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• Waarom mannen niet 
luisteren 

• ‘Oers is geweldig’ 

• Met Boergondisch Oers naar 
de camping 

• Oerse Braderie 10 jaar! 

• Oerle 4000 vertraagd 

• Interview met Oerlenaar 
van het jaar 



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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In memoriam 

Stilte duurt vaak maar een moment, 
maar nu jij er niet meer bent …… 
blijft die stilte voor ons bestaan. 

 
 
Met verslagenheid hebben we kennis genomen van 
het overlijden van ons mede-redactielid  

Lucy van der Aa. 
 
Lucy is afkomstig uit Amersfoort. 
Lucy hield veel van reizen en op een van deze reizen 
is ze haar Henk tegengekomen. Lucy is daarna 
samen met Henk in Eersel gaan wonen. Voor Lucy 
was dat een hele overgang. In 2000 verhuisden ze 
met het gezin vanuit Eersel naar Oerle. Dat was 
opnieuw een grote overgang. 
Lucy wist al gauw haar draai te vinden in de Oerse 
samenleving en zette zich op diverse gebieden in. 
Eén daarvan was de Koers van Oers. 
Sinds 2002 maakte Lucy deel uit van de redactie. 
Samen met een paar andere redactieleden 
verzorgde zij de rubriek ‘Hokus Pokus’. Een rubriek 
speciaal voor de kinderen. Lucy genoot ervan om de 
winnaars van de maandelijkse kleurplaat te gaan 
interviewen. In levendige tekst gaf ze het gesprek 
met de kinderen weer.  
Tijdens haar periode van ziek zijn is Lucy betrokken 
gebleven bij de Koers van Oers. Tot op het laatst toe 
heeft ze blijk gegeven van haar betrokkenheid en dit 
niet alleen naar de redactie toe maar naar alle 
gebieden waar zij zich al vrijwilligster inzette. 
 
Op 12 januari 2010 is Lucy overleden. Op 16 januari 
hebben we haar tijdens een indrukwekkende 
afscheidsbijeenkomst moeten laten gaan. 
Ontroerend was het dat Lucy tijdens haar ziek zijn 
nog heeft meegewerkt aan het voorbereiden van 
haar afscheid. Met een zeer persoonlijk woord, op 
het laatst nog door haar geschreven, liet ze een 
ieder weten hoezeer ze alle steun en liefde 
gewaardeerd heeft.  
 
Als redactie van de Koers van Oers verliezen wij in 
Lucy een zeer betrokken redactielid. 
Wij wensen Henk, Sanne, Rik en verdere familie en 
vrienden heel veel sterkte. 

Lucy,  
stil… 

heel rustig, 
altijd oprecht 

wat je zei dat meende je ook écht. 
Na een vergadering genieten 

met een wit wijntje erbij 
of wandelend door Oers 

zij aan zij…. 
Jezelf wegcijferend 

luisterend naar andermans verhaal. 
Ingetogen 

en soms heel blij 
want jouw gezin stond centraal. 

 
Lief, liever, liefste 

Lucy 
Van ons allemaal…. 

 
Redactie Koers van Oers. 

Lucy van de Aa (� 12 januari 2010) 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Column Wil van de Vorst 

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

Oers is O.K.! 
 
Heeft u de nieuwe actie van de Gemeente Veldhoven 
al gezien? ‘O.K. voor de Buurt’, zo heet ie. 
Het doel van de actie is om nieuwe 
wijkplatformleden te werven. Samen met Carla 
Schippers en mensen uit andere Veldhovense wijken 
mag ik hieraan meewerken. We staan in folders, 
kranten, affiches, op internet, noem maar op. Ik 
moest hiervoor naar een speciale fotoshoot. Het was 
mijn eerste opdracht als model… Van de 10 foto’s 
was er maar één die er redelijk mee door kon. De 
foto’s van Carla waren alle 10 mooi, maar ja da’s 
makkelijk zat. 
 
De Gemeente Veldhoven had me ook gevraagd een 
stukje te schrijven in de Ahrenberger. De gemeente 
ziet Oerle als één van de WIJKEN van haar 
gemeente. Maar uit kwajongensachtige balorigheid 
heb ik het in dat stukje vrij consequent over ons 
DORP gehad. Wel 10 keer in 10 zinnen. Want we 
zijn en blijven een dorp. ‘Oers is geweldig’, heb ik er 
ook nog bijgezet. Huppakee! 
 
Daar wil ik trouwens nog iets over kwijt. Vanwege 
onze solitaire ligging zou het goed zijn als er meer 
Oerlenaren in de Veldhovense politiek zouden zitten. 
Vroeger waren we altijd goed vertegenwoordigd, 
maar de laatste jaren is het nogal mager. We zijn 
qua oppervlakte de grootste wijk. Maar wel met 
veruit de minste voorzieningen. Ronduit kolderiek. 
 
Vandaar in deze column een serieuze oproep. Ten 
eerste: ga voor Oers de Veldhovense politiek in! 
Maakt niet uit voor welke partij, want in Oerle 
wonen alle kleuren. Als er maar mensen in de raad 
zitten die af en toe zeggen: “… en Oers dan?” 
 

En ten tweede: word lid van het dorps-… uh, 
wijkplatform Oerle! Kijk maar eens op 
www.veldhoven.nl/ok. We zijn vooral op zoek naar 
mensen in de leeftijd van 30 tot 49 jaar. Zij vormen 
samen met hun kinderen de toekomst van Oerle. 
Lijkt dit je iets? Bezoek dan eens een van de 
vergaderingen van het wijkplatform of neem contact 
op met wijkplatformsecretaris Jos van Haren, 
telefoon (040) 253 80 14. 
 
Want Oers is O.K. en dat moeten we zo houden! 

Kijk op Veldhoven.nl/OK en word lid van 
wijkplatform Oerle! 
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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

3 DAGEN CARNAVAL  
in d’Ouwe Soul 

 

*Zaterdag 13 februari  
opstellen 13.00 uur 
Kinderoptocht 

Met aansluitend prijsuitreiking en confettibal 

M.m.v.“DJ Joost” 
 

*Zondagmiddag 14 februari  
na de optocht 

Koude neuzenbal 
m.m.v. “DJ’s Petro & Kees” 

 

*Maandag 15 februari  
aanvang 13.11 uur 
Gratis brunch 

U aangeboden door 
Dorpscentrum d’Ouw school. 

 

Met verkiezing meest carnavalesk 
aangeklede staan-tafel 

& 
Ca 19.00 uur optreden van zangtalent 

Frits Damhuis 

Carnaval 2010 Veldhovens Spektoakel 

De organisatie van het Veldhovens Spektoakel heeft 
weer een grandioos programma in elkaar gezet.  
Op zaterdag 13 maart en zondag 14 maart is het 
weer zover in Sport & Evenementen Complex de 
Heiberg te Veldhoven. 
Het programma is als volgt; 
 
Zaterdagavond 13 maart Feest ven Herkenning 
met muziek uit de jaren 60-70-80-90 en de super 
live band De Hermes House Band. En verder: 
 
• de zingende Slager de Worst van Horst 
• en de grootste verlichte dansvloer van Europa, 
 
Zondagmiddag 14 maart een groot feest met live 
muziek van Boulevard (speelt ieder jaar op het 
Veldhovens Spektoakel) en: 
 
• Op groot scherm AJAX –PSV 
• En live Jan Smit de populairste zanger van 

Nederland 
 
Voor kaarten of informatie zie onze website 
www.veldhovensspektoakel.nl 

Aanbieding: 

Warme winterbehandelingen om lekker 
bij op te warmen van de winterkou. 

Skeyndor basisbehandeling + 
hotstone rugmassage  
van € 70,00 NU VOOR: € 62,50 
 
Matis mosaïc treatment + hotstone 
rugmassage  
van € 82,50 NU VOOR € 75,00 
 
Geldig t/m 28 februari 
 
Blos schoonheidssalon 
Kiekendief 15 
5508 KT VELDHOVEN 
℡ 06-25131016 
www.salonblos.nl 

(advertentie) 
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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

Boergondisch Oers 

Boergondisch Oers op de Camping!  
4 en 5 juni 2010 

 
Zoals iedereen ondertussen weet wordt op 
vrijdagavond 4 juni een gezellige feestavond 
gehouden in de tent van Boergondisch Oers! Dit jaar 
is het thema “Op de Camping”! Ook zijn er op 
zaterdag natuurlijk weer spelletjes voor de kinderen 
met aansluitend het Oerse menu en het 
volleybaltoernooi! 
Natuurlijk is de eerste associatie met de camping…. 
tentjes, centraal douchen, gezelligheid, barbecue en 
animatieteams. Maar ook, met een wc-rol over de 
camping naar de wc! 
Ook voor de feestavond kun je je onder andere laten 
inspireren door de serie van ’t Vrije Schaep waarin 
de campingsfeer van weleer perfect wordt 
geïmiteerd! Er kunnen allerlei liederen worden 
gezongen, Hollandse hits, buitenlands vakantiehits, 
Yeah we’re going to Ibiza! La dolce Vita, Surfing, 
surfing, windsurfing. 
 
Feestavond op de Camping  
Dus meld je aan om mee te doen op de feestavond 
en zing jouw vakantiehit! Via de Koers van Oers 
zullen we jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.  
In de volgende Koers zal het inschrijfformulier 
worden geplaatst, ook kun je jezelf dan aanmelden 
via de site van Boergondisch Oers 
(www.boergondischoers.nl). Als je wil optreden, 
playback of live, tijdens de feestavond op de 
camping kun je dat nu al laten weten aan een van 
de leden van Boergondisch Oers!  

Camping 
“Boergondisch 

Oers” 

Wij hebben er weer zin in!!! Tenslotte willen we 
nogmaals benadrukken dat álle volwassenen, dus 
alle verschillende leeftijden van harte welkom zijn 
tijdens deze prachtige avond! 
 
Rabobank Vrijwilligersprijs 
Dit jaar heeft het jubilerende Boergondisch Oers  
(10 jaar!) de Vrijwilligersprijs van de Rabobank 
gewonnen. Heel veel dank voor iedereen die op ons 
gestemd heeft en natuurlijk bedankt Rabobank! We 
zijn ons nog aan het beraden hoe we het geld willen 
besteden, we houden u hierover op de hoogte! 
 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Parochieberichten: 

Overleden: 
† Franca Princen, Roost 6, 50 jaar 

(Severinusstichting) 
† Hanneke Teurlings, echtgenote van Jan Jonkers, 

Mink 8, 58 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 
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, Oude Kerkstraat 2,  
( 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 

Parochieberichten St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekeinde van 13 – 14 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus) 
wo 19.00 uur: Aswoensdag: Eucharistieviering met 

pastor J. van Doorn 
 
Weekeinde van 20 – 21 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor van W. Bergen 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor W. van Bergen (Convocamus) 
 
Weekeinde van 27 – 28 februari: 
za 19.00 uur: Presentatieviering Communicanten 

Zonderwijk/ ‘t Look: 
Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  
pastoor W. Smulders 

 
Weekeinde van 6 – 7 maart: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Vivace) 
zo 10.15 uur: Presentatieviering Vormelingen Oerle: 

Eucharistieviering met pastor J. van Doorn 
(St. Janskoor) 

 
Weekeinde van 13 – 14 maart: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino (Convocamus)  
 
Weekeinde van 20 – 21 maart: 
za 19.00 uur: Oecumenische viering met pastoor  

W. Smulders en dominee E. Wisselink (The Unity) 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders (Convocamus) 

ACTIE KERKBALANS 
 
Wanneer u deze Koers ontvangt is de landelijke 
Actie Kerkbalans in feite al afgesloten, maar 
penningmeesters achter deze actie blijven echter het 
hele jaar actief. In onze parochie werden alle 
parochianen schriftelijk benaderd voor deze actie. 
Parochianen, die per 31 december 2009 de 
minimumbijdrage van € 65,- nog niet hadden 
aangepast of overgemaakt, hebben een nieuwe 
machtiging met het verzoek om aanpassing 
ontvangen.  
Natuurlijk hopen wij dat u inmiddels aan deze 
oproep gehoor heeft gegeven en anders wilt u dit 
misschien deze week alsnog doen, opdat wij uw 
machtiging nog voor onze eerste incasso-opdracht 
aan de bank kunnen meenemen.  
De inleveradressen staan op uw 
machtigingsformulier vermeld. 
Bij voorbaat dank! 
 
