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• Is het nou eindelijk gelukt?! 

• Nachtjapon uit den boze! 

• Veel vrouwen actief in Oerle

• Zijn de Wijzen wel wijs? 

• Komt de optocht nou naar 
Oerle? 

 



Redactie 
Lucy van der Aa, Ad Adriaans, Selma van Balen,  
Bart van den Boogaard, Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx, 
Carolien Sandkuijl - Kickken, Chris Sandkuijl,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 

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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(K)Oers met name(n) 

RKVVO E10 kampioen 
 
In het weekend van 15 december 2007 is het RKVVO E10, 
het DreamTeam zoals ze zichzelf noemen, kampioen 
geworden in haar klasse. 

RKVVO E10, het DreamTeam 
  
Staand in de goal van links naar rechts zijn het: 
Tim van Buel, Wil van Krieken (coach/trainer),  
Stan Adriaans, Kevin van Krieken, Bram van de Pas, 
Randy Adams, Luuk Waterschoot, Remco Vanhouwe,  
Stef Silkens, Jan Nouwens (coach/trainer) 
Zittend (vlnr): Luuk Kuijpers en Bouke Thijssen 
Achter de goal met spandoek: 2 trouwe supporters zijnde 
Eric-Jan van Buel en Marc Vanhouwe, 
 
Voor meer foto's zie onze eigen site: 
www.rkvvo-dreamteam.nl 

RKVVO F2 Kampioen najaar 2007 !!! 
 
Voor de kerstvakantie moest er nog één wedstijd worden 
gespeeld, uit tegen de nummer 1: Rood Wit Veldhoven... 3 
punten verschil. Dus er moest gewonnen worden. Na 2 x 20 
minuten... 0-3. KAMPIOEEEEEN!!!!!! Feest, feest, feest 
en op de platte kar door Veldhoven... het was een 
fantastische dag!! 

Van Linksboven naar rechtsonder: 
Frank Verheijen, Kayleigh van Dooren,  
Victor van der Meer, Max Verheijen, Luc Waltmann, “ 
Peter van Deursen, Luc Dijkstra, Bram van der Velden, 
Martijn van Deursen en Bart van Vlerken 

Brainstormer opgelet! 

BrainPower gezocht!!  
 
De uitslag van de enquête heeft ons een aantal nuttige tips 
opgeleverd voor de toekomst. We vinden het fijn als de 
mensen met ons meedenken! Daarom organiseren wij een 
brainstormsessie op donderdag 31 januari. Iedereen met 
zinvolle tips en originele ideeën nodigen wij uit om na onze 
redactieraadvergadering (rond 21.30 uur) aan te schuiven 
en onder het genot van een drankje zijn of haar ideeën en 
invallen te spuien.  
 
Voor meer informatie: Miranda van Vlerken 
(secretariaat@koersvanoers.nl of 040-2053238) 

Felicitaties 
 
De redactie feliciteert 

Marinus en Marietje Cattenstart - Castelijns 
met hun 50-jarig huwelijk. 

 
Ook feliciteren we de  

Katholieke Vrouwenorganisatie Oerle 
(KVO) 

met hun 75-jarig bestaan. 

Opgeruimd staat netjes 
 
Het vuurwerk was erg mooi 
tijdens de nieuwjaarsnacht. 
Wat nog mooier was dat alle 
afval van de straat op 
nieuwjaarsdag door 
veegwagens is verwijderd.  
Complimenten voor degene 
die dit gerealiseerd hebben !!! 
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Donateursavond SNL 
In de vorige aankondiging 
stonden abusievelijk de 
verkeerde data voor de 
toneelavonden vermeld. Bij 
deze de goede aankondiging. 
 
Donateursavonden van Stichting Nieuwe Levenskracht 

donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari 2008 
Aanvang 20.00 uur 

 
Deze keer speelt 
 
 

Bonbons in luxe verpakking 
 
Een ondeugend blijspel van Ria de Looze-Lafeber in  
3 bedrijven, 
 
Als meneer  
Van Oeveren een 
cadeau heeft voor 
zijn vrouw, maar 
niemand er van af 
mag weten, wordt 
het hem soms wel 
erg moeilijk 
gemaakt. Zeker als er een bemoeizuchtige, maar wel 
eerlijke huishoudster rondloopt. 
  
Ook mevrouw Van Oeveren heeft zo haar geheimen voor 
haar man, want wat moet zij zeggen als de kleren van 
Frans, een buurtbewoner, bij haar in de kast worden 

gevonden. Is zij dan wel eerlijk tegen haar man? Haar 
vriendin Elly helpt haar, maar zij maakt het er niet 
gemakkelijker op. 
En als dan ook nog de tante van Frans en de tuinman zich 
ermee gaan bemoeien is het hek van de dam. Er ontstaat 
veel spraakverwarring.... maar een zakenrelatie van meneer 
Van Oeveren brengt de oplossing! 
Of toch juist niet?????  
 
Kaarten voor de voorstelling (€ 3,50 voor donateurs en  
€ 7,00 voor niet-donateurs) kunt u vanaf 7 januari afhalen 
bij:  
Mia van den Wildenberg St. Janstraat 21a ( 205 25 47 
André van den Boogaard Berkt 54 ( 254 23 49 

(advertentie) 
 
 
Paranormaal praktijk  
Ecce Homo 
 
 
Ik geef naast mijn praktijk Paranormaal Therapie ook 
workshops meditatief boetseren. Meditatief boetseren 
is een vorm van boetseren waarbij men met mijn hulp 
eerst de rust in zichzelf opzoekt en zich daarna 
verbindt met het materiaal. Nadat deze 
verbondenheid en rust gevonden is, is het de 
bedoeling vanuit je gevoel te gaan boetseren. Er 
wordt gewerkt n.a.v. een thema, droom, sprookje of 
verhaal. Daarna worden de werkstukken, als men dit 
wilt, besproken in de groep. Het gaat hier niet om een 
mooi werkstuk te maken, maar om de ervaring van je 
gevoelens en gedachten bij het boetseren. De reis is 
dus belangrijker dan het doel!  
 
De volgende workshops zijn gepland. 
(Graag vooraf aanmelden) 
 
Meditatief boetseren voor volwassenen: 
Dinsdag 15 januari 14.00 - 16.00 uur 
Maandag 3 maart  14.00 - 16.00 uur 
Dinsdag 22 april 14.00 - 16.00 uur 
 
Meditatief boetseren voor kinderen: 
Woensdag 30 januari 14.00 - 16.00 uur 
Woensdag 26 maart 14.00 - 16.00 uur 
Woensdag 23 april 14.00 - 16.00 uur 
 
Lokatie: Ecce Homo,  
 Bunzing 4,  
 5508 NZ Veldhoven,  
 tel 06-25174861. 
 www.paranormaaltherapie.eu 
 
Kosten:  16 euro pp (incl. materialen)  
 
Het is ook mogelijk om individueel meditatief te 
boetseren. Dan zijn de kosten 50 euro 
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Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445

Evaluatieavond 

Pompoenenplezier evaluatieavond 
 
Hierbij nodigen we iedereen uit en in het 
bijzonder de mensen die hebben 
deelgenomen aan dit evenement voor het 
bijwonen van de evaluatieavond, van 
pompoenenplezier met halloween 2007. 
Deze avond zal gehouden worden op 
vrijdag 25 januari om 20.00 uur, in het dorpscentrum 
d’Ouw School. 
Hier krijgt iedereen de gelegenheid om zijn zegje te doen, 
met de bedoeling dit evenement nog grootser te maken in 
2008. 
 
Groetjes en tot 25 – 01 – 2008 werkgroep 
pompoenenplezier met halloween. 

3 DAGEN CARNAVAL  
in d’Ouw School 

Met medewerking van dj 
“Joost den Draaier”  

 
*Zaterdagmiddag 2 februari. 

Kinderoptocht 
start 13.00 uur 

Met aansluitend prijsuitreiking en 
confettibal 

 
*Zondagmiddag 3 februari. 

 Koude neuzenbal 
na de Veldhovense optocht 

 
*Maandagmiddag 4 februari 

aanvang 11.11 uur 
Pyjamaontbijt 

met rijk gevuld buffet U aangeboden 
 door Dorpscentrum d’Ouw school.  
 Dragen van een Pyjama is verplicht 
 Verkiezing van de mooiste pyjama 

Carnaval 2008 
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Boergondisch Oers in Tirol 

Boergondisch Oers in Tirol 
Welkom in het Boergondische jaar 2008! Jodelahiti….dit 
jaar hebben we nieuws te melden. Zoals jullie weten is op 
31 mei 2008 Boergondisch Oers gepland, dit jaar is het 
thema, Boergondisch Oers in Tirol! We kunnen met dit 
thema naar hartelust spelletjes bedenken die de kinderen 
kunnen gaan doen op de activiteitenmiddag en ook 
het volleybal in tirol zal natuurlijk weer een 
echte dijenkletser worden. Tieners let op: er 
is ook een tienercompetitie! Ook zal die 
middag de bokworst en de bierpul niet 
vergeten worden, die door de Oerse horeca 
zal worden klaargemaakt. Haal je 
lederhose maar uit het vet! De inschrijfformulieren zullen 
vanaf februari in de Koers van Oers worden geplaatst. Op 
het inschrijfformulier zullen we zoals altijd ook weer om 
vrijwillige hulp van de ouders vragen. 
 
Vrijdagavond 30 mei Oerse Schlageravond! 
Omdat we de laatste jaren met een prachtige tent werken is 
het idee ontstaan om de avond voor de activiteitendag een 
Oerse avond in de tent te organiseren. Voortbordurend op 
de succesvolle Oerse avond die de Harmonie heeft 
georganiseerd willen we een Oerse Schlageravond 
organiseren genaamd: Ein Festival der Liebe! 
 
Ein Festival Der Liebe  
We gaan dus een avondje heerlijk terug in de tijd met 
Duitse en Oostenrijkse schlagers van weleer. Denk aan 
Vicky Leandros, Heino, Udo Jurgens noem ze maar op.  
Het is de bedoeling dat er Oerse artiesten optreden die de 
schlagers zullen zingen. U zult versteld staan hoeveel talent 
er in zo’n durpke woont. Zoals u van Boergondisch Oers 
gewend bent zullen we allemaal in gepaste klederdracht 
verschijnen en is het decor natuurlijk de Oostenrijkse 
Alpen! Het is dus alleen maar leuk als u ook dat hoedje met 
gemzenveer opzet! Belangrijk voor deze avond is dat jong 
maar vooral ook oud hier van harte welkom zijn! De entree 
is natuurlijk gratis.  

Voor het allemaal zover is zullen we jullie nog op diverse 
manieren informeren over Boergondisch Oers 2008 maar 
noteer in ieder geval vrijdag 30 en zaterdag 31 mei op die 
mooie kalender van de Rabobank die in de keuken hangt! 
 
Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd iemand van 
Boergondisch Oers benaderen dat zijn: 
Frans Loijen, Marlon Hulshorst, Mieke van Campen,  
Corry Verhoeven, René van de Mierden, Karel Sanders, 
Anita Sanders, Wim Luijkx, Erwin Verouden,  
Jolanda Das, John van Doormalen, Ger van de Wiel, 
Adrienne van de Vorst. 
 

