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• Nieuw redactielid 

• Voetballers met passie 

• Dat er veel mogelijk is met 
appels weten we, maar dit 
slaat alles. 

• Oersgezellige tamboer, 
verliest tamboer maar blijft 
Oersgezellig 

• Eerst inrichten, daarna 
herinrichten  



Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
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 
boeken (géén encyclopedieën!) 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 Chalet te huur 

Te huur 
In Westkapelle, Zeeland 
− op slechts 300 meter van de zee 
− geschikt voor 4 personen 
− plaatsen van een slaaptentje (voor 5e persoon) 

toegestaan 
− geen groepen jeugdigen 
− parkeren nagenoeg bij het chalet 
 
Inlichtingen: 
Familie Vos 
( 040-2051849 

Gezocht 
Een goed tehuis voor een 
Mechelse herder (teef) van zes 
jaar oud. 
 
Meer informatie: 
Bert Huijbers  
( 040 2051944 

Boek over Oerle 

Gezocht 
 
Beste Oerlenaren, zoals jullie weten zijn wij druk 
bezig met het vervaardigen van een boek over Oerle 
(vanaf 1900 tot 2000) en hun families die woonden 
of wonen in huizen of boerderijen die zodanig 
veranderd zijn dat men niet meer weet hoe zij er uit 
zagen, of waar ze voor gediend hebben. Ook 
plaatsen, woningen en gebouwen, van historische 
waarden komen in dit boek voor, dit alles voorzien 
van een kleine beschrijving van het geheel. Wij doen 
nu een beroep op de inwoners van Oerle of zij even 
in hun oude fotoalbums willen duiken, of in de oude 
schoendozen, om te kijken of daar een foto te 
vinden is van het OUDE PAKHUIS en/of de 
AARDAPPELBEWAARPLAATS die vroeger stond in de 
Oude Kerkstraat op de plaats waar nu de Boonberg 
begint. Daar zouden jullie ons een groot plezier mee 
doen. Heeft u een foto, of foto’s, neem dan even 
contact op met Frans Loots ( 040-2051387. Dan 
kom ik snel bij u langs. 
 
Alvast bedankt namens de mensen van SHO  
Fr. Loots 

(advertentie) 

Bij Maskarade Grime & Schmink te Veldhoven kunt u 
terecht voor alles op het gebied van  

Grime en Schmink. 

Denkt u hierbij aan: 

Workshops 
Kinderthemafeestjes 

Verkoop van grime en schminkproducten 
Schminkdemonstraties 

 
En wilt u met carnaval, vrijgezellenfeest of voor een 

themafeest geschminkt worden ook dat is geen 
probleem! 

Voor meer informatie of de mogelijkheden kunt u 
kijken op onze website: 

www.maskarade-grime.nl 
Maskarade Grime & Schmink 

Angela Liebregts 
Kerkakkerstraat 73 
5504 GL Veldhoven 

E: maskarade-grime@live.nl T: (040) 253 76 60 
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Even voorstellen... 

Hallo, 
 
Mij is gevraagd om me even kort voor te stellen als 
nieuw redactielid van “de Koers”, dus bij deze. 
Mijn naam is Marlène Snelders-Linssen, getrouwd 
en ik ben 43 jaar jong….Sarah mag dus nog even in 
de kast blijven liggen.  

Voordat ik in Oerle kwam wonen heb ik een rondje 
door de Kempen gemaakt. Ik ben namelijk geboren 
in Eindhoven, ben toen met mijn ouders en broer 
verhuisd naar Riethoven, daarna Westerhoven, toen 
met alleen mijn ouders naar Bergeijk –mijn broer 
was inmiddels uit huis-, daarna naar Dommelen, nog 
een keer naar Valkenswaard en uiteindelijk dus 
terecht gekomen in Oerle. 
 
Voorafgaand aan het beroep huisvrouw, heb ik  
19,5 jaar fulltime gewerkt als receptioniste/
telefoniste/administratief medewerkster bij een 
bedrijf in Bergeijk. Daar heb ik ook mijn man Marc 
leren kennen. Samen hebben we 2 kinderen, Bjorn 
van 5 en Birgit van bijna 3 (in mei word ze 3).  
Bjorn ‘studeert’ op de St. Jan Baptist en Birgit is zich 
voorbereiden op haar ‘studie’ bij Peuterspeelzaal De 
Tamboerijn. Daar gaat ze 2 ochtenden in de week 
naar toe. 
 

Hobby’s heb ik genoeg, alleen met twee kinderen 
kom ik daar niet zo aan toe. Het grootste deel van 
de dag ben je onderweg naar school of naar huis… 
Je maakt behoorlijk wat kilometers op een dag.  
De tijd die ik tussendoor kan pakken heb ik nodig 
voor het noodzakelijke huishoudelijk werk en om 
uiteraard zo nu en dan bij iemand een kop koffie te 
drinken. 
Maar goed om maar een paar hobby’s te noemen; ik 
puzzel en lees zo nu en dan, ik hou van dansen en 
muziek, zingen – als er geen kijkers bij zijn - en ik 
sport ongeveer 3 à 4 uur in de week. 

Dat sporten bestaat uit Zumba en dat doe ik bij 
sportcentrum de Atalanta…. Zo vang ik twee vliegen 
in een klap, ik ben aan het dansen en sporten 
tegelijk! Vooral de latin/salsa muziek vind ik het 
mooie aan Zumba. 
 
In de tijd dat ik nog geen kinderen had, heb ik 
ongeveer 7 jaar een fanclub gerund voor de 
tennisser Pete Sampras. Ik maakte zelf de 
clubbladen, had contact met het management en 
trainer etc. etc. Ben daarvoor o.a. diverse keren 
afgereisd naar Engeland om daar een toernooi te 
volgen en niet te vergeten the United States…zelfs 
tot mijn grote verbazing een keer op uitnodiging van 
de toernooi organisator. Ik ben met veel plezier 
bezig geweest met die fanclub, maar Pete Sampras 
ging met pensioen dus de fanclub ook. 
 
Mijn favoriete vakantieland is op dit moment 
Nederland aangezien dat het makkelijkste is met  
2 kinderen…en daarbij is er in Nederland ook genoeg 
moois te zien. Er is wel een ding waar we rekening 
mee houden, het moet minimaal een uur rijden zijn 
anders zitten we te dicht bij huis. 
Ik zou nog wel graag een keer een rondreis in 
Amerika willen maken…richting de Grand Canyon, 
San Francisco, Yosimite etc.etc. Wie weet, als de 
kids ouder zijn dat het er nog een keer van komt. 
Nou, genoeg over mij gepraat.  
 
Tot slot wil ik nog zeggen dat ik met veel plezier en 
zin aan het werk ga als redactielid van de Koers! 
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De soap rond mobiele telefonie 
Vodafone heeft niets geleerd van Joep. 
 
In oktober 2010 word ik bijna iedere dag gebeld 
door Vodafone met diverse aanbiedingen want mijn 
contract loopt bijna af. Ik heb me er nog niet in 
verdiept dus ik ga naar de winkel om eens een paar 
telefoons te vergelijken. Begin november 2010 
bestel ik een Sony Ericsson Vivaz + bijbehorend 
contract. In december was het contract inmiddels 
ingegaan, maar de telefoon had ik nog niet binnen. 
Daarom ben ik gaan bellen. De telefoon bleek helaas 
niet meer leverbaar, terwijl men mij niets had laten 
weten en toch het contract in heeft laten gaan!  
 
Na telefonisch overleg met Cindy S. en Eva M. (die 
mij heel goed hebben geholpen!!) is het contract 
weer teruggedraaid. Ik moest 1 maand wachten met 
een andere telefoon uitzoeken omdat dingen anders 
fout zouden gaan. Nou dat begrijp ik wel!! Ik heb 
dus netjes gewacht tot na Nieuwjaar en ga 
vervolgens een andere telefoon bestellen. Degene 
die mij helpt (Leonard) vertelt dat ik de loyaltylijn 
moet bellen omdat sinds 1 januari 2011 de prijzen 
zijn veranderd zijn. "Gezien uw verhaal, mag u 
verwachten dat ze de prijzen van november nog 
voor u doorberekenen, aldus Leonard." Heel netjes 
dus van Leonard omdat er nog even bij te vertellen. 
Maar u raadt het al, toen begon de ellende.  
Op 5 januari heb ik 17 minuten aan de lijn gehangen 
(à 0,25 per min.) en nog steeds niemand gesproken, 
ik moest mijn zoon ophalen dus kon ook echt niet 
langer blijven wachten.  
 
Op 6 januari heb ik het weer geprobeerd. Dat 
duurde weer 15 minuten voordat ik iemand te 
spreken kreeg. Uiteindelijk kon de hr. Meijers niets 
voor mij doen. Toen begon ik al enigszins 
verwrongen trekjes rondom mijn mondhoeken te 
krijgen. Maar ik heb naar het hoofdkantoor gebeld 
en de (aardige!) mevrouw aan de receptie beloofde 
mij met haar hand op haar hart dat ik binnen een 
half uur zou worden teruggebeld. En weer verstreek 
de tijd…. Er ging ruim 1,5 uur voorbij, niets gehoord 
Helaas!! 

Dus maar weer zelf kosten gemaakt en zelf 
teruggebeld. Na een kwartier wachten kreeg ik 
eindelijk weer iemand te spreken van de afdeling 
Loyalty, Ellen was haar naam. Zij vertelt dat ik 
inderdaad recht heb op 
eerder gemaakte 
afspraken maar dat ik 
de afdeling campagnes 
moet bellen omdat zij 
kunnen zien wat er is 
afgesproken. Inmiddels 
is het 19.00 uur en zij 
zijn er de volgende dag 
pas weer.  
 
De volgende dag (7 januari) bel ik dus naar de 
afdeling Campagnes. Daar vertellen zij weer dat ze 
alleen de nieuwe prijzen kunnen aanbieden! Hij 
zegt: “Dat kan mijn collega makkelijk zeggen maar 
de loyaltylijn heeft meer bevoegdheden dan wij.”  
U raadt het al… ik weer naar de Loyaltylijn gebeld. 
Na weeeeeeeeer een kwartier wachten kwam de 
stoom inmiddels uit mijn oren! Nu krijg ik Tim (of 
was het Pim?) aan de lijn. 
Hij hoort weer mijn verhaal aan gaat het overleggen 
met zijn collega. Hij zet me in de wacht 27 minuten 
(!!) zonder tussendoor even te zeggen (nog een 
momentje….dus ik hoor helemaal niets!!). 
Vervolgens raakt mijn telefoon leeg en valt uit. Dat 
kan er ook nog wel bij, ik heb ook niet voor niets 
een andere telefoon nodig! De oplader erbij gehaald, 
aangesloten en dan krijg ik een sms van Vodafone 
(jawel!!!) Of ik mee wil doen aan het 
klanttevredenheidsonderzoek! Nou dat wil ik 
natuurlijk wel want daar kunnen ze in ieder geval 
iets van leren! Ik kies voor de optie 1 en dan hoor ik 
dat mijn telefoonnummer is afgeschermd (ra,ra… !) 
Ik kan dus gewoon niet meedoen met het 
onderzoek!! 
 
Opnieuw de “loyaltylijn” gebeld en naar Tim (of was 
het Pim?) gevraagd. Ik vertel hem dat hij mij zo 
lang in de wacht heeft gezet en dat ik het wel prettig 
vind om zo nu en dan te horen “nog een momentje 
alstublieft”. Hij biedt netjes zijn verontschuldigingen 
aan en gaat nogmaals in overleg met een collega. 
Na een kwartier vertelt hij dat hij me gaat 
doorverbinden met iemand van Vodafone Verkoop. 
Ik hoor alleen goedemiddag met Bas H. en 
vervolgens wordt het contact weer verbroken. Kan 
aan mijn mobiel liggen natuurlijk! Ik bel dus terug 
met het vaste nummer en krijg weer een collega van 
Bas aan de lijn. Ik vraag hem netjes of hij me wil 
doorverbinden maar dat kan niet. Hij belooft mij wel 
dat Bas mij binnen een half uur terugbelt. 
 
Dat is nu ruim 35 minuten geleden… 
Alles bij elkaar heb ik ruim 2 ½ uur aan de telefoon 
gehangen (wachten!) à € 0,25 per min. Dat kost dus 
ruim € 37,50. Als ik mijn uren doorbereken à € 70,= 
heeft het mij alles bij elkaar dus ruim € 212,50 
gekost en een heeeeele hoge bloeddruk! Zal ik de 
rekening maar naar Vodafone sturen? 
 
Miranda  

Soap rond Vodafone 
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Geiten-Kijk-Dagen 

Ook dit jaar worden de Geiten-Kijk-Dagen weer 
georganiseerd bij ’t Geitenboerke 
in Oerle (Veldhoven)! De eerste 
lammetjes zijn ondertussen 
geboren en liggen in onze nieuwe 
verwarmde opfokstal welke wij 
dit jaar hebben gebouwd!  
 