Parochiebijdragecommissie St. Jan de Doperkerk 
Adriaan Tholen, Banstraat 4, 5506 LA ( 205.18.10 
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Verslag snerttocht 

Snerttocht  
Op een mooie, witte zondagmiddag in januari 
hebben bijna 300 mensen deelgenomen aan de 
snerttocht van 2010. De route leidde de wandelaars 
via de Oerse bossen, Zandoerle, Toterfout, naar de 
pauzeplaats aan de Hoogeloonsedijk. Hier kon 
iedereen zich warmen aan het vuurtje van de 
vuurkorven en de liefhebbers genoten van 
marshmallows. Het tweede deel van de tocht liep via 
de bossen langs camping de Molenvelden, een 
stukje glibberig pad, vervolgens weer door de Oerse 
bossen waarna iedereen uiteindelijk weer terug 
kwam in d’Ouw School en kon genieten van een kop 
snert. Onderweg werd de kennis van het Koninklijk 
huis getest. Hier volgen de antwoorden op de 
vragen: 
 
Vraag 1: 
Hoeveel buitenechtelijke kinderen heeft Prins 
Bernhard ? 
Nul, Bernhard is dood. 
  
Vraag 2: 
Wat groeide er in de tuin van de heks in het verhaal 
van Raponsje? 
Raponsjes moes. 
 
Vraag 3: 
Welke activiteit is er vorig jaar op 29 april voor het 
eerst georganiseerd door het oranjecomité? 
Hoedjesparade. 
 
Vraag 4: 
Wie heeft de trouwjurk van Mabel gemaakt? 
Victor en Rolf. 
 
Vraag 5: 
In welk jaar en op welke datum is Beatrix getrouwd? 
10 maart 1966 in Amsterdam. 

Vraag 6: 
Waar bracht de jager, in opdracht van de koningin, 
Sneeuwwitje in opdracht van de koningin? 
Naar de grens van het koninkrijk/midden in het bos. 
 
Vraag 7: 
Op welke datum zijn Prins Willem Alexander en 
Maxima getrouwd? 
2 februari 2002. 
 
Vraag 8: 
Wat was het beroep van de vader van het meisje 
dat van stro goud moest spinnen in het verhaal van 
Repelsteeltje? 
Molenaar. 
 
Vraag 9: 
Naar welke raket is de dochter van Maxima 
genoemd? 
Ariane. 
 
Vraag 10: 
Hoe heette de hond van prinses Margarita en  
Edwin de Roy van Zuydewijn? 
Paco. 
 
Vraag 11: 
Hoe heet de villa van Prins Willem Alexander en 
Prinses Maxima in Wassenaar? 
De Eikenhorst op landgoed de Horsten. 
 
Vraag 12: (kindervraag) 
Wat waren de kado’s die het meisje aan 
Repelsteeltje moest geven? 
Gouden halsketting, eerste kind, gouden ring. 
 
Vraag 13: 
Hoe heet het eerste kleinkind van Claus en Beatrix? 
Eloise. 
 
Vraag 14: 
Welk lid van het koninklijk huis is voorzitter van de 
stichting Lezen en Schrijven? 
Prinses Laurentien. 
 
Vraag 15: 
Wat liet de prinses uit het sprookje “de Kikkerprins” 
in de waterput vallen? 
Een gouden bal. 
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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 

Vraag 16: 
Welke landen behoren tot het Koninkrijk der 
Nederlanden? 
Nederland , Aruba, Nederlandse Antillen. 
 
Vraag 17: 
Onder welke naam heeft kroonprins Willem 
Alexander, deelgenomen aan de Elfstedentocht? 
WA van Buren. 
 
Vraag 18: 
Noem vijf Koninklijke affaires. 
2003 Margarita affaire. 
2009 belasting Prinses Christina. 
1956 Greet Hofmans affaire. 
1976 Lockheed affaire. 
2002 Zorreguieta affaire. 
1964 De Zaak Irene/ Irene wordt katholiek/ Irene 
trouwt met Hugo Carlos. 
 
Vraag 19: 
Wanneer is koningin Beatrix tot koningin gekroond? 
30 april 1980. 
 
Vraag 20: 
Hoeveel refreinen heeft het Wilhelmus? 
15 (Willem van Nassov)  
Red.: 0 refreinen, het Wilhelmus heeft 15 
coupletten. 
 
Vraag 21: (kindervraag) 
Welke belofte deed de prinses aan de kikker voor 
het terugbrengen van dit voorwerp? 
Beste vriend zijn, bij haar eten, bij haar in huis 
slapen. 
 
Vraag 22: (kindervraag) 
Wat gebeurde er toen Raponsje bij de prins in de 
armen viel? 
Haar vreugde tranen vielen op zijn ogen en hij kon 
weer zien. 

Om u een idee te geven van de 
tweespraakcreativiteit van de deelnemers  
(in willekeurige volgorde). 
 
Lopen 2 hofdames door paleis Soestdijk zegt 
de een tegen de ander: 
 
• ‘t Is hier bekant net zo schôn als in Oers 
• Leefde ons Bernhardje nog maar, toen liepen wij 

veel gesmeerder 
• In de tijd van Bernhard noemden ze ons hop 

dames 
• ‘t Is een dooie boel hier 
• Echoo 
• Heb jij de taxibus al gebeld om naar de snerttocht 

te gaan? 
• Stil hè, nu de affaires er niet meer toe doen 
• Loop jij ook mee met de snerttocht in Oers 
• Toch maar weer op vakantie in Argentinië nu 

Mozambique niet doorgaat 
• Welke prins gaat ons nu het hof maken? 
• Zullen we volgend jaar in Oers meelopen? 
• Koud hè  
• Ben jij ook een half zusje van Beatrix? 
• Ik ben blij dat ik hier niet hoef te poetsen 
• Wat een snert vragen 
• Hé snoes, lust de prins ook een soes of is de prins 

in de hof, dame? 
• Ben jij er ook een van Bernhard? 
• Heb jij ook z’n leeg gevoel sinds Bernhard dood is? 
• Was het bed van Juliana beslapen of was ze ook 

op een ander? 
• Het is een huishouden van “Lek m’n vestje” 
• Hoe was Bernhard bij jou….? 
• Mag ik ook even in de midden lopen? 
• Ben je al aan de beurt geweest? 
• Is Bernhard nu weer op zoek naar een nieuw 

suikerpotje? 
• Wat een leuk idee, dat alle Nederlanders aan ons 

salaris bijdragen 
• Ik mis Bernhard, maar gelukkig heb ik nog een 

kind van hem. 
• Als we toch lopen kunnen we beter de snerttocht 

in Oers gaan lopen 
• ‘t Was hier veel leuker met Bernhard en Greet 
• Weet je wat, we gaan richting Oers en lopen de 

snerttocht mee op koers 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Uitslag snerttocht 2010 
 
1ste prijs: Piet en Ria Verbaant, startnummer 62 
2de prijs: Olieslagers, startnummer 66 
3de prijs: familie Loijen, startnummer 64 
 
Poedelprijs: startnummer 9 Timmers (prijs kan nog 
opgehaald worden, reageer via 
oranjecomiteoerle@gmail.com) 
 
Speciale vermelding voor startnummer 43,  
familie Janssen, zij kwamen binnen bij d’Ouw School 
toen de snert al op was en de prijsuitreiking al had 
plaatsgevonden. Sorry…… 
 
Namens Stichting Jeugdbelangen Oerle en het 
Oranjecomité willen we iedereen bedanken voor de 
deelname en de leuke reacties. Tot ziens bij de 
Koninginnenacht op 29 april in d’Ouw School. 

Antwoorden Snerttocht Hoedjesparade 2010

Prins Willem
Alexander

Prinses Marilene

Prins
Floris

Prinses Margriet

Pieter van
Vollenhoven
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Nieuwe kinderdirectie Papegaaienpark 
 
Het Papegaaienpark in Veldhoven heeft haar nieuwe 
kinderdirectie gekozen. Het zijn Sten Gijbels en 
Esmée Jansen uit Veldhoven geworden. Ze zitten 
beiden in groep 7 van de basisschool St. Jan Baptist 
in Oerle. Ze nemen deze taak over van Emma 
Boerenkamps en Emile Heezen, die ruim anderhalf 
jaar het park geholpen hebben op allerlei manieren. 
Sten en Esmée hebben veel zin in deze leuke functie 
en willen er alles aan doen om zoveel mogelijk 
bezoekers naar het park te trekken en ook mee te 
helpen om goed voor de dieren te zorgen. 
De eerste officiële actie voor het nieuwe tweetal is 
zaterdag 23 januari al geweest. Toen mochten zij 
een prijs uitreiken aan de familie Hoppenbrouwers 
uit Oirschot. Die zijn tijdens ‘de Kerstactie’ op het 
Papegaaienpark (raden hoeveel appels er in een 
enorme kist zaten) winnaar geworden van een 
weekend Centerparcs. De bedoeling is dat de 
kinderdirectie meehelpt bij het nog verder verhogen 
van de beleving voor kinderen in het park. Dit kan 
zijn door zelf nieuwe ideeën in te brengen, maar er 
zal ook gevraagd worden wat Sten en Esmée vinden 
van dingen die al aanwezig of verzonnen zijn. 
Directeur Tonny van Meegen: ‘Wie kunnen er 
immers beter beoordelen wat kinderen leuk vinden 
dan kinderen zelf? Dus wij nemen hun mening zeer 
serieus’. 

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

Nieuwe kinderdirectie 

Papegaaienpark NOP 
Wintelresedijk 51 
5507 PP Veldhoven 
Tel.: 040-2052772 
Fax: 040-2052723 
http://www.papegaaienpark.nl Oranje Fonds zegt bijdrage  

van € 5.500,00 toe aan  
Stichting Dorpscentrum Oerle 
 
In 2009 heeft Stichting Dorpscentrum Oerle in overleg 
met de Gemeente Veldhoven en Stichting 
Jeugdbelangen het jeugdhuis in Oerle aangekocht. 
De accommodatie die tot dan toe beperkt gebruikt 
werd door de jeugd van Oerle stond het grootste deel 
van de week leeg. 
Stichting Dorpscentrum die "d'Ouw School" in Oerle 
beheerdt, kon de aangrenzende extra ruimte goed 
gebruiken. Om het Jeugdhuis ook geschikt te maken 
voor andere groepen zoals een harmonieorkest, twee 
zangverenigingen en de ouderenvereniging, wil de 
stichting het gebouw grondig renoveren.  
Op korte termijn wordt er aangevangen met het 
aanbrengen van geluidsisolatie tegen de 
dakconstructie. De 15 jaar oude 
verwarmingsinstallatie wordt volledig vernieuwd.  
Opbouw leidingen en schakelmateriaal worden in de 
muren weggewerkt. Metselwerkwanden worden 
gestukadoord en er wordt een plafond met nieuwe 
verlichting aangebracht. 
 
Om deze aanpassingen te kunnen realiseren heeft het 
Oranje Fonds een bijdrage van maximaal € 5.500,00 
toegezegd. Dit houdt in dat zij de eigen financiële 
bijdrage van de stichting verdubbelt. Stichting 
Dorpscentrum Oerle is zeer verheugd met deze 
financiële bijdrage. 
 
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op 
sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer  
24 miljoen euro aan organisaties die een betrokken 
samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de 
Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen ontmoeten 
mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de 
samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund 
door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto.  
De Prins van Oranje en Prinses Maxima zijn 
beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Bijdrage van Oranje Fonds 
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Verslag activiteitendag 

De Voltage in Tilburg 
 
Hee, beste Oerlenaren, 
Om het Nieuwjaar goed te beginnen zijn we met het 
Tienercomité naar Voltage geweest in Tilburg, om 
een leuke middag met veel sportieve activiteiten te 
hebben. 
De groepjes waren al door de leiding gevormd. Toen 
we bij de Voltage aankwamen werden we 
ontvangen. 
De eerste groepjes gingen een activiteit doen en de 
rest kon gaan kijken of gewoon zitten en iets 
drinken. 
 
Je ging die dag verschillende activiteiten doen; 
1 Karten 
2 Lasergamen 
3 Sumoworstelen (je kreeg een groot pak aan) 
4 Farmers fight (Je zit op een paal en moet je 
tegenstander eraf slaan met een grote wattenstaaf 
of bokshandschoen) 
 
Het karten is natuurlijk “De grote happening”. Alles 
ging goed en er 
werden snelle 
tijden gezet. Er 
was zelfs een 
gevalletje 
 “Eerste hulp”, 
maar dat bleek 
gelukkig niets 
ernstigs te zijn. 
Ook was er een 
coureur die het 
voor elkaar 
kreeg om zij linkerband eraf te rijden, dit zorgde 
voor een vonkend spektakel. 
 

