mensen uit Oerle zo’n beetje
verboden terrein was, zelfs de schoolkinderen uit Oerle
kwamen daar niet, zij hadden hun speelterrein aan de
voorzijde. Om deze scheiding te maken moesten de
pensionaires achter het schoolgebouw spelen en de meisjes
uit het dorp aan de voorkant. Het schoolgebouw was
voorzien van twee trappen, een liep naar de gang die uit
kwam aan de voorzijde en een trap liep naar de gang die
uitkwam aan de achterzijde van het gebouw.
Ook als men de foto’s ziet van de kapel en de verandering
die deze heeft ondergaan, vindt men het toch jammer dat dit
gebouw hier uit Oerle verdwenen is. Ook de diverse lokalen
ondergingen vele veranderingen.
Welke mensen uit Oerle kennen niet meer het “Koepeltje”?
De speeltuin voor de pensionaires, deze werd gebouwd in
1873 door de architect Lambert Hezemans, deze was zeer
beroemd geworden vanwege zijn restauratiewerken aan de
Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch zo rond 1850. Het
Koepeltje was gelegen aan de Oude Kerkstraat richting
Wintelre, nu is van dat alles nog een ruïne over. Voor de
pensionaires was dit een heel ritueel om daar naar toe te
gaan, het was ook een van de weinige keren dat zij buiten

de poorten van het pensionaat kwamen In rijen ging men
naar het Koepeltje toe. Dat ging als volgt, men liep in rijen
van twee langs elkaar, natuurlijk in uniform. Voorop liepen
twee zusters, dan kwamen enkele pensionaires en dan weer
twee zusters. Aan het einde van de stoet liepen weer twee
zusters, deze sloten de rijen, dus om uit de rij te lopen was
bijna niet mogelijk. Toch waren vele pensionaires
vindingrijk want bij het winkeltje van de familie van Ham
werd toch stiekem snoepgoed gekocht. Een pensionaire zelf
vertelde mij dat de familie van Ham al klaar stond als de
pensionaires er aan kwamen. Van dit winkeltje heb ik nog
geen foto in mijn bezit, wie kan er mij aan helpen?
Vele voorschriften en geboden en verboden werden
afgekondigd door de zusters en aan de ouders kenbaar
gemaakt. Als men informatie aanvroeg over de school
kreeg men een kaartje thuis gestuurd, meer was het niet,
daar in stond het volgende vermeld:
ONDERWIJS.
Aan het Pensionaat is een school voor gewoon lager
onderwijs en voor de M.U.L.O.
Na afloop van de leertijd wordt eindexamen M.U.L.O.
afgelegd, terwijl tevens een voor Diploma Boekhouden.
Verder wordt onderwijs gegeven in fraaie handwerken,
naaien en knippen, piano, steno en machineschrijven.
SCHOOLGELD
Volgens de wet in deze gemeente bedraagt het maximum:
Cursus Stenographie
f 15.Cursus Machineschrijven f 15.Piano
f 24.- per jaar
VOORWAARDEN
Het Kostgeld met inbegrip van wasch- en beddengoed
bedraagt f 225.- per jaar en wordt betaald in drie
termijnen: Bij de groote vacantie, Kerstvacantie en
Paaschvacantie. Per termijn dus f 75.Wanneer de kinderen eenige tijd afwezig mochten zijn,
wordt daar voor geen verminderde betaling toegestaan,
tenzij ingeval van ziekte.
ALGEMEENE BEPALINGEN
Zr. VAN LIEFDE OERLE
Op oude klasse foto’s is duidelijk te zien dat de
pensionaires, zowel op de basisschool als op de M.U.L.O.,
uniformen droegen. Deze uniformen vind men niet terug op
foto’s van de kinderen die uit Oerle komen.
Frans Loots.

Nieuwe leden gezocht

Bloemenvereniging zoekt leden
Bloemenvereniging Groen en Keurig uit Oerle is op zoek
naar nieuwe leden. Groen en Keurig is een actieve club
mensen. Naast het kweken en opkweken van dahlia’s
organiseren ze jaarlijks een tentoonstelling met een thema.
Ook doen ze mee aan de nationale tentoonstelling in Leiden
en aan twee tentoonstellingen in Veldhoven. Veel
evenementen worden opgesierd door de bloemen van
Groen en Keurig en ook de kerk in Oerle wordt in het
seizoen wekelijks voorzien van een bloemetje.
Donateurs komen op zaterdag hun bosje bloemen halen.
Groen en Keurig is ook de organisator van het evenement
‘Pompoenenplezier met Halloween’. Deze activiteit is
inmiddels een traditie. In het voorjaar krijgen alle kinderen
van de basisschool pompoenzaad om zelf pompoenen te
kweken. Met Halloween wordt er een bewegwijzerde route
uitgezet die door duizenden mensen wordt gereden of
gefietst.
Als u van bloemen houdt is dit uw kans. Dahlia’s zijn er in
vele kleuren, soorten en maten. Kom een keer vrijblijvend
een kijkje nemen op onze dahliatuin achter de kerk in
Oerle. In het seizoen is het er vaak heel gezellig. Of neem
eens contact op met Henk Senders van Groen en Keurig
( ( 040-205.22.39). Hij vertelt graag meer over deze
prachtige hobby.