Wir wünschen Ihnen einen  
schönen rutsch ins neue Jahr! 

 
Stichting Boergondisch Oers 

 
 
 
 
 
Kromstraat 36e Openingstijden: 
5504 BD Veldhoven di - do 10.00 - 18.00 
Tel. 040-255 30 82 vr 10.00 - 21.00 
www.zappaz.nl za 10.00 - 17.00 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Bijzondere hobby’s 

Beste K.B.O.-leden. 
 
De werkgroep van de Culturele Dag Kring Veldhoven heeft 
plannen voor een vernieuwde invulling voor de 
informatiemarkt, die u gewend bent om ‘s morgens te 
vinden wanneer u de Culturele Dag bezoekt. 
We zouden heel graag leden willen zien en horen, die een 
of andere bijzondere hobby uitoefenen.  
 
Wat is nu een bijzondere hobby, hoor ik u denken.  
Werken met mozaïek bijvoorbeeld of graveren van glas, 
uurwerken repareren, sieraden maken, poppenkleertjes in 
elkaar zetten of boekbinden.  
Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar zo zullen er nog 
vele te noemen zijn.  
 
Het hoeft echt niet zo bijzonder te zijn als wat ik laatst op 
internet las, waar een man aangaf te frisbeeën met zijn 
hond. De man gooit de frisbee en zijn hond vangt hem dan 
op. Dit lijkt me trouwens een lastige hobby voor op een 
Culturele Dag. 
 
Maar uw hobby, die voor uzelf misschien zo gewoon lijkt, 
kan voor anderen heel bijzonder zijn. 
 
Bent u zo iemand of kent u iemand in uw omgeving die een 
bijzondere hobby heeft en bent u bereid om op de Culturele 
Dag in de ochtenduren over die hobby te praten en er iets 
over te laten zien? Dan bent u degene die we zoeken.  
 
Het zou heel fijn zijn wanneer u zich dan schriftelijk zou 
willen aanmelden op een van de onderstaande adressen.  
 
− Dhr. Willie Ivits, de Sperwer 23, 5508 KN Veldhoven 
− Dhr. Piet de Greef, Meester Rijkenstraat 17,  

5503 DP Veldhoven 
− Mevr. Rieke Heijnen, Mariaoord 40,  

5503 DD Veldhoven.  
 
 
U kunt ons op zo’n manier precies vertellen wat uw hobby 
inhoudt, hoeveel ruimte u denkt te gebruiken en of u ook 
eventuele hulpmiddelen nodig heeft. 
Wanneer u ons tijdig van het een en ander op de hoogte 
stelt, kunnen we zo veel mogelijk aan u wensen tegemoet 
komen en komt uw hobby optimaal aan bod.  
 
We kijken nu al uit naar uw reacties. 
 
 
Namens de werkgroep van de Culturele Dag Kring 
Veldhoven, 
Thea Hogewoning.  

Festa all’Italiana 
 
Op zaterdagavond 19 april organiseert 
het Veldhovens Muziekkorps een 
speciaal concert t.b.v. het 5 jarig 
bestaan van het Ronald McDonald Huis 
Veldhoven. Aan dit concert zullen naast 
het Veldhovens Muziekkorps ook 
meewerken het koor Voice en dans- en 
balletstudio Valentijn beiden eveneens 
uit Veldhoven. 
 
Festa all’Italiana (Italiaans feest) is de titel van dit concert 
waar u in een schitterend Italiaans decor herkenbare 
Italiaanse muziek te horen zult krijgen. Op het programma 
staat o.a. Vivo per Lei van Andrea Bocelli, het slavenkoor 
Nabucco van Verdi, Nesun Dorma bekend van Pavarotti, 
filmmuziek van Ennio Morricone, de Florentiner Marsch en 
natuurlijk het Italiaanse volkslied (wie kent het niet). 
 
Het Veldhovens Muziekkorps doneert de opbrengst van dit 
unieke concert aan een goed doel te weten het Ronald 
McDonald Huis Veldhoven wat dit jaar 5 jaar bestaat. Een 
Ronald McDonald Huis is een thuis voor ouders van zieke 
of gehandicapte kinderen. In Ronald McDonald Huizen 
logeren ouders vlak bij het ziekenhuis of instelling waar het 
kind wordt behandeld of verpleegd. Het gezin kan dicht bij 
elkaar zijn en het kind tijdens de opname steunen. Een 
veilige gedachte voor ouders én kind. 
 
Wilt u dit unieke concert meemaken dan kunt u kaarten à  
€ 10,- reserveren via www.veldhovensmuziekkorps.nl of 
tegen betaling af te halen bij damesmodezaak M’n Maatje 
in de Kromstraat 12/A te Veldhoven zolang de voorraad 
strekt. 

Festa all’Italiana 
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Uitje Tienercomité  

De Voltage in Tilburg 
 
Op vrijdag 28 december 2007 gingen we met het 
tienercomité Oerle naar De Voltage in Tilburg. 

Dat is een Indoor spellencentrum. We werden verdeeld in 
groepen tussen de 14 en 16 kinderen. Elke groep deed 4 
activiteiten dat waren: karten, lasergamen, sumoworstelen 
en lasersquash. Ik zat in groep 1 en wij begonnen met 
sumoworstelen dat was heel erg leuk. 
Je werd in een heel groot en dik pak gehesen en je moest je 
tegenstander uit de ring duwen. Het 2de spel was 
lasergamen. Dat was ook leuk. Het land waar je op moest 
spelen was erg groot. Ik zat in team groen en wij wonnen! 
Het 3de spel was karten dat vond ik het aller-leukst. Er 
werd veel ingehaald en gebotst, maar dat maakte het juist 
leuk. Als laatste gingen we lasersquashen. Dat was ook 
leuk. De bedoeling was om laserstralen met een stok zo snel 
mogelijk terug te kaatsen. Toen hadden we alle spellen 
gehad en was het tijd voor de prijsuitreiking van het karten. 
De winnaar was Bram van Beers. Hij kreeg een beker en 
champagne. Dat was het einde van een geslaagde dag. 
 
Wouter Boerekamps 

StichtingStichtingStichtingStichting
Gestolen zweefmolen gevonden 
 
De op 10 november jl. gestolen zweefmolen van Hartogs 
Entertainment te Veldhoven is gevonden! De eigenaar is 
enorm opgelucht dat hij weer kan draaien. De heer Hartogs 
heeft kanker in een vergevorderd stadium en probeert met 
zijn zweefmolen nog wat geld te verdienen om bij te dragen 
in zijn levensonderhoud. Vele braderieën in Nederland 
worden door hem bezocht om de kinderen te plezieren met 
een zweefvlucht.  
 
De media hebben veel 
aandacht besteed aan deze 
lafhartige diefstal. Dankzij 
deze aandacht kreeg Hartogs 
vorige week een anonieme tip 
en zijn de medewerkers van 
Hartogs Entertainment 
meteen naar een camping in 
Brabant gegaan waar de zweefmolen zich zou bevinden. Na 
lang zoeken werd hij uiteindelijk gevonden, verstopt onder 
een dekzeil achter een stacaravan. Onder begeleiding van 
de politie werd de zweefmolen meteen weggesleept en 
teruggebracht naar de loods van de heer Hartogs. Bij 
inspectie van de door emotie bevangen Hartogs bleek de 
zweefmolen niet intact te zijn. “We misten de complete 
besturing, de stoeltjes, de beschilderde borden, etc. Ik was 
er helemaal beroerd van.” 
 
Door succesvol speurwerk van de medewerkers was 
Hartogs in contact gekomen met diegene die 
verantwoordelijk was voor de diefstal met als resultaat dat 
ook de vermiste onderdelen weer terug gebracht zijn. 
 
Hartogs heeft de zweefmolen inmiddels gerepareerd en zal 
spoedig weer gaan draaien. Niet alleen voor de kinderen, 
maar ook voor Lambert Hartogs zelf is een blij 
kindergezicht heel belangrijk. “Als ik die lachende 
gezichtjes zie als de kindertjes in de zweefmolen zitten, dan 
leef ik zelf weer helemaal op. Er is toch niets mooier in de 
wereld dan kinderen onbevangen te zien lachen?” 

Zweefmolen teruggevonden 
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en 
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

Slikdijk 16    Wintelre

Bron: Schoolkoers nr. 3, april 1984 
 
Door: Guido van het Hof. 
 
Hoi, ik ben gieleke en ik kom ut oers. 
Ik heb een oma die hul slecht zie, want ons oma die hai ook 
kiepen, en lest hai ze in plats van kiepenmeel zaagmeel 
gegeven. 
Ja, dé gaf wel nie zoveul, want alle 8 de eier waren toch 
noch ut gekommen, alleen 5 ervan ha'n une houten poot. Zo 
dé was effe iets vlugs van ons oma. 
Mar zo als alle keinder moes ik ok nar school. 
En die meester was eigenwijs, die docht dé hij alles wies. Ik 
zeg: wedde meester dé ge dees vraag nie weet. 
De is goed ja,vur hoeveul? 
Vur une gulden, maar meester ik heb nie zo veul geld als 
ouw, gif de gij er iets om als ik maar twee kwartjes geef. Dé 
gif niks zi de mister. 
Hij zi, kom op moe oew vraag. 
Ik zeg: 't is gruun en kruipt dur de wei, 't is 10 cm lang en 
praot plat oers ra ra... 
Hij schiet in zijn beurs en zi, ik weet 't nie, hier hedde ƒ 1,- 
Ik weet 't ok nie mister, hier hedde twee kwartjes. 

En in de 2e klas was het alte een gejengel. We moesten de 
tafels zingen. En daor ging ik, 1 maal 1=tralala 
2 maal 2=tralala, 3 maal 3=tralala, toen zi de mister, wa is 
dé mee uuw, ik zeg ik ken de wijs wel maar ben de 
woorden kwijt. 
En in de 3e kregen we aardrijkskunde. De mister vroeg an 
men waar liggen de azoren? 
Ik zeg ge moet zelf op uwe rotzooi paase dan hoef ik er nie 
nar te zuuken. 

Ouw (k)oers 

En als ge dan van school thuis bent dan itte wa en ge gaat 
naar bed. 
Dan dromde wel us oit en zo hai ik oit gedroomd dé ik dood 
was. 
Ik kom boven hij Petrus en die zi ge bent un bietje stout 
geweest en nou moette 2 jaar branden in het vagevuur of in 
une werkwagen rondrijden. Ik zeg wa is dé? 
Hij zi dé is une hemelwagen en dan noette ge rond dun 
hemel rijden. Ik zeg dé altè beter dan branden in het 
vagevuur. 
Nou goed zi Petrus, dan doe de dé. Ik wou net aanrijden en 
stop zi Petrus, en hij duwt er een lelijke griet in menne 
wagen. 
Ze ha een slalip, een bultje en nog vul meer. 
Ik hai zo al 3 weken rondgereden en in ene keer zie ik 
Tinus ok in zun wagentje en een knappe griet erlangs. En 
ikke gauw naar Petrus en ik zeg: Tinus hi een hul knappe 
meid en ik zo'n lelijke griet. 
Toen zi Petrus, ja mar ge begrept 't ok verkeerd, die meid 
hai straf, Tinus nie. 