StichtingStichtingStichtingStichting

Bij het lasergamen was er dit jaar iets nieuws aan 
toegevoegd. Je moest eerst in een hal verzamelen, 
waar je een introductiefilm over hoe alles werkt te 
zien kreeg. Daarna kon je een pak aan doen en werd 
je verdeeld in twee teams. De lasergame duurde een 
kwartier en toen het afgelopen was kwam er een 
“kreet” uit je pak waar werd gezegd “Return to 
base”. 

 
De nieuwe activiteit was de farmers fight. Tijdens 
deze activiteit was je eigenlijk heel vrij. Je mocht 
kiezen of je een grote bokshandschoen aan deed of 
dat je een grote staaf pakte. Met die grote 
bokshandschoen of staaf moest je op een buis gaan 
zitten, boven een springkussen. Als je op die staaf 
zat moest je de persoon die tegenover je zat eraf 
proberen te 
slaan. Wie het 
langste bleef 
zitten won het 
spel. 
 
De laatste 
activiteit was het 
sumoworstelen. 
Daar kreeg je 
een groot dik pak 
aan, zodat je er 
uitzag als een echte sumoworstelaar. 
Je moest hier proberen om je tegenstander, ook in 
zo’n pak, van de mat af te duwen of op de grond. 

Nieuwe activiteit bij de Voltage: Farmers Fight 
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Van de mat af dan kreeg je een half punt en voor op 
de grond kreeg je één punt. Degene die als eerste 
twee punten had, die won. 
 
Toen alle activiteiten gedaan waren, was er een 
afsluiting met prijsuitreiking van het karten. De 
beste drie werden naar voren geroepen en kregen 
een beker en pet. Na de afsluiting gingen we weer 
allemaal naar huis. 
 
Groetjes Nick en Joep. 
(Meer foto’s kun je vinden op de fotopagina van  



12 

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 

‘Het kan allemaal dankzij een goed 
thuisfront’ 
 
Opgeteld meer dan 130 jaar al zit  
Martin Tholen (65) in besturen van diverse 
instanties. Vanaf zijn zestiende jaar vervulde 
hij functies als secretaris, bestuurslid, 
voorzitter, vertrouwenspersoon en 
penningmeester. Onlangs werd de ex-agrariër 
met de aanstekelijke lach verkozen tot 
Oerlenaar van het jaar. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Op zestienjarige leeftijd werd hij gevraagd om 
secretaris te worden van de Jonge Boerenstand.  
“Ik zat toen op de Middelbare Landbouwschool. Mijn 
vader kreeg gezondheidsproblemen en na een jaar 
moest ik thuis blijven om op de boerderij te werken. 
Ik had graag de school afgemaakt, want ik vond dat 
ik te weinig kennis had.” In de avonduren volgde 
Martin nog diverse cursussen, ook op economisch en 
sociaal gebied. 
 
Anekdote 
“De Jonge Boerenstand en de Jonge Boerinnenbond 
wilden in 1960 voor de eerste keer samen een dagje 
uitgaan. Ik moest pastoor Bles toen om 
toestemming gaan vragen, hij was onze geestelijk 
adviseur. Maar de pastoor zei: ‘Nee, daar is Oerle 
nog niet rijp voor.’ Het jaar daarop zijn we toch 
gegaan, dit keer zonder toestemming te vragen. We 
maakten per bus een tocht door de Eiffel. Dat 
vonden we toen een hele belevenis, met al die 
haarspeldbochten.” 
 

Het interview 

Oudercommissie  
Enkele jaren na zijn trouwen in 1968 werd hij 
voorzitter van de Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond. 23 jaar heeft Martin die taak vervuld. 
Vanuit die functie vloeide het vice-voorzitterschap 
van de Bedrijfshulp voort. En inmiddels met drie 
kinderen op de basisschool werd de Oerlenaar 
gevraagd voor de oudercommissie en even later het 
bestuur van de basisschool. En zo gaat het maar 
door. “Ik ben altijd overal voor gevraagd, behalve 
voor het wijkplatform Oerle. Daarvoor heb ik me 
aangemeld.” 
 
Bedrijfshulp 
“Toen de Bedrijfshulp in de jaren zestig werd 
opgericht ben ik meteen lid geworden. Mijn vrouw 
Ria werd enkele jaren later ook lid. Ik zat ik de 
sollicitatiecommissie en hield me bezig met beleid 
maken en visie ontwikkelen. Samen met de 
voorzitter was ik vaak op pad om vergaderingen bij 
te wonen. Al snel werd de eerste vrouwelijke 
bedrijfshulp aangenomen. Die kon de varkens 
voeren, maar ook het huishouden runnen. Als een 
boerin ziek werd kon je natuurlijk geen man sturen.” 
 
Vertrouwenspersoon 
Ook verzekeraar Interpolis heeft jarenlang kunnen 
profiteren van de deskundigheid van Martin. “Twintig 
jaar lang was ik vertrouwenspersoon van Interpolis. 
Deze functie was inherent aan het voorzitterschap 
van de NCB. Iedere afdeling had een 
vertrouwenspersoon. Deze wordt bijvoorbeeld 
ingeschakeld bij schadegevallen waarbij 
landbouwproducten of dieren gemoeid zijn. Je dient 
dan als vraagbaak op basis van je deskundigheid op 
een bepaald terrein.” 
 
Combineren  
Hoe heeft hij deze nevenfuncties altijd kunnen 
combineren met het boerenbedrijf? Martin: “Ik 
maakte vaak lange dagen. Soms maaide ik ’s 
morgens om 4.00 uur het gras, kwam om 23.00 uur 
thuis van een vergadering om vervolgens nog een 
voederkuil bloot te leggen. Mijn toenmalige vrouw 
Ria kon het werk voor honderd procent van mij 
overnemen. Ik had een goed thuisfront, zo kon het 
allemaal. Ook hadden we vaak stagiaires. We gingen 
met ons bedrijf met de tijd mee, en dat sprak veel 
jongeren aan.” 
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Uitkomst 
Na een ziekbed van drie jaar overleed zijn vrouw in 
1986. “In die periode waren we beiden lid van de 
Bedrijfshulp. Dat was toen een uitkomst, ze 
draaiden toen voor een groot deel het bedrijf.” Zo 
goed en kwaad als dat ging hield Martin zijn 
toenmalige bestuursfuncties aan. “Ik ben blij dat ik 
dat gedaan heb. Anders was ik in een gat gevallen”, 
bekent hij. Ook zijn huidige partner Jeanne steunt 
hem. Samen hebben ze zes kinderen en elf 
kleinkinderen. 
 

Ruilverkaveling 
De instantie die het langst profiteerde van zijn 
bestuurlijke kwaliteiten is de bedrijfshulp. “Dat gaf 
veel voldoening. Je kon doelen bereiken, jaarlijks 
hielpen we veel boerengezinnen.” Ook veel 
voldoening geeft zijn werk voor de 
landinrichtingscommissie Wintelre-Oerle, waarin hij 
nog steeds zit. “In die materie heb ik veel interesse. 
Toen ik dertig jaar gelden begon te boeren aan de 
Hoogeloonsedijk had ik er geen voor grond. Met 16 
of 17 boeren heb ik sindsdien grond geruild. Mijn 
zoon Martijn boert er nu en heeft alle grond aan 
huis. Ik zag het nut van ruilverkaveling dus wel in. 
We hebben nu ook de mogelijkheid om het gebied 
Wintelre-Oerle te verfraaien, daar is geld voor. Als 
de landbouw wil overleven is ruilverkaveling pure 
noodzaak. Ik voorzie dat over tien jaar de 
oogstmachines niet meer naar een afgelegen perceel 
van twee hectare gaan.” 
 

Jeanne en Martin. 

Minder landbouwverkeer 
“De herinrichting is nog niet voltooid, maar ik heb 
het gevoel dat we voor de gemiddelde agrariër veel 
betekend hebben en dat er een mooi gebied van 
gemaakt wordt. De landbouw zal er zijn vruchten 
van plukken. Door de ruilverkaveling zal er ook veel 
minder landbouwverkeer door de kernen rijden. Dat 
komt de veiligheid ten goede. Zo zijn we de totale 
gemeenschap ten dienste.” 
 
Tevreden 
Martin zit momenteel ook nog in het wijkplatform 
Oerle en is penningmeester van de KBO in Oerle. 
“Op een bepaalde manier rol je er in, het overkomt 
je. Als ik ergens aan begin, dan ga ik ervoor. Dat is 
je verantwoordelijkheid nemen. Dat is in alle takken 
van sport zo. Je moet de leuke, maar ook de minder 
leuke dingen doen. Liever had ik meer gestudeerd, 
dat mis ik wel, maar ik had geen keuze vroeger. Ik 
ben wel tevreden met hoe mijn leven is gelopen.” 

Martin en Jeanne, kinderen en kleinkinderen. 
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Oerle 4000 vertraagd 

Oerle 4000 staat helemaal klaar om te starten. Het 
ontbreekt echter nog maar aan één ding: nieuwe 
inwoners in Oerle. En daar is het Oers 4000 juist om 
te doen. De stichting is opgericht om de vele nieuwe 
inwoners te verwelkomen. De verwachting is dat er 
de komende vijf jaar meer dan 1000 Oerlenaren 
bijkomen. Het is belangrijk dat ze het naar hun zin 
krijgen in ons dorp. 
 
Vertraging 
Zoals u ongetwijfeld in de krant heeft gelezen loopt 
de woningbouw in Oerle-Zuid vertraging op. Dit is 
het gevolg van een beroepszaak die is ingediend bij 
de rechtbank. Waarschijnlijk zal pas eind dit jaar 
met de daadwerkelijke bouw in Oerle-Zuid worden 
begonnen. Ook plan Schippershof loopt vertraging 
op. Vanzelfsprekend past Oerle 4000 haar planning 
hierop aan. 
 
Doel Oerle 4000 
Oerle 4000 is eind 2008 geïnitieerd door OWWO met 
als doel te zorgen voor een optimale sociale 
integratie van de nieuwe inwoners binnen het 
bestaande Oerle. Daarnaast wil ze ook de 
“afgehaakte” of nog niet sociaalactieve Oerlenaren 
bereiken. Natuurlijk onder het adagium ‘Vrijheid - 
Blijheid’. 
 
De naam Oerle 4000 heeft een dubbele betekenis. 
Enerzijds is er reeds 4000 jaar bewoning in Oerle en 
anderzijds zal Oerle binnenkort groeien naar 4000 
inwoners. De Stichting bestaat uit Leo Sanders,  
Mart de Graaf, Jos van Haren en Wil van de Vorst. 
 
Bruisende creativiteit 
Oerle 4000 wil de nieuwe Oerlenaren actief kennis 
laten maken met de vele verenigingen en 
activiteiten in ons dorp. Hoe ze dat gaat doen? Heel 
eenvoudig, ze gaat in overleg met alle verenigingen 
en (nieuwe) Oerlenaren. Elke vereniging wordt 
bezocht om de wensen en mogelijkheden te 
inventariseren. Met de ideeën die los komen gaan 
we, samen, vanalles organiseren en op poten zetten. 
We laten de Oerse creativiteit bruisen! Alles wordt 
afgestemd met reeds bestaande activiteiten en 
evenementen. We houden u op de hoogte van onze 
planning.  

Start:  
woensdagavond 3 maart 2010 

van 20.00 – 21.00 uur bij 
Dédé danceballet in Veldhoven  
 
Voor aanmelden of info: 
Rosita; 06.24246791 
volmaan@hotmail.com 
hadaluna.web-log.nl 

(advertentie) 

Buikdanslessen 

Vraag en aanbod 

Gezocht: Puzzels 
 
De Seniorensoos van Severinus is op zoek naar 
legpuzzels met ±12 tot ±60 stukjes, bij voorkeur 
hout. 
Ze gebruiken deze graag tijdens de wekelijks 
bijeenkomsten in het Café van Severinus. 
Heeft u deze en wilt u ze kwijt? 
Neem contact op met: 
Vrijetijdsbesteding Severinus 
Erik van der Velden 
Tel: 06-13060723 
E-mail: erik.van.der.velden@severinus.nl 

Bijbaantje gezocht 
 
Na een half jaar studeren in Wageningen ben ik 
gestopt en woon ik nu weer in Oerle.  
  