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761

Belangstelling voor de
Veldhovense politiek?
Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl
Secretariaat: Biezenkuilen 90, 5502 PG Veldhoven,
( 040-2539663, fractie@cda-veldhoven.nl
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LOO wint aanmoedigingsprijs
Koers van Oers wint aanmoedigingsprijs
carnavalsoptocht Veldhoven
Tijdens de carnaval heeft een speciale afvaardiging van de
Koers, de Lokale Omroep Oers (LOO), meegelopen in de
optocht op zondag. De speciaal voor deze optocht
geselecteerde groep bestond uit de heren Cor Respondent
(megafonist), Ab Onnee (interviewer) en Opi Niepeiler
(cameraman), mevrouw Rie Porter (Cut-bordje
dichtklapper) en de Zweedse zusjes Anna List
(geluidstechnicus) en Jo Urna-List (grime).

Jos en Jenny Timmermans
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven
Telefoon (040) 205 19 52 Fax (040) 205 29 50
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur
Tevens kunt u bij ons overnachten
E-mail: info@zandoerle.nl
http://www.zandoerle.nl

De interviews konden beginnen: Grime erbij, camera klaar,
geluid klaar en… cut….. en draaien maar!

Opdracht van de redactie van de Koers was om uit te
zoeken wat de mening van het Veldhovense publiek is ten
aanzien van het feit dat voor het zoveelste
achtereenvolgende jaar de optocht van Veldhoven niet door
Oers komt. Dit ondanks het feit dat Oers toch werkelijk
alles in huis heeft om in de optocht opgenomen te worden:
mooie wegen, prachtige huizen, veel leuke mensen,
100 jaar Harmonie, vele actieve verenigingen en ga zo maar
door.
De verslaggevers hebben maanden met elkaar overlegd
over hoe dit aan te pakken. Een gedegen studie over de
historie en het verleden van Oers is er aan voorafgegaan,
zodat zij allen goed beslagen ten ijs kwamen.
In overleg met de jubilerende Harmonie St.Cecilia werd
besloten zich qua kleding aan te passen aan de kleurstelling
die de Harmonie aan de gehele bevolking van Oers had
voorgesteld. Kosten nog moeite werden gespaard om
“fully dressed” ten tonele te verschijnen.

Onze megafonist ging op zoek naar BO-ers (Bekende
Oerlenaren) en BV-ers (Bekende Veldhovenaren). BO-ers
waren er niet zoveel te vinden, want al snel bleek dat het
grootste gedeelte van de inwoners van Oers in de optocht
meeliep. Maar af en toe werden er nog een paar gespot, die
uiteraard meteen aan een diepte-interview werden
onderworpen. BV-ers daarentegen waren er voldoende en eerlijk is eerlijk- iedereen was het er over eens dat het
schandalig is dat de optocht nog nooit door Oers is
gekomen. Een enkeling stelde voor om het ene jaar van
Oers naar Zilst te lopen en het andere jaar van Zilst naar
Veldhoven en dan weer van Veldhoven naar Oers. Kan het
nog mooier, hoe simpel wil je het hebben!
Alle gesprekken werden zorgvuldig opgenomen en
megafonist Cor informeerde iedereen over de uitzendtijd
van LOO, woensdagavond half 9 op LOO-2. Op LOO-1
worden gewoonlijk alle soaps uitgezonden, voor
documentaires en het serieuzere werk hebben we LOO-2.
De uitzendingen komen tot stand vanuit onze studio in de
Paleisstraat. Onze studio wordt dan ook wel Paleis het Loo
genoemd.
Moe, maar voldaan, werd de zondagmiddag afgesloten met
vele uren filmmateriaal die door onze technische mensen
bewerkt zijn tot een prachtige herinnering. Uit de vele
reacties tijdens de optocht noemen wij er enkele:
− Ik wit veul meer dan gullie;
− Veldhoven, dat is eigenlijk een dependance van Oers;
− Als Oers niet naar de optocht komt, komt Oers wel naar
de optocht;
− Marianne Bosch is zo’n leuke vrouw, die woont samen
met Antoine Jansen in de Paleisstraat, tegenover de
studio van de LOO;
− Cut;
− Papa, als Oers volgend jaar weer in de optocht meeloopt,
dan doen wij toch ook weer mee hè. Het was kei leuk;
Aan het eind van deze middag kan er maar één conclusie
zijn: volgend jaar komt de optocht naar Oers!!! en dan zijn
wij er weer bij, want een aanmoedigingsprijs van € 25,-smaakt naar meer.
Uw verslaggevers van de Lokale Omroep Oers.
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Stimulans nieuws

De uitvaart in vertrouwde handen

Slikdijk 16

Nieuws van de gemeente:

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Als uw organisatie verzekerd is onder de collectieve
Vrijwilligerspolis, dan kunt u ook gebruik maken van de
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering oftewel BTAverzekering. Hiermee zijn alle bestuursleden verzekerd
tegen financiële gevolgen van persoonlijke
aansprakelijkheid. Ook de kosten van juridisch advies en
eventuele (terechte of onterechte) procedures en claims
worden door deze verzekering gedekt. Afhankelijk van het
verzekerde bedrag is de jaarpremie € 50, € 100 of € 150
voor alle bestuursleden samen. Een aanvraagformulier is te
verkrijgen bij het Steunpunt Financiën Lumens Groep,
( 040-219.34.00.
————

Wintelre

Ditty ten Boske en Mieke Artz

Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken wijze, volgens uw
wensen en met extra aandachtvoor nazorg.
Een bewuste keuze voor een persoonlijk afscheid.
Voor verzekerden en niet-verzekerden.

