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• Naast een Chef-kok nu ook 
een Chef-ober in Oerle 

• “De Eeuwige Jeugd” 
vereeuwigd 

• Hoezo OWWO, Oerle 
bestaat al bijna 4000 jaar 

• Late-Prehistorie in Oerle 
blootgelegd 
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winnaar van de (kinder)optocht 

Winnares van de 
‘Gouden Ondersteek’ 



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

Druk & technische realisatie 

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

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Gezocht: Boeken, platen en cd’s! 
 
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer voor de 
deur. Ook de Koers van Oers is weer van de partij met 
boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens een aantal boeken 
heeft liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
liggen die u nooit meer beluistert, dan kunt u ze altijd 
komen brengen of we komen ze bij u ophalen.  
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog iets 
hebben wat voor ons interessant is. De redactie van de 
Koers van Oers is er blij mee. 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of cd’s;  
neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, ( 040 - 205.32.38.  

Gezocht 

Oppas gezocht 
 
Wij zoeken per direct voor 2 dagen per week 
een oppas aan huis voor onze kinderen. 
Emma is 4 jaar en gaat naar school, Jasper is 
2 jaar en Max is 8 maanden.  
 
Bellen kan op nummer ( 040 - 2364069.  
Esther Buijs (Welle 2) 

Enthousiaste vrijwilligers gezocht! 
 
De Praktische Thuishulp is onderdeel van MEE Zuidoost 
Brabant, locatie Eindhoven en de Kempen en biedt 
ondersteuning aan mensen met een beperking in de 
thuissituatie. Dit doen wij middels het inzetten van 
vrijwilligers. Heb je enkele uurtjes per week of per maand 
de tijd? Dan is dit misschien iets voor jou! 
 
Veldhoven 
• Houd jij van fitnessen ? En wil je dit graag met iemand 

samen doen ? Een 18- jarige jongen met een licht 
verstandelijke beperking en autisme zoekt jou !  

 
Omgeving Veldhoven 
• Jongeman van 23 jaar zoekt een maatje (m, 20-35 jaar) 

om leuke dingen mee te doen. Hij heeft een 
verstandelijke beperking. Samen erop uit, zoals: steden, 
historische gebouwen of festivals bezoeken, fietsen en 
gezellig praten. 1 x per 2 weken, flexibele dagen en 
tijden.  

 
Heb je belangstelling of wil je meer weten over één van 
deze oproepen?  
Neem dan contact op met de Praktische Thuishulp  
( 040-2140373, pth@meezuidoostbrabant.nl.  

Vrijwilligers gezocht 

Ook dit jaar worden er door de jeugd van BIO 
Valentijnskoeken verkocht. Maar omdat Gert Jan 
Verhoeven had aangegeven de koeken niet langer te kunnen 
bakken moesten we op zoek naar een nieuwe bakker en dat 
heeft even tijd nodig gehad. Maar…. we hebben er een 
gevonden en de koeken komen eraan! 
 
Gert Jan: vanaf deze plaats heel hartelijk bedankt voor de 
vele jaren dat je bereid was die koeken voor ons te bakken; 
we waarderen dat bijzonder! En fijn bakker Moeskops dat 
je het koeken bakken voor ons wil verzorgen: we zijn er blij 
mee! Dank je wel. 
  
Dus, beste mensen, nieuwe koeken in een nieuw jasje. Voor 
één koek betaalt u € 1,75, voor 3 koeken betaalt u € 5,-. 
De koekenverkoop vindt plaats op woensdag 13 februari 
vanaf 18.00 uur. 
Wij hopen dat u ook dit jaar weer onze jeugd wil steunen 
door het kopen van de Valentijnskoeken. 
 
Jeugdcommissie B.I.O. 

Verkoop Valentijnskoeken 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

Snerttocht 
 
Het was heerlijk weer die zondag in januari. 
Dat noodde vriendin (met poedel) en mij dan ook uit om 
mee te doen aan de snerttocht, die in Oers georganiseerd 
werd. 
 
