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Druk & technische realisatie 

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

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

Vrijdag 12 september mochten wij ons 
50-jarig huwelijksfeest vieren. Alle 
felicitaties en hartelijke gelukswensen 
hebben bijgedragen aan een voor ons 
onvergetelijke dag! Nogmaals bedankt! 
 
Hendrik en Mia Schippers - Smets 

Gevonden voorwerpen 

Gevonden, een paar dagen voor de kermis: sleutelbos met 
hangslot in een voortuin in de Nieuwe Kerkstraat.  
Info: ( 040-2051028. 
 __________ 
 
Fietssleutel zoekgeraakt. 
Vrijdag voor de kermis is een 
fietssleuteltje zoek geraakt. Zou diegene 
die rondom de kermisdagen een 
fietssleuteltje heeft gevonden dit via een mailtje willen 
doorgeven aan de redactie van de Koers van Oers via 
redactie@koersvanoers.nl. Wij zullen er dan voor zorgen 
dat de vinder in contact wordt gebracht met persoon die zijn 
fietssleuteltje is kwijtgeraakt. 

Dames, een uurtje gymmen per 
week. 
 
We hebben nog enkele plaatsen over. 
Dus, wie wil kan meegymmen op de 
dinsdagavonden van half 9 tot half 10 in 
de gymzaal van de Severinus op de Berkt. 
Kom enkele keren mee gymmen, dan weet je of dit ook iets 
voor jou is. 
We gymmen tot eind april, voor kosten en meer informatie, 
 Marjan Sweegers ( 2051826  
 Diny Snelders ( 2052099  

Dinsdagavond gym 

Mantelzorgdag Veldhoven 

Zorgt u voor iemand in uw naaste omgeving? 
Bijvoorbeeld voor een (schoon)ouder, een partner, een 
kind of een buurvrouw?? 
Dan is de MANTELZORGDAG voor u bedoeld!! 
 
De Mantelzorgdag is op donderdag 6 november 2008 in  
De Ligt, Ligt 157 te Veldhoven en wordt georganiseerd 
door Steunpunt Mantelzorg Veldhoven en PuntExtra.  
Op de Mantelzorgdag bieden we alle mantelzorgers van 
Veldhoven een ontspannen verwendag aan.  
In de ochtend kunt u kiezen uit 9 verschillende activiteiten. 
Hierna is er een uitgebreide lunch, met aansluitend een 
gezamenlijk middagprogramma.  
Deelname aan deze dag is gratis!! 
 
Opgeven en/of informatie:  
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven,  
Geer 100, 5501 LB Veldhoven,  
( 040-253 42 30, werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. 
Website: www.swove.nl 

STEUNPUNT 
MANTELZORG 
VELDHOVEN 
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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 

Uitslag loterij SNL 

Uitslag Kermisloterij 2008 Nieuwe Levenskracht Oerle 
 
Van 20 t/m 23 september was de kermis in Oerle. 
Op zaterdag werd de kermis geopend door harmonie  
St. Cecilia samen met de kinderen van de lagere school. Zij 
kregen enkele vrijkaartjes uitgereikt die door de Rabobank 
Oerle-Wintelré gesponsord waren.  
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle was wederom 
aanwezig met de brievensport kraam en een loterij. Met de 
opbrengsten kunnen weer vele activiteiten voor de 
plaatselijke zieken en gehandicapten worden ontplooid. 
De trekking van de loterij werd op dinsdagavond omstreeks 
21.00 uur verricht door dhr. Renders, directeur van de 
Rabobank Oerle-Wintelré. 
Ook dit jaar zijn er weer enkele levensmiddelen pakketten 
verloot onder de bezitters van SNL-loten, welke ter plaatsen 
aanwezige waren bij de trekking. 
Het bestuur dankt iedereen die doormiddel van een donatie, 
het meespelen met de brievensport of de loterij, weer zijn of 
haar steentje heeft bijgedragen. 
 
Hieronder de uitslag van de loterij trekking; 
  Lotnr: 
 1e Prijs: Dames of heren fiets 3024 
 2e Prijs: Stofzuiger 2200W 3038 
 3e Prijs: Poppenwagen met pop 2311 
 4e Prijs: 66-delig Servies 0142 
 5e Prijs: Campingbedje 3463 
 6e Prijs: Radio/CD speler 2952 
 7e Prijs: Accu schroefboormachine 1782 
 8e Prijs: Kabelhaspel 25 meter 3905 
 9e Prijs: Gereedschapset 59-delig 3737 
10e Prijs: 2 stuks werkbankjes 3505 
11e Prijs: Gourmetset 6-persoons 2208 
12e Prijs: Keukentrapje 1258 
13e Prijs: Autowaskit 0047 
 
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het juiste 
lot, worden afgehaald bij: 
Henk Senders, Oude Kerkstraat 57 Oerle ( 040-205 22 39  

Buiten klettert de regen  
hard op de aarde neer.  
Bloemen en planten  

buigen zich voor dit weer.  
 

De zomer kent zijn einde,  
de herfst die treedt nu aan.  

bladeren gaan vallen,  
paddenstoelen zie je overal staan.  

 
De natuur bereidt zich voor  

op de koude wintertijd.  
Bomen worden kaal  

de dieren zijn voorbereid. 
 

Laat nu de winter komen  

Koers cultuur 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Overpeinzingen 

Dialect 
 
Men hoort wel eens zeggen dat het dialect zou moeten 
verdwijnen. Nou daar ben ik het helemaal niet mee eens. 
Ik voor mij vind dat dialect wel iets heeft, het geeft iets 
eigens en vertrouwds aan de streek waar het gesproken 
wordt. 
Natuurlijk het is niet altijd even gemakkelijk om te verstaan 
voor iedereen, maar of dat nu ook moet betekenen dat het 
helemaal verdwijnen moet! Dat is dus niet mijn mening. 
 
Ik kan me nog goed herinneren dat ik jaren geleden pas in 
Oers kwam wonen. Hoewel we al ruim drie jaar in Brabant 
woonden had ik nog niet meer van de taal overgenomen 
dan het bekende ‘houdoe.’ En Oers … is nu ook niet 
precies hetzelfde als Brabants, denk ik zo. 
 
Goed, ik woonde daar dus naast de kinderen van Hout, die 
al van oudsher in Oers woonachtig waren. Ze woonden 
zelfs nog op de plaats waar eens het ouderlijk huis had 
gestaan. Ooit helemaal afgebrand en daarna opnieuw 
opgebouwd. En wij, waren de eigenaars geworden van een 
woning (eens hun oude schop), waar jarenlang hun zuster 
met haar gezin gehuisd had. 
 
Ik kon het goed vinden 
met de al op leeftijd 
zijnde kinderen en 
regelmatig maakten we 
een praatje al dan niet 
over de heg of op hun 
of ons erf. 
 
Op zekere dag stond ik 
weer eens gezellig met een van de buurvrouwen te buurten, 
toen ze me zei; “Wa hedde toch scheun krèneaggel staen!” 
Of dit perfect geschreven is weet ik niet, maar ik denk dat 
het wel te lezen valt.  

Ik keek haar vragend aan en begreep echt niet waar ze het 
over had. 
Ja natuurlijk dat scheun kon ik nog begrijpen, dat zou wel 
eens schoon oftewel mooi kunnen betekenen, maar de 
rest…? Abracadabra was het voor mij. 
 
Buurvrouw herhaalde de zin nog eens: “Wa hedde toch 
scheun krèneaggel staen!” 
“Het zal wel buurvrouw, maar ik weet echt niet waar dit 
overgaat”, liet ik haar weten, terwijl ik een vragende blik in 
haar richting wierp. 
En toen wees buurvrouw naar de prachtige witte dubbele 
sering, die we bij het huis cadeau gekregen hadden. 
Ja, ook wij hadden die struik al diverse malen staan te 
bewonderen. En ja … toen ik er zo naar keek, werd het me 
iets duidelijker. 
‘Krèneaggel’ had wel iets weg van kruidnagel en de vorm 
van de bloemetjes van de sering doen daar inderdaad iets 
aan denken. 
 
Ik was weer een Oers woord wijzer geworden. 
‘Krèneaggel’ betekent dus ‘sering’. En of dat nu een witte, 
blauwe of roze sering is, dat zal niet al te veel uitmaken. 
En zo heb ik in de tijd dat ik in Oerle woonde heel wat 
Oerse woorden geleerd van de mensen om ons heen. 
 
Vloeiend Oers heb ik natuurlijk nooit leren spreken, maar 
begrijpen deed ik het steeds beter en het gaf me het gevoel 
dat ik erbij hoorde toen de buurtjes steeds minder hun best 
gingen doen om tegen mij in het Nederlands te praten. 
 
Thea. 
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Digitale portemonnee 

‘DE PORTEMONNEE MAG THUISBLIJVEN’ 
Door Fien van der Meijden en Angela Jansen 
 
Wat neemt iemand mee als hij de deur uitloopt? 
Meestal zijn dit sleutels, portemonnee en een mobieltje. 
In de toekomst mag de portemonnee thuisblijven. Want 
hiervoor gaan we ons mobieltje gebruiken. 
 
Het houdt niet op. Geldautomaten, betaalautomaten, 
internetbankieren, chipknip. Allemaal ontwikkelingen 
waaraan we moesten wennen maar nu kunnen we niet meer 
zonder. Nu hoor ik u denken: betalen met mijn mobieltje, ik 
moet het nog zien.  

Dit dacht ik ook, totdat ik onverwacht op een terrasje zat 
met mijn vriendin. We hadden wat gegeten en gedronken 
en u raadt het al; ik had geen geld bij me. 
Mijn vriendin heeft toen de rekening betaald. Aangezien ik 
wel mijn Rabomobiel bij me had kon ik haar direct 
terugbetalen via één simpel SMS-je. Mijn vriendin was 
sprakeloos dat dit zo makkelijk ging. 
 
Je hoeft niet eens een rekening te hebben bij de Rabobank, 
vertelde ik haar, want SMS-Betalen is voor iedereen 
toegankelijk met een bankrekening en een 06-nr. in 
Nederland. 
 
Natuurlijk was ik richting mijn vriendin wel ontzettend 
trots dat ‘mijn Rabobank’ er wederom in geslaagd is om 
diensten als Rabomobiel en SMS-Betalen te ontwikkelen 
waardoor we nog dichterbij onze klanten staan. 
En dat is toch waar wij ons dagelijks voor inzetten: 
 
DICHTBIJ, BETROKKEN EN TOONAANGEVEND.  

V.l.n.r: Fien van der Meijden en Angela Jansen 

Rabobank 

Uitslag loterij De Hinnikers 

Uitslag kermisloterij 2008 Ponyclub “De Hinnikers” 
 
Van 20 t/m 23 september was de kermis weer in kerkdorp 
Oerle. Bij Oerle kermis behoort al sinds jaar en dag de 
kermisloterij van Ponyclub “De Hinnikers”.  
Door de inkomsten uit de verkoop van de loten, kunnen we 
voor de leden weer leuke activiteiten organiseren. De 
trekking van de loterij werd op dinsdagavond omstreeks 
21.30 uur verricht door dhr. Renders, directeur van 
Rabobank Oerle-Wintelré. Het bestuur bedankt iedereen, 
die doormiddel van het kopen van een of meerdere loten 
weer zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 
 
De uitslag van de loterij is als volgt: 
 
1e prijs: Skottelbraai  1934 
2e prijs: Gereedschapskist 3130 
3e prijs: Mobiele telefoon 3060 
4e prijs: Radio/cd-speler 1652 
5e prijs: Accuboormachine 1742 
6e prijs: Scheerapparaat 3316 
7e prijs: MP-4 speler  2474 
8e prijs: Friteuse  3058 
9e prijs: Haarstyler  1977 
10e prijs: Blender  1961 
11e prijs: Make-up set  0774 
12e prijs: Chocolade fondue 3344 
13e prijs: Messenset  1412 
14e prijs: Schotelverwarmer 1026 
15e prijs: Stokbroodplank 1655 
 
De gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het 
goede lot afgehaald worden bij:  
Nicoline Bekkers, Zittard 49 Oerle, ( 040 - 205 17 82  
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RABO Verenigingsprijs 2008 

Nominatie Rabobank Verenigingsprijs 2008 
 
Het is een maatschappelijke tendens dat het steeds 
moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen. Toch 
zetten verenigingen, stichtingen en organisaties ondanks dit 
tekort nog steeds veel verenigingsactiviteiten op.  
Om onze blijk van waardering te uiten heeft  
Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de Rabobank 
Verenigingsprijs in het leven geroepen. 
 