Omdat ik naast m'n werk nog veel tijd over heb lijkt 
het me leuk om nog wat bij te verdienen. 
Als u nog een poetshulp zoekt kunt u me bellen. Ook 
oppassen en bijles geven vind ik erg leuk. Kinderen 
van de basisschool kan ik helpen en leerlingen van 
de middelbare school met scheikunde, wiskunde 
of natuurkunde.  
  
Carina de Kort (( 06-28882554) 
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Overpeinzingen 

Dat nummer … waar kent ze dat toch van? 
Ze weet zeker dat ze het vaker gezien heeft, maar 
van wie is het nou toch ook alweer? 
Ze kijkt bedenkelijk naar het gsm-nummer dat op 
het lijstje van haar mobieltje staat en kan met geen 
mogelijkheid bedenken van wie dat nummer is.  
He, waarom heeft ze er ook geen naam bijgezet.  
Zoonlief had haar nog wel zo’n goede tip gegeven 
om gewoon namen in te toetsen om het zoeken 
gemakkelijker te maken. Tenslotte is nummers 
onthouden nooit haar sterkste kant geweest. 
 
Wacht de telefoonklapper er maar eens bijhalen. 
Ze bladert en bladert van A tot Z …, maar nee hoor 
… het nummer dat daar treiterend voor haar neus 
staat, komt niet voor in haar telefoonklapper.  
Van wie is dat dan toch?  
Het staat toch zeker niet voor niets in haar mobieltje 
opgeslagen.  
Tja, dan zit er nog maar één 
mogelijkheid op en dat is … het 
nummer intoetsen en dan maar 
kijken wie er aan de lijn komt.  
Zo gedacht … zo gedaan. 
 
Wel verdorie, dat nummer blijft maar in gesprek! 
Intussen is ze nu al een kwartier lang bezig om het 
door haar opgeslagen nummer te bellen, maar er is 
geen hond die aan de andere kant met haar wil 
praten.  
Zo komt ze nooit aan de weet van wie dat nummer 
is.  
Zuchtend legt ze haar mobieltje ter zijde en neemt 
zich voor om het op een later tijdstip nog maar eens 
te proberen.  
Na verloop van een aantal uurtjes schiet haar weer 
te binnen dat ze dat nummer nog zou bellen. Ze 
neemt haar mobieltje weer ter hand en probeert 
opnieuw het nog steeds onbekende nummer te 
bellen.  

Nog altijd in gesprek!  
Tjonge jonge … dat mens kan buurten! 
Tot overmaat van ramp ziet ze dat haar batterij 
bijna leeg is. Ook dat nog! 
En waar is nou haar oplader ook alweer?  
Wie heeft dat nou toch ook verzonnen om voor elk 
apparaat een aparte oplader te fabriceren?  
Ze heeft onderhand een dozijn van dat soort 
apparaten in huis en grijpt natuurlijk altijd eerst de 
verkeerde. 
Okee, ze probeert maar even met haar vaste 
telefoon om dat gsm-nummer te bellen.  
En ja hoor … eindelijk gaat de bel over.  
Hè, hè, nu zal ze er eindelijk achter komen van wie 
dat nummer nu toch is.  
Verdorie, nou gaat juist dat mobieltje van haar ook 
nog. 
Met de telefoon aan haar linkeroor, pakt ze met de 
rechterhand haar mobieltje, drukt de afluistertoets 
in en zegt haar naam.  
En dan … 
Verroest! Ze hoort daar haar eigen stem door de 
telefoon klinken.  
Ze staat daar haar eigen nummer nota bene te 
bellen!!! 
Ze voelt hoe ze rood wordt tot achter haar nekharen 
en schiet dan in een daverende lach. 
Wat is ze blij dat er niemand getuige is van haar 
stommiteit. En nog na grinnikend besluit ze de wijze 
raad van zoonlief op te volgen en bij haar eigen 
nummer gewoon ikke in te toetsen.  
Op zo’n manier kan ze tenminste niet meer voor aap 
komen te staan.  
 
Thea.  
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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 (géén encyclopedieën!) heeft 
liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
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 

LET OP: 
 

NIEUWE OPENINGSTIJDEN 
NOVY SCHENNINK EN GILIA BLOEMEN 

WINTELRE: 
 

VANAF 1 FEBRUARI 2010 
 
Maandag t/m donderdag: 9.00 uur – 18.00 uur. 
 
Vrijdag: 9.00 uur – 20.00 uur. 
 
Zaterdag: 9.00 uur – 16.00 uur. 
 
Tot ziens in onze winkels  
 
Ans en Peter Schennink en medewerkers. 
 
 

U bent van harte welkom bij 
Gilia Bloemen & Novy Schennink 

 
Willibrordusstraat 1, 5513AB, Wintelre  

( 040-2051241 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 5, nummer 1. 
 
Enkele verhaaltjes van jongens en meisjes van de 
eerste klas van Mevrouw Louwers. We hebben alles 
maar “letterlijk” overgenomen, dat vonden we 
leuker zo om te lezen. 
 
 
Corrie Denissen 
Ik lig op de gront te leezun en als ik ut woort niet 
kan dan vraag ik aan m oeder en dan zegt moeder 
het wel wij woonnen in paddenvenweg 2. 
 
Jan van amting, zo schrijft hij zelf zijn naam: vertelt 
ook van: 
Sitart twee en virtig oerle is heel leuk  wij hepen een 
heet groot boederei, koeijen paard kelfkes en nog 
veel meer  nog een pa en moe pa en mama wij zein 
blij hoor jufvouw het verhaal is hus is uit. 
 
Tini Jacobs weet ook wel iets te vertellen, lees maar: 
Ons huis 
Ik woon op de hoogloonzendeik ons huis is verboud 
ons huis is heel mooi er is een niewe vloer het is een 
mooie ons huisnummer is tien 
Ik gaa graag naar sjonnie speelen en ook op 
verkansie wij heden twe paarde ze heete jekoorie en 
jemoos. 
 
Rian Cattenstart: 
Daar is het luek in ik hep een lieven papa en ook 
ons mama en wij zijn met 11 man en 8 kinder en 3 
mensen dat is ons mama en ons papa en ons oom-
jan en wij slaapen heel laat en ik ben blijven ziten in 
de irst klas en wij heden een hond en een kat  de les 
is uit. 
 
De beurt is nu aan adje, welk adje zult u aan het 
eind van het verhaal wel zien. 
Ons huisnemer 11 
Ik hep een heel mooj wie dat weet wei hemen zes 
keendur twee meisjus en drie joongus en vader en 
moeder en wei hemen ook een paart en vader heet 
een paart en vader moet weriken want vader is 
melekboer de les is uit. 
 
Tot slot Marja van Beers uit de St. Janstraat 
ons huis 
in ben et liefste in mijne kaamer wij heppen een 
foogel en vissen ik speel et liefste mee mijn 
schoolbort en wij heppen ook fareks 
 
 
We horen de ouders al zuchten, wat een taalfouten. 
Wees maar niet ongerust hoor, dat wordt wel beter! 
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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 

 

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 

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

Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Mariëlle Kraakman, 
woonachtend op de A.P. de Bontstraat 20. 
 
Naam recept: Kippenragout 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
Half pakje Blue Band 
Bloem 
2 kippen(kuiken)bouten 
3 Laurierblaadjes 
Kerrie(ca 2 a 3 theelepeltjes) 
1 a anderhalf bouillonblokjes(kip of groente-) 
Eventueel wat stukjes ananas 
Theelepeltje zout 
(rijst) 
 
Bereidingswijze: 
Neem ca. twee liter water. Breng dit aan de kook 
samen met de kippenbouten (vel eraf). 
1 of anderhalf bouillonblokje erin en de 
laurierblaadjes. 
Laat de kip zachtjes goed gaar worden (ca 45 min 
op laag pitje). 
 
Haal de kippenbouten uit het water (nu dus de 
kippenbouillon) en laat afkoelen. 
Pak een andere ruime pan waarin we de ragout gaan 
maken. 
Smelt op laag vuur ca. een half pakje Blue Band, 
zachtjes blijven roeren. 
Ga er nu al roerend steeds wat bloem doorheen 
roeren totdat het een gladde saus is. Dan ga er wat 
bouillon doorheen gieten en weer roeren. 
Dan weer een schepje bloem en weer roeren. 
Belangrijk is het steeds blijven roeren bij het om en 
om toevoegen van de bloem en de bouillon. 
Als je denkt genoeg saus te hebben (ca 1 à 
anderhalve liter) kun je de kip in kleine stukjes in de 
ragout toevoegen.  

Roer nu de kerrie erdoor naar eigen smaak. Ca 2 à 3 
theelepeltjes 
Een beetje zout om de smaak af te maken en klaar 
is de ragout. 
Als je van de combinatie zoet pittig houdt, is het 
lekker om er bijvoorbeeld stukjes ananas door te 
doen, of rozijnen. 
 
Dit smaakt erg lekker in combinatie met rijst 
 
Waarom heb je voor dit recept gekozen? 
 
Mijn moeder maakte dit op deze manier toen ik nog 
thuis woonde en dit was altijd mijn 
lievelingsgerecht. En het gekke is, eigenlijk hou ik 
niet eens van kerrie maar op deze manier wel. Mijn 
kinderen vinden het grappig genoeg ook lekker en 
dat zijn zeker geen makkelijke eters.  
 
Aan wie wil jij de pollepel doorgeven? 
Naam: Carolien Sandkuijl 
Adres: Stepke 9 
 
 
Waarom kies je voor deze persoon? 
Dit idee ontstond eigenlijk spontaan op het 
schoolplein en ik geloof zeker dat Carolien wel een 
lekker Bourgondisch receptje kent. 
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10 Jaar Oerse Braderie 

10 jaar braderie, een traditie! 
Oerse Braderie zondag 11 april 2010 

 
Stichting Tiener Comité Oerle bestaat dit jaar  
10 jaar! Reden om eens uit te pakken tijdens de 
jaarlijkse braderie die volgens veel bezoekers een 
aanrader is “een van de leukste, gezelligste” in de 
streek! 
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat, 
begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
 
Tieners vermaken publiek tijdens braderie 
Omdat TCO een jubileum te vieren heeft zullen de 
tieners de bezoekers van de markt vermaken! Hoe 
we dat gaan doen is nog een verrassing, hierover in 
de komende Koers van Oers meer informatie! 
 
“Geweld op ’t Veld” 
Alle remmen gaan los op het grote veld achter de 
basisschool, tijdens dit gigantische en veelzijdige 
spektakel zullen er weer diverse wedstrijden 
gereden worden met allerlei gemotoriseerde 
voertuigen. Motorcross, auto’s, motoren….  
Zullen allemaal in volle vaart over het veld crossen. 
 
Verder zijn er leuke dingen zoals: 
Ø Zéér grote snuffelmarkt  
Ø Loterij met écht leuke prijzen 
Ø Grote feesttent met supergezellige (live) muziek 
Ø Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor 

de kinderen 
 
Snuffelmarkt 
Hier willen we spullen verkopen die ons ter 
beschikking worden gesteld. Als u nog bruikbare 
spullen heeft, neem dan alstublieft snel contact op 
met Ria Verbaant ((040-2052170). 
Verder bestaat de braderie uit meer dan  
100 marktkramen waar je interessante en leuk 
geprijsde artikelen kunt kopen.  
 

Verkeersomleiding en overlast 
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat 
vanaf de Zandoerleseweg tot aan Café 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 11 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 tieners. TCO biedt de Oerse tieners al 
10 jaar een gevarieerd activiteitenprogramma 
waarmee het verantwoordelijkheidsgevoel en hun 
gemeenschapszin wordt versterkt.  
  
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust 
contact op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie 
Adrienne van de Vorst Tel: 040-2053265 

StichtingStichtingStichtingStichting

Effe snuffelen op de snuffelmarkt. 

De drukte op het marktterrein (Oude Kerkstraat). 
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9-daagse bus bedevaart naar Lourdes 
met o.a. bezoek aan Nevers 
 
Bij voldoende deelname zullen wij vanuit de 
parochies Vessem - Wintelre - Knegsel (en 
omliggende parochies), ook in 2010 weer een  
9-daagse bedevaart met de bus organiseren naar 
Lourdes. Dit doen we i.s.m. met een van de drie 
bekende bedevaartorganisaties van Nederland de 
N.L.Z. (Nederlandse Lourdes-bedevaart voor 
Zieken). Naast zieken en hun begeleiders (artsen, 
pastores, verpleging, brancardiers) nemen ook 
gezonde pelgrims deel aan de N.L.Z. bedevaart. 
Deze bedevaart in september zal staan onder de 
geestelijke leiding van bisschop H. van den Hende. 
 
