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K)Oers met name(n)
Brabantse kampioenen!
Stan de Swart heeft de
titel 'Brabants
kampioen open water'
bemachtigd door in de
categorie minioren 1,2
en 3 de Brabantbeker te
winnen. Dit omvat een
vijftal (in juli en aug)
open water wedstrijden
van 250 meter vrije slag
(borstcrawl).
Hij is hier twee keer
tweede en drie keer
eerste geworden.
Stan gefeliciteerd
namens de redactie van de Koers van Oers.

In het weekend van 18 en 19 augustus waren de
Brabantse Kampioenschappen in Chaam.
Journey van Eerd van ponyclub De Hinnikers uit
Oerle is met haar
pony Knegt’s
Ismarboy Brabants
Kampioen
geworden in de
klasse DL.
Tijdens de
Nederlandse
Kampioenschappen
in Ermelo op
za. 1 september
werd ze derde.
Journey
gefeliciteerd
namens de redactie
van de Koers van
Oers met deze
prestatie.

Foto impressie opening Bredeschool St. Jan Baptist...

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

Inhoudsopgave
Binnenkant van de voorkaft:
(K)Oers met name(n) en Foto impressie opening school

Druk & technische realisatie

de Run 5429
Postbus 407
5500 AK Veldhoven

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl

T. 040 - 206 94 95
F. 040 - 206 55 20
E. info@reprof.nl

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

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen) ( 112
Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33
Klachtenlijn v.d. gemeente:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44
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Vraag & Aanbod

Start van ‘n nieuw jaar

GEZOCHT:
Sinterklaascomité Oerle is op zoek
naar een hulp voor Sinterklaas.
Henriëtte Schoonen die dit jarenlang
heeft gedaan wil deze taak graag
overdragen.
Wat houdt het werk in:
· Zorgdragen voor het uiterlijk van Sint en zijn
pieten
· Ontvangen van Sint en zijn pieten
· Plannen van zijn agenda
· Wassen en strijken van de kleding (tegen
vergoeding)
Deze taken gelden vanaf de intocht in Nederland tot
en met 5 december.
Dit alles hoef je niet alleen te doen, maar in
samenwerking met het Sinterklaascomité.
Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer weten, bel
of mail dan naar Henriëtte Schoonen:
telefoonnummer ( 040-2542284 of email:
schoonku@planet.nl
Groetjes Sinterklaascomité,
Cindy, Corné, Emiel, Esther, Frank, Lian en Sandra

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

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

VELDHOVEN (OERLE)
Tel. 040 - 205 52 00
www.kappervanderlooy.nl

2

Stichting

MELD JE NU AAN....
We staan alweer aan de vooravond van het nieuwe
TCO-seizoen dus de hoogste tijd om je aan te
melden, mocht je dit niet al gedaan hebben. Alleen
ouder groep-8 leerlingen uit Oerle hebben schriftelijk
een uitnodiging ontvangen om lid te worden en de
huidige leden ontvangen een e-mail om lid te blijven
van het TCO. Elk jaar dient er wel opnieuw te
worden ingeschreven. Ook Tieners die niet
schriftelijk of via e-mail benaderd worden kunnen
zich net als de anderen via de TCO website
(www.tcoerle.nl) aanmelden.
Iedere tiener uit Oerle kan zich aanmelden maar
lees aub eerst de informatie, waaronder de
voorwaarden om lid te kunnen worden, op de
website goed door. Deze bevat ook altijd de laatste
informatie dus houdt deze dus steeds goed in de
gaten.
De inschrijvingstermijn is
t/m vrijdag 21 september 2012.
Stichting Tiener Comité Oerle
Kleine Vliet 2, 5507 PX, Veldhoven

Dorpsinformatieavond

Opening Oers Kermis

Dorpsinformatieavond Horeca
Enige tijd terug is er door de eigenaar van
Oersgezellig een bijeenkomst gehouden voor de
omwonenden en andere geïnteresseerden uit Oerle,
over de last en overlast die er het laatste jaar is
geweest op de vrijdag- en zaterdagavond van het
toenemend aantal, vooral jeugdige bezoekers.
Tijdens die avond, die door de aanwezigen als zeer
positief is ervaren, werd het als een gemis gezien,
dat de andere horecaondernemers hierbij niet
aanwezig waren.
Binnen Wijkplatform Oerle is het idee ontstaan, dat
zij daarin een rol moet gaan spelen en heeft
besloten om samen met de 3 horecaondernemers,
de politie en de Gemeente in gesprek te gaan om te
zien, wat we in gezamenlijkheid aan de problematiek
kunnen doen.
In juni en augustus zijn deze partijen bij elkaar
gekomen om te discussiëren en te overleggen, wat
de mogelijkheden zijn om de overlast en de
onveiligheid in het openbare gebied van Oerle
tijdens deze uitgaansavonden terug te dringen.
Tevens hebben we besloten om een informatieve
avond te organiseren voor alle inwoners van Oerle,
zowel de jeugd, de ouders van uitgaande jeugd en
alle geïnteresseerden, om in open overleg met
elkaar over de genoemde zaken te praten.

Hallo jongens en meisjes,
Zaterdag 15 september is het weer zover:

OERS KERMIS.

Ook dit jaar willen we dat weer met alle Oerse
kinderen en ouders van de basisschool en
peuterspeelzaal gaan openen.
Dit jaar zal er geen ronde gelopen worden met de
harmonie omdat er flink aan de weg gewerkt wordt.
We starten om 18.00 uur bij het schoolplein en
samen met de harmonie zullen we een optocht
lopen.
Wij zouden het leuk vinden als jullie allemaal een
vlag willen maken om de optocht er leuk uit te laten
zien.
Hopelijk allemaal tot zaterdag 15 september!

De dorpsinformatieavond is gepland op :
donderdag 27 september om 20.00 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
De agenda van die avond ziet er als volgt uit :
- Welkomstwoordje
- Informatie door de wijkagent, Berrie van Heugten.
- Wat kan de politie doen.
- Hoe te handelen bij het doen van meldingen van
overlast en calamiteiten.
- Wat doet de horeca om de zaken in goede banen
te leiden.
- Wat kan de Gemeente Veldhoven betekenen.
- Wat kunnen de inwoners zelf doen.
- Vragen.
- Mededelingen.

Openingscomité kermis 2012
De opening van de kermis wordt mogelijk gemaakt
door Rabobank Oerle-Wintelre, Wijkplatform Oerle,
Gemeente Veldhoven, Harmonie St. Cecilia, OWWO
en korfbalvereniging BIO.

Het wijkplatform is zich er van bewust, dat er geen
pasklare oplossingen voorhanden zijn, maar is wel
van mening, dat het met elkaar in gesprek gaan en
blijven een positieve bijdrage moet en kan leveren
aan de leefbaarheid in Oerle.
Wijkplatform Oerle
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Wist je dat ...

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.
Wist je dat Stichting Team KING streeft naar betere
hulp voor kankerpatiënten in de behandelfase?
Wist je dat ziekenhuizen zelf geen budget hebben
om onderzoek te doen of deel te nemen aan
onderzoeken met nieuwe geneesmiddelen?
Initiatieven zoals van Team KING verhogen de
kwaliteit van behandeling door ziekenhuizen toegang
te verschaffen tot onderzoeken en nieuwe
geneesmiddelen. Uiteindelijk wordt de behandeling
hierdoor beter en stijgt de kans om deze ziekte te
overleven!
Wist je dat 1 op de 3 volwassenen kanker krijgt in
zijn of haar leven? De kans dat je met kanker in
aanraking komt is hiermee bijna 100%!
Al ben je het zelf niet, dan is de kans enorm groot
dat het iemand in je naaste omgeving treft. Het ligt
op de loer en het maakt geen onderscheid tussen
jong, oud, man, vrouw of kind. Heb jij wel eens met
kanker te maken gehad?
En zo ja, wat deed het met je?
Wist je dat kanker een onderwerp blijft waar een
taboe op rust? Een kaal hoofd is confronterend, de
onwetendheid eng. Zolang er niet over gesproken
hoeft te worden, komt het ook niet dichterbij.
Mensen met kanker ervaren heel vaak het verlies
van dierbaren en naasten die om deze redenen
afstand van hen nemen. Sluit jij je ogen voor
kanker?
Wist je dat, door de steeds beter wordende
behandelmethodes, tegenwoordig een groot deel
van de mensen de ziekte overleeft?
Denk er eens over na en maak kanker
bespreekbaar!
Stichting Team KING (Kanker In Gezinnen)
is opgericht in 2009. Het doel van Team KING is om
geld in te zamelen ten behoeve van betere
onderzoeksmogelijkheden en behandelingen van
kankerpatiënten in de behandelfase. Dit doet Team
KING niet alleen door middel van het organiseren
van activiteiten en het werven van fondsen, maar
ook via de initiatieven van mensen die de stichting
een warm hart toedragen.
Boek
Het boek ‘Want kanker heb je niet
alleen’ is daar een goed voorbeeld
van. Geheel belangeloos schreef
fotograaf Anique van der Velden in
samenwerking met vormgeefster
Marieke Verbeek een opmerkelijk boek. Met
bijzondere, innemende fotografie en korte verhalen
waarin de hoofdpersonen vertellen over hun
ervaring met kanker.