De prijs dit jaar gaat naar een stichting, vereniging of 
comité die relatie zijn van de Rabobank en die zich in 2008 
bijzonder heeft ingezet voor de lokale samenleving. Er zijn 
dit jaar drie geldprijzen te winnen: een eerste prijs van 
3.000 euro en 2 tweede prijzen van ieder 1.000 euro. 
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden of derden 
kunnen een vereniging, stichting of comité aandragen om in 
aanmerking te komen voor deze prijs. 
 
De beoordeling van de nominaties berust bij een door het 
bestuur van Rabobank Oerle-Wintelre benoemde autonome 
jury, die vervolgens het bestuur van de Rabobank zal 
adviseren.  
Voor Oerle is dat de werkgroep OWWO.  
Indien een van de juryleden op een of andere wijze 
betrokken is bij een voorgedragen stichting, vereniging of 
comité zal deze persoon bij de beoordeling van het 
betreffende project de grootst mogelijke terughoudendheid 
betrachten.  
 
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn: 
− De stichting, vereniging of comité is in het werkgebied 

van de bank gevestigd. 
− De stichting, vereniging of comité heeft iets bijzonders 

gepresteerd. 
− De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door 

vrijwilligers. 
− Er mag geen sprake zijn van commerciële doeleinden. 
− De stichting, vereniging of comité houdt een rekening 

aan bij Rabobank Oerle-Wintelre of wordt klant bij 
Rabobank Oerle-Wintelre. 

− Geen aanvragen van politieke partijen. 
− De stichting, vereniging of comité moet iets bijzonders 

met de gewonnen prijs doen en daarvan verslag 
uitbrengen. 

 
Iedereen, die het verenigingsleven in Oerle een warm hart 
toedraagt en van mening is dat een bepaalde vereniging, 
stichting of comité zich in het bijzonder heeft ingezet voor 
de Oerse gemeenschap wordt van harte uitgenodigd het 
afgedrukte aanmeldingsformulier op de achterzijde van 
deze pagina in te vullen. 
 

Wilt u uw stem niet verloren laten gaan en wilt u snel 
reageren, kijk dan nu op www.koersvanoers.nl en vul het 
formulier digitaal in en stuur het op naar het secretariaat 
van OWWO.  
U kunt het ingevulde formulier ook deponeren in de 
brievenbus van de Koers van Oers bij het  
Dorpscentrum d’ Ouw School of in de brievenbus van de 
Rabobank Oerle-Wintelre. 
 
De inschrijving staat open tot en met 15 december 2008. 
 
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, 
stichtingen of comité’s nomineren voor de Rabobank 
Verenigings Prijs. Vervolgens gaat u, als inwoner zelf 
beslissen welke vereniging, stichting of comité de prijs in 
ontvangst mag nemen.  
U wordt van harte uitgenodigd om op zondag 4 januari 
2009 naar d’Ouw School te komen op onze 
Nieuwjaarsreceptie. Daar worden de nominaties bekend 
gemaakt, ontvangt u een stembiljet en bepaalt u de winnaar.  
 
Zorg dat u erbij bent, want uw stem telt. 
 
Let op! Alle inwoners van Oerle kunnen dus een 

stichting, vereniging of comité nomineren met 
behulp van bijgaand nominatieformulier. 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
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Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs. 
 

 
 
 
Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2008:  

 
 
 
Ik vind dat bovenstaande vereniging, stichting of comité zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
Oerse gemeenschap, omdat: 

 
 
 
Inleveradressen: 
 
Digitaal versturen: 
Formulier staat op www.koersvanoers.nl  
Na het invullen en verzenden wordt het automatisch verstuurd naar het secretariaat van OWWO. 
 
Inleveradressen: 
Brievenbus: 
-  Koers van Oers bij Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC  
-  Coöperatieve Rabobank Oerle-Wintelre, Zandoerleseweg 10, 5507 NJ 

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

E-mailadres: 
(optioneel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs 2008 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
 
De bank die Ú kent! 
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Parochieberichten: 
Huwelijk: 
Inge Verheugd en Bas vd Voort, Norenberg 27. 
 
Overleden: 
† Ad Das, echtgenoot van Toos Michiels,  

Toterfout 29 (72 jaar)  
 
Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26  
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
  
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 

Parochianen, die ons sinds Allerzielen 2007 
ontvielen zijn:  
 
Anneke van Nunen – Saenen 77 jaar 
Ingrid van Riet – Liebregts  36 jaar 
Anneke van Weert  50 jaar 
Anneke Louwers – Janssen  91 jaar 
Wim van den Boomen  63 jaar 
Dominique Brandsma  73 jaar 
Joke van der Velden  71 jaar 
Betsie Laurenssen – Bolck  67 jaar 
Stien Sandkuijl – de Win  75 jaar 
Mariëtte Engbers – Sanspoux 87 jaar 
Anneke Sanders – Keeris  80 jaar 
Gerda van Alst – Kummeling 80 jaar 
Jan Schoonen  83 jaar 
Marinus Cattenstart  77 jaar 
Ad Das   72 jaar  

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van  18 – 19 oktober: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(The Unity). 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(Convocamus). 
 
Weekeinde van  25 – 26 oktober: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekeinde van  1 – 2 november:  

ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

+ Avondwakegroep (St. Janskoor) 
 
Weekeinde van  8 – 9 november: 
za  19.00 uur: ?? 
zo  10.15 uur: ?? (Convocamus) 
 
Weekeinde van  15 – 16 november: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(Convocamus) 
 
 
ALLERZIELEN  
Op zondag 2 november zullen in de Eucharistieviering van 
10.15 uur alle overledenen, die ons dierbaar zijn worden 
herdacht. Een speciale aandacht krijgen echter de overleden 
parochianen, die het afgelopen jaar hier vanuit onze 
parochiekerk hun uitvaart hadden. Na de viering ontvangen 
de nabestaanden van de overleden parochianen tot  
31 oktober 2007 hun gedachteniskruisje. De pastoor zal 
samen met enkele leden van de Avondwakegroep en het  
St. Janskoor deze viering verzorgen.  
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23 Jaar zonnebloemen 

23 Jaar in de ban van de zonnebloem 
 

Veel families kennen tradities. Een zusjesdag, een 
familiedag, de jaarlijkse barbecue enzovoorts. De 
familie De Lepper is al 23 jaar in de ban van de 
zonnebloem. Fien de Lepper en haar zeven kinderen 
werken ieder jaar in het grootste geheim aan de langste 
en grootste zonnebloem. Wie heeft de grootste, maar 
meer nog, wie heeft de kortste… 
 
Door Ad Adriaans. 
 
In 1986 is het begonnen. Vader Tinus de Lepper heeft de 
wedstrijd bedacht. Volgens Fien was dat tijdens het 
biljarten met de schoonzoons onder het genot van een goeie 
pot bier. Met biljarten kon ie niet winnen, hij dacht met zijn 
zonnebloemen meer kans te maken. Er werden 
zonnebloempitten uitgedeeld en iedereen stopte die thuis in 
de grond. De allereerste editie werd gewonnen door dochter 
Mien. Haar bloem had een lengte van liefst 4.10 meter. 
Deze lengte is tot op heden nog maar één keer verbeterd. 
 
Verjaardag 
Vanaf die eerste keer komen de pitten voor de volgende 
wedstrijd steeds uit de winnende zonnebloem, dat is ook 
traditie. Als Fien jarig is, op 15 maart jongstleden werd ze 
79, komt de hele familie in Oerle bij elkaar en worden de 
pitten uitgedeeld. “Ze krijgen dan allemaal een zakje met 
daarin pitten van de langste zonnebloem, en pitten van de 
bloem met de grootste diameter.” Ja, want er zijn twee 
prijzen te 
verdelen, of 
eigenlijk drie, 
maar daarover 
later meer. Er is 
een beker voor 
de langste 
zonnebloem, en 
een beker voor 
de bloem met de 
grootste 
diameter. Het is 
zeker niet zo dat 
aan de langste 
stengel ook de 
grootste bloem is 
gegroeid. “De 
langste heeft 
vaak maar een 
kleine bloem”, 
weet Fien. 
 

Verzorging 
In mei gaan de pitten de grond in en begint iedereen aan de 
geheime missie. “Je verraadt niet hoe je bloem zo hoog 
mogelijk wordt”, zegt dochter Thea. “Iedereen verzint van 
alles om ze zo hoog mogelijk te krijgen. Er wordt gewerkt 
met paardenmest, kippenmest, potgrond en bemeste 
tuinaarde. Er wordt niet precies gezegd hoe ze het doen”, 
zegt ze met een lach. “Op tijd water geven is belangrijk”, 
verklapt Fien. “En dat schiet er bij de rest vaak bij in. Ik 
vang hemelwater op in de tuin, dat is veel beter dan 
kraanwater. Dit jaar heb ik ze maar twee keer water hoeven 
geven.” 
 
In den hof 
Alle kinderen De Lepper zijn in de zomerperiode jarig. 
Thea: “Op alle verjaardagen zijn de zonnebloemen 
onderwerp van gesprek. Als we ergens op het feest komen 
gaan we meteen in den hof kijken hoe de zonnebloemen er 
bij staan. Soms biedt iemand aan om den hof te gaan 
schoffelen. Dan kunnen ze de zonnebloem meteen mee 
omschoffelen”, schatert ze. Het is wel duidelijk: de 
zonnebloemen houden de familie de hele zomer bezig. 
 
Meten 
Tinus is in 1997 overleden. Maar op zijn verjaardag,  
10 september, komt de hele familie bij elkaar. Dan is het 
grote moment daar, de winnaars in de diverse categorieën 
worden bekend gemaakt. Vlak daarvoor wordt er eerst 
gemeten. Toen Tinus nog leefde gingen hij en Fien samen 
de kinderen af. Thea: “De laatste jaren rijd ik met ons 
moeder rond. We gaan dan naar Tilburg, Hapert, 
Middelbeers, Veldhoven en Ommel.” De driedelige 
meetstok met scherpe punt, die Tinus in 1986 gemaakt had, 
gaat mee. Tinus plaatste altijd een trap naast de te meten 
bloem. Hij stak de scherpe punt van de meetstok onder in 
de bloem, totdat hij aan de bovenkant de punt kon voelen. 
Vervolgens werden er verlengstukken aan de stok gezet 
totdat de onderkant werd bereikt. Na de dood van Tinus 
wordt er anders gemeten. Sinds die tijd maakt ook een zaag 
deel uit van de uitrusting. Op één meter hoogte wordt de 
stengel afgezaagd. Fien: “Ons Thea mag dan niet meer 
kijken. De bloem wordt platgelegd, en ik meet de totale 
lengte. De kinderen moeten zelf hun langste bloem 
aanwijzen zodat ze later niet kunnen zeggen dat ik de 
verkeerde bloem heb gemeten. De bloem met de grootste 
diameter neem ik meteen mee.” De meetresultaten worden 
door Fien nauwkeurig op een klein bloknootje vastgelegd. 
Tot op de halve centimeter! 

Fien met haar hondje 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Stil 
Op of rond 10 september schuift de voltallige familie aan 
op de jaarlijkse barbecue bij moeder en oma Fien. Er wordt 
lekker gegeten, maar naarmate het later wordt stijgt de 
spanning. Aan het eind van de barbecue haalt Fien haar 
kleine boekje tevoorschijn. “En dan zijn ze stil, met 35 man 
bij elkaar”, lacht ze. De gezichten staan strak als Fien een 
voor een de namen en meetresultaten voorleest. Je hoort 
een zucht van verlichting door de gelederen gaan als er een 
niet al te lange zonnebloem wordt bekendgemaakt. Want er 
valt nog een derde prijs te winnen, maar die wil eigenlijk 
niemand inpalmen. Thea: “Voor de kleinste zonnebloem is 
er als prijs een kaars in de vorm van een zonnebloem. Maar 
de tegenprestatie is dat diegene een feest voor de hele 
familie moet geven. De kaars staat inmiddels bij ons in 
huis. In november geven we het feest.” 
 