Programma 
De reis is een unieke combinatie van een 
toeristische reis en een bedevaart.  
Onderweg bezoeken we o.a. in Reims de prachtige 
kathedraal en in Nevers de kapel van het klooster in 
Nevers waar de H. Bernadette ligt opgebaard.  
Na 2½ dag reizen bereiken we de grootste 
bedevaartsplaats van Europa, Lourdes. Daar sluiten 
we ons aan bij de officiële internationale vieringen 
en de vieringen van de Nederlandse bedevaart. 
Daarnaast hebben we vieringen met onze eigen 
groep en gaan we de verschillende plaatsen bekijken 
die belangrijk zijn geweest in het leven van 
Bernadette o.a. het geboortehuis, de doopvont 
waarin zij gedoopt is, het cachot waar zij woonde 
tijdens de verschijningen, de grot en nog 
verschillende andere bezienswaardigheden. 
Daarnaast maken we een uitstapje naar de 
Pyreneeën. Op de terugreis wordt de prachtige 
bedevaartplaats Rocamadour bezocht. 
 

Bedevaart naar Lourdes 
maandag 13 september: 
Vertrek rond 08.30 uur vanuit Best en 09.00 uur 
vanuit Knegsel. 
Diverse tussenstops, o.a. Reims met een bezoek aan 
de kathedraal; diner en overnachting in Troyes. 

dinsdag 14 september: 
Onderweg een H. Mis in de kapel van de zusters in 
Nevers. Diner en overnachting in Olemps. 

woensdag 15 september: 
Aankomst rond lunchtijd (ongeveer 13.00 uur) in 
ons hotel in Lourdes. ’s Middags is er een 
openingsviering samen met de andere pelgrims van 
de N.L.Z die met de trein of vliegtuig gekomen zijn. 

donderdag 16 september t/m zondag 19 september:  
We nemen deel aan: 
• de internationale vieringen: lichtprocessie, 

sacramentsprocessie (met ziekenzegen), 
internationale hoogmis. 

• vieringen van onze bedevaart: H. Mis aan de Grot 
met alle Nederlandstalige pelgrims, themaviering, 
slotviering, 

• vieringen met onze eigen groep, o.a. de grote 
kruisweg voor gezonde pelgrims. 

Verder bezoeken we plaatsen die belangrijk zijn 
geweest in het leven van Bernadette en we hebben 
een rondleiding over de Heiligdommen. 

maandag 20 september: 
Vertrek uit Lourdes, lunch in het prachtige 
Rocamadour met gelegenheid om rond te wandelen 
en een H. Mis met de eigen groep bij te wonen. 
Diner en overnachting in Chateauroux. 

dinsdag 21 september: 
Via Parijs naar Peronne voor de lunch. 
Aankomst in Knegsel circa 20.00 uur. 
 
Nadere informatie 
Datum: 13 tot en met 21 september 2010.  
Reissom: € 760,--- pp. (volledige verzorging, op 

basis van 2-persoonskamer). 
Inclusief: 
• Vervoer in een luxe touringcar 
• Ontbijt, diners, lunches en overnachtingen 

onderweg vanaf diner eerste dag 
• Verblijf in Lourdes op basis van volpension in een 

3-sterren hotel 
• Pelgrimsboekje en bedevaartinsigne 
• Nederlandstalig programma in Lourdes samen met 

andere N.L.Z pelgrims.  
• Medische en organisatorische ondersteuning in 

Lourdes 
• Reis- en annuleringsverzekering 
• Reis- hotelleider: Jos van der Heijden. 
• Pastorale begeleiding : Pastoor A. Verschure 
 
Voor aanmelden en/of nadere informatie kunt u 
contact opnemen met: 
Jos van der Heijden, tel. 0499- 373779. e-mail: 
vwkn.lourdes@gmail.com 
 
Pastoor A. Verschure, pastorie Knegsel  
040- 2051575 r.rkpastoriemonulphusg@chello.nl 
 
(aanmelding uiterlijk 1 maart) 
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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

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 

Lezing Theo Gallé 

‘WAAROM MANNEN NIET LUISTEREN  
EN VROUWEN NIET KUNNEN KAARTLEZEN.’ 
 
Dat is de titel van het boek dat op 17 maart centraal 
staat tijdens een lezing in d’Ouw School.  
Het Australische journalisten-echtpaar Barbara en 
Allen Pease schetsen daarin op zeer verhelderende 
manier de algemeen geaccepteerde resultaten van 
het recente wetenschappelijk hersenonderzoek. 
Door de komst van o.m. de MRI-scan werden 
duidelijke verschillen zichtbaar tussen de 
hersenbouw van mannen en vrouwen. 
De schrijvers ordenen deze onderzoeksresultaten op 
luchtige wijze in een op evolutie gebaseerd model 
Dit maakt de vele verschillen inzichtelijk in het 
dagelijks functioneren van vrouwen en mannen – en 
trouwens ook tussen sommige groepen mannen en 
vrouwen onderling. Ze laten zien hoe dagelijkse 
wrijvingen tot stand komen – en geven vele tips om 
deze wrijvingen te voorkomen of te verminderen. Er 
valt daarbij heel wat te lachen. 
. 
Theo Gallé (Vught, 1953 en wonend te Ravenstein) 
studeerde o.m. sociale psychologie. 
De grote praktische toepasbaarheid van deze nieuwe 
informatie brengt hij graag onder de aandacht van 
wie meer plezier wil beleven in haar en zijn omgang 
met mannen en vrouwen, thuis en in het werk. 
 
Voor de pauze zal hij de grote lijnen van het boek 
presenteren. (Het boek gelezen hebben is zinvol, 
maar niet noodzakelijk) Na de pauze wordt in 
gesprek met de aanwezigen een en ander toegepast 
op praktijksituaties door u zelf aangedragen. 
 
Een nuttige en informatieve avond, waarin te leren 
en te lachen valt, zo vond men bij eerdere avonden:  
‘Eigenlijk wisten we het al, maar nu ga je het 
begrijpen’. 

ICE: Een goede tip 

EEN GOEDE TIP  
 
Wij, medewerkers van ambulancediensten maken 
steeds vaker mee dat de patiënt wel een mobieltje 
bij zich heeft, maar dat wij de hele gsm moeten 
doorspitten om het telefoonnummer te vinden van 
ouder/partner. Dit hebben we landelijk in de groep 
gegooid en we zijn tot een slimme oplossing 
gekomen.  
De zogenaamde ICE code.  
Het zou dus een goed idee zijn, mocht er een 
standaardnaam zijn die overeenstemt met de te 
contacteren persoon.  
Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres 
creëert onder de naam “ICE” (=In Case of 
Emergency). Onder deze naam sla je het  
telefoonnummer op van de persoon die 
gecontacteerd moet worden in geval van nood.  
 
“ICE” IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL 
ERKEND ALS AFKORTING.  
Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de 
dokter, enz... Steeds wie ze moeten contacteren.  
Indien u verschillende nummers wilt opslaan, maak 
dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,...  
‘t Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan 
zeker een verschil maken als het snel moet gaan.  
 
Creëer nu meteen een ICE-adres met 
telefoonnummer in je GSM. 
 
Het initiatief is in Groot-Brittannië begonnen en 
heeft zich naar verschillende landen verspreid, 
waaronder Nederland. Er is nog geen officiële 
overheidscampagne actief in Nederland. Toch wordt 
via organisaties als het Rode Kruis een oproep 
gedaan aan mensen over de hele wereld.  
Het idee wordt tevens door het Korps Landelijke 
Politiediensten ondersteund. 
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Kinderoptocht 

Op zaterdag 13 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. (Als de jury natuurlijk 
geen verrassing in petto heeft want ze mogen de 
wisselbeker voor elke categorie gebruiken zoals de 
beste, de mooiste als aanmoediging, zelfs voor de 
slechtste prestatie, daarin zijn ze geheel vrij.)  
Hiervoor natuurlijk nog onze hartelijke dank.  
 
Ook willen wij de harmonie alvast 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, Intertoys 
voor de prachtige prijzen, onze sponsors te weten 
Rabobank Oerle-Wintelre en d’Ouw School en 
natuurlijk alle supporters en deelnemers aan de 
optocht.  
 
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 13 februari.  

De uitslag van de ballonnenwedstrijd  
“Severinus 50 jaar”, die gehouden werd tijdens 
ons zomer buurtfeest, is bekend. 
 
De winnaar is: Jan Bosch, Severinusbewoner op 
Berkt 16.  
 
Jan heeft zijn prijs: 
een aantal mooie 
muziek cd’s naar 
keuze, inmiddels in 
ontvangst genomen  
(zie foto hiernaast). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder de volledige uitslag: 
 
 Opgelaten door Vindlocatie Km 
1 Jan Bosch 56170 Bendorf 243 
  (Duitsland) 
2 Max van Amelsfort 41812 Erkelenz 110 
  (Duitsland) 
3 Peter v Pelt 41844 Wegberg 86 
  (Duitsland) 
4 Theo v Pelt 6163 VM Geleen 81 
5 Beppie Niesen 6045 CG Roermond 62 
6 Nelle vd Boomen 6086 AT Neer 61 
7 Katrien Lunssen 6086 NA Neer 61 
8 Ties Neumann 6086 ND Neer 61 
9 Gerrie vd Heyden 6042 JH Roermond 60 
10 Luc v Run 6088 NH Roggel 55 
11 Britt van Run 3930 Hamont-Achel 39 
  België 
12 Piet v Genderen 5712 GW Someren 34 
 
Met vriendelijke groet, 
De jongste jeugdcommissie 

Uitslag ballonnenwedstrijd 
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De kroegjesroute  
 
Februari was bij de oude Romeinen de maand van 
de grote reiniging en boetedoening. Het is ook de 
maand van de Vastenavond; traditioneel het einde 
van de Carnavalsperiode. In de katholieke traditie 
kan er tot dinsdagavond, klokslag middernacht het 
Carnaval gevierd worden. Dan is het feest voorbij en 
begint de veertigdaagse vastentijd tot het paasfeest.  
 
Het lopen van de kroegjesroute doet u daarom bij 
voorkeur voor zaterdag 13 februari a.s.  
 
De Vijlenerberg kroegjesroute is een 
wandeling nabij het Zuid-Limburgse 
plaatsje Vijlen. De route is 
samengesteld door een tiental 
gezellige typische kroegjes die op of 
rondom de Vijlenerberg liggen. Deze 
kroegjes hebben als kenmerk dat het 
er informeel aan toe gaat en dat je er 
lekker kunt eten en drinken, de 
kroegjes zijn ingesteld op wandelaars.  
 
Deze kroegjes zijn allen met elkaar verbonden door 
wandelingen. U kunt dus bij het ene kroegje starten 
bij het volgende kroegje pauzeren en dan weer 
terug naar het eerste kroegje. U kunt ook een 
wandeling maken waarbij u meer dan twee kroegjes 
bezoekt. Tevens zijn er arrangementen mogelijk 
waarbij meerdere kroegjes betrokken zijn. Voor elke 
wandeling geldt dat het natuurlijk wel de bedoeling 
is dat u ook het eindpunt haalt. 
 
Start 
Midden in de Vijlenerbossen aan een zandweg 
ergens tussen Vijlen, Epen en Vaals vindt u op  
260 meter hoogte, Boscafé 't Hijgend Hert'. Op de 
zonnige terrassen van deze unieke autovrije locatie 
heeft u een prachtig panoramazicht. U kunt er 
genieten van de rust en de bosgeluiden.  
Binnen in het zeer sfeervolle lokaal brandt bij koud 
en regenachtig weer de natuurstenen openhaard.  

U kunt daar in een perfecte ambiance een kopje 
koffie met vlaai, een lekker specialbiertje en een 
heerlijke maaltijd of lunch nuttigen. 
 
Vanuit Boscafé 't Hijgend Hert kunnen er  
15 wandelingen gemaakt worden, waarbij het 
Boscafé het begin- en eindpunt van de wandeling is. 
Vier wandelingen bestaan uit zogenaamde 
paaltjesroutes. 
In het bos worden de routes door gekleurde paaltjes 
aangegeven. Een wandeling is een wandeling van 
een klein uurtje door het Jachtgebied en  
10 wandelingen behoren tot de zogenaamde 
kroegjesroutes, deze variëren van 6 km tot 18 km. 
 
