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• Buurtbrigadier stelt zich 
voor 

• Wereldrecord zwemmen 

• Madame Tussauds in Oerle

• Groep 8 naar Kerkrade 

• BIO zet Oerle achter de 
geraniums 

Plaatjesgekte bereikt (K)Oers! 



Foto impressie Carnaval 2011 

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn nog meer foto’s te zien... 

Foto’s: Willem Binnendijk 
www.willembinnendijk.nl 
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Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
Ine Loijen, Wim Luijkx, Carolien Sandkuijl - Kickken,  
Chris Sandkuijl, Marlène Snelders-Linssen, 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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Adres internet: http://www.koersvanoers.nl 

Colofon 

Verschijningsdata 2011 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

4 28-03-2011  15 (13-04-2011) 

5 25-04-2011  19 (11-05-2011) 

6 30-05-2011  24 (15-06-2011) 

7 27-06-2011  28 (13-07-2011) 

8 29-08-2011  37 (14-09-2011) 

9 26-09-2011  41 (12-10-2011) 

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers) 
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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 Gezocht voor horeca / recreatie  

Vakantiepark Molenvelden is op zoek naar 
spontane, flexibele, enthousiaste, horeca/recreatie 
medewerkers.  
 
Denk je: dit is echt iets voor mij, wacht dan niet 
langer en mail je cv & motivatie door naar 
info@vakantieparkmolenvelden.nl 

Geen Koninginnenacht 

Na jarenlang met veel plezier voor de Oerlese 
gemeenschap de Koninginnenacht georganiseerd te 
hebben, moeten wij tot onze spijt concluderen dat 
het animo voor deze avond te ver teruggelopen is. 
Vandaar dat wij besloten hebben om met ingang van 
2011 deze activiteit niet meer te organiseren. 
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor 
de getoonde belangstelling en gezelligheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het Oranje-comité 

Rectificatie 

Advertentie in de spotlight 
 
In de vorige editie van de Koers van Oers heeft u de 
‘Advertentie in de spotlight’ gemist. Deze stond er 
echter wel in alleen onder een verkeerde kop. Het 
was namelijk Merefelt en hun stukje stond onder de 
kop Merefeltnieuws. Hierbij dus de advertentie die 
bij het stukje van Merefelt uit de vorige Koers 
hoorde. 

 
De redactie 

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

Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Fietsen in de Ardennen? 

Zin om een dagje te fietsen in de 
Ardennen? 
 
Sinds enkele jaren ben ik actief in de organisatie 
Alpe d’HuZes als organiserend lid voor het werven, 
plannen en relatiebeheer van vrijwilligers. Ieder jaar 
werven we 500 vrijwilligers en zorgen dat zij in de 
koersweek een helpende hand kunnen bieden. Dit 
jaar ga ik naast organiserend lid ook als deelnemer 
aan de start verschijnen bij Alpe d’HuZes.  
In 2010 heb ik drie dierbaren verloren door de 
ziekte kanker, waaronder Bas Mulder van 24 jaar. 
Dat heeft zo vreselijk veel pijn gedaan dat ik graag 
sponsorgeld wil bijdragen zodat kanker over 10 jaar 
geen dodelijke ziekte meer is. En daarom ga ik als 
deelnemer aan de start verschijnen en fiets op 9 juni 
minstens twee keer de Alpe d’Huez naar boven. 
 
De stichting haalt geld op ten behoeve van de strijd 
tegen kanker. Om een goede voorbereiding te 
treffen heb ik een trainingsweekend georganiseerd 
in de Ardennen. Daar gaan we samen met 75 Alpe 
d’HuZessers trainen en ervaren hoe ver we zijn met 
onze training. Dit weekend probeer ik qua catering 
gesponsord te krijgen zodat er direct ook een deel 
van het inschrijfgeld dat de deelnemers hebben 
betaald naar het goede doel kan gaan.  
 
Zaterdag 26 maart zal onder leiding van Laura 
Verhoeven een fantastische route worden gereden. 
Laura is deskundig en geeft tips en trucs die 
bijdragen in een optimale voorbereiding voor 
beklimmingen in de Ardennen en andere bergen. 

Denk hierbij aan materiaalkeuze, houding, 
ademhaling, schakelen, afdalen, bochten insturen 
enzovoort. De route is geschikt voor de geoefende 
fietser als ook voor de startende fietser. Het is een 
uitgepijlde route op het wegdek, bestaande uit  
4 lussen waarbij een centraal punt meerdere malen 
wordt gepasseerd. Deze lussen geven je de keuze 
om zelf te bepalen hoeveel kilometers je wilt fietsen 
en welke moeilijkheidsgraad bij je past. De route 
met een aantal forse klimmen geeft je een goed 
beeld over hoe het zal zijn als je de Alpe d’Huez 
gaat beklimmen. 
 
In Oerle zijn vele fietsers die het vast ook leuk 
vinden om een dag te fietsen met heel veel andere 
enthousiastelingen. Heb je zin, haak aan en kom 
zaterdag 26 maart een dagje naar de Ardennen. De 
kosten zijn € 10,-; vijf euro voor het goede doel en 
vijf euro aan Laura. Om 09.30 uur word je verwacht 
op locatie: BRANDSPORT, Auberge LA LAITERIE, 
Mierchamps 15, 6980 La Roche-en-Ardenne (dorpje 
Mierchamps), België . 
 
Vanaf daar zullen we gezamenlijk 
fietsen naar het startpunt van 
een pittige training. 
  
Tot ziens in de Ardennen! 
 
Wil je niet fietsen maar wel een bijdrage in de strijd 
leveren? Kijk dan op www.opgevenisgeenoptie.nl , 
klik op “Actiepagina’s” en zoek op “Hetty”. Klik op de 
bovenste Hetty van Hoof. Op die pagina kun je 
direct een donatie doen via IDEAL. Dank je wel! 
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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 

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

Over onze inzamelingsactie 

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld 
Wat gebeurt er met de kleding, schoenen, textiel, 
kleine knuffels en klein speelgoed? 
Wij leggen dit graag aan u uit. 
 
Doelstelling: 
De inzamelingsactie door middel van onze kleding-
schoenencontainers, geplaatst in Veldhoven, Oerle, 
Eersel, Steensel, Reusel en Riethoven, vormt voor 
onze Stichting een bron van inkomsten, waarmee in 
India projecten ten behoeve van de achtergestelde 
kinderen worden gerealiseerd. Er worden dus 
fondsen gegenereerd, maar tegelijkertijd wordt ook 
het hergebruik van de goede ingezamelde goederen 
gestimuleerd in verschillende hulpbehoevende 
landen. 
 
Inspanningen: 
Na het leeg halen van de containers, worden de 
goederen gesorteerd op kwaliteit en soort, direct 
verpakt en verzendingsklaar gemaakt voor India, 
Afrika en andere hulpbehoevende landen. Uw 
kleding wordt dus herdragen en niet versneden tot 
lappen! Alleen de niet meer te gebruiken goederen 
worden gerecycled en krijgen daarmee een ander 
leven.  
 
De inspanningen en activiteiten die onze Stichting 
uitvoert gebeurt met vrijwilligers. 
 
Wat mag er wel in de containers: draagbare/
bruikbare  
- Kleding voor dames, heren, kinderen en baby’s; 
- Schoeisel (per paar), lederen tassen en riemen. 
 
Maar wij zijn ook blij met: bruikbaar 
- Huishoudelijk textiel, lakens, dekens, gordijnen; 
- Kleine knuffels en klein speelgoed. 
 

Wat mag er niet in de containers: 
- Matrassen, kussens, dekbedden en 

vloerbedekking; 
- Ernstig vervuilt en/of kapot textiel. 
 
Lever uw spullen alstublieft aan in gesloten 
verpakking.  
Dit bespaart onze vrijwilligers zeer veel tijd bij het 
leeghalen van de containers. 
 
Wat u nog meer moet weten: 
Bij bepaalde activiteiten in uw buurt, zoals festivals, 
kermis, carnaval en gedurende de jaarwisseling 
worden de kledingcontainers van ons Fonds 
afgesloten of voor een paar dagen weggehaald. Wij 
vragen u beleefd geen kleding en schoenen naast 
afgesloten containers te plaatsen. Bewaar deze 
enkele dagen of breng uw spullen even door naar de 
kleding-/schoenencontainer aan de Sondervick 67 te 
Veldhoven. Deze container blijft wel open. Bij 
grotere hoeveelheden of bij geen eigen vervoer mag 
u altijd even bellen. Dan wordt alles op afspraak bij 
u opgehaald. Ook wanneer er zich een calamiteit 
voor doet bij een van onze containers stellen wij het 
zeer op prijs dat u even belt met telefoonnummer 
06-21610700 of 040-2540632. Bij voorbaat hartelijk 
dank. 
 
Waar staan onze kleding-/schoenencontainers: 
Ga naar onze website: 
www.pastoorvekemansfonds.nl 
  -  open het menu Over ons – Locaties containers. 

Een van de vrijwilligers bij het legen van een 
container. 
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Herdenkingsbijeenkomst 

Stichting Dodenherdenking  
nodigt u uit…. 
 
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven is 
opgericht om in Veldhoven de herdenking te 
organiseren van alle burgers en militairen die, 
sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door 
oorlogshandelingen en terreur zijn 
omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar 
de Veldhovense burgers en militairen die in het 
belang van het Koninkrijk of tijdens 
vredesmissies zijn gevallen. 
 
De stichting organiseert daarom ieder jaar op 4 mei 
een Dodenherdenking bij het Klokmonument aan de 
Kleine Dreef. Voorafgaand is er om 19.00 uur een 
Herdenkingsbijeenkomst in de Caeciliakerk aan de 
Dorpstraat en na afloop van de Dodenherdenking is 
er in datzelfde kerkgebouw een gratis 
Herdenkingsconcert. 
 
Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur 
Aan de Herdenkingsbijeenkomst in de Caeciliakerk 
wordt medewerking verleend door de Stichting 
Dodenherdenking Veldhoven, het Comité 
Indiëveteranen Veldhoven (m.m.v. basisschool Op 
Dreef), Amnesty International, de Werkgroep IKV/
Pax Christi en de gezamenlijke Kerken. 
Na afloop van deze bijeenkomst gaan de aanwezigen 
in optocht, voorafgegaan door het Veldhovens 
Muziekkorps en de gildebroeders van het Gilde  
St. Caecilia, naar het nabij gelegen Klokmonument 
aan de Kleine Dreef. 
 

Kranslegging bij het Klokmonument  
om 20.00 uur 
Na het luiden van de klok wordt twee minuten stilte 
in acht genomen. Daarna speelt het Veldhovens 
Muziekkorps het Wilhelmus en houdt burgemeester 
J. Mikkers een toespraak. Hierna volgt de 
kranslegging door verschillende organisaties, die 
hierbij worden bijgestaan door leden van de 
Scouting St. Stanislaus Kostka. 
 