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909
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Parochieberichten: 
Overleden: 
† Anneke Janssen, weduwe van Kees Louwers,  

Houtwal 120 (voorheen St. Janstraat) 91 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 € 10). 
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! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk: 
 
Dinsdag 15 januari 14.00 uur: 50 jarig huwelijk van 

Marinus en Marietje Cattenstart – Castelijns. 
 
Weekeinde van 19 – 20 januari: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus). 
 
Weekeinde van 26 – 27 januari:  
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker (The Unity)   
zo  10.15 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker. 
 
Weekeinde van 2 – 3 februari + Aswoensdag: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
wo 19.00 uur: Aswoensdag: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders. 
 
Weekeinde van 9 – 10 februari + 13 februari: 
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker. 
zo  10.15 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker Convocamus). 
wo 13.30 uur: 75 jarig bestaan van de K.V.O.: 

Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
 
Attentie: 
M.i.v. 1-1-2008 zijn de tarieven voor de misintenties € 10,- 
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Actie Kerkbalans 
Een kerk is van blijvende waarde 
 
Van 12 t/m 27 januari wordt dit jaar in alle Nederlandse 
kerkgemeenschappen de financiële Actie Kerkbalans 
gehouden, met het doel om voldoende middelen te 
verwerven om het kerkenwerk mogelijk te laten zijn. 
 
De parochiebijdrage is de basis en het hoofdbestanddeel 
van de inkomsten van onze parochie. De penningmeesters 
van de Veldhovense parochies hebben gezamenlijk 
afgesproken om de minimum bijdrage van € 60,- per jaar te 
handhaven. 
Uiteraard behoudt iedereen het recht en de mogelijkheid om 
meer bij te dragen wanneer dit financieel ook mogelijk is.  
U kunt hierover uw wijkparochiebijdrage – administrateur 
benaderen  en natuurlijk zijn wij zeer blij met uw bijdrage. 
 
De parochiebijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van 
de parochie. Wij hebben deze bijdrage nodig om het 
werken in de parochie mogelijk te maken. Hiervan worden 
de salarissen van de pastorale beroepskrachten, het 
onderhoud en de energiekosten van beide kerkgebouwen, 
de pastorie en de andere woningen, de kerkhoven, de kosten 
voor de vieringen, de kosten voor het bestuurswerk en de 
vele werkgroepen betaald. 
Wij prijzen ons gelukkig dat wij over het algemeen 
genomen zeer veel onbetaalde vrijwilligers u en ons vooruit 
willen helpen en dat wij daardoor toch weer wat zuiniger 
met onze middelen kunnen omgaan. 
Uw bijdrage is dit jaar nog des te harder nodig om de 
financiële eindjes van de restauratie van de H. Caeciliakerk 
aan elkaar te kunnen knopen. Zoals u weet moet een 
aanzienlijk deel door de parochie zelf worden betaald. 
 
Wij hopen dat wij wederom op uw parochiebijdrage mogen 
vertrouwen! 
 
Commissie Actie Kerkbalans 

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

Een kijkje in de keuken van... 
 
Deze keer gaan we het bestuur van een parochie nader 
bekijken. In onze parochie zijn er vijf groepen die zich 
bezighouden met het bestuur.  
Dat zijn 2 beheerscommissies, het pastoresteam, de 
parochievergadering en het parochiebestuur. 
 
Ik begin bij de beheerscommissies. Deze commissies 
bestaan uit een groep mensen die zich verantwoordelijk 
weet voor het onderhoud van het kerkgebouw. Zij houden 
de staat van het gebouw in de gaten en laten kleinere 
reparaties uitvoeren. Vanwege het feit dat er in onze 
parochie twee kerkgebouwen zijn, zijn er ook twee 
commissies. In deze commissies zit in ieder geval één 
bestuurslid met de portefeuille ‘bouw en beheer’. 
 
De naam pastoresteam spreekt voor zich: wij als pastores 
komen iedere week bij elkaar om het reilen en zeilen in de 
parochie met elkaar te bespreken. Dit gaat vooral om 
pastorale zaken, dat zijn dus zaken die te maken hebben 
met gemeenschapsopbouw, catechese, liturgie en diaconie. 
Eventuele dringende zaken worden gelijk aangepakt, de 
post wordt doorgekeken en verder verdeeld, liturgische 
schema’s worden gemaakt en besproken en verder eigenlijk 
alles wat ter tafel komt. Beide pastores hebben de pastorale 
taken ook onder elkaar verdeeld: de pastoor is degene die 
zich vooral bezighoudt met gemeenschapsopbouw en 
liturgie, de pastoraal werker houdt zich bezig met zaken 
rond catechese en diaconie. Natuurlijk zijn er regelmatig 
overlappingen en die worden dus in het pastoresteam 
besproken. 
 
De parochievergadering is het adviesorgaan naar het 
parochiebestuur en het pastoresteam toe. Deze 
parochievergadering bestaat uit vrijwilligers, het liefst 
verbonden aan een werkgroep. Zij worden officieel 
aangesteld door de bisschop. Alle (actieve) pastores zijn 
ook lid van de parochievergadering. Tot slot is ook de vice-
voorzitter van het bestuur lid. Het gaat in deze vergadering 
om het uitzetten van beleid in pastorale zaken en kan zo 
dingen vanuit werkgroepen en vrijwilligers aan de orde 
stellen voor bestuur en pastoresteam. Tegelijkertijd kan de 
parochievergadering een klankbord zijn voor ideeën uit het 
bestuur en het pastoresteam. 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

Kleding voor ouderen en voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of 

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 

 
Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor alle 
randvoorwaarden voor het pastoraat (werkgroepen en 
pastores). Enkele duidelijke voorbeelden: financiën, 
gebouwen en onderhoud, zorg voor vrijwilligers. Ook in 
deze groep zitten vooral vrijwilligers van de parochie, die 
weer door de bisschop worden aangesteld. Alleen de functie 
van voorzitter staat vast: dat is de pastoor van de parochie. 
Het leiden van de vergaderingen kan de voorzitter 
overdragen aan een vice-voorzitter. 
 
Alle groepen hebben zo hun eigen (bestuurs)taken, maar in 
iedere groep zit wel iemand van het parochiebestuur. Alle 
lijnen komen dus vooral samen in het parochiebestuur, een 
belangrijk orgaan dus. 
 
Zoals u als geachte lezer al gewend bent, sluit ik af met een 
vacature. Het gaat deze keer om de parochievergadering dat 
zich graag wil verjongen en we zoeken vooral iemand uit 
Oerle. Eventuele geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
bij ondergetekende... anders kom ik wel naar u toe. 
 
uw chefkok, 
Mardi Sanders 

Doe mee met de Marathon van New York 
Wie loopt er met ons mee op 2 november 2008? 
 
Beste, sportieve Oerlenaren, 
 
Wie gaat er met ons mee de Marathon van 
New York lopen in 2008? New York is de 
bekendste marathon van de wereld. Het is 
een mooie uitdaging om met een groep 
lopers hier naar toe te leven. 
 
Wij, René Schoones en Wil van de Vorst zouden het leuk 
vinden als er meer mensen uit Oers met ons naar de U.S.A. 
zouden gaan om er 42,195 km te gaan hardlopen. Enige 
ervaring is natuurlijk wel verstandig en gewenst. We gaan 
samen naar NY, maar ervoor trainen doet ieder voor zich, 
zodat eenieder zijn eigen agenda kan bepalen. 
 
Hoe mee zielen, hoe meer vreugd! 
Omdat de NY-Marathon enorm populair is, is het zaak om 
zo snel mogelijk in te schrijven. De Marathon vindt plaats 
op 2 november 2008. We gaan er met een georganiseerde 
reis naar toe: inschrijving, overnachting en vliegreis is dan 
geregeld. De reis duurt in totaal 4 dagen. Voor de kosten 
per persoon moet je rekenen op ongeveer € 1500,-. Het is 
voor supporters ook mogelijk om mee te gaan. 
 
Ons adagium is: hoe meer zielen hoe meer vreugd! Heb je 
zin om mee te gaan, neem dan even contact met ons op: Wil 
van de Vorst 06-54 22 44 88. 
 
C. U. in NY! 
 
Sportieve groet, 
René en Wil 
 
PS. Aan de finish zal het Oerse volkslied klinken, gespeeld 
door de New York Philhamonic. We gaan het allemaal 
regelen! 

Marathon van New York 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Overpeinzingen 

Complimentenregen. 
 
Nog net tijd om even een boodschapje te doen voor we op 
familiebezoek gaan. Terwijl ik in gedachten na ga of ik het 
artikel in mijn hand nu wel of niet nodig heb, stoot manlief 
mij aan. “Kijk daarginder loopt een oude vriend van je.” 
Ik kijk in de door hem aangewezen richting en zie 
inderdaad een voor mij zeer bekende figuur. Het is 
Karel waar ik, nog op een vorige woonadres, 
jarenlang regelmatig heen ging om boodschappen 
te doen. 
  
Natuurlijk moet ik hem even begroeten, want het is al te 
lang geleden dat we elkaar gezien, laat staan gesproken 
hebben. Ik loop op hem af, tik hem op de schouder en 
wanneer hij zich omdraait … steek ik mijn hand uit om hem 
meteen ‘Een Gelukkig Nieuwjaar’ toe te kunnen wensen. 
  
Hij kijkt me aan, pakt wel mijn hand, maar zegt dan 
verbaasd: “Ik ken u helemaal niet.”  
“Maar Karel toch”, zeg ik verontwaardigd, “wat vertel je 
me nou! Ken je me echt niet meer?” 
Hij haalt de leesbril van zijn neus, kijkt me nogmaals 
onderzoekend aan en ik hoor: “Nee, echt niet.” 
“Denk nog eens even goed na man”, dring ik aan.  
  

Ik hoor zijn hersenen bijna kraken van 
inspanning en dan: “Je wilt toch niet zeggen 
dat jij Thea …”  
Bijna automatisch is hij van de u-vorm naar 
de jij-vorm overgestapt.  

“Ja! Die ben ik! Zie je wel, dat je me kent.”  
“Nou, ik herkende je eerst echt niet hoor. Je bent zo slank 
geworden!” 
  
Die Karel toch!  
Hij weet nog steeds hoe hij een vrouw complimentjes 
kan maken.  
Ik grijns van genoegen en bedenk hoe ik juist 
vanmorgen bedacht, dat mijn broekpak eigenlijk 
toch ietwat aan de strakke kant leek te gaan zitten.  

“Goh, dat ik je nu hier moet zien. Nee, ik had je eerst echt 
niet herkend! Je lijkt wel jonger geworden! Maar ja, 
ik ben ook wel een stukje ouder dan jij hè! Hoeveel 
jaar denk je dat ik nu ben?”, hoor ik hem vragen en 
ik geniet intussen van het zojuist al tweede 
complimentje dat ik gekregen heb van hem. 
  
Nou weet ik dat Karel ongeveer van hetzelfde bouwjaar is 
als manlief, maar voorzichtigheidshalve haal ik er nog zo’n 
twee jaartjes vanaf.  
“Zeventig jaar, schat ik.”  
  
“Nou doe er maar vier jaar bij, maar jij bent volgens 
mij nog lang geen 60.” 
Compliment nummer drie! 
Mijn dag kan niet meer stuk. 
  