Op de website van het Boscafé kunt u een keuze 
maken uit drie wandelingen. Surf hiervoor naar 
www.boscafe.nl. Bij het Boscafé is ook de 
zogenaamde Sjpatsierkaat, verkrijgbaar. Hierop 
staan alle wandelingen die vanuit dit punt 
vertrekken. 

Info 
Boscafé 't Hijgend Hert' 
Harles 23 
6294 NG Vijlen 
T: 043 306 24 99 
 
Tip  
Boscafé 't Hijgend Hert' heeft een eigen bier 
genaamd "Hert, Vijlenerbosbier". Er zijn klanten die 
aan Hertbier een tijdelijke lichte medicinale werking 
toeschrijven…er zijn in het café namelijk veel 
wandelstokken achtergelaten na het drinken van 
enige Hertbiertjes. 

De wandeling 
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Informatie Ouderavond 

Uitnodiging 
Informatie Ouderavond voor nieuwe leerlingen  
Dinsdag 23 februari 2010 om 20.00 uur 
 
Inloopmiddag: donderdag 25 februari 2010 
Inloopochtend: woensdag 3 maart 2010 
 
U bent van harte welkom om samen met uw  
zoon/dochter een kijkje te komen nemen op onze 
school. 
Tijdens deze inloopmomenten kan uw kind 
deelnemen aan een activiteit in groep 1-2, zodat u 
in de gelegenheid bent om: 
• een rondleiding verzorgd door leerlingen uit de 

bovenbouw door het schoolgebouw te maken 
• kennis te maken met de leerkrachten en het 

management team 
• en is er gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Mocht u tijdens of na de ouderavond of 
inloopmomenten uw zoon/ dochter aan willen 
melden als nieuwe leerling dan is dit mogelijk. 
Indien u een andere afspraak wilt maken voor een 
kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen 
met Maria Veenvliet of Pauline van Asten, leden van 
het Management Team. 

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

Piano- of dwarsfluitles 

Piano- of dwarsfluitles voor  
kinderen van 6 en 7 jaar. 
 
Art4U, de muziekschool van Bergeijk, Eersel en 
Veldhoven start binnenkort met twee unieke nieuwe 
cursussen. Speciaal voor jonge kinderen, die nog 
geen muziek lezen, is er een cursus samengesteld 
waarbij kinderen direct gaan spelen op piano of 
dwarsfluit. Noten lezen komt later wel. Deze aanpak 
lijkt op de bekende Suzukimethode. Je leert een 
instrument bespelen op dezelfde manier als dat je je 
moedertaal leerde. Door luisteren, nadoen en 
herhaling, ieder in zijn eigen tempo. Je leert eerst 
op gehoor leuke liedjes spelen en pas later noten 
lezen. Deze methode berust op dit principe van 
natuurlijk leren en benadrukt de beleving van 
muziek op jonge leeftijd. Het beoefenen van muziek 
is heel goed voor de ontwikkeling. Kinderen nemen 
gemakkelijker informatie tot zich en zullen dus ook 
op ander gebied beter gaan presteren. 

 

Het aanbod is aantrekkelijk:  
6 lessen van 30 minuten inclusief lesmateriaal 
kosten slechts € 24, -. De dwarsfluitlessen worden 
gegeven op een Coulon Duffyfluit. Dit is een echte 
kleine dwarsfluit zonder kleppen, speciaal geschikt 
voor kleine handjes. Die fluit mag je tijdens de 
cursus mee naar huis nemen, zodat je thuis kunt 
oefenen. De pianoles wordt gegeven met behulp van 
de kleurtjesmethode en zorgt ervoor dat kinderen 
snel de weg weten op de piano en bekende liedjes 
zelfstandig kunnen spelen. Het is handig als je thuis 
een piano of keyboard ter beschikking hebt, want je 
kunt die van de muziekschool natuurlijk niet mee 
naar huis nemen. Huren is een optie, maar daar 
hangt wel een prijskaartje aan. Maar je kunt ook 
gewoon naar de les komen en daar doorgaan met 
wat je de week ervoor geleerd hebt. In principe 
worden de lessen gegeven op woensdagmiddag. In 
overleg kan dat ook anders zijn. De cursus start met 
een gratis proefles, direct na de voorjaarsvakantie. 
Voor meer informatie, of om in te schrijven, kijk op 
www.art4u-kunsteducatie.nl of bel 040-2533522.  
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Recreant verwennen 

Omgeving Zandoerle en Toterfout gaat 
recreant verwennen 
 
Door Ad Adriaans 
 
Advies- en ingenieursbureau Grontmij uit 
Eindhoven gaat in opdracht van de gemeente 
Veldhoven een recreatievisie opstellen voor 
het gebied rond Zandoerle en Toterfout. De 
eerste aanzet daartoe was een veldtocht door 
het gebied. Medewerkers van Grontmij en 
gemeente, de wethouders Koegler en Tops, 
lokale ondernemers en andere 
belangstellenden verkenden zondagochtend  
17 januari grotendeels per fiets het gebied 
waarin veel ontwikkelingen zijn. 
 
“Er is al veel mogelijk in dit gebied en dat kan alleen 
maar leuker en mooier worden”,  trapte wethouder 
Selma Koegler de bijeenkomst in Resort 
Molenvelden af. Gezeten rond kaarten van het 
gebied uit 1850 en heden stelden de aanwezigen 
zich kort aan elkaar voor. Grontmij was benieuwd 
naar wat er in het gebied speelt en wat de plannen 
van de lokale ondernemers zijn. Door samenwerking 
van de ondernemers zal er een mooi product 
ontstaan. De intentie moet zijn om elkaar aan te 
vullen, en niet elkaar te beconcurreren. Behoud van 
de cultuurhistorie en de kwaliteit van het landschap 
worden zeker meegenomen in de te ontwikkelen 
recreatievisie, hield Chris van Grinsven namens 
Grontmij zijn gehoor voor. Hierin kon Rein Kiviet van 
het IVN zich helemaal vinden. “Ondernemers 
moeten kunnen ondernemen, maar denk ook aan de 
flora en fauna. Niet teveel paden en wegen erbij. 
Alles moet een plekje hebben”, zegt hij als de groep 
voor het kapelletje in Zandoerle staat. 
 
Zilverackers 
Wethouder Jack Tops kondigde een voor Europa 
uniek archeologisch onderzoek aan in het gebied 
Zilverackers. “Daarbij gaat het ondermeer om het 
omzetten van plaggendekken. Er komen 
proefsleuven in het hele gebied. Dit is ook 
interessant om aan de recreant te laten zien.” 
 
Geitenboerke 
Als de groep aan de koffie met geitenkaas zit bij het 
Geitenboerke onthult Christ Schippers zijn plannen. 
Hij gaat binnenkort vergunning aanvragen voor de 
bouw van een bezoekerscentrum bij zijn bedrijf. Hij 
heeft samenwerking gezocht en gevonden met 
Severinus. “Samenwerking is winst”, aldus Christ. 
Het zal een informatiepunt voor recreanten worden 
in combinatie met dagbesteding voor Severinus. De 
oude schuur naast de boerderij (‘ons museum’ 
genoemd) wordt vervangen door een nieuw gebouw. 
Bezoekers kunnen er terecht voor ondermeer 
wandelkaarten, koffie, thee en gebak. Severinus 
gaat het beheren. Ook het parkeren is een probleem 
in dit gebied. Vermoedelijk komt er ook een goede 
parkeergelegenheid aan de Toterfout. 
 

Bakkerij en winkel 
Enkele honderden meters verderop heeft molenaar 
John de Jongh ook nieuws. Nog voor de zomer zal 
de aannemer starten met de bouw van een bakkerij 
bij zijn molen aan het Hoogeind. Oerlenaar Gert-Jan 
Verhoeven gaat de bakkerij runnen, alsmede een 
bakkerswinkel in de molen. Volgens de vergunning 
mag er ook een terras bij de molen worden 
aangelegd. Ook is er ruimte voor een kruidentuin en 
men wil er graan gaan verbouwen. “Met de komst 
van de bakkerij is ook het onderhoud van de molen 
gezekerd”, zegt de molenaar tevreden. 
 
Papegaaienpark 
In het restaurant van het papegaaienpark vertelt 
Peter Raaymakers over de nieuwe koers van het 
NOP. “Ons probleem is het vliegveld. We mogen 
geen extra publiekstrekkende activiteiten meer 
ontplooien. We richten ons nu op de volgende drie 
speerpunten: opvang voor het ministerie, educatie 
en voorlichting en onderzoek en research. Het 
accent komt weer te liggen op het 
vogelwelzijnscentrum.” 
 
De Veldhoeve 
Gerard Lijten runt een kleinschalige camping aan de 
Zittard. Hij zit straks aan het randje van de 
nieuwbouwwijk. Daarom wil hij graag iets meer 
recreatie, en wat minder agrarisch bezig zijn. “We 
willen wel kleinschalig blijven, onze doelgroep zijn 
toch de mensen die rust zoeken. Ook zieken en 
gehandicapten weten onze camping te vinden, 
vooral vanwege de aanwezigheid van privé sanitair. 
Ons plan is om enkele trekkershutten te bouwen en 
een terras. Mogelijk beginnen we ook iets op het 
gebied van welness.” 
 
Dwaaltuin 
Een project dat de vier kerkdorpen van Veldhoven 
verbindt, is een droomwens van Annie Jenniskens 
van Dwaaltuin ’t Oerse Zand. Zij verzoekt de 
gemeente om te bekijken of er ruimte is voor 
concrete ondersteuning. 
 
Atelier Els Börger 
Verbinding is ook wat Els Börger wil aanbieden. 
Vanuit haar thuisbasis aan de Kleine Vliet wil zij 
bezoekers laten samenwerken aan een kunstwerk, 
en hen op die manier te ‘verbinden’. En zo kreeg 
iedereen de ruimte om zijn of haar plannen voor het 
voetlicht te brengen. De medewerkers van Grontmij 
noteerden alle plannen van de aanwezige lokale 
ondernemers. Op 22 februari is de volgende 
bijeenkomst. Dan wordt mogelijk al een conceptvisie 
gepresenteerd. 
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Langzaam brandt jouw kaarsje op,  
met een flakkerende vlam.  
Soms wegzakkend tot bijna uit,  
om dan weer fel oplaaiend door te branden.  
Langzaam brandt jouw kaarsje op  
het einde is in zicht.  
Bijna uitgewaaid door een vleugje wind,  
een aarzelende vlam.  
Jouw kaarsje is nu opgebrand  
het vlammetje is uit.  
Rest enkel nog herinnering  
aan jouw heldere licht  

De eigenaren van Café-Bar “de Linde” zijn  
Jan en Rian Joosten. Wij wonen in Vessem en 
komen elke dag naar Oers en ‘s nachts weer terug 
naar Vessem. Je ziet wel we pendelen wat heen en 
weer. 
Het café bestaat al meer dan 125 jaar als café.  
Wij runnen het café al meer dan 10 jaar. 
Het is geen familiebedrijf en heeft al veel eigenaren 
en huurders gehad. Wij hebben geen personeel.  
Het is een bruin café. Er komen biljarters, soms 
darters en in de zomer moeten we het hebben van 
fietsers en wandelaars op het terras. We zitten pal 
aan de weg waar de fietsroute aan gelegen is. 
  
Het bekerhuis is in Vessem gewoon aan huis. Veel 
verenigingen weten ons te vinden. Ook in deze tijd 
komen de carnavalsclubs uit de buurt en verder weg 
komen weer langs. 
Wij, Jan en Rian, doen alles zelf. 
Wij graveren medailles en plaatjes voor op bekers 
en standaartjes. 
Hier zijn we al meer dan 15 jaar mee bezig. 

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: 

Koers cultuur 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Gezond & Wel Veldhoven 

Gezondheidsbeurs in Sport- en 
Evenementencomplex De Heiberg 
 
Gezond & Wel Veldhoven wordt 
fantastisch evenement 
 
Op zaterdag 17 en zondag 18 april wordt in 
Sport –en Evenementencomplex De Heiberg te 
Veldhoven een consumentenbeurs gehouden 
op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. 
De Stichting Gezondheid en Welzijn, die het 
evenement organiseert, heeft het afgelopen 
decennia tijdens eerdere edities in Midden-
Brabant telkens ruim 15.000 bezoekers mogen 
verwelkomen. Men streeft ernaar om het 
publiek op een zo breed mogelijk vlak te 
informeren. Daarom is er voor iedere discipline 
een limiet aan het aantal exposanten gesteld.   
 