Beker 
In 1986 werden bekers gekocht voor de langste en de 
grootste zonnebloem. Alle winnaars van de langste bloem 
sinds 1986 staan gegraveerd in plaatjes op de voet van 
beker. Tussentijds is de beker al een keer van een nieuwe, 
grotere voet voorzien want op de originele voet kon geen 
naam meer bij. En bijna had de beker Tinus vergezeld 
tijdens diens laatste reis. Thea: “We hebben overwogen om 
hem de beker mee te geven in de kist, maar iedereen wilde 
dat we ermee door zouden gaan.” “Het geeft een mooie 
band binnen de familie”, zegt Fien. Er is er één die nog 
nooit de langste heeft gehad. Dat is dochter Walthera. “Wel 
heeft ze al heel vaak de grootste bloem gehad. Maar ook 
heeft ze vaak het feest moeten geven voor de kortste 
zonnebloem”, weet Fien. 

Fien met haar gewonnen beker. 

Winnaar 
Maar wie is nu de winnaar van dit jaar? Het applaus voor 
de langste zonnebloem in 2008 was voor Fien. En om te 
bewijzen dat dit geen toeval of geluk is, de vijf jaren 
daarvoor had Fien ook het langste exemplaar in haar 
achtertuin. Wat is toch haar geheim? Een tipje van de sluier 
wil ze wel oplichten. “Ik gebruik paardenmest en heb 
blijkbaar goede grond. En ze krijgen hier veel zon en op tijd 
water.” Maar of ze nou alles heeft verklapt, dat blijft een 
groot geheim. Fien won dit jaar met een bloem van 3.83 
meter. De langste van Thea was de kortste (als u het nog 
snapt) met een lengte van 2,925. In 1993 werd met 4.28 
meter de hoogste bloem tot nu toe gemeten. Die was van de 
bedenker van dit mooie familiegebeuren, Tinus de Lepper! 
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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 

Wat heb je nodig? 

De A en de B groep gaan meestal te voet en de C groep 
fietst. Afhankelijk van het weer en de activiteit heb je 
regenkleding en laarzen nodig. Je kunt naar eigen behoefte 
iets te eten of te drinken meenemen. De leiding zorgt voor 
een standaardpakket met daarin o.a. een verrekijker, loep, 
zakmes, veldgidsjes en een verbandtrommel. Het 
meenemen van eigen materiaal is natuurlijk ook prima. 
 
Contributie. 
Deze bedraagt 30,00 Euro per schooljaar. Hiervan worden 
alle activiteiten bekostigd. De slotactiviteit, een dag op stap 
met de drie groepen samen, is hierbij inbegrepen. 
 
Voor meer vragen en voor aanmelden kun je de 
contactpersoon bellen. Soms moeten we met een wachtlijst 
werken. 
Contactpersoon: 
Etje Hendrikx, ( 040-2300815 
 
Het postadres is: 
Jeugd I.V.N. 
Ariespad 5 
5503 EZ Veldhoven  
www.ivnveldhovenvessem.nl 

Jeugd IVN 

Wat doet Het Jeugd-I.V.N. 
 
Van groot belang is dat de kinderen in contact komen 
met de natuur, zodat de natuur een belangrijke plaats 
bij hen gaat innemen. Respect voor de natuur en ons 
leefmilieu staan daarbij hoog aangeschreven. Op een 
speelse en leerzame manier willen we dit doel bereiken. 
Natuur is altijd leuk dus! 
 
Wat doen we zoal? 
Waterdiertjes scheppen in de sloot, paddestoelen bekijken, 
`s avonds op zoek naar vleermuizen, naar een imker, 
sterrenwacht, omzagen van bomen in het bos, vogels 
kijken, speurtocht, bosspel, naar een museum, knoppen van 
bomen bekijken, naar een preparateur, insecten in de grond 
enzovoorts. 
Iedere groep heeft een eigen programma dat is afgestemd 
op de leeftijd van de kinderen. 
 
Groepsindeling. 
Op het moment werken we met drie leeftijdsgroepen: 
Groep A: basisschool groep 4/5  
Groep B: basisschool groep 6/7/8  
Groep C: voortgezet onderwijs 
 
Bijeenkomsten. 
Elke 14 dagen is er een bijeenkomst op zaterdagochtend 
van 10.00 uur - 12.00 uur, behalve tijdens de vakanties. 
De oudste groep komt eens per maand bijeen, op 
wisselende tijden in het weekend. 
 
Plaats van de activiteit 
Op van tevoren afgesproken plaatsen, afhankelijk van 
activiteit en seizoen. Soms blijven we binnen in het 
gebouw, maar meestal gaan we naar buiten. 
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Tonpratersavond in Oerle 
 
Op zaterdag 8 november 2008 vindt er voor de eerste 
maal een tonpraters avond plaats in dorpscentrum 
d’Ouw School in Oerle. Hierbij zullen een zestal 
bekende tonpraters optreden. 
 
Allereerst Christel van den Dungen uit Tilburg 
Een aanstormend talent in de ton en nog wel een vrouw. 
Heeft het afgelopen jaar in Tilburg de tweede prijs behaald 
bij de Tilburgse kampioenschappen. 
Deze avond voor u in de ton met haar creatie “de postbode” 
 
Als tweede Michel Grijmans uit Weert 
De Limburger Michel Grijmans is vele malen kampioen 
geweest in Limburg en is ook een graag geziene tonprater 
in Brabant. Zijn dialect is ook in Brabant goed te verstaan. 
Kortom een topper van jewelste. Deze avond in de creatie 
“D’n aviateur of piloot” 
 
Als derde Ad Vermeulen uit Chaam 
Ad heeft al meerdere keren de hoogste eer behaald in 
Chaam en heeft dit jaar bij de Brabantse kampioenschappen 
een heel goed debuut gemaakt met zijn creatie “de grootste 
sukkel van Chaam”, welke hij ook hier deze avond zal 
brengen 
 
Als vierde Alex Wintermans uit Hank 
Alex is een fantastische tonprater, die in enkele jaren 
uitgegroeid is tot een topper. Met zijn creatie  
`Paus Klompidorus` wist hij meteen al enkele concoursen te 
winnen, o.a. in Hank en Raamsdonk.  
Let vooral op zijn sublieme timing en mimiek. 
Deze avond in de creatie “Paus Klompidorus”.  
 

Als vijfde Ton Hendrickx uit Gilze 
Ton is al 25 jaar bezig met sauwelen en volgens zijn vrouw 
al vééél langer. Hij gaat sinds 6 jaar overal tonpraten. Van 
Ulicoten tot Zwolle. Ton heeft al meerdere keren 
meegedaan met de Brabantse Kampioenschappen. Zijn 
lijfspreuk is `Mensen neem het er van, iedere dag, elk uur, 
want al wat je gehad hebt kunnen ze je nooit meer 
afnemen`.  
Vanavond voor u in de creatie van “Gek Tontje”. Die na 
allerlei verwikkelingen bij de psychiater terecht komt. 
 
Als laatste Cees Coolen uit Tilburg 
Onder zijn artiestennaam “Kiske” schuilen een tiental 
creaties. Kiske wist al 12 concoursen te winnen, zowel in 
Brabant, Limburg en Gelderland. Het hoogtepunt was voor 
hem het winnen van het Zuid-Nederlands-kampioenschap 
in 2000. Andere successen zijn o.a. kampioen in Tilburg, 3-
keer Malden, Deurne, Dongen, 3-maal Waspik, 2-keer in 
Gorichem en vele andere publieksprijzen. Deze avond in de 
creatie van “Kiske den Dreüge”.  
 
De entreeprijs op deze avond bedraagt € 7,50 en in de 
voorverkoop € 6,00. 
 
Kaarten verkrijgbaar via; 
• Dorpcentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18 in Oerle 
• Kapsalon v.d. Looy, Zittardsestraat 1 te Oerle 
• Secretaris André van den Boogaard, Berkt 54 te Oerle 
• Voorzitter Gidi van Riet, Taaghof 10 in Veldhoven 
• Kees Hulshorst, A.P de Bontstraat 13 in Oerle 

Tonpratersavond 
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Het interview 

Soms voelde ik me een ‘Koning’ 
Wim van Doren werkt  

in traumateam in Uruzgan. 
 
Het is voor ons als redactie natuurlijk geweldig als we 
aanvragen binnen krijgen voor interviews want wij 
weten echt niet alles van de Oerse mensen. Dus laat wat 
van je horen als je denkt dat het verhaal interessant is. 
Wij kijken dan wel of we het kunnen plaatsen! Zo 
kregen wij bij de redactie een mailtje van Loes en Wil 
van Doren:  
“Onze zoon Wim is van eind november 2007 tot begin 
april 2008 uitgezonden geweest naar Oeroezgan, hij was 
werkzaam in het militaire hospitaal. Wim zou graag de 
mensen in Oerle vertellen over hoe het is om op 
uitzending te gaan en welke positieve dingen ze daar voor 
de plaatselijke bevolking gedaan hebben. Tijdens deze 
uitzending is Wim korporaal geweest op de spoedeisende 
hulp.” En dus zijn wij op bezoek gegaan bij Wim en zijn 
vriendin Irene. Dit is zijn verhaal… 
 
“Ik ben Wim van Doren geboren op 15 september 1986, 
opgegroeid in Oerle (A.P. de bontstraat) samen met mijn 
ouders Wil en Loes en broer Ad. Ik heb mijn basisschool 
jaren op de St. Jan Baptistschool gezeten. Daarna ben ik 
naar het Sondervick College gegaan en heb na 2 jaar 
algemeen VBO-opleiding gekozen voor de richting 
verzorging. Daar heb ik mijn diploma behaald en heb ik 
mijn huidige vriendin Irene Dubach ontmoet. Daarna ben ik 
naar ROC Eindhoven gegaan om de opleiding ‘Helpende 
Welzijn’ te volgen. Deze heb ik afgerond en ben 
doorgestroomd naar SPW.  

Dit was niet precies wat ik zocht en heb samen met mijn 
vriendin besloten om bij defensie te gaan. Dit was al langer 
een droom van mij. Na aan de testen te hebben voldaan 
werd ik aangenomen bij defensie. Op 31 oktober 2005 
startte mijn opleiding bij de Luchtmobiele Brigade 
(onderdeel van de landmacht). Helaas moest ik na een 
aantal weken met deze opleiding stoppen, dit kwam 
vanwege een chronische scheenbeenvliesontsteking. Na 
bijna 1 jaar revalidatie ben ik ingestroomd in de Algemene 
Militaire Opleiding en heb deze op 1 september 2006 
afgerond.”  
 
421 Hospitaal Compagnie 
“Mijn aandacht bleef bij de verzorging/geneeskundige 
functies. Toen ik wist dat ik aangenomen was bij  
421 Hospitaal Compagnie in Ermelo, moest ik nog een 
aantal opleidingen volgen zoals; Primary Trauma Life 
Support (dit is een EHBO-diploma voor traumagevallen). 
En ik heb onder andere mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald. 
Toen ik ben gaan werken in Ermelo zijn we meteen gaan 
opwerken naar de uitzending (Uruzgan 2007). Er volgden 
vele oefeningen. We oefenden met lotuspatiënten (mensen 
die gewonden naspelen). Alles werd nagebootst van de 
eerdere ervaringen die eenheden in andere missies hebben 
opgedaan. Er wordt een setting opgebouwd met een 
tentensysteem en alle bijbehorende apparatuur voor de 
Spoedeisende Hulp, Intensive Care-afdelingen en OK’s.  
Er gaan ook mensen mee van de administratieve groepen, 
bevoorrading en mensen voor elektra, etc. Bij deze 
oefeningen doen ook echte chirurgen mee en 
labdeskundigen (die werken gewoon in het ziekenhuis, 
maar zijn reservist bij het leger). Om te oefenen hebben we 
ook meegedraaid bij de Nijmeegse Vierdaagse en we zijn 
veel in Duitsland geweest. Met onze compagnie hebben we 
telkens in twee clusters geoefend. De ene keer speelden wij 
de oefengewonden en daarna zij.” 
 
