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Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.
Druk & technische realisatie

Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 205.16.42).
Op de volgende plaatsen ligt de koers:
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School.
Stichting Koers van Oers
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen;
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle.
Kopij aanleveren
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij
dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd).

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen) ( 112
Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33
Klachtenlijn v.d. gemeente:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44
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(K)Oers met name(n)
We willen Brechje Widlak en Senna van Eerd van
harte feliciteren.
Brechje met het behalen van de derde plaats op de
Jeugd Wereldkampioenschappen rolstoeltennis.
En Senna met Snow voor het behalen van
de eerste plaats tijdens de Brabantse
Kampioenschappen dressuur AL1.
De redactie.

Wist u dat...
Het Struiske met de hoofdprijs aan de haal is
gegaan en dat de Janus-Hagelaarsstraat niets had
gewonnen……
Nl. in de nieuwe “gokhal” op woensdagavond in
d’Ouw school, waar zeer serieus “gegokt” wordt.
Dus mensen, als het echt ergens over gaat………,
geef nooit op, want eens wint er ook eens iemand
anders.
Misschien moeten de Hagelaartjes met meer mensen
komen, des te groter is de kans!!!
Tot ziens op woensdagavond
Een “bijna gokverslaafde”.

Gezocht
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.

Te koop aangeboden
Rokje voor BIO, nieuw model, maat 152
Judopak, maat 160
5 euro per stuk
Familie v.d. Velden
040-2052376
-=-=-=-=-=-=Te koop: Quad
Yamaha Warrior YFM 350X
1998
Met kenteken
€3200,-G. van Kuijk
06-12819910

KBO deelt mede...

KBO Oerle ontving een brief van het
keuringscentrum"Medex" in Aalst-Waalre dat zij ook
rijbewijskeuringen verrichten in 2009 tegen een
vergoeding €25,00. Tevens deelt zij mede dat zij
ook als vaccinatiecentrum is geregistreerd. Zij biedt
vaccinaties aan tot 20% goedkoper dan de GGD.
Het adres is: Medex Medische Diensten
De Leesakker 24
5582 ZB Aalst-Waalre
Tel:040-2217188.
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Nieuwe attractie NOP
Papegaaienpark NOP
Wintelresedijk 5
5507 PP Veldhoven
Tel.: 040-2052772
Fax: 040-2052723
http://www.papegaai.org

Aanmelden leerlingen
St. Jan Baptist basisschool
Oude Kerkstraat 27
5507 LA VELDHOVEN
tel.:040-2051303
e-mail: info@sintjanbaptist.nl
Website: www.sintjanbaptist.nl

JAARRINGENKRONIEK PLAATST HISTORISCHE
GEBEURTENISSEN IN DE TIJD
Een kroniek van historisch-cultureel
belangwekkende gebeurtenissen, uitgebeeld
op een schijf met 464 jaarringen van een
enorme tropische boom is een nieuwe
publieksgerichte attractie in Papegaaienpark
Veldhoven.
Het idee - geopperd door de heer Van Meegen,
directeur van het papegaaienpark - werd door de
SHEV uitgewerkt en concreet vorm gegeven. De
bedoeling van de kroniek is dat de geïnteresseerde
parkbezoekers voorvallen uit het verleden op
speelse wijze aan hun parate kennis toetsen en
tevens de discussie over de onderwerpen kunnen
aangaan.
De teakhouten schijf, afkomstig uit de stam van een
woudreus en 'gekapt' in de bossen van Indonesië
(Bali), heeft een doorsnede van 2,5 à 3 m en een
geschat gewicht van 2000 kg. De memorabele
jaartallen met de bijbehorende titel zijn gegraveerd
in messing plaatjes en op de schijf bevestigd bij de
betreffende jaarringen. Aan de ene zijde staan
belangwekkende hoogtepunten uit de geschiedenis
van Veldhoven en omstreken, en aan de andere een
kroniek van markante gebeurtenissen uit de
wereldgeschiedenis. Elke zijde telt zestig items
bijvoorbeeld: 1539 Geboorte TEAKBOOM (djati);
1568 Begin Tachtigjarige oorlog; 1754 Kerk van
Oerle afgebrand; 1807 Luyksgestel bij Nederland;
1811 Instelling gemeenten Oerle, Zeelst en
Veldhoven- Meerveldhoven; 1817 Bouw kapel
Zandoerle; 1884 Eerste stoommachine in
Veldhoven; 1952 Begin bouw d'Ekker; 1789
Washington 1e president V.S.; 1815 Slag bij
Waterloo; 1901 1e draadloze radio-uitzending; 1969
Eerste mens op de maan; 2002 Invoering Euro,
2003 Teakboom gekapt (464 jaar oud).
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Zoals gebruikelijk in het begin van het kalenderjaar
is er ook nu weer de mogelijkheid tot inschrijven op
de basisschool.
Voor de kinderen die in de zomer of volgend
schooljaar 4 jaar worden is er de mogelijkheid om in
te schrijven. Kinderen mogen voorafgaand aan hun
4e verjaardag een vijftal keren naar school om te
wennen. Dit kan in overleg met de leerkracht
worden afgesproken.
Voor de basisschool is het fijn om voorafgaand aan
de planning van het volgend schooljaar te
beschikken over de inschrijvingsgegevens, zodat
daar rekening mee kan worden gehouden.
Om in te schrijven zijn er een tweetal dagen
vastgelegd:
maandag 2 maart 2009: 16.00u tot 17.00u
woensdag 4 maart 2009: 13.00u tot 14.00u
Op school zijn inschrijfformulieren die ter plekke of
thuis kunnen worden ingevuld en als u het prettig
vindt om met uw kind een rondje door het gebouw
te wandelen kan dat ook.

De wandeling

Hasselsvennen
Carnaval is een merkwaardig moment om in het
zuiden uit wandelen te gaan. Die paar februaridagen
per jaar is het leven hier enigszins ontwricht.
Iedereen is vrij, restaurants zijn gesloten of doen
dienst als feestzaal, en cafés ruimen de zooi van de
vorige avond op voor ze in de loop van de middag
de bierpomp weer rijkelijk laten stromen. De
ochtend leent zich dan het best om ergens te gaan
wandelen. Wellicht heeft u het nodig om nabij Borkel
eens lekker uit te waaien, na een ‘zware’
carnavalsdag. Veel plezier met deze wandelroute.
Via verlaten straten bezaaid met slingers en confetti,
tussen de huizen hier en daar een eenzame
praalwagen, rijden we naar het kerkplein in Borkel.
’Een kern met pit’, maar een paar dagen per jaar
heet het hier ’Mulkgat’. Bij cafe ’De Woeste Hoeve’
hebben ze verse koffie!!
Routebeschrijving
Vanaf de hoofdstraat door Borkel gaan we richting
Schaft, en daar leidt de wit-gele bewegwijzering ons
vlekkeloos rond, door bos en open veld, over de hei
en langs de vennen waarmee dit gebied rijk
gezegend is.
Als we net buiten Schaft de Maastrichterweg
oversteken, vangen we flarden op van het
carnavalsorkest, dat de laatste hits nog eens
doorneemt. Even later, op het zandpad evenwijdig
aan de Abdijweg, hebben de buizerds het
overgenomen van de koperblazers. Uitkijkend over
de stille, grauwe winterweilanden, ontwaren we,
boven de aangrenzende bomenpartij uit, het
hoogste torentje van de Achelse Kluis. Even
verderop hebben we opeens onbelemmerd zicht op
het bekende trappistenklooster.
Over de Kloosterdijk, de Abdijweg en de Kluizerbrug
over de Tongelreep lopen we richting klooster. Op
de brug links een luisterrijk uitzicht over het beekdal

Plattegrond
van de Tongelreep, rechts liggen de ommuurde
landerijen van de Sint Benedictusabdij, zoals de
Achelse Kluis officieel heet.
Ter hoogte van de toegangsdreef naar de abdij slaan
we linksaf. Wind ritselt door de dorre beukenblaren,
over de akkers rechts ligt een zachtgroen waas –
prille voorbode van de naderende lente. We
betreden het terrein van de boswachterij Leende,
een uitgestrekt en afwisselend natuurgebied.
We steken de Groote Heide over. In deze ware oase
van rust is er tot aan het Laagveld geen enkele
gehoorsvervuiling, nog niet van het miniemste
verkeersgedruis. Dit is puur genieten. Vlak onder
Valkenswaard passeren we het kapelleke van Onze
Lieve Vrouwe van de Drie Bruggen.
Ook het laatste gedeelte van de tocht is de moeite
waard: eerst een kwartiertje weilanden, dan een
afwisselend natuurgebied, met onder meer Brugsche
heide, Brugven en Dommelvallei. Terug in Borkel
stappen we gauw in de auto: dat kopje koffie
kunnen we nu wel vergeten…

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
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Column Wil van de Vorst
Wil van de Vorst schrijft maandelijks
een column in de Koers.
Over grote en kleine Oerse zaken.

Record aantal toeschouwers Oerse optocht
De kindercarnavalsoptocht van Oerle is veruit de
mooiste van de Kempen. Met ieder jaar prachtige
winnaars in allerlei categorieën. In veel plaatsen om
ons heen zie je de belangstelling voor de
kinderoptocht teruglopen, maar niet in Oers. Daar
bruist het als nooit tevoren. Hoe dat komt…? Ik denk
dat we veel kinderen, veel gemeenschapszin en veel
creativiteit bezitten.

Beste paard vergeten

Toch heeft onze optocht een probleem: we hebben
te weinig publiek. Zowat alle belangstellenden lopen
zelf mee in de optocht en daarom zijn er te weinig
toeschouwers. Dat is jammer, gezien het hoge
niveau van de deelnemers. Daarom deze oproep aan
heel Oers: kom allemaal kijken naar de
kinderoptocht! We starten op zaterdag 21 februari
om 13.00 uur bij d’Ouw School.

Lieve mensen in Oers, ik ben in mijn column van
januari het beste paard van de stal vergeten. In
mijn opsomming van alle jubilarissen heb ik de
Katholieke Vrouwen Beweging Oerle over het hoofd
gezien. De KVB Oerle bestaat dit jaar namelijk
50 jaar. Ik werd er aan herinnerd door voorzitster
Petra Tops: ‘De KVB Oerle is een trotse vereniging
en we hebben veel plezier met elkaar. We zijn
precies 50 jaar oud. We hebben net een moeilijke
periode achter de rug. Onze overkoepelende
organisatie in Tilburg heeft zichzelf per 1 januari
2009 opgeheven. Wij gaan daarom als 50 jarige
vereniging springlevend verder als zelfstandige
organisatie. Met een vernieuwd en compleet
bestuur.’

Ik hoop dat deze oproep werkt, maar zeker weten
doe ik het niet. Het extra publiek denkt op ‘t laatste
moment vaak: ‘ik loop ook mee met de optocht, da’s
net zo leuk.’ En dan zijn we weer terug bij af.
Wellicht moeten we het probleem op een andere
manier oplossen.

Mooi toch. Dat tekent natuurlijk wel de
saamhorigheid van de KVB Oerle. Nog 50 jaar erbij
meiden. Veel succes! Ook viert de Stichting Nieuwe
Levenskracht dit jaar haar 60-jarig jubileum. Maar
officieel was zij op 23 december 2008 jarig.
Nog gefeliciteerd!

Misschien moeten we levensgrote spiegels langs de
kant zetten. Dan zwaaien de mensen in ieder geval
terug. Of we maken een soort ‘twee emmertjes
water halen variant’. De voorste lopers moeten dan
steeds links en rechts langs de kant gaan staan,
zodat ze de rest van de stoet voorbij zien trekken…
De échte oplossing ligt natuurlijk voor de hand. We
gaan met de hele Oerse optocht in de optocht van
Veldhoven meelopen! Op zaterdag hebben we dan
eerst generale repetitie in Oers en op zondag gaan
we met z’n allen naar Veldhoven. Je kunt je nog tot
14 februari inschrijven, via Rommelgat.nl. Geef in
het inschrijfformulier aan dat je graag aansluit bij
Oers. Dan komt alles goed. En we hebben enorm
veel publiek, rijen dik. Daarna duiken we gezellig
met z’n allen d’Ouw School in. Veel plezier!
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
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Voedsel en voeding...