Herdenkingsconcert in de Caeciliakerk  
om 21.00 uur 
Na afloop van de Dodenherdenking is er om  
21.00 uur een gratis toegankelijk 
Herdenkingsconcert door het Veldhovens 
Kamerkoor. Uitgevoerd wordt het Requiem van 
Cherubini. 
 
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven nodigt u 

uit de Herdenkingsbijeenkomst, 
de Dodenherdenking bij het Klokmonument en het 

Herdenkingsconcert bij te wonen. 
U bent van harte welkom! 

 
Komt u ook? 4 mei Dodenherdenking 
bij het Klokmonument 
 
Relevante informatie over de Dodenherdenking in 
Veldhoven treft u aan op onze website  
http://www.dodenherdenkingveldhoven.dse.nl. 
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De parochie 

Parochieberichten: 
Gedoopt: 
- Benthe van Diessen, AP de bonstraat 15  

Overleden: 
† Rien de Wit, weduwnaar van Nettie de Wit-

Boekhorst, Oortlaan 128 (73 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 

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

W. Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (Convocamus). 
  
Weekeinde van  26 – 27 maart: 
za 19.00 uur: Woord - Communieviering met 

Gebedsgroep (The Unity). 
zo 10.15 uur: Woord - Communieviering met 

Gebedsgroep. 
  
Weekeinde van  2 – 3  april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (Sint Janskoor). 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders. 
  
Weekeinde van  9 – 10 april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met Pastor J. 

Tonino. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met Pastor  

J. Tonino (Convocamus) 
. 
Weekeinde van 16 -17 april: PALMZONDAG 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn (The Unity) 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met Pastor  

J. van Doorn (Convocamus) 



7 

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

Polygoon journaal 

Gemeenschapshuis D’n Bond 
 
In eerdere koersen hebben we u al eens de 
data medegedeeld over het polygoon journaal 
in gemeenschapshuis D’n Bond. 
Echter hierin stond een verkeerde datum en 
wel 23 maart. Dit moet zijn dinsdag 22 maart. 
Hieronder het gecorrigeerde bericht: 
 
Op dinsdag 11 januari ging het Polygoonjournaal in 
gemeenschapshuis D’n bond van start. Ééns in de 
twee weken komen de opvolgende jaren aan de 
orde. Op 11 januari 2011 zijn we gestart met  
1960-1965 en eindigen we op 19 april met de jaren 
1990. Tijdens de avond zijn vrijwilligers aanwezig 
die u in de pauze voorzien van een kopje koffie met 
wat lekkers. U heeft dan de mogelijkheid om 
gezamenlijk te praten over wat u zojuist heeft 
gezien.  
 
Wanneer u interesse heeft om eens te komen kijken 
volgen hier nog een aantal data: 
 
* 22 maart 2011 
* 5 april 2011 
* 19 april 2011 
 
Wij staan om 18.45 uur klaar om u van harte 
welkom te heten. Om 19.00 uur wordt het 
polygoonjournaal gestart. 
 
Voor meer informatie: 
SWOVE; Patricia Kohlen (040 - 254 00 66 

Modelspoor promotiedagen 

Op 26 en 27 maart a.s. zijn de landelijke 
modelspoor promotiedagen. Andere jaren 
houdt de Modelspoorclub Oost Brabant dan 
“open dagen” in het clubgebouw van de 
vereniging te Helmond, maar dit jaar is het 
clubgebouw gesloten! 
  
De open dagen van onze modelspoorclub worden dit 
jaar gehouden in wijkgebouw “OES HOES”, 
gelegen aan de Koenraadlaan 98 te 
EINDHOVEN.  
De toegang is gratis en de zaal is beide dagen 
geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.  

  

Tijdens de “open dagen” rijden de modeltreinen 
onder meer op het model van het station Deurne 
(van rond 1960) en op onze nieuwe modelspoorbaan 
“Houthuizen”.  
 
Station Deurne (schaal 1:87, halfnul) bevat, naast 
het vroegere stationsgebouw en omgeving, een deel 
van het industrieterrein waar destijds een 
steenfabriek en kleinschalige industrie waren 
gevestigd. Het station en alle andere gebouwen zijn 
in karton of polystyreen nagebouwd van oude foto’s 
en andere publicaties. Het sporenplan is ontleend 
aan de officiële NS tekeningen. 
 
Houthuizen (schaal 1:43, nul) is gebouwd naar 
voorbeeld van een Noord-Hollands buurtspoor met 
onder andere een bollenveld, molen, een kanaal met 
spoorbrug en koeien in de wei. Het vestingstadje 
Houthuizen met stationnetje is het middelpunt van 
deze modelspoorbaan.  
 
Daarnaast worden demonstraties gehouden in de 
diverse technieken die bij het bouwen van 
modelspoorbanen te pas komen en geven de leden 
van de vereniging graag nadere tekst en uitleg over 
de modelspoorhobby en het lidmaatschap.  
Zie ook www.modelspoorcluboostbrabant.nl  
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Week van... 

Oproep aan alle amateurkunstenaars! 

In Nederland zijn maar liefst 8 miljoen mensen 
in hun vrije tijd actief bezig met kunst. Van 
ballet tot breakdance, van olieverf tot graffiti, 
van fanfare tot dj-sets en van Griekse 
tragedies tot improvisatietheater. 
 Deze miljoenen gepassioneerde kunstenaars doen 
van alles en dat mag best gezien worden. In de 
week van 14 tot en met 21 mei vindt in heel 
Nederland in ruim 50 gemeenten de ‘Week van de 
Amateurkunst’ (WAK) plaats. Dit is een initiatief van 
Kunstfactor, de landelijke organisatie voor de 
promotie en ontwikkeling van de amateurkunst in 
Nederland. Amateurkunstenaars uit alle disciplines, 
individueel of verenigd, laten in deze week zien wat 
ze in huis hebben door middel van optredens, 
exposities, open repetities, workshops en 
kunstmarkten. Kunstencentra, individuele 
kunstenaars en amateurkunstverenigingen kunnen 
zich met deelname aan de WAK profileren, hun 
aanbod onder de aandacht brengen van lokale 
liefhebbers en nieuwe leden werven. Kunstfactor 
zorgt voor landelijke promotie (flyers, posters, 
aandacht in landelijke pers, website) en 
ondersteuning. Bijzondere activiteiten, die een 
landelijke belangstelling oproepen en die een 
samenwerking zijn tussen twee of meer 
kunstdisciplines, kunnen in aanmerking komen voor 
een subsidiebedrag van Kunstbalie. 
 

Het is de bedoeling dat initiatieven voor activiteiten 
in die week van de amateurkunstbeoefenaars zèlf 
komen. U bepaalt zelf wie, waar en wanneer gaat 
optreden of een expositie houdt. Denk ook eens aan 
een ‘open repetitie’ van uw koor of orkest. U kunt 
uw activiteiten aanmelden via het aanmeldformulier 
dat u kunt opvragen bij de coördinator van de WAK 
voor de gemeenten Eersel, Bergeijk en Veldhoven, 
Marco van Dulmen van Art4U. Marco is per e-mail te 
bereiken op m.du@art4u-kunsteducatie.nl 
 
Op www.waknederland.nl kunt u terecht voor meer 
informatie over de Week van de Amateurkunst. U 
vindt daar ook een overzicht van de gemeenten die 
meedoen en het stappenplan. 
 
Er zijn enkele mooie locaties waar u gebruik van 
kunt maken: De grote Rabo-zaal van Art4U aan de 
Bossebaan in Veldhoven en diverse ruimten van 
Museum ’t Oude Slot aan de Hemelrijken in 
Veldhoven zijn gratis beschikbaar voor workshops, 
(mini-)concerten en exposities.  
De Parasol, schilderatelier Hanneke van der Zanden, 
het HakHok en de Dwaaltuin behoren ook tot de 
mogelijkheden. In Eersel kunt u terecht bij  
Gallery Versmissen en in Bergeijk kan gebruik 
worden gemaakt van de aula van Art4U. Aan meer 
locaties wordt gewerkt.  
 
Als u hiervan gebruik wilt maken meld dat dan op 
het deelnameformulier. Dit is overigens geen 
garantie dat u daadwerkelijk van deze ruimten 
gebruik kunt maken, dat is afhankelijk van het 
aantal reacties.  



9 

Nieuwe buurtbrigadier 

Beste bewoners, 
 
Via deze nieuwsbrief wil ik me graag aan u 
voorstellen. Mijn naam is Berrie van Heugten (50) 
en ik ben sinds 1 november 
de nieuwe buurtbrigadier 
van politie voor de 
gebieden Oerle en De 
Kelen.  
 
Platteland 
In 1981 ben ik bij de 
toenmalige Rijkspolitie 
begonnen. Via de 
politieafdelingen Asten en 
Cranendonck ben ik acht 
jaar geleden in De Kempen 
beland. Ik werd daar 
buurtbrigadier in de 
gemeente Reusel, waar ik veel bemoeienis heb 
gehad met het uitgaansleven en met de jeugd. Sinds 
een paar maanden werk ik in de politieafdeling 
Veldhoven. Het 'stadse karakter' zal wel even 
wennen zijn, omdat ik altijd op het platteland 
gewerkt heb. Daarom ben ik blij dat ik in Oerle toch 
nog wat bossen kan zien en proeven.  
 
Veilige leefomgeving 
De buurtbrigadier wordt gezien als de ogen en oren 
van de politie in zijn buurt. Ik probeer dan ook zo 
vaak mogelijk in Oerle en De Kelen aanwezig te zijn. 
Dat zal niet altijd lukken, omdat ik ook andere 
werkzaamheden heb. Zo moet ik af en toe 
noodhulpdiensten voor de hele gemeente draaien. 
Maar mijn doelstelling is om samen met u te werken 
aan een veilige leefomgeving. Dat kan ik echter niet 
alleen, daarvoor heb ik uw hulp en informatie hard 
nodig.   
 
Contact 
Als u vragen aan mij heeft of mij om een andere 
reden wilt bereiken, kunt u mij bellen (via het 
algemene politie-telefoonnummer 0900-8844) of 
mailen (berrie.van.heugten@brabant-zo.politie.nl). 
U kunt ook een kijkje nemen op onze website 
www.politieveldhoven.nl. Via die site kunt u mij ook 
rechtstreeks mailen. Kijk daarvoor bij 
'buurtbrigadiers'. Bij mijn afwezigheid is mijn collega 
Ludwig van Ierland mijn plaatsvervanger. 
 
 
Ik hoop op een vruchtbare samenwerking zodat we 
samen kunnen werken aan een veilige 
leefomgeving! 
 