Naar Afghanistan 
“Toen we aan het oefenen waren in Marnewaard kreeg ik te 
horen dat ik tijdens de uitzending op de spoedeisende hulp 
zou komen te werken. In november 2007 zou ik vertrekken 
naar Afghanistan. Ik zou werkzaam zijn in de provincie 
Uruzgan op Kamp Holland dat zich bevindt in de plaats 
Tarin Kowt. Na afscheid te hebben genomen van mijn 
vriendin en familie ben ik op 20 november vanaf 
Eindhoven Airport vertrokken naar Afghanistan. Via een 
tussenstop en 24 uur later kwam ik aan op kamp Holland. 
Het was pikdonker toen ik uit het vliegtuig stapte, er is daar Wim van Doren in Afghanistan 
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geen straatverlichting. Toen hebben we onze slaapplaats 
toegewezen gekregen, dit was een gepantserde bunker waar 
we met 4 personen in sliepen. Buiten waren de douches en 
toiletten, dit zag er allemaal erg goed uit en was prima 
geregeld.  
Kamp Holland zag eruit als een complete stad, met 
ongeveer dezelfde oppervlakte als Oerle en alles was 
aanwezig zoals; eetzaal, kapper en een winkel. Ook was er 
natuurlijk een hospitaal waarin ik zou gaan werken. In het 
begin lijkt echt alles op elkaar, het zijn ook allemaal 
dezelfde tenten. Maar na verloop van tijd leer je de weg wel 
kennen. Het eten was er ook erg goed en werd veelal 
aangevoerd vanuit de Emiraten en Amerika.” 
 
Mijn werk 
“De eerste 4 dagen word je door collega’s ingewerkt, 
daarna moet je het samen met je team zelf doen. De patiënt 
van de eerste week die ik me nog kan herinneren was een 
Afghaanse man die zijn complete hiel was verloren door 
een explosie. Hij had er al een aantal dagen mee rond 
gelopen voordat hij bij ons in het hospitaal arriveerde. De 
wond was erg ontstoken, zo erg dat we zijn been hebben 
moeten amputeren. Je wordt meteen met je neus op de 
feiten gedrukt. Je kunt thuis nog zoveel oefenen maar in 
werkelijkheid is het wel even iets anders! Elke gewonde die 
binnenkomt is weer anders, je kunt je er niet op 
voorbereiden. Via een melding die binnenkomt bij de O en 
O (= administratie) krijgen wij te horen wat er met de 
patiënt aan de hand is en op welk moment hij arriveert. Uit 
deze melding kun je wel iets opmaken maar deze is zeker 
niet volledig en vaak is het trauma anders dan we van te 
voren hebben gehoord. Bij binnenkomst wordt meteen de 
overdracht gedaan van de patiënt, daarna beginnen wij met 
onderzoek. Een probleem voor ons was de taalbarrière, 
vooral met de Afghaanse burgers. Hiervoor was een eigen 
tolk aanwezig. Patiënten bestonden zowel uit de Afghaanse 
bevolking als militairen, maar we hebben ook de Taliban 
geholpen.”  
 
Taliban 
“Dat is tegenstrijdig: we vechten tegen de Taliban, maar als 
ze gewond raken moeten we ze wel helpen! Het merendeel 
van de Taliban bestaat uit burgers die gedwongen zijn om 
mee te strijden. De militairen die opgevangen werden 
kwamen uit verschillende landen die mee helpen bij de 
wederopbouw van Afghanistan. De burgers waren zowel 
vrouwen (zelden) als mannen maar ook veel kinderen van 
verschillende leeftijden.  

De bevolking blijft altijd rustig ook al hebben ze pijn, ze 
laten het niet blijken. Dat maakt het voor ons dan erg 
moeilijk om een diagnose te stellen. Als we ze dan eenmaal 
geholpen hebben, zijn ze je heel dankbaar. De Afghaanse 
vrouwen die zijn binnengebracht zijn op twee handen te 
tellen. Officieel hebben vrouwen van de Taliban geen recht 
op medische verzorging. Dat kunnen wij ons niet 
voorstellen.” 

 

Mijn werk 
“Ik vond het erg moeilijk om zware traumagevallen te zien 
bij kinderen. In het opwerken hebben we geleerd elke 
patiënt te ontdoen van zijn kleding zodat je meteen alle 
verwondingen kunt opmerken. Bij de eerste Afghaanse 
gewonde begonnen we dus direct te knippen maar de tolk 
hield ons tegen omdat dit de enige kleding van de patiënt 
was en hij geen geld had om iets nieuws te kopen. Nog een 
reden om de kleding heel te laten is dat Afghanen het 
mensonterend vinden om voor anderen bloot te liggen. 
Allemaal dingen waarmee je dan rekening probeert te 
houden.  
Telkens werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt:  
de bevolking daar is zelf heel arm. Er is geen geld voor 
extra kleding, voeding, speelgoed en medische zorg. Soms 
voelde ik me als een koning: wat voor ons thuis zo normaal 
is, hebben ze daar nog nooit gezien. Kinderen waren al blij 
met een opgeblazen handschoen met een gezicht erop, een 
gewone ballon kennen ze niet. Ik heb van thuis uit daarom 
ook ballonnen en knuffels opgestuurd gekregen om aan de 
kinderen te geven. We hadden ook een voorraad liggen met 
kleding om kapotte of vieze kleding te vervangen, zodat de 

De Nederlandse kampen in Afghanistan 



14 

mensen weer fatsoenlijk bij het hospitaal weggingen.  
Binnen de trauma-opvang draaiden we wisselende diensten 
van 12 uur, 4 dagen dagdienst en 4 dagen nachtdienst. 
Meestal sliep ik niet meer dan vier uur achter elkaar. Ik zat 
in een ritme van sporten, werken, eten en slapen. Het team 
bestond uit negen personen; twee artsen, drie 
verpleegkundigen en vier assisterende verzorgenden 
(waarmee we vijf maanden hebben samengewerkt), 
aangevuld met specialisten, zoals een chirurg en een 
anesthesioloog.” 
 
Slecht nieuws 
“Tijdens een avonddienst werd iedereen uit het hospitaal bij 
elkaar geroepen. Er was slecht nieuws, bij een vuurgevecht 
waren twee Nederlandse collega’s om het leven gekomen. 
Als hospitaal werden we gewaarschuwd dat er nog 
Nederlandse gewonden aan zouden kunnen komen. En 
helaas kwam er een melding, dat er een ernstig gewonde 
Nederlandse militair binnen zou komen. Toen hij binnen 
kwam was ik erbij, dit was heftig hij zou beide benen 
verliezen. Als er zoiets gebeurde werden direct alle 
communicatie middelen afgesloten zodat de media via de 
organieke weg geïnformeerd werd en de familie op de 
hoogte werd gesteld voordat het nieuws uitlekte.” 
 
Omgeving 
“Zelf ben ik niet buiten het kamp geweest. Ik hoorde wel 
verhalen van collega’s die wel buiten de poort kwamen. Het 
is een grote droge dorre boel met alleen langs de riviertjes 
iets van bomen en groenigheid. De huizen (quala’s) die er 
staan zijn vierkant en primitief. Ze zijn van een soort klei 
gemaakt (plaatselijke zand met water). Er staat een hoge 
muur omheen om buitenstaanders te weren. De Afghanen 
zijn dus niet zo blij met onze traumahelikopters, die zomaar 
over hun huizen komen gevlogen! 
Het merendeel van de bevolking verbouwt papaver 
(grondstof voor cocaïne) om zo geld te verdienen. Een 
gedeelte van dit geld wordt opgeëist door de Taliban om er 
wapens van te kopen. Defensie probeert in plaats van deze 
papaver de bevolking zo ver te krijgen dat ze saffraan gaan 
verbouwen. Zodat het drugsprobleem op de wereld ook 
verminderd kan worden.” 
 
Vrije tijd 
“Op het kamp was ook van alles te beleven, er was elke 
zondagochtend bazaar (markt). Op het kamp zat een 
Afghaans winkeltje en er was een grote sportzaal om te 
fitnessen. Op zaterdagavond was er in de echo’s 
(Ontmoetingsruimte) altijd een bingo. Er was genoeg te 
beleven om die vijf maanden door te komen. De feestdagen 
waren moeilijke dagen om door te komen (kerst, Oud & 
Nieuw, Pasen en verjaardagen). Je weet dat het thuisfront 
deze dagen viert en jouw gezelschap mist. Het allermooiste 
moment van de maand, beleefde ik iedere keer weer als ik 
post kreeg. Wat zat er deze keer weer in, was voor mij dan 
de vraag. Vaak zaten hier kaarten en cadeautjes in. Het is 
moeilijk te beschrijven wat dat met je doet.” 
 
Thuisfront 
“Thuis zaten mijn ouders maar vooral Irene op mij te 
wachten. Het contact moest vanuit mij komen het thuisfront 
kan geen direct contact met mij maken. Ik heb nooit 
afspraken gemaakt wanneer ik zou bellen omdat ik deze 

afspraken vaak niet kon nakomen. Irene zegt: “Soms was 
het moeilijk om te wachten je bent dan afhankelijk van hem 
voor contact. Na een aantal weken had ik mijn ritme thuis 
gevonden en ging het makkelijker. De momenten dat Wim 
contact zocht waren voor mij de mooiste momenten. 
Defensie organiseert voor de thuisblijvers een aantal dagen 
voor het Thuisfront. Deze dagen zijn bedoeld om met mede 
thuisblijvers te praten, foto’s te kijken van de militairen en 
om een dag te kunnen praten over je gevoel en je gedachtes. 
Ik ben met de ouders van Wim naar deze dagen geweest. 
Tijdens Wim zijn uitzending keek ik geen nieuws, dit was 
door defensie aangeraden. De media vertellen op hun 
manier wat er 
gebeurd is maar 
vaak is dit niet 
helemaal de 
waarheid. 
Doordat ik deze 
maanden niet 
naar het nieuws 
of krant omkeek 
heb ik me op 
weinig momenten 
zorgen gemaakt. 
De enkele keren 
dat ik post kreeg 
uit Afghanistan 
was ik weken 
vrolijk en blij. 
Het was lang 
geleden dat een 
kaartje me zolang 
vreugde gaf”. 
 
Thuiskomst 
Wim: “Mijn thuiskomst was een hele aparte en mooie 
gebeurtenis. Na tien dagen over de terugreis te hebben 
gedaan landden we op Eindhoven Airport. Ik stond te trillen 
van de zenuwen. Ik ging mijn vriendin en familie na  
5 maanden weer terug zien. Toen ik aankwam op 
Eindhoven en door de hal liep om mijn koffers op te halen, 
zag ik aan de andere kant van het glas al een hele 
mensenmassa staan. Ik liep richting aankomsthal en zag 
Irene al staan en vloog in haar armen, wat een fijn gevoel 
om na zo’n lange tijd je meisje weer in je armen te nemen. 
Mijn ouders, schoonouders, broer en vrienden stonden ook 
op mij te wachten. Eindelijk was ik weer thuis!” 
 
Volgende uitzending 
“Na mijn thuiskomst (begin april) werd ik uitvoerig 
begeleid door een geneeskundig team. Zij helpen jou om de 
ervaringen een plaatsje te geven en weer verder te kunnen 
gaan met je leven. Je wordt ook voorbereid op een volgende 
uitzending. De kans zit erin dat ik in 2009 weer weg moet. 
Irene en ik staan hiervoor open. 
Het zal dan anders zijn want, we hebben samen een huis 
gekocht en zullen elkaar dan op een andere manier missen. 
Het is iets dat we samen doen en samen beleven. Ik hoop 
dat ik mijn missie dan weer zo kan voltooien want het is 
heel dankbaar werk!” 
 
Wim van Doren 

Irene en Wim 
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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

Friedus van harte proficiat 
 
De dahliatentoonstellingen zijn weer achter de rug en 
we mogen niet mopperen met het resultaat. Er is op elke 
tentoonstelling goed gescoord, maar desondanks zijn we 
toch op de derde plaats geëindigd in kring zuid.  
 
Toch is er ook iets positiefs te melden en in het bijzonder 
dat dhr. G. v/d Velden de Flora-50 wisselbeker in ontvangst 
mocht nemen, uit handen van de voorzitter van 
bloemenvereniging Flora. 

Friedus proficiat 

Hij scoorde over de drie tentoonstellingen het beste 
resultaat in het steken van bloemstukken. 
Daarom hier een paar foto’s van de gemaakte stukken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friedus zoals hij door de meeste mensen genoemd wordt, is 
al vanaf de eerste dagen lid van de bloemenvereniging. Het 
bestuur en leden feliciteren hem van harte met het behaalde 
succes en het hoog houden van de naam van onze 
vereniging. 
Moge er nog vele succesvolle jaren volgen. 
 