040-212 8 212 www.eclips-uitvaart.nl

Maatschappelijke stages
Kunt u in uw organisatie een dagje (of dagdeel) hulp
gebruiken? In maart en april staan leerlingen van het
Sondervick College voor u klaar in het kader van de
maatschappelijke stages. De datums zijn vrijdag 16 maart
en dinsdag, woensdag en donderdag 24, 25 en 26 april.
Nog niet alle leerlingen hebben een plek gevonden voor
hun stage.
Weet u niet precies hoe u de maatschappelijke stages in uw
organisatie kunt inpassen? Via deze link kunt u een lijst met
101 voorbeeldklussen bekijken: http://www.civiq.nl/
emc.asp?pageId=696#101_voorbeeldklussen (vrij ver
beneden op de pagina staat in de tekst een link ‘lijst met
voorbeeldklussen’ om aan te klikken). Hier kunt u al een
heleboel inspiratie opdoen. Is dat nog niet genoeg, maak
dan gebruik van de Klussengenerator op de site van Civiq
(www.civiq.nl), waar u met enkele stappen precies de
geschikte klus voor uw stagiaires kunt opduiken uit maar
liefst 17 miljoen(!) opties! Het werk moet natuurlijk wel
geschikt zijn voor veertienjarigen.

De Run 6360
5504DM Veldhoven
Tel: 040 2942666
Fax: 040-2942600

U kunt de leerlingen bestaande taken laten uitvoeren, maar
ook (kleine) extra taken waar u normaal niet aan toe komt
of die u misschien nooit eerder heeft gedaan. De leerlingen
kunnen hier ook zelf over meedenken. Zij hebben
misschien wel een frisse kijk op uw organisatie waar u zelf
door geïnspireerd raakt!
Wilt u ook een aantal jongeren een stageplek bieden, meld
uw organisatie dan aan bij het Vrijwilligersbureau.
Natuurlijk beantwoorden we ook graag uw vragen. Ons
telefoonnummer is ( 040-253.67.89.

Vrijwilligersverzekering
Als uw organisatie staat ingeschreven als deelnemer aan de
collectieve vrijwilligersverzekeringen van de gemeente
Veldhoven, dan valt u sinds 1 januari 2007 onder
‘De Vrijwilligerspolis’ van het Steunpunt Financiën
Lumens Groep.
U heeft hierover een brief ontvangen met een
controleformulier. Dit formulier is nodig om te controleren
of al uw gegevens nog juist zijn. Wilt u het formulier
alstublieft voor 1 mei 2007 aan het Steunpunt Financiën
terugsturen?
Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij dhr. Wouter Smith
van het Steunpunt Financiën. ( 040-219.34.00 of buiten
kantooruren 06-20 880 957.
E-mail: de.vrijwilligerspolis@lumensgroep.nl of
w.smith@lumensgroep.nl.
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Interview Prinses Talence

De Run 4405 Veldhoven

Tel. 040 - 253 21 50
Verhuur van: - Schoonmaakmachines
- Elektrisch gereedschap

Een prinses met veel talenten!

- Bouwmachines
- Aanhangers

Foto’s: www.rommelgat.nl

Compleet verhuurprogramma op

Ik ben Anne Hamerling en ben 19 jaar. Ik woon nu nog op
de Kerkakkerstraat 2 in Veldhoven, maar 14 maart ga ik
verhuizen naar het Aangelag in Zeelst, samen met iedereen
die nu in de Kerkakkerstraat woont.

Elke maand aanbiedingen, ook op de site

Ik wil graag vertellen over carnaval 2007. Want ik ben dit
jaar prinses geworden van de Severinus.
Ik had me opgegeven bij Erik van der Velden want ik wilde
graag prinses worden. Maar dat wilden er nog meer. Maar
Erik had mij, Annemarie, Henri en John uitgekozen.

Prins Rob van vorig jaar hield een woordje en toen ik
daarna hoorde dat ik het echt was geworden dacht
ik :”Oooooh, ik ben prinses geworden. Eerlijk gezegd had
ik het al gedroomd de week van te voren, maar dat was niet
voor de echt hè!”.
Ik was echt helemaal dolgelukkig toen ik het hoorde. De
leiding had ons huis ook mooi versierd.

Toen gingen we carnaval vieren met Severinus in het
dorpscentrum in Oerle. Wij kregen alle vier een gele zak en
iedereen die er was kreeg een bierviltje.
Daarna kwam er een heel gezellige polonaise die langs ons
vieren kwam. En iedereen mocht stemmen door een
bierviltje in een gele zak te stoppen.
Degene met de meeste bierviltjes werd prins of prinses
carnaval.
Ja, en toen werd ik dat dus.