Berrie van Heugten 
Buurtbrigadier Oerle en De Kelen 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 2,  
nummer 1, september 1968 

 
JACHT... 
Wij zijn gisteravond wezen jagen. We hadden een 
goede buit. 
We hadden twee eksters en zes vlaamse gaaien,en 
twee kolduiven. 
Maar maandag 2 september gaat de jacht open van 
de konijnen en hazen en fazanten. 
Mijn vader gaat misschien een afschotvergunning 
halen,en dan mag je groot wild schieten,zoals een 
hert of een ree. 
We gaan maandag om zes uur 's morgens. Maar dan 
kan ik niet mee, want dan moet ik naar de school. 
Ze hebben pas nog vijf en veertig konijnen 
losgelaten,en daarom zullen ze er nu wel veel 
schieten. 
Ze hebben gehoord,dat er een vos in de buurt zit,en 
die vos leeft van wilde konijnen.En dan zullen ze er 
geen meer over houden.In Steensel hebben ze er 
een gezien met vijf jongen. De jagers, die mee gaan 
zijn: 
- J.Renders 
- F. Das 
- Prinsen 
- B. Das 
- A. v.d.Velden. 
 
B.Renders. 4-de klas. 
 
 
 
't VLUTTERKE.. 
Er staan op het Vlutterke twee honderd en zestig 
tenten, en caravans, wel zestig. 
In één van die caravans zit 'n vriend van mij. 
Hij heet Erwin. 
Hij komt uit Eindhoven. 
Hij is dertien jaar en woont recht tegenover het 
Evoluon. Ik kan er fijn mee spelen,en wij zouden 
een vergadering houden was afgesproken. 
En ja ze kwamen,een heleboel jongens en meisjes 
bij elkaar. We hadden ook een waakhond 
aangesteld. 
Die bewaakte onze hond.hut. En toen wij aan het 
vergaderen waren,zag de hond iets bewegen. 
Ja het was inderdaad iets, wij zagen het ook. 
Het was blauw. 
Ik liet de hond los,en die pakte een jongen van 
zestien jaar. 
Hij heette Lowi van Dijk. We hadden hem te 
pakken...................... 
Maar ik zal mijn vriend niet vaak meer zien. 
Alleen zaterdags en zondags komen zij op weekeind. 
 
Maarten van der Velden. 
4-de klas. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Het interview 

Mia van den Wildenberg; 
Vrijwilligerswerk  

maakt je leven rijker! 
In januari is Mia van den Wildenberg tijdens de 
nieuwjaarsreceptie benoemd tot Oerlenaar van 
het jaar. Aangezien niet iedereen in Oerle heeft 
meegekregen waaraan Mia deze titel te danken 
heeft, zijn we bij haar op bezoek gegaan om 
haar zelf eens te laten vertellen over al het 
goede en nuttige werk wat zij afgelopen jaren 
heeft verricht. 
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken. 
 
Mia van den Wildenberg - Toonders is op 3 april 
1948 geboren in Bergeijk op 't Loo. Het gezin 
Toonders bestond uit 5 jongens en Mia was het 
enige meisje. Haar ouders hadden een boerderij 
(gemengd bedrijf) en haar vader was bovendien 
veehandelaar. Iedereen moest thuis meehelpen, de 
jongens op de boerderij en Mia in het huishouden.  
 
Leren 
Na de basisschool hadden de nonnen voor haar 
bepaald dat het het beste was om naar de 
huishoudschool te gaan. Maar daar was Mia het niet 
mee eens. Zij wilde graag verder leren. Haar ouders 
begrepen haar wel want zij hadden vroeger ook 
nooit de kans gekregen om verder te leren terwijl ze 
dat wel heel graag hadden gedaan. Daarom 
stemden haar ouders ermee in dat Mia naar de Mulo 
ging. Na de Mulo ging Mia naar de kweekschool in 
Eindhoven. Haar broers gingen ook in Eindhoven 
naar school en soms fietsten ze samen naar 
Eindhoven.  

Na haar opleiding is Mia in 1968 terecht gekomen in 
Steensel op basisschool St. Lucij. Zes jaar heeft ze 
daar met veel plezier gewerkt maar toen ze trouwde 
met Frans zijn ze verhuisd naar Zaandam. 
 
Andere mentaliteit 
Haar man Frans werkte destijds als politieagent in 
Amsterdam op het "beruchte" Bureau 
Warmoesstraat. Daarom zijn ze naar Zaandam 
verhuisd. Mia heeft daar ook een jaar voor de klas 
gestaan. Mia vertelt: "De mentaliteit daar was al 
totaal anders dan in het zuiden. Destijds had je daar 
al de zogenaamde 'sleutelkinderen'. Ik was lerares 
van groep 3 en had veel buitenlandse kindjes in mijn 
klas. Maar die kinderen werden tussen de middag 
gewoon met een sleutel naar huis gestuurd en 
moesten alles zelf doen. Toen we zelf kinderen 
kregen ben ik gestopt met werken. Frans had 
namelijk onregelmatige werktijden en het was erg 
lastig om dat te combineren.” 
 
Terug naar het zuiden 
“Al met al hebben we daar ruim 3½ jaar heel fijn 
gewoond. Wij woonden daar in een hele nette, kak-
buurt maar uiteindelijk hebben we toch besloten 
weer terug te gaan naar het zuiden. Frans heeft veel 
geleerd van het werken op de Warmoesstraat, maar 
op een gegeven moment krijg je te maken met een 
soort normvervaging. Hij zag daar namelijk de 
meest verschrikkelijke dingen. Daar kwamen iedere 
dag minimaal over de honderd vergrijpen binnen en 
dan heb ik het niet over een inbraak. Het ging echt 

Mia helpt Pastoor Vekemans tijdens de 
communieviering. 
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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 

over de meest smerige dingen. Ook het taalgebruik 
was er verschrikkelijk en de overgang met de 
kinderen thuis was wel heel erg groot. Toen is Frans 
gaan solliciteren en zijn we verhuisd naar 
Hoogerheide. Daar is hij 9 jaar docent geweest aan 
het OCMEGP (opleidingscentrum mobiele eenheden 
Gemeentepolitie) en ook daar hebben we met veel 
plezier gewoond.” 
 
Oerle 
Mia vertelt verder: “Daarna kreeg Frans een functie 
als Provinciaal ME coördinator Noord Brabant en het 
kantoor was in Eindhoven. Dat betekende dus weer 
verhuizen. Ik wilde niet terug naar Bergeijk maar in 
Oerle stond dit huis te koop. Inmiddels is dat alweer 
ruim 25 jaar geleden en we wonen hier nog steeds 
met veel plezier. Ik kon destijds eigenlijk meteen 
weer beginnen in Steensel als oproepkracht maar 
daar waren onze dochters het niet helemaal mee 
eens. Bovendien was mijn moeder aan het 
kwakkelen met haar gezondheid en zij kon mijn hulp 
goed gebruiken. Ik ben dus niet gaan werken maar 
wel geleidelijk aan in het vrijwilligerswerk gerold.” 
 
Vrijwilligerswerk 
“Dat begon natuurlijk al op de basisschool waar 
allebei onze dochters op zaten. Ik hielp mee in het 
documentatiecentrum op school en zat in de 
communiewerkgroep. Daarnaast hielp ik mee met 
het vakantieprogramma voor de kinderen. 
Via Leentje van Doren ben ik terecht gekomen bij 
het MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede). De 
vastenactie Samen Verder valt ook onder het MOV. 
Samen met Diny Snelders regelen we alles voor 
Oerle. 
Toen ik hier kwam wonen ben ik ook meteen lid 
geworden van de KVB (katholieke Vrouwen 
Beweging). Vorig jaar heb ik dus mijn 25-jarig 
jubileum mogen vieren. Ik heb hiervan 12 jaar in 
het bestuur gezeten. 
Voor Stichting Nieuwe Levenskracht ga ik op bezoek 
bij zieken en gehandicapten en met bijzondere 
gelegenheden bezoek ik ook ouderen. Of ze nu 
donateur zijn of niet, dat maakt niet uit! Wij gaan 
toch gewoon op bezoek. Wij werken ook veel samen 
met de Zonnebloem. Ik ben inmiddels 12½ jaar 
secretaris van Stichting Nieuwe Levenskracht en doe 
het nog steeds met veel plezier.” 
 

Dankbaar werk 
“Eens per jaar wordt ook de Nationale Ziekendag 
gehouden. Tijdens deze dag help ik mee met 
serveren van drankjes, etc.  
Een ander goed doel waar ik me graag voor inzet is 
het VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten). 
Meerdere keren per jaar organiseren zij een reis 
naar Lourdes voor zieken die niet meer in een 
gewoon hotel kunnen verblijven maar continu 
verzorging nodig hebben. Er gaan dan ook altijd 
doktoren mee en diverse geestelijken. Het is  
5 dagen keihard werken en je bent helemaal 
uitgeput als je thuis komt, maar dat is het wel 
waard. Het is heel dankbaar werk. Samen met Frans 
ben ik 7 keer mee geweest met zo’n reis.” 
 
Kerk 
“Een heel ander werk is het poetsen van de kerk. 
Mensen weten dat meestal niet, maar dat wordt ook 
allemaal door vrijwilligers bijgehouden. Ik vind het 
ook jammer en vies als ik weer zie dat mensen hun 
kauwgum tegen de banken hebben geplakt. Dat doe 
je thuis toch ook niet! Dat poetsen doen we 
overigens wel om toerbeurt hoor. En we hebben er 
ook een gezellig clubje aan overgehouden.  
Maar ik doe nog meer voor de kerk. Ik ben namelijk 
ook voorgangster van avondwakes. Dat is niet altijd 
makkelijk maar geeft wel veel voldoening.” 
 

Als begeleidster van de VNB op reis in Lourdes. 
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Voldoening 
“Wat ook heel veel voldoening oplevert zijn de 
contacten met bewoners van de Severinus. Ik zorg 
ervoor dat ze naar de kerk kunnen. Die mensen 
waarderen dat echt en zeggen dat ook gewoon. Ze 
zijn heel openhartig en eerlijk.  
Wat ik afgelopen jaren ook altijd heb gedaan is 
sinterklaas en zijn pieten verzorgen. De laatste jaren 
doet Henriëtte Schoonen dat. Maar daarvoor heb ik 
al die pakken moeten wassen en de pieten moeten 
schminken. Dat was heel veel werk, maar daar 
hebben we wel heel veel plezier mee gehad.” 

 

Mia als serveerster. 

Oerlenaar van ’t jaar 
“Afgelopen januari werd ik tijdens de nieuwjaars- 
receptie compleet verrast. Frans had me met een 
smoesje mee naar de receptie genomen. Toen Harry 
van der Zanden op een gegeven moment allemaal 
opsomde wat de Oerlenaar van ’t jaar allemaal 
gedaan had, dacht ik: goh, dat lijkt wel heel veel op 
wat ik allemaal heb gedaan. Toen viel pas het 
kwartje. Ik had er van te voren geen flauw benul 
van en het was dus echt een totale verrassing. Maar 
ik ben er wel trots op.” 
 
