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• Draaiende 
bankmedewerker 

• + 35000 ?? Of liever ietsje 
minder. 

• Hebben jullie de buslijn al 
gevonden? 

• Waar gaat de paashaas ze 
nu weer verstoppen? 

• Met carnaval veel 
belangstelling voor de das. 

• Bladzijde 12 en 13 voor 
weer een geweldig feest. 



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

Druk & technische realisatie 

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

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

Gezocht 

GEZOCHT: SPORTIEVE HEREN 
 
Een sportclubje voor heren kan nog wat nieuwe 
leden gebruiken. 
Bent u 40 jaar of ouder en wilt u wat aan uw 
conditie gaan doen, dan is dit de ideale gelegenheid. 
Het clubje sport wekelijks op dinsdag avond van 
21.00 tot 22.00 uur in de sporthal van Knegsel, 
welke gelegen is achter de basisschool. 
Het eerste half uur wordt besteed aan opwarming en 
spieroefeningen. 
Het tweede half uur wordt er een partijtje gespeeld 
wat wekelijks varieert. 
Dit kan bijvoorbeeld basketbal, zaalvoetbal, 
zaalhockey, korfbal of iets dergelijks zijn. 
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. De 
contributie bedraagt slechts €70,00 per jaar. 
Voor dit bedrag wordt tevens op de laatste 
dinsdagavond vóór de zomervakantie een fietstocht  
georganiseerd, welke wordt afgesloten met een 
hapje en een drankje. 
Weet u niet zeker of dit geschikt voor u is, dan kunt 
u 2x gratis mee sporten. 
Kom gerust op dinsdag avond van 21.00 tot 22.00 
uur eens kijken in de sporthal van Knegsel 
Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden dan kunt 
kontakt opnemen met; 
André van den Boogaard : ( 040 - 254 23 49 
avdbooga@zonnet.nl 

Sportieve oproep 

Wist u dat….. 
Goedendag Oerse Lezers; 
Ik zou graag oproepen/verwijzen aan alle 
Oerlenaren dat er sinds kort een nieuwe buslijn 18 is 
die stopt bij de kinderboerderij overdag komt hij er 
elk kwartier en brengt je voor een spotprijsje naar 
het station dus Oerlenaren/Lezers van de Koers van 
Oers maak er gebruik van, dan blijft deze geweldige 
buslijn daar komen. 
  
Victor de Kort. 

Hulp gevraagd 
Iemand die op donderdag mee kan helpen in de 
stallen, en het leuk vindt om regelmatig mee een 
bosrit te maken. Enige ervaring met paarden is 
vereist, leeftijd vanaf 15 jaar. Meer 
info; marielle.vaneerd@online.nl 

Te huur aangeboden 
Een 4-6 persoons huisje in Zeeland, Renesse op 
gezinscamping Julianahoeve. 
Mooi gezellig huisje met eigen toilet en douche. 
Zeer kindvriendelijk, vele speeltuintjes, sportvelden, 
zwembad, supermarkt enz. enz. op de camping 
aanwezig. Loopafstand van zowel de zee  als  van 
het centrum. Mooi gelegen. 
  
Kosten: € 450,= per week, incl gas, water, 
elektriciteit. 
  
Bel voor meer informatie met Fam. Roggeveen. 
( 040-2052790 of 06-15093206. 
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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

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: 
 

 
Beste” Koers”lezers 
 
Maarten van de Sande stamt uit een echte 
slagersfamilie. Vader Jan nam rond de jaren ’60 de 
slachterij van Driekske Aarts over die toen nog 
gevestigd was aan de paleisstraat 1 in Oerle. Na een 
paar jaar bouwde hij een nieuwe Keurslagerij aan de 
Oude Kerkstraat 4 (tegen over de pastoor). Zoon 
Maarten kwam na bij diverse slagers het vak geleerd 
te hebben bij pa mee in het bedrijf en vanaf 1988 
runden ze samen met hun echtgenotes de tent. In 
1994 kreeg Maarten de plannen om in de 
citypassage in Veldhoven een 2e winkel te openen 

en vader Jan hing zijn messen aan de wilgen. Na  
4 jaar werd moeder Jo op ludieke wijze met 
pensioen gestuurd en werd de winkel in Oerle 
definitief gesloten. In 2004 werd besloten om de 
winkel in Veldhoven ook van de hand te doen omdat 
het “gezinsleven” onder druk stond. Temeer omdat 
ze veel te weinig tijd hadden voor de dingen naast 
het werken. Vanaf die tijd is hij zich gaan 
specialiseren op de toelevering aan bedrijven en 
particulieren vanuit de nieuwe werkplaats achter het 
woonhuis aan de Oude Kerkstraat 4  in Oerle. 
Deze werkplaats voldoet aan de strengste EEG eisen 
en staat onder controle van de voedsel en 
warenautoriteiten (VWA).Vanuit de werkplaats 
worden diverse bedrijven beleverd van diverse 
vleessoorten, daarnaast levert Maarten ook diverse 
“vleespakketten” aan particulieren, variërend van 
groot tot klein. In de zomer is hij “het adres” voor 
het  beste barbecue vlees (en vis)en de complete 
verzorging daarvan  tegen een zeer concurrerende 
prijs. 
Informeer vrijblijvend eens naar de mogelijkheden. 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Maarten in zijn werkplaats 
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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 

De wandeling 

Stinzenwandeling bij landgoed Heerenbeek  
  
Heerenbeek 
Dit is de naam van een landgoed dat is gelegen 
tussen Oirschot/Best en Boxtel. Het vormt samen 
met het natuurgebied de Mortelen het grootste 
landschapsreservaat van Noord-Brabant. 
 
De geschiedenis van dit landgoed voert terug tot 
1303. In dat jaar schonk Hertog Jan II van Brabant 
80 bunder land in de herdgang Straten aan de Abdij 
van ’t Park te Heverlee. Dit bestond waarschijnlijk 
uit moerassig bos en heide. In 1650 is er sprake van 
een hoeve Heerenbeek. 
In 1760 kwam deze hoeve in handen van Marcellus 
van Bles, die Heer van Moergestel was. Deze zette 
het boerenland en de heide om in een landgoed. Hij 
liet een groot herenhuis bouwen en dit is de 
voorloper van het huidige landhuis, dat in 1864 werd 
gebouwd door Jan Philip de Girard de Mielet van 
Coehoorn. 
 
Het landhuis is een gemeentelijk monument dat 
witte gepleisterde muren en hangtorens heeft en 
daardoor op een kasteeltje lijkt. In 1998 heeft hier 
een brand gewoed die het huis geheel verwoestte, 
waarna het weer werd opgebouwd. 
 
Stinzenplantenwandeling 
Bij zo’n oud landgoed groeien vaak zogenaamde 
stinzenplanten. Dit zijn in de regel planten met 
opvallende bloemen, zoals sneeuwklokje, crocus, 
bosanemoon, slanke sleutelbloem en maarts 
viooltje. Het woord stinzenplant, komt van het het 
Friese woord stins (steenhuis), dat slaat op een 
versterkt en met stenen gebouwd huis. Dit waren de 
woningen van adellijke of aanzienlijke heren die 
dikwijls landgoederen bezaten. 
 

Als de zon zich van de goede kant laat zien in het 
vroege voorjaar, staan deze stinzenplanten in zeer 
grote aantallen in bloei. Onder de bomen en langs 
de paden, velden vol met witte bosanemoon, gele 
sleutelbloemen of kleine paarse viooltjes. Een 
prachtig gezicht en dat maakt een wandeling in de 
omgeving van dit landgoed aantrekkelijk. 

Foto: boerencrocus 
 
Ligging en wandelmogelijkheden 
Vanuit Oerle ga je via de Oirschotse hei naar 
Oirschot en volg je in Oirschot de richting 
Spoordonk. Vervolgens kom je bij een rotonde waar 
richting Boxtel staat aangegeven. Je bent nu op de 
Oude Grintweg, de weg van Oirschot naar Boxtel. Na 
ongeveer 2 km rechtsaf de Fransman op en na ong. 
1 km links de papketel op. Na een halve kilometer 
bent u bij de Lopensestraat 3. 
 
Vanaf de boerderij aan de Lopensestraat no. 3 in 
Oirschot begint een wandelroute. Op het  infopaneel 
kunt u kiezen uit een gele route van 5 km en een 
blauwe route van 3 km. Er is tevens een route 
uitgezet die gebruikt kan worden door rolstoelers. 
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Parochieberichten: 

Overleden: 
† Mien van Lieshout – van de Goor, weduwe van 

Theo van Lieshout, WZC Wissehaege, voorheen 
Huygenshof 1 – Veldhoven  (95 jaar).    

 
Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
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 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
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.  
 
Week van  28 maart tot en met 3 april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor W. Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor W. Smulders (Convocamus). 
vr 19.30 uur 3 april Vormselviering met   
 Vormheer J. Schepers, pastoor W. Smulders en 

M. Sanders, pastoraal werker (The Unity) 
 
Weekeinde van  4 – 5 april:  Palmzondag 
za 19.00 uur: Woordcommunieviering met  
 M. Sanders Pastoraal werker (St. Janskoor) 

Presentatieviering communiekanten Zonderwijk/ 
’t Look. Ook zegenen van de Palmtakken 

zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. 
Smulders. Ook zegenen van de Palmtakken. 

 
Goede Week   (7 – 13 april) 
di 19.00 uur Boeteviering met pastor  
 W. Smulders in de H. Caeciliakerk 
do 19.00 uur: Witte Donderdag: Eucharistieviering 

met pastoor W. Smulders (Convocamus). 
vr  15.00 uur: Goede Vrijdag:     Kruiswegviering 

met pastoor W. Smulders. 
 
vr  19.00 uur. Goede Vrijdag       

Lijdensherdenking met pastoor W. Smulders  
 in de H. Caeciliakerk 
za 22.00 uur: Paaswake:  Eucharistieviering met 

pastor J. Tonino (St. Janskoor). 

zo 10.15 uur: PASEN: Eucharistieviering met 
pastor J. Tonino (Convocamus). 

ma 10.15 uur: 2e Paasdag: Eucharistieviering  
 met pastoor W. Smulders.  
 