Tot ziens “Groen en Keurig” 
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Halfmijlroute 
 
Routebeschrijving 
Bij de St.-Lambertuskerk in Vessem de Leeuwerik in. 
Meteen linksaf (Torenpad) en rechtdoor, fietspad volgen. 
Rechtdoor langs de Jacobushoeve (Jan Smuldersstraat, 
Grootakker). Bij ANWB-wegwijzer 6963 rechtsaf over 
brug over de Kleine Beerze; weer rechtsaf 
(Hoogeloonseweg, Vondereind). Op viersprong van 
asfaltwegen rechtsaf (Ellenbroek). Voor huisnr. 1 links de 
landweg in; langs huisnr. 3 rechtdoor. Na ca. 40 m 
rechtdoor over het linkerpad langs de sloot; na ca. 25 m 
rechtdoor, graspad volgen. Asfaltweg oversteken en 
rechtdoor over landweg. 
 
Na ca. 400 m pad naar rechts ingaan. Het pad komt uit op 
een asfaltweg (Beerzestraat); deze oversteken en rechtsaf. 
Fietspad volgen; brug over. Ca. 25 m na brug linksaf. Op 
asfaltweg linksaf. Na 400 m (in een bocht naar links) 
rechtsaf een zandweg in (Breemt). Kruis asfaltweg en volg 
zandpad (pad naar links negeren). Op viersprong rechtsaf, 
slagboom passeren. Aan het einde rechtsaf; aan het einde 
linksaf langs bosrand. Na een sluisje maakt de weg een 
bocht naar links en naar rechts; 200 m verder een bocht 
naar rechts en naar links. Direct na deze laatste bocht gaat u 
linksaf een bospad in. Even verderop weg naar links 
negeren; ga rechtdoor. Aan het einde van het pad rechtsaf 
en direct linksaf. 

De wandeling 

Aan het einde linksaf en direct rechtsaf. Dit pad eindigt 
voor een sloot, hier linksaf en na 50 m rechtsaf. 
Pompstation aan rechterhand. Op kruising rechtdoor; op  
T-splitsing rechtsaf (Ministerlaan). Deze brede 
zandweg komt uit op een asfaltweg met fietspad, hier 
linksaf. Bij ANWB-paddestoel 23410 rechtsaf. De weg 
loopt langs het Grootmeer en gaat daarna als brede 
zandweg rechtdoor het bos in. Blijf de zandweg volgen en 
negeer twee kruisingen. 
 
Op de derde kruising linksaf. Twee brede paden schuin 
oversteken en een smal pad in. De greppel oversteken en na 
50 m op kruising van paden rechtsaf, een grasweg in. Op de 
viersprong linksaf; even verder op de vijfsprong rechtsaf, 
weer een grasweg in. Op twee kruisingen met slagboom 
rechtdoor lopen en direct daarna op de volgende kruising 
rechtsaf. Op driesprong rechts. 

Plattegrond 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

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

Na 200 m komt u op een vijfsprong; hier linksaf. U passeert 
een boerderij. Op de kruising met ANWB-paddestoel 
23408 rechtdoor. Op de eerstvolgende kruising rechtsaf. U 
passeert een aantal boerderijen. Bij huisnr. 5 op de splitsing 
iets rechts aanhouden. De asfaltweg gaat over in een 
zandweg. Na ca. 1 km op viersprong rechtsaf. Het pad komt 
uit op een asfaltweg. 
Op de asfaltweg rechtsaf; na 50 m linksaf (Postels Huufke). 
Bij een kruising rechtdoor (Katerstraat). 
Op de volgende kruising rechtsaf (Servatiusstraat). U komt 
weer bij de St.-Lambertuskerk, startpunt 
van de wandeling. U heeft er dan 12,5 km op zitten.  
 
Bezienswaardig onderweg 
 
• Jacobushoeve. Dit is een ontmoetingsplaats voor 

pelgrims, een initiatief van Broeder Fons van der Laan uit 
Vessem. In 1989 deed hij de pelgrimage naar Santiago de 
Compostela. Er is een bibliotheek en broeder Van der 
Laan vertelt graag over de tocht.  

• De Kleine Beerze. Eén van de mooiste beken in de 
Kempen. 

• Grootmeer. In dit heideven wordt spoelwater geloosd 
door de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant. Dat 
water is schoon en kalkrijk, en trekt vrij zeldzame planten 
als oeverkruid, pilvaren en fonteinkruid. 

• Grafheuvels. Bij Halfmijl ligt in het dorp rechts van de 
weg een aantal grafheuvels, evenals in het bos. 

 
Informatie 
U kunt deze wandelroute ook downloaden op de website 
www.vitaal.nl 

Het is al weer even geleden, dat er in de koers iets 
stond over de gymnastiek voor ouderen, die hier 
elke maandagmorgen gehouden wordt in d’Ouw 
School. 
 
Gymnastiek … dat zeker voor mensen van de comfortabele 
leeftijd, laten we zeggen boven de 55 jaar, eigenlijk 
onontbeerlijk is om het vege lijf goed in beweging te 
houden. 
Natuurlijk is wandelen, fietsen en werken in de tuin 
hartstikke goed voor je lijf, maar er zijn toch bij ieder van 
ons onderdelen die vergeten worden. 
De gymnastiek helpt er aan mee om ook die vergeten 
onderdelen in ons lijf in beweging te krijgen en/of te 
houden. 
Bovendien is de gymnastiek in Oers een activiteit die je met 
meerderen doet en daardoor wordt het ook extra gezellig. 
 
Gelukkig is er voor mensen die met ons mee willen komen 
gymmen nog steeds plaats en wij zien er naar uit om andere 
bekende gezichten te ontmoeten bij de gymnastiekochtend 
op maandag van 10.00 uur tot 10.45 uur en bij het gezellig 
koffiedrinken daarna. 
En weet je, deze gymnastiek is bestemd voor iedereen dus 
zowel voor vrouwen als voor mannen. 
 
Ik zou zo zeggen … ieder die zijn lijf ook zo lang mogelijk 
gezond in beweging wil houden … kom en gym met ons 
mee! 
 
Tot binnenkort dan maar. 

Thea Hogewoning. 

Gym in Oers 
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Nog een gouden paar 

Weer een Gouden Paar! 
Cees en Miet van der Velden-Habraken 

 
Cees en Miet van der Velden-Habraken delen al een 
halve eeuw lief en leed met elkaar. En dat mag gevierd 
worden. Op zondag 26 oktober vieren zij hun vijftig 
jarig huwelijk!  
(Door: Berrie Vosters en Mien van der velden) 
 
Cees van der Velden is in Oerle geboren op 17 november 
1927 en woont zijn hele leven al op Zandoerle (in de 
boerderij waar hij destijds geboren is). Hij heeft nog nooit 
ergens anders geslapen behalve in 2001 toen hij enkele 
dagen met zijn vrouw naar Lourdes is geweest en in 2005 
toen hij twee nachten in het ziekenhuis heeft gelegen.  
Miet van der Velden-Habraken is op 10 juli 1931 in 
Oirschot geboren op Bijsterveld naast het klooster van de 
paters Monfortanen. Het hele gezin Habraken had goede 
contacten met hun buren – de paters kwamen geregeld 
langs op het erf om een praatje te maken. Toen ze nog jong 
waren (en ook nog later met hun eigen kinderen) kwamen 
de Habrakens geregeld bij de paters om te wandelen in de 
prachtige grote tuin van het klooster, de kassen met 
bloemen en planten te bewonderen of de kapel te bezoeken. 
Het was er mooi en rustig. Miet en haar broers en zussen 
hebben er nog steeds goede herinneringen aan, evenals hun 
kinderen als ze tijdens een bezoek aan hun grootouders ook 
even langs gingen bij de paters.  
 
Verkering 
Cees was de jongste zoon van het gezin Van der Velden. 
Hij besloot "boer" te worden en bezocht na de lagere school 
gedurende 4 jaar de land- en tuinbouwschool in Eersel. Dit 
was tijdens de oorlog. In zijn jonge jaren ging hij samen 
met andere boerenzonen de verschillende kermissen langs 
in de buurt en in 1954 ontmoette hij op de kermis van 

Oirschot zijn toekomstige vrouw: Marietje Habraken. 
Vanaf die dag trapte Cees geregeld met zijn fiets over de 
zandweg tussen Oerle en Oirschot op weg naar zijn Miet - 
vaak tezamen met Jan van de Berk die ook een liefje in 
Oirschot had zitten. Cees en Miet hadden vier jaar 
verkering. De eerste twee jaren werden de contacten per 
fiets onderhouden en de laatste twee jaren ging dat 
"gemotoriseerd", met de brommer dus. Dat was 
gemakkelijk want zo kon hij Miet mee achterop nemen 
richting Oerle.  
 
De bruiloft 
Ze trouwden in 
1958 in Oirschot 
en Miet kwam zo 
op de boerderij in 
Zandoerle terecht. 
De bruiloft werd 
gevierd in 
Oirschot in een 
schoongemaakte 
en als 
bruiloftszaal 
ingerichte stal 
zoals toen 
gebruikelijk was. 
De volgende dag 
stonden de koeien 
er gewoon weer 
in. Na het feest 
reden ze per taxi 
stapvoets naar 
Zandoerle, de reis leek eindeloos want (eind oktober) er 
hing een dichte mist.  
 
Het boerenleven 
De ochtend na het huwelijksfeest – misschien middag – 
begon voor Miet het nieuwe leven in Zandoerle met het 
melken van de koeien. De moeder van Cees woonde ook 
nog op de boerderij en deed nog gedurende enkele jaren het 
huishouden zodat Miet zich volledig kon storten op het 
boerenbedrijf: melken, de varkens voeren, aardappels 
rapen, bieten plukken, het hooi binnenhalen, etc. Dit werk 
was ze al van huis uit gewend en deed het nu graag samen 
met haar man in Zandoerle.  
Toen ze kinderen kreeg en oma na een ziekte in 1967 
overleed werd het huishouden haar belangrijkste bezigheid, 
hoewel ze ook nog geregeld een handje toestak bij het werk 

De bruiloft 
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Vrienden 
in de stal en op het land. 
Cees en Miet kregen vier 
kinderen; twee jongens en 
twee meisjes. In 1985 zijn 
ze gestopt met "boeren". Er 
was geen opvolger en met 
een financiële steun van 
overheidswege werd het 
boerenbedrijf beëindigd. De 
kinderen waren ondertussen 
ook al zo’n beetje 
uitgewaaierd.  
 
Uitstapjes 
Cees en Miet kregen toen 
tijd om samen van het leven 
te genieten. Ze fietsten veel 
en maakten allerlei 
uitstapjes met familie en 

buren. Samen met andere buurgenoten hebben Cees en Miet 
nog verschillende jaren ervoor gezorgd dat het kapelletje 
van Zandoerle er proper bij stond en er altijd kaarsen 
voorradig waren. Met name tegen 24 juni (Sint Jan) werd 
het hele kapelletje nog eens grondig aangepakt. In de 
meimaand gingen ze bijna dagelijks bidden en ook nu nog 
lopen ze er geregeld naar toe om er een kaarsje aan te 
steken. In 1995 werd hun eerste kleinkind geboren waar 
vooral Miet veel vreugde aan beleefde, ze had er jaren naar 
toe geleefd: kleinkinderen krijgen en oma worden. De 
kleinkinderen brachten weer wat extra leven in de 
brouwerij waarvan opa en oma volop konden genieten. De 
boerderij leek soms wel op een complete speeltuin.  
 
Een halve eeuw 
Ze zijn nu 50 jaar getrouwd en delen dus al een halve eeuw 
lief en leed met elkaar .In al die jaren zijn ze altijd zichzelf 
gebleven. Ze wonen nog steeds op hun boerderij in 
Zandoerle en hopen daar omringd door goede buren en met 
steun van hun kinderen en kleinkinderen nog een aantal 
jaren door te brengen. Op zondag 26 oktober vieren ze 
samen met familieleden en andere genodigden hun 50-jarig 
huwelijksfeest. Niet zoals het begon in een oude stal maar 
in d’Ouw school te Oerle. 

Miet en Cees. 