Dus vroeg in de middag stap ik bij haar in de auto, wordt 
enthousiast begroet door poedel en gaan we op weg naar 
het startpunt. 
De Nordic Walking stokken liggen op de achterbank voor 
… je weet maar nooit! 
 
We zijn niet de enige die mee willen lopen met de 
snerttocht. Heel wat mensen komen ons al, met formulieren 
in de hand, tegemoet wanneer we bij ‘d’Ouw School’ 
komen van waaruit gestart wordt. 
We sluiten ons aan bij de rij om ons te laten inschrijven en 
de routebeschrijving te krijgen. Er is ook een vragenlijst bij 
met vragen over TV-spots. 
 
Nou .. toevallig zijn zowel vriendin 
als ik niet van die echte TV-kijkers, 
dus laat staan dat we iets brouwen van 
die reclamespots! 
Goed … een enkele kennen we, of 
omdat die al behoorlijk op leeftijd is, 
of omdat die ook regelmatig door de 
ether galmt. 
Maar goed, de prijsvraag is bijzaak voor ons. Het gaat ons 
voornamelijk om de uitgezette wandeling.  
En die is heerlijk! 
 
Door het buitengebied, langs kleine kronkelige en 
hobbelige bospaadjes (wat zijn we blij dat we de stokken in 
de auto hebben laten liggen) en natuurlijk ook over prachtig 
brede dreven.  
Het is volop genieten … zowel voor ons als voor poedel, 
die hier heerlijk los kan rondrennen, maar ons nooit uit het 
oog verliest. 
 

Halverwege de route en juist wanneer onze toch 
ongeoefende beenspiertjes zich laten voelen, staat een grote 
wagen met daarin jongelui, die gul warme koffie, 
chocolademelk en warme wijn uitdelen aan een ieder die 
daar zin in heeft.  
En eerlijk gezegd … zie ik niemand die iets afslaat.  
 
Ook de bankjes, die hier zijn neergezet om moede benen 
een ogenblik rust te gunnen, worden volop benut. Ook door 
ons vanzelfsprekend. 
 
En dan gaat het weer verder door het bos, langs de 
grafheuvels en dan langzaam maar zeker richting eindpunt, 
waar de kommen snert te wachten staan.  
 
Het is al gezellig druk in de zaal, wanneer we daar 
aankomen en de jury is reeds heel hard bezig om de 
formulieren te controleren.  
Ja, wij geven die van ons nog wel af, maar hebben totaal 
geen hoop op een goede beoordeling, tenslotte prijken op 
ons formulier nog veel te veel open plekjes.  
 
Maar goed de snerttocht is heerlijk 
geweest en de routebeschrijving gaat mee 
naar huis, zodat we - wanneer we daar lust 
toe hebben - de tocht nogmaals zelf 
kunnen lopen.  
 
Thea. 

Overpeinzingen 



3 

Bron: koers van Oers jaargang 1980 nr. 3 
 
Er zijn in het leven van een Jong Nederlander 
wel wat hoogtepuntjes. We gaan namelijk wel 
een paar keer per jaar op weekend. Hoe fijn 
zo’n weekend kan zijn, vertellen enkele rakkers 
die op weekend zijn geweest in Reusel. 
 
Op weekend in Reusel 23-24 febr. 
 