Weekeinde van 18 – 19 april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Woordcommunieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker 
zo  12.00 uur: Eerste H. Communie: 

Eucharistieviering met pastoor W. Smulders en 
M. Sanders, pastoraal werker (The Unity).  
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Voorstellen vormelingen. 
 
Op zaterdag 14 februari hebben 20 kinderen zich 
voorgesteld als aanstaand vormeling. 
Hun namen zijn: 
 Pim, Laura, Kay, Tom, Meike, Jette, Esther, 
 Bret, Jill, Evie, Sanne, David, Robin, Adri, 
 Michael, Tim, Iris, Sofie, Alexander en 
 Danique. 
 
Het was een sfeervolle viering waarbij drie kinderen 
een stukje muziek lieten horen met hun eigen 
instrument, zeven kinderen hebben voorgelezen en 
waarbij ook Jongerenkoor The Unity hun muzikale 
bijdrage leverde. De mooie silhouetten die op school 
zijn gemaakt zorgden voor een extra persoonlijke 
"noot" tijdens de viering. 
De toediening van het Heilig Vormsel staat gepland 
op vrijdag 3 april a.s. om half 8 in de Sint Jan de 
Doperkerk te Oerle. Op 13 maart om 13.00 uur is de 
laatste van de vijf voorbereidingsbijeenkomsten met 
de vormelingen apart. Op 16 maart om 18.30 uur is 
er nog een ouder-kindavond gepland om halfzeven 
bij ons op de basisschool in Oerle. 

Voorstellen vormelingen DCE 

Bijzondere gasten 
 
Het zijn vaak bijzondere ontmoetingen die je in een 
inloophuis kunt hebben.  
Jacques vertelde dat hij een ontmoeting had gehad 
met Jezus en met de aartsengel Michaël.  
Hij zei dat Jezus wel zachtmoedig was maar ook erg 
radicaal en dat hij van hem verwachtte dat hij zich 
goed zou gedragen. Jacques is een bijzonder mens, 
met veel gevoel voor humor, al heeft hij geen 
gemakkelijk leven.  
Johan is een kunstenaar die prachtig kan schilderen. 
En hij kan ook dromen uitleggen.  
Anja heeft een vriendje die haar altijd vergezelde. 
Het was een witte rat en die zat dan op haar 
schouder. Nou dat gaf wel trammelant. Want als 
zelfs een olifant bang is voor een muis, wat kun je 
dan van mensen verwachten bij het zien van een 
rat? Maar het is een heel tam beestje en hij 
betekent heel veel voor haar. Wij hebben haar al 
heel lang niet meer gezien. Hoe zou het met haar 
zijn? 
Het gebeurt nogal eens in inloophuizen, dat een 
bezoeker regelmatig komt en dan zomaar weer 
wegblijft. Wij hopen dat onze gastvrijheid en zorg 
wat betekend hebben voor onze gast. Voor ons was 
het een verrijking. Het zijn altijd wederzijdse 
ervaringen. Kerkzijn in de binnenstad heeft niets 
zweverigs of theatraals. Het is heel praktisch en 
geeft vaak verrassende ontmoetingen. 
Namens Diaconaal Centrum Eindhoven  
( 040 2468785  
en Open Huis Sint Cathrien  
( 040 2836457 
Gerard van Gurp  
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Het interview 

‘Draaien in je eigen dorp is speciaal’ 
 
Door Ad Adriaans 
 
Overdag werkt ze voor een bank en ze heeft net een 
tweede HBO studie (Management, Economie en 
Recht) afgesloten. In haar vrije tijd is ze dj en 
draaide ze al eens voor honderdduizend 
muziekliefhebbers in Zwitserland. Jessy Seuntiëns 
(28) draaide in oktober 2007 voor het eerst in haar 
geboortedorp. 
 
Vrouwelijke dj 
 
In 2001 organiseerde haar vriend Daan (Daniel 
June) een evenement waarbij hij het leuk vond om 
eens een vrouwelijke dj te laten draaien. “Ik ben 
gaan oefenen en van het een kwam het ander. De 
mensen vonden het zo leuk om eens een 
vrouwelijke dj aan het werk te zien dat ik na dat 
optreden al meteen werd gevraagd voor een volgend 
evenement: Frequence. Daarna kreeg ik de smaak 
te pakken en is het balletje gaan rollen.” 
 
Trance 
 
Jesselyn zoals haar artiestennaam luidt draait vooral 
(tech)trance. “Toen ik pas begon met draaien had ik 
nog niet echt één bepaalde stijl. Uiteindelijk bleek 
dat ik mezelf het beste kon vinden in het trance 
genre. Dat is stevige muziek met toegankelijke 
elementen, zoals melodieën en vocalen.” Inmiddels 
heeft de blonde Oerlese al in verscheidene Europese 
landen achter de draaitafels gestaan. Ook heeft ze 
een tour door Australië gemaakt. “Het zijn allemaal  

 
 
speciale optredens, maar het optreden in de Club 
Family in Brisbane en de Streetparade door Zurich 
vond ik het mooiste.” 
 
Village Dance 
 
Kun je je als vrouw makkelijk staande houden 
tussen al dat mannelijk geweld? “Ja hoor! Ze zijn 
allemaal hartstikke aardig. Maar de mensen 
beoordelen je toch op de set die je gedraaid hebt 
ongeacht of je een vrouw bent of niet.” 
Vrijdag 19 oktober 2007 draaide Jesselyn met 
ondermeer Marcel Woods en Randy Katana tijdens 
Village Dance dat gehouden werd in de voormalige 
hal van Peelen Staalbouw aan de Zandoerleseweg. 
“Daar had ik veel zin in. Ik kom overal, maar 
draaien in je eigen dorp is toch wel speciaal. Het is 
een prachtige locatie. De hal was omgebouwd tot 
een complete club, compleet met dj’s, danseressen 
en een mooie aankleding. Ik heb het draaien daar 
als heel erg leuk ervaren. Nog steeds krijg ik 
enthousiaste reacties op dat feest.” 

 
 
Produceren 
 
Sinds 2003 heeft de Oerlese zich, samen met Michel 
Pollen, ook bezig gehouden met het produceren van 
platen. Inmiddels heeft ze er al een aantal op haar 
naam staan welke te horen waren op de radiozender 

Jessie volop in actie 

Jesselyn achter de draaitafel 
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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 

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

SLAM FM. “Ooit hoop ik fulltime met muziek bezig te 
kunnen zijn. Tot die tijd wil ik niet op één paard 
wedden en investeer ik ook tijd in een baan en 
studie.” 
 
SPRfresh 
 
Inmiddels is Jessy samen met haar vriend Daan 
weer iets nieuws begonnen. “Daan en ik zijn het 
gezicht van SPRfresh. Het is een nieuw project van 
vier grootheden uit de dancewereld. Daan en ik zijn 
de enige twee binnen SPRfresh die draaien. Enkele 
producers maken platen voor ons. Vanaf nu behoren 
we tot de ‘artiestenstal’ van Marcel Woods. Hij ziet 
veel potentie in ons en hij zal ons introduceren 
binnen zijn eigen netwerk.” 
 
Techhouse 
 
De stijl die we draaien is Techhouse.  Onze eerste 
plaat, genaamd ‘TMRROW’, is tevens de themaplaat 
voor XFM Xnergy. Een non-stop dance evenement 
dat op 14 maart in het Klokgebouw te Eindhoven 
wordt gehouden. Met klinkers spreek je het uit als 
‘Tomorrow’ maar de grap is dat we uit het eerste 
deel van de naam altijd de klinkers zullen 
verwijderen: SPRfresh, TMRROW). XFM wordt ons 
debuut.” 
 
Het buitenland is wat Jessy betreft nog steeds in 
beeld. “Het doel is uiteindelijk ons weer te gaan 
richten op het buitenland. Bijvoorbeeld het dj 
walhalla Bizar maar Australië was toch ook wel voor 
herhaling vatbaar.” 

Nieuwe tenues 

Alweer een Bio team in tenue! 
 
Alweer een Bio team in tenue! Dit keer zijn de 
speelsters van het team van Yvonne Wagtmans en 
Carlijn de Kort de gelukkigen! Wat zien ze er super 
uit in hun nieuwe tenues! Het Bio C1 team heeft een 
compleet nieuwe outfit gekregen! Bedankt sponsors: 
Karin Heezen, Hans v.d. Hurk en Van de Vorst PR. 
 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O

De trotse dames in hun tenue. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

 

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 

Motortoertocht 

14 juni: Rabo motortoertocht…. en meer! 
 
In het teken van hun programma “voor elk wat 
wils”, wat door de Rabobank Oerle-Wintelre 
vanwege hun honderdjarig bestaan aan de bevolking 
van beide dorpen wordt aangeboden, zijn de 
motorliefhebbers niet vergeten! 
Op 14 juni wordt door M.V. Wintelre, samen met de 
“Oerse Motortoertochten” een programma aan 
motoractiviteiten gepresenteerd dat aansluit op de 
feestweek van de Rabo en tegelijk zal worden 
gehouden met de fietstocht. 
 
Welke activiteiten zullen we organiseren? 
1. Een motortoertocht, vanaf 9.00 uur tot        

ca. 16.00 uur. Een mooie rit waarna de 
motoren “ter bezichtiging door het publiek” 
worden opgesteld bij de feesttent. Iedere 
deelnemer krijgt tevens een plaquette en een 
mooie foto. 

2. Zuigerwerpen, wie gooit dit onderdeel het 
verste weg? 

3. Verkiezing van de Rabo-motorrijder/rijdster 
van 2009 (deze titel blijft 100 jaar gelden!). 

4. Wedstrijd “zelf een motor bouwen”, dit 
voertuig moet zelfrijdend zijn, minimaal  

 1 persoon kunnen vervoeren, indien mogelijk 
ook nog “groen”, duurzaam en 

milieuvriendelijk, zijn maar vooral: het moet 
eruit zien als een motor. 

Hiervoor zijn mooie prijzen in het vooruitzicht 
gesteld! 
 