Rijker leven 
Naast al het vrijwilligerswerk heeft Mia ook nog 
hobby’s als bridgen en cryptogrammen maken. 
Bovendien wandelt en fietst ze graag en probeert ze 
zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor haar 
kleinkinderen. “Want daar wil ik nu heel bewust van 
genieten,” aldus Mia.  
“Al het vrijwilligerswerk heeft mijn leven rijker 
gemaakt en ik heb er veel van geleerd. Zo vergeet 
ik nooit het verhaal dat een ongeneeslijk zieke 
vrouw mij vertelde tijdens een reis naar Lourdes. 
Deze vrouw werd vroeger samen met haar zusje als 
kind op straat gezet. Vader was alcoholist en 
moeder kon ook niet meer voor haar zorgen. “Mia” 
zei ze; “We werden gewoon op straat gepleurd. Ik 
heb nooit liefde gekregen vroeger. Maar het ergste 
is: omdat ik nooit heb geleerd wat liefde is, kan ik 
het ook niet geven. Nu ben ik ongeneeslijk ziek en ik 
ga dadelijk dood zonder te weten wat liefde is.”  
“Nou,” zei Mia, “toen ik dat hoorde kreeg ik gewoon 
kippenvel en stonden de tranen in mijn ogen. Daar 
heb ik heel veel van geleerd!” 

Mia kreeg uit handen van Harry van der Zanden 
de oorkonde ‘Oerlenaar van het jaar’ uitgereikt. 

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
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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

Wereldrecord Zwemmen in Oerle 
 
We zijn alweer bezig met de organisatie van 
Boergondisch Oers 2011. Het thema voor de 
feestavond op vrijdag 20 mei is Toppop Yeah. Ik zit 
al wekenlang te luisteren naar muziek uit the 
Seventies & Eighties. Het is één grote memory lane. 
Wat is er in die periode prachtige muziek gemaakt. 
 
Ik heb al allerlei lijstjes gemaakt: disco, hardrock, 
zwemmen, bump, meezingers, reggae, nederpop, 
Duits en Frans. Honderden hits. Je wordt er 
helemaal gelukkig van als je ze hoort. 
 
Ik ga met mijn lijstjes en ideeën altijd naar Ger van 
de Wiel. DJ Ger heeft namelijk ook lijstjes en ideeën. 
Samen bedenken we hoe we de avond in elkaar 
gaan zetten. Dat is natuurlijk vooral afhankelijk van 
de artiesten die gaan optreden. Zonder Ger ben ik 
nergens. We hebben al veel shows samen gedaan: 
Sinterklaas, Vakantieprogramma, twee 
onvergetelijke Snerttochten en Boergondisch Oers. 
Ger is de koning van de timing. Zo’n avond lijkt heel 
vanzelfsprekend en geïmproviseerd, maar niets is 
minder waar. Zowat iedere seconde is voorbereid. 

Column Wil van de Vorst 

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

We hebben dit jaar een ludiek idee, we willen 
namelijk een wereldrecord vestigen. Hiervoor 
hebben we contact gezocht met Guinness World 
Records. Het gaat om het Wereldrecord Zwemmen! 
Er zijn namelijk enorm veel prachtige schuifelhits 
gemaakt in de tijd van Toppop. We willen zoveel 
mogelijk paren uit het publiek (meer dan 100) een 
kwartier lang laten slijpen/schuifelen op de mooiste 
zwemmedley ooit. In Brabant noemen ze dit 
zwemmen, geen idee waarom... Zodra we bericht 
hebben van Guinness World Records gaan we het 
idee verder uitwerken. 
 
Het wordt één van de hoogtepunten van weer een 
bijzondere avond. Een avond waar de Oerse 
artiesten natuurlijk het allerbelangrijkst zijn. Een 
aantal artiesten is al bekend, maar we hebben er 
nog heel veel nodig. Je kunt je aanmelden bij de 
organisatie van Boergondisch Oers. Het wordt weer 
onvergetelijk! 

Wereldrecord Zwemmen in Oerle. 
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Overpeinzingen 

Maart! 
 
De carnaval ligt alweer achter ons, maar toch moet 
ik nog even denken aan die allereerste keer dat ik 
een staartje van carnaval meemaakte. 
Carnavalsdinsdag, in de eerste lentemaand van onze 
woonplaats in het zuiden. 
 
Tja, als van boven de rivieren 
komende was ik het carnaval 
niet gewend, maar ik wende 
er snel aan, dat kan ik wel 
zeggen. 
Die eerste keer waren we in 
de loop van de middag 
aangekomen in onze tijdelijke 
woning aan de Sondervick. 
Manlief werkte al een poosje bij de gemeente 
Veldhoven en ik woonde tot aan die dag nog steeds 
met de kinderen in onze oude woonplaats. Eigenlijk 
was het de bedoeling dat de kinderen het schooljaar 
op hun oude school zouden afmaken. 
Voor manlief en mij werd het lastig om elkaar maar 
tweemaal per week te zien. We misten elkaar en 
daarom was hij op zoek gegaan naar een tijdelijke 
woning. 
Onze eigen woning was nog in aanbouw en had nog 
wel een paar maanden nodig om redelijk 
bewoonbaar te zijn. 
 
Dus die laatste carnavalsdag in maart 1973 kwamen 
wij via de buurman, collega van manlief, in 
aanraking met het carnavalsgebeuren. 
Compleet met carnavalsmuziek, boerenkielen, 
toeters, ballonnen en de nodige drankjes. Het was 
een echt feest! 
Ik vond het heerlijk en voelde me als een vis in het 
water. Ik had sowieso al het idee gehad dat ik in het 
zuiden thuishoorde en niet boven de rivieren. 

Na dat eerste carnavalsgevoel hebben we vele 
malen dat feest van voor de vasten meegevierd. 
Ik zelf wat vaker dan manlief. 
Voor manlief was echt wel eerst een pilsje of 
borreltje nodig om in de juiste stemming te komen, 
met als gevolg vaak een barstende koppijn achteraf. 
Voor mij waren een boerenkiel en een 
carnavalskraker al meer dan voldoende. En een 
gemeentepilsje of een spa rood leste mijn dorst ook 
wel. 
Nu vier ik al jaren geen carnaval meer, ben de kiel 
en het gehos ontgroeid, maar ik heb nog vaak aan 
de kant gestaan wanneer de carnavalswagens 
langsreden en deinde dan automatisch mee op de 
maat van de muziek. 
 
Dit jaar ligt alles anders, want alhoewel manlief 
meestal niet meeging om naar de optocht te kijken, 
kon ik wel bij hem de verhalen over wat ik gezien 
had kwijt. 
Nu niet meer en dat 
maakt het plezier van 
het kijken naar zo’n 
optocht toch een heel 
stuk minder leuk. 
Vanuit onze woning kan 
ik nog wel een aantal 
wagens langs zien 
komen op weg naar of 
terug komend van het 
start en eindpunt. 
Dat is voldoende voorlopig. 
Wat blijft is de lentemaand, die tevens de maand is, 
die mij eraan herinnert dat ik nu alweer bijna een 
halve eeuw geleden als lentebruid het huwelijk in 
ging. 
De maand maart zal voor mij in het vervolg een 
maand zijn met dubbele gevoelens. 
Van een terugdenken aan wat geweest is en nooit 
meer terug zal komen, maar toch ook een maand 
waarin de natuur opnieuw tot leven komt en 
daardoor wellicht ook voor mij weer kansen biedt 
om weer iets van het leven te kunnen maken. 
 
Thea. 



15 

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 

Harmonie en oud papier 

Irritatie, snelheid en veiligheid 
 
Sedert geruime tijd haalt Harmonie Sint Cecilia het 
oud papier op in Oerle. Wat opvalt is dat iedereen 
daar goed aan meewerkt om tijdig de blauwe kliko 
voor het huis aan de straat te zetten. Wat ook 
opvalt is de situatie die dan ontstaat. De wagen die 
gebruikt wordt om het op te halen moet bij elk huis 
stoppen en dat betekent oponthoud in het 
doorgaand verkeer, irritatie bij verkeersgebruikers, 
want “men zit weer eens achter zo’n trage 
klikowagen en die willen weer geen kant uit.” 
Ongeduldige gebaren en opmerkingen zijn het 
vervolg. De veiligheid wordt er ook niet beter op 
want bij elke stop moet met blauwe kliko’s worden 
gereden en overgestoken worden. 
 
Vandaar dit verzoek aan alle inwoners van Oerle. 
Met een beetje extra moeite van u, kunnen wij 
gezamenlijk de situatie sterk verbeteren en daarbij 
moet u denken aan het op 1 plaats bij elkaar 
verzamelen  van de blauwe kliko’s. Als de ruimte 
niet aanwezig is of de omstandigheden zijn niet 
aanwezig om dat gezamenlijk te doen, dan is een 
mogelijkheid om samen met uw buren de blauwe 
kliko’s bij elkaar te plaatsen, zodat niet bij élk huis 
hoeft te worden gestopt. Als u onderling met wat 
overleg dit kunt regelen, dan is het voor het verkeer 
met minder irritatie, sneller klaar en voor de 
ophalers een stuk veiliger om de klus te klaren. 
 
De harmonie dankt u alvast voor uw medewerking. 

Informatieavond 

Uitnodiging voor 6 april  
 
Een informatieavond van de Bocht en Kompaan over 
“Lover Boys”, en hoe je kinderen 
hiervoor kunt waarschuwen. 
Deze avond wordt verzorgd door 
mensen van Kompaan en de 
moeder van Mandy Peijnenburg. 
Deze moeder zal ook vertellen 
hoe haar dochter hiermee in 
aanraking is gekomen, en 
daarom nu nog vast zit in een 
buitenlandse gevangenis. 
 
Daarom willen wij iedereen die 
hier in geïnteresseerd uitnodigen 
voor deze avond. (Ook de jeugd mag gerust komen) 
De avond begint om 20.00 uur in het dorpscentrum 
in Oerle en de kosten zijn 2 Euro. 
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Valentijnsharten succes 

Op 14 februari was het weer zover; 
Valentijnsdag! 
En wat is een Valentijnsdag in Oerle zonder de 
heerlijke valentijnsharten die worden 
rondgebracht door de jeugd van BIO! 
  
Donderdag 11 februari heeft de oudste jeugd ervoor 
gezorgd dat de koeken, geleverd door Bakkerij 
Moeskops, keurig werden ingepakt met een gezellig 
kaartje eraan.  
Op vrijdag 12 februari verzamelden een hoop 
meiden zich, ondanks het slechte weer, bij  
d'Ouw School om deze koeken te gaan verkopen. 
 