We vertrekken om 10 uur en we waren om half 11 bij de 
blokhut in Reusel. Eerst moesten we alle koffers uit de auto 
halen, toen moest Driek de sleutel nog halen en toen 
konden we pas binnen. Nadat we de luchtbedden 
opgeblazen hadden gingen we slagbal doen. Daarna gingen 
we voetballen en gingen we eten. Na het eten moesten we 
groepen maken, en met die groepen deden we ’s middags 
allemaal spelletjes. Enkele spelletjes waren erg leuk zoals 
koekhappen, bal in ’n emmer gooien, spijkerpoepen, in een 
zak voelen en nog veel meer. Toen de spelletjes afgelopen 
waren gingen we naar de bossen, daar moesten we kaartjes 
zoeken en daar stond overal een getal en een kleur op. Toen 
we terug kwamen was het eten klaar. We aten tomatensoep, 
aardappelen met erwtjes en worteltjes en een gehaktbal 
erbij en daarna kregen we nog vla-flip. Na het eten hebben 
we op bed gelegen en liedjes gezongen. 
 
Toen kwam Driek met de pastoor van Oers, die kwam bij 
ons de mis doen. Na de mis deden we een kwis, wie het 
antwoord wist moest heel hard naar de bel lopen en dan 
mocht je het antwoord zeggen. Na de kwis kreeg iedereen 
nog ranja en toen moesten we allemaal naar bed. Toen 
kwam Emmy binnen en die zei: Wie nou nog met een 
zaklamp schijnt moet de zaklamp afgeven. En toen gingen 
we slapen. De volgende morgen waren we om 6 uur op en 
de leiding lag nog allemaal te slapen. Toen zijn we door het 
raam naar buiten geklommen. Na het eten gingen we 
speurtocht doen door het dorp en door het bos. Toen we 
terug kwamen kregen we allemaal friet met knakworst en 
appelmoes. Daarna gingen we weer naar de bossen en daar 
deden we een kwartetspel. Toen we weer bij de blokhut 
waren kregen we een ijsje. En toen kwamen de auto’s weer 
om ons naar huis te brengen. Het was een heel fijn 
weekend. 

Johny en Marcel................ 

Ouw (k)oers Gezamenlijke KBO activiteiten 

Werkgroep Gezamenlijke KBO – Activiteiten. 
 
Ja, eerst was er een Werkgroep voor de Culturele Dag en 
een Werkgroep voor de KBO activiteiten in Veldhoven.  
Deze twee werkgroepen hebben zich gebundeld en noemen 
zich dan ook voortaan; 
Werkgroep Gezamenlijke KBO – Activiteiten. 
 
Zij houden zich dus bezig met alle gezamenlijke KBO 
activiteiten die in Veldhoven plaatsvinden, zoals 
bijvoorbeeld de Muzikale Middag, waarover u elders in dit 
blad meer kunt lezen.  
Ook de Culturele dag heeft hun aandacht en dan denk ik 
weer even aan de oproep, die eerder gedaan werd, over 
bijzondere hobby’s. 
Er zijn al enkele suggesties binnengekomen, maar nog 
steeds is er voldoende plek voor mensen met een bijzondere 
hobby. 
 
Heeft u zo’n bijzondere hobby of kent u iemand met een 
bijzondere hobby, die dat graag op de Culturele dag wil 
laten zien en/of er over vertellen, laat ons dat dan weten op 
de onderstaande adressen; 
• Dhr. Willie Ivits, de Sperwer 23, 5508 KN Veldhoven 
• Dhr. Piet de Greef, Meester Rijkenstraat 17,  

5503 DP Veldhoven 
• Mevr. Rieke Heijnen, Mariaoord 40,  

5503 DD Veldhoven.  
 
Voorbeelden van hobby’s die wij best bijzonder vinden: 
Werken met mozaïek of graveren van glas, uurwerken 
repareren, sieraden maken, poppenkleertjes in elkaar zetten 
of boekbinden.  
Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar zo zullen er nog 
vele te noemen zijn.  
 
Graag krijgen we nog meer reacties van mensen die op de 
Culturele dag in de ochtenduren hun hobby willen laten 
zien.  
 