ZIN EN ONZIN
Op 11 maart 2009 om 20.00 uur geeft Tiny van
Boekel in het dorpcentrum d’Ouw School te
Oerle een lezing over voedsel en voeding. De
lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk.
De lezing is een initiatief van Oerle wordt weer Oers
(OWWO). De organisatie is in handen van de
Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) uit Oerle.
Tiny van Boekel, hoogleraar Productontwerpen en
kwaliteitskunde aan Wageningen Universiteit, is
levensmiddelentechnoloog met een jarenlange
ervaring in de complexiteit van de huidige
voedselproductie.
Tiny van Boekel is een geboren Oerlenaar die altijd
geïnteresseerd is geweest in de bredere context van
zijn vakgebied en heeft dat actief uitgedragen in
onderwijs, onderzoek en in contacten met de
maatschappij.
Tiny geeft aan dat voedsel en voeding voortdurend
in de belangstelling staan. Iedereen heeft er een
mening over en er wordt veel zinnigs maar ook veel
onzinnigs over gezegd en geschreven. Tiny zet in
zijn lezing de feiten op een rij, hij beschrijft de
complexiteit van de huidige voedselproductie, maar
ontrafelt deze ook in zin en onzin.
Er zijn veel misverstanden over de productie en de
kwaliteit van voedsel en voeding.
Tiny geeft aan dat er enorme misverstanden
bestaan over voedsel. Een van de grootste is dat
wat de natuur ons geeft, goed is. Maar dat is een
romantisch idee dat niet strookt met de
werkelijkheid!
In zijn inaugurale rede ter gelegenheid van zijn
benoeming tot hoogleraar Productontwerpen en
Kwaliteitskunde brak Tiny een lans voor de
voedseltechnologie en schopte en passant een reeks
heilige huisjes over gezonde voeding omver.Hij
baarde opschudding. Volgers van het Moerman-dieet
tot aan Fit for life-adepten hingen bij hem aan de
telefoon. Of de professor wel goed snik was. Toch is
het echt zo, zegt Tiny. De moderne
voedseltechnologie is een zegen voor de mensheid.
Iedereen heeft altijd zo'n idee dat het vroeger beter
was. Maar dat is niet zo. We zijn nu zover, zegt
Tiny, dat de grootste bedreiging voor de
voedselveiligheid de kokende mens zelf is. Die
rommelt maar wat aan in zijn keuken. Daar heeft
niemand controle op. Niet dat ik dat zou willen
veranderen, maar het is wel zo!
Ook al kan hij het verklaren, Tiny vindt het
wantrouwen tegen de moderne
levensmiddelentechnologie maar moeilijk te
verkroppen. Waarom zou voedsel niet uit de fabriek
mogen komen?

Biologisch is per definitie eerlijk, gezond en lekker.
Terwijl er volgens Tiny geen enkele reden is dat
biologisch lekkerder zou zijn, laat staan gezonder.
Biologische producten zijn niet per se gezonder,
lekkerder of zelfs maar beter voor het milieu dan
producten uit de gangbare landbouw. Dat is puur
emotie.
Hoe belangrijk de rol van emoties is in onze beleving
van voedsel blijkt uit de moeizame acceptatie van
nieuwe technieken. Genetische manipulatie is daar
maar één voorbeeld van.
Doorstralen van voedsel om het beter houdbaar te
maken is een ander voorbeeld. Een schitterende
techniek, maar hij haalt het niet. Want straling en
eten, dat ligt erg gevoelig.
Tiny geeft aan dat de verschillende groeperingen
zoals consumenten, boeren, fabrikanten,
supermarkten en niet te vergeten verkopers van
allerlei gezondheidsvoedsel en afslankpreparaten
uiteenlopende belangen hebben met voedsel. Ze
geven argumenten voor hun standpunt die vaak
gebaseerd zijn op half begrepen wetenschappelijke
kennis, of die gewoon uit de lucht zijn gegrepen. De
materie van elk van die gebieden is heel
ingewikkeld.
Tiny geeft aan dat de lezing toegankelijk is voor een
breed publiek dat geïnteresseerd is in voeding en
voedsel. Hij staat open voor vragen en geeft tijdens
en na de lezing dan ook voldoende gelegenheid om
vragen te stellen.
Tiny wordt wereldwijd uitgenodigd op congressen
vanwege zijn deskundigheid op het gebied van
voedseltechnologie. Hij vindt het met name leuk om
geïnteresseerden uit zijn geboorteplaats tijdens deze
lezing te mogen ontmoeten.
Tot ziens op 11 maart 2009 om 20.00 uur in
d’ Ouw School te Oerle.

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

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Weekeinde van 21 – 22 februari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders.
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders.
Aswoensdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastoor W. Smulders.
Weekeinde van 28 februari - 1 maart:
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker.
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker (St. Janskoor)
Weekeinde van 7 – 8 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. Tonino.
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met
pastor J. Tonino (Convocamus).
Weekeinde van 14 – 15 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders.
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders (Convocamus).
Weekeinde van 21 – 22 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W.
Smulders (The Unity).
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W.
Smulders.
Weekeinde van 28 – 29 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders.
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders (Convocamus).

Actie Kerkbalans + persoonsgegevens
Op de brief van het parochiebestuur over de Actie
Kerkbalans, waarin wordt verzocht om de parochiebijdrage te willen verhogen naar het minimumbedrag van € 65,-, wordt tot op heden erg positief gereageerd. Ook aan het verzoek uw persoonsgegevens in te sturen om daarmee het ledenbestand te
kunnen vergelijken en indien nodig te actualiseren,
wordt prima gehoor gegeven.
De brievenbussen op St. Janstraat 21a, Banstraat 4
en Welle 28 blijven geduldig klepperen voor de ingestuurde machtigingen en de persoonsgegevens. Hartelijk dank voor uw medewerking om onze financiële
en de ledenadministratie op orde te houden!
Verwarming
Op dit ogenblik staat er een snijdende oostenwind,
die waait niet alleen koud om ons huis, maar zeker
ook rond de kerk. Gelukkig hebben wij dit weekend
met kunst- en vliegwerk van de koster(es) en
2 techneuten de kerk voor de vieringen warm kunnen krijgen én houden, helaas was dit niet het geval
bij de koorrepetities. Momenteel is het wachten op
een nieuwe inregelbare thermostaat, maar aan een
kerkverwarmingsinstallatie zitten veel meer metertjes en knoppen en kan er dus veel meer misgaan.
Zeker in een gebouw dat niet permanent gebruikt
wordt, vallen de mankementen pas op ’t laatste moment op of blijken er na diverse controles toch
meerdere zaken aan de hand te zijn. Wij hopen dat
dit euvel zo snel mogelijk verholpen is en dat
niemand meer in-en-in koud weer huiswaarts gaat.

Parochieberichten:
Gedoopt:
Luc Dieben, De Glazenmaker 64
Devin en Kyan van Loon, Hoogeloonsedijk 15
Bente vd Waerden, Oude Kerkstraat 52 B
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
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,
( 040 - 205.32.66
Misintenties kunnen met naam en datum in een
gesloten envelop worden doorgegeven aan
Martien van Bree (per intentie € 10).
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden:
Marlies van Kollenburg: ( 040 - 205.32.66
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
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Kwartet NSR naar Portugal
Kwartet repeteert in Portugal
Speciaal voor hun deelname aan het RABO
Eurovisie Songfestival gaat Barbershopkwartet
‘No Shirts Required’ (NSR) repeteren in
Portugal.
Zij trekken zich een lang weekend terug in een
appartement in het Portugese Praia da Rocha, waar
ze ongestoord gaan werken aan ‘Kleine Kokette
Katinka’, waarmee De Spelbrekers in 1962 het
nationale songfestival wonnen. Dit keer is het een
speciaal voor hen, door Kees de Jong,
gearrangeerde 4-stemmige a-capella versie. Het
RABO Eurovisie Songfestival is op 12 en 13 juni ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
Rabobank Oerle-Wintelre. Deze marathonrepetitie
moet ervoor zorgen dat ‘Kleine Kokette Katinka’ er
straks perfect in zit. En waar lukt dat beter dan in de
Algarve, waar het ongeveer 20 graden warmer is
dan hier. Op zaterdag 14 februari vliegen ze in alle
vroegte van vliegveld Weeze bij Düsseldorf naar
Faro. Van daar gaan ze met een taxi naar het
75 kilometer verder gelegen Praia da Rocha. Zo
worden kosten, noch moeite noch snipperdagen
gespaard om straks een perfecte voorstelling neer te
zetten. Om de kosten een beetje in de hand te
houden zal NSR in Praia da Rocha en omgeving
verschillende optredens verzorgen. Vooral
restaurants, waar je niet hoeft af te rekenen als je
een half uurtje zingt, zijn interessant.
Op dinsdag 17 februari zijn ze weer terug in Oerle.
Katinka moet er dan echt in zitten!

Oersmakelijk
Deze keer is het recept van:
Nia van Kuijk, AP de Bontstraat 25

Preischotel
Ingrediënten (voor 4 personen)
* Pond gehakt
* 3 à 4 preien
* 8 à 10 aardappels
* klontje boter
* paneermeel
Bereidingswijze:
Bak het gehakt rul totdat het bruin is.
Prei dun snijden. Aardappels in blokjes snijden en
even voorkoken. Dan gehakt in ingevette ovenschaal
scheppen. De prei en de aardappelblokjes
erbovenop leggen.
Strooi er wat paneermeel overheen en verdeel er
wat klontjes boter overheen.
Daarna ongeveer 2 uur in de oven tussen 160-200
graden.

Waarom heb je voor dit recept gekozen?
Het is makkelijk. Je kunt het ’s morgens al maken
als je ’s middags niet zoveel tijd hebt. Ik heb het
recept van mijn moeder overgenomen.
Aan wie wil jij de pollepel doorgeven?
Aan Kees Hulshorst aan de AP de Bontstraat 13.
Waarom kies je voor deze persoon?
Kees is een gezellige Bourgondiër die wel van een
lekker hapje houdt!

Het Oerse Barberschopkwartet ‘No Shirts
Required’ (V.l.n.r. Dré, Jan, Harry, Leo)
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Het interview

Oerlenaren adopteren school
in India
Het bereiken van het vijftigste levensjaar
wordt in het algemeen als een bijzondere
gebeurtenis beschouwd. Er verschijnt
doorgaans een (on)genode gast in de tuin in de
vorm van een Sara of Abraham en er wordt
vaak uitbundig feest gevierd. Vervolgens wordt
weer overgegaan tot de orde van de dag. Zo
niet bij Arno van de Weyer en Theo van der
Weijst.
Door Ad Adriaans
‘Wat moet ik nog voor mijn verjaardag vragen’,
vroeg Arno van de Weyer zich in 2004 vlak voor zijn
vijftigste verjaardag af. ‘Je vijftigste is een
bijzondere verjaardag. Ik besloot om geld te vragen
en dat vervolgens aan een goed doel te besteden.
Een vriendin van mij was al een paar keer in India
geweest. Doortje had daar tijdens een rondreis
kennis gemaakt met een aantal projecten. Sindsdien
ondersteunt zij er een vrouwenproject. Ik besloot
om later in het jaar samen met haar naar India te
gaan.’
Receptie
Arno werkt als beheerder in het Jurriaan Pels
Wooncentrum in Eindhoven. Hij kreeg er voor zijn
vijftigste verjaardag een receptie aangeboden. ‘Een
week voor de receptie heb ik er samen met Doortje
een informatieavond over de projecten in India
gehouden. De opbrengst van de receptie en van het