Cees en Miet nu 

Als je gastvrouw of gastheer bent in een inloophuis, leer je 
heel veel mensen kennen. Van sommigen weet je wat meer 
dan van anderen. Je probeert ook namen te onthouden, al 
willen sommigen anoniem blijven. Je merkt wel dat mensen 
verrast zijn als je hen een poos niet gezien hebt en je weet 
hun naam nog. Op straat kom je ook veel van onze gasten 
tegen. Bijvoorbeeld bij het station, maar ook op andere 
plekken. Eén van hen, die ik een goede vriend noem, kom 
ik nogal eens tegen als ik door de stad fiets. We maken dan 
altijd even een praatje. Het lijkt wel of hij altijd in een 
goede bui is. Hij fietst veel en vertelde mij onlangs een 
geheim hoe hij soms contact maakt met mensen. Als je stil 
staat op straat of in een park, zijn er altijd wel mensen die 
een hond bij zich hebben. ‘Wat een bijzondere hond hebt 
u’, zegt hij dan. Niet dat hij verstand heeft van honden, 
maar de meeste mensen voelen zich daardoor wel 
aangesproken. En elke hond heeft wel ook iets bijzonders, 
net als ieder mens trouwens. Als andere gespreksopening 
zegt hij ook wel eens iets aardigs over iemands’ schoenen 
en dat werkt ook soms. Je kijkt dan naar beneden en denkt: 
‘leuk, dat dat opvalt’. Als vrijwilliger schenk je niet alleen 
koffie of thee, maar je maakt ook vrienden van wie je wat 
kunt leren.  
Namens Diaconaal Centrum Eindhoven ((040-2468785) 
en Open Huis Sint Cathrien (( 040-2836457) 
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Teun in India 

Teun van Vlerken in India 
Een paar weken geleden is Teun van Vlerken voor een 
aantal maanden naar India vertrokken. Wij kunnen 
zijn belevenissen nu ook via de Koers volgen. Mocht u 
een uitgebreider verslag willen lezen, kijk dan op zijn 
site: www.tonyinindia.waarbenjij.nu. 
 

Omgekeerde wereld; koeien op straat 
 
Te midden van veelvuldig gedeukte auto’s, overladen 
vrachtwagens, ronkende gemotoriseerde rickshaws, enkele 
moedige fietsers, uitpuilende bussen en allerhande overige 
voertuigen, loopt een koe rustig over straat. Noch het 
veelvuldig getoeter, noch de lucht die zwaar is van de 
uitlaatgassen blijkt de koe iets te doen. Het lijkt een wonder 
dat iedere bestuurder erin slaagt het beest kunstig te 
ontwijken, maar als mij later ter ore komt dat op het al dan 
niet opzettelijk doden van de heilige koe negen jaar 
gevangenis straf staat vind ik het voorgaande al een stuk 
aannemelijker. De chaos die mij hedendaags bekend is als 
het straatbeeld van New Delhi was de eerste dagen nogal 
een schok, hoeveel ik er ook over gehoord en gelezen had. 
Nu zit ik even ontspannen in een Riskshaw als ik thuis in 
Nederland op het balkon van mijn studentenhuis zou zitten, 
met een luikend oog naar hetgeen er om me heen gebeurt. 
 
Een volle maand is inmiddels gepasseerd sinds ik in Delhi 
ben aangekomen en het voelt alsof ik er al tijden langer 
ben. Het is opmerkelijk hoe je je zo snel kunt aanpassen aan 
een totaal andere cultuur, wat niet alleen de mensen en hun 
respectievelijke gedrag betreft, maar ook het klimaat, het 
eten en de grote variëteit van dieren die je op straat tegen 
komt. Een blokje om in onze buurt in Kalkaji stelt je in 
staat om frequent de vaste mengelmoes straathonden, 
koeien, apen, eekhoorns en reusachtige mieren tegen te 
komen.  

Tel daarbij op de toeterende massa voertuigen, 
gecombineerd met de houten wagens waarop de locale 
groenteboeren hun waren verkopen, plus de regelmatige 
aanwezigheid van een locale zwerver die door een rijke 
familie is ingehuurd om hun huis of buurt te ‘bewaken’, en 
je hebt een beetje een indruk van wat je hier zoals tegen 
komt op straat. 
 
Tot nu toe ben ik nog niet in staat geweest de geplande 
reizen buiten Delhi te realiseren, deze staan voor de 
komende weken op het programma. Wel heb ik in Delhi 
zelf de nodige bezienswaardigheden met een bezoekje 
vereerd. Ik ben onder andere naar de zogenaamde grootste 
tempel en de grootste Moskee van respectievelijk Delhi en 
India geweest. Toegegeven, de kwantiteit was superieur aan 
die van onze achtertuin in Oerle, maar of het de grootste in 
hun soort zijn in de geclaimde omgeving… daar heb ik 
mijn twijfels over. Tot de verdere bezienswaardigheden 
behoorden onder andere een minaret en een eeuwenoud 
fort, plus het stadsgedeelte ‘Old Delhi’, dat vroeger 
schatten van architectuur moet hebben gewaarborgd maar 
nu gereduceerd is tot sloppenwijk. 
 
Niets van het hierboven genoemde heeft veel indruk op me 
gemaakt, en het zijn de kleine dingen die me bijblijven. Ik 
werk hier in Delhi voor een NGO door Engelse les te geven 
op een basisschool in een sloppenwijk. Het werk is min of 
meer vrijwilligerswerk, de vergoeding die ik hier per maand 
krijg is te vergelijken met het loon wat ik bij elkaar schraap 
in anderhalve dag werken in Nederland. Dit is echter de 
gehele gedachte en drijfveer achter mijn verdiensten hier, ik 
wil uit altruïstische redenen iets bijdragen aan de 
ontwikkeling van de minder fortuinlijke mensen. En het 
resultaat na een maand is bijzonder bevredigend, ik zie 
vooruitgang in het niveau van mijn kinderen en weet dat 
mijn lessen hen meer kans geven in het latere volwassen 
leven.  
 
Recent ben ik door twee van mijn scholieren, twee meisjes 
van zestien en twintig jaar oud, uitgenodigd om hun 
ouderlijk huis te bezoeken. De reis te voet tot diep in de 
sloppenwijk, het hartelijke welkom van alle familieleden, 
de uitmuntende gastvrijheid, de relatieve armoede in 
combinatie met de blije gezichten om me heen, dat heeft in 
vier weken tijd meer indruk gemaakt dan alle zogenaamde 
grootste gebouwen in Delhi. De mensen hier zijn dankbaar 
voor mijn aanwezigheid en de moeite die ik neem om hen 
iets bij te brengen, en dat is voor mij in deze situatie het 
beste salaris dat ik kan wensen. 
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Pompoenenplezier 

Halloween 2008 
 
Hallo beste mensen! 
 
2008 is ons 1ste lustrumjaar. 
 
Na 4 succesvolle jaren pompoenenplezier met Halloween 
staat nu de 5e editie te wachten, wij hopen dat er weer vele 
bewoners, verenigingen en groepen zullen meedoen om dit 
tot een groot spektakel te maken. 
Wij als werkgroep doen ons best om dit in goede banen te 
leiden. 
Vanwege de enorme drukte zijn wij genoodzaakt om één 
route aan te houden en door het verkeer in een zelfde 
richting te laten rijden, om zo de verkeeroverlast tot een 
minimum te beperken. Dit zou inhouden dat mensen van 
buiten die route niet mee zouden kunnen doen. 
Maar men kan natuurlijk door met familie, kennissen, 
vriendengroep, vereniging, etc., gezamenlijk een creatie te 
maken op een locatie in de route, dit zou juist de 
leefbaarheid in Oerle ten goede komen. 
Ook dit jaar wordt er weer een oproep gedaan om 
zoveel mogelijk met de fiets te komen. 

Kortom wij rekenen op een grote deelname, want met z’n 
allen zijn we in staat om grote dingen te doen, en Oers weer 
eens goed op de kaart te zetten. 
 
Pompoenenplezier met Halloween 2008 wordt gehouden 
van zaterdag 25 oktober t/m woensdag 29 oktober. 
En zoals voorgaande jaren zal om 18.30 uur de officiële 
opening zijn in het dorpcentrum d’Ouw School. 
Daarna kan het spektakel losbarsten. 

Wij wensen iedereen fijne en gezellige dagen toe. 
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 2 november. 
 
 
Tot ziens 
Werkgroep pompoenenplezier met Halloween 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” 
 

Laatste oproep! 
 
Het inschrijfformulier nog niet ingeleverd?? 
 
Vul het inschrijfformulier op de volgende pagina in, stuur 
het zo snel mogelijk naar een van de genoemde adressen. 
Wij kunnen dan aan het werk om de route uit te zetten en 
het programma af te werken. 
 
Uiterste inleverdatum is zondag 19 oktober. 
 
Ook kunt u online inschrijven via onze website 
www.groenenkeurig.nl, daarna klikt u op publicatie, en 
pompoenenplezier, en vul het inschrijfformulier in, en 
verzend het. Mocht u toch nog vragen hebben neem dan 
contact op met een van de onderstaande adressen: 
 

Wim Heijmans 
Feit 11 
5507 MC Veldhoven 
Tel.: 040 – 2557058 
Email: Hera-Foto@zonnet.nl 

Martien van Bree 
A.P. de Bontstraat 34 
5507 NT Veldhoven 
Tel.: 040 – 2052480 
Email: martinvanbree@aol.nl 

Harrie van Beers 
Zandoerleseweg 41 
5507 NH Veldhoven 
Tel.: 040 – 2051247 
Email: h.vanbeers@hetnet.nl 
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Inschrijfformulier :      Pompoenenplezier met halloween     
 

 
Naam :_______________________________ 
 
Adres :_______________________________ 
 
Postcode/Plaats :______________________ 
 
Tel. Nr.:______________________________ 
 

 
Categorieën : Kinderen  

tot 10 jaar 
Kind van 
10 tot 18 

Volw. Straat of Buurt School of 
Vereniging 

Met show 

Pompoenen : 
 

      

Halloween : 
 

      

Heksen : 
 

      

Spoken : 
 

      

Van alles wat : 
 

      

X   Kruis aan wat bij u van toepassing is 
 
Let op ! 
Als men inschrijft voor de categorie halloween, heksen, spoken, van alles wat, dan moet je er rekening 
mee houden dat in de creatie ook pompoenen verwerkt worden. 
 
Voor degenen die er een echte show van willen maken, dit graag tijdig opgeven met de vermelding van 
de tijden. 
B.v. de begintijd 19.00 uur en dan elk half uur tot 22.00 uur. 
Dit kunnen we dan vermelden in de routebeschrijving.                    
P.S.  
Lever het inschrijfformulier zo snel mogelijk in s.v.p. sluiting is uiterlijk zondag 19 oktober 
 
Inleveradressen:  

 
 
 
 
 
 

H. van Beers 
Zandoerleseweg 41  
5507 NH Oerle  
Tel. 040-2051247  
 

M. van Bree 
A.P. de Bontstraat 34 
5507 NT Oerle 
Tel. 040-2052480  
 

W. Heijmans 
Feit 11 
5507 MC Oerle 
Tel. 040-2557058 
 

Datum:______________ 
 

P.s. U kunt ook online inschrijven, ga naar www.groenenkeurig.nl, publicatie, 
pompoenenplezier, inschrijfformulier 2008, vergeet niet te verzenden. 
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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 

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 

Jong Nederland Oerle 
 
Met het begin van het nieuwe schooljaar is ook het 
nieuwe seizoen voor Jong Nederland weer begonnen. 
Met ook dit jaar weer allerlei leuke activiteiten tijdens 
de wekelijkse groepsbijeenkomsten bij onze blokhut den 
Boschbender, zoals: hutten bouwen, buiten spelen, 
voetballen, tochten lopen, bosspellen, kampvuur, 
knutselen, sporten en allerlei andere leuke spellen 
binnen en buiten. 
En daarnaast staan er natuurlijk ook weer volop extra 
activiteiten op het programma. 
 
Zo mochten de Maxioren (±7 tot 11 jaar) 5 oktober jl. naar 
het Maxiorenfestival. Ook gaan we dit jaar met de 
verschillende groepen op weekend. 
En hebben we in december weer onze grote kerstactie. 
 
Verder hebben we in april/mei voor de Maxioren en de 
junioren (±11 tot 14 jaar) het zwemfestijn in de Tongelreep. 
En is er in het voorjaar voor alle leden het algemeen 
weekend, met ook dit jaar weer een leuk thema en gave 
activiteiten.  
Zoals gewoonlijk organiseren we de 1e week van de 
zomervakantie weer ons spetterende ZOMERKAMP!!! 
 