Eigenlijk zou ik Karel wel elke dag tegen willen komen, 
dan haal ik zeker de 156 jaar die ik van plan ben om te gaan 
volmaken.  
Met lichte tegenzin help ik hem uit zijn droom en na nog 
een heel kort gesprek snel ik de kassa voorbij naar buiten, 
waar manlief al bij de wagen staat, nog geheel onwetend 
over de complimentenregen die net over mij heen is gegaan 
en die mij een energie heeft gegeven om weer dagen mee 
vooruit te kunnen.  
 
Thea. 
  
P.s. Natuurlijk van hieruit de allerbeste wensen voor alle 

lezers van de Koers van Oers en dat het nieuwe jaar 
maar aan een ieder mag brengen wat wenselijk is.  
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Een avondje uit met de KVB 
 
Gemiddeld vijftien keer per jaar gaan de dames van de 
KVB een avondje uit. Sommige avonden zijn leerzaam, 
andere zijn puur ontspanning. Een nadere kennismaking 
met de Katholieke Vrouwenbond die in 2009 haar 
vijftigjarig bestaan zal vieren. 
 
“Vroeger hadden de avonden vooral een educatief 
karakter”, zegt bestuurslid Petra Tops. “Tegenwoordig is 
het doel om ook ontspanning te bieden. Een andere 
doelstelling is onze leden de mogelijkheid te bieden andere 
mensen te ontmoeten die ze anders niet zo gauw 
tegenkomen.” 
 
“Het jongste lid is rond de veertig en onze oudste leden zijn 
achter in de zeventig. We zouden het leuk vinden als meer 
mensen zich bij ons zouden aansluiten. De ervaring leert 
dat als dames eenmaal lid zijn, ze dat meestal ook voor 
langere tijd blijven. We hebben geen specifieke doelgroep. 
Veel door ons georganiseerde activiteiten spreekt een groot 
deel van onze leden aan”, vervolgt Dory Spruit. 
 
Het ledenaantal schommelt momenteel rond de zestig. Dory 
Spruit: “Gemiddeld nemen zo’n twintig tot dertig dames 
deel aan een activiteit. We zouden graag een twintigtal 
leden meer hebben waardoor we een hogere gemiddelde 
opkomst per avond bereiken.” 
 
De uitschieters vormen de moederdagviering, de 
kerstviering en de tea-party die sinds enkele jaren op het 
programma staat. Daar komen steevast bijna veertig leden 
op af. “Bij die avonden weten de leden wat ze te wachten 
staat. En dingen met eten scoren altijd goed. Maar we 
merken ook dat als er maar twintig dames aan een activiteit 
deelnemen, deze twintig het achteraf allemaal leuk 
gevonden hebben”, constateert Petra Tops. 

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 

Bij de organisatie van een aantal avonden wordt een beroep 
gedaan op de leden. Het bestuur dat binnenkort zes leden 
telt kan niet alles voor haar rekening nemen. De 
maandagavond is de vaste avond voor de KVB-leden. Hun 
thuisbasis is dorpscentrum d’Ouw School. Twee activiteiten 
worden georganiseerd in samenwerking met de KVO. In 
het voorjaar is dat een fietstocht, en er is jaarlijks een 
gezamenlijke avond in november. De contributie bedraagt  
€ 30,00 per jaar. Bij bepaalde activiteiten wordt van de 
leden een kleine eigen bijdrage gevraagd. “We bieden onze 
leden daarvoor een gevarieerd aanbod. Ontspanning, 
cultuur en creativiteit. We proberen er voor elk wat wils in 
te stoppen”, besluit Petra Tops. 

Op de foto: (bovenste rij, vlnr):  
Lies van Bree, Caroline Adriaans en Hennie Tholen. 
Daaronder: Toos Senders en Petra Tops. 

Interview met KVB & KVO 
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Katholieke Vrouwenorganisatie Oerle  
bestaat 75 jaar 

 
De KVO in Oerle (niet te verwarren met de  
Koers Van Oers) viert op 13 februari het 75-jarig bestaan. 
Hoog tijd om deze actieve club eens in de schijnwerpers te 
plaatsen. We praten met de bestuursleden Willemien Snels, 
Bep Janssen en voorzitster Nelly Verkuijlen. 
 
“De KVO heette vroeger de Boerinnenbond. In Oerle is 
deze opgericht op 2 februari 1933 door mejuffrouw Ariëns, 
pastoor De Bont en de toenmalige voorzitter van de 
Boerenbond, de heer Schippers. Ook waren hierbij 
betrokken: Anna Verspeek, Jaan van der Mierden en Dora 
Luijkx”, vertelt de voorzitster. 
 
“Vroeger werden er veel cursussen gegeven”, vervolgt Bep 
Jansen. “Cursussen op huishoudelijk gebied, maar ook 
melk- en slachtcursussen. Zo leerde men ondermeer het 
inmaken van een varken. In 1948 vond de eerste sportdag 
plaats. Daar werd door alle afdelingen uit de kring 
Eindhoven de reidans beoefend.” 

Op de foto enkele bestuursleden van de KVO (v.l.n.r.):  
Bep Janssen, Willemien Snels en Nelly Verkuijlen. 
 

Waren vroeger alleen maar boerinnen lid, tegenwoordig is 
dat wel anders. Maar veel van de leden komen wel uit een 
boerengezin. En waar vroeger de nadruk lag op leerzame 
bijeenkomsten, tegenwoordig ligt de nadruk meer op 
ontspanning. Willemien Snels: “We doen veel creatieve 
dingen. Maar ook hebben we bijeenkomsten met een 
informatief, actief en cultureel karakter. Elke veertien 
dagen wordt er wel iets georganiseerd. Daarnaast zijn er 
nog kringactiviteiten.” 
 
De KVO heeft momenteel 63 leden, de bijeenkomsten 
kennen een deelname van 30 tot 35 dames. Het jongste lid 
is midden dertig, en het oudste lid is achter in de tachtig. De 
contributie bedraagt € 35,00 per jaar. Nieuwe leden zijn 
altijd welkom. 
 
Begin vorig jaar is men gestart met de voorbereidingen 
voor de viering van het jubileum. “Daarvoor is een 
feestcommissie in het leven geroepen”, zegt Nelly 
Verkuijlen. “We beginnen de feestdag om 13.30 uur met 
een mis. Daarna gaan we naar d’Ouw School waar zo’n 
dertig jubilarissen worden gehuldigd. Hiervoor komt een 
afgevaardigde van het gewest Tilburg naar Oerle.” 
Willemien Snels legt uit hoe het kan dat ongeveer de helft 
van de leden zal worden gehuldigd. “Bij alle afdelingen die 
75 jaar bestaan worden de leden gehuldigd die langer dan 
25 jaar lid zijn van die afdeling. Enkele van onze leden zijn 
al meer dan zestig jaar aan de KVO verbonden.” Om 19.00 
uur is er een receptie voor genodigden. Met een knallende 
feestavond voor leden en partners besluit de KVO de 
viering van het jubileum. 
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De harmonie speelt vrolijke liedjes 
dapper dansen de dansmarietjes. 
Veel mensen in vreemde kledij 
vormen een optocht, een lange rij. 
 

De muziek maakt iedereen vrolijk 
in de optocht is iedereen gelijk 
prinsen, clowns, boeren en boerinnen 
ieder verzet zijn zinnen. 
 

Straks nog even naar de kroeg 
nee het is echt niet veel te vroeg 
om een lekkere pint te pakken, 
misschien blijven we wel plakken. 
 
Drie dagen vol pret en jolijt 
daarna weer soberheid. 
Alles mag nu, alles is gewoon 
carnavalsgekte voert de boventoon. 

Koers cultuur Koken met de koers 

Tagliatelle met zalmmoot en rivierkreeftjes  
(voor 4 personen) 

 
Ingrediënten: 
300 gram tagliatelle 
250 gram rivierkreeftjes 
4 zalmmoten 
140 gram Boursin 
150 gram roomkaas 
2 handjes pijnboompitten geroosterd 
150 gram gerapte kaas 
scheutje olijfolie extra vierge 
olijfolie traditioneel 
peper 
 
Bereiden: 
Bestrooi de zalmmoten met peper en bak ze in olijfolie 
traditioneel. Kook de tagliatelle volgens de verpakking en 
voeg na het afgieten een scheutje olijfolie extra vierge toe. 
Doe vervolgens de tagliatelle in een ovenschaal en leg de 
rivierkreeftjes op. Schep daar bovenop de roomkaas en 
Boursin en de geroosterde pijnboompitten. Strooi de 
geraspte kaas over het geheel en leg als laatste de 
zalmmoten erop. Zet het gerecht eventjes in een 
voorverwarmde oven ( ca. 200 graden ) totdat de kaas 
gesmolten is. Serveren met een groene salade en een lekker 
glas witte wijn. 
 

SMAKELIJK!!!!!!!!!!!!!!! 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 

Oerse wereldhit 

Oerse Carnavalsvereniging scoort wereldhit 
‘t Struiske zingt ‘Ge bent gelukt!’ de hitlijsten in. 
 
De nieuwe Carnavalsvereniging ‘t Struiske in Oerle maakt 
in haar eerste jaar een droomstart. Het lied ‘Ge bent 
gelukt!’ dat ze onlangs hebben uitgebracht is namelijk via 
Youtube wereldwijd te horen. Het lied wordt van Australië 
tot Brazilië en van Zweden tot Zuid-Afrika meegezongen. 
Een unicum voor een Oers liedje. De hit wordt ook door 
Omroep Brabant, dag in dag uit gedraaid. ‘t Struiske is 
onlangs ontstaan door een samenvoeging van Stepke en 
Ruiske, twee namen voor één straat. Vanaf nu dus echt één 
straat. 
 
Ook in Oerle is ‘Ge bent gelukt!’ een regelrechte hit. Alle 
Oerse carnavallers draaien thuis nog maar één liedje:  
‘Ge bent gelukt!’ Ook de B-kant van het singeltje getiteld 
‘Hannikauwke’ is enorm populair. De liedjes zijn te 
beluisteren via www.Youtube.nl (zoek op Struiske). 
 
Fotosessies met het hele gezin 
De artiesten van ’t Struiske zullen op carnavalszaterdag, -
zondag en -maandag handtekeningen uitdelen in  
d’Ouw School. Tevens is er gelegenheid om met het hele 
gezin op de foto te gaan met de nieuwe sterren. Vanwege 
de te verwachten drukte vragen we uw begrip voor lange 
wachttijden. Leer onderstaande teksten uit het hoofd en 
zing de hele carnaval met ons mee: 
 
Ge bent gelukt! 
Refrein 
Ge bent gelukt, ge bent gelukt 
Ge bent verrèkkes goed gelukt 
Omdè ge buigt wanneer ge bukt 
Ge bent verrèkkes goed gelukt 
Omdè ge krast wanneer ’t jukt 
Ge bent verrèkes goed gelukt! 
 
Ge bent gelukt, ge bent gelukt 
Ge bent verrèkkes goed gelukt 
Omdè ge snackt wanneer ge snukt 
Ge bent verrèkkes goed gelukt 
Omdè ge sloapt wanneer ge tukt 
Ge bent verrèkes goed gelukt! 