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)

Niet alleen patiënten, maar ook partners, artsen en
verpleegkundigen vertellen openhartig hun verhaal.
Alle opbrengsten van het boek gaan naar Team
KING.
Maxima Medisch Centrum
Team KING werkt nauw samen met de afdeling
Oncologie en het Borstcentrum van het Maxima
Medisch Centrum te Veldhoven/Eindhoven.
Het Maxima Medisch Centrum is het
eerste ziekenhuis in Nederland dat
een groot borstcentrum heeft
opgericht en zich op deze wijze
heeft gespecialiseerd in de
behandeling van borstkanker. Met
de door Team KING ingezamelde
gelden zijn reeds twee oncologische
onderzoeksverpleegkundigen aangesteld. Deze
verpleegkundigen maken het mogelijk om nieuwe
toepassingen te onderzoeken en deze uit te voeren
tijdens de reguliere behandeling.
Resultaat
In 2011 heeft bovenstaande ertoe geleid dat in
totaal bijna 70 patiënten in onderzoeksverband
behandeld zijn met nieuwe behandelvormen. Dat is
een verdrievoudiging in vergelijking met de jaren
ervoor! Maar de ambities van zowel Team KING als
het Maxima Medisch Centrum reiken verder. Het is
hun beider streven om een oncologisch research
centrum op te richten voor long-, prostaat-, darmen borstkanker. De vier grootste en meest
voorkomende kankersoorten.
Kinderen
Daarnaast legt Team KING de focus op het
bespreekbaar maken van kanker. Kinderen spelen
daarin een belangrijk rol voor Team KING. Aan de
hand van een zorgvuldig samengesteld programma
gaat Team KING samen met de ouders, leerkrachten
en kinderen van groep 1 tot en met 8 op een
speelse en leerzame manier aan de slag met het
thema kanker. Het doel is om kinderen, maar ook
ouders en leerkrachten meer inzicht te geven in de
ziekte kanker.
www.teamking.nl
info@teamking.nl
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De parochie

Parochieberichten:
Pastores:
Pastoor D.F.A. Donders,
Kapelstraat – Zuid 18, 5503 CW Veldhoven
( 040 – 253.22.31 b.g.g. ( 040 - 253.22.26
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk:
Weekeinde van 15 - 16 september:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka (Convocamus).
Weekeinde van 22 – 23 september:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka (The Unity).
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka.
Weekeinde van 29 – 30 september:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka (Convocamus).
Weekeinde van 6 – 7 oktober:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka (St. Janskoor).
Weekeinde van 13 – 14 oktober:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka (Convocamus).
In verband met afwezigheid van pastoor Donders
kan het zijn dat er van bovenstaand schema wordt
afgeweken en er een andere voorganger of de
gebedsgroep aanwezig is. Er wordt naar gestreefd
om zo veel mogelijk een Eucharistieviering, H. Mis,
te houden.

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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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
Pater S.R. Malaka,
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26
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

Kupalje & Alexanderband

Inwoners van Oerle

Gezamenlijk concert Alexanderband
en muziekensemble Kupalje.
Het muziekensemble Kupalje komt jaarlijks naar
Nederland om in de regio Eindhoven een hele reeks
concerten te verzorgen. Daarbij doen ze ook meestal
Veldhoven aan. Dit jaar wordt op 19 september
om 19.00 uur een optreden verzorgd met de
Alexanderband uit Veldhoven in d’Ouw School.
Met de opbrengsten van de concerten zamelen ze
geld in om elk jaar een groep van 32 kinderen, die
extra zorg nodig hebben in de gelegenheid te stellen
om 3 weken naar een kampeerboerderij in de
Kempen te komen om daar de vakantie van hun
leven te hebben.
Binnen het kader van de stichting stedencontact
Eindhoven – Minsk is tussen de Alexanderband en
Minsk een bijzondere relatie ontstaan. Enkele
vertegenwoordigers van de Alexanderband hebben
een bijdrage geleverd aan de oprichting van een
vergelijkbare band voor mensen met een
verstandelijke beperking in Minsk en mooi is dat die
band ook Alexanderband is genoemd naar de
initiatiefnemer aldaar Dr Alexander.
Muziekensemble Kupalje bestaat uit een tenor, een
bariton, een cimbalist en een pianist, verbonden aan
het conservatorium in Minsk in Wit Rusland.
De Alexanderband uit Veldhoven bestaat uit 35
leden met een verstandelijke beperking, aangevuld
met een aantal vrijwillige instrumentalisten uit de
verschillende harmonieën van Veldhoven. Het
gezelschap kent een even grote vrijwilligersgroep,
die de Alexanderband organisatorisch en muzikaal
ondersteunt.
Op 19 september treden muziekensemble Kupalje
en de Alexanderband afwisselend in 6 blokjes van
15 minuten op, onderbroken door een pianosolo en
cimbaalsolo na het 3e en 5e blokje.
De toegang tot het concert is gratis. Wel wordt
aan het einde van het optreden een vrijwillige
bijdrage gevraagd voor de kinderen die hier op
vakantie komen. Reserveer deze avond in uw
agenda. Een uniek concert met veel variatie in zowel
genre als instrumenten, dat U niet mag missen!

Graag willen we met dit bericht vanuit
Harmonie Sint Cecilia verduidelijken, bij welke
gelegenheden de harmonie voor muzikale
opluistering zorgt omdat hier onduidelijkheid
over bestaat.
Allereerst het inhalen van de jeugd
wandeldriedaagse.
Als harmonie werken we hier al jaren heel graag aan
mee, altijd in de laatste week van de basisschool
vakantie. Doordat de organisatie van het
vakantiecomité dit jaar een week eerder is gaan
wandelen, viel het voor ons als harmonie midden in
de vakantieperiode waardoor veel leden afwezig
waren. In overleg met de organisatie van de
wandeldriedaagse is daarom afgesproken dat de
harmonie dit jaar helaas verstek moest laten gaan.
Als volgend jaar de wandeldriedaagse weer naar de
laatste week verplaatst wordt, zijn we graag bereid
om de intocht weer te verzorgen.
Ook andere dorpsactiviteiten als de kermis openen,
Sinterklaas inhalen, jubilea van verenigingen en
dergelijke blijven we graag muzikaal ondersteunen.
Waar we naar hebben gekeken zijn de tijden waarop
we dit kunnen doen.
Als harmonie bestaan we voor meer dan de helft uit
jonge muzikanten die vaak zaterdags een baantje
hebben en/of sporten. Als je dan optelt dat we
afgelopen jaar twaalf keer zijn uitgerukt voor
serenades of jubilea en deze vaak op zaterdag
middag zijn dan zien we om deze redenen
problemen ontstaan. Daarom hebben we als
harmonie besloten dat we deze optredens graag
willen blijven doen, in overleg met de organisatie.
Vanuit diezelfde situatie zijn de serenades bekeken.
Het is altijd zo geweest dat we bij bijzondere
familiaire gelegenheden een serenade brengen. Al
tientallen jaren bezoeken we daarom 50 jarige
bruiloftsfeesten omdat het een bijzondere mijlpaal is
om dit samen te bereiken als echtpaar. Als bestuur
bekijken we per geval de verzoeken voor serenades
ter gelegenheid van gouden bruiloften. Indien
mogelijk willen we graag present zijn. Echter een
vanzelfsprekendheid is het niet meer. Dit in
tegenstelling tot 60 jarige huwelijksfeesten, daar
willen we graag de traditie in ere houden.
We hopen als harmonie met deze informatie te
verduidelijken wanneer we aanwezig zijn en wat de
overwegingen geweest zijn om dergelijke besluiten
te nemen.
Graag zien we u weer bij het openen van de kermis
of het inhalen van Sinterklaas, want het blijft
natuurlijk ook zo: hoe meer publiek er langs de
kant staat, hoe meer energie het ons geeft om
dit te doen.
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Collectanten gezocht

Rattengif in Oerle
Rattengif, dierenleed en
kinderverdriet

Voor een ieder met MS,
een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de
diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen
ziekte van het centrale zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen
de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat
een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt.
Opeens is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer?
Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt.
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het
organiseren van een landelijke collecteweek.
Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet
overal wordt gecollecteerd.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een
collectant op straat te zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net
zoveel collectanten.
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met
MS door het geven van duidelijke voorlichting en het
financieren van toegepast wetenschappelijk
onderzoek.
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften.
De huis aan huis collecte in november is de
belangrijkste inkomstenbron.
De collecteweek is van 19 t/m 24 november.
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds,
www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in
Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple Sclerose,
hartelijk dank!