Voor het laatste onderdeel kunnen teams zich 
opgeven. Hier is natuurlijk wel haast bij geboden, op 
14 juni moet daar toch een goed eindresultaat 
kunnen worden getoond! 
Aanmelden kun je bij : 
Egbert Daal    ( 040-2053543  of  
Bob van Soolingen  ( 040-2052213  
E-mailen kan ook naar motor@egbert-daal.nl of  
bobvansoolingen@wanadoo.nl  
 
Het motorgebeuren wordt door MotoModa 
(onderneming van 2 dames uit onze regio) 
aangekleed. Zij zullen een presentatie van hun 
prachtige collectie motorkleding en toebehoren laten 
zien. 
 
Dus, zet 14 juni alvast met viltstift op je tank, ga 
een motor bouwen, oefen het werpen, koop alvast 
een pak of helm bij MotoModa en kom naar de 
feesttent in de Biemeren om na afloop gezellig met 
de fietsers zonder motor van de Rabo-BBQ te 
genieten! 
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Carnaval in Oers 
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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 

Les petits as 

Verslag Les Petits As (Jeugd WK Junioren 
rolstoeltennis) 
Van 29 januari t/m 1 februari heb ik de Junior 
Masters gespeeld in Tarbes. Dit is het eigenlijk het 
WK Jeugd rolstoeltennis. Aan dit toernooi namen 
zowel valide spelers als rollers deel. Alleen de eerste 
4 van de jeugd wereldranglijst mochten deelnemen 
en ik was als vierde geplaatst. 
In eerste instantie zouden we op zondag met het 
vliegtuig gaan maar omdat de vliegmaatschappij 
onze rolstoelen had geweigerd, moesten we met een 
gehuurde bus. We vertrokken zaterdag vanuit het 
Brabants Open in Valkenswaard. Na de hele avond 
te hebben gereden, besloten we om te gaan 
overnachten in Chateauroux, een dorpje in 
Frankrijk. Aangezien het al twee uur ’s nachts was, 
was er niemand meer in het hotel aanwezig. Buiten 
stond een automaat waar je een code kon krijgen 
als je betaald had en vervolgens daarmee naar 
binnen kon. Toen we betaald hadden bleek de 
printer stuk te zijn dus zaten we zonder code. Dat 
was flink balen! Gelukkig hing er een bel en konden 
we iemand om hulp vragen. Het was duidelijk dat de 
mensen van de receptie geen zin in ons hadden. Ze 
hebben wel twee keer de telefoon neer gelegd. De 
derde keer kregen we het vrouwtje een beetje boos 
aan de telefoon en gaf ze ons gelukkig de code. Dat 
was echt wel even fijn, in bed liggen! 
De volgende dag zijn we rond 15:00 uur 
aangekomen in Tarbes. Om 17:00 uur begon de 
openingsceremonie. Hier werden de verschillende 
landen voorgesteld. 
          
Na maandag ochtend uitgeslapen te hebben en een 
heerlijk ontbijt te hebben gehad, zijn we naar onze 
trainingsbanen gegaan. We zijn gaan lunchen in de 
voetbalkantine. De jongens die hier vorig jaar 
waren, vertelde dat het eten niet lekker was. Maar 
het viel echt heel erg mee. Alleen was het jammer 
dat wij dat pas laat door hadden. Als eerste kregen 
we namelijk stukjes pizza met koude schotel en 

salade. Dat was best lekker.  We dachten dat het 
alles was omdat er zo veel stond, dus wij ons 
helemaal vol eten. Komt er even later de volgende 
gang. Heerlijke kippenboutjes met een soort van 
gegratineerde aardappels. Dat was jammer want 
toen hadden we geen honger meer.  
Vervolgens zijn we gaan trainen. Echt niet normaal 
zo’n mooie accomodatie! Er was waar wij (de rollers) 
trainden één binnenbaan en één buitenbaan. Hier in 
Frankrijk is dat dus gewoon een tennisvereniging! 
Later zijn we naar het “echte” tennispark gegaan om 
te eten 
De dinsdag en woensdag zagen er ongeveer 
hetzelfde uit alleen moesten we hier ’s ochtends 
trainen. 
Woensdag middag zijn we naar Lourdes geweest. Ik 
had er veel verhalen over gehoord en ik had er 
eigenlijk meer van verwacht. Het was niet druk en 
het regende hard, maar ik vond het toch leuk om 
daar een keer geweest te zijn. 
Donderdag begon het toernooi. De eerste wedstrijd 
moest ik spelen tegen de als eerste geplaatste 
Engelse Jordanne Whiley. Ik heb deze wedstrijd 
verloren met 6-1 6-1. 

Het Nederlands team 

In actie 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Vrijdag heb ik verloren van Engelse Louise Hunt met 
6-2 3-6 6-3. We hadden een scheidsrechter die zijn 
blindegeleide hond en stok volgens mij buiten had 
gelaten. Tjonge jonge wat was die bijziend! Maar dit 
was zowel in het voor- als het nadeel van Louise en 
mij. Toch was het verlies eigenlijk onnodig. 
 
Toen ik zaterdag ochtend beneden in het hotel 
kwam stonk het zo erg! Ik keek naar buiten en zag 
dat er mensen met vuurwerk en stinkbommen aan 
het gooien waren. Er was een demonstratie aan de 
gang tegen de president Sarkozy. Even leek het 
erop dat ik tv zat te kijken.  Ik ging naar buiten en 

overal waar ik keek waren mensen. Hier moesten 
wij dus door om bij het tennispark te komen. 
Uiteindelijk aangekomen moest ik spelen tegen de 
Amerikaanse Mackenzie Soldan. Die wedstrijd heb ik 
gewonnen met 7-5 0-6 6-2 en bereikte daarmee de 
derde plaats. 
‘s Middags moest ik dubbelen. Samen met 
Mackenzie Soldan tegen Jordanne Whiley en Louise 
Hunt. We hebben goed gespeeld maar verloren met 
6-2 6-4. Toen we aan het eind van de middag terug 
wilde naar het hotel konden we geen vervoer 
krijgen. Paul-Henri Mathieu en Julien Benneteau 
(twee beroemde Franse tennissers) zouden komen.  
We konden pas weg als zij binnen waren. Tom (een 
Nederlandse jongen die ook mee was) en ik zijn 
midden in het gangpad blijven staan en ja hoor, ze 
kwamen naar ons toe. 
 
‘s Avonds zijn we terug naar het park gegaan en 
hebben we naar een demonstratie van Paul-Henri 
Mathieu en Julien Benneteau gekeken. Ook de 
finalisten bij de rollers en lopers mochten meedoen. 

Zondag was de finale dag. Ik hoefde niet meer te 
spelen. Eerst heb ik gekeken naar de rollers en 
daarna naar de valide finales. Dat was echt mooi om 
te zien! Ongelofelijk hoe goed die kunnen tennissen! 
Bij de jongens is Nikola Milojevic eerste geworden 
en bij de meisjes Yulia Putintseva. 

 
                                                                          
‘s Avonds zijn we naar het feest geweest. Rond  
1:00 uur zijn we aangereden naar huis. Het was een 
vermoeiende maar ook zeer lachwekkende  terugrit!  
Wat kunnen die coaches Ajen en Hans-Jurgen 
grappig zijn zeg! Uiteindelijk ben ik om 16:15 uur 
thuis aangekomen. Thuis was ik zeer welkom, 
vooraan in Oerle stond mijn naam op het 
publicatiebord! 
 
Ik ben erg blij dat ik derde ben geworden op dit 
jeugd WK.  Het was een zeer geslaagd toernooi!  Het 
was kei gezellig en ik heb veel nieuwe ervaringen 

opgedaan.  Groetjes 
Brechje 
 
P.S. Sinds kort heb ik 
een eigen website 
(www.berchjewidlak.nl). 
Wil van de Vorst PR en 
reclameburo Questo uit 
Eersel hebben mij 
hierbij grandioos 
geholpen. Bedankt! 

Met Paul Henrie Mathieu en Julien Benneteau 

De prijsuitreiking 
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Hoogeind Keramiek 

Hoogeind Keramiek 
 
‘Ik zoek niet, ik vind’ is een uitspraak van 
Picasso die heel herkenbaar is voor Jeske 
Snoeren. De keramiste woont met haar man 
Ruud sinds vier jaar aan het Hoogeind. Het 
gastenverblijf dat ze er aantrof is inmiddels 
omgetoverd in een sjieke expositieruimte. 
 
Door Ad Adriaans 
 
“Vanaf 2001 heb ik vier jaar lang lessen gevolgd bij 
twee kunstenaars in het vervaardigen van 
keramiek”, zegt Jeske, die in het dagelijks leven 
werkzaam is op de revalidatieafdeling van 
verpleeghuis Wissehaege in Eindhoven.. Het is een 
ambacht dat je onder de knie moet zien te krijgen. 
Ik ben gefascineerd door het proces om van een 
vormeloze homp klei tot een gewenste vorm en 
uiterlijk te komen. De verandering van de kleuren 
door het te bakken en te bewerken met glazuur, 
oxides, pigmenten en engobe, boeit mij evenzeer. 
Experimenteren en grenzen verkennen, daar hou ik 
van, en dat alles in klei.” 
 
Haar stijl is zowel abstract als figuratief. 
Inspiratiebronnen zijn voor Jeske de mens met zijn 
emoties en de natuur om ons heen. “In 2004 en 
2005 nam ik deel aan een groepsexpositie in de 
bibliotheek in Eindhoven. Vanaf toen is het balletje 
gaan rollen. Een collega op mijn werk nam afscheid 
en ik werd gevraagd om voor haar een beeld te 
maken. Ook voor een opleidingsinstituut in 
Eindhoven maakte ik een beeld.” 

Eind 2008 was Hoogeind Keramiek opgenomen in de 
eerste Kunstzinnige Kerst- en Nieuwjaarswandeling. 
Dat bleek een groot succes en de wandeling zal dit 
jaar weer op het programma staan. “Gedurende vijf 
middagen heb ik hier 225 bezoekers mogen 
ontvangen. Daar was ik heel tevreden mee. De 
mensen werden verwend met koffie en glühwein. Er 
waren veel leuke ontmoetingen bij. Tijdens deze 
dagen heb ik veel aandacht voor mijn werken gehad 
en het leverde me ook nog een opdracht op.” 
 