We weten niet waar het aan lag dit jaar, maar het 
verkopen ging supergoed!  
Was het uit medelijden vanwege het slechte weer, 
lag het aan de stralende lach van onze meiden of 
aan het zelfgeschreven gedichtje dat door sommigen 

werd voorgedragen:  
'Het is bijna Valentijn,  
wij van BIO vinden dat erg fijn.  
Wij komen bij u aangelopen,  
zodat u harten kunt kopen,  
voor de liefste van uw leven,  
om kado te geven' 
  
Het maakt niet uit waar het aan lag; de koeken 
gingen als warme...tja, koeken over de toonbank! 
Dit alles heeft weer gezorgd voor een mooie 
opbrengst voor BIO, zodat we weer heel wat leuke 
activiteiten kunnen gaan doen met onze meiden! 
  
Het slechte weer was lastig, maar wij kregen het 
weer helemaal warm toen onze BIO-meiden 
terugkwamen met opmerkingen als; 'In Oerle wonen 
echt lieve mensen!'  
 
En zo is het maar net!  
Lieve mensen van Oerle: Superbedankt voor het 

Ponyclub nieuws 

Tops en van der Velden naar  
de Nederlandse 
kampioenschappen 
 
Afgelopen weekend (5/6 februari) waren de 
Brababantse Kampioenschappen springen 
pony’s. Van ponyclub De Hinnikers waren Jente 
Tops en Michael van der Velden afgevaardigd. 
Op zaterdag 19 februari kwam Jente met haar 5 
jarige klasse D pony Kadanz in actie. In het 
basisparcours bleef deze jonge combinatie foutloos 
en daarmee plaatsten ze zich voor de barrage. 
Helaas tikte Kadanz er toen, op de een na laatste 
hindernis, een balk af.  
Op zondag moest Jente al vroeg starten met haar 
altijd betrouwbare C pony Ursula. Ze was de eerste 
foutloze combinatie, waardoor ze als eerste de 
barrage moest rijden. Ook in deze barrage liet 
Ursula alle balken liggen en reden ze samen een 
snelle tijd. Het bleef spannend tot het eind, want 
alleen de een na laatste combinatie wist die tijd nog 
te kloppen. Daardoor werden Jente en Ursula 2e in 
de klasse CM. 
Michael van der Velden 
startte met zijn pony 
Mazurka in de klasse 
D-L. In de barrage 
zette hij een hele 
snelle tijd neer maar 
had helaas een balk. 
Hij eindigde op een 
mooi 4e plaats van de 
40 combinaties uit 
Brabant. 
Op 19 maart mogen 
Jente en Ursula en 
Michael en Marurka de 
regio gaan 
vertegenwoordigen op 
de Nederlandse 
Kampioenschappen die 
gehouden worden in 
Ermelo. Michael en pony Marurka 

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 
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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) 

Open repetitie 

Open repetitie Veldhovens  
Kinder- en Jeugdkoor 
 
Het Veldhovens Kinder- en Jeugdkoor houdt op 
dinsdag 22 maart aanstaande een open repetitie 
in het Patronaat aan de Blaarthemseweg 18 in 
Veldhoven (Zeelst). Kinderen van 11 tot 16 jaar zijn 
van harte uitgenodigd om tussen 17.30 uur en 
18.15 uur kennis te komen maken met 
jeugdkoorzang. Kinderen tussen 6 en 11 jaar zijn 
welkom voor de kinderkoorzang van 18.30 uur tot 
19.15 uur. Onder professionele leiding van dirigente 
Ester Sijp leren kinderen vlotte moderne liedjes en 
daarnaast wordt er aandacht besteed aan de 
stemvorming van deze jonge koorleden.  
 
Kom eens luisteren en ervaar hoe plezierig samen 
zingen is of kijk alvast eens op de websites van 
Jeugd- en Kinderkoor: www.veldhovenskinderkoor.nl 
en www.veldhovensjeugdkoor.nl .  
 
Het Veldhovens Kinder- JeugdKoor is een initiatief 
van het Veldhovens Mannenkoor en valt 
organisatorisch onder dit koor. 

BIO 4 Kampioen 

Afgelopen september startte bij korfbalvereniging 
BIO een nieuw team in de midweekcompetitie op de 
woensdagavond. Het team bestaat uit korfbalsters 
die een stapje terug doen en nog maar één keer per 
week willen korfballen, speelsters die niet meer in 
de zondagcompetitie willen spelen vanwege 
bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, of eerder met korfbal 
gestopt zijn.  
Een gezellig team met veel ervaring, zo is de 
afgelopen competitie gebleken. In de zaalcompetitie 
waren de dames week na week succesvol en gingen 
op 23 februari ongeslagen hun kampioenswedstrijd 
in. 

 
Wat was het leuk om te zien dat zo veel BIO-leden, 
vrienden, mannen, ouders en bekenden de moeite 
hadden genomen om het team in Luyksgestel te 
komen aanmoedigen tijdens de wedstrijd tegen 
Eyckelkorf. De coaches gaven de opdracht er ook 
voor het publiek een leuke wedstrijd van te maken 
en in de eerste helft lukte dat zeer zeker. Vooral in 
het begin van de wedstrijd lukte alles en BIO liep 
binnen enkele minuten al uit naar 0-5. Eyckelkorf 
werd in eerste instantie overdonderd, maar wist 
later toch enkele goede kansen te benutten en in de 
rust stond er 3-14 op het scorebord. 
De tweede helft zwakten de Oerlese dames wat af 
en waren ze niet meer zo creatief in de acties. 
Gelukkig wist Eyckelkorf niet meer te scoren en 
werden er door BIO 4 zo nu en dan nog ballen in de 
korf gelegd waardoor de scheidsrechter af floot 
terwijl het scorebord 3-20 aangaf! 
 
Of BIO 4 hun zegetocht onverminderd voort kan 
zetten de komende tijd, is twijfelachtig aangezien 
we inmiddels meerdere dames in het veld moeten 
missen. Gelukkig niet vanwege blessures, maar 
omdat er hard gewerkt wordt aan een nieuwe 
generatie korfbalsters voor over een paar jaar. 

De kampioenen van BIO 4. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Oersmakelijk 

Het recept van deze maand komt van Peggy Feyen. 
 
Gehaktballetjes in pikante saus. 
  
Ingrediënten 
1 pond rundergehakt 
1 teentje knoflook 
1,5 dl ketjap 
1,5 dl curry 
1 groene paprika 
1 rode paprika 
1 doosje champignons 
1 dl bouillon van 1 tablet 
  
Materialen 
Een wok of braadpan 
 
Bereidingswijze 
1. Het gehakt kruiden met wat peper en zout. 
2. Voeg 1 teentje knoflook (gesnipperd), een 

scheutje ketjap en een scheutje curry toe aan het 
gehakt. 

3. Als alles goed gehusseld is, draai je er balletjes 
van. 

4. De balletjes aanbraden. 
5. In tussentijd, snipper je de ui, paprika's en de 

champignons. 
6. Voeg dit alles toe aan de gehaktballetjes, en laat 

dit samen gaar worden. 
7. Maak saus van de ketjap, curry en bouillon en giet 

het erbij in de pan. 
8. Als laatste kun je, indien nodig, de saus nog wat 

binden met bijvoorbeeld bloem. 
EN KLAAR IS KLARA! 

 

Deze gehaktballetjes kun je als hoofdgerecht eten 
bij witte rijst en eventueel rucolasla,  
maar ook als snack 's avonds of op een feestje, 
prikkertje in de ballen en klaar. 
 
Waarom dit recept? 
Dit recept heb ik van een vriendin van mijn moeder, 
die had ze op een verjaardag op tafel staan en ik 
vond ze zo lekker dat mijn moeder ze thuis ook 
wel eens voor ons maakte toen ik nog thuis 
woonde. 
Nu met kinderen is het ook een makkelijk recept, 
dit vanwege de verse groenten en vlees in 1 klap 
klaar. 
Ikzelf heb het gehakt in de jaren ingeruild voor 
vegetarische balletjes van Vivera, maar die kun je 
niet zo lekker kruiden, waardoor er jammer 
genoeg een deel van de smaak vervalt, maar ja... 
  
Aan wie geef je de pollepel door? 
Ik geef de pollepel door aan mijn schoonzus 
Petra Kelders. 
Petra is van het bakken en braden, dus 
ben benieuwd naar haar favoriete recept. 
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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  
1 maart 2011 aan de heer A.C.H.M. van Nunen te 
Veldhoven ontheffing op grond van artikel 35 Wilg 
heeft verleend voor: 
 
Het telen van coniferen en taxus als meerjarige 
gewassen tot 1 december 2013 op de percelen: 
Gemeente Veldhoven, sectie G, nummer 275, 278, 
615, 677, 684, 685, 686, 687, 702, 971, 973, 974, 
972, 1029, 1036, 1039, 6198, 6200, 6250 en 6256. 
Gemeente Vessem, sectie D, nummers 3097, 3458, 
3677, 4301, 4429, en 4487. 
 
De verleende ontheffing ligt bij Dienst Landelijk 
Gebied, Prof. Cobbenhagenhagenlaan 125 te Tilburg, 
gedurende zes weken, met ingang van 16 maart 
2011 tot en met 26 april 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 26 april 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 

Terinzagelegging 

Lotgenoten in verdriet 
 
“Hoe lang is het nu geleden? Een jaar alweer?” 
 
Een vraag die mensen, waarvan een dierbare is 
overleden, vaak te horen krijgen; een vraag die ook 
het verschil weergeeft in beleving. Voor de 
omgeving is het al weer een jaar geleden. Maar voor 
degene met verdriet voelt het nog zó vers. 
 
Zie maar eens om te gaan met al die verwarrende 
emoties en gevoelens die door je heen gaan terwijl 
de omgeving zich al weer aan het terugtrekken is, 
niet wetende wat het betekent alleen achter te 
blijven. 
 
Wat in zo’n moeilijke tijd enorm kan helpen is het 
contact met lotgenoten. Zij weten als geen ander 
hoe het is om een geliefde te verliezen omdat ze 
hetzelfde hebben meegemaakt. In een 
lotgenotengroep kan en mag het verhaal weer 
verteld worden, kan er gedeeld worden waar ieder 
tegenaan loopt, en wordt er ook gesproken over hoe 
daarmee om te gaan. “Nooit gedacht dat ik ooit aan 
zo’n groep zou deelnemen, maar wat bèn ik blij dat 
ik het gedaan heb.” Een reactie die geregeld 
gehoord wordt en de betekenis van een 
lotgenotengroep aangeeft. 
 
In Veldhoven start in september weer een nieuwe 
ontmoetingsgroep voor mensen in rouw. Wie meer 
informatie wil kan daarvoor telefonisch contact 
opnemen met Jeanneke de Bot, tel. 2531476, of 
José Roestenberg, tel. 2547760.  