Op zondag 20 februari 2011 is 
onze eerste geitenkijkdag van dit 
jaar. De geitenkijkdagen worden 
wekelijks georganiseerd van zondag 20 februari tot 
en met zondag 8 mei 2011  
(zondag met Carnaval gesloten, 1e Paasdag open). 
Op deze zondagmiddagen zijn wij vanaf 13.30 uur 
tot 17.00 uur geopend voor jong en oud!  

 
Iedereen die geïnteresseerd is in de geitenhouderij, 
een lammetje de fles wil geven, een geit wil voeren 
of over haar bol wil aaien, lekker op het 
boerenterras wil genieten van o.a. een bakje koffie 
en een stukje geitenkaas of wil spelen in de (indoor)
speeltuin, het springkussen en de knuffelhoek is van 
harte welkom op een van deze 11 zondagen tussen 
13.30 en 17.00 uur. De entreeprijs is 1 euro per 
persoon. Op moederdag 8 mei is de entree voor 
moeders gratis!! 
 
Kijk voor meer informatie op www.geitenboerke.nl  

Nieuwe leden gezocht 

Tottumet zoekt nieuwe leden……. 
 
Maar wie of wat is Tottumet? 
Wij zijn een groep van 13 leden ( tussen de 20 en 
50 jaar) enthousiaste mannen en vrouwen die het 
geweldig vinden om te zingen. 
Deelname aan het Rabo-Eurovisiesongfestival in 
2009 heeft ons zo geïnspireerd en 
geënthousiasmeerd dat we een eigen vereniging 
hebben opgericht. 
Er hebben zich al enkele enthousiaste  
zanger(s)(essen) bij ons aangesloten. 
Tottumet streeft naar een 
bezetting van 20 leden 
evenredig verdeeld over 
sopranen, alten, tenoren en 
bassen. 
 
Ons doel is liedjes op een leuke 
manier te presenteren aan publiek. 
Dit betekent niet: op een stoel en achter een 
muziekstandaard liedjes zingen 
Dit betekent niet: het opvoeren van complete 
toneelstukken of musicals. 
Maar wel: lekker zingen gehuld in een theatraal 
jasje! 
Het repertoire is zeer divers en wordt gezamenlijk 
bepaald. 
 
We zijn op dit moment bezig met de invulling van 
technische begeleiding en hebben al ondersteuning 
van een dirigent en een choreograaf. 
 
Repeteren? 
Dat gebeurt op donderdag van 20.00 tot 21.30 uur 
in de Rosdoek in Wintelre. 
 
Dus…. spreekt het bovenstaande je aan, neem dan 
contact met ons op: 
Tel: 06-13314353 
email: tottumet@onsmail.nl 
 
We hopen je snel te begroeten!! 
 
Aad Vennix 
Voorzitter Tottumet 
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Overpeinzingen 

Waar is nou weer de schaar? 
Ik weet niet hoe het bij andere 
mensen is, maar dat ding ben ik nou 
altijd kwijt wanneer ik er het meest 
verlegen om zit. Zoals bijvoorbeeld 
nu er iemand op bezoek is en ik een 
vers pak koffie open wil maken. 
Normaal ligt die schaar altijd op zijn vaste plekje 
waar ik hem blindelings kan pakken, maar juist 
wanneer ik hem heel hard nodig heb ... ligt hij daar 
natuurlijk niet.  
 
Nu kan ik niemand anders meer de schuld geven 
dan mezelf, want alleen ik ben degene die van dat 
attribuut van tijd tot tijd gebruik maak.  
En heus, ik ben niet echt vergeetachtig aan het 
worden of zo, maar misschien een beetje 
nonchalanter. Vlak voor het bezoek kwam had ik die 
schaar nog in handen om ...  
Oh jee, wat was ik nou toch ook al weer aan het 
doen toen de bel ging??? Ach, natuurlijk! Ik weet 
het alweer en binnen een mum van tijd heb ik het 
gezochte voorwerp in handen en het pak koffie kan 
geopend worden. 
 
Dit voorval doet me in elk geval wel weer even 
terugdenken aan een gesprekje dat ik laatst met 
iemand had. 
Diegene vertelde mij dat zij, bij het pakken van een 
pak koffie van een bepaald merk, altijd even aan mij 
moet denken. Nou vind ik het sowieso leuk wanneer 
er iemand aan me denkt, maar waarom nou precies 
bij het openen van een pak koffie?  
 
Nou dat zit zo. 
Ooit, nu al weer jaren geleden, werkte ik als 
enquêtrice en zo kwam ik bij haar aan de deur om 
wat vragen te stellen. Ja dat is nu eenmaal het werk 
van een enquêtrice.  

Die keer kwam ik met enkele vragen over een 
bepaald soort koffie, die in een vacuüm verpakking 
zat.  
Natuurlijk was zij niet de enige waar ik met een 
vragenlijst kwam en bovendien waren tegelijk met 
mij vele enquêtrices op pad met het zelfde soort 
vragenlijstje.  
Opvallend was het dat het merendeel van de 
ondervraagden aangaf de koffie heel lekker te 
vinden, maar er problemen mee had om het pak te 
openen.  
Juist wanneer het nodig was, was net al bij mij nu 
de schaar zoek!  
Toch blij dat ik niet de enige ben die af en toe zijn 
schaar kwijt is.  
Het resultaat van die enquête heeft later vele van 
deze schaarzoekers heel blij gemaakt, want in het 
pak van dat bepaalde merk (ik mag natuurlijk geen 
reclame maken, maar de friesaandoende naam 
begint met een D) werd bovenaan een kleine 
inkeping gemaakt zodat het pak voortaan zonder 
gebruik van een schaar geopend kon en kan 
geopend worden.  
Zo zie je maar weer dat sommige enquêtes echt de 
moeite waard zijn. 
 
En daaraan moest ik even terugdenken toen ik naar 
mijn schaar liep te zoeken. En ik denk bovendien, 
dat een van de lezeressen dit verhaal heel goed 
herkent.  
Mijn dank aan haar voor het delen van deze 
gedachten. 
 
Thea. 
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Parochieberichten: 

Overleden: 
† Giel van de Vossenberg, Berkt 4-6, 

Severinusstichting (57 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 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_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 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
  
Weekeinde van 19 – 20 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn (Convocamus). 
  
Weekeinde van 26 – 27 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. Tonino. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. Tonino (organist) . 
  
Weekeinde van 5 – 6 maart: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn (organist). 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn (St. Janskoor). 
  
Weekeinde van 12 – 13 maart: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. Tonino. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. Tonino (Convocamus). 
  
Weekeinde van 19 – 20 maart: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders. 
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 2010 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 
Alexa Peijnenborgh, Welle 28, 5507 NX ( 205.22.81 
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TARIEVEN 2011 
 
Minimum parochiebijdrage € 65,- 
Misintenties – misstipendia € 10,- 
 
Vieringen: 
Huwelijksviering € 345,- 
Jubileumviering € 260,- 
Uitvaartdienst € 425,- 
Alleen avondwake (*) € 190,- 
 
Indien de betreffende parochiaan minimaal 3 jaar 
deelnemer is van de parochiebijdrage met een 
minimum van € 65,- per jaar worden de tarieven 
voor de vieringen niet in rekening gebracht. 
 
(*) Als er geen uitvaartdienst in de parochiekerk 
volgt na een avondwake is overleg met de pastoor 
een voorwaarde. 
 
Enkelgraf 20 jaar 
Grafdelven/dichten € (feitelijke prijs) 
Grafrechten/onderhoud € 805,- 
 
Verlenging enkelgraf met 10 jaar 
Grafrecht en onderhoud € 515,- 
 
Dubbelgraf 20 jaar 
Grafdelven/dichten € (feitelijke prijs) 
Grafrechten/onderhoud € 1015,- 
 
Verlenging dubbelgraf met 10 jaar 
Grafrecht en onderhoud € 615,- 
 
Graf met 3 stoffelijke resten, 20 jaar 
Grafdelven/dichten € (feitelijke prijs) 
Grafrechten/onderhoud € 1225,- 
 
Verlenging graf 3 stoffelijke resten met 10 jaar 
Grafrecht/onderhoud € 750,- 
 
Urnengraf: totaalbedrag urnenkelder  
St. Jan de Doperkerkhof of urnennis Caeciliakerkhof 
 
Bijzetten in urnengraf 20 jaar € 635,- 
Verlenging urnengraf met 10 jaar € 228,- 

3 DAGEN CARNAVAL  
in d’Ouw School 

 

*Zaterdag 5 maart  
opstellen 13.30 uur 
Kinderoptocht 

Aansluitend confettibal en prijsuitreiking 

m.m.v.“DJ Kilo Watt Kees” 
 

*Zondagmiddag 6 maart  
na de Rommelgatse optocht 

Koude neuzenbal 
m.m.v. “DJ Half Watt Petro” 

Springkussen voor de  
kinderen aanwezig 

*Maandag 7 maart  
aanvang 13.11 uur 
Gratis brunch 

U aangeboden door 
Dorpscentrum d’Ouw School. 

 

m.m.v.“DJ Kilo Watt Kees” 
Springkussen voor de  

kinderen aanwezig 

Carnaval 2011 
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Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
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Fax 040-2052909

Het interview 

Voetballers met passie !!  
G-team RKVVO bestaat 20 jaar  

 
In de vorige Koers heeft u al een kort stukje 
kunnen lezen over de nieuwe voetbaltenues 
van het G-team van RKVVO.  
Volgens de twee voetballers die wij hebben 
geïnterviewd zitten deze tenues veel fijner dan 
de oude. We zitten rond de tafel met Frans 
Scheepens (coördinator van het G-team), 
Remko Kool (coach op zaterdag) en Chiel van 
Sambeek (trainer). Daarnaast zijn er twee zeer 
gepassioneerde voetballers aangeschoven 
Richard Verbeek en Mark Geujen. 
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken 
 
Bij steeds meer verenigingen is het de gewoonste 
zaak van de wereld dat spelers met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking volwaardig lid zijn. 
Zo ook bij RKVVO. De G in de naam G-voetbal slaat 
overigens niet op ‘gehandicapten’, zoals weleens 
wordt verondersteld. Voordat de G-categorie er was, 
liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en 
met F, de aanduiding voor de jongste groep 
voetballers. Toen zo’n twintig jaar geleden een 
nieuwe categorie moest worden benoemd, gebeurde 
dit automatisch met de letter G. 
 
Gemengd voetbal 
Het G-team van RKVVO bestaat al bijna twintig jaar. 
Marja van der Wijst heeft eerst (ruim 15 jaar!) 
samen met haar schoonzoon de G getraind en 
begeleid. Chiel van Sambeek is haar later gaan 
helpen. Nu zijn Frans en Chiel verantwoordelijk voor 
de trainingen.  

Het coördineren en begeleiden van een G-team 
vraagt natuurlijk iets meer dan van “gewone” 
voetbalteams. Ten eerste spelen mannen en 
vrouwen gemengd voetbal. Remko vertelt: 
“Vrouwen zijn bij ons helaas wel in de minderheid. 
Monique Dekker is er helaas mee moeten stoppen 
omdat ze problemen heeft met haar knie. Maar ze 
gaat altijd trouw met ons mee als verzorgster. 
Bovendien noteert ze netjes alle goals en daar zijn 
we heel blij mee.” 

Niveaus 
Het G-team speelt altijd op een half veld, meestal  
7 tegen 7. “Maar, ” zegt Chiel van Sambeek, “in 
overleg met de tegenstander worden er soms meer 
spelers opgesteld. En als het niveauverschil tussen 
de twee teams heel groot is kan het best zo zijn dat 
het ene team met 12 voetballers speelt en het 
andere team met 6.” 

Verzorgster Monique houdt netjes de stand bij. 
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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 

Toch is er binnen het G-voetbal ook een indeling 
gemaakt in niveaus. Er is een A, B en C-niveau 
waarbij het A-niveau bestaat uit spelers die 
motorisch goed zijn/een hoog niveau hebben.  
Frans Scheepens vult aan: “In totaal komen er 
iedere dinsdag 16 spelers trainen. We trainen 1 keer 
in de week en spelen op zaterdag een wedstrijd.  
Van alle spelers doet niet iedereen mee aan de 
wedstrijden. Normaal gesproken doen er maar  
13 spelers mee.” 
 
Vervoer 
Frans gaat verder: “Het is nog een heel geregel om 
iedereen op het voetbalveld te krijgen. Sommigen 
zijn heel zelfstandig en komen zelf op de fiets. 
Richard woont hier bijvoorbeeld op de 
Heikantsebaan hij fietst zelf naar RKVVO en  
Chiel van Sambeek zorgt ervoor dat hij Marc Geujen 
ophaalt.  
Maar er zijn ook voetballers bij die niet op de 
Severinus wonen maar van veel verder komen 
(Steensel, Casteren, Valkenswaard en Best). Zij 
worden meestal gebracht door een taxibusje. Maar 
er zijn ook ouders die hun kind komen brengen en 
weer ophalen. In het busje is het meestal heel 
gezellig. Richard vertelt: “Als we naar wedstrijden 
gaan dan hebben we in de bus altijd Radio Hollandio 
aan staan. Vooral Guus Meeuwis vind ik heel goed.” 
Mark is niet zo van de Nederlandstalige muziek. Hij 
is fan van Robbie Williams. Binnenkort gaat hij met 
zijn nichtje naar de Amsterdam Arena. Daar treedt 
Take That op en dan kan hij Robbie Williams live 
zien optreden. 