Gebruikt u ratten- of muizengif om ratten en muizen
te verjagen?
Hou er rekening mee dat andere dieren er ook dood
door kunnen gaan. In een jaar tijd zijn er in de
Berthastraat 3 katten vergiftigd en al meerdere
katten ‘verdwenen’. Dat betekent dat ergens in de
omgeving iets te nuttigen is dat niet goed is voor
deze dieren.
Het verdwijnen of vergiftigd terugvinden van een
huisdier veroorzaakt enorm veel kinderverdriet en
papa & mamaverdriet. Verdriet dat niet nodig zou
moeten zijn. Het leven is al spannend genoeg
zonder extra onnodig dierenleed er aan toe te
voegen. Daarom willen we u vragen om voorzichtig
met rattengif om te gaan. Ook een kind kan enorm
ziek worden wanneer deze middelen zomaar voor
handen liggen. Het zijn gevaarlijke middelen die in
uiterste gevallen op beschermde plekken gebruikt
kunnen worden.
Wilt u een kat verjagen? Een tuinslang of een volle
emmer water is zeer effectief. Een flinke klets water
over een kat is zo vervelend voor het beest dat het
opgeslagen wordt in het geheugen. De kat zal de
situatie gaan mijden.
Het vergiftigd terugvinden van een huisdier is
bijzonder pijnlijk en geeft een onveilig gevoel. Het
verdriet in huis is enorm en de boosheid stijgt met
de dag. Een gevoel waar je niets meer mee kunt,
dan buurtgenoten om hulp vragen. Twee katten
verliezen in twee dagen is bruut en afschuwelijk.
Help alsjeblieft mee om het geborgen gevoel dat de
gemeenschap Oerle hoort te geven, terug te
brengen in de straat.
Dank je wel,
Hetty en Dick van Hoof
namens verdrietige kinderen
Berthastraat 9

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

BIO wedstrijdprogramma

September.
Wat zal ik schrijven in september?
De maand waarin twee seizoenen elkaar afwisselen.
Waarin de zomer haar laatste dagen beleeft en de
herfst een aanvang neemt. De maand waarin zowel
mijn lief als ik het levenslicht zagen. Waarin wij
jarenlang dat feit vierden met familie en vrienden.
De maand ook waarin mijn lief zijn laatste dagen op
deze wereld had en de maand waarin mijn leven
zonder hem begon. Een maand dus met heel veel
herinneringen aan dagen die voorbij zijn en nooit
terug zullen komen. Een maand die altijd in mijn
herinnering zal blijven en telkens weer de nodige
emoties op zal wekken. Nu nog emoties van verdriet
en gemis, maar ooit hopelijk de emoties van geluk
van alles wat wij samen mochten delen.
Nu nog onvoorstelbaar voor mij, maar toch … het
komt heeft men mij verzekerd. Die tijd van met
plezier terug te kunnen kijken op alle mooie jaren en
alle mooie dingen die mijn lief en ik samen hebben
gedeeld. En eerlijk gezegd kijk ik er naar uit, dat ik
zo ver zal zijn dat ik inderdaad zonder al te veel
verdriet en met meer genoegen terug zal kunnen
kijken op al die voorbije jaren. Jaren waarin we,
naast alle zorgen en verdriet, ook zoveel mooie en
goede dingen met elkaar gedeeld hebben. Dan zal
misschien september voor mij weer een maand
worden om te genieten van de laatste zomerdagen
en een mooie herfst, het jaargetijde waar mijn lief
zo van hield.
Ach ik weet het … velen van ons hebben van die
maanden, die een heel speciale plek innemen. En
niet voor iedereen zal dat de maand september zijn.
Maar ik hoop dat, ook voor al die mensen die zo’n
maand hebben om bij stil te staan, dit een maand
mag worden om met stil genoegen aan terug te
denken. En dat zo’n stil genoegen de pijn zal
verzachten die al die mensen net als ik in die
bepaalde maand zullen voelen.

Bio 1 + 2 wedstrijdprogramma 2012
16 sept 12.00u de Kangeroe1-BIO1
voetbalvelden Blauw Geel Veghel
16 sept. 10.30u VVO 2 – BIO2
de Lemelvelden Hapert
23 sept 12.00u BIO1 – DOS1
sportpark de Heikant Oerle
23 sept. 10.30u BIO2-SVSH 2
sportpark de Heikant Oerle
30 sept 10.30u MKV 1-BIO 1
‘t Rooi Milheeze
30 sept 11.30u Bladella 2 – BIO 2
de Smagtenbocht Bladel
7 okt

12.00u BIO1-GEKO1
sportpark de Heikant Oerle

7 okt

10.30u BIO2-Altior 3
sportpark de Heikant Oerle

14 okt

13.00u Spoordonkse Girls1-BIO1
’t Horstje Oirschot

14 okt

10.30u Spoordonkse Girls 2 – BIO2
’t Horstje Oirschot

Let op: de tijden van de wedstrijden zijn wat
veranderd t.o.v. het vorige seizoen.
Supporters zijn van harte welkom.
Tot ziens dus op ’t korfbalveld !!

Thea.
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Het interview

Lama-soort
Martijn verdiepte zich in de alpaca, een lama-soort
die oorspronkelijk uit Peru komt. Zo ging hij kijken
bij andere alpacahouders. Veel hulp kreeg hij van
Steenselnaar Dries Luijten die al zo’n zeven jaar
alpaca’s houdt. Natuurlijk las hij veel over de dieren
en bezocht hij alpacashows waardoor gaandeweg
het enthousiasme steeg. Wel vroeg hij zich af of het
geen eendagsvlieg zou zijn. “Dat is het niet. Er is
een wereldwijde markt voor de alpaca waarbij
kwaliteitsverbetering van de wol aan de orde van de
dag is.”

Laatste melkkoeien maken
plaats voor alpaca’s.
Martijn Tholen (41) verruilt zijn melkkoeien
voor alpaca’s. Hij is de laatste agrariër die nog
melkvee houdt in Oerle. Momenteel zit hij in de
overgangsfase van het afbouwen van zijn
veestapel en het opbouwen van een
alpacakudde.
Door: Ad Adriaans
In 1979 startte zijn vader Martin een boerenbedrijf
met koeien en varkens aan de Hoogeloonsedijk.
Twintig jaar later werd gestopt met het houden van
varkens. In 2004 nam Martijn het boerenbedrijf over
van zijn vader. Gaandeweg was het een gemengd
bedrijf geworden met akkerbouw en zeventig
koeien. Martijn: “Op een gegeven moment moesten
we de afweging maken om door te groeien naar
meer koeien. We bouwden een stal bij om jongvee
in op te fokken.”

Hobbydier
De alpaca is al zo’n twintig jaar in Nederland als
hobbydier. De laatste tien jaar wordt er gericht
gefokt om de kwaliteit van de wol te verhogen. “De
wolkwaliteit is het waarderingscriterium. Daarmee
wordt het geld verdiend.” De wol wordt gebruikt als
vulling in dekbedden en kussens en voor kleding.
Alpaca Farm Lima
De eerste alpaca’s grazen inmiddels bij Alpaca Farm
Lima aan de Hoogeloonsedijk en trekken al veel
bekijks van passanten. De naam Lima is
samengesteld uit de namen van Martijn en zijn
vrouw Lion en het is ook nog eens de hoofdstad van
Peru. De alpaca’s zijn kindvriendelijke, superzachte
en nieuwsgierige dieren. Martijn: “Wij zeggen altijd:
we gaan niet naar de alpaca’s kijken, zij komen ons
bekijken.” Hij gaat aansluiting zoeken bij een groep
van 45 Nederlandse fokkers die onder meer actief is

Martijn Tholen met zijn alpaca’s
Groeiscenario
Drie jaar geleden maakte Martijn kennis met de
alpaca. “Toen heb ik de stap nog niet gezet. Ik
worstelde nog met de vraag om wel of niet door te
groeien naar meer koeien. Maar de laatste jaren
gaan de ontwikkelingen zo hard dat mijn eigen
groeiscenario al achterhaald was. Een doorgroei
naar tweehonderd koeien zag ik niet zo zitten. Dit in
combinatie met een lichamelijk ongemak deed me
vorig jaar besluiten om definitief voor de alpaca te
gaan.”