Met Pasen houdt Hoogeind Keramiek een 
voorjaarsexpositie. Op 11, 12 en 13 april zijn 
bezoekers welkom van 12.00 tot 17.00 uur op het 
adres Hoogeind 24. 
 
Vanaf de voorjaarsexpositie is Hoogeind Keramiek 
tot en met september wekelijks geopend op 
vrijdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur. In die 
periode is het werk van Jeske ook ieder tweede 
weekend van de maand te bezichtigen op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Een 
tussentijds bezoek is alleen mogelijk op afspraak. 
 
Kunstwerken van Jeske Snoeren zijn ook te 
bezichtigen op de site: www.seesle.nl. Kijk bij ‘zoek 
op kunstenaar’ bij de letter ‘J’ en zoek naar Jeske. 
 
Hoogeind Keramiek 
Hoogeind 24 
5507 PW  Veldhoven 
Tel: 040-2953950. 

Jeske Snoeren 
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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. 

Oerse horeca hoera! 
 
Ik weet nog goed dat tante Trees 
een café had in Oers: Café De Linde. Ik was nog 
maar een menneke van een jaar of 6. Vooral het 
grote aquarium bij het biljart staat me nog helder 
voor ogen. Het zat vol maanvissen. Achter de deur 
met bordje Privé lag een piepklein keukentje wat 
ook dienst deed als woonkamer. De vissen hadden 
meer ruimte dan tante Trees met haar gezin. Maar 
het was er wel berengezellig. 
 
Later, toen ik een menneke was van een jaar of 16, 
ging ik naar Dancing De Kers (nu met eetcafé). Om 
te kijken naar Cosmo die keigoeie muziek maakte. 
De hele avond zat ik met open mond naar de gitarist 
te gapen. Geen meid gezien... Tien jaar later stond 
ik samen met Adriënne te kokkerellen in Herberg In 
’t Zandt (nu de Dorpsherberg). Om Tinus Jacobs te 
helpen van zijn café een eetcafé te maken. 
Weer tien jaar later werd d’Ouw School ons 
stamcafé. Een nieuwe generatie ging aan de slag om 
van Oerle weer Oers te maken. Toen werd het pas 
echt gezellig: met allerlei comités gingen we uit eten 
bij De Uitdaging en vierden we Oers Kermis in De 
Tamboer. 
Op een gegeven moment werden we zelfs sportief 
en startten we met 40 mannen en vrouwen in de 
kantine van de Molenvelden voor een pittige  
ATB-tocht. En nog steeds halen we iedere zondag, 
lekker makkelijk, een pizza bij Samos of een frietje 
bij Marcel. 
Veel Oerlenaren hebben net als ik mooie 
herinneringen aan de Oerse horeca. Onderzoek heeft 
aangetoond dat goede horeca bepalend is voor het 
welzijn van een dorp. Daar moeten we dus zuinig op 
zijn. Vandaar mijn oproep: ga nóg vaker uit, maar 
wel binnen Oers! Da’s goed voor ons dorp. 
Ik wil later, als ik een menneke ben van 86 D.V., 
nog steeds kunnen roepen: Oerse horeca hoera! 

Koers cultuur 

Een druppel, een parel, 
schitterend in het zonlicht, 
kleuren weerkaatsend 
die we anders niet zien. 
  
Opwellend uit de droge bodem, 
zoekend naar een weg, 
groter worden, 
wegstromen als rivier. 
  
De dorstige grond, 
hunkerend in zich opnemend 
het zo kostbare vocht. 
  
Gedrenkte aarde die vrij geeft 
de te lang liggende zaden, 
door water kiemkracht gekregen 
en groeiend tot volle wasdom. 
 
De ogenschijnlijk dode natuur, 
zomaar vol leven, 
water vol van vissen en planten. 
 
De oevers vol weelderige bomen. 
Alles door die ene druppel water, 
die ergens uit de bodem op kwam wellen. 
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Paaseieren zoeken 

1e Paasdag  
paaseieren zoeken 
 
Zondag 12 april is het weer 
zover, dan komt de 
paashaas weer naar Oerle!  
 
Alle peuters, kleuters en 
kinderen t/m groep 4  
van de basisschool zijn van 
harte welkom om samen met de paashaas eieren te 
gaan zoeken in het Oerse paasbos. 
Dus kinderen, neem je mandje mee en ga samen 
met de paashaas op zoek naar het gouden ei.  
 
We verzamelen op zondag om 13.00 uur bij  
Dorpscentrum D’Ouw School en wandelen dan 
gezamenlijk naar het paasbos. We hopen dat er heel 
veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s meegaan. 
 
Tip: neem een kannetje koffie, thee of ranja mee.  
 
 
TOT ZONDAG 12 april!! 
 

STICHTING JEUGDBELANGEN OERLE 

Geiten kijkdagen 

Geitenkijkdagen 2009 
 
Het is weer zover, de eerste lammetjes van 2009 
zijn alweer geboren bij ’t Geitenboerke in Oerle
(Veldhoven). 
 
Na de successen van 2006, 2007 en 2008 worden 
ook in 2009 weer 11 geitenkijkdagen georganiseerd, 
op deze 11 zondagen kunnen opa’s, oma’s, papa’s, 
mama’s en kinderen alles te weten komen over de 
melkgeitenhouderij. 
 
Maar dat is niet alles, er kan gespeeld worden in de 
(indoor)speeltuin, springen op het grote 
springkussen, kinderen kunnen lammetjes de fles 
geven, brokjes voeren aan de grote geiten en 
genieten van een lekker geitenijsje op het 
boerenterras. 
 
De kans is groot dat je ook kunt zien hoe een 
lammetje geboren worden. Tijdens het voorjaar 
komen namelijk 700 lammetjes ter wereld. 
 
Ben je nieuwsgierig? Kom dan tussen zondag  
1 maart en zondag 10 mei (moederdag) naar het 
Geitenboerke op Toterfout 13 in Oerle. 
Op eerste Paasdag zijn wij geopend, op tweede 
Paasdag gesloten. 
Van 13.30 t/m 17.00 uur is onze boerderij geopend. 
Entree: 1 euro p.p. 
Bekijk onze website www.geitenboerke.nl voor meer 
informatie of ( 040-2053110 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

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: 
 
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, Autocross en 
Brandweerdemonstraties! 
Alle remmen gaan los tijdens dit gigantische 
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 bij de spectaculaire Autocross zullen alle 
remmen los gaan! 
 
En of dat nog niet genoeg is zal voor ook nog 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 

Boekenmarkt 
Zoals bekend neemt ook de Koers van Oers deel aan 
de braderie door middel van de boekenmarkt  
(zie ook 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 
 
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 19.30 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  

Een traditie: Oerse Braderie 
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Senna weer in de prijzen 

Weer prijs voor Senna van Eerd 
 
Zaterdag 7 februari vonden de Brabantse 
kampioenschappen springen voor pony’s plaats. 
Senna van Eerd van ponyclub De Hinnikers uit Oerle 
was eerder met haar pony Snow kringkampioen 
springen in de klasse AB geworden van de kring 
Eindhoven, en daardoor afgevaardigd voor deze 
kampioenschappen. 
Senna en Snow zijn  succesvol team. Net 2 weken 
geleden werden Senna en Snow Brabants Kampioen 
dressuur in de AL1 en ook nu reden/sprongen ze 
naar een podiumplaats! 
Senna reed met Snow als eerste een foutloos 
parcours en plaatste zich hiermee voor de barrage. 
Ook de barrage was foutloos en met 96,5 stijlpunten  
goed voor een 3e prijs. 

Ponyclub De Hinnikers was goed vertegenwoordigd 
op de Brabantse kampioenschappen.  
Ook Jente Tops, kringkampioen in de CB, en Michael 
v/d Velden waren afgevaardigd.  
Jente reed met haar pony Ursula een foutloos 

parcours en barrage. Jente viel helaas net buiten de 
prijzen en eindigde met 96 stijlpunten op een hele 
mooie 7e plaats. Ook Michael reed met zijn pony 
Whoopy, een foutloos parcours en barrage en 
eindigde met 89 stijlpunten op een mooie 14e 
plaats. 

Senna in actie met Snow 

Michael en Jente 
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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

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Ik ben ondertussen al een geruime tijd in China en 
heb alweer het nodige meegemaakt, ervaringen die 
een verhaal in de koers zeker waard zijn! De school 
waar ik hedendaags werkzaam ben heet ‘Sanmenxia 
Foreign Language Middle School’ en mijn klassen 
hebben 50 tot 60 leerlingen per stuk. Neem daarbij 
in beschouwing dat ik twintig verschillende klassen 
per week heb en het rekensommetje vertelt dat ik 
met geen mogelijkheid 1200 namen kan leren, het 
uitspreken van 1 Chinese naam is al een opgaaf op 
zich. Vandaar dat ik me in de les beperk tot knikken 
en wijzen, gebaren die door de kinderen gedwee 
worden opgevolgd. Allicht zijn ’t pubers maar ik 
moet zeggen dat ze hier heel wat strakker in het 
gareel lopen dan in India, waar klassen van 15 
leerlingen soms al chaotisch verliepen. Verschillen in 
standaarden, verschillen in cultuur, het is allemaal 
heel interessant om mee te maken.  
 