Rouwontmoetingsgroep 
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Boergondisch Oers 

Boergondisch Oers:  
Herinnert u zich deze nog? 
Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 mei 2011 
 
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. 
 
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.  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?
Stuur ze in!  Deze wordt gepresenteerd op de 
vrijdagavond van Boergondisch Oers op 20 mei.  
Doe daarom mee. Boergondisch Toppop presenteert 
de Top 40 van Oers! Het zou super zijn als iedereen 
in de jaren 70-80 stijl verkleed komt!! 

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 

Programma vrijdag 20 mei: Oerse Avond 
20.30 uur Aanvang feestelijke avond met 

medewerking van Oerse artiesten 
Iedereen is van harte welkom 
Entree gratis 

01.00 uur Sluiting 

  

Programma zaterdag 21 mei 
Inschrijven voor onderstaande activiteiten kan op 
bijgevoegd inschrijfformulier 
Inschrijven vóór 1 mei 2011 

Let op onderstaande tijden…. ivm aansluitend 
programma van het Oerse Gilde, is alles eerder dan 
voorgaande jaren! 

  

Kinderactiviteiten 

13.00 uur Start kinderactiviteiten  
(groep 1 t/m 8 basisschool) 
Verkleed je als gildebroeder of Prinses. 
Kinderen die zich aanmelden via 
inschrijfformulier, eten gratis frietjes mee. 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 

16.30 uur Einde kinderactiviteiten 

  

Dorpsbarbecue 

16.00 uur 
tot 
18.00 uur 

Boergondische Dorpsbarbecue.  
Ook tieners …..vergeet niet in te schrijven. 
Tijdens barbecue optreden van live artiest. 
Kosten barbecue: € 6,00 per persoon. 
Dit bedrag dient u contant te betalen bij 
het afhalen van de eetbonnen. 

  

Volley 

Wegens groot succes van voorgaande jaren, zal er dit 
jaar wederom een aparte poule gemaakt worden voor 
tieners (vanaf middelbare school) 
Een team bestaat uit minimaal 4 spelende deelnemers 
Deelname is op eigen risico 

17.30 uur Presentatie volleybalteams in thema 

18.00 uur Start eerste wedstrijd 

21.15 uur Prijsuitreiking volleybaltoernooi 
(aansluitend aan de laatste wedstrijd) 

21.30 uur Start programma Oerse Gilde 

  

U kunt de bonnen voor de barbecue (contant) 
betalen en afhalen bij  
dorpscentrum d’Ouw School 
Dinsdag 17 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 
Donderdag 19 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 

Meer informatie op: www.boergondischoers.nl 

Programma Boergon. Oers 
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Inschrijfformulier Boergondisch Oers 
Inschrijfformulier voor: 
* Kinderactiviteiten * Boergondische dorpsbarbecue * Volleyen  
Inschrijven vóór 1 mei 2011 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  Mobiel:  

E-mail:  
    

Schrijft zich in voor een of meerdere onderdelen: 

Vrijwilligers 

Omdat wij veel vrijwilligers nodig hebben, stellen wij het zeer op prijs, als u zich opgeeft voor  
één of meerdere onderdelen:  

Datum Hulp X Naam 

Di. 17 mei Hulp bij opbouw tent    

Za. 21 mei Groepje begeleiden of bij activiteit   

Za. 21 mei Scheidsrechter volleyen    
    

Kinderactiviteiten      (voor kinderen van groep 1 t/m 8) 
• Deelnemende kinderen eten gratis frites met snack mee tijdens de activiteit  

Naam kind 1  Groep:  

Naam kind 2  Groep:  

Naam kind 3  Groep:  
    

Barbecue 
• Kosten € 6,00 per persoon (contant betalen bij afhalen bonnen) 
• Aanvang 16.00 uur!  

Aantal personen:  
    

Volleyen 
• Deelname op eigen risico 
• Leeftijd: vanaf middelbare school 
• Indien je mee wil barbecueën:   hierboven aantal personen invullen  

Naam team:  

Competitie: * Volwassenen 
* Tieners (vanaf middelbare school) 

Namen 
deelnemers: 1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

Contactpersoon:  Telefoon:  

E-mail:  

Inleveren bij: • Corry Verhoeven, Oude Kerkstraat 43a 
• Adriënne van de Vorst, Stepke 1 of: aanmelden via: www.boergondischoers.nl 
• Mieke van Campen, Janus Hagelaarsstraat 19 
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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 Tussauds 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 Tussauds naar Oerle halen, 
sterren en royals als Elvis Presley, Koningin Beatrix 
en vele anderen van toen en nu zullen te zien zijn! 

Ondertussen hebben enkele creatievelingen bij de 
werkgroep braderie weer ontzettend leuke 
veldactiviteiten weten te organiseren!  
 
Jack Russell Race 
Ontzettend leuk om te zien is de 
Jack Russell Race, een officiële 
vereniging zal op het veld 
wedstrijden organiseren met 
deze pittige hondjes. Kijk voor 
een indruk van dergelijke races 
maar eens op Youtube,  
Jack Russell Terrier racing. 
 
Husqvarna Demo Team 
Het professionele demo team van Husqvarna zal een 
indrukwekkende demonstratie motorzagen 
uitvoeren. Ook daarvan kun je op youtube al een 
voorproefje krijgen Youtube, Husqvarna Chainsaw 
268! 
 
Trial Motor Demo 
Tenslotte zal de behendigheid van de berijders van 
Trial motoren ook op het veld te zien zijn! Kortom 
een wervelend programma. 
 
 

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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Mini Roparun 

Aankondiging Mini Roparun. 
 
Beste sportvriend(in), 
 
Hierbij laten wij weten dat er een georganiseerde 
jeugdloop voor het goede doel gaat plaatsvinden. 
 
De Mini Roparun is een jeugdloop voor het goede 
doel en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 
 
De alweer 3e Mini Roparun wordt gehouden op 
zondag 20 maart 2011 om 11.00 uur vanaf de 
atletiekbaan bij de Kempen Campus aan de 
Knegselseweg te Veldhoven. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 3,- per persoon. Dit inschrijfgeld wordt 
geschonken aan de Stichting Roparun. 
 
Stichting Roparun zet de sponsorgelden in, om het 
leven van kinderen en volwassenen die kanker 
hebben aangenamer te maken. Zo steunen ze 
bijvoorbeeld de cliniclowns en helpen ze mee om 
ziekenhuiskamers voor kinderen met kanker gezellig 
in te richten. Ook zijn er voor kinderziekenhuizen 
computers aangeschaft, zodat zieke kinderen niet 
alleen contact kunnen houden met hun ouders, 
broertjes en zusjes, maar ook met hun klasgenoten. 
Meerinformatie over de Roparun en Stichting 
Roparun vind je op www.roparun.nl. 
 
Alle deelnemers rennen een afstand van 1,5 km of 
2,5 km. Inschrijven kan op school en op  
zondag 20 maart, ’s ochtends tussen 9.00 uur en 
10.45 uur, in de sporthal van de Kempen Campus. 
De gezamenlijke warming-up begint om 10.45 uur 
en wordt verzorgd voor een echte sportinstructeur 
samen met de aanwezige mascottes Eddy van  
FC Eindhoven en Flamco van de Roparun. 
 
Natuurlijk nodigen wij de ouders ook van harte uit 
bij deze loop aanwezig te zijn. Ouders van kinderen 
tot 8 jaar kunnen gratis als begeleider meelopen. 
De start en finish is bij de atletiekbaan van de 
Kempen Campus. Het parcours is verkeersvrij, 
gezellig ingericht en tijdens de loop is er een disco 
en speelt er een blaaskapel. Alle deelnemers 
ontvangen na afloop een aandenken, een leuke 
attentie en een gratis 2e entreekaartje voor 
zwembad “Den Ekkerman”. 
 
Wij hopen op veel enthousiaste deelnemers! Tot 
ziens op 20 maart 2011! 
 
Groeten namens het Ropa team 165 
Veldhovenrunners (www.veldhovenrunners.nl) 

Nieuws uit groep 4 

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

Carnaval: 
Het thema van carnaval is ‘alles loopt op rolletjes’ 
Leuk hé Groetjes Loïs & Pippa 
We hebben de klas versierd met slingers en we 
hebben stippen op de raam. 
 
Communie 
18 kinderen uit onze klas doen bijna hun communie 
op 2 juni. En we sparen voor een arm meisje. 
Groetjes Floor en Britt. 

Dreamteam: 
We hebben een Dreamteam poster 
Bijna iedereen hangt erop 
Behalve kinderen die niet voetballen natuurlijk. 
Groetjes, Siegert en Stijn 
 
Drama: 
De juf bedenkt heel veel leuke spelletjes 
Jens en sterre. 
 
Muziek 
We hebben Muziek geleerd kinderen voor kinderen 
En een daar van is lachen is gezond 
Groetjes Marc en Bas v. B. 
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First Lego League nieuws 

Hieronder leest u een verslag aan van de drie 
groepen die namens basisschool St. Jan Baptist 
naar de Beneluxfinale van de First Lego League 
zijn geweest.  
 
Verslag van Kayleigh en Martine: 
Zaterdag moesten we om 7.00 op het kerkplein 
vanwege de Beneluxfinale van de (First Lego 
League). We vertrokken met z’n allen met de bus 
(gesponsord door ASML) naar Kerkrade! Na 
ongeveer 2 uur rijden kwamen we bij het museum 
Continium aan, waar de Beneluxfinale werd 
gehouden. Het was erg druk met zo’n 700 mensen! 
Hier streden we tegen 41 andere teams voor een 
plek in de top 5! Degene die 1ste werd, gaat naar 
St. Louis in de VS. De nummers 2 t/m 5 werden 
uitgenodigd om aan een Open Europees toernooi in 
Delft deel te nemen. Om hiervoor in aanmerking te 
komen moest je op 4 onderdelen goed presteren: 
Project, teamwork, technische jury en de 
robotwedstrijden. 
 
Zoals we al hadden geschreven is het Continium een 
museum. Lego 4 Life die (helaas) niet door was naar 
de regiofinale kon deze dag ook gebruiken als gratis 
uitstapje naar een museum waar van alles te doen 
was, zoals: gel, badschuim en badzout maken.  
 
Toen we in Kerkrade na en lange bustocht 
aankwamen konden we meteen beginnen met onze 
pit-area in te richten en wat posters van ons team 
op te hangen. Nadat we dat hadden gedaan, was het 
tijd om met de robot te gaan rijden. Hiervoor krijg je 
3 rondes waarin je je robot laat rijden in 
voorgeprogrammeerde missies! 
 
Toen het tijd was voor de prijsuitreiking kwamen 
eerst de 3 Oerse teams op het podium met hun zelf 
bedachte clip (deze is op Youtube te vinden via: 
fllbappers)! 