 
Hannikauwke 
 
Couplet 
Ik zag oew in d’n optocht 
Op unne grote wagen stoan 
Ge had wa virre in oew klirre 
En een vogelrokske nan 
kenan, kenan, vogelrokske nan  
 
Refrein 
Ik wil oew zien, ik wil oew zoenen 
Ik wil voor altijd bij jou zijn 
 
Ik zal oew virkes glanzend boenen 
Ik kauw de wurmkes vur oew fijn 
 
Ik durf ’t bijna niet te zeggen 
Wilde un eike vur me leggen 
 
In het allerschonste nestje dat ik ken 
Ooh liefste hannikauwke houde gij van men 
Ooh liefste hannikauwke trouwde gij mi men 
 
Couplet 
Fladderend en fluitend 
In een kooike van papier 
Ge had een snavel op oew nuske 
En ge kraaide van plezier 
plezier, plezier, kraaide van plezier 
 
Couplet 
Ik riep nog ‘hé lief vrouwke 
In oew blauwe virretooi 
Zoiets heb ik nog nooit gezien 
Zo hemelsprachtig mooi’ 
zo mooi, zo mooi, hemelsprachtig mooi 
 
Vertaling: Hannikauwke is Oers voor Vlaamse gaai. 
 

Alaaf en hul veul plezier mi carnaval.  
Tot in d’Ouw School! 

 
De vuggeltjes van ’t Struiske! 
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Deze groep werd wederom uitgebreid met enkele nieuwe 
donateurs. 
Dit alles stelt ons in staat om door te gaan met het verlenen 
van steun aan de achtergestelde kinderen in enkele 
provincies in het arme noordoosten van India. 
 
Onderstaand een lijst van de 28 projecten welke in 2007 
werden gefinancierd, waaronder ook de sponsoring van  
120 kinderen. 
 

Donaties goed besteed 
Stichting  

Pastoor Vekemans Fonds - Oerle 
 

In 2007 werd voor € 100.040,00 aan 
projecten in India gerealiseerd. 

 
Het jaar 2007 is voorbij en het is de tijd om de balans op 
te maken. Maar liefst € 100.040,00 kon onze Stichting 
overmaken naar India voor de uitvoering van projecten. 
De opbrengst is het resultaat van diverse acties en 
spontane donaties, waarvoor wij u uiteraard heel 
hartelijk bedanken. 
 
Onze kledingactie met behulp van de blauwe containers 
vormt een belangrijke vaste bron van de inkomsten. In 2007 
ontvingen we de opbrengsten van de in Veldhoven 
gehouden acties: ‘Veldhoven voor Water’ door de 
Oranjemarkt en het internationale korenfestival  
Voices Unlimited door de Stichting IYF. Verder kwamen er 
belangrijke bedragen binnen van personen, die bij 
feestelijke gebeurtenissen, zoals huwelijk, jubilea en 
bijzondere verjaardagen er voor kozen om in plaats van een 
cadeau voor zichzelf een donatie te doen voor de projecten 
in India. En dan zijn er nog onze vaste trouwe weldoeners 
die, jaar in jaar uit, hun welkome bijdragen leveren.  

Nr. Projectomschrijving Bedrag in Euro 
 
01 3e termijn (laatste) Bouw Engelse Medium School - Dharamjaigarh €   22.455,00 
02 Vakopleiding Premila en Kevin Cordoza jaren 2008/2009 €     2.460,00 
03 Toiletten/douches voor school- en hostelkinderen - Jagnathpur €     5.408,00 
04 Bedden voor het hostel te Chandrapura €     2.783,00 
05 Meubilair voor het hostel te Chandrapura €     1.813,00 
06 Irrigatiesysteem (tube well) voor het dorpje Jhingo €     2.137,00 
07 Drinkwatersysteem English Mediume School te Dharamjaigarh €     1.651,00 
08 Boerderijtje voor hostelkinderen in Bahora €     1.706,00 
09 Tweewieler voor patiëntenbezoeken - Bahora €        653,00 
10 Omheining van hostel en groentetuin te Ordih €     8.227,00 
11 Was-/droogruimte voor hostelkinderen in Junadih €     2.537,00 
12 Was-/droogruimte voor de Angela Nivas School te Namna €     2.537,00 
13 10 Toiletten voor de jongens English Medium School Dharamjaigarh €     3.075,00 
14 Salarissen 10 leerkrachten Higher Secondary School - Kodaura €     2.815,00 
15 Salarissen   8 leerkrachten High School - Dharamjaigarh €     2.234,00 
16 Salarissen   6 leerkrachten Middle School - Bagra €     1.616,00 
17 Salarissen   4 leerkrachten Middle School - Bahora €     1.247,00 
18 Salarissen   4 leerkrachten  Middle School - Ordih €     1.247,00 
19 Vakopleiding (intern) Rita Ekka - Ambikapur €     3.317,00 
20 Ophogen grond English Medium School Keherukhanda €     1.830,00 
21 Inrichting gedeelte English Medium School te Dharamjaigarh €     2.606,00 
22 Solar power installatie English Medium School - Dharamajigarh €     2.710,00 
23 Scooter voor gezondheidscentrum te Mahuapali €        678,00 
24 Inrichting hostel Junadih Sr. Agatha/Sr. Philomena (contant) €     2.850,00 
25 Dalit - Children´s projecten Father Yesumarian (contant) €        250,00 
26 Schoolprojecten Varanasi €     5.288,00 
27 Sponsoring USCI - sponsorkinderen €     8.910,00 
28 Sponsoring 50 kinderen van de Stichting €     5.000,00 
  ______________ 
 
Totaal bedrag van de in 2007 gesponsorde projecten en kinderen € 100.040,00 
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Uit het overzicht blijkt dat in ons werkgebied de 
onderwijsprojecten een belangrijke plaats innemen.  
Dit is niet alleen belangrijk voor de bestrijding van het 
analfabetisme, maar ook voor het mondig maken van 
kastelozen, paria´s en onaanraakbaren. Zo leren zij 
ontsnappen aan de uitbuiting door grootgrondbezitters.  
Officieel zijn er mogelijkheden voor maatschappelijke 
verbetering van de lagere kasten. Voor hén die onder aan de 
maatschappelijke ladder staan. Maar deze mensen kunnen 
de kansen niet benutten door het gebrek aan opleiding. 
Daarom is het zeer belangrijk dat er les gegeven wordt in de 
Engelse taal. Het is een van de voorwaarden voor het 
volgen van hogere studies of het krijgen van een goede 
baan. Om deze reden heeft onze Stichting een 20-klassen 
tellende Engelse Medium School gefinancierd. Deze school 
is nu gereed en wordt met onze hulp van inrichting en 
lesmaterialen voorzien. 
De overheidssteun voor onderwijskrachten is zeer beperkt 
en daarom worden sinds enkele jaren ook de salarissen van 
enkele scholen door onze Stichting betaald. Doen we dit 
niet, dan liggen deze scholen stil. 
Heel noodzakelijk zijn de projecten voor het aanleggen van 
watervoorzieningen en toiletten. Daarvan kan naast de 
hostels en scholen ook de bevolking in de omgeving mee 
profiteren. Hierdoor worden de hygiënische en 
gezondheidsomstandigheden van de kinderen enorm 
verbeterd.  
Al met al is het in 2007 een diversiteit van uitgevoerde 
projecten geworden. 
 
Binnen het Bestuur wordt er over gedacht om in de 
toekomst ook aandacht te gaan besteden aan het verlenen 
van hulp bij de opleidingen voor beroepen. Dit kan echter 
alleen maar tot uitvoering worden gebracht na een grondige 
studie van de noodzaak en de mogelijkheden.  
 
In vele gedeelten van India heerst nog steeds grote armoede 
en is er gebrekkig onderwijs.  
Uw en onze steun blijft daarom onontbeerlijk. 
 
Wij willen eenieder, die aan het succes van 2007 heeft 
bijgedragen nogmaals van harte danken. 
 
Het Bestuur. 

GGD Brabant-Zuidoost voor de hele regio 
 
De fusie tussen de GGD Eindhoven en de GGD Zuidoost-
Brabant is een feit. Beide organisaties gaan sinds 1 januari 
samen verder als de GGD Brabant-Zuidoost. De nieuwe 
GGD werkt voor 21 gemeenten in de regio's Eindhoven, 
Helmond, Peel en Kempen. Inwoners van deze gemeenten 
kunnen terecht bij vestigingen in Helmond en in 
Eindhoven, en op verschillende spreekuurlocaties in de rest 
van de regio. 
 
Kwaliteit 
Met de fusie tussen de GGD Eindhoven en GGD Zuidoost-
Brabant is er een eind gekomen aan een intensieve 
voorbereidingsperiode. Begin 2006 fuseerden beide 
organisaties al op bestuurlijk niveau. Nu is de fusie dus ook 
organisatorische rond. Volgens directeur Annelie Stevens is 
de nieuwe GGD goed voorbereid op de toekomst. De 
ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg staan niet stil. 
Ook de GGD moet samen met de gemeenten inspelen op 
bijvoorbeeld de schaalvergroting in de gezondheidszorg, 
maar ook op nieuwe en veranderde landelijke wetgeving. 
Door de fusie kan de GGD de kwaliteit van de diensten 
verbeteren en nog beter aanpassen aan de specifieke wensen 
van gemeenten en inwoners . Extra aandacht krijgen 
kinderen die risico's lopen. Als er iets mis is met een kind 
of in de thuissituatie moet dat eerder worden gesignaleerd 
zodat ook beter hulp kan worden geboden. 
 
Taken 
De GGD voert taken uit voor de gemeenten in het kader 
van de openbare gezondheidszorg. Belangrijkste doel is dat 
elke burger gezond kan zijn en blijven en dus actief kan 
deelnemen aan het maatschappelijk leven. Van oudsher 
voert de GGD taken uit als jeugdgezondheidszorg, 
infectieziektebestrijding, bevolkingsonderzoeken 
baarmoederhalskanker en borstkanker, 
gezondheidsvoorlichting en vaccinaties. Ook adviseert de 
GGD de gemeenten over hun gezondheidsbeleid. 
Bijvoorbeeld over milieu en gezondheid of over andere 
maatregelen die gezond leven aantrekkelijk maken. 
Daarnaast is er natuurlijk de ambulancezorg en de 
geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. 
 
Bereikbaarheid 
De GGD Brabant-Zuidoost heeft twee vestigingen in 
Helmond, aan de Callenburgh 2 en in Eindhoven, op het 
Stadhuisplein. Daarnaast kan iedereen terecht op 
verschillende spreekuurlocaties in de hele regio. Alleen de 
afdeling Tuberculosebestrijding is vanaf 1 januari 2008 
centraal gehuisvest in Eindhoven. TBC-medewerkers 
voeren van daaruit hun werkzaamheden voor de hele regio 
Zuidoost-Brabant uit. 
 
De GGD is bereikbaar via het ( 088 - 0031 100.  
De nieuwe website is www.ggdbzo.nl 

Fusie GGD-en een feit: 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

GGD start campagne over Griep en Verkoudheid  
Hoesten of Niezen? Zakdoek kiezen! 
 
Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. Goede 
hygiëne kan verspreiding voorkomen. Was dus 
regelmatig uw handen, houd uw hand voor uw mond als 
u niest, en gebruik papieren zakdoekjes. Dat zijn de 
belangrijkste aanbevelingen in de nieuwe 
informatiecampagne over griep en verkoudheid die de 
GGD vandaag start. 
 