De status van internationale filmster die me hier 
wordt opgedrongen werkt niet nadelig in de klas 
moet ik zeggen, hoewel het misschien een 
subjectieve perceptie is die los staat van het feit dat 
scholieren in China gewoon goed luisteren. Ik ben de 
eerste week regelmatig gecornerd door hordes 
kinderen met pen en papier, op jacht naar een 
handtekening. Tijdens mijn eerste zaterdag speelde 
ik een potje voetbal op het sportveld hier en binnen 
no-time stond er een massa scholieren om me heen, 
later inclusief camera crew. Ook tijdens de lessen 
komt er zo nu en dan een kerel binnen met een 
telelens om rustig foto’s te maken van mijn 
vertoning. Ik moet zeggen dat deze hype gelukkig 
wat afneemt naarmate de tijd voorbijgaat, de 
klassen zijn deze week al normaal te noemen en ik 
ben ervan overtuigd dat te zijner tijd iedereen het 
als vanzelfsprekend zal beschouwen dat ik hier woon 
en werk. Die ervaring heb ik in India ook ondergaan 
en het zal hier niet veel anders zijn in dat opzicht. 
Een gewoonte die hopelijk wel van lange duur is de 

Teun in China 
uitnodiging om dagelijks met de ‘leiders’ van de 
school te mogen lunchen in de ‘VIP kamer’. 
Vergeleken met het voedsel wat de massa hier krijgt 
voorgeschoteld wordt voor de leiders een waar 
koningsmaal bereid waarvan dus ook ik de 
mogelijkheid heb mee te genieten.  
 
Een paar leuke trekjes van de Chinese populatie hier 
zijn het vermelden ook wel waard. Zo wordt er 
rondom lunchtijd wederzijds gegroet met ‘Heb je al 
gegeten?’ en is een van de favoriete drankjes hier 
warm water. Ik heb al verschillende dingen gegeten 
waarvan ik de origine misschien liever niet te weten 
kom en toen ik afgelopen zondag in een stukje kip 
kneep kwam er een wit kwakje uitzetten, betere 
observatie vertelde mij dat het een kippenhoofd 
inclusief snavel was en dat ik zojuist een van de 
ogen uit de schedel had gedrukt. Al met al is het 
eten hier heel prima en ik leef me lekker uit op de 
Chinese gerechten (eindelijk weer Vlees!) Basketbal 
is de grote sport hier dus ik heb mezelf al een 
basketbal eigen gemaakt zodat ik met wat oefenen 
leuk mee kan met de enthousiaste sporters hier.  
 
Afgelopen weekend heb ik mijn eerste reisje 
gebouwd binnen 
China, naar 
Qingdao, bekend 
van het bier en 
de olympische 
spelen 
onderdelen die 
hier zijn 
gehouden. De 
Duitse 
overheersing 
heeft een leuk 
oud binnenstadje 
achtergelaten 
met kerkjes en 
traditionele 
Duitse 
bouwstijlen. Een 
der komende 
weekenden staat 
een reis naar het Tarracotta leger in de planning, 
een van de grootste toeristische trekpleisters van 
China! 
 
Volgende maand meer en beter, voor nu.. 
Groeten uit China! 
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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

Eindhoven Airport 

Uitplaatsing van 35000 vliegbewegingen van 
Schiphol naar Eindhoven Airport 
 
U weet ongetwijfeld dat de heer Alders van het 
Kabinet de opdracht heeft gekregen na te gaan hoe 
70.000 voor Schiphol onrendabele vliegbewegingen 
kunnen worden uitgeplaatst naar de 
luchtvaartterreinen Eindhoven en Lelystad.  
 
Ook voor het woon- en leefklimaat in de gemeente 
Veldhoven zal dit grote gevolgen hebben. Dit zal 
hieronder worden toegelicht aan de hand van een 
aantal plaatjes uit een rapport dat door het bureau 
Decisio B.V. in opdracht van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat is opgesteld. In deze plaatjes 
is de geluidbelasting rond het luchtvaartterrein 
Eindhoven aangegeven volgens de Europese Lden 
norm, waarbij de zones met een zekere hoeveelheid 
geluidbelasting met een bepaalde kleur zijn 
aangegeven. 

 
In het gebied aangegeven 
door CONTOUR_48 loopt 
het deel van de bewoners 
dat ernstige geluidhinder 
ervaart op van  
5 tot 10 %. Dit 
percentage loopt verder 
op tot 20 % binnen het 
gebied aangegeven door 
CONTOUR_53. Het is aan 
de betrokken gemeenten 

om te besluiten of in deze beide gebieden nog wel 
woningbouw mag plaatsvinden. In het gebied 
aangegeven door CONTOUR_58 en daarbinnen 
mogen geen nieuwe woningen meer worden 
gebouwd en moeten bestaande woningen van 
geluidsisolatie worden voorzien. 

In de onderstaande figuur is de huidige 
geluidbelasting ten gevolge van het civiele 
vliegverkeer op het luchtvaartterrein Eindhoven 
weergegeven. 

Figuur 1 Huidige civiele geluidbelasting 
luchtvaartterrein Eindhoven 

 
 
De geluidbelasting is het grootst in het noorden van 
Eindhoven (Acht en Achtse Barrier), het zuiden van 
Best, het noordwesten van Veldhoven en in het 
(dunbevolkte) gebied ten noorden van Eersel.  
 
Deze situatie verandert drastisch wanneer een van 
de scenario’s voor uitplaatsing van vliegbewegingen 
van Schiphol werkelijkheid zou worden. In figuur 2 
hiernaast is aangegeven wat er zou gebeuren bij het 
alternatief waarbij 35.000 vliegbewegingen worden 
uitgeplaatst naar Eindhoven en 35.000 naar 
Lelystad. In dat geval zou heb gebied waar  
5 tot 10 % van de bewoners ernstige hinder ervaren 
zich gaan uitstrekken tot een deel van Son en 
Breugel, grotere delen van Best, Eindhoven Noord 
en Veldhoven, een deel van Eersel, maar ook het 
noorden van de woonkernen van Valkenswaard en 
Dommelen. 
 
In meerdere gemeenten wordt als richtlijn 
aangehouden dat binnen deze gebieden geen 
hoogwaardige woningbouw meer gerealiseerd dient 
te worden. 
 
In het zogenaamde ‘bewonersalternatief’ van 
Schiphol zullen 70.000 vliegbewegingen naar 
Eindhoven worden uitgeplaatst. Als dat wordt 
verwezenlijkt zullen nog grotere gedeelten van de 
hierboven genoemde gemeenten, de noordelijke 
helft van Valkenswaard en Dommelen, maar ook het 
zuiden van de woonkernen Aalst en Waalre in het 
‘hindergebied’ komen te liggen. Dit is te zien in 
figuur 3 op de volgende pagina. Voor de goede orde: 
in deze plaatjes is het militaire vliegverkeer, dat ook 
nog steeds toeneemt, niet eens meegenomen! 
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Figuur 2 Civiele geluidbelasting luchtvaartterrein 
Eindhoven met 35.000 extra vliegbewegingen 

 

Figuur 3 Civiele geluidbelasting luchtvaartterrein 
Eindhoven met 70.000 extra vliegbewegingen 

 
Gesprekspartners van de heer Alders in onze regio 
zijn Eindhoven Airport, de Provincie Noord Brabant, 
de gemeente Eindhoven, de BOW en de Brabantse 
Milieufederatie, terwijl de omliggende ‘dorpen’ (o.a. 
Veldhoven, Eersel, Best, Oirschot, Son en Breugel) 

samen door één persoon zullen worden 
vertegenwoordigd. Verder zullen aanwezig zijn een 
vertegenwoordiger van de SRE, de Brabants 
Zeeuwse Werkgeversorganisatie, de stichting 
Brainport en de Schiphol Group. 
 
U kunt uw zorg over deze ontwikkelingen natuurlijk 
uiten via uw vertegenwoordigers in de plaatselijke, 
regionale of landelijke politiek. De ontwikkelingen 
gaan echter zeer snel. Voor de komende zomer 
moet alles geregeld zijn. Wij zijn er daarom van 
overtuigd dat we regiobreed alle krachten moeten 
mobiliseren en snel en duidelijk moeten laten horen 
hoe we tegen de plannen van Alders aankijken en 
wat we met Eindhoven Airport willen. Daarom 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 en groeperingen zich 
er in zouden moeten kunnen vinden. Het manifest is 
intussen ondertekend door ruim 900 organisaties en 
personen. 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. 
U kunt dit doen als persoon of namens een 
groepering. In ons en uw belang roepen we u op uw 
stem te laten horen. Het is ook van groot belang dat 
alle huisgenoten ieder afzonderlijk dit manifest 
ondertekenen.  
 
Wellicht ten overvloede: de BOW is niet principieel 
tegen groei van Eindhoven Airport. 
Wij weten ook dat deze groei economische 
voordelen heeft voor de regio, ook al zijn die vrij 
beperkt. We vinden echter dat de ontwikkeling van 
Eindhoven Aiport in balans moet zijn met de 
omgeving, dus dat de effecten op het milieu en het 
woon- en leefklimaat op een goede manier in de 
besluitvorming meegewogen moeten worden. Verder 
moet het vliegveld de ‘brainport’ functie van onze 
regio versterken. Het domweg uitplaatsen van voor 
Schiphol onrendabele vliegbewegingen naar 
Eindhoven draagt daar niet toe bij. 
 
Reageer nu: waarborg een gezond en aangenaam 
leefklimaat voor onze (klein)kinderen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van de BOW 
 
 
Voor diegene die geen toegang heeft tot Internet 
volgen hieronder de “10 geboden voor Eindhoven 
Airport” 
 
Schiphol blijft op de achtergrond. Onze regio blijft 
zelf de baas op Eindhoven Airport.  
De bestaande Regionale Overeenkomst blijft 
onverkort van kracht tot er een nieuwe is.  
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Overpeinzingen 

OVERPEINZING….. 
 
Toevallig bladerde ik van de week eens mijn 
overpeinzingen na en wat zag ik  …? Dat zijn er in 
de loop van de tijd al heel wat geworden! 
Meer dan honderd telde ik er in de gauwigheid.  
Toch al heleboel hè, zou ik zo zeggen.  
 