Trainen en wedstrijden 
Iedere dinsdagavond traint het G-team van 19.00 
tot 20.00 uur. De trainingen beginnen eigenlijk eerst 
met de het strikken van de schoenen. En daarna 
gaan ze, zoals bij iedere training, wat warmlopen en 
worden er rek- en strekoefeningen gedaan. Springen 
en klappen is motorisch gezien al moeilijk voor veel 
teamgenoten.  
Tijdens de wedstrijden wordt er echt met passie 
gespeeld. Richard speelt half back en vindt zelf dat 
hij heel hard kan lopen, maar volgens de trainers is 
Nick Berkers toch de snelste van het team. Hij is 
dan ook een echte aanvaller. Mark Geujens wil 
eigenlijk liever keepen dan voetballen want hij heeft 
een beetje een hekel aan hardlopen (of beter 
gezegd: moe worden). Maar hij is middenvelder en 
heeft wel een heel goed schot in zijn benen. 
Walter Boon is ook een heel goede voetballer, maar 
hij loopt tijdens een wedstrijd soms naar de 
verkeerde goal. Gelukkig is Richard er dan om hem 
weer de goede kant op de sturen.  
Tijdens een wedstrijd wordt er wel eens op elkaar 
gemopperd, maar Mark zegt dat hij eigenlijk nooit 
echt boos is op zijn teamgenoten. “Hooguit een 
beetje teleurgesteld”. 

 
 Richard op het veld. 

Gerard en Emiel houden de tegenstanders in de 
gaten, keeper Mark trapt de bal uit en Coach 
Frans geeft aanwijzingen. 
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PSV-fan 
Mark en Richard zijn allebei fan van PSV. Ze hebben 
beiden een seizoenskaart van PSV en Mark heeft 
bovendien Eredivisie Live op tv. Hij houdt echt alles 
bij, ook de Champions League wedstrijden. Ze gaan 
ook wel eens naar een training kijken op de 
Herdgang. Mark gaat dan met zijn moeder mee want 
hij heeft zelf geen rijbewijs. Dat geldt ook voor 
Richard. Hij heeft Toivonen wel eens een hand 
gegeven. Richard: “Ik zag hem lopen en riep: 
Komde gij eens hier menneke!”’ en toen kwam hij 
naar mij toe om me een hand te geven. Toen ik zelf 
aanvoerder was heb ik wel eens op dezelfde manier 
gescoord als Toivonen!” Richard vindt het wel 
jammer dat Affelay nu weg is bij PSV. “Maar ze 
worden ook wel kampioen zonder hem, hoor!” 
vertelt hij.  
 
Werken 
Naast hun hobby ‘voetbal’, moet er natuurlijk ook 
gewerkt worden. Mark werkt bij SIMS dat is een 
soort recycle-bedrijf zoals Mirec. Richard werkt bij 
de cadeauwinkel SamSam. Hij begint ’s morgens om 
half 9 en dan gaat hij om kwart voor 12 naar huis 
om een boterham te eten. Om half een moet hij dan 
weer terug zijn en dan mag hij om vier uur weer 
naar huis.  
Richard vindt de voetbaltrainingen heel leuk, maar 
wat erna komt vindt hij nog veel leuker. Na het 
douchen gaat hij samen met zijn voetbalmaten Jan 
Plant en Henri van Tuijl altijd nog een pilsje drinken 
in de kantine van RKVVO. En dat smaakt dan heel 
goed. 
 

De uitdaging 
Chiel van Sambeek: “Het lidmaatschap van een  
G-team is niet aan leeftijd gebonden. Momenteel is 
onze jongste voetballer 17 jaar (Wouter Meertens) 
en ons oudste teamlid is 54 jaar en dat is Henri van 
Tuijl. Nu we onze nieuwe tenues hebben, willen we 
wat meer laten zien. Daarom zijn we van plan om 
het eerste van RKVVO uit te dagen. We laten nog 
weten wanneer deze wedstrijd gepland wordt en 
hopen natuurlijk op heel veel toeschouwers. 

Het G-team bestaat uit: 
 

Nick Berkers uit Veldhoven; 18 jaar 
Roy Bloemsma uit Steensel; 23 jaar 
Walter Boon uit Veldhoven; 47 jaar 

Monique Dekker uit Veldhoven; 50 jaar 
Mark Geujen uit Veldhoven; 27 jaar 

Niels Goossens uit Veldhoven; 15 jaar 
Jeroen van Grinsven; 19 jaar 

Tim Klessens uit Casteren; 18 jaar 
Bas Lodewijks uit Veldhoven; 37 jaar 

Wouter Meertens uit Best; 17 jaar 
Linda Minten uit Veldhoven; 33 jaar 

Paul van Moosdijk; 17 jaar 
Jan Plant uit Veldhoven; 25 jaar 

Gerard Staal uit Valkenswaard; 21 jaar 
Henri van Tuijl uit Veldhoven; 54 jaar 

Richard Verbeek uit Veldhoven; 38 jaar 
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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

Besluit ontheffing 

Wet inrichting landelijk gebied 
 
Inrichtingsplan "Wintelre-Oerle" 
 
Kennisgeving ingevolge artikel 3:42 Awb. 
 
TERINZAGELEGGING Besluit ontheffing ex artikel 
35, eerste lid en tweede lid Wilg 
 
De bestuurscommissie voor het inrichtingsplan 
Wintelre-Oerle maakt bekend dat zij op 20 
Januari 2011 aan H.J.M. Oosterhout en H. Klomp te 
Wintelre ontheffing op grond van artikel 35 Wilg 
heeft verleend voor: 
 
Het treffen van voorzieningen zoals een paardenbak 
en een stevige afrastering op het perceel Vessem D 
5045 met de voorwaarde dat de voorzieningen 
aangebracht zijn voor 1 mei 2011. 
 
De verleende ontheffing ligt bij Dienst Landelijk 
Gebied, Prof. Cobbenhagenhagenlaan 125 te Tilburg, 
gedurende zes weken, met ingang van 16 februari 
2011 tot en met 29 maart 2011 op werkdagen 
tijdens kantooruren voor een ieder kosteloos ter 
inzage. 
 
Ook is de ontheffing in te zien door deze te 
downloaden op www.Wintelre-Oerle.nl.  
 
Binnen 6 weken derhalve tot en met 29 maart 2011 
kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar 
maken tegen het besluit tot ontheffing. 
 
Bezwaarschriften kunnen worden ingediend bij: 
 
Bestuurscommissie Wintelre-Oerle 
p/a DLG-secretariaat Wintelre-Oerle 
Postbus 1180 
5004 BD Tilburg 

Erikant verbreekt record! 

In de periode september tot en met december 2010 
zijn er maar liefst 586 middagbezoekers in de 
Erikant geweest! Dat zijn bezoekers naast de 
deelnemers aan cursussen zoals koken, drama, 
creatief of graffiti. 

Uiteraard proberen we in 2011 ook records te 
verbreken. Dat doen we met de volgende cursussen: 
rappen, graffiti, taartenzo!, koken, breakdance en 
zelfverdediging. 

Ben jij tussen de 8 en 15 jaar?  

Informatie via telefoonnummer (06) 204 32 869. 
Inschrijven kan bij de Erikant op de Norenberg 19. 
Openingstijden Erikant: maandag, dinsdag, 
donderdag van 15.00 uur tot 18.00 uur en 
donderdag zelfs tot 21.30 uur.  

Bij inschrijving kunt u ter plekke €24,00 voldoen. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl

Secretariaat: Hanny van den Berg
Postbus 2269, 5500 BG Veldhoven 

( 040-2548079, fractie@cda-veldhoven.nl

Oersmakelijk 

Het recept is dit keer van Yvonne Reker. 
 
Italiaanse visschotel (met stip) 
 
Ingrediënten voor 4 a 5 personen: 
2 el olijfolie 
1 grote courgette of 2 kleintjes 
1 grote ui 
Zout en versgemalen peper of gewoon viskruiden 

(makkelijk en lekker) 
Ca. 500 gr. Visfilet (koolvis, kabeljouw of tilapia) zelf 

pak ik grote ingevroren stukken kabeljouw filet 
of 2 pakken koolvis. (Aldi of Lidl) 

1 pot Bertolli pastasaus (tomaat/basilicum) en i.p.v. 
merk Bertolli kan je ook terecht bij Aldi of Lidl 
voor pastasaus Piccante, basilico of met olijven, 
alles smaakt evengoed. 

100-125 gram geraspte belegen kaas, of geraspte 
kaas voor Pasta & Pizza pikant (Aldi) 

2 eetlepels peterselie fijngehakt, als je die niet hebt 
dan pak je gedroogde uit een potje 

1 pak spaghetti of een andere pastasoort 
 
Materialen: Ovenschaal ca. 20 x 30 cm 
 
Bereidingswijze: 
1. Verwarm oven voor op 200°C. 
2. Ui snipperen en de courgette in blokjes, samen 

ca. 3 tot 5 minuten in koekenpan met olijfolie. 
3. Dit mengsel verdelen over een ingevette 

ovenschaal.  
Wrijf de ontdooide vis in met de kruiden en leg 
deze op het ui-courgettemengsel. 

4.  Strijk nu de pastasaus erover uit en bestrooi het 
geheel met kaas en fijngehakte peterselie. 

5. Zet het in het midden van de oven en na  
25 minuten heb je een heerlijke Italiaanse 
visschotel! 

P.S.:  
Als je de pasta opzet zonder zout, is het heerlijk om 
er naderhand wat grove korrels zeezout over te 
strooien en af te maken met wat gescheurde 
basilicumblaadjes, een wereld gaat voor je open en 
je hebt er een paar nieuwe fans bij aan tafel als je 
ze ook nog eens verrast met een simpele salade.  
 
Eet smakelijk! 
 
 
Waarom juist dit recept?: 
Bijna alle ingrediënten heb je meestal al in huis/
diepvries. Als ik met deze schotel begin zitten wij 
binnen 45 minuten aan tafel met salade en al. 
Nog eerder als je alles ’s morgens al in de 
ovenschaal hebt zitten. 
Zelfs als je niet echt van vis houdt (kinderen) 
gaat dit gemakkelijk op. 
Dit recept smaakt zomer, herfst, winter, lente, 
wat willen we nog meer! 
Gewoon doen. 
 
 
Aan wie de volgende pollepel? 
Ik geef graag de pollepel door aan mijn buurtje 
Peggy Feijen. 
Haar dochtertje Djem zegt dat ze lekker kan 
koken en als kinderen al zeggen 
wat ze echt lekker vinden wil ik haar 
recept ook graag uitproberen.  
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Oerle, bedankt! 

Bij dezen willen wij, de leden van de STICHTING 
HISTORISCH OERLE, iedereen bedanken die ons 
voorgedragen heeft voor de verenigingsprijs en op 
die avond ook op onze stichting gestemd heeft. 
Hierbij willen wij ook de RABOBANK OERLE-
WINTELRE (die deze prijs ter beschikbaar gesteld 
heeft) bedanken. Daar onze vereniging nog maar 
klein is en bestaat uit vrijwilligerswerkers kwam 
deze prijs ons zeer van pas.  
Nogmaals allen hartelijk bedankt. 
 
Namens SHO  
F. Loots 

Bron: Koers van Oers,  
jaargang 3 (1969/1970), nummer 9 

 
Willem de Koster. 
 
Jaren heeft het al over 't Honk gegaan en 't schijnt 
er nu van te komen: 'n grote houten keet is langs de 
Nieuwe Kerkstraat verschenen. Als dan ook de 
nieuwe startbaan er nog snel komt, dan behoudt 
alleen West-Oerle helaas nog maar 'n dorps 
karakter. 
Een van de gevolgen van de komst van 't Honk is, 
dat enkele mensen moeten gaan verhuizen. Daarbij 
behoort ook Willem van Doren, bij ieder dorpsgenoot 
bekend als Willem de koster. Als koster heeft hij 
ontslag genomen omdat hij 65 jaar is geworden en 
omdat hij binnenkort ook geen Oerlenaar meer is. 
Waarschijnlijk in oktober verhuist hij naar de Corvus 
en komt hij in een huizenrij te wonen. Willem ziet 
daar' helemaal niet tegen op, want zo zegt hij: "Ge 
moet d'n aord meenemme en als 't me niet bevalt, 
dan wandel ik mer ner Oers." 
 