Tijdens de herfst en winter lopen veel mensen een 
verkoudheid of griep op. De virussen die griep- en 
verkoudheid veroorzaken zitten in druppeltjes snot, slijm en 
speeksel. Ze worden door praten, hoesten of niezen 
verspreid. De kans op besmetting is vooral groot in ruimten 
waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht 
geventileerd wordt, zoals in een trein of bus, op school of 
kinderdagverblijf. Virussen worden ook overgedragen via 
handen,  bijvoorbeeld als iemand u een hand geeft, of via 
voorwerpen zoals deurknoppen en speelgoed. 
 

Hoesten of Niezen? 

Verklein de kans op besmetting 
Besmetting is nooit helemaal te voorkomen. Maar er zijn 
maatregelen die wel de kans verkleinen dat u besmet wordt, 
of dat u griep of verkoudheid aan anderen overdraagt.   
Was regelmatig uw handen met water en zeep. Handen 
wassen is belangrijk voor het eten èn na het hoesten, niezen 
of snuiten. 
Houd uw hand of zakdoek voor uw mond als u niest of 
hoest. Nies of hoest niet in de richting van een ander.  
Gebruik bij voorkeur papieren zakdoeken en tissues en 
gebruik ze éénmalig. Gooi ze na gebruik in de vuilnisbak.  
Maak voorwerpen zoals deurknoppen regelmatig schoon. 
Was regelmatig het beddengoed en knuffels of stoffen 
speelgoed op 60°C.  
Ventileer woon- en slaapruimten. Laat ventilatieroosters 
altijd iets open, of zet het raam op een kier (met anti-
inbraakstang of slot). 
 
Verschil tussen griep en verkoudheid 
Griep begint vaak plotseling met koude rillingen, koorts, 
hoofdpijn en spierpijn. Kenmerkend voor griep is de koorts, 
die binnen 12 uur kan oplopen tot 39°C of hoger. Ook kunt 
u klachten krijgen als keelpijn en droge hoest. Volledig 
herstel van een griep duurt een tot drie weken. 
Verkoudheid begínt vaak met keelpijn, gevolgd door 
hoofdpijn en een loopneus. Koorts komt vrijwel alleen voor 
bij verkouden kinderen. De klachten gaan vaak na een tot 
drie weken vanzelf over. Bij kinderen kan het wat langer 
duren. 
 
Tips om klachten te verlichten 
U kunt een aantal dingen doen om klachten bij griep of 
verkoudheid te verminderen.  
Neem bijvoorbeeld rust als u zich ziek voelt en voorkom 
dat uw lichaam afkoelt als u koorts heeft. Drink voldoende 
en onderdruk uw hoest niet. Hoesten houdt de luchtwegen 
schoon. Ook is het beter om uw neus op te halen dan om te 
snuiten. Ophalen zuigt het slijm weg uit de bijholten en dat 
verkleint de kans op ontstekingen. Als u snuit, snuit dan de 
neusgaten een voor een. Verder is het beter om 
sigarettenrook te vermijden. Bij griep en verkoudheid zijn 
de slijmvliezen van de luchtwegen ontstoken. Rook irriteert 
de slijmvliezen en vertraagt de genezing. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over Griep&Verkoudheid kunt u de 
website van de GGD Zuidoost Brabant raadplegen via 
www.ggdzob.nl.  
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Terugblik Oers 2007 

Terugblik Oers 2007  
(door de driekoningen van De Berkt) 
 
Eric: 
Goedemorgen dames en heren, 
 
 
Misschien heeft u ons al herkend. Wij zijn de driekoningen 
van de Berkt, ook wel bekend als de drie wijzen uit het 
Oosten…….het oosten van Oers dan wel te verstaan. Wij 
zijn door OWWO benaderd om op onze eigen feestdag – 
het is tenslotte driekoningen - nog eens een keer terug te 
kijken op Oers in 2007. En dat is ons niet meegevallen, 
want er is heel wat gebeurd vorig jaar. 
 
Aad: 
Ja mensen, wij hebben Oers zien veranderen, het afgelopen 
jaar. Dat heeft volgens ons allemaal te maken met de 
bouwplannen in Oers: het industrieterrein Habrakerveld, de 
geplande inbreiding bij het Schippershof en de uitbreiding 
van Veldhoven West. 
 
Eric:  
Ja Aad, wat gaan we nou doen? Wordt het inbreiden of 
uitbreiden? 
 
Aad: 
Ik weet het ook niet, in Oers hebben ze nooit zo goed 
kunnen kiezen. In ieder geval heeft het Wijkplatform er 
flink de vaart in gekregen. Je kunt zeggen dat Herman er 
geen Gras over laat groeien. 
 
Wim: 
En die namen die ze tegenwoordig gebruiken. Alles moet 
anders. Zelfs Jos heeft zijn naam laten veranderen. Sinds de 
plannen van Oerle-Zuid heet hij Jos van Grijze Haren. Wat 
vinden jullie trouwens van Oerle-Zuid. Sjiek hè. Wat een 
grootdoenerij. Vroeger heette dat nog gewoon Achter de 
K.I.  En dan het verlengde van de Heerbaan, dat noemen ze 
straks de WOR, de Westelijke Ontsluitings Route. Dat is 
die weg die er alsmaar niet komt. Heel Oers vraagt zich dan 
ook af, wor blèft de WOR. 
 

Rabobank Verenigingsprijs voor  
harmonie St. Cecilia 

 
Met champagne en worstenbrood werd op zondag 6 januari 
de nieuwjaarsreceptie in Oerle nieuw leven ingeblazen. En 
dat het initiatief van OWWO en het dorpscentrum aansloeg 
bleek wel uit de opkomst. De zaal zat gezellig vol met 
Oerlenaren die hun beste wensen hadden meegenomen. Het 
jeugdorkest van de harmonie zorgde voor vrolijke nootjes 
en de act van de Driekoningen zorgde voor menig 
lachsalvo. Het drietal nam het afgelopen jaar nog eens door 
en namen en passant enkele prominenten op een waardige 
manier op de hak. Het dankbare publiek kon dit na een glas 
champagne allemaal uitstekend waarderen. 

De drie koningen: Wim, Eric en Aad. 
 
Onderdeel van de bijeenkomst was de uitreiking van de 
tweede Rabobank Verenigingsprijs. Directeur Tiny Renders 
maakte de drie genomineerden bekend. Vervolgens werden 
stembiljetten en pennen uitgereikt, waarna het publiek de 
winnaar mocht bepalen. 
Harmonie St. Cecilia kreeg de meeste stemmen van de 
aanwezigen. De harmonie vierde in 2007 haar eeuwfeest 
met tal van drukbezochte evenementen. De andere twee 
genomineerden waren Bloemenvereniging Groen en Keurig 
en de werkgroep Historisch Oerle. De initiatiefnemers van 
de nieuwjaarsreceptie kunnen terugkijken op een geslaagde 
comeback van deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. 

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

Eric: 
Weten jullie wie er helemaal doorgeschoten is met het 
aannemen van een nieuwe naam? Onvoorstelbaar dat hij dat 
heeft gedaan. Dat is Wil van der Vorst, de man van 
Adriënne.  
Weet je hoe die zich tegenwoordig laat noemen? ………. 
De wens van de koning !!  (de Wil van de Vorst, snap je 
hem). Heb je het dan hoog in de bol of niet. 
 
Aad: 
Maar hij is ook wel gruwelijk actief in Oers, dieje wens van 
de koning. Samen met Adriënne heeft hij zijn eigen  
P.R.-kantoor, gewoon thuis in Oers. Hij zit zowat in elke 
vereniging en presenteert alles wat er in Oers gebeurt. Bij 
Boergondisch Oers was hij Papa Paramaribo en samen met 
Chant’Oers zong hij het Oerse volkslied. Kaboem!! En 
tussen de bedrijven door is hij ook nog gekozen in het 
bestuur van de Rabobank.  
 
Wim: 
Weten jullie nog in februari vorig jaar. Met de Karnaval 
heeft hij samen met de Harmonie, Frans Loijen,  
Johan van Kuijk en Marianne van de Boomen de Optocht in 
Veldhoven georganiseerd, onder het motto: Als d’n optocht 
nie naor Oers komt, dan komt Oers wel naor d’n optocht. 
Er liepen trouwens ook nog enkele niet-Oerse mensen mee. 
Die lange rood-wit-blauwe stoet werd prachtig in beeld 
gebracht door de Lokale Omroep Oers. Wat een 
schitterende opnames waren dat, en zo professioneel aan 
elkaar gepraat. Echt vakwerk. 
 
Eric: 
Dank je, ik hoor dat wel vaker. Zeg Aad, die Harmonie, die 
bestond 100 jaar. Heb ik het goed dat ze het hele jaar 2007 
gefeest hebben?  
 
Aad: 
Ja, daar staan ze om bekend, muziek maken en feesten, dat 
kunnen ze als de beste. In juni hadden ze een 
feestvierdaagse met diverse koren, Pater Moeskroen, een 
Oerse avond met Oerse artiesten en ’s zondags nog een 
optocht over 100 jaar Oers met prachtige voertuigen en 
kleding. Heel Oers heeft genoten en meegefeest. Weten 
jullie wie er ook bij waren in die optocht? De Wens van de 
koning, met zijn haar steil achterover, een bril uit de 
oorlogstijd en gekleed in een veel te strakke knickerbocker. 
En achter in de stoet liepen Aad Vekemans en paus 
Willem-tedikdus, in prachtige witte gewaden. 

Wim: 
Ik vond dat eigenlijk wel meevallen, dat tedikdus. Die man 
zag er gewoon goed uit. En had je die bodyguards van de 
paus gezien. Dat waren coole tantes. Mooi in het zwart en 
tot de tanden toe gewapend. Zelfs Richard van De Tamboer 
hebben ze gevloerd, en ook de Wens van de Koning moest 
er aan geloven. 
 
Eric: 
Zeg, even tussendoor. Er is vorig jaar ook nog een record 
gesneuveld. De snelste winkelsluiting van Oers werd een 
feit. Ik heb het natuurlijk over die geschenkenwinkel 
Kadoers, die het na een paar maanden al voor gezien hield. 
Bij de opening hielden ze al een opheffingsuitverkoop.  
 
Aad: 
Weet je wie er ook mee stopten? …  
Volksdansgroep De Klumpkes van Zand-Oers. Na 30 jaar 
optreden, vooral op de Sint-Jansmarkt, zijn ze er mee 
opgehouden. Ze hebben hun klompen zogezegd aan de 
wilgen gehangen, maar ja dan moet je je klompen ook maar 
niet van wilgenhout maken. 
 
Wim:  
Ik hoorde dat ze gestopt zijn omdat hun naam al een hele 
tijd niet meer klopte. Ze schijnen de laatste 5 jaar op 
schoenen gedanst te hebben. Moet je nagaan, wordt je 
aangekondigd als Volksdansgroep de Klumpkes en dan 
kom je op schoenen aanzetten. 
 
Eric:  
Behalve de Harmonie en de Klumpkes was er nog een 
andere club die een jubileum had vorig jaar.  
De Koers van Oers bestond 40 jaar. Je kon merken dat het 
blad zeer gewaardeerd wordt in Oers, want er waren wel 
tachtig mensen op de receptie. 
 