Theo en Arno
tuinfeest dat ik thuis gegeven heb zou naar de
projecten in India gaan. Dit leverde maar liefst
vijfduizend euro op! Ik vond het gigantisch, zoveel
had ik niet verwacht.’ In november 2004 gingen
Arno en Doortje naar India. Het geld was eerder al
overgemaakt naar de stichting die in India zeven
projecten onder haar beheer heeft.
In het eerste jaar ondersteunde Arno alle zeven
projecten van de stichting Deva International
Society For Child Care (DISCC). ‘Het geld is verdeeld
over de zeven projecten. We hebben er ondermeer
leermiddelen, spelmateriaal, verbandmiddelen,
dekens, stoffen en garens, waterfilters, kleding en
de afbouw van een school mee gefinancierd. We
hielpen op deze manier een opvangcentrum voor
geestelijk gehandicapte kinderen, twee scholen, een
leprakolonie, een vrouwencentrum en een helpline.’
Enthousiast
‘Arno kwam heel enthousiast terug uit India’,
vervolgt zijn partner Theo van der Weijst die
werkzaam is voor de GGzE. Arno en Theo wonen al
jarenlang samen aan de Toterfout waar Theo
geboren en getogen is. ‘Arno was vooral te spreken
over de projecten. Die doen zoveel goeds voor de
mensen en zijn heel goed georganiseerd. In 2005
waren we 25 jaar bij elkaar en hielden we weer een

Te midden van de leerlingen
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groot tuinfeest. Het feest met ongeveer 170 gasten
bracht weer vijfduizend euro op voor het goede doel.
Vervolgens zijn we in oktober van dat jaar samen
naar India gegaan. We bezochten er alle projecten.
Het sprak ons heel erg aan om er iets blijvends te
doen omdat de organisatie en de resultaten zo goed
zijn. Dit hebben we besproken met de voorzitter van
de stichting. We besloten om de Ambedkarschool te
adopteren. Het schooltje ligt in de rijstvelden en telt
zo’n 135 leerlingen. Het dorpje ligt veertig kilometer
van Varanasi, een van de oudste steden ter wereld
en gelegen aan de heilige rivier de Ganges. Ook de
stichting DISCC is gevestigd in Varanasi.’
De school
Voor vierduizend euro kan de school een jaar
draaien. In deze begroting is het salaris van de
leraren opgenomen, het onderhoud en leermiddelen.
Maar ook schoeisel en uniformen. De school staat er
pas sinds 2000. Voorheen werd er lesgegeven op
een schoolbord onder een boom. De ouders van de
leerlingen betalen een eigen bijdrage aan de school.
Dus niet alle kinderen gaan naar school. Het is daar
of analfabeet blijven of basaal onderwijs ontvangen.
Arno: ‘We zetten nu maandelijks geld opzij voor het
schooltje. Als we ergens een klusje doen vragen we
daarvoor een donatie voor India. We hebben ruim
honderd mensen die jaarlijks een nieuwsbrief
ontvangen. Een deel daarvan maakt op vrijwillige
basis geld over op de India-rekening. Ook de
opbrengst van bijzondere feesten in onze familie- en
kennissenkring komt vaak ten goede aan ‘ons’

Met een klas
schooltje. Dat is spontaan ontstaan. De mensen zijn
er inmiddels mee bekend en ze weten dat het geld
voor 100% bij het project terechtkomt. Er blijft niets
aan de strijkstok hangen.’ Jaarlijks krijgen drie of
vier leerlingen de kans om door te studeren. De
stichting betaalt daarvan de kosten. In 2006 waaide
het dak van de school tijdens een orkaan. ‘De
stichting stuurde ons hierover een e-mail met foto’s.
Toen hebben we duizend euro extra overgemaakt.
Ook toen het bericht kwam dat een chauffeur een
ernstig ongeluk had gehad hebben we een
spoedoverboeking gedaan. Hij moest snel
geopereerd worden want zijn voet was verbrijzeld.
Hij kan nu weer lopen. Niet makkelijk, maar hij kan
weer auto rijden en dus zijn werk doen’, aldus Theo.
Lepraproject
Vanaf 2005 maakt het duo jaarlijks vierduizend euro
over. In 2007 gingen ze weer voor vier weken naar
India. ‘Als je dan op het schooltje komt zie je weer
nieuwe leerlingen’, zegt Arno tevreden. ‘Van de vijf
leerkrachten waren er ook nog vier, een was er
vervangen. Dankzij een collecte bij het Jurriaan Pels
Wooncentrum waarvan de opbrengst vervolgens
door mijn werkgever werd verdubbeld tot
zevenduizend euro konden we iets extra laten doen.
In Varanasi hebben we daarmee een aantal
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stichting wat make-up. En kaas en chocola, daar zijn
ze gek op. Naast de vierduizend euro die voor het
schooltje wordt overgemaakt nemen ze nog duizend
euro extra mee. Arno: ‘Daarvan kopen we nog
dingen als we bijvoorbeeld het lepraproject
bezoeken. We nemen dan zoetwaren en fruit mee.
Voor het vrouwencentrum kochten we een keer een
trapnaaimachine.’
Voldoening

Arno met een leerling
projecten voor oudere leprapatiënten ondersteund.
In twee centra zijn de sanitaire voorzieningen
opgeknapt. Eén centrum kreeg een nieuwe keuken.
Bij een ander centrum is in de tuin een
bevloeiingssysteem aangelegd en zijn tachtig citrusen andere fruitbomen geplant. Van het resterende
geld konden nog enkele patiënten worden
geopereerd aan staar, een veel voorkomende
aandoening bij de ziekte lepra. De meeste patiënten
zijn ernstig gehandicapt, ze hebben nauwelijks nog
vingers en tenen. We hebben voor hen ook speciale
schoenen en kleding gekocht. Ook is een deel van
onze eigen garderobe bij hen gebleven.’

Het steunen van de projecten geeft Arno en Theo
veel voldoening. ‘De mensen zijn zo dankbaar voor
wat je doet. Je kunt met weinig geld heel veel doen.
Ook de gedrevenheid van de mensen van de
stichting enthousiasmeert ons. De contacten daar
zijn heel leuk. We worden uitgenodigd om bij de
mensen thuis te eten. Je komt op plaatsen waar je
anders nooit komt. De mensen van de stichting
stellen een programma voor ons op. Naast de
projecten bezoeken we dan alle
bezienswaardigheden die er in de buurt liggen. We
willen nog lang doorgaan met het bijeenbrengen van
het benodigde geld voor het voortbestaan van de
Ambedkarschool’, besluit Arno.
Belangstellenden die meer willen weten over het
project van Arno en Theo kunnen daarover contact
met hen opnemen.

Spekjes
Het streven is om iedere twee jaar op eigen kosten
naar India te gaan. ‘Het plan is om in november
weer voor vier weken te gaan. We combineren het
altijd met onze vakantie. Twee weken gebruiken we
om de projecten te bezoeken en in de rest van de
tijd bezoeken we een ander deel van India’, legt
Arno uit. In hun bagage gaat vanalles mee om in
India uit te delen. Grote zakken met spekjes,
pennen en ballonnen. Voor de dames van de

Kromstraat 36e
5504 BD Veldhoven
Tel. 040-255 30 82
Mob. 06-41 22 72 58
www.zappaz.nl
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Openingstijden:
ma: 13.00 di - do: 10.00 vr: 10.00 za: 10.00 -

18.00
18.00
20.00
17.00

Teun in India China

Verder naar het Oosten!
Nieuwe plannen, nieuwe landen, nieuwe
uitdagingen.. Vier maanden lesgeven in een
sloppenwijk in New Delhi is een unieke ervaring voor
me gebleken maar de drang om een ander land, een
andere cultuur en andere taal om me heen op te
zoeken is sterker en sterker geworden over de
laatste maanden. De afgelopen maand heb ik, naast
het constante reizen door India, mijn baan voor de
komende vier maanden gerealiseerd. Komende
vrijdag (i.e. vrijdag 6 feb.) vertrek ik naar... China!
Wederom een baan als een leraar in de Engelse taal,
maar nu met een andere insteek. In India was het
‘an end in itself’, wat inhoudt dat ik naar India ging
om les te geven; lesgeven aan arme kinderen als
vrijwilliger was het doel waarvoor ik naar India ben
gekomen. In China wordt het ‘a means to an end’, ik
ga lesgeven om geld te verdienen, geld waarmee ik
China kan ontdekken en kiet kan spelen met mijn
financiële tekorten van het afgelopen half jaar.

rondreis door zuid India! Stel je voor... 35 graden
strand in Goa in januari, verse vis voor diner,
fruitcocktails gedurende de dag. Na twee dagen in
deze staat vertoeft te hebben zijn we doorgetrokken
naar het uiterste Zuiden, waar de staat Kerala ligt.
Rondvaren over de backwaters, een safari trip door
de Jungle, een elephant shower.. Toen ik gisteren in
mijn slippers, zwembroek en T-shirt het vliegveld
van Delhi binnenkwam, mensen in jassen zag
rondlopen en de kou me tegemoet kwam wilde ik
niets liever dan terug naar het warme zuiden.
Gelukkig heb ik hier mooie vooruitzichten, op de
zeer korte termijn!

Om eerlijk te zijn weet ik heel weinig van de school
waar ik ga lesgeven. Studenten zijn 13 tot 18 jaar
oud en zijn niet al te sterk in Engels. Mijn doel wordt
het vocale Engels te verbeteren. Ik zal op of dicht bij
de campus wonen in een appartement dat wordt
verstrekt door de school. Ik ben benieuwd of het
allemaal zo mooi is als het lijkt maar zover ik het
kan beoordelen klinkt het allemaal heel
aantrekkelijk! In mijn volgende verslag mijn eerste
weken als leraar in China!
De laatste weken heb ik ook niet stilgezeten,
integendeel, ik heb ontzettend veel gereisd! Naast
mijn wat kortere tripjes naar Amritsar en Udaipur
ben ik net teruggekomen van een tiendaagse

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

Teun op de “house boat”
De bovenstaande foto is genomen op de
zogenaamde ‘house boat’ waarmee we de
backwaters hebben verkend. Het huren van de boot
voor 22 uur, inclusief 3 mensen bediening,
ontbijt – lunch – diner, en een heerlijk groot twee
persoonsbed kostte een flinke duit maar het was het
allemaal wel waard. Eventjes een dagje boven je
stand leven doet wel goed, aangezien we een aantal
uur na de boot verlaten te hebben alweer in een
goedkope onbetrouwbare bus naar het Oosten
zaten.
Voor de laatste keer vanuit India, althans voorlopig,
bedankt voor het lezen van mijn verhalen!
Teun van Vlerken
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Carnaval in Oers

Voltage Tilburg
Stichting

3 DAGEN CARNAVAL
in d’Ouw School
Met medewerking van
“DJ Joost”
*Zaterdagmiddag 21 febr.
start 13.00 uur

Kinderoptocht

Met aansluitend prijsuitreiking en confettibal

*Zondagmiddag 22 febr.
na de optocht

Koude neuzenbal
*Maandag 23 februari
aanvang 13.11 uur

Gratis brunch
U aangeboden door

Dorpscentrum d’Ouw School.
Met een optreden van

Johnny Hospel
en

Verkiezing van het meest ludieke kapsel
Motto “Doe eens raar met je haar”
1e Prijs een knipbeurt bij de kapper

Op vrijdag 2 januari gingen wij met TCO naar de
Voltage in Tilburg. Om 12.00 moesten we
verzamelen bij het Kerkplein. We gingen in totaal
met 94 tieners en we werden verdeeld in 6 groepen.
Wij waren groep 1.
We gingen met de auto. Het was ongeveer
40 minuten rijden. Toen we er waren moesten we
verzamelen in het café.
We kregen ieder 2 consumpties en een bandje, met
dat bandje kon je laten zien dat je overal in kon.
Als eerste deden wij het spel Bungee Soccer.
Daar moest je een zwemvest aandoen en daarmee
werd je aan een elastiek vast gemaakt.
Toen ging je voetballen je kon dus niet overal
naartoe lopen omdat je vast zat.
Tussen de spellen had je steeds pauzes, toen wij die
pauze hadden gehad gingen wij Karten.
Bij het Karten kregen wij eerst een uitleg over de
vlaggen.
Daarna moest je een helm opzetten.
De rechtse pedaal was om te gassen en de linkse
om mee te remmen.
En Karten maar!
Na dat spel gingen wij lasergamen daar kregen wij
een pak aan waar een pistool aan zat. Als je ‘DOOD’
was gingen je lampjes op je pak uit en kon je niet
meer schieten.
Daarna gingen wij laser squash spelen dat moest je
in 2 tallen doen.
Je moest dan met een soort knuppel de lezerstralen
weg slaan als dat was gelukt kreeg je punten.
Iedereen was klaar en we kregen de uitslag van het
Karten.
1.
Wouter Boerekamps ( Tijd : 36.72 )
2.
Bram van Beers ( Tijd : 36.97 )
3.
Christian van Kollenburg ( Tijd : 37.14 )
Het was een geslaagde dag!
Volgend jaar weer.
Van Groep 1
(Foto’s kun je vinden op de website
www.tcoerle.nl onder “Fotoboek”)