Hoewel in Meerveldhoven geboren heeft Willem  
60 jaar in Oerle gewoond. En in die jaren heeft hij 
heel verschillend werk gedaan: hij heeft op  
"De Stoom" (dat was het melkfabriek in het huidige 
K.I.-gebouw) gewerkt en van '47 tot '54 was hij 
melkventer. Samen met dochter Maria bezorgde hij 
zowel in Oerle als in Wintelre en bovendien had hij 
toentertijd aan het pensionaat zowat 'n half dorp. 
Als Willem het zich nog goed herinnert, dan was de 
prijs voor 'n liter melk 8 cent. De eerste tijd werd de 
melk vervoerd per bakfiets (is wel eens 
omgetuimeld), daarna met paard en wagen (eens op 
hol tussen Wintelre en Vessem). In 1954 volgde 
zoon Adriaan hem op als venter. 
Vanaf dat jaar ook heeft Willem het kosterschap 
vervuld. "Hij was wel eens haastig, omdat hij naar 
het voetballen moest," vertelde een van de 
misdienaars ons en inderdaad, hij zou niet 
gemakkelijk 'n wedstrijd van RKVVO overslaan.  
Hij kon trouwens altijd wel 'n zoon, schoonzoon of 
toekomstige schoonzoon zien spelen, want 't waren 
allemaal voetballiefhebbers. Zo'n 15 jaar heeft hij 
ook in het bestuur gezeten en bij stemmingen op 
vergaderingen waren de hoed of pet van Willem 
onmisbaar om de briefjes op te halen. Ook voor 
Herwonnen Levenskracht heeft hij jaren gewerkt. 
 
Maar nu gaat Willem dan naar de Corvus. Hij is van 
plan veel te gaan wandelen en vaak zullen we hem 
in ons dorp terug zien. Want VVO kan hij niet 
missen en de kaartmiddagen van de bejaarden al 
evenmin. Van tuinieren zal wel niet veel komen, 
want veel grond is er bij het huis niet bij. Om nu nog 
rijbewijs te gaan halen, daar voelt hij niets voor. 
"Voor 'n driewieler," zegt zoon Theo lachend.  
 
Willem, 't ga je goed! 

Ouw (k)oers 



14 

Het interview 

Genieten van een Gevulde Janus  
onder de graanzolder 

 
Donderdag 20 januari opende de Oerse 
Molenbakker aan het Hoogeind 35 zijn deuren. 
Tarwevelden, korenmolen, bakkerij, eeterij en 
winkel op één locatie. “Dat vind je nergens in 
Nederland”, weet Oerlenaar Gert-Jan 
Verhoeven die sinds 1984 eigenaar is van 
Verhoeven Bakkerij in Veldhoven. 
Door Ad Adriaans 
 
Gert-Jan stamt uit een echt bakkersgeslacht. Zowel 
aan zijn vaders- als moederskant stroomde het 
bakkersbloed door de aderen. De Oerse 
Molenbakker is gevestigd in korenmolen Sint-Jan in 
Oerle. Een fietspad voorzien van spots leidt de 
bezoeker vanaf het Hoogeind tussen de 
beukenhagen door naar de bakkerij/winkel.  

Op de begane grond van de molen bevindt zich de 
eeterij, precies onder de graanzolder. Het kan dus 
zomaar gebeuren dat, terwijl je zit te genieten van 
Bertha’s gevulde appeltaart, het luik boven je hoofd 

geopend wordt en er een aantal zakken meel naar 
beneden komt. Ook het kraken en piepen van de 
achtkantige stellingmolen als hij in bedrijf is, maakt 
een bezoek aan de Oerse Molenbakker tot een ware 
belevenis. 

 
Mooi ding  
De aanwezigheid van molen Sint-Jan bracht  
Gert-Jan jaren geleden op het idee. “Er staat hier 
zo’n mooi ding op het Hoogeind. Het leek me 
hartstikke leuk om hier een eigen bakkerij te 
beginnen. Zaaien, oogsten, malen, en van dat graan 
brood bakken en verkopen op deze plaats.” Gert-Jan 
zocht contact met John de Jongh, de bouwer en 
eigenaar van de molen. John vond het een leuk 
idee, maar door zijn werk als molenrestaurateur had 
hij nooit tijd om het idee op te pakken. Samen met 
John nam Gert-Jan enkele jaren geleden contact op 
met de gemeente.  
“We hadden het geluk dat de gemeente op dat 
moment bezig was met het bestemmingsplan voor 
dit gebied. Het werd nog een langdurige procedure, 
maar de gemeente was wel enthousiast over dit 
idee.” Begin 2010 kon gestart worden met de bouw. 
Molenbouw De Jongh kreeg eerst een nieuwe 
werkplaats in de molen waarna in de vrijgekomen 
ruimte een bakkerij, winkel en eeterij werden 
ingericht. De drie ambachten, landbouwer, molenaar 
en bakker komen hier nu samen. 
 
Hele dag vers brood  
In de molen ligt momenteel tien ton tarwe 
opgeslagen. Het is de oogst van twee hectare graan 
die vorig jaar van een naast de molen gelegen 
perceel is geoogst. “We gaan hier overdag 
produceren zodat er de hele dag vers brood uit de 
oven komt. De broden worden op steen gebakken. 

De Oerse Molenbakker, Gert-Jan Verhoeven. 

De molen Sint-Jan aan het Hoogeind. 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Hierdoor krijgt het brood een meer doorbakken 
korst waardoor deze een vollere smaak krijgt”, legt 
Gert-Jan uit. Naast vier gangbare gistbroden 
(molenmik wit, bruin, meergranen en volkoren) 
komen er negen desembroden uit de oven. Desem is 
een mengsel van water, meel en ‘wilde’ gisten die 
onder andere op appelschillen voorkomen. De Oerse 
Molenbakker verwerkt meerdere soorten desem, 
voor verschillende soorten brood. Een Kapelleke Wit, 
Volkoren Vlegel en Boergondisch Vloers Donker zijn 
enkele kleurrijke namen van broden die in de vitrine 
liggen. “Desembrood is heel luchtig brood, maar 
spekkig van binnen”, weet Gert-Jan.  
 
Potdomme Appeltaart 
Ook staat er een keur aan appelbanket op de kaart. 
"De appels betrekken we van de Philips Fruittuin. 
Voor elk soort appelbanket gebruiken we de appel 
die daarvoor het meest geschikt is.” De consument 
kan hier bijvoorbeeld een keuze maken uit 
Potdomme Appeltaart, Oerse Appelflappen, Appel 
Bonkelaar en de Appel Ploffer. In de eeterij kan men 
achter de tachtig centimeter dikke muren genieten 
van een Oerse Botr’ham, Gegrilde Botr’ham of een 
Heerlijkheid. De stoelen, bekleed met zachte stof in 
twee auberginetinten, zitten heerlijk.  
Op de scheidingswand tussen eeterij en winkel is 
een afbeelding uit 1892 te zien uit het 
bakkersboekje van de opa van Gert-Jan. Recepten 
en prijzen uit die tijd werden zorgvuldig genoteerd 
in het boekje. In de winkel zijn nog enkele originele 
ideeën toegepast. Hier is de skyline van Oerle op de 
ruiten afgebeeld. Vooral overdag biedt dit een 
prachtig ‘uitzicht’. Je kunt er aan een tafel zitten 
waarvan het blad gemaakt is van een luiwiel.  

De entree van de winkel. 

Het luiwiel maakte onderdeel uit van het luiwerk, 
een inrichting voor het ophijsen en laten zakken van 
zakken graan en meel. Naast brood en banket 
worden in de winkel verse fruitsappen, stroop en 
jam uit de Philips Fruittuin verkocht. De 
verschillende soorten babykaasjes komen van de 
Ruurhoeve uit Hoogeloon. Nog een streekproduct 
komt van ’t Geitenboerke. Een zachte geitenkaas is 
een van de ingrediënten van de Flan Witte Geit? De 
flan is een lekker stukje banket, volgens een 
fijnproever. 

Terras 
Klanten zien in de open bakkerij de bakkers aan het 
werk. “Alles wat hier verkocht wordt, wordt ook hier 
geproduceerd. In de eeterij kunnen bezoekers de 
producten proeven die in de winkel verkocht 
worden. De namen van brood en banket zijn 
ontleent aan het leven om ons heen.” 
In de zomermaanden zal het hier goed toeven zijn 
op het terras. Onder het toeziend oog van een uil, 
de enige vaste bewoner van de molen, kunnen 
passanten hier genieten van de rust, het uitzicht en 
alle lekkernijen van de Oerse Molenbakker. Twee 
fietsoplaadpunten completeren het gemak voor de 
fietstoerist. In augustus is het plan om een dorsdag 
te houden om de nieuwe graanoogst te presenteren.  
 
De Oerse Molenbakker, Hoogeind 35, 5507 PV  
Veldhoven (Oerle) 
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. 
 
www.oersemolenbakker.nl 

(foto’s: Willem Binnendijk & Ad Adriaans) 

Lekker genieten in de eeterij. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Herinnert u zich deze nog? 

Boergondisch Oers:  
Herinnert u zich deze nog? 
Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 mei 2011 
 
Nu zelfs ook de Oerse Molenbakker Boergondisch 
Vloers in zijn assortiment heeft weten we het zeker. 
Boergondisch Oers is een dorpsfeest geworden waar 
iedereen naar uitkijkt! 
 
Vrijdagavond 20 mei Toppop Yeah. 
Boergondisch Oers organiseert dit jaar op 
vrijdagavond 20 mei de wervelende show: Toppop 
Yeah! Dit jaar gaan we de jaren ‘70 en ‘80 
herbeleven met Toppop Yeah. Iedereen kent de 
muziek uit die tijd nog. Denk aan Mud, Boney M, KC 
and the Sunshineband en Patti Labelle. Herinnert u 
zich deze nog? Abba, Rod Stewart, The Poppies, 
Gloria Gaynor, Roger Glover en Cindy Lauper.  Dus 
meld je aan om op te treden als je inspiratie hebt 
gekregen van deze liedjes! De eerste aanmeldingen 
zijn al binnen en natuurlijk zijn Ad Visser en Penny 
de Jager ook van de partij. 

Zaterdag 21 mei 
Natuurlijk zijn er op zaterdagmiddag weer spelletjes 
voor de kinderen van de basisschool en die staan in 
het teken van het Oerse Gilde St. Jan Baptist! Want 
in het feestweekend van Boergondisch Oers kan het 
dit jaar niet op en is het op zondag, 22 mei, ‘Vrije 
Gildedag’ georganiseerd door Gilde St. Jan Baptist. 
Over deze dag vindt u verderop in deze Koers meer 
informatie. Boergondisch Oers maakt dan ook 
gebruik van de tent van het gilde op het terrein 
achter de basisschool/Rabobank. De hoofdingang zal 
aan de Zandoerleseweg zijn naast het gebouw van 
de Rabobank. 

Na de spelletjes op de 
kindermiddag gaat heel Oers 
weer gezellig met elkaar eten 
en aansluitend start het 
volleybaltoernooi. Na de 
prijsuitreiking van het 
volleybaltoernooi vindt er een 
symbolische overdracht plaats 
van Boergondisch Oers naar 
het Gilde St. Jan Baptist. Zij 
zullen het feest in de tent dan 
voortzetten tot in de kleine uurtjes….. 
 
In de volgende Koers edities zullen we het 
inschrijfformulier plaatsen voor deelname aan de 
kinderspelletjes, het eten, de volleybalteams maar 
ook om jezelf als vrijwilliger aan te melden. Want 
zonder onze vrijwilligers bij allerlei onderdelen van 
dit dorpsspektakel kan Boergondisch Oers niet 
bestaan. Dus daarvoor al heel veel dank!! 
 
Boergondisch Oers 2011 
Vrijdagavond 20 mei: feestavond Toppop Yeah 
Zaterdag 21 mei: Kinderspelletjes, volley, eten 
Locatie:  Terrein achter basisschool/Rabobank 
Ingang: Zandoerleseweg naast Rabobank 
 
Zoals jullie zien belooft het weer een geweldig 
dorpsfeest te worden in 2011. 
 
Met Boergondische groet, 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 
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Gildefeest St. Jan Baptist 

Verbondenheid in Vrijheid –  
Vrij Gildefeest Gilde Sint Jan Baptist 

21 en 22 mei 2011 
 
Het Gilde Sint Jan Baptist organiseert op zondag  
22 mei 2011 een vrij Gildefeest in Oerle met als 
thema “Verbondenheid in Vrijheid”. 
 
Vrijheid 
Vrijheid refereert hier aan het vrij Gildefeest, dat 
ons Gilde o.a. de mogelijkheid geeft om Gildes, 
zowel uit de directe omgeving als ver daarbuiten,  
uit te nodigen voor deze dag. 
Tientallen (schutters)gilden nemen deel aan dit 
Gildefeest. Waarbij alle Gildes zich zullen 
presenteren tijdens den trek (optocht) door Oers en 
tijdens een massale en kleurrijke opmars van 
vendeliers, tamboers en bazuinblazers; voor velen 
een indrukwekkend schouwspel. 