Prinses Talence houdt haar bedank woordje

www.folkersbv.nl

De naam prinses Talence heb ik zelf verzonnen. Weet je
waarom? Omdat ik veel talenten heb in verschillende
dingen. Ik kan heel goed zingen bijvoorbeeld. Ik zing in het
bandje ‘Eigenwijs’ als zangeres en ik hoop ooit nog een
keer een plaatje te maken. Wie weet….
Ik heb in het dorpscentrum iedereen bedankt voor het
stemmen op mij.
Ik kreeg een cape, een steek en een mooie stok om vast te
houden en we vierden nog lang carnaval met de band
‘Kwekske Herrie”. Met carnaval draaien ze leuke muziek.
Mijn lievelingsmuziek is:
Rogier en co.: ‘We drinken bier met een rietje’. Ook
de gebroeders Ko vond ik erg leuk met: ‘toeter op mijn
waterscooter’ en Guus Meeuwis met:’Het dondert en het
bliksemt’.
Er zijn met carnaval heel veel mooie foto’s gemaakt van
mij. Kijk maar eens op www.rommelgat.nl!
Verder heb ik een heel gezellige carnaval gehad. Ik ging
naar het Knorrebal met de Rinussen, dat is de raad van 11
van Severinus.
Ook mijn adjudant Frans van Vessem en de Vorst Toon van
Lieshout gingen met me mee. Erik van der Velden had alles
goed geregeld!
Ook zijn we nog naar Bergeijk geweest een week later.
Daar waren ook de prins en prinses van de Donksbergen,
c..v. de Eikels en veel dansmarietjes. Ik heb vele
onderscheidingen gekregen en ook veel uitgedeeld.
Zondags de optocht gekeken en maandag naar de Berkt
carnaval gevierd. En dat was echt niet te volgen!weet je wie
daar waren? Nou..Omroep Brabant met Carnaval en route.
Ze hebben me geïnterviewd en ik ben ook echt op tv
geweest. Iedereen herkende me toen. Ook de grote prins
van Veldhoven was er. Hij heet Prins Vurefkes en
jeugdprins Ribo.
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Gratis introductielessen

Starr Planet Productions geeft gratis
introductielessen Streetdance
V.l.n.r: Adjudant Frans van Vessem, Prins Vurefkes uit
Veldhoven en Prinses Talence

Daarna gingen we naar Akkereind en daar was een
fotograaf van het Eindhovens Dagblad en de Ahrenberger.
Hij heeft ook foto’s gemaakt en ik kwam in de krant te
staan. Leuk hè!
Dinsdags weer naar Akkereind en de Berkt carnaval gaan
vieren en toen was het jammer genoeg afgelopen.
Ik heb een heel leuke carnaval gehad. Het leukste vond ik
Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad met de foto.
Maar ook de ontmoeting met de prins Vurefkes en
jeugdprins Ribo vond ik erg gezellig. Ik kon daar goed mee
opschieten. De optocht was heel mooi.

Dansschool & Entertainment Agency Starr Planet
Productions is van mening dat de jeugd meer in beweging
mag komen. Daarom verzorgen zij gratis introductielessen
Streetdance op verschillende basisscholen.
Op deze manier wil Starr Planet Productions de jeugd in
contact brengen met deze swingende tak van sport. Op de
meeste locaties die al gepland staan, neemt een van de
docenten van Starr Planet Productions de gymlessen over
van de desbetreffende basisschool gedurende een week om
zo alle klassen binnen de school kennis te laten maken met
deze populaire vorm van dans.

Ik vind het wel jammer dat het weer afgelopen is, want ik
wil eigenlijk wel vaker op t.v. en in de krant komen!
Wie weet Anne, wordt je nog wel een keer een beroemde
zangeres en dan zal ik je zeker nog eens komen
interviewen! Met een foto erbij!

In eerste instantie zal Starr Planet basisscholen benaderen
die in de buurt liggen van locaties waar zij ook danslessen
verzorgt. De enthousiaste deelnemers van de
introductielessen zijn dan in de mogelijkheid daadwerkelijk
Streetdance les te nemen.

Ook Omroep Brabant TV en Carnaval ‘En route’ waren erbij
om Prinses Talence te interviewen

Starr Planet Productions verzorgt danslessen op
verschillende locaties; Wijkgebouw het Trefpunt en
Wijkgebouw ‘t Hofke in Eindhoven, Dansschool Xenion in
Best, Gymzaal van Basisschool de Vendelier in Helmond
(Brandevoort), d’Ouw School in Veldhoven (Oerle) en
Sportcentrum Dommelpoort, Koningshof te Veldhoven.
Bent u ook geïnteresseerd om uw basisscholieren te
verassen met swingende introductielessen, of wilt u meer
informatie? Kijk op de website www.starrplanet.nl of neem
dan contact op met Stephanie Versteden, per mail:
stephanie@starrplanet.nl of telefonisch: 06-21676767.
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Boergondische Jungle