VELDHOVEN (OERLE)
Tel. 040 - 205 52 00
www.kappervanderlooy.nl
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3e plaats op WK

Boergondisch Oers

Les petits as

Afgelopen week heb ik de rolstoeltennis Junior
Masters gespeeld in Tarbes (Frankrijk). Alleen de
beste acht jongens en beste vier meisjes van de
wereld mochten hieraan meedoen. Ik was 4e
geplaatst en had dus niets te verliezen.
De eerste wedstrijd moest ik tegen de Engelse
Jordanne Whiley (nr. 1). Ik heb deze wedstrijd
verloren met 6-1 6-1. De tweede partij speelde ik
tegen de Engelse Louise Hunt (nr.2) en deze heb ik
in een driesetter eigenlijk onnodig verloren met 6-2
3-6 6-3. De derde wedstrijd tegen de Amerikaanse
Mackenzie Soldan heb ik gewonnen met 7-5 0-6 6-2.
Ook al heb ik twee enkelspelen verloren, ik ben erg
blij met dit resultaat en de opgedane ervaring. Er
deden hele goede speelsters mee en ben als derde
geëindigd op dit Jeugd WK!
Ik heb ook gedubbeld met de Amerikaanse
Mackenzie Soldan. Omdat er maar vier meisjes aan
mee mochten doen had ik maar één dubbel te
spelen. De dubbel partij tegen Jordanne en Louise
hebben we verloren met 6-2 6-4. Voor de volgende
Koers van Oers zal ik uitgebreider verslag doen.
Ik heb hier veel meegemaakt!

Boergondisch Oers in Holland!
5 en 6 juni 2009

Zoals bekend wordt op vrijdagavond 5 juni een
Hollandse feestavond gehouden in Oers! Op
zaterdag zullen ook alle spelletjes voor de kinderen
in Hollandse stijl worden gehouden.
Natuurlijk is de eerste associatie met Holland,
molens, klompen en kaas maar wat dacht je van
water, design, schaatsen, melk, polders etc. Ook
voor de Hollandse feestavond kun je aan allerlei
Nederlandse hits denken van palingsound André
Hazes, Doe Maar, de Zangeres zonder naam, de Dijk
tot Connie van den Bosch en Boudewijn de Groot…….
Hollandse avond
In de volgende Koers zal het inschrijfformulier
worden geplaatst, ook kun je dan jezelf aanmelden
via de site van Boergondisch Oers
(www.boergondischoers.nl). Als je wil optreden,
playback of live, tijdens de Hollandse Avond kun je
dat nu al laten weten aan een van de leden van
Boergondisch Oers! Wij hebben er weer zin in!!!

Vrijdagavond 5 juni

Brechje terug in Oers

Hollandse avond
Vrije inloop
Entree: Gratis!
Locatie: in de tent naast de basisschool
Met medewerking van Oerse artiesten,
meld je aan om je Hollandse hit te zingen,
live of playback!

Zaterdagmiddag 6 juni
kinderactiviteiten
Aanvang: 13.30 tot ca. 17.30

Zaterdagavond 6 juni

Volleybaltoernooi
én Oers menu, 6 euro!
Ook als u niet deelneemt aan ‘t volleybal kom dan
gezellig eten bij Boergondisch Oers,
we verzorgen voor slechts 6,- euro
5 heerlijke gerechten in een
gezellige ambiance!
Voor meer informatie: www.boergondischoers.nl
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Ontwikkelingsplan Oerle

De uitvaart in vertrouwde handen

Slikdijk 16

Oerlenaren willen dorpse karakter behouden
Maandagavond 26 januari 2009 was een 85-tal
Oerlenaren naar d’Ouw School gekomen om
over de toekomst van Oerle te praten.
Er werd door de gemeente, vertegenwoordigd door
beleidsmedewerker wijkbeheer A. van Best,
aangegeven wat de aanleiding vormde om een
ontwikkelingsplan Oerle op te zetten. Door de vele
aangekondigde veranderingen zijn er vragen gesteld
over hoe de dorpse gemoedelijkheid nu en in de
toekomst behouden kan blijven. In deze Oerse
kernwaarde speelt dit sociale aspect een belangrijke
rol, zo bleek in de loop van de avond.
Het bureau ‘Los Stad-om-Land’ heeft van de
gemeente Veldhoven de opdracht gekregen om een
ontwikkelingsplan voor Oerle op te stellen. Mevrouw
M. Zwols en de heer R. Goodijk gaven namens het
externe bureau weer welke vragen er op de
verschillende terreinen lagen. Zij hadden de
afgelopen weken een aantal interviews met
dorpsbewoners gehouden en de verschillende
plannen doorgenomen. Het externe bureau
presenteerde een beeld van Oerle en vroeg allen om
eens goed na te denken over Oerle in 2020. Hoe zag
men dan Oerle en kwam men daarbij problemen
tegen.
Zes groepen
In een zestal groepen werd intensief gediscussieerd
en een toekomstbeeld geschetst. Natuurlijk kwamen
daar tal van mitsen en maren aan de orde.
Belangrijke aspecten als woningbouw,
infrastructuur, sociaal hart en hoe die grote groep
nieuwe bewoners zich zouden gaan inpassen in
Oerle werden bediscussieerd. Veranderingen bieden
nieuwe kansen maar er werden ook bedreigingen
benoemd. De zorg voor ouderen werd als belangrijk
aspect gezien maar ook de zorg voor de jeugd.

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

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

040-212 8 212 www.eclips-uitvaart.nl
Voorzieningen zijn belangrijk maar aantallen zijn
vaak bepalend om zaken gerealiseerd te krijgen.
Plattegrond
Op deze avond werd met een open en frisse blik
naar de toekomst gekeken zonder zich nog druk te
maken over de beperkingen die er ongetwijfeld naar
voren komen. Het ging vooral over de toekomst van
Oerle. De groepen startten de avond door zich aan
elkaar voor te stellen en op een plattegrond van
Oerle de mooie en lelijke plekken met een sticker
aan te geven. De mooie plekjes vormen gelukkig
nog steeds de meerderheid, iets wat de aanwezigen
ook graag zo willen houden. Hieronder een
bloemlezing uit de gemaakte opmerkingen.
Stedelijk gebied
Oerle ziet de komende jaren nogal wat op zich
afkomen. Door alle bouwplannen die gerealiseerd
gaan worden kan het zo maar zijn dat de nu nog
kleine gemeenschap over tien jaar deel uitmaakt
van het stedelijk gebied. Iedereen was het erover
eens dat het sociale leven een belangrijke pijler van
Oerle is. In het verleden was er sprake van
beheerste groei. De integratie van nieuwkomers
verliep altijd goed en de instroom bleek een
versterking voor het verenigingsleven. Als er straks
in relatief korte tijd 450 woningen bij komen ziet
met de integratie in gevaar komen. In dit verband
wordt behoud van het basisonderwijs als heel
belangrijk ervaren; daar beginnen de sociale
contacten. De bouw van een brede school in te
bouwen wijk Zilverackers wordt als een bedreiging
gezien voor basisschool St. Jan Baptist.
Ga bij het opzetten van een nieuwe wijk eens praten
met de bewoners van een andere recent gebouwde
wijk. Neem de ervaringen daarvan mee.
Vernieuwingsslag
De meningen waren verdeeld over het wel of niet
centraliseren van de basisschool met andere
voorzieningen. Wel was men het erover eens dat er
voor de bestaande accommodaties een
vernieuwingsslag noodzakelijk is. Men ziet die dan
bij voorkeur terugkomen in de lijn KI-gebouw-kerkschool. Als aanvulling op het huidige beperkte
voorzieningenniveau ziet men graag een
gezondheidscentrum, sporthal, winkels,
speelvoorzieningen en een goede ontsluiting komen.

Ontsluitingsroute
De nog aan te leggen westelijke ontsluitingsroute
mag in geen geval gelijkvloers kruisen met de
Zandoerleseweg. De weg wordt gezien als een
barrière tussen het woon- en buitengebied. Het
sluipverkeer uit de Kempen wordt nu al als een
enorm probleem ervaren. Er zou moeten worden
gekeken naar een oplossing om het sluipverkeer
buiten Oerle om te buigen. Maak de
ontsluitingsroute dubbelbaans om de doorstroming
van het verkeer te bevorderen. Leg eerst de
infrastructuur aan, en richt dan pas de rest van het
gebied in.
Ouderenvoorziening
Oudere mensen moeten straks veilig over de straat
kunnen gaan. Bouw ergens in de kern een zorgzaam
hart met een ontmoet- en regiefunctie voor
wijkontwikkeling. Dit moet een soort ‘moeder van de
wijk’ worden waar ouderen kunnen recreëren en
revalideren en met een nachtvoorziening voor
ouderen. Sommigen vragen zich echter af of we een
ouderenvoorziening wel kunnen betalen als we een
dorp willen blijven. Bouw een MFA (multifunctionele
accommodatie), een sociaal hart onder één dak
zoals in Elsendorp gedaan is.
Buitengebied
Het buitengebied moet worden versterkt. Als er
honderden huizen bijkomen is er extra ruimte nodig
voor recreatief gebruik. De huidige bossen worden
straks overbelast. Men stelt voor om bossen tot aan
Knegsel aan te leggen. Men wil zoveel mogelijk
groen houden in Oerle. De recreatieve voorzieningen
moeten kleinschalig blijven. De sportvoorzieningen
liggen nu uit elkaar. Sommigen willen dat zo houden
om een verkeersconcentratie te vermijden. Anderen
willen het centraliseren buiten het dorp, maar niet te
ver in verband met de verkeersveiligheid.
Oerle wil in de toekomst niet alleen een woondorp
zijn. Ook voor recreatie en werken wil men er
terecht kunnen, dat geeft levendigheid. Verban de
kleine bedrijven dus niet naar een industrieterrein.
Maar bij alle beslissingen moet het gemoedelijke,
plattelandskarakter centraal blijven staan.

dorpssfeer bij hen over te brengen en we hopen dat
de nieuwkomers dit mee uitdragen.
Op 4 maart 2009 wordt een tweede avond belegd
om te kijken naar mogelijke oplossingen.
Oplossingen die voldoen aan het gewenste
toekomstbeeld maar ook rekening houden met reeds
bestaande plannen. Aan deze bijeenkomst kan
eenieder deelnemen. Ook dan verwacht de
Gemeente Veldhoven een grote inbreng van de
Oerlenaren en hoopt dat vanuit alle geledingen
vertegenwoordigers aanwezig zijn om mee te
denken en praten over Oerle.
LET OP: Deze avond is verzet naar woensdag 4
maart 2009 en wordt gehouden in
dorpscentrum d’Ouw school, Oude Kerkstraat
18 en begint om 20.00 uur.
De gemeente gaat ervan uit dat het merendeel van
de deelnemers van 26 januari 2009 ook nu aanwezig
zal zijn. Wilt u ook deelnemen aan deze bijeenkomst
en de samenvatting van de vorige vergadering
ontvangen meldt u zich dan aan via de gemeente
Veldhoven via het toestelnummer van wijkbeheer,
( 040 — 25 84 134 of stuur een mail naar
Ad.vanbest@veldhoven.nl.
Het is het ontwerpbureau opgevallen dat de kracht
van Oerle toch wel het dorpse is. Dat blijkt ook wel
uit het meest kenmerkende aspect van Oerle dat de
groepen moesten benoemen. Genoemd werden: het
dorpse karakter, gemoedelijk, landelijk uitzicht,
warm, sociaal en ruimte. Kenmerken waar veel
andere plaatsen jaloers op zijn. Karakteristieken
waar de Oerlenaar trots, maar vooral ook zuinig op
moet zijn.
Komt daarom allen naar de bijeenkomst op
4 maart. Het is in het belang van de
leefbaarheid van Oerle en uw leefgenot.