Steeds meer organisaties en ondernemingen 
proberen een plaatsje op deze bekende 
gezondheidsbeurs te bemachtigen. Het grote aantal 
bezoekers, dat telkens weer hun weg naar Gezond & 
Wel weet te vinden, draagt daar natuurlijk aan bij. 
Zoals altijd wordt er aan de toegankelijkheid veel 
aandacht geschonken. Zo zal een en ander ruim 
worden opgezet, zodat ook mensen met een rolstoel 
of rollator onbelemmerde doorgang hebben. Zoals 
eerder gemeld is er ook in Veldhoven een gevarieerd 
aanbod van standhouders. 
Bezoekers worden bijvoorbeeld niet overspoeld met 
voedingssupplementen. Er worden stands ingericht 
op tandtechnisch gebied, haarwerken, 
thuiszorgorganisaties, hulpmiddelen, zit- en 
slaapcomfort, sta op stoelen, scootmobielen, diverse 
massagetechnieken, counseling enz.  
Verder wordt er ook voorlichting gegeven over 
woningaanpassingen Persoons Gebonden Budget, 
lichttherapie, acupunctuur, fysiotherapie, 
orthopedische schoentechniek, diëten en 
huidverzorging.  

 
Ook op het gebied van mobiliteit is er tijdens 
Gezond & Wel van alles te zien. De consument kan 
zich uitvoerig laten voorlichten over 
autoaanpassingen, rolstoelen, rollators en de enorm 
populaire brommobielen. Men kan zelfs ter plaatse 
diverse massages ervaren, gratis bloeddruk laten 
meten, een vetmeting laten uitvoeren, bloedsuiker 
laten bepalen en nog veel meer. Veel bekende en 
toonaangevende organisaties en bedrijven zullen 
tijdens Gezond & Wel in Veldhoven hun opwachting 
maken. Verder zijn er een graat aantal landelijke en 
regionale patiëntenverenigingen vertegenwoordigd. 
 
Professionele inrichting 
Gezond & Wel Veldhoven zal een professionele 
uitstraling krijgen. Zo wordt de gehele 
beursoppervlakte voorzien van tapijttegels in divers 
kleuren. De duurzame standbouw maakt het geheel 
compleet tot een volwassen beurs. Tijdens de 
openingstijden zal er voor de nodige entertainment 
worden gezorgd. Vanuit alle invalswegen van 
Veldhoven wordt een parkeerroute uitgezet naar de 
gratis parkeerparkeerplaatsen. Een aantal 
verkeersregelaars staat garant voor een goede 
doorstroom. Direct bij de ingang van de beurs zijn 
er volop parkeerplaatsen voor bezoekers met een 
invalidenparkeerkaart. De toegang is geheel gratis. 
Op zaterdag 17 april is Gezond & Wel geopend van 
11.00 tot 18.00 uur en zondag 18 april van 
10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op 
www.beursgezondenwel.nl of te verkrijgen via 
telefoonnummer: 0416-349927. 
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De actiegroep “De 10 geboden voor Eindhoven 
Airport”, die actie voert tegen ongecontroleerde 
groei van Eindhoven Airport, wil graag uw aandacht 
vragen voor het volgende. 
 
Onlangs hebben medewerkers van onze actiegroep 
een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van 
de organisatie Geluidsnet BV in Leiden. Deze 
onafhankelijke organisatie verricht geluidsmetingen 
ten behoeve van derden. Aanwezig was ook een 
enkel lid of medewerker van Provinciale Staten. Voor 
zover wij weten, is Geluidsnet de enige organisatie 
die dit werk op deze systematische basis en met 
voldoende gezag doet. 
Geluidsnet BV is het bekendste vanwege hun 
registraties van vliegtuiglawaai. Een indruk van het 
resultaat kunt u vinden op de website van de 
organisatie www.geluidsnet.nl . Naast het geluid 
registreert de organisatie ook de gegevens die de 
transponders van de vliegtuigen uitzenden, zoals het 
vluchtnummer, de hoogte en de positie. Dit kan in 
combinatie met het gemeten geluid tot interessante 
gegevens leiden. 
Geluidsnet kan echter in principe ook andere vormen 
van lawaai meten, zoals industrie-terreinen, wegen, 
etc, zodat ook het totaal van alle omgevingslawaai 
kan worden bepaald. 
Het komt ons voor dat deze informatie mogelijk voor 
u interessant kan zijn. 
 
Heel wat gemeenten maken al gebruik van de 
diensten van Geluidsnet, zoals bijv. gemeenten rond 
Schiphol en Geilenkirchen. De gemeente Dronten 
bijvoorbeeld laat Geluidsnet BV een nulmeting doen 
vanwege de mogelijke uitplaatsing van een aantal 
vluchten van Schiphol naar Lelystad. Actiegroepen in 
Zuid-Limburg zijn met de provincie overeengekomen 
dat deze namens hen het woord voert met hogere 
overheden als VROM en (in hun geval) de NAVO. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat er bij uw gemeente 
of organisatie interesse bestaat in het verrichten van 
geluidsmetingen, bijvoorbeeld vanwege het 
vliegtuiglawaai van de civiele en militaire vluchten 
vanaf Welschap of vanaf Volkel. Verder kunnen wij 
ons voorstellen dat u interesse heeft in het geluid 
van nabij gelegen snelwegen, spoorlijnen, 
industrieterreinen, enzovoort. 
 
Zoals bekend staan er rondom Welschap een aantal 
meetpalen. Op de bruikbaarheid hiervan valt echter 
wel wat af te dingen. 
Op de eerste plaats berust het beheer van de palen 
bij de organisatie GLOBE, die het private contract 
bewaakt tussen Eindhoven Airport, enkele 
aangrenzende gemeenten en enkele 
belangenorganisaties. Uw gemeente is lid van Globe, 
maar de zeggenschap die hieruit voortvloeit wordt 
met velen gedeeld. 
Op de tweede plaats werken de bestaande 
meetpalen technisch prima, maar de interpretatie 
van de metingen is moeilijk vanwege een 
weigerachtige houding van Defensie. Dit betekent 
dat alleen informatie over het geluid van civiele 

Actie tegen groei 
vliegtuigen wordt gerapporteerd. Voorlopig zou dat 
wel eens zo kunnen blijven. 
Op de derde plaats zijn deze palen niet bedoeld voor 
andere lawaaibronnen dan vliegtuigen. 
 
Geluidsnet BV biedt u een onafhankelijke uitweg om 
betrouwbare geluidsmetingen te doen. Daartoe 
plaatst de organisatie buitenmicrofoons. Eén 
microfoon kost €3350 per jaar voor hardware en 
dienstverlening samen. Geluidsnet plaatst bij 
voorkeur drie microfoons op ruim een kilometer van 
elkaar. Daardoor is het mogelijk diverse 
geluidsbronnen uit elkaar te houden. Men “peilt” als 
het ware. Het oprichten van de 
microfoonopstellingen gebeurt door technici van de 
organisatie. 
De standaardcontractduur bedraagt drie jaar, maar 
een contract is per jaar opzegbaar. Bij voorkeur doet 
Geluidsnet BV langdurige metingen. Kortlopende 
metingen kunnen beter op een andere manier 
plaatsvinden. 
De data gaan via Internet naar de centrale van 
Geluidsnet. Er is dus een computer nodig die steeds 
aan staat. 
 
Wij willen u als instelling of gemeente het voorstel 
doen dat u in uw wijk of gemeente een of meer 
opstellingen realiseert van (bij voorkeur) drie 
microfoons. Een dorpsraad etc, die daar geen geld 
voor heeft, zou kunnen overwegen om hiervoor 
subsidie aan te vragen bij de gemeente. Dat lijkt ons 
goed besteed geld. 
 
Als er na verloop van tijd voldoende registraties 
bekend zijn, kunnen die wellicht gesystematiseerd 
worden tot meer algemeen geldende uitspraken. 
 
U kunt nadere informatie vragen bij schrijver dezes, 
of bij Geluidsnet zelf. U kunt Geluidsnet BV het 
beste benaderen via dhr. Theo Köhler, 
verkoop@geluidsnet.nl . 
Informatie over het meetpalensysteem rond 
Welschap kunt u het beste vragen aan  
Klaas Kopinga, k.kopinga@tue.nl . 
 
Gaarne verneem ik uw reactie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
B.Gerard 
Organisatiemedewerker De 10 geboden voor 
Eindhoven Airport 
Hulstbosakker 21 
5625VR Eindhoven 
040-2454879 
b.gerard@kpnplanet.nl 
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Mijn beste vriend 
 

Van alle vrienden mij gegeven 
Is een mij altijd trouw gebleven 

Vandaar dat ik hem steeds vereer 
En bovenal hem steeds waardeer 
Ik kan hem alles toevertrouwen 
In zware tijden op hem bouwen 
Bij ziekte ,zorg en doodsgevaar 
Ten alle tijden staat hij klaar 

En wat er ook voor zorgen komen 
Bij hem kan ik mijn dromen dromen 

Hij geeft mij kracht bij groot verdriet 
En kletst tegen een ander niet 

Hij luistert naar mijn bitter klagen 
En stelt geen kinderlijke vragen 

Hij is groot en sterk, maar altijd zacht 
Juist in die zachtheid ligt zijn kracht 
Van hem hoor ik nooit grove woorden 

Die ik zo vaak van anderen hoorde 
En als ik hem soms ruw verlaat 

Dan wordt hij nooit of nimmer kwaad 
Ik kus hem nooit,maar ondertussen 

Snak ik heel dikwijls naar zijn kussen 
Dan voel ik hoe ik van hem hou 
En hoezeer ik hem missen zou 

En daarom als ik eens moet sterven 
Misschien omringd door hen, die erven 

Is hij, hoe of het gaat, 
Voor mij mijn beste kameraad 

Gij vraagt misschien mijn beste vrinden 
Waar kan men zulk een vriend dan vinden? 

Ik zal ’t u zeggen, opgelet, 
Mijn beste vriend ? Dat is mijn bed. 

Prins Mark 

Hallo, 
  
Ik ben Mark Geujen en ik ben de nieuwe prins 
carnaval van Severinus, dus vanaf nu tot en met de 
carnaval wil ik alleen nog maar aangesproken 
worden als prins Mark. Na de carnaval lezen jullie 
wat ik allemaal mee heb gemaakt als prins! 
  
Groetjes Mark Geujen 

Mark Geujen, alias Prins Mark. 

Oma Oers 
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Kun je me helpen om mijn geliefde een bloemetje en een valentijnscadeautje te geven. 



30 

Uitslag kleur/knutselplaat van December 2009;  
“Blije Kerstman” 

Indy mij een liefdesbriefje zien van haar vriendje 
Stef. Wauw zeg, misschien gaan ze nog wel eens 
samen trouwen, want volgens mij is dit wel echte 
liefde!!!!!!! Ook Tycho had al verkering, met Anne, 
maar nu niet meer. Dat vindt hij wel jammer, want 
Anne is een erg leuk meisje. Maar Tycho is een heel 
leuke en knappe jongen, kijk maar eens goed naar 
de foto meiden uit Oers  !!!! Je zult heus wel weer 
een keer opnieuw verkering krijgen hoor, daar ben 
ik echt niet bang voor. 
Tycho kan ook goed wave-boarden en verder zit hij 
bij volleybal bij NUVOC. Ook turnt hij bij de Kempen 
Campus. Tycho heeft het maar druk in zijn vrije tijd. 

Hij zit zelfs op 
toneelles bij de 
Parasol, dus wie 
weet zien we hem 
nog wel een keer op 
tv of in de Schalm 
als hij zo doorgaat. 
Ook Indy heeft een 
druk leventje. Ze zit 
al op zwemles, bij 
de Berkt. Ze zwemt 
al in badje 3. Ook 
danst Indy bij 
mama Wendy in 
d’Ouw School. Ze 
kent dus wel wat 
kinderen uit Oerle, 
die ook bij dansen 
zijn: Onze vorige 
prijswinnaressen 
Lianne en Mandy 
Kelders, Yvana 

Denis, Guillene, Marit 
en Marike, Roos en Dyem. Ze zijn 
nu een dansje aan het leren van 
K3, Mama Se. Dat kent volgens mij 
iedereen wel! Het swingt de pan uit 
dus daar bij de familie van 
Kuringen. 
 