Schrijf je vóór 1 mei in; Boergondische Jungle!
Zoals jullie kunnen zien staat in deze koers het
inschrijfformulier voor de Boergondische Jungle op 2 juni
a.s. Dat is op tijd maar in verband met de 2 weken durende
meivakantie verzoeken we iedereen zich tijdig aan te
melden.
‘Blijven hangen in de tent’
Ook voor het volley kun je jezelf en je team aanmelden met
dit inschrijfformulier. Doe dus mee met je vrienden, familie
of je buurt en trek ten strijde tegen de gedoodverfde
winnaars uit het Wepke!! We verwachten weer veel
deelnemende teams dit jaar. Maak deze keer een vaandel in
jungle stijl voor de presentatie. Verder is er nog een andere,
kleine, competitie onder de volleybal teams; ‘wie kan het
langste in de tent hangen’. Ieder team moet ter plaatste
iemand van het team voor deze competitie aanwijzen. Het
wordt een soort ‘touwhangen’, de winnaar is natuurlijk
degene die het langst in de tent blijft hangen!
Parade, spelletjes en attracties
Dit jaar zullen we voor de kinderen weer de parade houden
waar ze hun jungle creatie kunnen showen. Natuurlijk zijn
er prijzen voor de mooiste Jane en Tarzan. Daarna starten
de spelletjes die zijn onderverdeeld in onder- en
bovenbouw. Voor de bovenbouw zijn we op zoek naar
enkele spectaculaire attracties. Dus klimaapjes opgelet!
Ook voor de kinderen zullen we de ‘blijven hangen’
competitie houden.
Dit jaar zullen de kinderen rond 16.30 gaan eten, zodat
ouders die hun kroost nog bij een oppas willen
onderbrengen hier de tijd voor krijgen.

Bestuurswisseling
We hebben als Boergondisch Oers al weer verschillende
keren vergaderd maar dit jaar in een gewijzigde
samenstelling. Voorzitter Mart de Graaf die mede de
grondlegger was voor Boergondisch Oers heeft de
voorzittershamer overgedragen aan Frans Loijen. Hiervoor
willen we Mart nog eens hartelijk danken. Verder hebben
Joke Moeskops, Anja van der Pas en Marion Rombouts ons
clubje verlaten, ook jullie super bedankt voor jullie
bijdrage. Nieuwe en ook echte Boergondiërs zijn
Anita Sanders, René v.d. Mierden en Erwin Verouden!
Schrijf in!
Maak dus gebruik van het formulier in deze koers en stop
het bij een van de genoemde Boergondiërs in de
brievenbus.

Be there!
Ahoeaaaaaaaaaa
Stichting Boergondisch Oers
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Adres:

Volwassenen/tieners:

Naam team:

Leeftijd…..

Leeftijd…...

Leeftijd…...

Naam kind 2

Naam kind 3

Naam kind 4

Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij:
Corry Verhoeven,
Oude kerkstraat 43a
Adriënne v.d. Vorst, Stepke 1
Mieke v. Campen,
J. Hagelaarsstraat 19
Kijk ook op:
www.boergondischoers.nl

Inschrijven vóór: 1 mei a.s.
Aanvang kinderactiviteiten: 13.30 uur
Aanvang eten (volw.):
17.30-19.30 uur
Presentatie teams (volley): 18.30 uur
Aanvang volley:
19.00 uur

Vader/moeder

Hulp bij opbouw/afbreken

Bij spel

Groepje begeleiden

Middagactiviteiten

Mijn vader en/of moeder wil(len) graag meehelpen

De kinderactiviteiten zijn bedoeld voor kinderen
van de basisschool (groep 1 t/m 8)
De activiteiten beginnen om 13.30 uur.
Verkleed je in junglestijl en zorg dat je op tijd
aanwezig bent op het grasveld naast de basisschool!

U kunt de eetbonnen afhalen bij
dorpscentrum d’Ouw School op:
◊
Di. 22 mei tussen 19.00-20.00 u.
◊
Do. 24 mei tussen 19.00-20.00 u.

De kosten voor het eten zijn € 5,— p.p.
U kunt dit contant betalen bij het
afhalen van de eetbonnen.
Kinderen (groep 1 t/m 8) die zich opgeven
voor de kinderactiviteiten eten gratis
mee!!

Leeftijd…..

Naam kind 1

Thema: Jungle stijl!
Aanvang volleyen: 19.00 uur
DEELNAME IS OP EIGEN RISICO.
Als u ook mee wil eten, vergeet dan niet het
inschrijfgedeelte voor het eten in te vullen.
Geef dit ook door aan de andere spelers van
je team!!

Wegens groot succes, zal er dit jaar wederom
voor de tieners (vanaf middelbare school) een
aparte poule gemaakt worden.
Een team bestaat uit minimaal 4 spelende
deelnemers.
Ook dit jaar is het de bedoeling dat de teams
om 18.30 uur aanwezig zijn i.v.m. de
presentatie van de teams.

Tel. nr.

Adres:

Contactpersoon:

6

5

4

3

2

1

Groep

Schrijft in
voor:

Leeftijd

Inschrijfformulier
Voor het volleyen

Namen deelnemers:

……..volwassenen/tieners
……..kinderen (t/m groep 8
van de basisschool)

Naam:

Inschrijfformulier
Voor de kinderactiviteiten

Tel. nr.:

Adres:

Naam:

Inschrijfformulier
Voor het eten

Oerlenaren de fleurigste!
Oerlenaren de fleurigste groep in
Veldhovense carnavalsoptocht
‘Overweldigend’ en ‘de fleurigste groep’ noemden velen in
het publiek de deelname van ruim driehonderd Oerlenaren
aan de grote carnavalsoptocht op zondag 18 februari in
Veldhoven. De Oerlese harmonie St. Cecilia bestaat
honderd jaar en daarom sprak zij de wens uit met zoveel
mogelijk Oerlenaren aan de Veldhovense optocht deel te
nemen.
De werkgroep ‘Oers in de Veldhovense
carnavalsoptocht’ (Wil van de Vorst, Johan van Kuijk,
Marian van den Boomen en Frans Loijen) kan trots zijn op
haar werk. Omdat het Oerlese muziekkorps onlangs de
Koninklijke Erepenning heeft ontvangen verzocht de
werkgroep alle Oerlese deelnemers in rode, witte en blauwe
kledij te verschijnen. Honderden Oerlenaren gaven gevolg
aan deze oproep en verzamelden zich vanaf 11.00 uur in
dorpscentrum d’ Ouw School. Voor iedereen was er koffie
of thee met cake. Het was een bont gezelschap gekleed in
rood, wit en blauw voorzien van pruiken, hoeden, petten,
boa’s en vlaggen in dezelfde kleurencombinaties. Bij Johan
van Kuijk kon men zich melden en een plattegrond van het
Oerlese deel in de optocht verkrijgen. Met drie wagens en
een aantal loopgroepen vormde Oerle een optocht in de
optocht. Bea de Jong bemande met enkele collega’s een
schminktafel waar vrijwel iedereen even langsging. De drie
schilderessen hadden zich ieder gespecialiseerd in het
geroutineerd opbrengen van één kleur waardoor iedereen
snel voorzien kon worden van een vlaggetje op beide
wangen. Tijdens de optocht moet er gezongen worden, dus
even oefenen was noodzaak. Dit ging onder de vakkundige
leiding van Wil van de Vorst. Een vijftal liedjes met
toepasselijke teksten zaten er onwaarschijnlijk snel in. Toen
vervolgens de drie bussen arriveerden om het kleurrijke
gezelschap naar het startpunt van de optocht te vervoeren
zat de stemming er al goed in. Nog een welgemeend advies
van Wil van de Vorst voor het vertrek: zorg dat je na de
optocht op tijd bij het vertrekpunt bent, want… als je de bus
mist, dan mis je de bus! Met een gerust hart verlieten de
Oerlenaren huis en haard. Drie wagens van het
beveiligingsbedrijf Aroundio surveilleerden de hele
zondagmiddag in Oerle.

B&D bouwbedrijf B.V.
Leemskuilen 5
5563 CK Westerhoven
tel: 040-2010051
www.bd-bouwbedrijf.nl
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via:
Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven
Telefoon: 040 - 254 36 36
Fax: 040 - 253 91 32
email: info@vankasteren.nl
internet: http://www.vankasteren.nl

Bij het opstellen in de Kleine Dreef bleek dat de uitdossing
nog niet compleet was. Hier werd iedereen nog voorzien
van een ballon in een van de inmiddels wel bekende
3 kleuren. En om de feestvreugde compleet te maken werd
er nog met warm worstenbrood rondgegaan. Het was rond
etenstijd en deze overheerlijke lekkernij van Bakkerij
Verhoeven smaakte dan ook voortreffelijk. Iets later dan
gepland zette de optocht zich langzaam in beweging.
Tijdens de optocht werd onder begeleiding van harmonie en
drumband ondermeer zingend de wens uitgesproken om de
Veldhovense optocht eens door Oerle te laten trekken. De
150 meter lange stoet uit Oerle oogstte onderweg veel
bewondering, maar ook begrip voor haar wens. “Maar dan
moeten ze wel de weg naar Oerle breder maken”, zei Toon
Kouwenberg die zijn petje af nam toen de stoet Oerlenaren
hem aan de Dorpstraat passeerde. In de Pastorielaan zette
Ad Verweij spontaan een polonaise in toen hij de Oerlese
stoet “heb je even voor mij, want heel Oers hoort erbij”
hoorde zingen. Meerveldhovenaar Ben Ekelhoff stelde voor
om de optocht een keer in de Heikant te laten starten
waarna deze vervolgens Oerle kan aan doen. Gerard
Linssen bofte. Hij werd zondag 66 jaar waarop het Oerlese
muziekkorps spontaan het ‘lang zal ie leven’ inzette toen ze
door de Lange Mees swingden. Ook hij had een idee voor
de optocht. “Het ene jaar van Zeelst naar Veldhoven, en het
andere jaar van Oerle naar Veldhoven.” Mevrouw
Veldhuijzen woont op tien hoog in de flat aan de Repel.
“Oerle is vlakbij, ik kan het vanuit mijn woning zien liggen
dus de optocht kan makkelijk naar Oerle komen.” De
ladyspeaker die alle deelnemers in de kom van Zeelst
welkom heette riep om dat ze alles in het werk zal stellen
om de optocht een keer door Oerle te laten gaan. De meest
ingrijpende oplossing kwam van Wilma Meulenbroeks:
“Oers oppakken en midden in Veldhoven neerleggen.”
Als de Oerlenaren rond 17.30 uur weer rondhossen in hun
eigen dorpscentrum is Wil van de Vorst van de werkgroep
een tevreden man. “Het was één groot feest, de drie uur
durende optocht vloog voorbij. Het was een feestelijke stoet
en de toeschouwers reageerden er ook goed op.” “We
hebben de doelstelling gehaald”, reageerde Wil de Kort,
voorzitter van harmonie St. Cecilia, na afloop tevreden. “Ik
heb ook veel Oerlenaren langs de route zien staan.” Oers
was dus massaal aanwezig in de optocht. Nu maar
afwachten of de optocht ook eens naar Oers komt…