Welkomstgroet
De onlangs geïntroduceerde welkomstgroet geeft de
bereidheid van de Oerlenaren aan om nieuwkomers
in hun midden op te nemen. Zo hopen we de

De juiste sfeer voor elke gelegenheid!
Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur.

Graag tot ziens bij
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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Overpeinzingen

Met de bus.
Het lijkt me handig om met de bus van rond tien uur
te vertrekken zodat ik tijdig op het station voor de
trein naar Utrecht kan zijn.
Ja, ik maak niet alle dagen zulke reisjes en daarom
neem ik gewoon royaal de tijd, zodat ik me nergens
hoef te haasten.
Dus … om kwart voor tienen in de kleertjes en naar
buiten.
Voor de zekerheid heb ik een bodywarmer
aangedaan (je weet maar nooit en op een station
kan het soms behoorlijk frisjes zijn), maar ik merk al
snel dat dit niet direct nodig zal zijn.
Aan het einde van de straat, juist wanneer ik wil
oversteken, komt een andere dan de door mij
bedoelde bus aan en och denk ik een beetje vroeger
op het station kan nooit kwaad.
Dus rennen om die bus te halen.
Dankzij een behulpzame jongeman, die iets langer
dan noodzakelijk op de treeplank blijft staan, haal ik
hem nog juist.
“Nou,” zegt de chauffeur, “weet u wel dat wanneer
deze bus op tijd was geweest, dat u hem dan niet
gehaald zou hebben, want ik ben zeker drie minuten
te laat.”
Nu kan het mij eerlijk gezegd gaan laars schelen dat
hij te laat is, ik vind het alleen belangrijk dat ik
binnen ben en niet onnodig hoef te wachten.

“Dan bof ik dus,” zeg ik met een nog nahijgende
stem.
“Ja en nou moet ik weer staan te wachten op u,”
hoor ik de chauffeur een beetje boos verkondigen.
“Och sorry hoor. Wat mij betreft mag u gerust alvast
gaan rijden, dan zoek ik intussen wel even mijn
kaartje.”
Tja, normaal heb ik dat altijd bij de hand, maar
gewoonlijk pak ik dat pas wanneer ik bij de halte sta
en nu kan ik dat ding natuurlijk nergens vinden.
Ik heb het idee dat deze chauffeur mij voor een
zwartrijdster houdt, want hij verzet de bus voor nog
geen millimeter.
Enfin tenslotte tover ik toch mijn kaartje
tevoorschijn en dit keer nog wel een zeer speciaal
kaartje, want … wij 65-plussers mogen tijdelijk voor
maar € 0,30 per rit rijden en dat is super voordelig.
Dus natuurlijk heb ik me zo’n voordeel
15-rittenkaart aangeschaft.
Jammer dat de chauffeur niet
even om mijn legitimatie
vraagt, had ik best leuk
gevonden!
Maar oké, mijn eerste stempel
staat op de kaart en de reis
kan beginnen.
Toch hoop ik wel, dat bij mijn
volgende ritjes de chauffeur
beter geluimd zal zijn.
Thea.

Timmer- en M ontagebedrijf

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909
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Wedstrijdverslagje BIO
1949

B.I.O
OERLE
Wedstrijd BIO 1-de Peelkorf 1, 25 januari 2009
Bij elke thuiswedstrijd van BIO 1, is er een pupil van
de week aanwezig, die bij de opening van de
wedstrijd een doorloopbal mag nemen.
25 januari was Ellen van Doormalen de gelukkige, in
sporthal de Kempen Campus in Veldhoven.
Ze heeft hier zelf een klein verslagje over
geschreven:

Lijkt het je ook leuk om lid van BIO te worden, meld
je dan aan of kom een paar keer meetrainen om
kennis te maken met dameskorfbal.
Op onze site: www.biokorfbal.nl kun je meer
informatie vinden en waar je je eventueel aan kunt
melden. Vooral het team van 6-7 jarigen kan nog
wat versterking gebruiken zodat ze een keer een
echte wedstrijd kunnen spelen.
Misschien tot ziens bij BIO!

Wedstrijdprogramma BIO 1
Wedstrijdprogramma
Zaalkorfbal BIO1
Zo 15 febr. BIO 1 - ZIGO 1
16:15 Kempen Campus Veldhoven
Zo 1 mrt.

DOT (V) 1 - BIO 1
13:10 De Kubus. Deurne

Ellen v Doormalen
Op 25 januari mocht ik pupil van de week zijn
bij BIO.
Dit was super leuk. Ik moest er een kwartier
van te voren zijn.
Ik mocht een doorloopbal nemen.
Dus daarvoor moest ik even oefenen, maar
helaas ging de bal niet in de korf.
Maar toch vond ik het heel leuk.
Verder was het een spannende wedstrijd, de
stand werd 12-12.
Groetjes Ellen.
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, Jaargang 1985, nr. 1

Prietpraat op school:

Boerenbruidspaar

Sjefke van de Zandhoeve en Sientje van der Aa
zijn in 2009 het Boerenbruidspaar van
Eindhoven.

Harrie: “Morgen is onze juf niet op school, dan heeft
ze een slipperdag.”
Juf: “Als we buiten zijn mag je je fruit op
eten.”Geert komt naar de juf toe gelopen en laat
zijn fijngeknepen banaan zien: “Ik eet hem nou op
he, want mijn banaan smelt.”
In het schrijfschrift van de derde klas staat het
woord “coupeuse”. Juf: “wat is dat ?” Mark: Als
baby,s geboren zijn moeten ze vaak in de coupeuse!
Harrie heeft een insekt gevonden en brengt ,t mee
in de klas. Harrie: Juf, hoe heet dit beest? Juf: Dat
weet ik niet. Harrie: O, dan vraag ik ,t wel aan ons
pap want die heeft verstand.
Juf: Wie weet wat vergeetmenietjes zijn?
Marco: Die hebben jullie thuis wel denk ik, die zitten
in een nietmachine!

Evenementenkalender VVV

Evenementenkalender VVV-Veldhoven
De Koers van Oers staat iedere keer weer vol
informatie over komende evenementen. Want er
wordt veel georganiseerd in Oerle! Er staat veel
informatie in de Koers die ook voor 'buitendorpse'
mensen interessant zijn om te weten en zeker om te
bezoeken. Daarom een oproep aan de
organisatoren: Maak uw evenement bekend!!
Op de site van de Veldhovense VVV
(www.vvv-veldhoven.nl) kunt u bij de Er-op-uit
agenda direct online uw evenement aanmelden.
De VVV verzorgt ook wekelijks de Er-op-uit kalender
in de Ahrenberger dus daar wordt uw evenement
t.z.t. ook in vermeld!
Denkt u daarom bij het organiseren aan deze
mogelijkheid: Kleine moeite, groot plezier!
Alvast bedankt!
Namens de collega's van de Veldhovense VVV
Carla Schippers
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Achter Sjefke gaat Jos Wevers schuil, een geboren
Eindhovenaar, maar is tegenwoordig woonachtig in
een kleine boerderij te Zandoerle. Sientje is de
Boerenbruid en wordt vertolkt door Inge Rathje, die
in Eindhoven woont. Zij zijn beide carnavalsvierders
in hart en nieren, maar vooral in de Boerenbruiloft
stoppen ze hun ziel en zaligheid.
Zij zullen op dinsdag 24 februari a.s. in d'n on-echt
verbonden worden op de Stadse Mert te Eindhoven,
waarvoor iedereen natuurlijk van harte wordt
uitgenodigd.

“Opa in de nesten”

TONEELVERENIGING “DE VRIENDENKRING”
WINTELRE SPEELT:
“OPA IN DE NESTEN”
De leden van toneelvereniging “De Vriendenkring”
zijn al weer enkele maanden aan het repeteren voor
het jaarlijkse seizoenstuk.
De laatste jaren kreeg de vereniging vaak van het
publiek te horen: “Wanneer spelen jullie weer eens
een echt lachstuk” Nu is het zo dat wij bijna ieder
jaar proberen om een komedie te spelen, maar
echte lachstukken zijn dun gezaaid en omdat we zo
weinig mannelijke spelers hebben, zijn we beperkt in
de mogelijkheden.
Maar nu durven we toch wel te beweren dat we met
“Opa in de nesten” een machtig mooi lachstuk
hebben gevonden.
Korte inhoud:
Opa Hameleers is eigenaar van rusthuis Quirinus,
zijn dochters Wies en Thea runnen de zaak met
behulp van een manusje van alles en een
keukenmeid. Opa waardeert de inzet van zijn
dochters nauwelijks en is een zeer
vrouwonvriendelijk mannetje wat weer tot bizar
komische aanvaringen met zijn dochters en de
vrouwelijke gasten van het rusthuis leidt. Opa houd
zijn dochters ermee voor de gek dat ze geen man
kunnen krijgen,maar zij zeggen dat ze beslist geen
man willen. Hij geeft de dochters zwart op wit dat hij
naar een bejaardentehuis gaat zodra een van de
dochters de ware Jacob vindt, zo zeker is hij er van
dat dat niet zal gebeuren. Beide partijen proberen
hun gelijk te bewijzen wat leidt tot zeer komische
verwikkelingen.
Speeldata 20, 22, 27 en 28 maart, 20:00 uur.
Gemeenschapshuis “de Rosdoek”, Wintelre
Reserveren: ( 040-2052430
Per e-mail info@de-vriendenkring.nl
Kaartjes kosten € 6,00 in de voorverkoop en € 8,00
aan de zaal.
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60 Jaar Nieuwe Levenskracht

Op 23 december 1948 werd door een vijftal
Oerlese inwoners het initiatief genomen om
een comité op te richten ter bestrijding van
tuberculose. Veel van hun naaste collega’s op
het werk en buurtgenoten werden getroffen
door deze vreselijke longziekte.
Het gebeurde tijdens een vergadering van de
Katholieke Arbeiders Bond te Oerle.
“Herwonnen Levenskracht” afdeling Oerle werd
het comité genoemd. Dit in navolging van een aantal
andere landelijke arbeiders verenigingen, die hun
hier in voorgingen.
In het geheel met de hand geschreven verslag van
de K.A.B. jaarvergadering gehouden op 3 maart
1949 wordt het als volgt vermeld:
“……Als we zoo het afgelopen jaar eens terug kijken
hebben we tog in onze nog jonge afdeling waar
dikwijls alles niet zoo mooi gaat eenige goede
dingen tot stand kunnen brengen, hetgeen dan ook
ten opzichte van ons dorp, maar ook ten opzichte
van de Maatschappij van veel nut is. O.a hebben we
in het afgelopen jaar hier tot stand gekregen een
comité van Herwonnen Levenskracht, hetwelk tog
van heel groot belang is voor de zieke mensen van
onze organisatie……
…….Op 23 December hadden we weer onze eerste
vergadering in het winterseizoen 1948 Dit was dan
ook dé avond voor in mijn verslag vermeld, waarin
we zijn gekomen tot het oprichten van een comité
Herwonnen Levenskracht.
Door een uiteenzetting door Vriend v. Alst uit
Veldhoven werd ons op buitengewone wijze duidelijk
gemaakt wat H.L. voor onze T.B. patiënten is en wat
het doet. Hoe de mensen hier hun zieke
medebroeders en zusters, die door deze
verschrikkelijke ziekte zijn aangepakt, kunnen
helpen door donateur te worden van H.L., om
zodoende door een maandelijkse kleine bijdrage te
helpen en hun noodzaak te verlichten en deze
gevreesde ziekte te helpen uitroeien.