Kleding voor ouderen en voor mensen met
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of
maak gebruik van onze gratis taxiservice.
Voor informatie of een afspraak bel naar:
040 2541689 of 06 42726123
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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

De kwaliteit is nu nog niet voldoende.
In ons land zijn geen spinnerijen meer. Een aantal
fokkers in ons land is momenteel bezig om
gerenommeerde buitenlandse modehuizen te
interesseren voor de alpacawol uit Nederland.”
De wol is er in 22 kleurtinten maar 80% is wit, 8%
is zwart en 7% is beige-bruin.
Bonte dieren hebben geen waarde in de fokkerij.
Excursies
Martijn wil op termijn doorgroeien naar 30 à 35
dieren. “Om goed de kost te verdienen moet je een
kudde van 80 à 100 dieren hebben. Om ons
inkomen op peil te houden bedrijven we ook
akkerbouw en gaan we jongvee opfokken. Ook zit ik
er aan te denken om excursies te gaan verzorgen
om meer bekendheid aan de alpaca te geven.”

in de uitwisseling van hengsten om de kwaliteit
omhoog te brengen. “We gaan met de merrie naar
de hengst”, vertelt Martijn. “Als tijdens het voorspel
blijkt dat ze elkaar liggen, dan gaat de merrie op de
grond liggen. Zodra de hengst een specifiek geluid
maakt laat de merrie de eisprong plaatsvinden.
Vervolgens gaat de hengst op de merrie zitten om
zijn werk te doen. De draagtijd is 11,5 tot maximaal
12 maanden. De merrie werpt haar jong tussen
09.00 en 15.00 uur want zij gaat ervan uit dat de
zon haar jong zal opdrogen. Zelf kan de merrie haar
jong niet drooglikken, want ze kan haar tong niet
uitsteken. Het jong loopt zeven maanden bij de
moeder die na één maand alweer gedekt kan
worden. Kunstmatige inseminatie werkt niet bij de
alpaca, want alleen een hengst kan een eisprong
laten plaatsvinden door zijn speciale geluid te
maken.”
Dekgelden
Een gezonde jaarling met potentie voor goede
kwaliteit wol kost zo’n drieduizend euro. Afhankelijk
van de kwaliteit van de hengst bedragen de
dekgelden 500,00 à 1.500,00 euro. De eerste zeven
jaar levert de alpaca de beste kwaliteit wol, die heel
fijn is en niet te vergelijken is met schapenwol. De
dieren gaan zo’n 20 tot 25 jaar mee. Er zijn in
Nederland nog geen dierenartsen die gespecialiseerd
zijn in de alpaca, maar in België zit er al wel een.
“Meestal gaan de dieren ’s nachts naar binnen zodat
we ze kunnen zien. Maar ze kunnen ook prima
buiten blijven. Ze kunnen temperaturen aan van -30
tot +35 graden. Het zijn vrij harde dieren die weinig
nodig hebben. Je merkt pas dat ze ziek zijn als het
bijna te laat is. Een gezond dier eet goed. Ze gaan
dan met een zichtbaar volle buik aan het eind van
de dag de stal in.”

jan1.joosten@kpnplanet.nl

Kuddedier
“De alpaca is een kuddedier. Er staat er altijd een op
de uitkijk. Het is een vluchtdier want ze kunnen zich
niet verdedigen. Alleen in noodsituaties willen ze wel
eens een keer spugen. Een dier alleen weet niet wat
hem overkomt, die wordt helemaal gek.” Eind april
worden de dieren geschoren. De vacht is dan zo’n
tien centimeter dik. Per dier is de opbrengst vier à
vijf kilo. Martijn: “In de toekomst willen we met een
aantal fokkers de kilo’s wol aanbieden aan
spinnerijen in Duitsland. Daarvoor moet eerst de
kwaliteit van de wol op hetzelfde niveau zijn.
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Oersmakelijk

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18

Deze maand 2 heerlijke gerechten van
Ria Verbaant.
Wil van de Vorst bedankt voor je mooie woorden
over m’n hobby’s, waarvan er kort geleden wel een
is afgevallen, de jaarlijkse rommelmarkt op de Oerse
TCO braderie. Gelukkig kan ik nog net iets beter
koken dan zingen!
Wil was geïnspireerd door de Italiaanse keuken.
Daar heb ik ook al m’n sporen achtergelaten al lang
voordat Wil hierdoor geïnspireerd werd. Niet voor
niets hebben de Italiaanse eethuisjes de naam
“Tratoria” !! Maar alle gekheid op ’n stokje, ik ga
m’n overheerlijke ‘Oers-Hollandse’ appeltaart aan
jullie voorstellen.
Noten appeltaart
Ingrediënten;

3 eieren.
150 gram suiker.
150 gram cakemeel.
100 gram boter.
4 grote appels.
50 gram rozijnen.
50 gram gemengde noten.
50 gram kaneelsuiker.

Bereidingswijze:
Schil de appels en snijd ze in partjes.
Klop de eieren luchtig met suiker,
Klop bloem er door en de gesmolten boter pas als de
massa luchtig is,
Verdeel de appelpartjes, rozijnen en noten over een
bakblik en strooi er de kaneelsuiker over,
Giet het beslag over de appelpartjes en bak in
90 minuten gaar in een voorverwarmde oven op
175 graden.

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

Appel Kwarktaart
Ingrediënten;
3 eieren
500 gram zachtzure appels
3 eetlepels citroensap
100 gram boter
150 gram suiker
250 gram kwark
150 gram cakemeel,
50 gram geschaafde amandelen
2 eetlepels suiker
1 theelepel kaneelpoeder
boter om de springvorm (ø 24 cm) in te vetten
Bereidingswijze:
Schil de appels en snijd ze in smalle partjes.
Besprenkel ze met de helft van het citroensap,
Roer of mix de boter en de suiker tot een luchtige
massa.
Klop de eieren er één voor één doorheen.
Meng de rest van het citroensap door de kwark.
Schep het kwarkmengsel door de eieren met de
suiker, spatel het cakemeel er luchtig door.
Vet de bakvorm licht in.
Schep het beslag in de springvorm en strijk de
bovenkant iets glad.
Verdeel de appelpartjes over het beslag.
Strooi de geschaafde amandelen er over.
Meng suiker en kaneelpoeder en strooi dit mengsel
over de appel en amandel.
Bak de cake iets onder het midden van de oven in
ca. 50 minuten goudbruin en gaar.
Veel succes….
Eet er niet te veel van, want dan heb je weer een
ander probleem……
Aan wie geef je de pollepel door ?
Ik wil de pollepel graag doorgeven aan
Bep Olislagers, want die staat ook vaak in de
keuken te kokkerellen. En ze heeft altijd
minimaal een heerlijke pan soep klaar staan
voor als je onverwacht langs komt..
Veel plezier en groeten van,
Ria

12

Kempische Koorschool

Voor Kinder- en Jeugdkoor.
De Kempische Koorschool is in september weer
met een nieuw seizoen gestart in Veldhoven.
Zingen is een onvoorstelbare fijne hobby voor
zowel jong als oud. De Kempische Koorschool
is er dan ook op de eerste plaats op gericht,
om het plezier in zingen te stimuleren.
De Kempische Koorschool helpt alle zangers bij het
ontwikkelen van hun stem, en hun gehoor. Tevens
leert iedere deelnemer op een zeer speelse manier
van blad zingen.
Daarbij leren de kinderen en de jeugd de meest
prachtige muziek kennen.
Het repertoire is kindvriendelijk, muzikaal
verantwoord, soms meerstemmig, klassiek of super
modern, en dat levert weer een goede bijdrage aan
de ontwikkeling van de muzikale smaak.
Doordat we de kwaliteit van het zingen verbeteren
door middel van de scholing, waarbij op termijn ook
andere koren door de opgroeiende zangertjes
hiermee hun voordeel kunnen doen, zal het plezier
alleen maar toenemen.
Een niet onbelangrijk neveneffect is de positieve
invloed van de muzikale disciplines op de algemene
opvoeding. Training van concentratie en het
geheugen, luistervaardigheid, discipline, en het
ontwikkelen van sociale vaardigheden is een gevolg
van muzikale vaardigheden.
Je stem heb je altijd bij je. Ieder moment van de
dag kun je zingen, wanneer je blij of zelfs triest
bent.
Een ontwikkelde stem kan vanwege de scholing en
de totale beheersing, nog meer uitstralen wat je
voelt. Maar er is meer: samen zingen schept een
band, er ontstaan vriendschappen.

Je moet op elkaar kunnen rekenen. In een koor
werk je samen naar een concertje toe. Zo’n concert
vormt dan het hoogtepunt wat je als een fijne
herinnering altijd mee neemt.
De Hongaarse componist en pedagoog Zoltán Kodaly
formuleerde het zo: “Een mooie, sprankelende stem
is het mooiste geschenk dat je je wensen kunt.
Wacht niet tot je oud bent met het ontwikkelen
daarvan”.
Er wordt gewerkt met twee koren:
1:
Een kinderkoor van 8 t/m 11 jaar
2:
Een jeugdkoor van 12 t/m 16 jaar
Het kinderkoor repeteert op dinsdag van
kwart over vijf tot zes uur. (17.15 - 18.00 uur)
Het Jeugdkoor repeteert op dinsdag van
kwart over zes tot zeven uur (18.15 – 19.00 uur)
De repetities vinden plaats in Dorpshuis D’n Bond ,
Rapportstraat 29 in Veldhoven (dorp).
De koorschool houdt zich aan de schoolvakanties.
Opgeven kan via de website:
www.kempischekoorschool.nl
Voor meer informatie:
Cees Wouters: 0497- 642865

Timmer- en Mont agebedrijf

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

Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via:
Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven
Telefoon: 040 - 254 36 36
Fax:
040 - 253 91 32
email: info@vankasteren.nl
internet: http://www.vankasteren.nl
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De wandeling

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen

Ommetje Vessem
Wilt u een leuk ommetje lopen, dicht bij huis,
waarbij u niet over drukke wegen hoeft en
waarbij u zeker weet dat de paden niet
doodlopen? Wilt u onderweg genieten van het
landschap met misschien zelfs nog wat uitleg
over al het moois wat u tegenkomt? Het
‘Ommetje Vessem’ heeft dit allemaal te bieden.
Het ‘Ommetje Vessem’ is een afwisselende
wandeling die bestaat uit vier losse lussen vanuit het
centrum; elk ruim een uur wandelen. De totale
lengte is 16 km. Onderweg loopt u langs enkele
bijzondere plekken. De ommetjes maken deel uit
van het wandelroutenetwerk Zuidoost-Brabant,
herkenbaar aan de geelgroene bordjes.

* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dpgveldhoven.nl

Oude kerkstraat 36A
5507 LC Veldhoven
T: 06-12676022
E: info@dpgveldhoven.nl

Bronzen bijltjes gevonden!
Sinds 2008 wordt er bij Vessem gewerkt aan de
waterhuishouding van het riviertje de Beerze. Men
wil ook de natuur in en nabij deze beek verbeteren.
Vlak bij Vessem is dit al aardig gelukt en dat kunt u
onderweg bekijken. Hier meandert deze kleine beek
weer en bij de werkzaamheden om dit te realiseren
zijn er 10 bronzen bijltjes uit de bronstijd gevonden.
Dit was toen een unieke archeologische vondst.

De gevonden bronzen bijltjes.
Start wandeling
U kunt de wandeling het beste starten nabij de
Lambertuskerk in het centrum van Vessem. Daar is
een parkeerplaats en de kerk zelf is ook de moeite
waard. Deze kerk uit de 15e eeuw behoort tot de
oudste gebouwen van Vessem en is bijzonder
vanwege de decoraties uit 1890 van Jos Lommen en
het Loret orgel (je kan het maar vast weten…toch).
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Tip!
Op de route komt u ook langs de Jacobushoeve.
Wist u dat hier veel pelgrims hun tocht naar
Santiago de Compostella beginnen. Men wandelt dan
ruim 1000 km naar een kathedraal in Spanje.
Minstens 1 keer per maand attendeer ik mijn vrouw
op deze mooie wandeltocht.
Tot nu toe zonder succes.

Kopersvereniging Oerle
Kopersvereniging Oerle
zoekt nieuwe leden.
We gaan weer beginnen!
Eindelijk, na jaren wachten, zit er
weer schot in het nieuwbouwproject
van starters in Oerle Zuid. Het
bestemmingsplan is onherroepelijk
geworden. De kopersvereniging kan het ontwerp
definitief afronden en een bouwvergunning aan gaan
vragen.
We zoeken nog nieuwe leden die mee willen doen
aan ons bouwproject van 25 starterswoningen en
3 hoekwoningen. Ons project wordt gerealiseerd in
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
Op donderdag 27 september a.s. is er voor
geïnteresseerden een informatiebijeenkomst in
d’Ouw School. De kopersvereniging Oerle, de
architect en de gemeente Veldhoven verstrekken
dan meer informatie.
Kopersvereniging Oerle wil al langere tijd een
woningbouwproject realiseren in Oerle-Zuid. Wij
doen dat samen als groep. Wij hebben zelf onze
architect gekozen, zelf samen een plan gemaakt
voor de huizen en we kiezen straks zelf een
aannemer die het project gaat bouwen. Omdat het
project een tijdje stil heeft gelegen vanwege
bezwaren op het bestemmingsplan, hebben we niet
meer voldoende leden en daarom zijn we op zoek
naar een aantal nieuwe kandidaten.
Impressie plan
Oerle-Zuid

Informatiebijeenkomst
Er is een informatiebijeenkomst voor
belangstellenden in d’Ouw School in Oerle.
Datum: 27 september 2012
Aanvang: van 20.00 tot 22.00 uur
We willen dan samen met de architect en de
gemeente Veldhoven meer vertellen over het
project. Er is ook ruim de gelegenheid om vragen te
stellen.
Voorwaarden en procedure:
Gemeente Veldhoven stelt de volgende voorwaarden
waaraan je moet voldoen om lid te mogen worden
van kopersvereniging Oerle voor de sociale
koopwoningen. Je hebt geen eigen woning en bent
momenteel tussen de 18 en 35 jaar oud. Er zijn
geen voorwaarden gesteld aan de leden voor een
vrije sector hoekkavel. Na de informatiebijeenkomst
kun je tot en met 12 oktober een aanmeldingsformulier inleveren bij de gemeente Veldhoven.
Er komt een loting om de volgorde van de nieuwe
leden van de vereniging te bepalen.
Doe mee
Wil je meedoen? Kom naar de informatieavond.
Stel vragen aan ons, stel vragen aan onze
adviseurs, stel vragen aan de architect en stel
vragen aan de gemeente. Schrijf je daarna in.
En vertel het verder aan anderen die mogelijk mee
willen doen.
Tot de 27e!
Kopersvereniging Oerle Zuid, Ted van der Velden
Bouwen in eigen Beheer, Marco Vlemmix

Stand van zaken
Kopersvereniging Oerle heeft, samen met
adviesbureau BIEB en de architect, het definitief
ontwerp afgerond. Er zijn verschillende gevels waar
je uit kunt kiezen en verschillende indelingen van de
woning. De architect (KDV architectuur) zal dit kort
presenteren op de informatieavond.
Over een jaar willen we gaan bouwen. We bouwen
25 starterswoningen (sociale koop) met prijzen van
ca. 175.000 – 194.000 euro vrij op naam en we
gaan drie hoekwoningen op grotere kavels bouwen.
Deze hebben een hogere grondprijs en een richtprijs
van 270.000 tot 330.000 euro vrij op naam. Deze
hoekwoningen moeten nog ontworpen worden
samen met de potentiële kandidaten.

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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4000 jaar Oerle - deel 5
Door Jacq. Bijnen

Plaatsnaam Oerle
Het eerste houvast aan een naam voor het
grondgebied van het dorp Oerle wordt gegeven in
een serie oorkonden uit het midden van de
13e eeuw (1249-1254).
De vroegste vermelding van de plaatsnaam Oerle
staat in een oorkonde, gedateerd 2 juli 1249. In een
vervolgdocument van hetzelfde jaar komt Oerle in
verschillende schrijfwijzen voor: de deken van
Antwerpen bevestigde dat vrouwe Berta van Orle
het halve patronaatsrecht en een derde van de
tienden van Orhle had afgestaan aan haar dochter
Ida, die dit part op haar beurt weer verkocht aan
Floreffe. Achtereenvolgens is er de schrijfwijze Oerle
(1249), Orle, Orhle en Ourle 2x (1249), Urle (1250),
Orle 2x (1250), Vrle 2x (1251), Urle (1254). 1)

Oudste document waarin de
plaatsnaam Oerle (Orle)
wordt vermeld. Het stuk is
gedateerd 2 juli 1249.
(Abdijarchief Postel.
Charters Oerle, nr. 1)
1)

Camps, H.P.H., Oorkondenboek van NoordBrabant tot 1312, De Meierij van
’s-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert),
deel 1, 1979 ’s-Gravenhage, nr. 234, 235, 236,
237, 242, en 254; Abdijarchief Postel, charters
Oerle, nr. 1-6.
2)
Gramaye, J.B., Taxandria; in qua Antiquitates et
decora Regionum … enz, 1610 Bruxellae, p. 98.
3)
Bont, A.P. de, Dialect van Kempenland,
geografische namen, III, 1969 Assen, p.188.
4)
Gramaye, J.B., Taxandria; in qua Antiquitates
et decora Regionum … enz, 1610 Bruxellae, p. 91;
en: Oudenhoven, J. van, Beschryvinge der Stadt
ende Meyerye van ’s Hertogen-Bossche, 1649
Amsterdam, p. 25.

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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Na die tijd wordt officieel Oerle geschreven en in
vrijwel alle oude publicaties (te beginnen in 1610)
valt te lezen dat de plaats Oerle in de volkstaal ook
wel Oers genoemd werd.2) Heden ten dage geldt dit
nog steeds: in schrijftaal Oerle en in spreektaal
veelal Oers (uitgesproken als Oewers).3)
De plaatsnaam Oerle is etymologisch te verklaren
door het eerste lid Oer de betekenis van ’iets groots,
belangrijks, oud of oorspronkelijks’ te geven, en het
tweede lid -le op te vatten als de verzwakte vorm
van lo, loo, dat vaak als ’bos’ wordt verklaard, maar
in werkelijkheid voor het begrip ’open plek in het
bos’ staat. Oerle wil dus eigenlijk zeggen: oude,
open plek in het bos.
Het eerste lid Oer komt ook voor als Oir (in de
betekenis: als zijnde belangrijk of oud). Gramaye
(1610) schrijft hierover dat de voornaamste
plaatsen in de Kempen een naam voeren, beginnend
met Oir, dat de betekenis heeft van erfgenaam,
zoals bij Oirschot, Oirle et cetera, misschien omdat
deze plaatsen indertijd erfgoederen van grote en
geachte personages waren.4)
Het voorkomen van de plaatsnaam Oerle is zeer
oud. Abraham, de eerste aartsvader en eerste
voorvader van de Israëlieten, kwam uit de
Zuid-Mesopotamische stad Ur (= Oer: een oud
continent). Ur lag bij Haran aan de benedenloop van
de rivier de Eufraat, tegenwoordig ’Tell elMukayyar’ genoemd, dicht bij de stad Nasiriyah, ten
zuiden van Bagdad in het hedendaagse Irak.
Over de geboortedatum van aartsvader Abraham
lopen de meningen sterk uiteen: de datering varieert
tussen 2166 en 1906 v.Chr., dus ruim 2000 v.Chr.
kwam de plaatsnaam Oerle reeds voor.