Foto’s Veldhovense optocht

Zorgcentrum Merefelt
uw seniorenpartner
voor zorg, welzijn en
wonen !
Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt:
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven.
Telefoon: 040 - 253 50 40 www.RSKZ.nl
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Foto’s Oerse kinderoptocht
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Knutselen: Haan of kip van hand
Wat heb je nodig:
− Vel Papier.
− Verf.
− Kwast.
− Lijm.
− Schaar.
Smeer één van je handen in met verf en maak een afdruk
van je hand op een vel papier (zie tekening).
Verf er met andere kleuren een snavel, ogen, een kam, een
lel en poten bij. Maak bijvoorbeeld vijf of zes kippen en
één haan. Geef de haan een grotere staart, kam en lel.
Tip:
Je kunt alle kippen en hanen direct op één vel papier
maken, maar je kunt ze ook op een klein vel maken en
uitknippen en dan op één vel plakken. Dan kun je het ook
maken met je vriendjes. (Verschillende handen!)

Versje

Knutselen: Paasmandje
Wat heb je nodig:
− Papier.
− Schaar.
− Lijm.
Neem een stuk papier en teken daar een flink rondje op.
Bijvoorbeeld met een bord of schoteltje. In het midden
teken je ook een cirkel en knip
dan 16 stroken zoals op het
plaatje. Buig ieder tweede
strookje omhoog en laat de
andere nog even plat liggen. Plak
er dan een strook papier omheen.
Ga nu vlechten. Vouw de andere
stroken omhoog en vlecht daar
weer een horizontale strook
doorheen. Daarna nog een derde
om het af te maken. Lijm nu nog
het hengsel eraan en eventueel
versier je de rand nog met
geknipte rand kleine strookjes.

Een kipje en een kuikentje,
die liepen uit het hok.
Piep, piep, zei het kleine kuikentje,
en het kipje zei: tok, tok.
Maar vader haan dacht bij zichzelf,
wat moet dat met die twee.
Dat kipje en dat kuikentje,
ik ga wel met ze mee.
Zo liepen ze te wandelen,
van je kukeleku, toktok,
Maar plotseling kwam de boer er aan,
en joeg ze terug in het hok.
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Uitslag kleur/knutselplaat van Januari 2007;
“Sneeuwpop”
Hallo allemaal,
Hebben jullie een leuke carnaval gehad? Het carnavalsfeest
begon eigenlijk vrijdag middag al in “d’Ouw School” met
de playback show van de school. Eerst was het natuurlijk al
heel spannend wie er door de voorrondes kwam en wie niet.
(Volgend jaar heb je weer een kans om mee te doen als je
nu niet door mocht). En het was
gezellig hè?! Eerst al een optocht door
het dorp, met de harmonie voorop en
daarna de playback show. En ik vond
ze eigenlijk allemaal wel heel goed.
Wat zou het voor de jury moeilijk
geweest zijn om te beslissen wie de
winnaar werd. Nou gefeliciteerd hoor
meisjes van groep5/6 met liedjes uit de
musical Grease. Het was ontzettend
goed. Vooral die stoere John Travolta
met zijn leren jack en hoe hij danste
met Sandy. Hij heeft volgens mij hele
sterke armspieren. Zoals hij Sandy
elke keer optilde. Knap hoor. (de
andere groepen deden het natuurlijk
ook heel goed.) En de dag erna was er
weer een optocht door het dorp, maar
dan niet alleen van de school maar van
het hele dorp, de kinderoptocht. Ik heb
3 personen gezien met een
“Rommelgat”, en een hele mooie
skihut, met dansende Tiroolse meisjes.
En heel toepasselijk kwam Zandoers
met een groep “waar leggen we de weg neer”. En de
Janus Hagelaarsstraat heeft nu ook een eigen kledinglijn.
En op zondag had heel Oerle een eigen kledinglijn. Er
waren volgens mij wel meer dan driehonderd Oerlenaren
gestoken in het rood, wit en blauw. Een heel mooi gezicht.
Maar dit stukje gaat natuurlijk niet alleen over carnaval.
Voor de vakantie ben ik bij een meisje geweest die de
kleurwedstrijd gewonnen had. Het was de kleurplaat van
een lachende sneeuwpop met twee kinderen. Hij was
gekleurd door: RUTH VAN ENGELEN. Ruth is negen
jaar oud en woont samen met haar ouders en 3 grote zussen
(Maartje, Suzanne en Eveline) aan Roost, in Oers. En als je