Na zijn uiteenzetting melde zich W. v. Dooren,
J. Eggenhuizen, H. Rozen, H. Peeters en J. Beenen
om dit prachtige werk van naastenliefde op zich te
nemen, moge hun werk slagen en allen zich deze
kleine bijdrage getroosten met het doel ook iets te
doen door te helpen waar het zoo hard en dringend
nodig is. Na de andere punten van het Agenda
afgehandeld te hebben nam de Eerwaarde Adviseur
nog even het woord, hij bedankte allereerst Vriend
v, Alst voor zijn begeesterde woorden……”
Het stekje was geplant. Er moest nu actie gevoerd
worden om T.B.C. patiënten naar het Sanatorium
“Berg en Bosch” in Bilthoven uit te kunnen zenden.
Iedere week werd er 10 cent opgehaald bij mensen
die dit werk wilden steunen. Later werd het bedrag
50 cent per maand.
In de jaren nadat T.B.C. nagenoeg overwonnen was,
wist Herwonnen Levenskracht bij andere noden in te
springen. Denk bijvoorbeeld aan degenen die
opgenomen moest worden in een herstellingsoord of
Astma centrum. Later werd men zich meer bewust
van de nazorg van de voornoemde patiënten.
Hierdoor ontstond meer de zorg voor de plaatselijke
zieken en gehandicapten.
Ook na het opheffen van de landelijke vereniging
“Herwonnen Levenskracht” in 1981 kon de
ingeslagen weg niet meer gestopt worden. De naam
Herwonnen Levenskracht mocht van de
arbeidersbond niet verder gevoerd worden, dus
werd door een aantal Brabantse comités een
Stichting opgericht met de vernieuwende naam
“Nieuwe Levenskracht”

Op de achtergrond de kraam van de
Nieuwe Levenskracht tijdens Oers Kermis
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Het fundament dat vijf mensen eind 1948 legden is
door velen in Oerle goed onderhouden en wordt het
plaatselijke comité op dit moment gedragen door ca
30 vrijwillig(st)ers.
Waaronder een dagelijks bestuur bestaande uit
voorzitter Theo Snelders, secretaresse
Mia v.d. Wildenberg en penningmeester
André v.d. Boogaard. Verder bestaat het comité uit
een ziekenbezoekgroep die gecoördineerd wordt
door Henk Senders en Diny Snelders.
Maar er zijn ook vrijwillig(st)ers die alleen
donatiegelden innen, loten verkopen of met de
enveloppen actie op de Oerlese kermis helpen. Veel
van de activiteiten die voor de zieken en
gehandicapten georganiseerd worden gebeuren in
nauwe samenwerking met de Oerlese afdeling van
De Zonnebloem. Dit zijn allen mensen die het
welzijn van de plaatselijke zieken, gehandicapten en
eenzamen een warm hart toe dragen. Mocht het
werk van Nieuwe Levenskracht u aanspreken en zou
u hieraan mee willen werken als vrijwillig(st)er of
financieel willen steunen d.m.v. een jaarlijkse
donatie, dan kunt u gerust contact opnemen met
een van de boven genoemde vertegenwoordigers.

Op 23 december 2008 bestond het
comité SNL-Oerle dus 60 jaar
Dit willen we niet zomaar ongemerkt voorbij laten
gaan. Daar er rond eind december al zoveel
feestdagen zijn is door het bestuur besloten de
jubileumviering uit te stellen tot

vrijdag 20 maart 2009

Van 18.00 uur tot 20.00 uur is er voor iedereen
gelegenheid bestuur en medewerk(st)ers te
feliciteren tijdens een feestelijke receptie in
Dorpscentrum d’Ouw School.
Voor ’s avonds worden alle (oud) medewerk(st)ers
inclusief eventuele partner persoonlijk uitgenodigd
voor een jubileumviering in d’Ouw School.
De eventuele giften die ten bate van dit jubileum
ontvangen worden, zullen in het voorjaar besteedt
gaan worden aan een dagtocht voor de doelgroep uit
Oerle.
Waar de tocht naar toe zal gaan en wanneer dit
precies plaats zal vinden wordt nog door het
jubileumcomité uitgewerkt. U zult hier beslist later
nog meer van vernemen
Namens Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle
André van den Boogaard

Kinderoptocht
Op zaterdag 21 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 uur
en om 13.30 uur 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 in 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 d'Ouw school. Deze is nu in het bezit
van de “Oer(s)mensen”. Ze wonnen hem vorig jaar
na een langdurig jury overleg.
De jury had het er zeer moeilijk mee om alle
creaties op deskundige manier te beoordelen. En
besloten heel verrassend, dat de wisselbeker dit jaar
een aanmoedigingsprijs werd en zo kwam de beker
in handen van de “Oer(s)mensen”.
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.
Dit jaar zal ook de grote prins van Veldhoven
aanwezig zijn op de kindermiddag, hoe laat weten
we nog niet, dit zal wat later in de middag zijn.
Verder verandert er nog iets, om het de jury
gemakkelijker te maken om de leeftijd van de
deelnemers vast te stellen, krijgen de deelnemers
per leeftijdscategorie een gekleurd startnummer dit
neemt wat meer tijd in beslag voordat we kunnen
starten dus kom a.u.b. op tijd en kom je
nummertje even afhalen bij de bar links in de hoek.
Verder kunnen we nog steeds versterking gebruiken
om de optocht mee te regelen dus meld je a.u.b.
ook hier voor aan, het is weinig werk en je krijgt er
veel lachende kindergezichtjes voor terug, wat wil je
nog meer.
We hopen op mooi weer tijdens de optocht en een
sportieve strijd tussen de deelnemers en moge de
beste winnen, tot zaterdag 21 februari.
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Advertentie in de spotlight

In deze rubriek willen we een adverteerder van
de kleine vaste advertenties uit de Koers van
Oers wat nader belichten. Op deze manier
willen we iets meer te weten komen over onze
adverteerders.
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is:

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

Jos voor de ingang van de “Dorps Herberg”
in Zandoerle

De “Dorps Herberg”
In januari 2000 zijn wij gestart in de
De “Dorps Herberg”. Verder werken er momenteel
7 full time medewerkers en 5 part-time
medewerkers waarmee we 7 dagen van de week
vanaf 12.00 uur geopend zijn. Zij het voor een kopje
koffie met huisgemaakt gebak, een lunch, diner of
als er iets te vieren valt voor gezelschappen.
Onze doelgroep is breed zowel zakelijk als particulier
uit de regio, iedereen die een hapje of drankje wil
gebruiken in een gezellige huiselijke sfeer.
De gerechten die we serveren zijn uiteraard aan het
seizoen aangepast en dusdanig van receptuur, dat
de gast erg benieuwd wordt naar de combinatie van
producten en smaken.
Wij werken met verse eigengemaakte producten,
zelfs het koekje bij de koffie.
In het weekend hebben we regelmatig een pianiste
die voor extra gezelligheid zorgt.
Overnachten kunt u ook in onze Herberg met
4 personen waarvan er 2 dan wel in de bedstee
overnachten.
En op mooie dagen kunt u ook genieten van het
terras aan de achterzijde van onze herberg.
Mogen wij u ook binnenkort begroeten?
Jos en Jenny Timmermans
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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

Open avond De Tamboerijn
Vooraankondiging open avond
Stichting Peuterspeelzaal
De Tamboerijn
Binnenkort vindt er een open avond
plaats op peuterspeelzaal De Tamboerijn
in Oerle. Alle peuters en hun ouders,
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s,
ooms en tantes en alle andere belangstellenden zijn
van harte welkom om de speelzaal te bekijken en de
sfeer te proeven. Er zullen leidsters aanwezig zijn
om vragen te beantwoorden en informatie te geven.
Tijdens de avond kunnen kinderen ook direct
worden ingeschreven.
De open avond is gepland op dinsdag 10 maart
van 18.00 – 19.00 uur.
Sinds kort is het inschrijfbeleid van de speelzaal
aangepast waardoor kinderen al eerder
ingeschreven kunnen worden. Om zeker te zijn van
een plaatsje dient een kind voor het bereiken van de
leeftijd van 1 jaar ingeschreven te zijn.
Voor het schooljaar 2009 -2010 wordt in mei de
formatieplanning gemaakt, deze wordt gebaseerd op
het daadwerkelijk aantal ingeschreven peuters. Is
uw peuter nog niet aangemeld en bereikt deze in het
schooljaar 2009-2010 de leeftijd van 2 jaar? Schrijf
uw kind dan in elk geval voor eind maart alsnog in.
Dit kan door een inschrijfformulier in te vullen
tijdens de open avond. U kunt het formulier ook
afhalen op de peuterspeelzaal of downloaden via
www.nummereen.com

Verslag TCO Skiën
Stichting

Om kwart voor 7 moesten we aanwezig zijn op
het kerkplein. Na ongeveer 3 en een half uur
rijden kwamen we aan in het besneeuwde
Winterberg (Duitsland).
Je kon kiezen of je wilde skiën, snowboarden of
sleeën. Eerst moesten we de ski’s en de snowboards
huren. Daarna moesten we in groepjes naar de piste
lopen. Daar kon je les krijgen als je wilde. Als je
ging snowboarden leerde je bochtjes maken en
remmen. Als je het goed kon mocht je naar de
andere piste. Pas na 3 uur mocht iedereen naar de
andere piste. Bij het skiën werden we in 2 groepen
gesplist. In de ene groep zaten de mensen die het al
een beetje konden. In de andere groep zaten de
mensen die het nog niet zo goed konden. Als je
goed genoeg was mocht je alleen van de piste af.
Om 3 uur moest je alle spullen weer inleveren en
om 4 uur vertrok de bus weer naar Oerle.
Groetjes Astrid, Charlotte, Sanne en Sarah

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de leidinggevende van de speelzaal;
Jolanda Stege, ( 040-2541614.

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
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Een traditie: Oerse Braderie
Stichting

Een traditie!
Oerse Braderie zondag 5 april 2009
Volgens veel bezoekers:
’n aanrader, een van de leukste en gezelligste.
De braderie wordt gehouden in
de Oude Kerkstraat, begint om 11.00 uur en
duurt tot 17.00 uur.
Wat kunt u verwachten van deze gezellige dag:

Boekenmarkt
Zoals bekend neemt ook de Koers van Oers deel aan
de braderie door middel van de boekenmarkt
(zie pagina 1).
Dus heeft u nog oude boeken, bel 040-2053238.
Snuffelmarkt
Hier willen we spullen verkopen die ons ter
beschikking worden gesteld. Als U nog bruikbare
spullen hebt, neem dan alstublieft snel contact op
met Ria Verbaant (040-2052170)

De braderie bestaat uit meer dan
100 marktkramen waar je interessante, leuk
geprijsde, zaken kunt kopen. Zoals gewoonlijk zullen
wij deze dag met verrassende activiteiten extra
aantrekkelijk maken.

NK Grasmaaien en Brandweerdemonstraties!
Alle remmen gaan los tijdens dit gigantisch
veelzijdige spektakel.
Oerle heeft de eer de Nederlandse
Kampioenschappen grasmaaierrace te houden. Het
is onvoorstelbaar welke snelheid deze opgevoerde
grasmaaiers ontwikkelen. Uit het hele land zullen
deze spectaculaire grasmaaiers naar Oerle komen
om op een speciaal voor deze gelegenheid
geprepareerd circuit tegen elkaar te racen!
Ook zal de jubilerende Veldhovense Brandweer op
het terrein naast de basisschool aanwezig zijn met
spetterende demonstraties! Zorg dat je dit niet mist!
Verder zijn er leuke dingen zoals:
• Zéér grote snuffelmarkt
• Loterij met écht leuke prijzen
• Grote feesttent met supergezellige (live) muziek
• Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor
de kinderen
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Verkeersomleiding en overlast
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat
vanaf de Zandoerleseweg tot aan Cafe De Linde.
Dit veroorzaakt enige overlast voor de bewoners van
de Oude Kerkstraat, de kerkgangers en voor het
verkeer van en naar Wintelre. Het marktterrein
(Oude Kerkstraat) wordt zondag 5 april vanaf
6.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Het verkeer wordt omgeleid. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
De braderie wordt georganiseerd door
Stichting Tienercomité Oerle, de opbrengst
komt geheel ten goede aan de leden.
Het TCO wil door een gevarieerd
activiteitenprogramma tieners in de leeftijd
van twaalf tot en met zestien jaar bereiken en
daarmee het verantwoordelijkheidsgevoel en
de eigenwaarde van de tieners versterken.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust
contact op
Met vriendelijke groet,
Tiener comité Oerle, werkgroep braderie
Adrienne van de Vorst ( 040-2053265

Brabants Kampioen

Senna en Snow
Brabants Kampioen dressuur AL1
Wat heb je gedaan om je voor te bereiden?
Niets..ik bedoel ik heb elke week les van mijn tante
Babette en vrijdag voor de wedstrijd hebben we het
proefje geoefend.
Dat was wel nodig want proefje 3 had ik nog maar 1
keer eerder gereden. We hebben flink geoefend op
het doorzitten en aangalopperen, want in het begin
wilde Snow meteen galopperen als ik ging doorzitten
en dat mocht hij nog niet. Hij moest nog leren
wachten op mijn hulpen.
Verder had mama Snow vorige week geschoren en
vrijdag avond nog gewassen en knotjes gemaakt.
O ja en we hebben ook nog een heel leuk spandoek
gemaakt!