Zandoerle en Kerkoerle (II)
Van oudsher wordt Oerle verdeeld in Zandoerle en
Kerkoerle. In 1355 duikt voor de eerste keer de
naam Zandoerle (Sandoerle) op.5) Prominent staat
de benaming van dit Oerles gehucht in een
wasafdruk van een zegel dat is bevestigd aan een
oorkonde uit dat jaar. Op het zegel staat de
afbeelding van een boom met daaraan hangend een
wapenschild, en op de zegelrand een omschrift in
gotische letters:
+ S’[IGILLUM] COM[M]UNE : LIBERTATIS D’[E]
SANDOERLE (=gemeenschappelijk zegel van de

Afbeelding van het zegel uit
1355 met de vroegst bekende
vermelding van de naam
Zandoerle. (foto: Archief
gemeente ’s-Hertogenbosch,
Historisch Topografische Atlas)

belangrijkste gehucht van Oerle.
En: Kerk-Oers, Kerk-Oerle, omvat de kom van de
gemeente, namelijk Kerkeind (buurt in de omgeving
van de R.K. kerk) en de zogenoemde Straat
(= Kerkstraat, thans Oude Kerkstraat).9)

vrijheid Zandoerle).
De vroegst overgeleverde vermelding van de naam
Kerkoerle (Kercourle) is te vinden in een oorkonde
van 15 september 1312; de inhoud gaat over een
hoeve genaamd Beirct en gelegen in Kercourle.6)
Vervolgens verschijnt de naam Kerkoerle in een
schepenakte van 18 september 1374; het gaat
hierbij over een hoeve, gelegen binnen Kercke-Oerle
aen die strate, grenzend aan het eigendom van
Postel.7)
Vrijwel alle auteurs uit de 17e-19e eeuw geven in
hun beschrijving over Oerle aan dat dit dorp bestaat
uit twee bijzondere buurten, te weten Zandoerle en
Kerkoerle.
De vroegst gedrukte publicatie uit 1610 (Gramaye)
over Oerle maakt melding van Sant-Oyrle en Kerck
oyrle, als zijnde respectievelijk het secundaire en
primaire gedeelte van Oerle, en een volgende auteur
te weten Van Oudenhoven, meldt in 1649 een
verdeling in twee uithoeken, te weten Sandt-Oers en
Kerck-Oers.8)
De dialecticus van de Oerlese taal, A.P. de Bont,
schrijft hierover in 1958: Zand-Oerle, gehucht onder
Oerle, om zijn grootte en zijn verleden is het

Detail van de figuratieve kaart uit 1794, getekend
door Hendrik Verhees.
In het midden de vrijheid Oerle met (de eerste
kaartvermelding van) Zandoerle (Santoers).

5)

Archief gemeente ’s-Hertogenbosch, inventaris
J.N.G. Sassen, Charters en Privilegiebrieven van het
jaar 1191-1826, nr. 121.
6)
Camps, H.P.H., Oorkondenboek van NoordBrabant tot 1312, De Meierij van ’s-Hertogenbosch
(met de heerlijkheid Gemert), deel 2, 1979
’s-Gravenhage, nr. 880.
7)
Abdijarchief Postel, charters Oerle, nr. 34.
8)
Gramaye, J.B., Taxandria; in qua Antiquitates et
decora Regionum … enz, 1610 Bruxellae, p. 98; en:
Oudenhoven, J. van, Beschryvinge der Stadt ende
Meyerye van ’s Hertogen-Bossche, 1649
Amsterdam, p. 28.
9)
Bont, A.P. de, Dialect van Kempenland, meer in
het bijzonder de D’Oerse Taol, II, 1958 Assen,
p. 290, 610 en 763.
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Advertentie in de spotlight

In deze rubriek willen we een adverteerder van
de kleine vaste advertenties uit de Koers van
Oers wat nader belichten. Op deze manier
willen we iets meer te weten komen over onze
adverteerders.
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is:
De voorgevel van de winkel aan de Kromstraat.
Voor deze winter is een groot deel van de collectie al
binnen. Wanneer het weer het toelaat, staan er
schoenen, booties, laarzen en tassen voor u klaar.
Deze winter staat in de ban van warme kleuren,
zoals verschillende bruintinten, okergeel, brique en
natuurlijk zwart. Voornamelijk korte stoere laarzen
en vrouwelijke laarsjes met hakken met bijpassende
tassen. Sneakers voeren dit seizoen, voornamelijk
voor de herfst, de boventoon. Sneakers zijn een
fijne afwisseling voor ballerina's en loafers. Dit
seizoen hebben we enkele sneakermerken in de arm
genomen, dus kom een kijkje nemen!

Zappaz is ontstaan uit de behoefte van de inwoners
van Veldhoven. Want waar was nou nog een
exclusieve schoenenwinkel voor dames te vinden?
Buiten Veldhoven.. Na uitgebreid marktonderzoek is
er zorgvuldig gekozen voor het huidige pand aan de
Kromstraat. Vanaf toen begonnen de eerste
bezoeken aan de schoenenbeurs in Milaan. Nog
steeds bezoekt Zappaz elk half jaar deze beurs om
de mooiste collectie samen te stellen.
Na 3 jaar alleen damesschoenen te hebben verkocht
heeft Zappaz zich uitgebreid met een herencollectie,
met Floris van Bommel als hoofdmerk.
Floris van Bommel, een Brabantse jongen, verstaat
de wensen van de Brabantse man als geen ander;
een mooie, kwalitatief goede schoen met een leuke,
gekke twist.
Tijdens het vijf-jarig jubileum kwam hij zelfs op
bezoek. Om kennis te maken met onze klanten maar
ook om te vertellen over zijn passie. Tijdens dit
jubileum heeft Zappaz ook haar eerste "eigen" lijn
onthuld. Een reeks vrouwelijke schoenen en laarzen
voor een betaalbare prijs. Deze schoenen worden
geproduceerd in het pittoreske Napels. Vanaf dat
moment brengt Zappaz elk seizoen een collectie
"Zappaz-schoenen".
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Voor de heren staan, naast sneakers en schoenen,
laarsjes centraal. Stoere boots, met rits, veters of
gevoerd met wol. Vaak ook nog met bijpassende
riem!
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, kom vooral een
keer langs. Om te kijken of te passen wat lekker zit
en bij u staat. Wij staan altijd voor u klaar met een
lekker kopje Italiaanse koffie!
Tot ziens bij Zappaz

TCO Bivak
We zijn dit jaar met het
TCO bivak naar België,
Kasterlee geweest.

Stichting

Toen we daar vrijdag aankwamen hebben we eerst
onze tenten opgezet en daarna, toen iedereen klaar
was, hebben we de highland games gedaan.
Allemaal verschillende spelletjes.
Die vrijdag avond hebben we 3 workshops gehad
hiphop, rap en graffiti. Toen we klaar waren hadden
ze nog een film opgezet die we konden kijken. Rond
1 uur moesten we gaan slapen. Zaterdag ochtend
eerst ontbeten. Toen werden we in 2 groepen
opgesplitst. De ene groep ging ‘s morgens
survivallen een eindje van ons kamp af; de andere
groep die bleef bij het kamp waar ze konden
Reballen en een parkour konden klimmen van Peer
Survival. In de middag draaiden de groepen om.
Toen hebben we ‘s avonds het TCO spel gedaan;
allemaal verschillende spelletjes en daarna hebben
we het nachtspel gedaan. Was echt leuk! Daarna
hebben we nog een film gekeken. De zondagochtend
moesten we eerst onze tenten afbreken en onze
spullen inleveren, zodat die ingeladen konden
worden. Daarna zijn we gaan zwemmen een stuk
verder van ons kamp af. Het water was best wel
koud. Toen we allemaal terug waren hebben de
leiders nog een keer
gekeken of alles in
orde was. Toen dat
gebeurd was zijn we
weer richting huis
gegaan. Het was echt
een geweldig
weekend!!! En
hiervoor wil ik de
leiding weer
bedanken !!
Groeten
Stan v/d Wildenberg
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Geslaagde straat-BBQ

Film Wouter Verhoeven

18 augustus was het dan zover: de eerste
straatbarbecue van de Nieuwe Kerkstraat was
een feit.
Nagenoeg de hele straat (ca. 70 bewoners) nam
deel aan dit smakelijke en gezellige evenement.
De initiatiefnemer is Ben Schueler (nr 11). Hij had al
geruime tijd het plan activiteiten voor de bewoners
van de Nieuwe Kerkstraat op touw te zetten.
Samen met ‘de mannen’ van nr. 9 en nr. 7 werd
daarom begin dit jaar een Nieuwjaarsborrel met een
klein deel van de bewoners gehouden.
Deze ‘test’ sloeg zo goed aan dat de plannen voor
een straatbarbecue snel waren gesmeed.
Jong en oud nam deel. Mede dankzij het mooie
weer, het springkussen voor de kinderen en de
verzorging van de barbecue door keurslager
Van de Sande was de eerste straatbarbecue van de
Nieuwe Kerkstraat een groot succes!
In het midden,
initiatiefnemer
Ben Schueler