Ja, in januari 2000 verscheen mijn allereerste 
poging om een overpeinzing te schrijven in de Koers 
van Oers en sindsdien kwam er elke maand (af en 
toe een maandje uitgezonderd) een Overpeinzing 
van mij in dit blad te staan.  
Het zou onderhand al een heel boekwerk kunnen 
zijn! 
Wie weet is het wel een ideetje om daar inderdaad 
nog eens een boekwerk van te gaan maken. 
Alhoewel … 
 
Soms ben ik er wel eens benieuwd naar hoeveel 
mensen die Overpeinzingen van mij wel zullen lezen.  
Heel af en toe krijg ik wel eens een reactie van de 
een of ander, die ik toevallig tegenkom, maar over 
het algemeen hoor ik toch weinig over al mijn 
geschrijf.  
Nou neem ik natuurlijk aan, dat wanneer niemand er 
ook maar enige interesse in zou hebben, dat de 
redactie dan wel zou stoppen met die schrijfsels van 
mij te plaatsen. En dat is nog steeds niet gebeurd, 
dus dat zal ik dan maar als een complimentje zien. 
Natuurlijk komen niet al mijn schrijfsels in de Koers 
te staan. Dat zou te veel zijn van het goede en 
waarschijnlijk zijn ook niet al mijn schrijfsels 
interessant voor de mensen uit Oers.  
Er zullen trouwens steeds meer mensen zijn, die 
misschien niet eens meer weten wie ik ben, want 
tenslotte is het al weer even geleden dat ik op het 
Hoogeind woonde.  
In Oers komen doe ik nog regelmatig.  
Normaal gesproken elke maandagmorgen op de 
gymnastiek en dan lekker, onder het genot van een 
kom koffie, even nakeuvelen over de laatste 
nieuwtjes vanuit Oers.  
De laatste paar weken is daar helaas een beetje de 
klad in gekomen vanwege het ziekenhuisverblijf van 
manlief, maar binnenkort hoop ik toch de draad 
weer op te nemen en me weer gewoon in 
gymkleding in d’Ouw School te vertonen. 
 
Ik ben trouwens eens gaan zoeken op Google en 
vond daar geen enkele foto van d’Ouw School. Dat is 
toch een beetje vreemd vind ik.  
Misschien heb ik gewoon niet voldoende gezocht, 
maar in elk geval zal ik eigenhandig er voor gaan 
zorgen dat hier verandering in gaat komen.  
Tenslotte is dit stukje Oers ook beslist wel een 
fotootje waard.  

Thea. 

GLOBE blijft borg staan voor de uitvoering van de 
bestaande en een nieuwe Regionale Overeenkomst. 
Het vliegveld wordt selectief gebruikt: eerst komt 
zakelijk verkeer aan de beurt, dan pas 
vakantievluchten. 
De geluidsruimte voor de burgerluchtvaart blijft zo 
ver mogelijk onder de 4,74 km2.  
De geluidsruimte voor de burgerluchtvaart en het 
militaire verkeer samen blijft onder de 8,0 km2 . 
Het geluid wordt daadwerkelijk gemeten door een 
onafhankelijke instantie. 
Vluchten in de vroege ochtend en de late avond op 
zaterdag en zondag zijn niet nodig voor een zakelijk 
vliegveld. Nachtvluchten blijven verboden. 
De milieueffecten van de groei van het luchtverkeer 
op Eindhoven Airport worden op korte termijn 
volledig gecompenseerd. Binnen 10 jaar wordt alle 
vliegverkeer naar en van Eindhoven Airport 
klimaatneutraal. 
Eindhoven Airport dient op de eerste plaats een 
maatschappelijk doel, zoals bij een Nutsbedrijf. 
 
Het is ook mogelijk om schriftelijk uw steun te 
betuigen door onderstaand formulier zonder 
postzegel op te sturen naar: 
 
Aan de actie 
“De 10 geboden voor Eindhoven Airport” 
Antwoordnummer 10594 
5600 WB Eindhoven 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Ook ik steun deze verklaring van de 10 geboden 
voor Eindhoven Airport 
 
 
Naam :……………………………………………………………… 
 
Adres :……………………………………………………………… 
 
Woonplaats :……………………………………………………………… 
 
E-mail :……………………………………………………………… 
 
 
Laat svp alle huisgenoten mee ondertekenen! 
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Pop in je moerstaal 

Beste vrienden, 
 
Wat ooit begonnen is als een klein clubje Bio-leden 
is nu een groep van 200 mensen die 1x per jaar met 
zijn allen een gezellig avondje uit willen. 
We gaan al enkele jaren met twee 
dubbeldekkerbussen naar de Vrienden van Amstel in 
Ahoy. Nu de Vrienden van Amstel een andere weg 
ingeslagen zijn, gaan we met zijn allen naar Pop in 
je moerstaal in t Gelredome. Iedereen die zin heeft, 
kan zich opgeven en gezellig met ons meegaan. We 
hebben 350 kaartjes. Ook rolstoelplaatsen zijn 
mogelijk. 
 
Wanneer:  zaterdag 23 januari 2010 
Wat: Pop in je moerstaal 
Waar:  Gelredome Arnhem 
Hoe:  met de bus vanaf t kerkplein in Oerle  
Wie:  iedereen die zin heeft 
Kaartjes:  stuur een mail met het  aantal kaartjes 
 dat je wilt bestellen naar: 
 vriendenvanbio@hotmail.com 
Kosten:  € 52 per kaartje (excl. bus) 
Meer info:  www.popinjemoerstaal.nl 
Deadline:  reageer voor 25 maart  
 
Geef je op en ga gezellig met ons mee! 
 
Groetjes namens de organisatie, 
 
Sandra Verkuijlen ( 06-122 46 154 
Of vriendenvanbio@hotmail.com 

Vekemans wandelroute 

Pastoor Vekemansfonds gaat voor meer 
naamsbekendheid… 
 
Het Pastoor Vekemansfonds is bekend om de  
bedragen die jaarlijks worden overgemaakt  naar 
India ten behoeve van de kansarme kinderen. 
Minder bekend is dat het fonds nieuwe “producten” 
in de markt gaat zetten om nog meer van betekenis 
te kunnen zijn voor projecten in India. 
 
Een van die nieuwe producten is een historische 
wandeltocht door Oerle en omgeving. Deze tocht is 
ontwikkeld door Dwaaltuin ’t Oerse Zand en 
aangeboden aan het Pastoor Vekemansfonds. Of 
anders gezegd, deze tocht is genoemd naar Pastoor 
Vekemans. 
 
Zowel het Pastoor Vekemansfonds als de Dwaaltuin 
willen deze tocht nu gaan promoten bij een groot 
publiek. 
Voor scholen is er nu al een project ontwikkeld om 
deze tocht te gaan lopen met het GPS systeem.  
In april aanstaande starten leerlingen van de 
Kempen Campus hiermee. 
 
Daarnaast is de tocht, de Pastoor Vekemans 
wandelroute, opgenomen in het 
Wandelroutenetwerkboekje. Dit boekje is gekoppeld 
aan het Wandelroutenetwerk dat inmiddels al actief 
gewandeld kan worden in Veldhoven en omstreken. 
Het wandelroutenetwerk is officieel geopend op 12 
februari jongstleden. 
Op 29 maart 2009 wordt het 
Wandelroutenetwerkboekje officieel gepresenteerd. 
 
De officiele start van onze Pastoor Vekemans 
wandelroute is op 29 maart 2009. 
Tussen 11.00 en 15.00 uur kunt U starten in de 
Dwaaltuin. Bestuursleden van het  
Pastoor Vekemansfonds zijn dan ook aanwezig om 
nadere uitleg te geven over de doelstellingen van 
het fonds. 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O
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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 

Oranjemarkt 2009 
 
Op donderdag 30 april organiseren wij voor de 17e 
keer de Oranjemarkt in de Veldhovense wijk  
De Berkt. 
De Oranjemarkt is in de loop van de jaren uitge-
groeid tot een van de grotere Veldhovense evene-
menten. Geen entree, veel bezoekers, een prachtige 
locatie en vele activiteiten staan garant voor een 
geslaagde Koninginnedag! 
 
Ook dit jaar zal sprake zijn van een gevarieerd pro-
gramma. De vrijmarkt, van 10.00 tot 17.00 uur, 
vormt, zoals elk jaar, de rode draad van onze markt. 
Op de diverse podia op het terrein vinden optredens 
plaats van onder andere bands, dansscholen, koren 
en dweilorkesten. Primeur op de Oranjemarkt 2009 
is het Kinderplein, waar ’s morgens onder begelei-
ding van de harmonie de kinderoptocht start. Gedu-
rende de dag verzorgen de pupillen van Veldhovense 
dans- en turnverenigingen optredens, zorgen clowns 
voor ballonnenkunstwerkjes en vermaak en worden 
kinderen geschminkt. 
 

Oranjemarkt 

Overzicht op de Oranjemarkt 

Wil je deelnemen aan de vrijmarkt? 
 
Voor een volledige marktkraam van 4 meter 
(inclusief dekzeil) vragen wij een vergoeding van 
€24,00. Een halve kraam kost €13,00. Ook zijn er 
grondplaatsen beschikbaar. Voor volwassenen  
(18 jaar of ouder) kost een grondplaats € 5,00.  
Voor kinderen is een grondplaats gratis. 
 
Contactpersonen voor aanvraag marktkraam: 
 
Pieter de Meijer  ( 040-253 68 42 
Toon Steenbergen  ( 040-844 72 65 
 
Wil je als vrijwilliger iets voor ons betekenen? 
 
De Oranjemarkt wordt mogelijk gemaakt dankzij 
onze vele enthousiaste vrijwilligers. Heb je interesse 
om ook een steentje bij te dragen? Wij hebben hulp 
nodig op 29 of 30 april of 1 mei. 
 
Contactpersoon voor aanmelding als vrijwilli-
ger: 
 
Toon Steenbergen  ( 040-844 72 65 
 
Wij hopen jullie op de Oranjemarkt tegen te komen 
als koper, verkoper, artiest, toeschouwer voor de 
podia, vrijwilliger of gewoon als bezoeker wandelend 
over de markt of zittend op een van onze gezellige 
terrassen. 
 
Tot 30 april!  
Stichting Oranjemarkt Veldhoven 
 
www.OranjemarktVeldhoven.nl 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Dagje stad met T.C.O. 
 