De prijzen zijn gewonnen door: 
• Project presentatie prijs (Dokter Bibbers) 
• Project onderzoek prijs (De Achtsprong) 
• Project algemeen (NXT Generation) 
• Robot prestatie prijs (Nu Xi Tau) 
• Robot bouw prijs (Infinity) 
• Robot programmeer prijs (Uberextreme) 
• Teamwork prijs (Girl Power) 
• Pit-area prijs (Startpunt Techgirls) 
• Doorzetters prijs (Body Health) 

 
Ook al hebben we geen prijs gewonnen… we hebben 
een heel leuke dag gehad en hebben veel geleerd 
van heel dit FLL avontuur! 
 
Verslag van Bart en Coen: 
We stonden om 6 uur op om naar Kerkrade te gaan 
voor de First lego league. Om 7 uur vertrok de bus 
van het kerkplein in Oerle. Het was één groot feest 
in de bus en om half 9 waren we bij het Continium. 
Er deden 42 teams mee aan de Beneluxfinale en wij 
(Lego 4 Life) waren helaas niet door, maar de Power 
Minders en de RobobotZ wel.  
Na de officiële opening om 10 uur kon de wedstrijd 
beginnen. Coen, Eline en Bart filmden de dag. De 
teams werden beoordeeld op de onderdelen 
Robotrijden, Projectpresentatie, Teamwork, 
programmeren, technische bouwen, enz.  
Toen gingen alle teams de onderdelen doen. De 
Power Minders waren 25ste in het eindklassement. 
En de RobobotZ waren 10de in het eindklassement. 
Die dag was heel gezellig want we mochten ook nog 
onze zelfgemaakte clip opvoeren. Wil je de clip ook 
zien kijk dan op www.youtube.nl bij fllbappers.  
De verslaggevers waren: Bart en Coen. 
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Verslag van Senna en Esmée: 
We moesten 19 februari om 7.00 op het kerkplein 
zijn want, toen vertrokken we naar de Beneluxfinale 
in Kerkrade!!! Toen we er waren werd het één groot 
feest het was heel gezellig en we maakten veel 
lawaai. We moesten meteen de pit-area richten. 
Toen we eenmaal klaar waren gingen we naar de 
wedstrijd tafel kijken en we moesten de lichtsensor 
aanpassen op de kleur van de tafel. 
We moesten terug naar de pit want the Power 
Minders moesten rijden op de baan! De robot deed 
het goed maar het kon beter, maar wij moesten ook 
bijna op de tafel dus we maakten ons klaar voor de 
race op de tafel. Het ging heel goed maar de 
volgende keer gaan we beter rijden. 
 
Toen moesten wij (De RobobotZ) naar onze pit-area 
want de teamjury kwam naar ons toe. Het ging heel 
goed en daarom waren we dus ook 2e geworden bij 
teamwork. The Power Minders hadden hun 
projectpresentatie dus moesten we snel naar de 
projectruimte toe!!! Het ging heel goed bij de 
presentatie. De jury stelde veel vragen maar die 
beantwoordden ze heel goed.  
Wij hadden onze project presentatie ook gehad en 
het ging heel goed. 
 
Kortom: het was een geweldig leuke dag en wij 
willen onze sponsors heel erg bedanken. 
 
Groeten groep 8 van Sint Jan Baptist 

Prins Nielske dun Urste 

Iedereen mag weten dat ik prins ben 
geworden! 
 
Prins Nielske dun Urste 
 
Op zaterdag 19 februari waren er de prinsen 
verkiezing in de Kers in Oerle. Wij gingen met een 
busje naar de Kers. Het was er heel druk. 
Er waren vijf kandidaten die zich opgeven hadden 
voor prins en prinses. We gingen in de polonaise.  
Ze stonden met een gele zak klaar en daar gingen 
de viltjes in met de namen. Wie de meeste stemmen 
had, werd prins of prinses. 
Erik van de Velden 
heeft ze toen allemaal 
opgeteld. 
Hij vroeg zelfs aan 
Rob van Beek; ‘Wie 
denk jij wie de prins 
wordt?’ Hij zag dat ik 
meeste stemmen had 
en zei ‘ik denk Niels 
van Beers’. 
Erik zei: ‘Dat klopt, 
Niels is dit jaar Prins 
van de Rinussen 
geworden.’ 
Ik had dit niet 
verwacht, maar vind 
het leuk om prins te 
zijn. Ik heb ook een 
onderscheiding 
gekregen van de Prins 
van Rommelgat. 
Iedereen heeft me 
nog gefeliciteerd omdat ik de prins geworden ben. 
Dat vind ik heel leuk. 
Ik heb zelf nog een toespraak gehouden voor 
iedereen die aanwezig was. 
Nu heb ik het dus nog druk met de carnaval, maar 
wel heel gezellig! 
Ze hebben ook mijn huis versierd, er hangen foto’s 
met tekst op de ramen.  
Jullie komen mij dit jaar overal tegen als je bij de 
Severinus carnaval komt vieren. 
 
Ik zal zeggen, nog fijne carnavalsdagen en geniet 
ervan. 
 
Groetjes van prins Nielske dun Urste. 

Prins Nielske dun Urste. 
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De wandeling 

Stadswandeling Eindhoven, 5km 
 
Langs Philips-monumenten: van meneer Anton 
tot het Lampenmaakstertje 

Bij Eindhoven denk je niet direct aan een stad met 
prachtige oude monumenten. Maar de lichtstad 
dankt zijn bijnaam inmiddels aan een 114 jarige 
geschiedenis en is een industrieel monument aan 
het worden met veel nieuwe zakelijke gebouwen uit 
1920- 1930 en de periode van de wederopbouw. 
 
Een leegstaande fabriek in een gebied met 
schrijnende armoede en veel katholieke, dus grote 
gezinnen was voor Gerard Philips een ideale plek om 
1891 te beginnen met het ontwikkelen en 
produceren van kooldraadlampen.  
 
Start 
We beginnen vanaf het Centraal Station en lopen 
rechtdoor het station uit en stuiten op de rug van 
Anton Philips. Als we om het beeld heen lopen, zien 
we een man met overjas en een aktetas in zijn 
hand. Een eerbetoon aan de man die de 
technologisch vernieuwende producten van broer 
Gerard aan de wereld wist te verkopen. 
 

Nu kun je ook de glazen gevel van het 
stationsgebouw in volle omvang zien, typische 
wederopbouwarchitectuur (1956) en 
'Transistorradio' genoemd in de volksmond. Als we 
naar links kijken, kun je het niet missen, de grote 
blauwe letters 'PHILIPS' op de witte toren in de 
verte. We steken het Septemberplein over, langs de 
Bijenkorf met zijn groene keramische reliëf gevel 
van G. Ponti (1968) en stevenen af op de Lichttoren. 
 
Daar op het kruispunt van de Mathildelaan en de 
Emmasingel voor de Lichttoren zit ze, 'Het 
Lampenmaakstertje' - symbool voor de arbeid(st)ers 
van het begin. Klein en rank, een beetje 
onderuitgezakt met een gloeilamp in haar smalle 
handen. Achter haar staat de zevenhoekige toren 
met zijn altijd brandende lampen, gebouwd in 1921 
onder toeziend oog van D. Roosenburg en een 
voorbeeld van het nieuwe zakelijke bouwen. 
Doelgericht, efficiënt en met veel staal, glas en 
gewapend beton. Gelukkig niet gesloopt maar 
gerestaureerd en aangepast. En behalve de toren 
wordt de rest van dit gebouw herbouwd om straks in 
te kunnen wonen. 
 
We steken nu schuin over, lopen langs het 
voormalige hoofdkantoor - ook ontworpen door 
Roosenburg (1929) - en staan stil bij nummer 31 
voor een klein paars gebouw met een schoorsteen. 
Op de muur een plaquette van Gerard, de 
wetenschapper die na zijn technische studie 
helemaal bezeten raakte van de pas uitgevonden 
elektrische gloeilamp en hier met financiële steun 
van zijn vader ging experimenteren en produceren. 
Eigenlijk is het niet meer dan een werkplaats met 
een stoommachine, raadselachtige attributen als 
katoenen watten, glazen cilinders gevuld met azijn 
en alcohol, glazen bollen en carbon.  
 
Het witte betonnen gebouw aan de overkant 
noemen we 'De Witte Dame', (Roosenburg 1927-
1930). In 1998 is het zodanig verbouwd dat het 
nieuwe functies kon herbergen en tegenwoordig 
zitten er de Designacademie, Philips Corporate 
Design en MU, een expositieruimte voor technologie 
en kunst.  
 
Hierna gaan we rechts de hoek om, over het 
Clausplein door de Willemstraat. Bij de kruising gaan 
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we rechts de Vonderweg in, richting het 
voetbalstadion. Maar eerst staan we in de 
Gagelstraat tegenover twee gemetselde zuilen die 
aangeven dat hier het 'Philipsdorp' begint.  
 
Aan de overkant staat het PSV-stadion, in de jaren 
zeventig nog een kleine provinciaalse arena en 
inmiddels uitgegroeid tot een enorme puist die niet 
meer in verhouding staat tot de rest van de 
architectuur eromheen. Je zou bijna vergeten dat 
PSV de afkorting is van 'Philips Sport Vereniging'. 
Opgericht in 1913 en kenmerkend voor de familie 
Philips, die naarmate het bedrijf groeide de stad 
voorzagen van allerlei sociale voorzieningen om het 
personeel in Eindhoven vast te houden. Een 
ontspanningscentrum, bibliotheek, scholen, 
ziekenhuis, zelfs een bakkerij, maar vooral 
woningen.  
 
We lopen door de Hubertastraat, Henriëttestraat en 
Wingerdlaan dwars door het tuindorp (1910). Rijen 
aaneengeschakelde lage huizen die af en toe 
onderbroken worden door een smal pad. Dit leidt 
naar de achterkant waar je een wirwar van smalle 
tuinpaadjes ziet.  
 
Door de Lindenlaan komen we uit bij de fontein 
'Panta Rhei' (‘Alles stroomt') met daarachter de 
voormalige bedrijfschool. We gaan langs de ingang 
de Kastanjelaan in. Hier een diversiteit aan 
fabrieksarchitectuur. Door een stukje de 
Kastanjelaan in te lopen is 'De Hoge Rug' te zien in 
de verte - een verzamelnaam voor een rij fabrieken 
(J.R. Bouten, 1927 - 1930) die het hart van het 
terrein vormen (tegenwoordig noemen we dit gebied 
“Strijp-S”). Daaromheen een potpourri aan 
bouwstijlen; de lompe jaren-zeventigbouw laat zien 
hoe elegant en weldoordacht de oudere fabrieken 
eigenlijk zijn. Je kunt de Kastanjelaan helemaal 
uitlopen en doorgaan tot het Evoluon, maar wij gaan 
via de Glaslaan, Mathildelaan en de lichtende 
woorden 'Philips lighting' terug. 
 