Ben je tussen de 4 en de 14 jaar en zit je nog niet bij Jong 
Nederland maar lijkt het je leuk om iedere week te komen 
spelen en ook nog met alle andere activiteiten mee te doen, 
 
KOM DAN VOORAL EEN KEERTJE KIJKEN !!! 
 
Voor meer informatie kun je kijken op 
www.jongnederlandoerle.nl  
of bellen/mailen naar Anja van der Velden  
06-23254919 of anja_vd_velden@hotmail.com 
 
Groetjes, de leiding van Jong Nederland Oerle 

Nieuw seizoen begonnen Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers/schoolkoers 1987 
 
Beestjes zoeken 
Hallo, ik ben Arian Janssen. Wij zijn met school beestjes 
gaan zoeken. Bij mij in het groepje zaten: Anita, Lia, Twan, 
Ruth, Karen, Hanneke, Erna en onze leidster was  
Mevr. Bijnen. 
Ik zal een paar beestjes opschrijven die we gevonden 
hadden: spin, pissebedden, oorwormen, lieveheersbeestjes, 
sprinkhaan, slakken, naaktslakken en nog veel meer dieren. 
We zijn heel het grasveld en schoolplein langs geweest. En 
we hadden per groep 3 loepjes gekregen. We hadden ook 
een sprinkhaan gevangen maar soms floepte hij uit onze 
handen. 
 
Beestjes zoeken. 
Wij zijn 15 september op donderdag op het grasveld langs 
de school geweest. Als leiding hadden wij Tinie Bijnen. Bij 
mij zaten Arian, Erna, Hanneke, Lia, Twan, Ruth, Karen en 
nog een paar anderen. Wij hebben o.a. gevonden, spinnen, 
oorwormen, slakken, zweefvlieg, lieveheersbeestje, 
duizendpoot, rups, mieren, bladluizen, vlinders, wespen, 
vliegen, regenwormen en nog veel meer. In het begin 
hebben we nog dia’s gezien. Ik heb mijn diploma van 
natuurdetective gekregen. 
Daag, groetjes van Anita van Zon. 
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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 

Opening kermis Oerle 

Op zaterdag 20 september werd de kermis geopend 
door een ritmisch optreden van de Oerse kinderen. 
 
Op het schoolplein verzamelden alle kinderen met hun 
ouders. Nadat ze hun eigen groep hadden gevonden, werd 
er met elke groep apart even een eigen ritme ingestudeerd. 
Daarna in optocht achter de harmonie aan, naar het 
kermisterrein! 
Hier heette Herman Gras van het wijkplatform, alle 
kinderen en hun ouders van harte welkom. Na een korte 
inleiding werd er o.l.v. Yvonne Wagtmans van BIO, door 
klein en groot geluiden gemaakt wat uiteindelijk een heel 
orkest werd door luid te stampen, klappen, met lepels 
tikken en natuurlijk de zware basgeluiden van de oudste 
groepen. 
Terwijl de harmonie nog een laatste deuntje speelde, 
werden de felbegeerde kermisbonnen uitgedeeld en was de 
kermis officieel geopend. 
 
Deze feestelijke opening werd weer mogelijk gemaakt door 
de Rabobank, de gemeente, Paula v. Gaal (met dank voor 
het geluid), Herman Gras van het wijkplatform,  
Harmonie St Cecilia en leden van korfbalvereniging BIO. 
 
Tot volgend jaar op de kermis! 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O
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Harmonieconcert Koninklijke Harmonie Thorn & 
Harmonie Sint Cecilia Oerle 
 
Graag attenderen wij u op het gezamenlijke concert van 
de Koninklijke Harmonie van Thorn en Harmonie Sint 
Cecilia uit Oerle. Twee orkesten die beiden ruimschoots 
hun sporen op muzikaal gebied hebben verdiend. 
 
De Koninklijke Harmonie van Thorn, ook bekend als de 
bokken van Thorn, werd in 1812 opgericht als het 
Philharmonisch Muziekgezelschap van Thorn en verkreeg 
van koning Willem III in 1865 het toen zeldzame predicaat 
"koninklijk". Sindsdien heet dit gezelschap de Koninklijke 
Harmonie van Thorn. 
 
In 1993 nam de Koninklijke Harmonie van Thorn deel aan 
het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade waarbij 
zij in de concertafdeling het hoogste aantal punten haalde 
voor het verplichte werk. In 1997 nam zij wederom deel 
aan het WMC en werd in de concertafdeling op 
overtuigende wijze wereldkampioen. 

Harmonie in concert 

Het programma van dit matineeconcert bestaat uit twee 
gedeelten. Voor de pauze streelt Harmonie Sint Cecilia uit 
Oerle, in 2007 nog onderscheiden met de Koninklijke 
Erepenning, uw oren terwijl na de pauze de sterren van de 
hemel zullen worden gespeeld door de Koninklijke 
Harmonie van Thorn. 
 
De gedreven en enthousiaste (amateur-)musici van beide 
orkesten, realiseren o.l.v. dirigent Hans Bakker en  
Norbert Nozy deze middag een zeer divers repertoire. Het 
programma is een afwisseling van klassieke en speciaal 
voor harmonieorkest geschreven composities. Kortom: een 
matineevoorstelling waarin de symfonische blaasmuziek 
centraal staat. 
 
Voor meer informatie over de orkesten kijkt u op de 
websites: www.sintceciliaoerle.nl of 
www.koninklijkeharmoniethorn.nl 
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Kromstraat 36e Openingstijden: 
5504 BD Veldhoven  ma: 13.00 - 18.00 
Tel. 040-255 30 82  di - do: 10.00 - 18.00 
Mob. 06-41 22 72 58  vr: 10.00 - 20.00 
www.zappaz.nl  za: 10.00 - 17.00 

Sponsortocht Duchenne 

De ziekte van Duchenne 
 
De afgelopen 2 jaar heb ik me als vrijwilliger ingezet bij 
de mountainbiketocht voor de ziekte van Duchenne. 
 
Wat is de ziekte van Duchenne? De ziekte van Duchenne is 
een aangeboren spierdystrofie, wat wil zeggen dat de 
spieren onvoldoende functio-neren. De (gedeeltelijke) 
afwezigheid van het eiwit dystrofine in de spierwandcel is 
daarvan de oorzaak. Patiëntjes hebben weinig spierkracht 
en weinig uithoudingsvermogen. Duchenne is en een 
progressieve aandoening, dat betekent dat de spierkracht 
steeds verder achteruit gaat. Vaak belanden kinderen met 
Duchenne al rond hun twaalfde jaar in een rolstoel en 
worden ze niet ouder dan twintig jaar. 
 
Duchenne komt meestal alleen voor bij jongens. Het is een 
erfelijke ziekte en vooral de moeder is draagster van dit 
gen. Op dit moment is de ziekte nog niet te genezen, maar 
een weten-schappelijke doorbraak lijkt eindelijk dichterbij 
te komen. Kort geleden is ontdekt dat een gen-defect in het 
X-chromosoom de oorzaak is, dus er is hoop voor de 
toekomst. Dit is een kleine beschrijving van de ziekte van 
Duchenne, wil je meer weten; kijk dan op 
www.duchenne.nl. 

Na dit gelezen te hebben, begrijp je natuurlijk wel waarom 
ik zo enthousiast ben, om me als vrijwilliger in te zetten 
voor deze ziekte. Ons team bestond dit jaar uit  
12 mountainbikers en 3 vrijwilligers. Ons team draagt de 
naam van een tweeling met de ziekte van Duchenne en 
daarom heten wij het ‘Mika-Brian team’.  
Wij hebben ons ten doel gesteld om minimaal € 30.000,= 
op te halen en dat hebben we ruim-schoots gehaald! 
Natuurlijk mede dankzij al onze sponsoren. 
 
Sinds drie jaar organiseert het Duchenne Parent-Project een 
mountainbiketocht door 4 landen. In totaal wordt er  
± 700 à 800 km gefietst in 7 dagen tijd. Het vertrek vindt 
plaats in Wiltz (Luxemburg), daarna fietsen we door 
België, Duitsland en Nederland. Dit jaar is de tocht gereden 
van 13 tot 20 september. Om mee te doen moest elke 
mountainbiker minimaal € 2.500,= sponsorgeld 
meebrengen. Dit bedrag komt vervolgens weer ten goede 
aan het onderzoek naar de ziekte van Duchenne.  

Dit jaar is er door 271 mountainbikers in totaal € 950.000,= 
sponsorgeld bij elkaar gebracht. Een geweldig bedrag! 
 
Daarom wil ik mijn dank uitbrengen aan al de sponsoren die 
met hun bijdrage geholpen hebben dit tot stand te brengen: 
Pascal Matheeuwsen (Raxtar bv), Twan Verhoeven 
(Verhoeven en Verleg Eindhoven), B en B diensten 
(Bertrams tuinaanleg en onderhoud), Megamix Brabant BV, 
J. Reker (directeur PSV), J. Renders (Zand Oerle),  
Cr. Raaymakers, Edien Rachic en W. v.d. Vorst. 
Hartelijk dank namens de Duchenne-patiënten en namens 
het Mika-Brian team. Tevens hoop ik van ganser harte dat 
ik in 2009 (van 13 tot 20 september) een ploeg 
mountainbikers uit Oerle of de gemeente Veldhoven mag 
begroeten op deze mountainbike tocht. 
Kijk eens op www.duchenneheroes.nl en voor een verslag 
van de tocht op www.williambeurskens.nl.  
 
Voor inlichtingen of hulp kun je terecht bij: 
Dook Harks, ‘t Stoom 8 ( 06-43995251 
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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

GGD start groot onderzoek naar gezondheid jeugd; 
ruim 22.000 kinderen onder de loep. 
 
Begin oktober ontvangen in de hele regio Zuidoost-Brabant 
ruim 22.000 ouders van kinderen van 0 tot 11 jaar een 
vragenlijst van de GGD in hun brievenbus. De vragenlijst 
gaat over onderwerpen als gezondheid, leefgewoonten, 
opvoeding en voorzieningen in de buurt. Ouders kunnen de 
vragenlijst schriftelijk of via internet invullen. Met de 
resultaten van het onderzoek kunnen de GGD, de 
gemeenten en de provincie hun ondersteuningsaanbod en 
activiteiten voor de jeugd verbeteren.  
 
Deelname 
De GGD Brabant-Zuidoost heeft voor het onderzoek 
22.000 ouders willekeurig geselecteerd. De 
onderzoeksgegevens worden volstrekt anoniem verwerkt. 
De GGD hoopt dat veel ouders zullen deelnemen. Want hoe 
meer mensen reageren, hoe beter het beeld van de 
gezondheid en het welzijn van de kinderen in de regio. 
 
Brabantse Jeugdmonitor 
De Jeugdenquête 2008 is een onderdeel van de Brabantse 
Jeugdmonitor. Alle GGD’en in Brabant voeren deze 
jeugdmonitor uit, samen met de consultatiebureaus, de 
gemeenten en de provincie. In heel Noord-Brabant 
ontvangen ruim 65.000 ouders het verzoek om deel te 
nemen aan de Jeugdenquête 2008. 
 
Resultaten 
De resultaten van de Jeugdenquête 2008 worden in het 
najaar van 2009 gepubliceerd, onder meer via de website 
www.ggdgezondheidsatlas.nl. 

GGD onderzoek 

HAKHOK EXPOSITIE GRANDIOOS SUCCES 
 
Op de verregende zaterdag van het weekend van 13 en  
14 september, trotseerden ruim 300 belangstellenden, de 
barre buien en wind om naar de beeldententoonstelling van  
Het HakHok te komen. Dat ze niet voor niets kwamen, 
blijkt uit de vele enthousiaste reacties. 
Veel bezoekers vonden de expositie nòg een stukje beter 
dan vorig jaar. Vanuit het hele land kwam men 
toegestroomd. 
 
De ruim 125 natuurstenen beelden stonden in een prachtige 
omgeving opgesteld. De looproute was dit jaar verlengd 
zodat de beelden wat ruimere plaatsen hadden. 
Vooral toen zondag de zon begon te schijnen was het zeer 
aangenaam vertoeven in de beeldentuin aan de Locht in 
Veldhoven. 
In totaal werd de beeldententoonstelling door een dikke 
1100 kunstliefhebbers bezocht. 
De beeldhouwers van openatelier Het HakHok kunnen 
terugkijken op een geweldig evenement. 
 