Aad:  
Tachtig? Wauw …Dat moet er zwart hebben gezien van het 
volk. 
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Wim:  
Nou, dat viel reuze mee. Weet je waar het wel druk was 
vorig jaar? Bij de Pompoenentocht van de bloemenclub met 
Halloween. Schitterende taferelen, mooi uitgelichte 
doodskisten en ontiegelijk veul pompoenen.  
Op een gegeven moment stonden er wel honderd man te 
wachten, in de rij bij de Clementinalaan en voor het 
pompoenenmuseum in de Janus Hagelslagstraat.  
 
Eric: 
Ik weet niet of het waar is, maar ik heb gehoord dat 
sommige vrouwen wel drie keer in dat 
museum geweest zijn. 
 
Aad: 
Vonden ze dat zo mooi dan? 
 
Eric: 
Zeker, maar ze gingen vooral omdat ze in 
dat museum door ene Karel Sanders stiekum in hun billen 
werden geknepen. Het is maar waar ge van houdt.  
 
Wim: 
Dieje Karel Sanders is ook de slimste nie. Toen hij het bord 
bij het pompoenenmuseum zag hangen is hij naar huis 
gegaan, en heeft hij zijn brandweerpak aangetrokken. Hij 
dacht dat het een Pomp-oenen-museum was. Wat een oen… 
 
Eric: 
Weet je waar ook een stelletje oenen zitten. Bij de 
Rabobank. Tiny Renders meende dat hij iets moest doen 
toen PSV halverwege vorig jaar een nieuwe directeur had 
aangesteld in de persoon van Jan Reker. Tiny dacht, daar 
zal ik eens een bloemetje laten bezorgen. Maar de dame in 
kwestie bij de Rabobank had hem niet goed begrepen en 
stuurde het boeket naar Jan Reker in de Zittardsestraat.  
 
Aad: 
Deze Jan kon dat gebaar zeer waarderen, en is toen van de 
Giro overgestapt naar de Rabo. Is het toch nog ergens goed 
voor geweest. Er schijnen trouwens nog wel meer spullen 
op de Zittardsestraat afgegeven te worden, die eigenlijk in 
Zand-Oers moeten zijn. En nou wordt het nog erger, want 
in één van de starterswoningen in Oerle-Zuid komt nog een 
Jan Reker te wonen. Misschien kun je daar even een 
aantekening van maken Tiny …. 
 

Wim: 
Het zijn niet allemaal oenen bij de Rabobank. Daar werkt 
ook een bijzonder iemand. Hij is namelijk in drie plaatsen 
tegelijk geboren, in Oost- West- en Middelbeers. Knap hè. 
Bij de bank zorgt hij voor de computers en alles wat daar 
bij hoort. Maar eigenlijk loopt hij veel liever door Oers met 
een blocnote in zijn hand, en een potlood achter zijn oor. 
 
Eric: 
Ja mensen, we hebben het natuurlijk over Ad Adriaans, 
onze eigen journalist van de Koers van Oers en dergelijke. 
 
Aad: 
En dergelijke? Nee buurman, die letters E.D. staan voor 
Eindhovens Dagblad. Ad schrijft toch geregeld een stuk 
over Oers in de krant. Vorig jaar schreef hij o.a. over een 
vrouwelijke Oerse disk-jockey, verkeersoverlast in Oers, 
een extravagant homohuwelijk, de opening van het  
Gerard Vekemans-plein en van Eetcafé de Kers. 
 
Eric: 
Eetcafé de Kers. Nu je het er toch over hebt. Vinden jullie 
niet dat de mensen in Oers er verschrikkelijk goed uit zien 
de laatste jaren. Er is niet alleen Eetcafé de Kers, je hebt 
ook nog De Uitdaging, De Dorpsherberg, Jan Badmuts, de 
Griek, Gidi van Riet en Marchel de frietboer. 
 
Wim: 
We dwalen af. We hadden het over de schrijfsels van Ad, 
bijvoorbeeld: Maarten van de Sande die voor zijn gezin 
heeft gekozen, Maria en Vivian in het Mappa-Mondo huis, 
Frans Loots 30 jaar bij jongerenkoor The Unity, de eeuwige 
jeugd van de Oerse Harmonie, het 200 jarig bestaan van de 
buurtkapel van Zand-Oers, ’t Geitenboerke met een goede 
bok die altijd wil, en ga zo maar door. 
 
Eric: 
Wij vonden het hoog tijd worden, dat er bij onze 
sterreporter een paar veren in zijn kont werden gestoken. 
Daarom hebben wij Tiny Renders gevraagd om deze toch 
ietwat delicate activiteit uit te voeren, hij is tenslotte ook 
zijn baas bij de Rabobank. Ad en Tiny, mag ik jullie vragen 
om even naar voren te komen.  
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Jaarprogramma 2008  KVB Oerle 
 
14 januari Jaarvergadering 
11 februari Crèmes maken van kruiden   
3 maart Bonbons maken in Waalre 
17 maart Doe avond Pasen 
14 april Mevr. Menza vertelt hoe zij een bestaan 

heeft opgebouwd in Nederland na haar 
vlucht uit haar geboorteland. 

 
5 mei  moederdagviering 
Mei Libelle dag 
30 mei Bedevaart Meerveldhoven 
Juni fietstocht KVB/KVO 
23 juni Tea party / afsluiting van het seizoen 
2 September lange fietstocht 
8 September Sieraden maken  
6 oktober doe avond Herfst 
20 oktober Joep Teurlincx vertelt over zijn werk als 

preparateur van dieren 
 
3/10 november Gezamenlijke avond KVB/KVO   
24 november Sinterklaasviering 
15 december Doe avond Kerst   
22 december Kerstviering 

Kinderoptocht 

Kinderoptocht 
 
Op zaterdag 2 februari is het weer zover, tijdens carnaval 
zal er wederom een optocht door de Oerse straten trekken. 
Natuurlijk vooraf gegaan door onze eigen harmonie. We 
starten wederom vanuit d'Ouw School waar aansluitend ook 
nog een feestelijke middag is voor iedereen met natuurlijk 
de prijsuitreiking. We verzamelen vanaf 13.00 en om 13.30 
kunnen we dan vertrekken voor een rondje door Oers. 
Ook dit jaar zal er weer gestreden worden in verschillende 
groepen. Dit zijn 3 groepen individueel verdeeld naar 
leeftijd om het een beetje eerlijk te houden en 2 groepen die 
bestaan uit groepen met een meerderheid aan kinderen en 
een groep met een meerderheid aan volwassenen. 
Van deze groepen en individuele deelnemers komt er 
uiteindelijk een grote winnaar uit de 
bus en die mag naar huis met de 
wisselbeker beschikbaar gesteld door 
Dorpscentrum d'Ouw School. Deze is 
nu in het bezit van de Welle . Ze 
wonnen hem vorig jaar na een 
langdurig jury overleg, onze jury had 
het er zeer moeilijk mee om alle 
creaties op deskundige manier te 
beoordelen. Hiervoor natuurlijk nog onze hartelijke dank. 
Ook willen wij de harmonie nog bedanken voor het lekkere 
stukje muziek tijdens de optocht, d'Ouw School voor de 
voortreffelijke bediening en het beschikbaar stellen van de 
zaal en de wisselbeker en natuurlijk de verkeersbrigadiers 
(veiligheid voor alles), Bart Donkers voor het wederom 
beschikbaar stellen van een prachtige zelfgemaakte 
kruiwagen voor de loterij, Intertoy's voor de prachtige 
prijzen, onze sponsors te weten Rabobank Oerle-Wintelre 
en d'Ouw School en natuurlijk alle supporters en 
deelnemers aan de optocht. 
 
We hopen op mooi weer tijdens de optocht en een sportieve 
strijd tussen de deelnemers en moge de beste winnen. 
Tot zaterdag 2 februari ! 

Jaarprogramma KVB 
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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 

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.  

Jaarprogramma KVO 

Jaarprogramma K.V.O. 2008 
 
16 januari Roodkapje (oppassubsidie) 
23 januari Lentebijeenkomst 
 
13 februari 75 jarig bestaansfeest K.V.O. Oerle 
20 feburari Themamiddag te Waalre  

(Stella Braam – Ik heb Alzheimer) 
27 februari Jaarvergadering 
 
7 maart Internationale Vrouwendag in Den Tref 

te Hapert 
12 maart Paasstukjes maken 
26 maart Verkeersinfo door 3VO 
 
9 april Volksdansinstuif te Oirschot 
23 april Koken met moeder en dochter met de 

BVG 
 
6 mei Kringbedevaart in Meerveldhoven 
7 mei Afsluitingsavond 
 
4 -10-18-24 juni Fietsen 
 
3 september Begin gymen 
10 september Openingsavond 
24 september Kaarten en rummikubben 
 
8 oktober Moederdagviering 
15 oktober Bowlen 
25 oktober Kienen 
  
3/10 november Uitwisselingsavond met de KVB 
26 november Sinterklaasavond 
 
17 december Kerstviering 

Gezocht 
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Winterverhaal  
 

Op een wintermorgen willen Varkentje en Beer naar buiten. 
Het is prachtig winterweer. Het sneeuwt zo mooi. Varkentje 
en Beer moeten wel wanten aan doen, een sjaal om en de 
jas goed dicht. Zo gaan ze op stap door de sneeuw. 
Zingend lopen Varkentje en Beer met een dikke jas naar 
buiten. Bij het weiland stoppen ze. Wie zien ze daar? 
Schaapje in het besneeuwde gras, ze schrikt wakker. Sara 
het Schaapje beweegt haar koppie. En zegt: “wat komen 
jullie hier doen zo vroeg?” “Nou het sneeuwde zo mooi wil 
je met ons spelen”, zeiden Varkentje en Beer tegelijk. 
Varkentje en Beer blijven even staan, maar dan valt Sara 
het Schaapje nog eventjes in slaap en is zo koud, gelukkig 
heeft ze een warme jas van wol. 
Varkentje en Beer kijken Sara het schaapje na. Dan lopen 
ze weer verder en roepen na: “dag, ga maar lekker slapen 
hoor!”  
Overal waar Varkentje en Beer langs liepen was de aarde zo 
mooi met sneeuw, een heel dik pak lag er al en het 
sneeuwde nog steeds!! “Kijk Beer”, riep varkentje, “daar is 
Niek de Koe”. Niek is een hele grote koe, hij is al wakker 
en loopt een beetje heen en weer, je kunt zien dat hij het 
koud heeft! “Ha, Niek”, zegt Beer, “ga je met ons mee naar 
in de sneeuw spelen?” “Nee, nee”, zegt Niek, “das toch veel 
te koud, ik hoop dat de boer me gauw in de warme stal zet 
met lekker wat hooi!!! Misschien wil zijn hond wel met 
jullie spelen!!” Waf waf, daar komt Bruin de Hond van de 
boer al aangerend, “waf waf”, blaft hij. Zijn staart kwispelt 
heen en weer, Bruin de Hond wil maar al te graag door de 
sneeuw rennen en met de vlokjes spelen. Varkentje en Beer 
zijn blij, samen met Bruin de Hond gaan ze verder. 
Varkentje huppelt door de sneeuw en dan als hij goed kijkt 
ziet hij iets onder de sneeuw bewegen. Beer ziet het nu ook.  
“Joepie”, roepen ze tegelijk, met de armen in de lucht. Daar 
komt Evert Aap onder de sneeuw vandaan. “Waf waf”, 
blaft Bruin de Hond, “waf,waf”. Evert Aap rilt helemaal 
van de kou, hij was in slaap gevallen en toen hij wakker 
werd lag hij helemaal onder de sneeuw. Snel pakt Beer het 
aapje op, en houdt hem dicht tegen zijn dikke winterjas. 
“Zo, blijf maar dicht tegen mij aan, dan wordt je weer 
lekker warm!!” Nu lopen Varkentje, Beer met Evert Aap en 
Bruin de Hond, samen richt het park, ze rusten even uit van 
het lopen en ze kijken naar de dwarrelende sneeuwvlokjes 
om het heen. Nergens zien ze vogels fladderen het is 
helemaal wit in de lucht. “Ooh, kijk”, roept Aap, “daar is 
Zebra op haar schaatsen. Als je heel goed kijkt zie je in de 
verte Zebra schaatsen op de vijver.” 
Op de vijver schaatst Zebra! Wat heeft zij een  
plezier! Ze schaatst van hier naar daar, van daar naar hier, 
wat heeft ze een plezier! “Morgen gaan we ook schaatsen”, 