Verbondenheid 
Verbondenheid, omdat in dit weekend niet alleen het 
Gildefeest plaats vindt, maar ook de festiviteiten van 
Boergondisch Oers. Waarbij de verbondenheid, door 
o.a. het gezamenlijk gebruik van de feesttent en 
gildeterrein, vorm wordt gegeven. Nadat 
Boergondisch Oers de volleybal toernooiwinnaars op 
zaterdagavond heeft gehuldigd zal het feest in de 
tent ludiek worden overgedragen aan het Gilde  
Sint Jan Baptist. 

En dan kan er tot in de kleine uurtjes, onder het 
genot van muziek en een drankje, nagepraat worden 
tijdens de feestavond voor Oerle en omgeving. 
 
Verbondenheid tussen de Gildes is op het gildefeest, 
zondag 22 mei, ook herkenbaar. Niet alleen tijdens 
de optocht en opmars, maar zeker ook tijdens de 
wedstrijden kruisboogschieten, vendelen, 
trommelen, geweerschieten, etc. waarbij volgens 
traditie wordt gestreden om zilveren schilden. 

En zondagmiddag is er tijdens het gildefeest 2 keer 
een optreden van een …… artiest (entree gratis) 
zodat “Verbondenheid in Vrijheid” in gezelligheid en 
uitbundigheid kan worden gevierd. 
 
Het Gilde hoopt U allen te mogen ontmoeten op de 
feestavond (zaterdagavond 21 mei) en als 
toeschouwer op het gildefeest (zondag 22 mei). 
 
Laurens Koenen 
 
Hoofdman van het Gilde Sint Jan Baptist te Oerle 
 

 
 
Vrij Gildefeest 2011 – “Verbondenheid in Vrijheid” 
Wanneer:  21 en 22 mei 2011 
Locatie:  Terrein achter basisschool/Rabobank 
Ingang: Zandoerleseweg naast Rabobank. 
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De wandeling 

Een voettocht met Vincent door 
Nuenen 
 
Veel mensen in Nuenen dachten dat hij niet 
helemaal lekker was. 'Daar heb je die gek weer', 
zeiden ze dan, als hij weer eens op en neer door het 
dorp liep, soms pal bleef staan en met z'n voet een 
streep op de grond trok. Voor veel Brabanders was 
Vincent van Gogh een 'zonderling mens'. 
 
Maar Nuenenaren die hem beter kenden, wisten dat 
hun dorpsgenoot bezig was met zijn 'schilderplan' en 
dat hij de beste plek en het beste licht zocht. Zij 
hadden wel een zwak voor de zoon van de dominee, 
hielpen hem vogelnestjes uithalen voor een 
schilderij of poseerden soms voor hem. 
 
De Nuenenaren van nu zijn beretrots op de man die 
van 5 december 1883 tot 24 november 1885 een 
van hen was. Naar de oudste zoon van de 
hervormde predikant is nu een straat vernoemd. Hij 
kreeg een monument en een standbeeld in het dorp. 
Zijn werken zijn vernoemd in straatnamen als 
Achter de heggen en Aardappeleterssteegje. 

Ook de dorpelingen die voor hem model stonden, 
kregen een straatnaambordje. En zelfs zijn 
buurmeisje Margot Begemann, op wie hij verliefd 
was, is met een straat vereerd. Wandelen met Van 
Gogh, 150 jaar na zijn geboorte, is dus in Nuenen 
geen probleem. Er zijn veel herinneringen aan hem. 
Hij maakte in twee jaar tijd veel schilderijen en 
tekeningen van het landschap en de bewoners.  
 
Stadswandeling in Nuenen: afstand 9 km. 

 
Geen beter vertrekpunt voor een voettocht met 
Vincent dan het Van Gogh Documentatiecentrum 
aan de Papenvoort. In een voormalig koetshuis 
achter het raadhuis zijn reproducties, foto's en 
archieven uit Vincents Nuenense jaren 
samengebracht. Via de Jan van Amerzoyenlaan en 
de Lucas van Hauthemlaan loop je zo het dorp uit, 
langs galerie 't Weefhuis en de dorpsboerderij 
Weverkeshof. Van Gogh had grote belangstelling 
voor de wevers en hun ambacht. 
 
Aan de horizon steekt de St. Clemenskerk van 
Gerwen boven het groen uit; Vincent maakte er een 
tekening van. Veel minder opvallend is het grijze 
huisje Gerwenseweg 4. Hier bezocht Vincent 
geregeld de familie De Groot en maakte hij zijn 
eerste schets van 'De Aardappeleters'. “Ik heb ‘t 
plan deze week te beginnen aan dat geval van die 
boeren rond een schotel aardappels 's avonds”, 
schreef hij Theo. “Ik voel mij thuis daar. 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Door op alle uren van den dag voortdurend het 
boerenleven te zien, ben ik er zoo ingeraakt dat 
werkelijk ik aan niets anders haast ooit denk.” 
 
We gaan verder, langs de windkorenmolen De 
Roosdonck die Vincent maar liefst zeven keer heeft 
getekend, en langs de locatie waar het wevershuisje 
van Pieter Dekkers stond. Vincent kwam hier vaak 
om de wever uit te beelden. Met een bocht terug 
naar het dorp passeren we het Begemannhuis, 
destijds een weeffabriek en ook een favoriet adres 
van de schilder. Op de Berg komen we langs een 
bijna 400 jaar oude lindeboom waaronder vroeger 
recht werd gesproken, en langs het monument dat 
Hildo Krop in 1932 aan Van Gogh wijdde. 
 
Schuin tegenover het oude gemeentehuis staat de 
hervormde pastorie, waar de familie Van Gogh 
woonde. Vincent heeft zowel voor- als achterkant 
van het huis vastgelegd en ook op de prachtige tuin 
heeft hij 'geoefend'. Het 'Domineeshuis' oefent nog 
steeds een grote aantrekkingskracht uit op Van 
Gogh-fans, maar de huidige bewoners zijn daar niet 
van gecharmeerd. Volgens een bordje is er niets in 
het huis dat nog aan Vincent herinnert -of u dus niet 
wilt aanbellen of door de ramen gluren. 
 
Naast de pastorie staat het huis Nune Ville, waar 
Vincents liefde -of beter: een van zijn liefdes- 
woonde: Margot Begemann. Het bleek een 
onmogelijke relatie tussen de schilder en de twaalf 
jaar oudere vrouw. Haar (ongetrouwde) zussen 
waren erop tegen, de Van Goghjes vonden Margot 
wel een goede partij die de arme Vincent financieel 
mooi zou kunnen steunen. Margots poging om zich 
met vergif van het leven te beroven mislukte, maar 
de verbintenis raakte tenslotte toch uit. 
 
Ter hoogte van de H. Clemenskerk (geregeld doelwit 
van Vincents penseel) lopen we terug over de 
Kerkstraat en langs de plek waar tot 1932 de 
woning van koster Schafrat stond. Op de hoek met 
de Van Goghstraat is Vincent in brons afgebeeld met 
een tekenmap onder de arm (1984). Volgen we de 
Van Goghstraat tot de drukke Smits van Oyenlaan, 
dan zien we aan de overkant een parkje. Hier stond 
in Vincents tijd de Oude Toren, die hij veelvuldig 
vastlegde, net als het oude kerkhofje ernaast. 

Het zit achter slot en grendel, maar in het 
Documentatiecentrum lenen ze met liefde de sleutel 
uit. Op het kerkhof ligt Vincents vader begraven, 
onder een grote onverzorgde steen. 
 
De terugweg voert door een wijkje met straten die 
naar Van Goghs modellen en liefdes zijn vernoemd. 
Het einde van de tocht is het voormalige hervormde 
Waterstaatskerkje, waar vader Van Gogh tot aan 
zijn dood preekte. Vincent schilderde het gebouwtje 
onder meer voor zijn moeder, nadat zij bij het 
uitstappen uit de trein in Helmond haar been had 
gebroken. 
 
Vincent vertrok uiteindelijk uit Nuenen, omdat hij 
steeds moeilijker modellen kon vinden. De 
dorpelingen vonden hem een vreemde vogel. Dat is 
nu wel anders. 
 
Tip! 
In 2010 is het nieuwe Van Gogh Centrum 'Vincentre' 
geopend. Een uniek gebouw waarin u het leven van 
deze beroemde kunstenaar van dichtbij kunt zien en 
beleven. Het Vincentre is van dinsdag tot en met 
zondag geopend van 10.00 - 17.00 uur en is 
gevestigd aan Berg 29 te Nuenen. 
 
Meer informatie 
Zie ook www.vangoghvillagenuenen.nl 
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Afscheid ‘De Tamboer’ 

Familie Lunenburg neemt afscheid van 
café-bar De Tamboer. 
 
Na elf jaar nemen Bea Lunenburg en haar dochters 
Nancy en Moréna afscheid van café-bar De 
Tamboer. Het werd een te zware opgave nadat haar 
man Richard in november 2009 plotseling kwam te 
overlijden. “We hebben met ons drieën een heel 
zwaar jaar achter de rug. Het is te zwaar om het te 
blijven doen”, zegt Bea. 
 
Droom  
Het was een grote droom van Richard om ooit nog 
eens een café te beginnen. De Wintelrenaar, die als 
timmerman werkte voor bouwbedrijf De Wit Van 
Loon, had al vaak aan Kees van den heuvel, 
toenmalig uitbater van café Onze Kees, aangegeven 
dat hij het café wel wilde overnemen. Op 2 
november 1999 was het zover. De eerste anderhalf 
jaar werd de uitspanning gehuurd, daarna werd het 
café hun eigendom. 
 
Zondag 
Bea: “Richard stond overdag in het café, en ik doe 
de avonden. Op zondag deden we het meestal 
samen. Dan begon Richard ’s morgens, en ik kwam 
dan rond een uur of twee. ’s Avonds ging Richard 
iets eerder naar huis, en werkte ik het dan verder 
af. In het weekend kan ik dan meestal pas rond 
03.30 uur naar huis, door de week een uurtje 
eerder. Ik heb het altijd met plezier gedaan, alleen 
het afgelopen jaar niet meer. Het was zijn grote 
wens, niet de mijne. Onze dochters Nancy en 
Moréna hebben hier ook altijd meegewerkt.” 

Zomerperiode 
Het gros van de klanten van De Tamboer komt uit 
Veldhoven. Ook zijn er enkele Eindhovenaren die het 
café dagelijks met een bezoek vereren. “Je kunt er 
de klok op gelijkzetten”, zegt Bea. Er bevinden zich 
weinig Oerlenaren en Wintelrenaren onder de vaste 
klanten. De zomerperiode vond Bea altijd de 
gezelligste tijd. “Het terras zit dan vol. Je ziet dan 
veel andere mensen. Richard hield altijd het terras 
bij, en ik stond dan achter de bar.” 

 
Dieptepunt 
Een hoogtepunt was de viering van het tienjarig 
bestaan van De Tamboer. Het jubileum is groots 
gevierd met alle vaste klanten. Het dieptepunt 
volgde slechts enkele dagen later. Op de vroege 
ochtend van 13 november 2009 kwam Richard te 
overlijden. “We zijn alle drie heel erg blij dat Richard 
het jubileum nog heeft kunnen meemaken. Het was 
een absoluut hoogtepunt voor hem. Op 6 juli 2009 
hebben we in het café ook nog onze zilveren bruiloft 
gevierd.“ 
 
Nieuwe eigenaar 
Na het overlijden van Richard besloten Bea en haar 
dochters om het café te blijven voortzetten totdat 
het verkocht zou worden. “Het is te zwaar om het te 
blijven doen. Alles komt op mijn schouders neer nu 
Richard er niet meer is. Ook achter de schermen is 
er altijd een hoop te regelen. Kort na het overlijden 
hebben we een makelaar in de arm genomen. Vorig 
jaar december hadden we overeenstemming met 
een koper. We zijn heel blij dat Geert van Loon de 
nieuwe eigenaar wordt, en ik weet zeker dat Richard 
het ermee eens is. Begin maart start Geert in het 
café. Ik ga nu een baan zoeken. Ik wil de klanten 
bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, en 
de nieuwe eigenaar wensen we heel veel succes.” 
 
Geert van Loon 
De nieuwe eigenaar Geert van Loon heeft al de 
nodige ervaring opgedaan in de horeca. Zo werkte 
de 24-jarige Wintelrenaar eerder al voor d’Ouwe 
Tramhalte in Duizel en de laatste 2,5 jaar was hij 
medewerker bediening in het sterrenrestaurant 
Avant Garde in het PSV stadion. “Ik speelde al 
enkele jaren met de gedachte om iets voor mezelf te 
beginnen. En ik heb een vader die dat stimuleert”, 
zegt Geert. 