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

Was je zenuwachtig?
In het begin ging het wel (ik hoefde van te voren
niets te eten, pas na het rijden heb ik een broodje
gegeten) maar toen ik de ring in moest was ik best
wel zenuwachtig. Mama trouwens ook dus toen
heeft tante Babette het proefje maar gelezen!
Hoe ging het proefje?
Wel goed. Alleen sprong Snow in de verkeerde galop
aan. Ik hoorde tante Babette zeggen dat ik verkeerd
zat en heb hem gauw terug gepakt en ben opnieuw
aan gesprongen. Voor de rest deed Snow het heel
braaf en ging het best goed.
Iedereen zei na afloop dat ik het heel goed gedaan
had.
Was je tevreden?
Ja, ik vond het jammer van de galop maar we
hadden allebei goed ons best gedaan en voor de rest
ging het goed.

Hoe zag de dag van de Kampioenschappen eruit?
We moesten er al vroeg uit, want het begon al om 9
uur en ik moest als 3e starten. Ik deed gauw mijn
wedstrijd kleren aan, terwijl mama alle spullen in de
auto deed. Toen heeft mama Snow nog een bandage
om Snow zijn staart gedaan (anders poept hij heel
zijn staart vol!) en heb ik Snow op de trailer gezet.
Toen we daar aan kwamen (rond half 9) heb ik
meteen Snow van de trailer gehaald. Mama deed
nog zwarte strikjes in zijn manen en toen hebben
papa en mama Snow gezadeld en mocht ik er al op.
Hoe ging het losrijden?
Heel goed. Toen ik naar de losrijbak reed was tante
Babette er al. Zij was speciaal gekomen om mij te
helpen losrijden.
Gisteren met het oefenen liep Snow niet zo goed
maar nu liep hij superlekker! Het losrijden ging heel
goed.
Had je supporters?
Ja, heeel veeel! Mama en papa en Journey
natuurlijk. Verder waren allebei mijn opa's en oma's
er en tante babette en mijn nichtje Fabienne. Ze
waren allemaal gekomen om mij aan te moedigen!

Hoe waren de andere deelnemers?
Die waren eigenlijk ook heel goed.
Wanneer kwam de uitslag?
Dat duurde wel even...ik was buiten aan het spelen
met Journey en fabienne toen mama opeens naar
buiten kwam gerend dat we Snow snel moesten
opzadelen. Waarom dan vroeg ik. Mama vertelde dat
er 4 prijswinnaars waren die op hun pony in de ring
moesten komen. Dus ik had prijs! We konden het
bijna niet geloven. Omdat ik toch een foutje in de
galop had dacht ik dat ik niet meer kon winnen...
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We haalden snel Snow van de trailer en zadelde
hem op. Journey en Fabienne hielden hem vast en
toen reed ik snel terug naar de losrijbak. Daar
moest ik samen met de anderen wachten tot we
naar binnen mochten. Ik voelde me heel raar, had
allemaal kriebels in mijn buik.
De uitslag?
Toen mochten we naar binnen, ik was als 3e
omgeroepen (reed als nr.3 proefje 3) dus mama
dacht dat ik 3e was. We moesten allemaal op de
middenlijn opstellen. Toen riepen ze om dat nr. 1
was geworden..Iris Liefboer, dus dacht ik; ik ben het
niet geworden...Maar ze hadden een foutje gemaakt
want dat was van de AB.
Toen kwam de echte uitslag van AL1 en de winnaar
was……SENNA VAN EERD op SNOW! En ik moest van
mijn pony afkomen (Journey hield Snow vast) en op
het podium gaan staan. Ik kon het niet geloven en
vroeg aan de ringmeester of ik het echt was? Ja zei
hij. En moet ik daar op dat lage stukje van het
podium gaan staan? Nee zei de ringmeester je moet
op het hoogste stuk gaan staan.

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

's Avonds kwam opa nog een paardentaart brengen
die oma speciaal voor mij gemaakt had en ik moest
bijna huilen...ik vond het heel lief.
We hebben nog een spandoek gemaakt en ze staan
nu allebei in de wei zodat iedereen ze kan zien.

Dus klom ik op het podium en toen kreeg ik een
hand en een supergrote beker! En Snow kreeg een
supergrote rozet en een deken om. Ook de andere
prijs winnaars kwamen erbij staan en kregen een
prijs. En toen moesten we allemaal de bekers
omhoog houden voor de foto's. Daarna ging ik weer
op Snow voor de ereronde in galop. Snow gaf eerst
nog even een supergrote bok en toen gingen we er
in galop vandoor. Heerlijk!
En toen?
Toen gingen we de ring weer uit en toen kwam
iedereen mij feliciteren en Snow natuurlijk. Papa en
mama waren supertrots en ik zelf eigenlijk ook wel!
Maar het is wel heel raar... We gingen Snow weg
zetten en de knotjes eruit halen. Toen had hij van
die mooie krulletjes, zo schattig. Hij kreeg van mij
een lekkere krentenbol want die had hij wel
verdiend. We gingen nog even naar binnen mijn
coupons ophalen en ik mocht van mama een paar
foto's uitzoeken die de fotograaf gemaakt had.
Binnen kwamen we Jody nog tegen, we hebben haar
veel succes gewenst, en toen zijn we naar huis
gegaan.
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Hoe vond je het om mee te rijden op de Brabantse
Kampioenschappen?
Ik vond het heel leuk! Maar ik vind het nog steeds
een beetje raar dat ik opeens Brabants Kampioen
ben.

Kluchtig blijspel AVETO

GGD Informeert

GGD informeert gemeenten over gezondheidsrisico’s
veehouderijen:

Japon over het balkon
Kluchtig blijspel door Ray Cooney en John Chapman.
Dit jaar speelt AVETO voor u een kluchtig
bijspel. Wij spelen voor u “Japon over het
balkon” . Het stuk speelt zich af in de elegante
salon op de 3de verdieping van Kleyburg en
Blom, een exclusieve bontzaak.
Het stuk begint op een zonnige dag in september.
Arnold Blom speelt een onderdanige assistent van
de eigenaar Rinus Kleyburg. De heer Kleyburg heeft
een geheime relatie met Mollie, die hij kent vanuit
een nachtclub de Moulin Rouge Parijs. Zo probeert
Rinus Kleyburg op slinkse wijze, een bontjas uit zijn
eigen zaak voor een prikkie weg te geven aan Mollie.
Uiteraard denkt Mollie dat het om de duurste jas
gaat. Hoe meer klanten er binnenkomen, iedereen
wil die ene jas. U begint het misschien een beetje te
begrijpen: de chaos begint. De secretaresse
Dorothee Tripma moet alles maar opvangen en weet
helemaal niet wat er speelt.
AVETO speelt op vrijdag 13 maart en zaterdag
14 maart 2009 in theater “de Schalm” te Veldhoven.
Aanvang 20.15 uur, entree 10.00 euro.
Mensen die in het bezit zijn van een
- KBO Veldhoven ledenpas
- PGVE ledenpas
- Bibliotheek Veldhoven ledenpas
- Culturele Jongeren Pas
krijgen een korting van € 2,00 per ledenpas p.p.
Veel kijkplezier,
AVETO

Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!

Nog te weinig bekend over
gezondheidsrisico’s omwonenden
Alle gemeenten in Brabant ontvangen van
Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV)
van de GGD’en in Brabant een informatieblad
over de gezondheidsaspecten van de
intensieve veehouderij. Belangrijkste
conclusie: we weten al veel, maar om de
gezondheidsrisico’s voor omwonenden goed in
te schatten zijn meer gegevens nodig. De
aanbeveling is dan ook: meer onderzoek naar
de werkelijke blootstelling en uitstoot van
stoffen in de directe omgeving. Dit onderzoek
moet meer inzicht geven in
gezondheidsklachten en hoe deze te
voorkomen zijn.
Veel aandacht gezondheidsrisico’s
De inrichting van de landbouwontwikkelingsgebieden
(LOG’s) en de ontwikkeling van megabedrijven in de
intensieve veehouderij krijgen zowel politiek als in
de media veel aandacht. De GGD ontving hierover
veel vragen. Omwonenden en maatschappelijke
organisaties maken zich zorgen om de verstoring
van het landschap, dierenwelzijn en de
volksgezondheid. De gemeenten willen graag weten
wat de mogelijke gezondheidseffecten zijn van de
aanwezige intensieve veehouderij. En of er extra
maatregelen nodig zijn bij de ontwikkeling en
inrichting van LOG’s.
GGD neemt vragen en zorgen serieus
De GGD neemt deze zorgen en vragen serieus en
stelde daarom voor zijn bestuurders een
informatieblad intensieve veehouderijen op. Dit blad
informeert de afdelingen welzijn, milieu en
ruimtelijke ordening over mogelijke
gezondheidsrisico’s van veehouderijbedrijven voor
de omgeving. Het gaat hierbij zowel om de risico’s
op infectieziekten als de uitstoot van stoffen, zoals
ammoniak en fijn stof. Het blad besteedt aandacht
aan de risico’s van de huidige bedrijfsvoering, maar
ook aan de risico’s bij schaalvergroting in
toekomstige ontwikkelingen. Naast gemeenten
ontvangen ook milieudiensten en andere GGD’en het
blad.

Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264
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Dreiging Schiphol
NU KOMT HET ER OP AAN
In opdracht van het kabinet moet de heer Alders
nagaan op welke manier 35000 vliegbewegingen per
jaar van Schiphol naar Eindhoven kunnen worden
uitgeplaatst. Het gaat dan vooral om vluchten die
voor Schiphol zelf niet lonend zijn, zoals
vakantiecharters. Dit betekent een verdrievoudiging
van de burgerluchtvaart op Eindhoven. Het gevolg is
een enorme aanslag op onze leefomgeving (geluid,
luchtkwaliteit), terwijl we er in economisch opzicht
weinig profijt van hebben. Verder wil men de
openingstijden van het vliegveld sterk verruimen,
vooral in het weekend.
Voor de komende zomer moet alles geregeld zijn. U
kunt erop rekenen dat het bestuur van de BOW alle
mogelijkheden benut om onze doelstellingen waar te
maken en onze regio te beschermen tegen
geluidsoverlast en andere negatieve effecten van de
luchtvaart. Zoals we al via onze website meldden,
schuwen wij daarbij ook tot nu toe ongebruikelijke
acties niet. Wij zullen regiobreed alle krachten
moeten mobiliseren en snel en duidelijk laten horen
hoe we tegen de plannen van Alders aankijken en
wat we met Eindhoven Airport willen. Zo heeft de
BOW als een van de initiatiefnemers deelgenomen
aan het opstellen van een manifest met tien
randvoorwaarden, waarbinnen Eindhoven Airport
zich zou moeten ontwikkelen. Deze
randvoorwaarden zijn ruim geformuleerd, zodat
zoveel mogelijk mensen zich er in zouden moeten
kunnen vinden. Het manifest is intussen
ondertekend door ruim 200 organisaties en
personen, ook vanuit de BOW. Omdat de toekomst
van onze regio ons allemaal aangaat, is het
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen het manifest
steunen. Voor dit doel is een speciale website
opgezet:

www.de10gebodenvoorea.nl
Op deze website kunt u het manifest ondertekenen.
In ons en uw belang roepen we u op uw stem te
laten horen, en ook uw huisgenoten, buurtgenoten
en bekenden aan te sporen dit te doen.
Met vriendelijke groet,
bestuur BOW