Beste Oerlenaren, 
 
Het dagje in de sneeuw is weer voorbij en de 
volgende activiteit stond weer voor de deur. 
Net zoals gewoonlijk gaan we elk jaar een dagje de 
stad in. Dit jaar gingen we naar Antwerpen. 
Je kon ervoor kiezen om meteen de stad in te gaan 
of eerst naar het leuke Aquatopia. 
In het Aquatopia vond je allemaal verschillende 
soorten vissen en reptielen. 
Je liep er tussen de leguanen en slangen en onder 
de haaien door. 
Na Aquatopia zijn we ook de stad ingegaan. 
We gingen meteen naar de Mac.Donalds, want we 
hadden honger. Daarna gingen we gezellig met ons 
groepje de stad in. We moesten om 15.45 u. weer 
verzamelen bij de bus,zodat we gezamenlijk weer 
naar Oers konden rijden. 
Het was weer een gezellige dag! 
 
Groeten Max en Jan BV. 

Dagje stad (Antwerpen) 
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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

Belangrijke avond 

Belangrijke informatieavond! 
 
Voor alle T.C.O.- leden en hun ouders is er vrijdag 
20 Maart een belangrijke informatieavond. 
Deze is om 20.00 u. bij café De Linde. 
Deze avond wordt er informatie gegeven over de 
braderie en is dus ook belangrijk voor alle 
vrijwilligers die ons daar komen helpen. 
De braderie is een belangrijke activiteit om geld 
binnen te halen om o.a. alle andere activiteiten het 
hele jaar door te kunnen bekostigen. 
Het is dus noodzakelijk dat we ook dit jaar weer veel 
hulp krijgen van alle tieners en hun ouders. We zijn 
ook blij met alle andere vrijwilligers, die ons op deze 
dag weer willen komen helpen. Kijk voor meer 
informatie op onze site; www.tcoerle.nl 
 
Graag tot 20 maart, Bestuur T.C.O. 

Spiegeltje spiegeltje aan de wand 
 
Wie maakt de mooiste, vetste, coolste, gaafste hoed 
van het hele land? 
Dit jaar tijdens de koninginnenacht de  
 

eerste Oerse hoedjes parade 
 

Knutsel, bouw, vouw, verf of timmer een koninklijk 
hoofddeksel. 
Verder op deze avond oud Hollandse spelen met 
leuke prijzen, sport, spel, glitter, glamour voor 
iedereen. 
 
Een spetterend optreden van  
 

DE JONGENS VAN REP 
 

Feest, fun, flexibel, feelgood en vooral veel plezier. 
Dus kom allemaal op woensdag 29 april naar 
de koninginnenacht 2009 in d’Ouw school! 
Het oranje comité 

Koninginnenacht 

De jongens van Rep 
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Oersmakelijk 

Kees Hulshorst 
AP de Bontstraat 13 
 
Recept:  gemarineerde kip 
 
Ingrediënten: 
4 kipfilets 
Ketjap marinade 
2 laurierblaadjes 
4 kruidnagelen 
Flinke scheut witte wijn 
 
Bereidingswijze: 
Kipfilets 2 uur in de marinade leggen. 
In stukjes snijden en aanbakken. 
Dan de marinade, laurierblaadjes, kruidnagelen en 
witte wijn toevoegen. 
Dit alles met de deksel op de pan (regelmatig 
roeren) laten pruttelen tot 
het vlees uit elkaar valt. 
 
Waarom dit recept? 
Omdat Nia graag het recept wilde hebben 
 
Ik geef de pollepel door aan: 
Marianne vd Boomen 
Paleisstraat 8 
Tel: 2052020 
 
Waarom Marianne? 
Ik heb gehoord dat iemand daar heerlijk gegeten 
heeft, omdat daar niet aan Sonja werd gedaan 
 
Ps ook prima in te vriezen, na een avondje stappen 
opwarmen, heerlijk met een broodje 

Ouw (k)oers 

Bron: schoolkoers/koers van oers 1983 nr. 3 
  
Wendie vorstenbosch klas 3 pasen 
  
Pasen begint en dan is het ook vakantie. De 
moeders, en soms de paashaas, verstoppen dingen 
van pasen, bevoorbeeld chocolade eieren. Die vindt 
ik heel lekker., Soms verstopt hij kleine mandjes 
met kleine paaseieren erin. Pasen vind ik het aller 
leukst. Dan gaan we naar het paasbos om eieren te 
zoeken en andere leuke dingen. Soms liggen ze 
achter in het bos. Dan is het moeilijk om te zoeken. 
Soms lagen ze helemaal vooraan. Als we toen naar 
huis gingen dan hadden we een hele zak vol 
chocolade eieren.  Prettig pasen iedereen. 
  
De lente    Roland Das klas 3 
  
De lente begint vandaag. Eerst hadden wij drie 
bomen en nu nog maar een. En ik zelf heb ook een 
tuintje, en nu wordt ie afgebroken. Het tuintje komt 
ergens anders te staan. En ik vind het leuk in de 
lente, dan regent het niet veel. En dan kun je weer 
lekker buiten spelen en je kunt policie en boefje 
spelen en indiaantje en dat vind ik leuk en je kunt 
weer lekker uitrusten in een stoel. En in de winter 
kun je dat niet. 
  
Twan Verblackt op school. 
 
Hoi hier ben ik ik ga jullie iets vertellen over de klas. 
We hebben twee klassen de 2e en de 3e. Jullie niet 
zeker, nee maar bij iedere klas is het anders. We 
zullen het hebben over de speelplaats. Op de 
speelplaats is altijd iets anders. Beyvoorbeeld, 
knikkeren en springtouwen en weet ik veel maar bij 
jullie doen ze het anders. Zo is het toch. Nou dan zal 
ik maar gaan, houdoe.... 
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Vrijwilligers gezocht 

Veldhoven 
 
Een slechtziende vrouw zoekt voor haar 2 zoontjes 
(7 en 4 jaar oud) een vrouwelijke vrijwilligster die 1x 
per 2 weken op woensdagmiddag lekker met ze naar 
buiten gaat. Naar de speeltuin, fietsen, 
kinderboerderij, eendjes voeren. Voor haar is het, 
gezien haar beperking, moeilijk om alleen met ze 
naar buiten te gaan. 
 
Een 38-jarige moeder met een verstandelijke 
beperking zoekt voor haar 2 zoontjes (5 en 7 jaar) 
een vrijwilliger die haar zoontjes op zaterdag van en 
naar een pleeggezin in Eindhoven haalt en brengt. 
Eén van haar zoontjes heeft een verstandelijke 
beperking en ADHD. Voor haar dochter van 8 jaar 
met een verstandelijke beperking zoekt ze een 
vrijwilliger die haar haalt en brengt naar een 
pleeggezin in Tilburg. Het betreft niet dezelfde 
zaterdag als hierboven, daarnaast hoeft het niet elke 
zaterdag, maar volgens een bepaald schema. 
 
Voor een vriendelijke en rustige man (42 jaar) met 
autisme, zijn wij op zoek naar een vrouwelijk maatje 
die samen met hem wil salsadansen. Fotograferen, 
mooie plekjes bezoeken per fiets of een wandeling 
en kunst bekijken en beschouwen, behoren ook tot 
zijn interesses. Mogelijkheden qua tijdstip en dag in 
overleg. 
 
Voor een slimme 7-jarige jongen met autisme en 
ADHD zoeken we een maatje (v) die het leuk lijkt 
om eens in de 14 dagen op vrijdagmiddag mee te 
gaan zwemmen of andere activiteiten te doen. 
 
Voor een 15-jarige moeilijk lerende jongen met 
ADHD en autisme zoeken we een mannelijk maatje. 
Samen na schooltijd of op zaterdag 
buitenactiviteiten ondernemen. Vissen, kikkers 
vangen, hutten bouwen of fietsen lijkt hem leuk 
 
 
Wil je meer weten? 
Neem contact op met de Praktische Thuishulp, MEE 
Zuidoost Brabant, 
Locatie Eindhoven l De Kempen, via 

Jubilerend Sub Umbra brengt variété! 
Harmonie Sub Umbra brengt in dit jubileumjaar op 
28 en 29 maart theater, cabaret en entertainment in 
De Schalm 
 
Variétéconcert 
Tijdens het concert kijkt Sub Umbra terug met 
muziek die betrekking heeft op momenten uit haar 
levensloop. In plaats van de reguliere presentator 
gebruikt Sub Umbra voor het eerst een Master of 
Ceremony en hij zal het orkest en het publiek aan 
de hand nemen en het programma tot leven 
brengen. Hij neemt het publiek in het concert eerst 
mee naar de tijd van de oprichting, de dertiger 
jaren, met Wilkommen uit de musical Cabaret,  
Oh when the Saints en een medley van  
Sinatra-nummers. De omslag van het dorpse, 
rustige Meerveldhoven naar industrialisatie en de 
veranderingen die grote woningbouwplannen 
brachten in de jaren vijftig wordt muzikaal 
geïllustreerd met nummers als o.a. De Fabriek,  
Al Piemonte en de Finale uit de New World 
Symphony van Dvorak. 
Sub Umbra trakteert het publiek en zichzelf 
daarnaast ook nog eens door het speciale maar 
knotsgekke salonorkest van  
Pietro Bakiero Del Monte op het programma op te 
voeren, wat voor velen een dierbare herinnering is 
uit de tijd van het Concert Carnavalesk. 
Om terug te gaan naar haar roots zullen 
verschillende Marialiederen op een speciale wijze 
worden gebracht. Sub Umbra betekent “onder de 
schaduw” van de eik in de Meerveldhovense kerk 
waarin in de 13e eeuw een boer een Mariabeeldje 
vond. 
Meezingers als Daar komen de muzikanten en  
Hee goade mee van Maasakkers zijn er ook maar 
Sub Umbra trekt het programma door naar het hier 
en nu en eindigt met Mother Earth van  
Within Temptation. Al deze nummers zijn maar een 
greep uit het repertoire van het concert; Sub Umbra 
brengt een mooie en goed gevulde avond en 
middag! 
 