21 

Vrijdag 4 maart zal het café, onder de nieuwe naam 
Oersgezellig, voor het eerst onder zijn leiding 
opengaan. Een maand later volgt dan de opening 
van het restaurant, onder dezelfde naam. Hier wordt 
eerst de keuken verplaatst, en aan de eisen van de 
tijd aangepast. Het interieur krijgt een fris kleurtje, 
en er komt nieuw meubilair. De keuken is straks ook 
rechtstreeks vanuit het café bereikbaar. Het wordt 
dan ook mogelijk om een lunch te gebruiken in het 
café. Mark Waterschoot, chef-kok van restaurant 
d’Ouwe Tramhalte komt de scepter zwaaien in de 
keuken. Ook de Koers wenst Geert veel succes met 
zijn eerste zaak. 
 
Carnavalsprogramma Oersgezellig. 
Vrijdag 4 maart: 
 vanaf 19.00 uur DJ 
Zaterdag 5 maart: 
 10.00 uur open, vanaf 17.00 uur DJ 
Zondag 6 maart: 
 10.00 uur open, vanaf 17.00 uur DJ en optreden 

De Zingende Slager 
Maandag 7 maart: 
 10.30 uur gratis carnavalsontbijt. ’s Avonds DJ 

en optreden John Hospel 
Dinsdag 8 maart: 
 10.30 uur gratis carnavalsontbijt. ‘s Avonds DJ 
Woensdag 9 maart: 
 10.30 uur haring happen en katten. 

Top 40 van Oers 

Doe mee! Zend snel je persoonlijke 
top 3 in. We gaan namelijk onze eigen 
hitparade samenstellen:  
de Top 40 van Oers. Iedereen die 
mooie herinneringen heeft aan muziek 
uit de jaren ’70 en ’80 kan meedoen. 
 
Boergondisch Oers organiseert dit jaar op 
vrijdagavond 20 mei de wervelende show: Toppop 
Yeah! De voorgaande edities stonden in het teken 
van Tirol, Holland en Op de Camping. Maar dit jaar 
gaan we de jaren ‘70 en ‘80 herbeleven met Toppop 
Yeah. Er zullen veel zoete herinneringen naar boven 
komen met echte Toppop legendes als George 
McCrae, Mud, Boney M, KC and the Sunshineband 
en Patti Labelle. Abba, Rod Stewart, The Poppies, 
Gloria Gainor, Roger Glover en Cindy Lauper. Teveel 
om op te noemen. Daar hebben we jouw hulp bij 
nodig. Je leest het goed: we hebben jouw hulp 
nodig! 
 
Jouw persoonlijke top 3 
We zouden het leuk vinden als je je persoonlijke top 
3 stuurt naar toppop@BoergondischOers.nl.  
Welke 3 liedjes uit de jaren ‘70/’80 raken je het 
meest? Van welke liedjes word je vrolijk of 
melancholiek? Als er een nummer is waar je 
bijzondere herinneringen aan hebt, schrijf het op en 
laat het ons weten. We verzamelen alle inzendingen 
en maken er een echte Oerse Top 40 van. Deze 
wordt gepresenteerd op de vrijdagavond van 
Boergondisch Oers op 20 mei. Doe daarom mee. 
Boergondisch Toppop presenteert de Top 40 van 
Oers! 
 
 
 
 
 
 
 
We zien jullie reacties graag tegemoet,  
Toppop Yeahhhhhh. 
 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 
toppop@boergondischoers.nl 
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Oerse Molenbakker  
achter de schermen 
 
Ik had een lijstje gemaakt met drie namen: Bakker 
Waai voor Mik en Vlaai, De Mikmulder en Oerse 
Molenbakker. We gingen ermee naar Maarten 
Verhoeven in Vreeland, de broer van Gert-Jan. 
Maarten zou ons helpen om op twee A-viertjes de 
basisfilosofie van de nieuwe bakkerij te beschrijven. 
Het werd een inspirerende middag bij een 
inspirerende leermeester. De keuze voor de naam 
was nu eenvoudig: Oerse Molenbakker, Gert-Jan 
Verhoeven. Johan Cruijff zei het al eens: “Niets is zo 
moeilijk als simpel voetballen.” 
 
Het werd een prachtig project. Gert-Jan is een pure 
vakman met een enorme passie voor brood en 
kwaliteit. We voelden elkaar perfect aan. “Wil, we 
gaan overdag brood bakken in een open bakkerij, 
zodat iedereen kan zien wat we doen. We hebben 
een eerlijk product en niets te verbergen. We 
verwerken Oerse tarwe, gemalen in onze molen. En 
we gaan ons specialiseren in desembrood en banket 
met verse appels.” 
 
We gingen aan de slag met het logo, de 
kleurstelling, de verpakking, de inrichting en de 
apparatuur. Over ieder onderdeel hebben we uren, 
soms dagen zitten discussiëren. We bepaalden het 
assortiment en bedachten er de namen bij. 
Kapelleke Wit, Boergondisch Vloers, Gevulde Janus, 
Oerse Snebbels, Potdomme Appeltaart: het hele 
dorp moest zich erin kunnen herkennen. Jan Leijten, 
ook bakkerszoon, gaf advies over de inrichting. Alles 
werd tijdloos op elkaar afgestemd. Een vergezicht 
van Oerle in het koren (foto Willem Binnendijk) werd 
gekozen als achtergrond in de winkel. 
 

Column Wil van de Vorst 

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

We vonden dat mensen het brood ter plekke 
moesten kunnen proeven. In een Eeterij. 
Aanvankelijk kwamen we er niet goed uit wat we 
daar zouden gaan serveren. Totdat Gert-Jan zei: 
“Als we de mensen nou eens zelf hun brood laten 
smeren”. Het was de spijker op zijn kop. We hadden 
goede en minder goede ideeën, maar als het een 
goed idee was, was er geen discussie. Dan zei de 
ander kort en bondig: “Gaan we doen.” 
 
Op een dag liet Gert-Jan een oud bakkersboekje 
zien van zijn opa, Martinus Verhoeven, uit 1892. Het 
stond vol recepten in schoonschrift. Ik was verbluft, 
wat een schitterend boekje. “Als we dit nou eens 
groot in de winkel afbeelden”, zei ik. “Gaan we 
doen”, zei d’n bakker. 
 
Jolanda en Ard werden aangenomen en de andere 
medewerkers volgden snel. In no time stond er een 
geweldig, betrokken team. Het kloppend hart van de 
bakkerij. En toen gingen we open… We stonden 
perplex, wat een drukte. Het Veldhovens Weekblad 
kopte een week later: “Stormloop tijdens opening 
Oerse Molenbakker.” 
 
Gisteren zaten we bij Omroep Brabant in het 
radioprogramma Brabant Leeft. De redactie was 
dolenthousiast over de broden en de Waai Vlaai die 
we meebrachten. In de uitzending deden we samen 
het woord en vulden elkaar aan. En de radio gloeide 
van onze trots… 

Vergezicht van Oerle in het koren (foto: Willem Binnendijk). 
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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 

Stille Omgang te Amsterdam 

Stille Omgang te Amsterdam 2011:  
“Vernieuwt maar behoudt het goede.” 
 
In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart 
2011 wordt in Amsterdam de Stille Omgang 
gehouden. Duizenden mensen, waaronder enkele 
honderden uit de regio Eindhoven, maken op eigen 
wijze en in stilte samen dezelfde tocht door de 
straten van de Amsterdamse binnenstad, na een 
plechtige eucharistieviering. Volgens de kronieken 
heeft op de Kalverstraat in Amsterdam in 1345 de  
wonderdadige gebeurtenis zich voltrokken die 
aangeduid wordt als het “Heilig Sacrament van het  
Mirakel”.  
 
Intentie  
Ieder jaar staat de Stille Omgang in het teken van 
een thema, een intentie. Dit jaar is deze intentie: 
“Vernieuwt maar behoudt het goede”. Een korte 
toelichting op deze intentie: We weten dat de kerk 
van vandaag niet meer de kerk van gisteren kan zijn 
en ook niet de kerk van morgen. Wij zullen door te 
vernieuwen kunnen groeien in geloof. Allen hebben 
wij namelijk een zending. Ieder op zijn eigen plaats 
in de kerk van Christus. Deze zending is van belang 
voor de kerk en voor iedereen in de kerk. Zo groeit 
het geloof. Een kerk die zich teveel met zichzelf 
bezig houdt verliest haar elan en haar 
overtuigingskracht. In de inleiding in zijn Encycliek 
Redemptoris Missio herinnert Paus Johannes Paulus 
II er met nadruk aan: de zending vernieuwt de kerk, 
sterkt het geloof en de christelijke identiteit en geeft 
fris elan en nieuwe overtuigingskracht. Het geloof 
groeit als het wordt doorgegeven. 
 

Bedetocht  
Vanuit de regio Eindhoven wordt naar Amsterdam 
gereisd met touringcars, die op zaterdag 19 maart  
‘s avonds omstreeks 21.00 uur zullen vertrekken 
vanaf een aantal opstapplaatsen in Eindhoven en 
omliggende plaatsen. De deelnemers vieren eerst 
samen de Eucharistie in de Krijtberg kerk te 
Amsterdam, onder leiding van Pastoor J. Goris, 
geestelijk directeur van ons gezelschap en pastoor 
te Aalst-Waalre. Daarna gaan de deelnemers naar 
het Spui.  
Hier begint de Stille Omgang om ca. 02.00 uur, en 
duurt zo’n drie kwartier. Omstreeks 03.00 uur is de 
terugreis voorzien, zodat de deelnemers rond zes 
uur weer thuis zullen zijn.  
 
De deelnamekosten bedragen € 12,00 per persoon 
(dit is inclusief de jaarlijkse contributie â € 2,00). 
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de 
Stille Omgang, dan kunt u zich tot 13 maart a.s. 
opgeven bij de plaatselijke broedermeester;  
B. Donkers, Oude Kerkstraat 13, 5507 LA Oerle,  
( 040-2052107. 
 
Meer informatie 
Graag verwijzen wij ook naar de internetsite 
www.stille-omgang.nl. Op deze website vindt u alle 
informatie over het Mirakel, de route van de Stille 
Omgang. Daarnaast zijn er diverse andere internet-
verwijzingen te vinden.  
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Harmonie Sint Cecilia heeft een nieuwe 
uitdaging 
 
Zoals al enigszins is beschreven in de vorige uitgave 
van de Koers, gaat de harmonie dit jaar een project 
aan om de jonge doelgroep te benaderen.  Het is in 
volle voorbereiding om communicatief zo 
professioneel naar buiten te komen. Daarbij is hulp 
ingeroepen van  B-Design van Bertina Senders, die 
met haar ervaring in grafische vormgeving een 
beeldmerk heeft ontwikkeld dat het gezicht gaat 
vormen voor dit project. 
 
Het gaat om de benadering van jeugdige 
muziekbands in de moderne muziek. Daarvoor willen 
wij een podium maken in vorm van een wedstrijd. 
Via voorronden komen 5 bands in de finale die in 
november in De Schalm is gepland. Samen met 
Harmonie Sint Cecilia kunnen zij hun 
muzieknummer kunnen spelen. Deze 5 bands 
worden vooraf door diverse professionele mensen uit 
deze “bandwereld” begeleid en krijgen op diverse 
terreinen adviezen. De winnaar krijgt een 
professionele opname in een studio uitgereikt. 
 
Met nadruk willen wij de jeugd benaderen tussen 15 
en 25 jaar, om die te laten zien en meemaken dat 
harmoniemuziek zeker niet stoffig en oudbollig is. 
Het is nog in voorbereiding, maar eind april op de 
Oranjemarkt, vindt op een apart podium de 
voorronde plaats. Alle ingeschreven bands doen een 
optreden vervolgens wordt beoordeeld wie verder 
gaat naar de finale in november. Via een website 
kan men inschrijven en posters en flyers moeten het 
geheel ondersteunen. 
 
Een hoop werk maar voor ons eens een keer wat 
anders. 
 
De harmonie 

Battle of the Bands 

Jente en Sophie kringkampioen! 
 
In het winterseizoen is er 
weer goed gepresteerd door 
leden van ponyclub De 
Hinnikers uit Oerle. Zo werd 
Jente Tops met haar pony 
Ursula na verschillende 
overwinningen moeiteloos 
kringkampioen in de 
categorie C/DM. Ook met 
haar pony Kadanz heeft zij 
goed gepresteerd in de DB 
waardoor ze ook met deze 
pony naar de Brabantse 
Kampioenschappen mag. 
Michael v/d Velden greep 
net mis naar de 
kampioenstitel in de DL 
maar mag met zijn pony 
Mazurka wel naar de 
Brabantse 
Kampioenschappen. 
Ook in de dressuur hebben 
we een kampioen.  