Belgen moppen
Twee Belgen hebben een cursus parachutespringen
gedaan. Tijdens de laatste les zegt de instructeur;
jullie gaan met zijn tweeën naar beneden. Ik leg
alles nog één keertje uit. Het blauwe touwtje bij je
rechtse hand is de parachute. Als deze niet open
mocht gaan dan trek je aan het rode touwtje, aan je
linker hand, dit is de reserveparachute. als je dan
geland bent op het weiland met die grote witte stip,
dan staan er twee fietsten tegen het hek en met
deze fietsen ga je weer terug naar de basis waar we
zijn vertrokken. De twee Belgen springen uit het
vliegtuig en trekken aan het blauwe touwtje. De
parachute gaat niet open. De Belgen trekken aan
het rode touwtje. De reserveparachute gaat ook niet
open. Zegt de ene Belg tegen de andere "Zul je zien
dat de twee fietsen er ook niet staan!"
===============================
Een Nederlander loopt in België door een straat in
een stad en ziet daar 2 mannen een kabelsleuf
graven in het trottoir.
Hij loopt verder langs deze gegraven sleuf, waarin
nog geen kabel noch leiding ligt. Even verderop ziet
hij een andere man deze sleuf weer netjes
dichtmaken,
aanstampen en verder afwerken. Hij staat
stomverbaasd te kijken en begrijpt er geen
mallemoer van.
Hij vraagt dan ook nieuwsgierig aan die Belg "Wat
doen jullie hier in hemelsnaam?" "Awel meneer"
antwoordt de Belg "Wij zijn een draadloze telefoon
aan het aanleggen."
===============================
Vier mannen zitten in een café. Barkeeper:
"Jongens, ik ken nog een goede Belgenmop." Een
van de mannen zegt: "Sorry, maar ik ben Belg."
Waarop de barkeeper antwoordt: "Geeft niet, vertel
ik hem wel wat langzamer."
===============================
Een Belg, Duitser en Fransman hadden alledrie een
leeg zwembad. Ze mochten wensen wat het water
was. De Fransman ging op de duikplank staan van
zijn zwembad en zei: "Rode Wijn" en hij sprong in
de wijn. De Duitser ging op zijn duikplank staan
voor zijn zwembad en zei: "Bier." en hij sprong in
het bier. De Belg ging op de duikplank staan en
gleed uit. Hij riep: "Shit!" en hij viel in de stront
===============================
Een Belg maakt z'n eerste zeereis. De kapitein
vraagt bij aankomst of alles naar wens is geweest.
"Fantastisch!", zegt de Belg "En reuze handig, die
wasmachines in de muur. Wat daar allemaal niet in
gaat ..."
===============================
Er lopen twee Belgen op het spoor. Zegt de ene Belg
tegen de andere : Wat een lange trap hé. Zegt de
andere Belg: dat valt nog wel mee maar die leuning
zit zo laag!!!!
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Knutselen: TROMMEL MAKEN

Knutselen: TOETER

Wat heb je nodig:

Wat heb je nodig:

Een aardewerkpotje of een
jodenkoekpotje.
Ballon.
Verf.
Schaar.
Tape.
Satéprikker.

WC-rolletje.
Vliegerpapier.
Schaar.
Elastiekje.

Hoe ga je te werk:
Je pakt het aardewerkpotje (of je bakje) en die
schilder je mooi. Bijvoorbeeld met allemaal punten
erop. Als het droog is kun je ook nog mooie
versiersels van tape opplakken. Dan pak je de ballon
en knipt het tuitje eraf, dan rek je de ballon even uit
en doe je het om het potje. Dit gaat vaak nogal
moeilijk maar het moet lukken. Als het niet lukt kun
je het tuitje nog ietsje verder afknippen.
En als het er eenmaal omzit dan heb je een mooie
trommel. Nu moet je ook nog stokjes maken.
Pak een satéprikker en draai aan het eind wat tape
erom heen. Geef het stokje ook nog een leuk
kleurtje en dan is het klaar om te gaan trommelen!
Tip:
Als je een touwtje eraan maakt dan kun je hem ook
om je nek hangen en ermee lopen.

Hoe ga je te werk:
Een heel aparte toeter, dat is het zeker!
Neem eerst een stukje vliegerpapier en knip dat een
stuk groter uit dan het ronde uiteinde van het wcrolletje. Je kan ook aluminium folie gebruiken maar
dat geeft een wat minder hard geluid. Vouw het
papier om het uiteinde van het wc-rolletje en maak
het vast met het elastiekje. Zorg dat het goed strak
tegen het uiteinde van de koker zit en goed
luchtdicht is.
Een paar centimeter vanaf deze dicht gemaakte plek
prik je een gaatje in de koker. Dat kan met de
schaar, maar misschien ook wel met een potlood.
Kijk uit dat je niet uitschiet en een gaatje in je hand
maakt.
Hou nu je mond voor de opening en zing of neurie
een liedje zoals doe-doe-doedel, doedel-doe-doe
enz. (Wat staat dat raar he?) Doe maar eens mee
met een liedje op de radio. Klinkt vast geweldig.
Tip:
Een koker van een poster of van een keukenrol kan
ook. Het geluid zal zwaarder klinken als de koker
groter is.
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Knutselen: Masker “Dino”
Carnaval is weer in aantocht. Hier is een leuk masker van een Dinosaurus.
Kopieer de plaat op een iets dikker papier. Kleur de plaat mooi in en knip hem vervolgens uit. Knip tevens
twee gaten op de plek van de ogen.
Maak gaatjes in de aangegeven plaatsen (zwarte stip) en bevestig een elastiek aan het masker.
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Uitslag kleur/knutselplaat van December 2008;
“Kerstboom op het plein”
Hallo allemaal
Dit keer mocht ik weer eens een keertje op stap om
het interview te doen.
Ik had geluk want ik mocht op
bezoek bij Sterre van Lieshout.
Sterre begon meteen te springen
en te dansen toen ze hoorde dat
ze de kleurwedstrijd deze maand
gewonnen had. Nou, ze had het
ook echt verdiend want de
kleurplaat was echt supermooi.
Bij Sterre in huis wonen natuurlijk
nog meer mensen, papa, mama,
Janne en Dirkje de Poes. Dirkje
loopt soms wel eens een stukje
mee naar school en gaat dan
weer lekker naar huis terug.
Grappig hè?
Sterre zit in groep 2b van
St. Jan Baptist bij juffrouw Dana
en juffrouw Rachel. Het leukste
op school vindt ze de poppenhoek
en tekenen. Soms mag ze extra
werkjes doen in de schrijfhoek.
Pipe, Mart, Claudia. Loïs en Emma
zijn haar beste vrienden en ze is
een beetje verliefd op
Bart Sanders en voor hem heeft ze een liefdesbrief
geschreven.
Sterre zit ook op Dede dansballet en op zwemles op
de Berkt. Ze heeft al haar Kikkerdiploma,
Dolfijndiploma en Walrusdiploma gehaald.

Laatst is de familie op vakantie geweest naar
Winterberg en daar heeft Sterre skiën geleerd. Het
ging hartstikke goed. Sterre kan ook heel goed
schaatsen dat heeft ze met
schoolschaatsen wel laten zien.
De opa van Sterre heeft een
nieuwe knie gekregen in het
ziekenhuis. Toen hij daar lag is
Sterre wel drie keer geweest.
Volgens mij is dat wel een hele
lieve opa. Als Sterre nu bij Opa
en Oma is mag ze heel soms
met de krukken van Opa lopen
want dan maakt Oma ze
kleiner.
Sterre vindt pannenkoeken met
stroop en poedersuiker het
aller-lekkerste wat er maar is
en spruitjes en spinazie vindt
ze echt niet lekker.
Thuis vindt Sterre kleien heel
erg leuk en verven. Het leukste
televisieprogramma is Barbie
Maripoza.
Toen ik weer naar huis ging
was het al hartstikke laat en
het sneeuwde ook nog.
Maar Sterre, ik vond het erg
gezellig bij jullie thuis en ik vond het erg leuk dat ik
bij jou mocht komen.
Groetjes Selma

Puzzelen: Zoek de 6 verschillen
Zoek in de onderstaande plaatjes de 6 verschillen.
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 2 maart 2009
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 Februari 2009’ en druk de pagina af.
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Agenda 2009
Februari
13
18
19
21 t/m 24
27
28
Maart
9
11
11
17
17
18
20
20
21
25
28
30
April
1
4
5
8
11
16
19
20
23
25
29
30
Mei
3
11
12
13
14
16
23
31

BIO: Verkoop Valentijnsharten
KVO: Ketting maken
KBO: Eten bij De Uitdaging, Oerle
Carnaval
21: Carnavalsoptocht Oerle
22: Carnavalsoptocht Veldhoven
TCO: Dagje stad
Oud papier ophalen

KVB: Mevr Menza: vertelt hoe ze 'n
bestaan opgebouwd heeft na haar vlucht
uit haar geboorteland
KVO: Internationale Vrouwendag Den Tref
in Hapert
KVO: Lezing in d’Ouw School door Tiny van
Boekel over gezonde voeding
KBO: Eten bij Creme de la Creme, Meiveld
KVO: Excursie naar Orchideeënkwekerij
KBO: Jaarvergadering
Stichting Nieuw Levenskracht:
Feestavond 60-jarig bestaan
TCO: Info avond braderie
Harmonie: concert Gé Reijnders in de
Schalm
KVO: Kaarten en rummikubben
Oud papier ophalen
KVB: Doe-avond Pasen

KVO: Debatavond in Waalre o.l.v. Hannie
Rodenburg
Veldhovens Spektoakel in de Heiberg
TCO: Braderie
KVO: Paasstukjes maken
Ophalen Klein Chemisch afval:
8.30u-10.15 u kerkplein Oerle
KBO: Eten bij Merlijn, v. Vroonhovenlaan
57
Eerste H. Communie
KVB: Lezing over diabetes door Lenie de
Wijer
KVO: Volksdansinstuif de Enck te Oirschot
Oud papier ophalen
Koninginnenacht in d’Ouw School
Oranjemarkt

Harmonie St. Cecilia: Dauwtrappen
KVB: Moederdagviering
KVO: Kringbedevaart OLV ter Eikkerk
Meerveldhoven
KVO: Afsluitingsavond bij ‘t Geitenboerke
KBO: Eten bij Hof van Holland, Kapelstraat
TCO: Feestavond
Oud papier ophalen
St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht

Juni
1
3
5+6
10
10

24
27
27
29

Harmonie: Pinksterconcert
KVO: Fietsen
Boergondisch Oers
KVO: Fietsen
Algemene Ledenvergadering
Rabobank Oerle-Wintelre
100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:
Feestavond Eurovisie songfestival
TCO + JOC: Outdoor Activiteiten voor
tieners ivm 200 jaar Rabobank OerleWintelre
100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:
Feestavond
100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:
Rabo familiefietsdag
Oerse motortoertocht
BIO: Knegseltoernooi
KVO: Fietsen
KBO: Eten bij Oude Garage,
Peter Zuidlaan, Zeelst
BIO: Feestavond 60-jarig bestaan
BIO: Koppelschiettoernooi ivm 60-jarig
bestaan
KVO: Fietsen met de KVB
Oud papier ophalen
TCO: Disco-avond met schuimparty
KVB: tea party/afsluiting van het seizoen

Juli
11 + 12
25

TCO: Oudste tiener weekend
Oud papier ophalen

12
13
13
14
14
14
17
18
20
21

Augustus
22
Oud papier ophalen
23
Vakantieprogramma:
25 en 26
Vakantieprogramma:
25,26 en 27 Vakantieprogramma:
27 t/m 30 TCO: Bivak
28
Vakantieprogramma:
30
Vakantieprogramma:

Olympische Dag
Bivak Oerle
Bivak België
Bezoek Speeltuin
Fietstocht

September
1
Vakantieprogramma: Bobbejaanland
2, 3 en 4
Vakantieprogramma: Wandel-3-daagse
4
Vakantieprogramma: Afsluitingsavond
5
TCO: Afsluitingsavond
8
KVB: lange fietstocht
9
KVO: Start gym
+ Openingsavond
12
Ophalen Klein Chemisch afval:
8.30u-10.15 u kerkplein Oerle
12 + 13
Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling
19 t/m 22
23
25 t/m 28
26

Kermis in Oerle
19: Opening Kermis
KVO: Kienen
Chant’Oers: Concertreis naar Berlijn
Oud papier ophalen

De volgende kopijdatum is

2 maart 2009