De Schalm 
De zaal van theater De Schalm wordt omgetoverd 
naar zoals het er in de jaren dertig ongetwijfeld uit 
zou hebben gezien. In de zaal wordt 
een zogenaamde "café-opstelling” gehanteerd. Op 
28 maart is de aanvang om 20:15 uur en op 29 
maart is deze 14:30 uur. 
  
Kaarten voor dit concert zijn te verkrijgen bij 
Theater De Schalm Meiveld 3, tussen 10.30 uur en 
14.30 uur    (  040-2533578,  
Joop van Rooij Boekweitstraat 1, (  040-2539353, 
Gert Verhagen Blauwven 25,  (  040-2538174, 
Ontmoetingscentrum De Ligt,  (  040-2547826, 
of via email info@subumbra.nl en leden van 
Harmonie Sub Umbra. 

Jubileum Sub Umbra 
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  Knutselen: Pennenbakje 
 

Maak dit keer je eigen pennenbakje. Kopieer de tekening op wat dikker papier. Kleur de tekening van de haas 
met de potloden. Knip deze uit. 
Neem een leeg rolletje toiletpapier en plak dat op een vierkant stuk karton of papier. Je mag de rol ook nog 
kleuren. Daarna plak je de haas op de toiletrol en klaar is je pennenbakje. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Januari 2009;  
“Pinguïns” 

wel aan kunnen houden, want Loïs zit ook op 
zwemles. In het zwembad op de Berkt, bij juf Lizzy. 
Ze heeft haar kikkerdiploma, dolfijnendiploma en 
walrusdiploma al. Ze zwemt nu in het vierde badje 
en mag over een tijdje naar het grote zwembad in 
Valkenswaard en dan heeft ze bijna haar 
zwemdiploma A. 
Naast het dansen op de dansmat van Hanna 
Montana, kijkt Loïs ook naar de televisie. Overdag 
wel eens naar Nickelodeon, Ketnet en Zepplin en  
‘s avonds naar het huis Anubis. Naar het huis Anubis 
heb ik ook wel eens gekeken, maar ik vond het best 
spannend en eng, en ik durf toch niet meer te 
kijken, maar daar heeft Loïs geen last van. 
Computeren kan Loïs ook. Een spelletje Mario, of 

met honden, dierenparade, Barbie 
paardrijles. Nu eigenlijk te veel om 
op te noemen. 
Uiteindelijk hebben we bijna het 
vragenlijstje dat ik meegenomen 
heb doorgenomen en komen we 
bij het eten. Als ik vraag wat ze 
lekker vindt om te eten, noemt ze 
naast frietjes, poffertjes en 
pannenkoeken ook iets heel 
anders. En weet je waarover ik me 
verbaasde? De meeste kinderen 
lusten geen spruitjes, maar Loïs 
lust ze wel! Net als boontjes en 
aardappelen. Minder favoriet zijn 
rode kool, spinazie, en chinees 
eten. 
Zo, nu weten we een heleboel 
over Loïs. Als ik nog even met 
haar moeder aan het praten ben, 
is Loïs al met Sterre aan het 
spelen. Ze gaan dansen op de 
muziek van Hanna Montana. 
Loïs, bedankt voor je verhaal en  
misschien kan je voor de 

cadeaubon een speelgoedpaard kopen, is misschien 
wel net zo leuk dan een echt paard. Het 
speelgoedpaard kan je tenminste in je kamer zetten, 
dat zal ik met een echt paard maar niet doen. Een 
echt paard kan je moeilijk elke avond mee naar 
boven naar je slaapkamer nemen en ’s morgens 
weer mee naar beneden nemen om hem in de tuin 
neer te zetten. Nee, dan is een speelgoedpaard toch 
handiger. 
Koop maar iets, wat je zelf leuk vindt. 
 
Groetjes en tot de volgende Koers van Oers.   

Selma, dank je wel dat je het verhaaltje vorige keer 
geschreven hebt. Je bent toen naar Sterre van 
Lieshout gegaan, die toen met de kerstkleurplaat 
gewonnen had. Toevallig kwam ik Sterre tegen, toen 
ik bij de prijswinnares van deze keer was. Het 
blijken ook  nog dikke vriendinnen te zijn. Ik heb het 
over Loïs Sandkuijl. Loïs woont tegenover Sterre en 
is zes jaar oud. Ze zit in groep twee van de Sint Jan 
Baptist, bij juf Dana en juf Rachel. Vandaag kwam 
Sterre met Loïs spelen, want Loïs mag een hele 
week niet naar school. Haar amandelen zijn er in het 
ziekenhuis uitgehaald en nu mag ze lekker veel 
ijsjes eten, dan heeft ze namelijk niet zo’n keelpijn. 
Loïs woont samen met haar papa en mama en haar 
zusje Lola in huis. Huisdieren heeft de familie niet, 
maar Loïs is aan het sparen. 
Zij wil graag een paard kopen 
en later dierendokter worden. 
Dat wordt dus nog even 
doorsparen, want van deze 
cadeaubon kan je helaas geen 
paard kopen. 
Vrijdag morgen voor carnaval 
heeft Loïs samen met Sterre, 
Emma, en Pippe opgetreden in 
d’Ouw School. Elk jaar, de 
vrijdag voor carnaval loopt de 
hele school in optocht door 
Oerle en dan eindigen ze in 
d’Ouw School. Daar is dan de 
playback show. In de week 
voor carnaval worden er 
voorrondes op de basisschool 
gehouden. Daar wordt dan 
beslist wie er tijdens de 
playbackshow mag optreden. 
Reuze spannend allemaal. Loïs 
en haar vriendinnen waren 
door, en ze mochten op een 
groot podium optreden voor de 
hele school, de juffen en de meesters en niet te 
vergeten ook voor de aanwezige papa’s en mama’s, 
opa’s en oma’s. Ze dansten in bikini (brrr, wel een 
beetje koud in februari) op de muziek van Snappy 
de krokodil en het liedje heette: zwie, zwa 
zwemmen. Dus vandaar de bikini’s.  En ze hebben 
het zo goed gedaan, dat ze de tweede prijs hebben 
gehaald. Knap hoor! Ik doe het jullie niet na. Maar 
Loïs heeft niet alleen die vrijdag carnaval gevierd, ze 
heeft wel drie dagen carnaval gevierd! Op zaterdag 
heeft ze meegelopen in de optocht, als cheerleader. 
En zondag en maandag is ze ook nog weggeweest 
om carnaval te vieren. Ze had haar bikini die week 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 30 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 Maart 2009’ en druk de pagina af. 



Agenda 2009 
Maart  
17 KBO: Eten bij Crème de la Crème, Meiveld 
17 KVO: Excursie naar Orchideeënkwekerij  
18 KBO: Jaarvergadering 
20 Stichting Nieuw Levenskracht:  

Feestavond 60-jarig bestaan 
20 TCO: Info avond braderie 
21 Harmonie: concert Gé Reijnders in de 

Schalm 
25 KVO: Kaarten en rummikubben 
28 Oud papier ophalen 
29 presentatie wandelroutenetwerk 
30 KVB: Doe-avond Pasen 
  
April  
1 KVO: Debatavond in Waalre o.l.v. Hannie 

Rodenburg 
3 19.30 u Vormselviering 
4 Veldhovens Spektoakel in de Heiberg 
5 TCO: Braderie 
8 KVO: Paasstukjes maken 
11 Ophalen Klein Chemisch afval: 

8.30u-10.15 u kerkplein Oerle 
16 KBO: Eten bij Merlijn, v. Vroonhovenlaan 57 

19 Eerste H. Communie 
20 KVB: Lezing over diabetes door Lenie de 

Wijer 
23 KVO: Volksdansinstuif de Enck te Oirschot 
25 Oud papier ophalen 
29 Koninginnenacht in d’Ouw School 
30 Oranjemarkt 
  
Mei  
3 Harmonie St. Cecilia: Dauwtrappen 
11 KVB: Moederdagviering 
12 KVO: Kringbedevaart OLV ter Eikkerk 

Meerveldhoven 
13 KVO: Afsluitingsavond bij ‘t Geitenboerke 
14 KBO: Eten bij Hof van Holland, Kapelstraat 
16 TCO: Feestavond 
23 Oud papier ophalen 
31 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 

  

Juni  

1 Harmonie: Pinksterconcert 

3 KVO: Fietsen 

5+6 Boergondisch Oers 

10 KVO: Fietsen 

10 Algemene Ledenvergadering  
Rabobank Oerle-Wintelre 

12 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:  
Feestavond Eurovisie songfestival 

13 TCO + JOC: Outdoor Activiteiten voor 
tieners ivm 100 jaar Rabobank Oerle-
Wintelre 

  De volgende kopijdatum is 
30 maart 2009 

Juni  
13 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre: 

Feestavond  
14 BIO: Knegseltoernooi 
14 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre: 

Rabo familiefietsdag 
14 Oerse motortoertocht 
  
17 KVO: Fietsen 
18 KBO: Eten bij Oude Garage,  

Peter Zuidlaan, Zeelst 
20 BIO: Feestavond 60-jarig bestaan 
21 BIO: Koppelschiettoernooi ivm 60-jarig 

bestaan 
24 KVO: Fietsen met de KVB 
27 Oud papier ophalen 
27 TCO + JOC: Disco-avond met schuimparty 
28 St Jansmarkt 
29 KVB: tea party/afsluiting van het seizoen 
  
Juli  
11 + 12 TCO: Oudste tiener weekend 
25 Oud papier ophalen 
  
Augustus  
22 Oud papier ophalen 
23 Papegaaienwandeltocht 
23 Vakantieprogramma: Olympische Dag 
25 en 26 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 
25,26 en 27 Vakantieprogramma: Bivak België 
27 t/m 30 TCO: Bivak 
28 Vakantieprogramma: Bezoek Speeltuin 
30 Vakantieprogramma: 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 Kermis in Oerle 
19: Opening Kermis 

23 KVO: Kienen 
25 t/m 28 Chant’Oers: Concertreis naar Berlijn 
26 Oud papier ophalen 
30 KVB: 50-jarig bestaan 
  

LET OP….. 
In verband met de meivakantie is de 
verschijningsdatum van het Meinummer  
1 week verschoven naar de week van  
20 mei !!! 