de huiskamer binnenkomt word je al begroet door een
vrolijk gezang van een kanarie en parkieten. De ene parkiet
is tam en de andere niet. De tamme parkiet komt gezellig
bij je zitten en eet ook graag een hapje mee aan tafel. Ruth
zit niet op de St. Jan Baptist, maar op een school bij het
City centrum. Misschien ken je die school wel. Hij heet de
Rank. Ruth gaat elke dag op de fiets naar school en zit in
groep 5 bij juf Joyce en meester Johan.
En helaas kan je op deze school nooit je
huiswerk vergeten, want alles wordt per
mail toegestuurd. Ruth heeft veel
vriendinnen. O.a. Valerie, Gaby, Kiara,
Anne en Vera. De gymles, tekenen en
lekker buitenspelen vindt Ruth leuk
evenals knutselen. Dan gaat ze lekker
met haar vriendinnen rond de tafel
zitten en gaan ze kaarten maken. Leuk
om te doen en ook erg leuk als je een
eigengemaakte kaart ontvangt. Op de
computer is Spelen.nl één van haar
favoriete site.
En naar de televisie kijkt Ruth ook wel
graag. Met name naar Sponge Bob,
Winx, Puka en Totally Spice. Muzikaal
is Ruth ook. Zij speelt dwarsfluit op de
muziekschool bij juf Karin. En die juf
kennen sommige kinderen van school
misschien wel. Zij heeft samen met
Evert en nog een paar andere de
PIMBA les op school gegeven. Wat
eten betreft is Ruth net als bijna alle
andere kinderen in Oers dol op friet met een kroket. Verder
lust zij ook macaroni en broccoli. En wat zij minder lekker
vindt zijn de overbekende spruitjes en witlof. Nou Ruth, ik
kan me ook wel lekkerder eten voorstellen dan spruitjes en
witlof. Zo nou weten we een beetje wie Ruth is en wat ze
graag doet. Ruth het was gezellig om met je te babbelen en
ik hoop dat je ondertussen al wat gekocht hebt van de
cadeaubon.
Houdoe en tot de volgende Koers,
Misschien sta jij er dan wel in.
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Naam:__________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:__________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 2 april 2007
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 Maart 2007’ en druk de pagina af.
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Agenda 2007
Maart
13
16
18
21
21
24
25
28
31
April
1
1
2
2
4
7
8
9
14
14
15
15
19
21
22
22
23
25
25
28
29
29
30
30
Mei
2
6
6
7
7
8
13
15
26
26
27
28
28
30

KBO: eten bij de WOK
KBO: lenteconcert Sondervickcollege (Sterrenlaan)
‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur
KVO: Beauty Wellnes
KBO: Jaarvergadering
Oud papier ophalen
‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur
KVO: Paasstukjes
Veldhovens spektakel

Chant’Oers: Voorjaarsconcert;
14.00 uur in dorpscentrum d’Ouw School
‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
KVB: Doe-avond Pasen
KVO: Inloopavond
BIO/SDO: schoolkorfbaltoernooi
St. Jeugdbelangen: paaseieren zoeken
‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur
Ophalen KCA: 8.30 - 10.15 uur op kerkplein
Harmonie: Optreden met Gé Reinders in de Schalm
TCO: braderie in Oerle
‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur
KBO: eten bij de Molenvelden
TCO: Feestavond/Jaarvergadering
1e H.Communie
‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur
KVB: Grand Canyon (dansgroep)
KVO: Volksdansinstuif te Oirschot
Bio: pupillendag D-E-F-jeugd
Oud papier ophalen
Oranjecomité: Koninginnenacht
‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur
Oranjemarkt
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

KVO: Afsluitingsavond
‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur
Harmonie: dauwtrappen
KVB: Moederdagviering
BIO; inloopvergadering voor de ouders vd
jeugdleden
KVO: Kringbedevaart in Meerveldhoven
‘t Geitenboerke: Geitenkijkdag 13.30 - 17.00 uur
KBO: eten bij de Uitdaging
Oud papier ophalen
Harmonie: goede doelenactie in PSV stadion
St. Jeugdbelangen: pinksterfietstocht
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
Harmonie: pinksterconcert
KVB: Bedevaart Meerveldhoven

Juni
2
3
10
14
14 t/m 17

22 t/m 24
23
23
24
25

Boergondisch Oers
BIO: Knegseltoernooi
BIO: gezelligheidstoernooi
KBO: eten bij Creme de la Creme
Harmonie: jubileumfeest- 4-daagse met diverse
activiteiten:
Muziekavond mmv Veldhovense Korpsen in de
feesthal
Band-night voor iedereen in de feesthal
’s middags: Reünie in d'Ouw School :
Oerse avond in de feesthal
’s morgens: Eucharistieviering
’s middags: Parade Oerse verenigingen en nazit
in de feesthal
Oerse Motortoertocht
Voorbereidingsavond van de 2e Kersttocht in
Oerle in dorpscentrum d’Ouw School
BIO: Kamp jongste jeugd
TCO: Activiteit oudste tieners
Oud papier ophalen
St. Jansmarkt
KVB: Tea-party / afsluiting v.h. seizoen

Juli
5
10 t/m 13
28
30

KBO: eten bij Merlijn
Fietst-4-daagse Kempenland
Oud papier ophalen
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

14
15
16
17

17
20

Augustus
9
10 t/m 12
18
25
25
27

KBO: Culturele dag
TCO: Bivak
TCO: Afsluitingsavond
Koers van Oers: 40-jarig jubileumfeest in
dorpscentrum d’Ouw School
Oud papier ophalen
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

September
5
12
15
15 t/m 18
22
24
26

KVO: Begin gymen
KVO: Openingsavond
Ophalen KCA: op het kerkplein
Kermis
Oud papier ophalen
KVB: Doe-avond Herfst
KVO: Kaarten en rummikubben

Oktober
1
10
15
17
20
24
27
27 t/m 31
29

Kopij inleveren voor de Koers van Oers
KVO: Moederdagviering
KVB: Natuurfilm door Dhr. v. Hout uit Oirschot
KVO: Bowlen
Harmonie: concert van de eeuw in de feesthal
KVO: Kienen
Oud papier ophalen
Pompoenenplezier
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

Volgende kopijdatum is 2 april 2007