Gratis toegangskaarten
voor film van
Wouter Verhoeven
Op vrijdagavond 19 oktober draait aansluitend
aan de jaarvergadering van OWWO een film van
Wouter Verhoeven in dorpscentrum d’Ouw School.
Er zijn 300 kaarten beschikbaar voor deze
voorstelling die begint om 20.15 uur.
Toegangskaarten zijn gratis af te halen bij
dorpscentrum d’Ouw School en het kantoor van
Rabobank Oerle-Wintelre in Oerle. Indien u een
kaartje heeft afgehaald en hiervan bij nader inzien
geen gebruik maakt, dan stelt de organisatie het op
prijs dat u het kaartje weer inlevert zodat het
beschikbaar komt voor iemand anders.
Wouter is een oud-Oerlenaar die in het verleden
films maakte voor het Liliane Fonds. “Mijn films gaan
over mensen die tegenslagen hebben in het leven,
en die tegenslagen overwinnen.” In ruim tien jaar
filmde hij onder meer in India, Kenia, Bolivia, Peru,
Ecuador, Japan en de Verenigde Staten. Met de film
wil Wouter de ogen van de kijker openen voor
mensen die leven in armoede.

M. v.d. Sande
Vleesproductie

Aan de kinderen
werd ook gedacht

Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761

Van alle gemakken
voorzien.
Sfeerverlichting,
zonnetje, drank,
hangtafels, tuintafels
en stoelen
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, Jaargang 1976, nummer 9
DE FANFARE
De fanfare kan, met haar nieuwe uniformen,
instrumenten en een afdeling hoger, met veel
vertrouwen 1977 tegemoet zien. Het reeds achter
ons liggende 1976 was een veelbewogen jaar voor
de fanfare, zowel wat betreft de activiteiten als de
financiën. Maar we zijn er ook deze keer weer
zonder “kleerscheuren“ van afgekomen. (dat kunnen
we ons ook nog niet permiteren met die nieuwe
uniformen!)
De schone lei, waar we dit jaar mee kunnen
beginnen, hebben we vooral te danken aan onze
eigen gemeenschap. De jaarlijkse
donateursrondgang, die in januari is gehouden,
heeft weer aangetoond dat er méér
muziekliefhebbers en genieters zijn dan in de fanfare
alleen. Met die geldelijke steun blaast ook de
gemeenschap een belangrijke partij mee in onze
vereniging.
Ook het Look, dat ons als verzorgingsgebied is
aangewezen, willen wij vanaf deze plaats hartelijk
danken voor de financiële steun.
Als eerste tegenprestatie werd op zondag 6 februari
j.l. een koffieconcert aangeboden aan de donateurs
en de fans van ons korps. De belangstelling was
overweldigend. Het ligt dan ook in de bedoeling zo’n
gebeurtenis vaker te laten plaatsvinden.
Het plan om de nieuwe uniformen te presenteren
aan de buitenwijken van Oerle, om ook hen te laten
zien waar het geld gebleven is, is letterlijk en
figuurlijk in het water gevallen. Dé weergoden waren
zo slecht gestemd, dat we er dan als verzopen
katten hadden uitgezien, en dat was bepaald niet de
bedoeling. Deze presentatie is naar een bepaald
tijdstip verschoven. Verder willen wij in deze Koers
nog even een belangrijk lid van ons bestuur in het
zonnetje zetten n.l. Toon Verblackt.

Deze man was in november 1976, 40 jaar lid van
onze vereniging deels als muzikant, deels als
bestuurslid. In die 40 jaren lidmaatschap heeft hij
een activiteit ten toon gespreid, die met deze pen
(en ook geen andere) te beschrijven is. Ieder kent
Toon zeer zeker van de oud—papier acties en het
uniformenfonds (kienen) waarvan hij de leidsman is,
en waarmee hij een heleboel werk te verzetten
heeft.
En niet in de laatste plaats zijn wij dank
verschuldigd voor het vice-voorzitterschap, dat hij
thans nog vervult. Hij kan de voorzitter bij
afwezigheid op een kundige en waardevolle manier
vervangen. Voor de bergen werk die Toon verzet
heeft, is hij in november j.l. door de K.N.F. met de
gouden herinneringsspeld beloond.
Wij als korps willen hem nogmaals hartelijk
bedanken voor zijn inzet, en we hopen dat we nog
vele jaren plezier van en met hem mogen beleven.
Langs deze weg willen wij ook nog kenbaar maken,
dat onze eigen Oerse Kapel het oude tenue aan de
wilgen heeft gehangen en nu is gestoken in
prachtige oud—boerenkledij. U zult mettertijd wel
eens in de gelegenheid zijn om dit schoons in
ogenschouw te nemen.
Het bestuur van fanfare St. Cecilia.
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Nieuws van De Hinnikers...

Journey van Eerd Brabants Kampioen!
In het weekend van 18 en 19 augustus waren de
Brabantse Kampioenschappen in Chaam.
Journey van Eerd van
ponyclub De Hinnikers
uit Oerle mocht met
haar pony Knegt’s
Ismarboy starten in de
klasse DL. Journey
heeft de pony pas sinds
april maar ze vormen
nu al een goede
combinatie. Dit blijkt
ook uit de resultaten.
Ze rijden op zaterdag
2 keer foutloos rond
met een goede tijd
waardoor ze op een
mooie 5e plaats
eindigen van de 70 deelnemers. Hierdoor plaatsten
ze zich ook voor de zondag.
Ook op zondag zijn ze goed in vorm want zowel in
de 1e als in de 2e manche blijft deze combinatie
foutloos. Samen met 3 andere deelnemers staat ze
nog steeds op 0 strafpunten. Een barrage moet
uiteindelijk bepalen wie Brabants Kampioen wordt.
Journey zet alles op alles en rijdt met Knegt’s
Ismarboy weer foutloos en een snelle tijd en wordt
hierdoor Brabants Kampioen 2012 springen in de
klasse DL.

Nog meer nieuws van de Brabantse
Kampioenschappen...
Mandy van der Velden sprong met haar pony Swaka
Swaka in de ABL. Ze had een beetje pech omdat ze
een balkje had op de eerste hindernis. Ook de
dressuur liep niet helemaal naar wens aangezien
Swaka veel te veel energie had!

Journey van Eerd reed met haar pony Knegt's
Springlight in de DB op zaterdag naar een mooie 4e
plaats.

Zaterdag 1 september werd op de Hippiade 2012 in
Ermelo de Nederlandse Kampioenschappen pony's
verreden. Journey reed haar pony snel en met
mooie strakke wendingen door het parcours en was
wederom foutloos met een snelle tijd die goed was
voor een hele mooie 3e plaats!

Hierdoor mochten ze door naar de zondag. Op
zondag was de pony wat meer gespannen tijdens de
proef maar eindigde ze toch op een mooie 9e plaats.
Senna van Eerd reed met haar pony Knegt's Namara
in de DL2 een nette proef en eindigde op een mooie
5e plaats.
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Senna van Eerd met haar pony Knegt’s Namara.
Ook zij mochten door naar de zondag. Hier reed ze
weer een hele nette proef. Maar doordat de pony
niet helemaal fit was wegens verkoudheid miste ze
wat aan activiteit en vielen de punten wat tegen. Ze
eindigde op een 16e plaats.
Met zijn pony Golden Boy reed hij wel mooi foutloos
rond in de DB. Hij eindigde op een mooie 12e plaats
en mocht door naar de zondag.
Op zondag reden ze samen weer een foutloze ronde
en eindigde met 137,5 stijlpunten op een 19e plaats.

Michael van der Velden startte met zijn pony
Mazurka in de DM. Hij had wat pech, kwam niet
goed uit bij de hindernis en schoof zo met zijn pony
de sloot in. Jammer, maar het geeft ons wel een
mooi plaatje!

Michael van der Velden met z’n pony Golden Boy.

Verder heeft Nomi van Rooij met haar pony Habibi in
de DB een hele nette proef gereden. Ze had mooie
punten maar plaatste zich net niet voor de zondag
en viel net buiten de prijzen. Heel jammer maar ze
was toch dik tevreden met haar proef.
Haar zusje June van Rooij mocht als reserve ruiter
starten met haar pony Camille in de DL2. Maar zij
hadden hun dag niet, en gaan dus weer goed
oefenen.
Voor Elle van Mierlo met haar pony Apart was dit
haar eerste kampioenschappen. Ze vond het al een
gebeurtenis om hier aan mee te mogen doen.
Danique van der Heijden reed met haar pony Lucky
een nette proef in de CL1. Na afloop was de
combinatie dan ook wat teleurgesteld over de
punten. Vooral omdat er maar liefst meer dan
20 punten verschil was tussen de jury's!
Tom Silkens reed met zijn pony Van Doren's lady
Lonn een mooie proef in de EL1. Hij eindigde op een
mooie 11e plaats.
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Puzzelen: woordzoeker

Schoolnieuws
Elke maand hebben we het
schoolnieuws. Hiermee zetten
we elke keer 1 of 2 klassen
van de basisschool een beetje
in het zonnetje.