Aangesproken door de hoge kwaliteit van de objecten, 
meldden verschillende nieuwe beeldhouwers zich aan bij 
het collectief. 
Er zijn nu alleen nog maar plaatsen vrij op de dinsdag- en 
woensdagavond. 
 
2009 JUBLILEUMJAAR 
 
Het tweede weekend van september 2009 vindt de volgende 
groepsexpositie van Het HakHok plaats. 
Dit zal de eerste jubileum expositie zijn in het kader van het 
5-jarig bestaan van Het HakHok. 
Naast beelden die de komende periode ontstaan, zullen er 
ook objecten getoond worden rond het thema “Collectief”. 
 
Noteer deze datum vast in uw agenda:  
zaterdag en zondag 12 en 13 september 2009. 

Hakhok expositie 
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Knutselen: Stempelen met bladeren 
 

 
Dit heb je nodig: 
- kranten 
- verse bladeren 
- verf 
- kwasten 
- papier 
 
Zo ga je te werk: 
Blad insmeren met verf. De kant met de nerven drukt het 
mooiste af. Leg het blad met de geverfde kant op het papier. 
Leg op het blad een stukje krant en wrijf hierover, de krant 
voorkomt onnodig veel vlekken. 
Krant en blad van het papier afhalen en de afdruk is klaar. 
 
* Vaak herhalen met verschillende kleuren geeft een leuk 

effect. 

  Moppentrommel 
 

Hallo jongens en meisjes. Hokus Pokus gaat starten met een 
nieuwe rubriek: DE MOPPENTROMMEL. Ik zou het erg 
leuk vinden als jullie zelf moppen in gaan sturen en dan zet 
ik natuurlijk jullie naam er bij. Hier zij alvast wat leuke 
moppen.  
 
Grazende koe 
Tekenleraar: Waarom heb jij nog niets getekend?  
Leerling: Dat heb ik wel, meneer. Deze tekening stelt een 
grazende koe voor.' Tekenleraar: 'Maar waar is het gras 
dan?' 
Leerling: 'Dat heeft de koe opgegeten.' Tekenleraar: 'Maar 
ik zie ook geen koe.' Leerling: 'Denkt u soms dat een koe in 
een wei blijft waar helemaal geen gras meer staat?' 
 
Onder vlooien 
Op een avond komen twee vlooien uit een bioscoop. Het 
regent pijpenstelen, en de ene vlo zegt tegen de andere: 
'Wat doen we? Gaan we te voet of nemen we de hond? 
 
Zwaar werk 
'Wat is de zwaarste werkdag van een leraar?' 'Maandag, 
want dan moet hij twee kalenderblaadjes tegelijk 
afscheuren!'  
 
Onduidelijk 
Tijdens een proefwerk betrapt de leraar piet herhaaldelijk 
op spieken. 
Hij buldert: 'Dat is nu al voor de derde keer dat ik je naar 
andermans blad zie kijken!' 'Ik kan er niets aan doen, 
meester, hij schrijft zo onduidelijk!' 
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Puzzelen: Van punt tot punt. 
 

Volg met de punt van je potlood de nummers. Begin bij 1 en ga door tot de 53.  
Zie jij wat het voorstelt? 
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Puzzelen: Doolhof 
 

Welk pad moet de aap volgen om zijn banaan te vinden? 

Het was vrij koud buiten en moeder en dochter (3 jaar) 
waren aan het fietsen. Door de kou kreeg ze tranen in haar 
ogen. Verontwaardigd reageerde ze met:  "Mam ik heb 
ergens zeer, maar ik weet nog niet waar". 
 
"Een boswachter wacht op het bos". Remy, 5 jaar. 
 
Daan(5) tegen Amber(5); "Amber ik ben verliefd op jou".  
Amber; "ik vind je wel een lekker ding maar ik ga je niet 
zoenen". 
 
"Juf word aan d'r knie gerepareerd". Sanne, 4 jaar. 
 
"Ik zing alleen de voorkant van het liedje". Dilara, 6 jaar. 

Prietpraat 
 

Een peuter op de peuterspeelzaal tijdens het fruit eten:  
"Wil je mijn banaan openmaken, want mijn moeder heeft 
hem vanochtend te strak dichtgemaakt"  
 
Laatst bracht ik m'n peuter naar de peuter crèche. Daar 
aangekomen, zag hij dat de juffrouw iemand aan het 
verschonen was. Hij dacht dat de juffrouw poep op de 
schoenen had (achteraf was het gewoon een stukje papier) 
en zei dus; je hebt platte poepschoenen!! 
 
Een jongetje (4 jaar) vertelde zijn oom dat zijn vader boos 
was op de automonteur: 'Hij deed potverdommeren' 
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Uitslag kleur/knutselplaat van augustus 2008;  
“Duiker met snorkel” 

Als ik vraag wat Bram leuk vindt om te doen in de klas is 
het tekenen en volgens zijn moeder kan Bram ook heel 
mooi schrijven. Buitenspelen doet Bram ook graag en dan 
het liefste voetballen. Hij zit ook op voetbal. Bij die 
bekende club in Oerle, RKVVO. Bram speelt nu in de 
selectie E2. Er komt dan een jeugdtrainer van PSV die hun 

technische training geeft. Vraag me 
niet wat dat betekent, want dat weet 
ik eerlijk gezegd niet en ik ben het 
ook vergeten te vragen. Maar wat ik 
wel denk te weten is, dat als je mag 
trainen onder leiding van een 
jeugdtrainer van PSV, dan voetbal je 
niet slecht. Volgens mij kan Bram 
heel goed voetballen. Hij traint dit 
jaar 2 keer in de week en dan nog 
een keer een wedstrijd. Vorig jaar 
trainde hij wel 3 keer in de week en 
dan speelde hij ook nog een 
wedstrijd. Als het geen weer is om 
buiten te spelen, dan speelt hij wel 
eens een spelletje op de computer, 
of hij gaat gewoon wat in Word 
typen. Knap hoor, dan heb je straks 
zo je type diploma, want dan weet je 
al waar alle letters op het 
toetsenbord zitten. En natuurlijk 
kijkt Bram, net als alle andere 
kinderen, ook naar de televisie. Hij 
kijkt dan naar het Huis Anubis of 
naar Hanna Montana. En als een van 
de laatste vragen komen we altijd bij 
de vraag: wat vind je lekker en wat 

vind je niet zo erg lekker. En dit keer hebben we eens 
iemand die wel van groenten houdt. Maar natuurlijk ook 
wel van pizza, poffertjes, pannenkoeken, frietjes en spek. 
Minder favoriet is bloemkool. 
Zo, nu weten we weer heel veel van Bram. En nu komt het 
leukste: de opa en oma van Bram staan ook in deze Koers 
van Oers. Opa en oma zijn 50 jaar getrouwd en dat moet 
gevierd worden. Bram krijgt dan een vrije dag van school. 
 
Een prettige dag, Bram en familie. 
 
Tot de volgende Koers 
Houdoe. 

Hallo allemaal, 
 
Hebben jullie een leuke kermis gehad? Jammer dat de rups 
er niet was en de zweefmolen. Maar ja, niets aan te doen. 
Jullie hadden toch nog een extra vrije dag met de kermis. 
Er zullen wel veel kinderen met hun ouders naar een 
pretpark zijn geweest. En dat is 
natuurlijk ook heel erg leuk. De rest 
van Veldhoven e.o. en misschien 
ook wel oudere broers en zussen 
die naar (de middelbare) school 
moeten en jullie lekker een vrije 
dag. Helaas zit het er weer op en 
begint het weer herfst te worden. 
Het is vandaag niet zo’n lekkere 
zonnige dag. Toch ben ik er weer 
op mijn fiets opuit gegaan. En wel 
naar de prijswinnaar van de 
kleurplaat waarop een jongen met 
een duikbril uit de zee loopt. 
Althans, lopen, hij zal denk ik niet 
zo makkelijk vooruit komen, want 
hij heeft zwemvliezen aan zijn 
voeten. Daarmee kan hij lekker 
hard zwemmen. En hij kan ook nog 
heel goed onder water kijken, want 
hij heeft een duikbril op. De 
winnaar van deze kleurplaat, heeft 
deze duiker heel mooi ingekleurd. 
De duiker had een gele duikbril en 
snorkel, knal oranje haren en 
groene ogen. Een blauwe 
zwembroek met bloemen erop, 
prachtige groene zwemvliezen en hij zag er ook nog eens 
heeeeeeel gebruind uit. Zijn bruine huid, stak wel erg af 
tegen het hagelwitte zandstrand. Nu, de winnaar woont in 
de AP de Bontstraat, samen met zijn ouders en jongere 
broer Mart. Weten jullie het al?  
Het is: BRAM V.D. VELDEN. Als ik aanbel doet zijn 
moeder al open en even later komt Bram eraan. Op de voet 
gevolgd door Timmy. Timmy is hun kleine witte hond. 
Verder is er nog een vis. Helaas zwemt deze nog maar 
alleen in het aquarium. Zijn vriendje of vriendinnetje heeft 
klem gezeten en is “verdronken”. Verder heeft Bram geen 
huisdieren. Bram zit op de Sint Jan Baptist in groep 5/6a. 
Bij juf Inge en juf Ingrid. Zijn vriendjes heten: Willem en 
Willem, Luuk, Sven, Niels.  
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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 29 oktober 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 Oktober 2008’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
29 oktober 2008 

Agenda 2008 

Oktober  
15 KVO: bowlen 
20 KVB: Joep Teurlincx vertelt over zijn werk als 

preparateur van dieren 
23 Eten met de KBO: Molenvelden in Oerle 
25 oud papier ophalen 
25 KVO: kienen 
25 Opening Halloween/pompoenenplezier in  

d'Ouw School 
25 t/m 29  Pompoenenplezier 
30 OWWO: Jaarvergadering met verenigingen 
  
November  

2 Prijsuitreiking pompoenenplezier in  
d'Ouw School 

3 of 10 KVB/KVO: gezamenlijke avond KVB/KVO 

20 Eten met de KBO: Oude garage Zeelst 
21 Harmonie: bindingsavond 
22 Oud papier ophalen 
22 TCO: avondactiviteit 

23 Intocht St Nicolaas Oerle 
24 KVB: sinterklaasviering 
26 KVO: sinterklaasavond 

  
December  
13 Rijvereniging St. Jan: Ophalen oud ijzer (binnen 

en buiten de bebouwde kom) 

15 KVB: doe avond Kerst 
16 KBO: kerstviering 
17 KVO: kerstviering 
21 Kerstconcert Harmonie i.s.m. Chant Oers met 

afsluiting in d 'Ouw School 
22 KVB: kerstviering 
23 St Nieuwe Levenskracht 60 jarig bestaan 
27 Oud papier ophalen 

1 Chant 'Oers: Workshop in d'Ouw School 

2 Harmonie St. Cecilia: concert in de Schalm 
i.s.m. Koninklijke Harmonie van Thorn 

9 Chant Oers: Najaarsconcert met Yes en 
slagwerkgroep Juliana uit Waalre in  
d'Ouw School 

22 Harmonie St. Cecilia: concert in de Schalm 
i.s.m. Harmonie l'Union Fraternelle 

29 Harmonie St. Cecilia: in de Schalm: deelname 
aan de concourswedstrijden 

14 Chant Oers: Kerstconcert met de  
Willem Alexanderband in de kerk 

Agenda 2009 

Januari  
2 TCO: Activiteitenmiddag 
  
Februari  
1 TCO: Dagje sneeuw. (bij slecht weer op 15 febr.) 
27 TCO: Dagje stad 
  
Maart  
20 TCO: Info avond braderie 
  
April  

19 Eerste H. Communie 

  
Juni  
5+6 Boergondisch Oers 
10 Algemene Ledenvergadering  

Rabobank Oerle-Wintelre 
12 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:  

Feestavond Eurovisie songfestival 
13 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre: Feestavond  
14 Oerse motortoertocht 

5 TCO: Braderie 
12 TCO: Indoor sneeuw (mits 1 en 15 febr. Niet 

doorgingen) 

16 TCO: Feestavond 
Mei  
  

  
Juli  
11 + 12 TCO: Oudste tiener weekend 
  
Augustus  
27 t/m 30 TCO: Bivak 
  
September  
5 TCO: Afsluitingsavond 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 