Tip 
Op de hoek bij “De Witte Dame” kun je door de 
week lekker lunchen of dineren, in het restaurant 
'De Witte Tafel' dat gerund wordt door leerlingen 
van het ROC en ingericht is door studenten van de 
Design Academie. 

Bloemenactie BIO 

Elk jaar heeft BIO een bloemenactie voor haar 
leden. Graag willen wij de inwoners van Oerle hier 
ook van laten profiteren. De planten worden elk jaar 
rechtstreeks bij een kweker ingekocht zodat je 
verzekerd kunt zijn van een prima kwaliteit. 
Onderstaand vindt u een overzicht met de planten 
die u kunt bestellen. 
De planten kosten wederom € 1,30 per stuk.  
Om bestellingen te plaatsen kan de onderstaande 
lijst ingevuld worden ingeleverd tot en met 
ZONDAG 24 APRIL 2010 in de witte brievenbus 
van de Jeugdcommissie, die in de gang van de 
kleedaccommodatie hangt, of bij  
Tonnie van der Vleut, Schouwberg 8 in Veldhoven. 
U mag uw bestelling ook doormailen naar 
tonnie_vd_vleut@hotmail.com 
 
BESTELLINGEN DIE NA 24 APRIL BINNENKOMEN 
KUNNEN HELAAS NIET MEER IN BEHANDELING 
WORDEN GENOMEN. 

De planten kunnen tegen contante betaling worden 
afgehaald op: 
donderdag 28 april tussen 18.30 en 20.00 uur 

in ons clubgebouw "D'n Anbouw" op sportpark de 
Heikant. 
 
Gelieve zelf een doos of krat mee te brengen. 

 Kleur: Aantal: Prijs à 
€1.30 

3 Soorten 
Geraniums: 
Staand  

rood   

wit   

rose   

paars   

Hangend dubbel 
gebloemd  

rood/
wit 

  

rood   

roze   

paars   

Hangend enkel 
gebloemd  
zgn “Oostenrijkers”  

roze/
paars 

  

rood   

Spaanse 
margrieten  

wit   

paars   

roze   

Vlijtige liesjes  rood   

roze   

wit   

  Totaal  
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Verslagjes Winterberg 

StichtingStichtingStichtingStichting

Verslagje van Bret en Marissa: 
 
Dagje Winterberg. 
Zondag 30 januari gingen we met Tiener Comité 
Oerle naar Winterberg in Duitsland. 
We moesten 's morgens om kwart voor 7 
verzamelen op het kerkplein. We moesten wachten 
op een paar mensen die te laat kwamen. 
Een kwartier later dan gepland reden we aan. 
De busreis was heel gezellig. 
We hadden weinig file op de heenreis. 
We kwamen ongeveer om half twaalf in Winterberg 
aan als eerste gingen de kinderen die les hadden uit 
de bus. Daarna mochten de mensen die al wel 
konden skiën uit de bus. Toen die uit de bus waren 
mochten ook de mensen die gingen sleeën uit de 

bus. Iedereen ging als eerste materiaal halen om te 
gaan skiën of snowboarden of sleeën. 
Toen iedereen zijn materiaal had gingen we naar de 
piste. Je moest eerst laten zien of je wel echt kon 
skiën of snowboarden als je dat kon mocht je vrij 
gaan skiën of snowboarden.  
Wij gingen skiën samen met Jill, Lotte en later 
kwamen we Valesca ook nog tegen. 
Het weer zat mee en het zonnetje scheen lekker.  
We hadden daarom ook nog even in de zon gelegen 
en wat foto's gemaakt.  

Rond half vier pakten we alle liftjes naar boven maar 
dat liep niet als verwacht we vielen uit het liftje. 
Toen moesten we weer helemaal in de rij gaan staan 
voor het liftje en het was een erg lange rij.  
We hadden een kwartier moeten wachten voordat 
we naar boven konden. Daardoor kwamen we erg 
laat aan bij het inleveren van de spullen en de bus. 
Met zere voeten van een dagje skiën stapten we de 
bus weer in. De busreis duurde langer dan verwacht. 
We hadden wat file. 
Daardoor werden er wat extra films gedraaid en 
kregen we wat drinken en een snoepje. 
We kwamen uiteindelijk rond half negen aan op het 
kerkplein. Toen gingen we lekker naar huis uitrusten 
van de zware dag.  
We hebben een erg leuke dag gehad met leuke 
herinneringen.  
 
Groetjes, 
Bret Borgmans en Marissa Liebregts.  

Verslagje van Luc Segers: 
Hallo ik ben Luc Segers. 
We gingen een dagje naar Winterbergen met TCO. 
Je kon skiën, sleeën en snowboarden. Ik koos voor 
skiën maar het was de eerste keer voor mij. 
Het ging goed, op het laatst mochten we vrij skiën. 
Ik ben heel blij dat ik voor skiën heb gekozen. 
Het was heel leuk, ik had een leuk en gezellig dagje. 
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Knutselen: Fleurige lentebol 
© Copyright www.knutselidee.nl 

 
Wat heb je nodig:  
• Papier. 
• Lijm. 
• Schaar. 
 
Veel blaadjes aan elkaar 
vastmaken en je hebt een 
fleurige lentebol.  
 
Begin met het model dat onderaan deze pagina 
vindt. Deze moet je steeds overnemen op een stuk 
papier tot je er 20 hebt. Je kan ook het model groter 
of kleiner maken om verschillende groottes te 
krijgen.  
Dan de vorm uitknippen en vouwen over de 
vouwlijnen. Hierna ga je de halfronde flappen aan 
elkaar vastplakken. Doe dit zo nauwkeurig mogelijk 
zodat er geen grote gaten aan de zijkanten komen.  
Als je alle delen aan elkaar hebt gezet dan heb je 
een fleurige lentebol, welke je aan een dun touwtje 
aan het plafond kan hangen.  

Prins Tom (Reuter) en Prinses Nina (Alves 
Lopes) van Basisschool St Jan Baptist. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Januari 2011;  
“Lekker schaatsen” 

Het liefst eet hij net zoals de meeste kinderen, friet 
en frikandel. Maar hij eet ook graag penne (pasta). 
Wat hij niet lekker vindt is spruitjes. 
 
In de kamer zie ik een grote 
kist vol met auto’s en op de 
grond ligt een mooie grote 
treinbaan. Het verbaasd me 
dan ook niet dat een 
racebaan, Thomas en Cars 
auto’s zijn favoriete 

speelgoed is. Als ik hem vraag 
welke auto hij het leukst vindt 
dan zegt hij Bliksem Mc-Queen. 
Sven gaat dit jaar ook als Cars 
met carnaval. Ik weet niet 
helemaal wat hij daarmee 
bedoelt dus krijg ik een kleine 
demonstratie. Niet alleen gaat 
hij het pak halen, hij trekt het 
ook nog voor me aan. Het is 
een coureurspak van Cars, ziet 
er er cool uit Sven!  
Vorig jaar was hij verkleed als 
boef maar dat pak past hem 
niet meer vandaar een nieuw 
pak dus.  
Het liefst wil hij nog ooit een 
politiepak, want dat wil hij 
graag worden later, een 
politieagent. Hij wil graag 
politieagent worden omdat hij 
dan boeven kan vangen. Zijn 
opa is ook politieagent 
geweest.  
 
Als ik Sven aan het eind van 
dit interview zijn prijs geef, wil 
hij het liefst meteen naar de 
speelgoed winkel! Hij wil me 
niet vertellen wat hij gaat 
kopen want dat is nog een 

verrassing. Wat het ook is geworden Sven, heel veel 
plezier ermee! 

Vandaag ga ik, Marlène, mijn eerste interview 
afnemen voor de koers en dat vind ik bijna net zo 
spannend als de prijswinnaar van deze keer.  
De gelukkige winnaar woont in de A.P. de Bontstraat 
en heet Sven de Vries.  
Dit is niet de eerste keer dat hij een wedstrijd wint. 
Vorig jaar heeft hij de prijs gewonnen voor mooist 
versierde skelter. Zijn prijs was een snoepketting en 
een medaille! 
 
Sven woont samen met papa Dennis en mama 
Sandra. 
Maar daar gaat verandering 
in komen want hij wordt 
grote broer van ukkepuk, 
zoals de baby nu door hem 
genoemd wordt. Hij vindt het 
leuk om grote broer te 
worden omdat hij dan goed 
kan helpen met het zorgen 
voor de baby. Het beste kun 
je Sven omschrijven als een 
altijd levendig, vrolijk 
kereltje die ook nog eens lief 
voor anderen is. 
 
Sven is 5 jaar en zit in groep 
2 bij juf Dana,  
juf Linda en juf Dorinda. Zijn 
vriendjes zijn Marc, Bjorn en 
Kevin.  
Op school zit hij het liefst in 
de computerhoek. Thuis 
speelt hij graag het 
computerspelletje  
‘Mario Sonic’. Sven zijn 
lievelingsdier is een tijger. 
Maar omdat die te groot is 
voor in huis, vindt hij een 
hond dan ook wel heel leuk.  
 
Net zoals de getekende 
figuurtjes op de kleurplaat, kan Sven ook schaatsen. 
Dat heeft hij deze winter al een paar keer gedaan 
met zijn papa en mama.  
Maar dat is niet het enige sportieve wat hij doet, hij 
zit namelijk al 1 jaar op zwemles. Hij heeft 2x per 
week zwemles in Hoogeloon bij zwembad ‘Op den 
Heuvel’ en mag in maart op voor zijn A-diploma!  
Sven kijkt op de tv graag naar voetbal, naar 
Nederland zegt hij er meteen achteraan. Maar ook 
kijkt hij graag naar “Thomas de trein” en het tv 
programma “lachen om homevideo’s” omdat ze daar 
altijd grappige dingen doen. Het laatste programma, 
“lachen om homevideo’s”, komt altijd op zaterdag 
en dan mag hij tot 20.00 uur opblijven. Wat een 
bofkont. 
Als ik vraag of hij van iemand fan is zegt hij Michael 
Jackson. Ik denk dat Sven daarin niet de enige is. 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 28 maart 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 Maart 2011’ en druk de pagina af. 
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Agenda 2011 
Maart  
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  
1 Harmonie St. Cecilia: Dauwtrappen 
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 
  
Juni   
2 Viering 1ste H. Communie (Hemelvaartsdag) 
5 BIO: Gezelligheidstoernooi 
6 KVB: Smokkelroute lopen in Eersel 
7 KVO: Fietsen 
9 Ophalen plastic afval 

16 Inzameling Klein Chemisch Afval;  
Kerkplein 8.30 uur - 10.00 uur 

Juni  
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 
  

1 Ophalen plastic afval 
6 KVB: Lange fietstocht 

September   

De volgende kopijdatum is 
28 maart 2011 



Foto’s: Willem Binnendijk 
www.willembinnendijk.nl 