 
Sophie Nouwens reed 
met haar pony Snoopy 
het hele seizoen mooie 
proeven en werd zo 
kringkampioen in de AB.  
Tom Silkens starte deze 
winter voor het eerst in 
de DL2 met zijn pony 
Ferry. Hij deed dit heel 
succesvol, eindigde op 
de 2e plek in het 
kampioenschap en mag 
ook naar de Brabantse 
kampioenschappen. Ook 
Michael vd Velden is 
afgevaardigd met zijn 
pony Avanti in de DB. 
Al met al weer een heel 
goed seizoen voor 
ponyclub De Hinnikers. 

Goede prestaties 

Jente met haar pony 
Ursula 

Sophie met haar pony 
Snoopy. 
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Oerse braderie, een traditie! 

Oerse Braderie zondag 3 april 2011 
 
Stichting Tiener Comite Oerle organiseert ook dit 
jaar weer de drukbezochte Oerse Braderie, volgens 
vele bezoekers een aanrader! Volgens velen “een 
van de leukste, gezelligste” in de streek! Mensen 
komen van heinde en verre! 
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat, 
begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
 
Madame Tussaud in Oers 
Na het succes van vorig jaar als levend standbeeld 
zullen onze tieners weer te zien zijn op het veld 
naast de basisschool in verrassende creaties! We 
gaan namelijk Madame Tussaud naar Oerle halen, 
sterren en royals als Elvis Presley, Koningin Beatrix 
en vele anderen van toen en nu zullen te zien zijn! 

 
Maar zoals ieder jaar zullen er ook voor weer allerlei 
gemotoriseerde, spectaculaire en leuke 
bezienswaardigheden te zien zijn op het veld naast 
de basisschool. 
 

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 
Ø Verkoop van 2e hands boeken, platen en CD’s. 

Zo ook bij de Koers van Oers kraam, de 
opbrengst hiervan is voor de Koers van Oers. 

 
Snuffelmarkt 
Hier willen we spullen verkopen die ons ter 
beschikking worden gesteld. Als je nog bruikbare 
spullen hebt, neem dan 2 weken voorafgaand aan 
de braderie contact op met:  
Ria Verbaant (040-2052170).  
De braderie bestaat 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  
3 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 
meer dan 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, ( 040-2053265  

StichtingStichtingStichtingStichting
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Activiteitenmiddag TCO 

Activiteitenmiddag in De Voltage 
 
Donderdag 30 December 2010 gingen we met het 
Tiener Comité Oerle naar de Voltage in Tilburg. We 
waren met bijna 100 tieners! We werden in 8 
groepen opgedeeld en per groep stonden er 4 
activiteiten op het programma. Ik zat in groep 4 bij 
de oudste jongens.  

De eerste activiteit was lasergamen. De bedoeling is 
elkaar te raken met een lasergeweer. We speelden 
op een erg groot veld, maar we waren ook met veel 
mensen waardoor ik altijd wel iemand tegenkwam. 
Bij de uitslag was het wel duidelijk dat de mensen 
die het vaakst schietspellen op de Playstation 
speelden, ook de beste waren in het echt.  

Als tweede activiteit gingen we de “Bungee Run” 
doen. Je wordt op een springkussen vastgemaakt 
aan een elastiek. Daarna moest je zo hard mogelijk 
naar voren rennen en een blokje met klittenband 
aan de rand vastplakken. Degene die het blokje het 
verst op de rand plakte was de winnaar.  

StichtingStichtingStichtingStichting

Na een lange pauze gingen we karten. Dit was de 
activiteit waar ik het meest naar uitkeek. Ik houd 
veel van karten en autoracen. Hoewel ik het nog 
niet veel heb gedaan kan ik toch snelle tijden 
neerzetten. Mijn rondetijd viel uiteindelijk best 
tegen, omdat we met 16 mensen tegelijk op de baan 
reden. Hierdoor was het te druk voor een vrije baan. 
Er was nog een groot ongeluk onder aan de brug, 
maar gelukkig bleef iedereen ongedeerd. Uiteindelijk 
had ik de snelste tijd van de heat, maar of het ook 
genoeg was voor de snelste tijd van het TCO was 
nog maar de vraag.  

Als vierde activiteit gingen we lasersquashen. Dit is 
eigenlijk precies hetzelfde als squashen, alleen dan 
met een laserstraal in plaats van een balletje.  
Toen alle groepen hun activiteiten hadden gedaan, 
begon de prijsuitreiking. Bij de meiden was  
Ilse vd Sangen derde, Pien Stockfisch tweede en 
Lotte Strieder de winnares. Bij de jongens was ik 
uiteindelijk toch de snelste, gevolgd door  
Mark Borgers en Bas van Doormalen.  
Het was een zeer geslaagde dag en iedereen had 
erg veel plezier!  
 
Namens alle deelnemers, TCO bedankt voor een 
leuke dag! 
 
Wouter Boerekamps. 
 
(Meer foto’s kun je vinden op www.tcoerle.nl) 
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Open dagen basisschool 

Basisschool St. Jan Baptist 
Volop in Beweging 

We willen u als bewoners en ouders van 
kinderen uit Oerle en omgeving op de hoogte 
brengen van de positieve veranderingen die 
zich op Basisschool St. Jan Baptist voltrekken. 
We zijn als school volop in beweging!  

Basisschool St. Jan Baptist is sinds jaar en dag 
gehuisvest in een karakteristiek gebouw aan de 
Oude Kerkstraat 27 in Oerle. Onze school heeft 
momenteel 145 leerlingen. Door de kleinschaligheid 
en de persoonlijke aandacht ervaren kinderen de 
school als een veilige plek waar ze graag komen en 
ze zich gezien voelen. 
 
Nieuw logo, nieuw elan! 
St. Jan Baptist wil de kinderen een goede basis 
meegeven. Dit wordt gesymboliseerd in ons nieuwe 
logo. De diversiteit in kinderen en medewerkers is 
zichtbaar in de verschillende kleuren en straalt weer 
elan uit. De open letters, onderling met elkaar 
verbonden, geven de samenwerking weer.  

Brede school 
Met de komst van een nieuwe directeur zijn we op 
onderwijskundig gebied een andere koers gaan 
varen. Speerpunten op school zijn de 
leeropbrengsten en de onderwijskwaliteit. We 
hechten belang aan een duidelijke structuur, heldere 
afspraken en zorgvuldige communicatie. St. Jan 
Baptist is in samenwerking met Nummereen Buiten 
Schoolse Opvang aan het realiseren op maandag, 
dinsdag en donderdag. In het schooljaar 2011-2012 
komt er ook kinderdagopvang voor kinderen van 0 
tot 4 jaar. Samen met het peuterwerk, dat al in ons 
gebouw gevestigd is, zijn we dan een Brede School.  

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

Verbetering binnenklimaat 
Basisschool St.  Jan Baptist maakt deel uit van 
Stichting Veldvest. Een groot aantal scholen van 
Stichting Veldvest (waaronder ook onze school) 
wordt in 2011 uitgerust met installaties die het 
binnenklimaat op scholen verbeteren, zodat de 
kinderen meer frisse lucht krijgen. Dit bevordert het 
welzijn van de leerlingen en draagt bij tot betere 
leerprestaties!  
 
Gevarieerd en uitdagend lesprogramma 
Onze leerkrachten scholen zich met regelmaat bij in 
pedagogische en didactische vaardigheden. Ons 
streven is om het beste uit kinderen naar boven te 
halen en kinderen een gevarieerd en uitdagend 
lesprogramma te bieden.  
 
Betrokkenheid ouders 
De betrokkenheid van ouders bij de school is groot. 
Dankzij de hulp van deze ouders kunnen we voor en 
door kinderen bijzondere projecten en activiteiten 
organiseren, zoals deelname aan de First Lego 
League, de kerstmarkt, het pompoenenspektakel, 
het documentatiecentrum en de jaarlijkse 
spelendag.  
 
Sfeerproeven? 
Wilt u de sfeer 
komen proeven 
bij ons op school, 
dan bent u samen 
met uw kind
(eren) van harte 
welkom. Speciaal 
voor peuters en 
hun ouders die 
zich aan het oriënteren zijn is er een inloopochtend 
op 22 februari (van 8.30 tot 12.15 uur) en een 
inloopmiddag op 24 februari (van 13.30 tot 15.30 
uur).  
Ook op andere dagen staat de deur altijd voor u 
open. Wij willen u graag informeren over onze 
werkwijze. Het is wel prettig als u van te voren even 
een afspraak maakt. We staan u graag te woord en 
willen graag laten zien wat we doen.  
 
U kunt uw kind(eren) altijd inschrijven voor het 
volgend schooljaar. In verband met de planning van 
schooljaar 2011- 2012 verzoeken wij u dit zo 
spoedig mogelijk te doen. Graag tot ziens! 

(Advertentie) 
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Merefelt nieuws 

Regionale Stichting Zorgcentrum de 
Kempen (RSZK) - locatie Merefelt te 
Veldhoven 
 
Wonen, zorg en welzijn komen samen in RSZK 
Merefelt. RSZK Merefelt is gelegen in Veldhoven- 
dorp, aan de doorgaande weg. Het gebouw staat in 
een parkachtige omgeving, waar tevens de  
18 zorgappartementen ‘Merefelt Staete’ en een  
47-tal aanleunwoningen zijn gelegen.  
In 2009 zijn nieuwe zorgappartementen en 
groepswoningen in gebruik genomen en is RSZK 
Merefelt van een traditioneel verzorgingshuis 
doorgegroeid naar een modern zorgcentrum.  
RSZK Merefelt beschikt momenteel over  
18 zorgappartementen. Daarnaast beschikt deze 
locatie over 11 groepswoningen voor elk 7 cliënten 
met lichamelijke beperkingen en aandoeningen, 
waaronder revaliderende senioren. In dit 
Revalidatiecentrum voor Senioren biedt de RSZK 
langdurige maar ook kortdurende revalidatie aan. 
Bijvoorbeeld voor mensen met een heupfractuur. 
Die zorg gebeurt op maat. Want de RSZK heeft 
specialisten op dit gebied.  
RSZK Merefelt biedt tevens plaats voor  
60 dementerende cliënten.  
 
In RSZK Merefelt zijn momenteel  
18 zorgappartementen gelegen, waar tijdelijk 
verzorgingshuiszorg is gerealiseerd. Dit jaar komen 
hier nog eens 67 appartementen bij. Cliënten wonen 
toch op zichzelf maar krijgen de zorg die zij nodig 
hebben zoals hulp bij het wassen, steunkousen 
aantrekken, naar bed gaan, etc. De appartementen 
worden verhuurd door Woningstichting de Kempen. 
Huurders van de appartementen kunnen gebruik 
maken van de faciliteiten die RSZK Merefelt biedt. 
Nog in aanbouw is de vleugel waarin een hospice 
wordt gehuisvest waar mensen in de laatste fase 
van hun leven verblijven. In een fijne, huiselijke 
omgeving en toch met alle zorg in de buurt. 

Merefelt
Zorgcentrum

RSZK Merefelt maakt onderdeel uit van Regionale 
Stichting Zorgcentra de Kempen. Naast een groot 
aantal verzorgings- en verpleeghuizen beschikt de 
RSZK ook over een tweetal zorgboerderijen. Maar 
ook diensten zoals thuiszorg, hulp bij het 
huishouden en maaltijdservice biedt de RSZK aan. 
RSZK KempenVitaal behandelt senioren aan huis, 
bijvoorbeeld middels fysiotherapie, ergotherapie of 
logopedie.  
 
De RSZK levert deze zorg en diensten in de 
gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, 
Oirschot, Reusel-de Mierden, Veldhoven en Waalre. 
Ongeveer 1700 medewerkers zijn in dienst en ca 
900 vrijwilligers ondersteunen de RSZK.  
Een 3-koppige Raad van Bestuur geeft leiding aan 
de organisatie en de uitvoering van het beleid  

Driekoppige Raad van Bestuur RSZK; 
Van links naar rechts: Leo van Erp, Dianne Engels 
en Wilbert de Haan 

Huishoudhulp gezocht 
 
 
GEZOCHT:  
Hulp in de huishouding voor twee 
uren in de week in Oerle. Deze 
uren kunnen in overleg gepland 
worden. Wil je meer weten?  
Bel gerust: ( 06-209 20915 
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Verslag voorstellingsviering 

Om 7 uur begon de mis. Ik was met mijn vader en 
moeder, mijn oma’s en opa en mijn broer Tim. Ik 
vond het best wel druk in de kerk. Toen ik binnen 
kwam zag ik veel klasgenoten van mij. Er stonden 
vooraan al twee trommels klaar. Voor op te spelen. 
De mis begon en het koor ging zingen. Daarna 
moest ik met Dorus samen lezen en dat ging heel 
goed. Iedereen van de vormelingen moest lezen. Op  
een bepaald moment kwam Stan met een trommel 
en daar moesten we achter lopen naar voren. We 
moesten ons ook nog voorstellen, bijvoorbeeld ik  
ben Coen, ben 11 jaar en ik heb 1 broer en ik zit 
onder voetbal. Toen we dat allemaal hadden 
gedaan, gingen Bas en Martine nog een stukje 
trommelen en dat ging heel goed. Toen hun klaar 
waren ging Maud op haar klarinet nog een stukje 
spelen. Het was daar een hele gezellige sfeer en ik 
bedank het koor namens de vormelingen. Zo was 
het gegaan in de kerk en zo vond ik het. 
 