zegt Beer tegen Varkentje, Bruin de Hond blaft, dan gaat 
hij ook weer mee!!Maar Varkentje en Beer zien dat het al 
weer tijd is om naar huis te gaan. Samen wandelen ze door 
de sneeuw naar huis, aap rilt nog helemaal. Hij heeft het 
koud. Bruin de Beer dribbelt om hen heen, hij vindt het 
heerlijk in de sneeuw. Als ze bijna thuis zijn zegt Beer: 
“Wat ruikt het lekker!. Moeder heeft lekkere warme 
chocolademelk klaar!!” Dat is nog eens een verassing. Alle 
vier drinken ze lekker van de warme chocolade melk. Evert 
Aap knapt weer helemaal op. “Gelukkig maar”, lachen 
Varkentje en Beer. Het is een prachtige winterdag en ook 
nog eens chocolademelk. Varkentje en Beer kijken elkaar 
aan en zijn super blij! Wat is sneeuw toch fijn!! 

Puzzelen: Rebus 
 

Elk plaatje heeft zo zijn naam of betekenis. B.v. het plaatje 
naast het woord Puzzelen is natuurlijk een Pompoen. Neem 
van elk woord de eerste letter. In ons voorbeeld dus de 
letter P van Pompoen.  
Kun jij achterhalen welke twee woorden we hier bedoelen? 
Oplossing staat elders vermeldt. 
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 Knutselen: Bouwplaat 
 

Bouwplaat:  Maak je eigen huis. 
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 Puzzelen: Van stip tot stip 
Oplossing rebus van pagina 24 
 
1. Voetbal (V), 2. Eend (E), 3. Rat (R), 4. Boot (B), 5, Oven (O), 6. Drie (D), 7. Eiland (E), 8. (N) de letter N,  
9. Trompet (T), 10. Oor (O), 11. Eén (E), 12. Gewei (G), 13. Acht (A), 14. Noot (N), 15. Giraf (G). 
Als je letters invult krijg je dus: VERBODEN TOEGANG 
Had je hem goed? JA? Proficiat. 



27 

Uitslag kleur/knutselplaat van november 2007;  
“Sint op de boot” 

Daarna mocht hij een andere sport gaan doen. En dat is 
voetballen geworden, alleen is er nu een wachtlijst bij de 
voetbalclub RKVVO. Dus moet Wouter nog even geduld 
hebben, er is nu trouwens toch een winterstop. Daarna kan 
hij zich lekker uit gaan leven op het voetbalveld. Als 
Wouter televisie kijkt dan kijkt hij naar het huis Anubis, 

lekker eng en spannend is die serie. 
En andere programma’s waar hij 
naar kijkt zijn: Sponge Bob, Shaun 
het schaap, Avatar. En computeren 
gaat hem ook goed af, op internet 
Mario-spelletjes etc.  
Wouter vertelt ook dat ze een 
weekend weg zijn geweest. Ze 
hebben in een huisje geslapen, in 
de buurt van Hellendoorn. Daar 
zijn ze ook naar een dorp geweest 
waar alles al in kerstsfeer was. 
Terug in de tijd van Charles 
Dickens en het meisje met de 
zwavelstokjes. En ze hadden nog 
in een bos gewandeld en toen 
kwamen ze ineens bij een hele 
grote kuil. In die kuil stonden ook 
bomen. Kun je nagaan hoe groot en 
diep die kuil moet zijn geweest. 
Het leek dus net alsof je op een 
berg stond. Je kon er lekker naar 
beneden rollen of ervan af rennen. 
Alleen ga je dan zo hard dat je 
bijna over de kop gaat. Als laatste 
snijden we het onderwerp eten nog 

even aan. Spruitjes zijn dus, zoals bij veel kinderen, niet 
lekker. Wat er wel in gaat is: spaghetti, frietjes en 
pannenkoeken. Wouter vindt het op een gegeven moment 
wel goed en gaat liever met zijn broers en vriendje spelen. 
Als ik afscheid neem zitten de heren al naar een dvd-tje te 
kijken. 
 
 
Houdoe en tot de volgende keer. 

Hallo allemaal, 
 
Voor iedereen nog een heel gezond en gelukkig 2008 
toegewenst. Het is nu 2008 maar voor de uitslag van de 
kleurwedstrijd gaan we nog even terug naar het oude jaar 
2007. Op de kleurplaat stond sinterklaas op zijn stoomboot. 
De vlag in de blauw gekleurde 
mast was niet de Spaanse vlag, 
maar de Nederlandse vlag. Hij 
was mooi rood, wit en blauw 
gekleurd. De rand rond de railing 
was roze en het anker was paars. 
De vlaggetjes waren rood, geel en 
oranje. Kortom het was een 
kleurrijk geheel. Het was een 
koude, maar wel zonnige dag toen 
ik naar de winnaar toeging. Het is 
een jongen van 7 jaar en hij woont 
samen met zijn ouders en één 
oudere broer en één jongere broer 
in de St. Janstraat. En hij heet: 
WOUTER VAN VLERKEN.  
Als ik in de keuken achter een kop 
thee zit met een groot stuk 
speculaas komt Wouter binnen en 
geef ik hem zijn cadeaubon, zodat 
hij zelf iets leuks kan uitzoeken. 
Wouter zit in groep 3/4B van de 
Sint Jan Baptist, bij meester Henk 
en juf Julia. Zijn vriendjes heten: 
Alexander, Willem en Jens. Het 
leukste om te doen in de klas is 
o.a. tekenen, spelen met K’nex, woordjes leren en 
schrijven. En natuurlijk lezen, de boekjes van aap en beer. 
Wouter speelt graag met Playmobil en van die enge beesten 
die heel vroeger leefden en soms heel groot werden: 
namelijk dino’s. En als hij buiten gaat spelen dan bouwt hij 
hutten in de tuin, springt op de trampoline of gaat 
voetballen. Zelf zit hij nog niet op voetballen. Hij wil dit 
wel gaan doen. Maar eerst moest hij zijn zwemdiploma’s 
gaan halen. En die heeft hij nu allemaal. 
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 28 januari 2008 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat Januari 2008’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
28 januari 2008 

Agenda 2008 

Januari  
15 KBO: Eten in de Uitdaging 
16 KVO: Roodkapje (Oppas-Subsidie) 
23 KVO: Lente bijeenkomst 
25 Groen en Keurig: Evaluatie pompoenenplezier 
26 Oud papier ophalen 
27 TCO: Dag in de sneeuw (of 17 februari) 
26 t/m 28 Vrijwilligersavonden, aanvang 20.15 uur 

in theater de Schalm. 
  
Februari  
2 t/m 5 Carnaval 

2 Carnavalsoptocht Oerle 
4 Pyjamaontbijt in d’Ouw School om 11.11 uur 

8 TCO: Bezoek aan een stad 
11 KVB: Crèmes maken van kruiden 
13 BIO: Valentijnsactie 
13 KVO: 75-jarig bestaansfeest KVO Oerle 
14 KBO: Eten bij Crème de la Crème 
17 TCO: Dag in de sneeuw (of 27 januari) 
20 KVO: Themamiddag te Waalre (Stella Braam -  

Ik heb Alzheimer) 
23 Oud papier ophalen 
23 19.00 uur: Vormsel in St. Jan de Doperkerk,  

m.m.v. de Unity 
27 KVO: Jaarvergadering 
  
Maart  
3 KVB: Bonbons maken in Waalre 
7 KVO: Internationale vrouwendag in Den Tref te 

Hapert 
12 KVO: Paasstukjes maken 
14 t/ 16  Veldhovens spektaokel 
20 KBO: Eten bij Merlijn 
22 Oud papier ophalen 
23 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 
26 KVO: Verkeersinfo door 3VO 
28 TCO: Informatieavond 
  
April  
9 KVO: Volksdansinstuif te Oirschot 
13 TCO: Braderie 
14 KVB: Mevr. Menza; Vertelt hoe ze een bestaan in 

Nederland heeft opgebouwd na haar vlucht uit haar 
geboorteland 

17 KBO: Eten bij de Molenvelden 
19 TCO: Evaluatie- en feestavond 
20 Eerste H. Communie 
23 KVO: Koken met moeder en dochter met de BVG 
26 Oud papier ophalen 

Mei  

11 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 

31 Boergondische Oers in Tirol 
  
Juni  

8 BIO: Knegseltoernooi 
15 BIO: Gezelligheidstoernooi 

28 + 29 TCO: Activiteit voor de oudste tieners 
  
Juli  
4 t/m 6 BIO: Kamp voor de gehele jeugd 

  
Augustus  
15 t/m 17 TCO: Bivak 
23 TCO: Afsluitingsavond 

1 Oerse Motortoertocht 

24 Oud papier ophalen 

28 Oud papier ophalen 

26 Oud papier ophalen 

23 Oud papier ophalen 
  
September  

27 Oud papier ophalen 
  
Oktober  

25 Oud papier ophalen 

  
November  

22 Oud papier ophalen 

  
December  

27 Oud papier ophalen 

5 KVB: Moederdagviering 
6 KVO: Kringbedevaart in Meerveldhoven 
7 KVO: Afsluitingsavond 

30 KVB: Bedevaart Meerveldhoven 
30 Boergondische Oers: Oerse Schlageravond 

4/10/18/24 KVO: Fietsen 

23 KVB: Teaparty / afsluiting van het seizoen 

2 KVB: Lange fietstocht 
3 KVO: Begin gymmen 
8 KVB: Sieraden maken 
24 KVO: Kaarten en Rummikubben 

6 KVB: Doe avond herfst 
8 KVO: Moederdagviering 
15 KVO: Bowlen 
20 KVB: Joep Teurlincx vertelt zijn werk als 

preparateur van dieren 

25 KVO: Kienen 

3 / 10 KVB/KVO: Gezamelijkeavond KVB & KVO 

24 KVB: Sinterklaasviering 
26 KVO: Sinterklaasavond 

15 KVB: Doe avond Kerst 
17 KVO: Kerstviering 
22 KVB: Kerstviering 