Opening van onze
school, door groep 1/2:
Dit deden we allemaal:
Max:
Birgit:
Elke:
Stijn:
Nienke:
Megan:

Britte:
Tim:
Eléonore:
Nova:
Harrie:

Ik vond het spelletje van het
voetbalschieten het leukste.
Ik heb een cakeje versierd met roze en
witte hartjes en roze balletjes.
Ik heb mijn ballon in de lucht gelaten.
Mijn ballon was lichtoranje en die ging in
de lucht.
We hadden frietjes gegeten en een
frikandel.
Met de sponsorloop was ik op het
springkussen geweest en ik deed mee
met de ballonnenwedstrijd. En ik had
van oma’s spek gegeten.
Ik was geschminkt als vlinder en heb de
sponsorloop gedaan.
Ik was als spiderman geschminkt en
cakejes versierd, een broodje frikandel
gegeten.
Mijn nagels waren versierd en ik kreeg
een vlinder op mijn gezicht.
Mijn ballon in de lucht gelaten, met mijn
zusje gespeeld.
Ik heb de ballonnen laten losgaan en op
het springkussen gespeeld.

Wij vonden het allemaal een heel leuk feest!!

De gevonden letters vormen de oplossing van de
puzzel:
__________________________________________

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Tekening
Eleonore
Oplossing woordzoeker: Het is niet alle dagen kermis
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Uitslag kleur/knutselplaat van Juni 2012
“Dagje aan het strand”
Vandaag hebben we weer een winnaar die buiten
Oerle woont. En, die als een paar kinderen voor
haar, de kleurplaat bij haar opa & oma heeft
ingekleurd. Maar sinds ze naar school gaat, is ze
daar niet zo veel meer als voorheen. Dus ga ik dit
keer buiten de dorpsgrenzen op pad. Ik moet in
Meerveldhoven zijn. Om precies te zijn op het adres
Lepelkesweg 2, wat even zoeken is omdat de
voordeur aan een andere straat ligt.
Maar goed, de prijswinnaar is Mara Rutten en is
4 jaar oud.
Ze woont op de
Lepelkesweg samen
met haar vader
Jeroen, moeder Arian
en kleine zusje Izzie
van 2 jaar oud. Bij de
keukentafel hangt een
groot canvas van
Mara en haar zusje…
waar ze me dan ook
meteen op attendeert.
“Kijk,” zegt ze, “dat is
mijn zusje Izzie. Die
ligt nu boven te
slapen.”
Het valt me al gelijk
op dat ze helemaal
niet verlegen is!
Ondanks dat dit de
eerste keer is dat ze
een wedstrijd wint, is
ze niet zenuwachtig of
gespannen, en kletst ze volop! Doordat ze zo open is
en geen moeite heeft om gezellig te zitten kletsen,
heeft ze veel vriendinnetjes. Wel honderd! zegt ze.
Aangezien mijn kladblok dan wel heel snel vol is,
vraag ik haar om de beste vijf daarvan op te
noemen. Dat zijn: Evi, Sylvia, Summer, Savannah
en Guido. Als ze één allerbeste moet noemen is dat
Evi.
Ze is ook creatief, want haar grootste hobby is
tekenen. Daarnaast vindt ze het spelen met Lego
leuk en verkleden. Verkleedkleren heeft ze in elk
geval genoeg!! Ik zie in de speelhoek, tussen al het
andere roze speelgoed, een grote kapstok
staan met wel zeker 10 verschillende
pakken!
Van prinsessenjurken in roze en blauw tot
Mega Mindy toe. Mijn dochter zou helemaal
uit haar dak gaan als ze dat zou hebben
gezien! Het liefst wil Mara er nog meer. Ik
geef je geen ongelijk meid…het is
hartstikke leuk.
Dansen doet ze ook graag. Bij Dédé in Zeelst onder
leiding van Juf Dion. Van al dat dansen, tekenen en
verkleden krijg je natuurlijk honger. Maar als mama
macaroni of iets met paprika klaar heeft gemaakt,
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vergaat die honger snel. Daarentegen schuift ze
haar beentjes heel snel onder de tafel als ze een
hele meloen op haar bord krijgt! Dat vindt ze
namelijk wél lekker.
Gezien haar leeftijd is het
natuurlijk moeilijk om te
zeggen van wie je fan
bent. Maar ze kan me wel
vertellen dat ze, net zoals heel veel meisjes van
haar leeftijd, Mega
Mindy, K3 en Amika
heel leuk vindt. Op
televisie kijkt ze dan
o.a. naar de serie
“Hallo K3”.
Daarnaast kijkt ze naar
Amika op de computer
en wat betreft Dvd’s
kijkt ze graag naar een
Disney film. Die
hebben ze overigens in
overvloed! Dat is ook
een verzameling te
noemen.
Ik ben zowat bij mijn
laatste vraag, wat wil
je worden als je net zo
groot bent als mama.
Het antwoord daarop
zie ik niet aankomen…
ze wil namelijk Cowgirl
worden. Omdat we niet
zeker weten of ze
snapt wat dat is, leggen we dat summier uit. Haar
antwoord blijft onveranderd; Cowgirl!
Als ik mijn cappuccino op heb, vraag ik aan mama
om Mara te omschrijven. Dat is als zijnde spontaan,
lief, heel sportief en sociaal. Klopt helemaal zover ik
heb kunnen zien!
Ze valt nu alleen even stil als ze haar prijs ziet…en is
superblij!! Nou Mara, heel veel plezier met wat je
van de centjes hebt gekocht, en bedankt voor het
interview! Ik vond het gezellig.

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi in en doe hem vóór 1 oktober 2012 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 September 2012’ en druk de pagina af.
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Agenda 2012
September
14
Ophalen plastic afval + groene kliko
15 t/m 19 Kermis in Oerle
15: Opening kermis, aanvang 18.00u
15: Wieler-koers van Oers tbv Team King
bij eetcafé de Kers, aanvang 19.30u.
19
19.00u: Concert Alexanderband met
muziek ensemble Kupalje in d’Ouw School
19
KVO: Kienen om 19.30 uur in
d'Ouw School
21
BIO: filmavond E+F jeugd 18.30-20.30u
22
Ophalen oud papier
24
KVB: Kruiden maken
26
KVO: IVN-wandeling start om 10.30u bij
Gasterij 't Dorpsgenot
27
28
28-29-30

December
7
Ophalen plastic afval + groene kliko
10
KVB: Doe-avond kerst
12
KVO: Kerststukjes maken, om 19.30 uur
in d’Ouw School
16
Harmonie: Kerstconcert in de kerk
16
Chant’Oers: concert in Maxima Medisch
Centrum
17
KVB: Kerstviering
19
KVO: Kerstviering, om 19.30 uur in
d’Ouw School
21
Ophalen plastic afval + groene kliko
22
Ophalen oud papier
28 t/m 30 SHO: fototentoonstelling van bruidsparen

info Horeca: 20.00u in d'Ouw School
Ophalen plastic afval + groene kliko
Harmonie: Cult & Tumult

Oktober
3

KVO: Tombola avond 19.30 uur in
d’Ouw School
7
TCO: Pretpark
10
Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d'Ouw School
10
KVO: Bowlen, 19.30 uur in Flying Bowling
12
Ophalen plastic afval + groene kliko
12 t/m 14 BIO: Kamp gehele jeugd
15
KVB: Hou van Holland spel
17
KVO: Moederdagviering om 19.30 uur in
d’Ouw School
19
OWWO: jaarvergadering in d'Ouw School
aansluitend film Wouter Verhoeven
26
Ophalen plastic afval + groene kliko
27
Ophalen oud papier
27 t/m 31 KVO: Halloween, 19.00 uur,
locatie Fam. Theeuwes
27 t/m 31 Groen en Keurig: Pompoenenplezier met
Halloween
31

info buurtpreventie in d'Ouw School

2013
Januari
3
19
20

TCO: Activiteitenmiddag
Nieuwjaarsbijeenkomst +
Rabovereningingsprijs in d'Ouw School
TCO: Dagje in de sneeuw

Februari
15

TCO: Voorjaarsactiviteit

Maart
22

TCO: Info-avond Braderie

April
7

TCO: Braderie

Mei
November
2

BIO: trainingsweekend

Juni

9
10 of 17

Ophalen plastic afval + groene kliko
TCO: spooktocht ism JOC

7+8

Boergondisch Oers

22+23

TCO: Tieners4Tieners

12

KVO & KVB: Avond in d’Ouw School

23

Ophalen plastic afval + groene kliko

24

Ophalen oud papier

26

KVB: Sinterklaasviering

28

KVO: Sinterklaasavond, om 19.30 uur in
d’Ouw School
Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School

28

Juli
Augustus
8 t/m 11 TCO: Bivak
24

TCO: Afsluitingsfeest

De volgende kopijdatum is

1 oktober 2012
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