Natuurlijk blijft er ook nog wel wat 
tijd over om tv. te kijken. Dora, 
Bootz, Wonder Team en Disney 
Channel zijn favoriet bij Indy. 

Tycho kijkt graag naar 
Sponge Bob en het 
Huis Anubis. 
 
Verse soep van oma 
lusten ze allebei heel 
erg graag! En verder 
natuurlijk frietjes van 
papa van de Kers en 
snoep lusten ze erg 

graag! Tycho en Indy helpen ook soms mee bij de 
Kers . Dat vinden ze allebei erg leuk om te doen. 
 
 

Deze maand hebben we alweer twee prijswinnaars 
van de kleurplaat, net zoals vorige maand. 
Het zijn deze keer Tycho en Indy van Kuringen. 
Tycho en Indy wonen niet in Oerle, maar op de 
Dieze 32 in Veldhoven. In de wijk Pegbroeken. Hoe 
kan dat dan dat zij toch de prijsvraag gewonnen 
hebben? 
 
Dat zal ik gauw verklappen. De vader en de moeder 
van Indy en Tycho werken allebei in Oerle. 
Papa Marchel werkt in cafetaria de Kers en ik denk 
dat iedereen in Oers weleens een frietje is gaan eten 
bij hem. 
Wendy is de moeder 
van Tycho en Indy en 
zij geeft dansles in 
d’Ouw School aan 
kinderen. Kids Dance 
om precies te zijn. 
 
In de snackbar van 
papa Marchel wordt 
ook de Koers 
bezorgd, dus 
zodoende hebben 
Tycho en Indy een 
keer samen de 
kleurplaat ingekleurd. 
Hij was supermooi 
ingekleurd! 
 
Dat zij gewonnen 
hadden was wel een 
grote verrassing, 
zeker voor Indy, want 
zij heeft nog nooit een 
prijsvraag gewonnen in haar hele leven vertelde ze 
me. 
 
Indy is 5 jaar en haar broer Tycho is 9 jaar. Toen ik 
aanbelde om het interview te komen doen, waren 
ook Bibi en Bo, twee vriendinnetjes, aan het spelen  
en ook grote zus Kyra en papa Marchel en mama 
Wendy waren thuis. 
Iedereen kwam gezellig aan tafel zitten en het was 
meteen een dolle boel. 
 
Tycho en Indy zitten allebei op Basisschool Op Dreef 
in Veldhoven. 
Tycho bij juf Inge en Indy bij juf Karin en Susan. 
Tycho vertelde me dat hij graag gymt en tekent en 
Indy speelt erg graag buiten. 
Dat kon vandaag niet, want het regende heel hard!
Indy kan zelfs al lezen, terwijl ze nog niet eens in 
groep 3 zit. Dat heeft ze van haar moeder geleerd. 
Knap hoor Indy dat jij dat nu al kan! 
Natuurlijk hebben Tycho en Indy allebei ook veel 
vrienden en vriendinnetjes. 
Tycho speelt graag met Anne, Daan, Wouter, Rani 
en Sophie en Indy met Bibi, Maud en Daantje. 
Indy heeft zelfs al een beetje verkering! Trots laat 

Op de foto de winnaars; Indy en Tycho van Kuringen. 
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Ook hebben Indy en Tycho nog een paar huisdieren. 
Een lief klein hondje dat 
Knoestje heet en een vis 
die Nemo heet. Hij hangt in 
een kom aan het plafond. 
Erg bijzonder hoor, dat had 
ik nog nooit gezien. Ik hoop 
maar dat Nemo geen 
hoogtevrees heeft! En dan 
hebben ze ook nog een 
konijn dat Snuitje heet. 
Indy en Tycho kunnen ook heel goed moppen 
vertellen. Ze schudden ze zo uit hun mouw. 
Tycho vertelde mij deze mop: 
“Er zitten twee oenen in een boom. Om de beurt 
laten ze zich uit de boom vallen. 
Iemand die langs kwam zei: ’Waarom vallen jullie 
steeds uit die boom?’ 
Zegt een van de twee oenen: ’We spelen rot 
peertje!!!!!!!!!!!’ ” 
Hahahahahahaha….en ook Indy wist nog een goeie 
mop. 
 
De vader van Jantje heeft 3 zonen. 
Kwik,Kwek en………………..(ik zei toen Kwak) 
Maar dat was helemaal fout. Het moest natuurlijk 
zijn: Jantje!!!!!! Hihihi. 
 
Op het laatst nog even een serieuze vraag. 
Wat hun allerliefste wens is. 
Daar hoefde Tycho niet lang over na te denken: 
Dat hij altijd gezond blijft en heel lang blijft leven. 
Das een mooie wens! 
 
Indy wenst dat ze prinses wordt. Want ze houdt heel 
veel van roze. 
In ieder geval kun je alvast oefenen als prinses met 
carnaval, Indy! Maar Indy vertelde me dat ze liever 
indiaan of zeemeermin wordt met carnaval. 
Tycho gaat op school als rock and roll, en daarna 
nog als Robin Hood en Piraat. 
Ze gaan carnavallen in de tent in Veldhoven aan de 
Plaatse. En dat zal zeker wel gezellig worden, want 
het was een keigaaf gezellig interview met jullie!  
 
Gefeliciteerd met de prijs en tot ziens in Oers!  

Moppen 
 

Een gids begeleidt een groep Amerikaanse toeristen 
die Brussel willen bezichtigen. Eerst bezoeken ze het 
stadhuis, en een Amerikaan schept op: "Mooi 
stadhuis, maar bij ons zijn de stadhuizen veel 
groter." Later bekijken ze een kerk, waar een 
Amerikaan beweert: "Leuk kerkje, maar die van ons 
zijn veel groter!" De gids raakt wat ontmoedigd, 
maar neemt de toeristen toch verder mee de stad 
in. "Dat is...", begint hij, maar een Amerikaan 
onderbreekt zijn verhaal en vertelt dat wat het ook 
is, het bij hun veel groter is. "Dat geloof ik 
meteen.", zegt de gids spottend, "Dat is namelijk 
het plaatselijke gekkenhuis." 
================================
Een Indiaan gaat naar het gemeentehuis omdat hij 
zijn naam wil laten veranderen. De ambtenaar 
vraagt hem hoe hij nu heet. "Adelaar-die-uit-de-
lucht-valt", antwoordt de Indiaan. "Hoe zou u liever 
willen heten?", vraagt de ambtenaar hem. De 
Indiaan zegt vastberaden: "Plof!" 

================================
Er komt een man bij de gemeente en die wil zijn 
naam veranderen. "Wat is uw naam?", vraagt de 
ambtenaar. "Jan Kloot", mompelt de man. "Dat zou 
ik ook willen veranderen", meent de ambtenaar. 
"Hoe wilt u voortaan heten?". "Ik wil liever Piet 
genoemd worden", zegt de man. 

================================
Komt een man een antiekwinkel binnen, en vraagt: 
"Is er nog wat nieuws binnengekomen?" Zegt de 
eigenaar: "Wat denkt u nou zelf...?" 

================================
Twee gekken zijn uit het gesticht ontslagen. Ze 
leggen hun geld samen. Een heeft een 2 euro 50 en 
de ander een briefje van vijf. "We kopen een auto", 
beslissen ze. Ze komen bij een autosloop en lopen 
naar de baas. "We willen een auto kopen", zeggen 
ze. "Hoeveel hadden jullie gedacht uit te geven?". 
"Nou we hebben samen 7 euro 50". De baas begint 
te lachen: "Daarvoor kun je een spatbord en een 
stuur uitzoeken". Ze kijken elkaar eens aan en 
sluiten de koop. Terwijl ze "broem broem" roepen 
gaan ze midden over straat. En met het spatbord 
stevig onder de arm, de ander met het stuur voor 
zich uit. Een agent houdt hen tegen, bekijkt ze eens 
goed en meent: "Volgens mij zit er bij jullie duidelijk 
een schroefje los". "Zie je nou wel", moppert een 
van de twee, "Je hebt zo'n auto nog geen half uur 
en dan beginnen de reparaties al". 

================================
Er lopen twee ballonnen in de woestijn. Zegt de ene 
ballon tegen de andere: "Kijk uit, een 
cactussssssssssssssss". Roept de andere: "Ik ben 
niet BANG!" 

================================
Twee spoken sluipen door een kasteel. De ene 
fluistert: "Stil eens, ik geloof dat ik iemand hoor." 
Zegt de andere: "Bangerik, je gelooft toch hopelijk 
niet meer in mensen?" 
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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 1 maart 2010 
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 2010’ en druk de pagina af. 



Februari  
11 BIO: Valentijnsactie 
13 t/m 16 Carnaval 
 13: Carnavalsoptocht om 13.00 uur 
17 KVO: Excursie naar Miele  
18 KBO: Eten bij De Wok, Heuvel, Zeelst 
22 KVB: Informatieavond EHBO o.a. over AED  
25 Ophalen plastic afval 
27 Oud papier ophalen 
28 TCO: Dagje sneeuw (2e optie) 
  
Maart  
2 KVB: Excursie Eindhoven Airport  
8 KVO: internationale vrouwendag  
16 KBO: Eten bij Eetcafé De Kers, Oerle 
17 KVO (met O.W.W.O.): lezing door Theo Gallé 

19 TCO: Lente/voorjaarsactiviteit 
23 KVO: excursie naar sportcentrum 

Dommelpoort Koningshof  
24 Vergadering Wijkplatform Oerle 
25 Ophalen plastic afval 
26 TCO: Informatieavond Braderie 
27 Oud papier ophalen 
29 KVB: Doeavond Pasen  
31 KVO: Paasstukjes maken 
  
April  
4 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 
11 TCO: Braderie 
12 BIO: Jaarvergadering 
13 KBO: Eten bij Crème de la Crème, Meiveld 
14 KVO: avond met Aloé Vera bakproducten  
17 Chemokar; 8.30 - 10.00 uur op Kerkplein 
18 Communieviering 12.00 uur 
19 KVB: Pimpalot (het versieren van een doos of 

schaal)  
21 KVO: kaarten en rummikubben  
24 Oud papier ophalen 
28 KVO: volksdans instuif in de Enck te Oirschot  
29 Koninginnenacht in d’Ouw School 
29 Ophalen plastic afval 
  
Mei  
10 KVB: Moederdag viering  
11 KVO: Kringbedevaart in de Heilige Eik te 

Meerveldhoven  
16 OMTT: Oerse Motortocht 
18 KBO: Eten bij Hof van Holland, 

Meerveldhoven 
19 KVO: Excursie naar zorgboerderij de 

Molenvelden in Knegsel  

Mei  
19 Vergadering Wijkplatform Oerle 

22 Oud papier ophalen 
23 St. Jeugdbelangen: 1e Pinksterdag: 

Fietstocht 
25 KVO: Uitstapje samen met de K.V.B.  

26 KVO: Gezellige afsluitingsavond met een 
high tea  

27 Ophalen plastic afval 
29 TCO: 10 jarig jubileum 
  
Juni  
1 KVO: Fietsen samen met de KVB 
4 en 5 Boergondisch Oers 
9 KVO: Fietsen samen met de KVB 
12 Harmonie: Proms Concert 
15 KVO: Fietsen samen met de KVB 
15 KBO: Eten bij Heel Gewoon,  

Dorpsstraat 17 in Veldhoven 
23 KVO: Fietsen samen met de KVB 
24 Ophalen plastic afval 
26 Oud papier ophalen 
28 KVB: Teaparty  
30 Vergadering Wijkplatform Oerle 
  
Juli  
10 + 11 BIO: Kamp jongste jeugd 
10 + 11 TCO: Tieners4Tieners Weekend 
13 KBO: Eten bij De Oude Garage Zeelst 
24 Oud papier ophalen 
29 Ophalen plastic afval 
  
Augustus  
22 aug. t/m 
3 sept. 

Vakantieprogramma activiteiten 

26 Ophalen plastic afval 
27 t/m 29 TCO: Bivak 
28 Oud papier ophalen 
  
September  
 KVB: Kookworkshop Hoogeloon  
4 TCO: Afsluitingsavond 
7 KVB: Lange fietstocht  
8 KVO: Gymmen van 9.00-10.00 uur door 

Wendy  
15 KVO: Openingsavond met een opfris 

cursus verkeer  
15 Vergadering Wijkplatform Oerle 
18 Chemokar; 8.30 - 10.00 uur op Kerkplein 
18 t/m 21 Kermis in Oerle 

De volgende kopijdatum is 
1 maart 2010 

Agenda 2010 