Groetjes Coen van Herk 

Op de foto de aanstaande vormelingen: (vlnr) 
 
Bovenste rij:  
Esmee Jansen, Maud van Doren, Roos Huijbers,  
Bas van Rooy, Coen van Herk, Pebbles Winthagen. 
 
Zittend op een stoel:  
Stef Silkens, Stan van Nunen. 
 
Onderste rij:  
Eline Witmer, Martine van den Boomen,  
Kevin van Krieken, Dorus Kuipers, Bart van Vlerken. 

Herinrichtingsplan Oerle 

In het kader van het ontwikkelingsplan Oerle worden 
diverse initiatieven genomen die gericht zijn op de 
uitvoering van de verschillende onderdelen. De 
uitvoering hiervan loopt tot eind 2012.  
 
In 2009 is het Integraal Dorps Ontwikkelingsplan 
(iDOP) Oerle gemaakt. Een van de onderdelen waar 
Oerlenaren zich in dit plan over uitspraken, is de 
noodzakelijke herinrichting van de openbare ruimte 
van het centrum. Inmiddels is de eerste stap voor 
dit project gezet en heeft ontwerpbureau ‘LOS Stad-
om-land’ opdracht gekregen om een concreet 
herinrichtingsplan te maken van de openbare ruimte 
van Oerle centrum en het Pastoor Vekemansplein. 
 
Daarnaast worden op diverse andere deelprojecten 
initiatieven genomen. De deelprojecten zijn: 
* Verbrede Basisschool 
* Realiseren winkel (Woonzorgcluster) 
* Stimulering Recreatie  
* Sociaal Cultureel / Kunstenplan Pastorale 
* Ondersteuning Vrijwilligers werk 
 
Bij het opstellen van het iDOP is intensief 
samengewerkt met de bewoners van Oerle. Ook 
tijdens de totstandkoming van dit herinrichtingsplan 
wil de gemeente Veldhoven graag weer 
samenwerken. Het planproces is globaal in een 
aantal stappen te verdelen:  
1. opstellen programma van eisen (deze 

bijeenkomst heeft woensdag 2 februari reeds 
plaats gevonden.) 

2. voorlopig ontwerp (maandag 28 februari) en  
3. definitief ontwerp (woensdag 30 maart).  
 
Bij iedere stap worden zowel bewoners, 
ondernemers als overige belanghebbende partijen in 
Oerle uitgenodigd om mee te denken en te reageren 
op de plannen. 
 
Om een indruk te krijgen van het aantal deelnemers 
aan de werkbijeenkomst, stellen wij het op prijs als 
u doorgeeft dat u komt.  
Aanmelden bij Wendy van Kemenade van de 
afdeling Planrealisatie, bij voorkeur schriftelijk via  
e-mail: wendy.vankemenade@veldhoven.nl of 
telefonisch op ( 040-2584335.  
Ook indien u nog vragen heeft over dit project kunt 
u contact met haar opnemen. 
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Knutselen: Vlinders en bloemen 
 

Wat heb je nodig: 
Stukjes dun vierkant papier. 
Kaart 10x15 cm. 
Lijm. 
Tekenspullen. 
 
Dit is een heel makkelijk te vouwen figuurtje. Volg 
de plaatjes hiernaast. Neem gekleurd papier wat 
goed past bij wat je gaat maken. 

 
 
 
Eerst vouw je het blaadje 
dubbel.  
 
 
 
 
 
 
 
Daarna vouw je vanuit de 
vouw op 1/3 deel het 
blaadje weer verder.  
 
 
 
 
Je krijgt dan het figuur zoals 
je in figuur 3 ziet. 
 
 
Vouw dan over de stippellijn 
de twee buiten randen naar 
binnen en je hebt het 
figuurtje over wat je in 
figuur 4 ziet. 

 
Hiermee kan je 
leuke kaarten 
maken. Van 
het figuurtje 
kun je namelijk 
vlinders en 
bloemen 
maken. 

(Advertentie) 
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Uitslag kleur/knutselplaat van December 2010;  
“Kerstman en de arrenslee” 

Op school vindt Deniz schrijven het allerleukste om 
te doen. Hij heeft al heel veel geleerd in groep 3. En 
ook lezen kan hij al goed. 
Op televisie kijkt Deniz graag naar Spongebob. Dat 
vindt zijn moeder niet altijd 
fijn want Spongebob 
schreeuwt heel hard altijd. 
Het huis Anubis op DVD 
wordt ook vaak gekeken. 
Deniz is dus zeker niet bang, 
want dit is toch best wel een 
enge film vind ik. 

Deniz houdt erg van 
spinazie met hardgekookt 
ei. 

Dat kan zijn moeder erg lekker maken mmmmm. 
Ook macaroni a la Erika (Deniz z’n moeder) vindt hij 
superheerlijk! Spruitjes worden niet gegeten, want 
dat vindt zijn moeder niet eens lekker. Dat is boffen 
Deniz. Stel je voor dat zij dat lekker zou vinden…dan 
zou jij dat misschien wel heel vaak moeten eten! 
Buh!!! 
Als Deniz groot is wil hij graag piraat worden. Dan 
gaat hij een kostbare schat zoeken. 
Weet je wat heel bijzonder is aan Deniz?  

Hij is een fan van 
Clouseau. Dat is 
een Belgische 
popgroep en ze 
hebben heel mooie 
liedjes. 
Bijvoorbeeld: ‘Daar 
gaat ze’ en ‘Anne’.  
Deniz kan alle 
liedjes van de cd uit 
zijn hoofd 
meezingen. Hij is 
zelfs al een keer 
naar een concert 

geweest van hen in Antwerpen. Dat zal wel erg mooi 
geweest zijn denk ik. 
Ook is Deniz al 2x naar Guus Meeuwis geweest naar 
een concert. 
Wauw zeg! Daar ben ik zelfs nog nooit geweest. Ik 
ben wel een beetje jaloers op jou hoor. Maar 
misschien dat ik dit jaar ook naar het concert ga van 
Guus, want volgens Deniz is dat helemaal superleuk. 
Vooral dat lied over Brabant, waar het licht brandt. 
Zo Deniz, het is alweer bijna 8 uur ’s avonds. Bijna 
bedtijd, dus ik drink gauw mijn koffie op en wens 
jou van harte gefeliciteerd met je prijs, de kadobon. 
Koop er maar iets leuks voor. Namens de Koers van 
Oers alvast veel geluk in jullie nieuwe huis 
gewenst!!! 

We hebben weer een nieuwe winnaar van onze 
kleurwedstrijd. En raad eens wie de winnaar deze 
maand is ????????? 

Het is Deniz Alkan. 
 
Deniz woont op Zandoerle 26 samen met mama 
Erika, Roel en Max de hond. Max is alweer 1 jaar 
oud. Maar hij is nog steeds heel erg speels en soms 
ook wel ondeugend. Hij had het bankje buiten een 
keer kapot gemaakt! Foei zeg, dat is toch echt niet 
de bedoeling. 
Deniz woont niet meer zo lang in Zandoerle. Hij gaat 
verhuizen samen met mama, Roel en Max. Naar een 
hutje op de hei zegt mama. Maar dat is natuurlijk 
niet waar! 
Deniz gaat naar de Heikant verhuizen, de 
Opperstehei 19. Daar wordt nu hard gewerkt door 
iedereen om er een heel mooi huis van te maken. Er 
komt nieuwe elektriciteit, nieuwe vloeren en Deniz 
krijgt er een heel mooie eigen kamer. Deze 
slaapkamer wordt blauw net als van Atlantis. Hij kan 
daar straks fijn al zijn speelgoed neer zetten van 
Lego. Deniz heeft er wel zin in om te gaan 
verhuizen. 
Hij zit nu in groep 3 en hij is de enige jongen van de 
klas. Wat zul jij verwend worden door al die dames 
zeker of toch niet? Volgens Deniz is het wel een 
leuke klas. Hij speelt graag met Joep van Lier,  
Rick Jansen en Tom Reuter. 
Op school maakt hij ook graag grapjes! En hij 
spreekt ook wel eens af met Carmen en Mayke, die 
zijn ook erg aardig volgens Deniz. 



32 

 
Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 28 februari 2011 
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 2011’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
28 februari 2011 

Agenda 2011 
Juni  
2 Viering 1ste H. Communie (Hemelvaartsdag) 

6 KVB: Smokkelroute lopen in Eersel 
7 KVO: Fietsen 
9 Ophalen plastic afval 
8, 10 & 11 50 Jarig bestaan Stichting Dorpscentrum  

d’Ouw School: 
8: Middag voor de ouderen van Oerle 
10: 19.00u - 22.00u Avond voor de jeugd 

van Oerle 
11: receptie met aansluitend feestavond 

voor aangesloten verenigingen 
13 Harmonie St. Cecilia: Pinksterconcert 
13 Gilde St. Jan Baptist: 17.00u: Aanbesteding 

Koningsvogel en Gildekamer op ‘t Gement 
15 KVO: Fietsen 
16 KBO: Eten bij Hof van Holland 
19 BIO: Knegseltoernooi voor de gehele jeugd 
21 KVB + KVO: Samen fietstocht 
23 Gilde St. Jan Baptist: 19.00u: 

Leukenvogelschieten (Wintelresedijk) 
24 Gilde St. Jan Baptist: Sint Jansdag 
25 Gilde St. Jan Baptist: 19.00u H.Mis voor de 

overleden en levende Gildebroeders. 
25 Ophalen oud papier 
26 Oerse Motortoertocht 
27 KVB: Teaparty 
29 KVO: Fietsen 
29 Vergadering Wijkplatform 
  
Juli  
2 + 3 TCO: Tieners4Tieners weekend 
2 + 3 BIO: Kamp jongste jeugd D-E-F-jeugd 
7 Ophalen plastic afval 
23 Ophalen oud papier 
  
Augustus  
4 Ophalen plastic afval 
7 t/m 19 Vakantieprogramma Oerle: 

 7: Olympische Dag 
 9+10: Bivak Oerle 
 9+10+11: Bivak Valkenswaard 
 11: Speeltuin 
 13: Avonturentocht 
 16: Bobbejaanland 
 17+18+19: Wandel-3-daagse 
 19: Afsluitingsavond 

18 t/m 21 TCO: Bivak 
27 Stichting Historisch Oerle: Boek Oerle 
27 + 28 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 
27 Ophalen oud papier 
28 TCO: Afsluitingsfeest 
31 Vergadering Wijkplatform 

5 BIO: Gezelligheidstoernooi Februari  
17 Ophalen plastic afval 
17 KBO: Eten bij Oude Garage 
21 KVB: Informatieavond GGD 
22 KVO: Internationale Vrouwendag in Hapert 
26 Ophalen oud papier 
  
Maart  
2 KVO: Kaarten en rummikubben 
5 t/m 8 Carnaval 
11 TCO: Voorjaarsactiviteit 
15 KBO: Eten bij de Wok 
16 Vergadering Wijkplatform 
17 KVO: Excursie Kamp Vught 
17 Ophalen plastic afval 
18 BIO: Dropping voor A-, B- en C-jeugd 
21 KVB: Sieraden maken van fietsbanden 
26 Ophalen oud papier 
31 KVO: Een lach en een traan show 

Kaasboerin 
  
April  
2 t/m 9 KVO: Week v.d. KVO ledenwerving 
3 TCO: Braderie 
4 KVB: Lianne Bosch vertelt over verre landen 
6 KVO: Avond over loverboys door de moeder 

van Mandy Pijnenburg 
14 KBO: Eten bij De Kers Oerle 
14 Ophalen plastic afval 
15 Parochie: Vormselviering in de H. Ceciliakerk 

om 19.00 uur 
17 Gilde St. Jan Baptist: 10.00u: Vrije 

Kruisboogwedstrijd (Wintelresedijk) 
20 KVO: Paasstukjes maken 
21 KVB: de Vuurhaard in Udenhout 
23 Ophalen oud papier 
27 KVO: Volksdansinstuif in Oirschot 
  
Mei  

6 Gilde St. Jan Baptist: 19.30u: 
Verbroederingsmis Zandoers 

9 KVB: Moederdagviering 
10 KVO: Kring Bedevaart in Meerveldhoven 
11 Vergadering Wijkplatform 
12 Ophalen plastic afval 
14 TCO: Feestavond 
17 KBO: Eten bij Crème de la Crème  
20 + 21 Boergondisch Oers 
22 Gilde St. Jan Baptist:  

Groot Gildefeest in Oerle 
24 KVB: Reisje 
25 KVO: Afsluitingsavond met High Tea 
26 Rabobank: Algemene ledenvergadering 
28 Ophalen oud papier 

1 Harmonie St. Cecilia: Dauwtrappen 