Werkgroep Gezamenlijke KBO – Activiteiten. 
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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 

 
 
 
 
 
Kromstraat 36e Openingstijden: 
5504 BD Veldhoven di - do 10.00 - 18.00 
Tel. 040-255 30 82 vr 10.00 - 21.00 
www.zappaz.nl za 10.00 - 17.00 

Stille Omgang te Amsterdam 

Stille Omgang te Amsterdam 2008 
"Eucharistie, gave van God voor het leven in de wereld" 
 
In de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 maart 2008 wordt in 
Amsterdam de Stille Omgang gehouden. Duizenden 
mensen, waaronder enkele honderden uit de regio 
Eindhoven, maken op eigen wijze en in stilte samen 
dezelfde tocht door de straten van de Amsterdamse 
binnenstad, na een plechtige eucharistieviering. Volgens de 
kronieken heeft op die plaats in 1345 de wonderdadige 
gebeurtenis zich voltrokken die aangeduid wordt als het 
"Heilig Sacrament van het Mirakel". 
 
Intentie 
Ieder jaar staat de Stille Omgang in het teken van een 
thema, een intentie. Dit jaar staat de intentie in het teken 
van het evangelie. In het evangelie zegt Jezus, met een 
verwijzing naar het manna: "Het echte brood wordt U door 
mijn Vader gegeven; want het brood van God daalt uit de 
hemel neer en geeft leven aan de wereld." Eucharistie, 
communie is brood gebroken voor het heil van de wereld. 
Dat neemt de moeilijkheden van het leven, het lijden, de 
ziekte en de dood niet weg, evenmin als het manna de 
Joden ineens van de woestijn in het beloofde land 
verplaatste. Maar het was wel hun kracht om door te gaan. 
We moeten ons denken vernieuwen, namelijk vertrouwen 
op de Heer die gezegd heeft: "Wie mijn vlees eet en mijn 
bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem." We zouden kunnen 
zeggen: God laat je niet in de steek, God blijft bij je en in 
je. Vandaar dat ook gezegd wordt: 'het echte brood wordt U 
door mijn vader gegeven'. 
 

Bedetocht 
Vanuit de regio Eindhoven wordt naar Amsterdam gereisd 
met touringcars, die op zaterdag 8 maart 's avonds 
omstreeks 21.00 uur zullen vertrekken vanaf een aantal 
opstapplaatsen in Eindhoven en omliggende plaatsen. De 
deelnemers vieren eerst samen de Eucharistie in de 
Krijtberg te Amsterdam. Daarna gaan de deelnemers naar 
het Spui. Hier begint de Stille Omgang om ca. 02.00 uur, en 
duurt zo'n drie kwartier. Omstreeks 03.00 uur is de terugreis 
voorzien, zodat de deelnemers rond zes uur weer thuis 
zullen zijn. 
De deelnamekosten bedragen € 12,00 per persoon (dit is 
inclusief de jaarlijkse contributie à € 2,00). Bent u 
geïnteresseerd om deel te nemen aan de Stille omgang, dan 
kunt u zich tot 1 maart a.s. opgeven bij de plaatselijke 
broedermeesters. Voor regio Oerle is dit:  
Bart Donkers, Oude Kerkstraat 13, 5507 LA Oerle, 
telefoonnummer ( 040-2052107. 
 
Meer informatie  
Graag verwijzen wij ook naar de internetsite  
http://www.stille-omgang.nl. Op deze website vind u alles 
over het Mirakel, de route van de Stille Omgang, en er zijn 
diverse andere internet-verwijzingen te vinden. Het 
"Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, Kring 
Eindhoven en omstreken" organiseert sedert 1930 jaarlijks 
de bedetocht naar Amsterdam. Op dit moment is zij één van 
de grootste van de 70 regionale kringen in Nederland. 

De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

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 St. Cecilia 1907-2007 
DE EEUWIGE JEUGD 

 
We kunnen niet alleen als vereniging maar ook als Oerle 
terugkijken op een zeer geslaagde viering van het 100-jarig 
bestaan. Vele inwoners hebben we mogen begroeten tijdens 
de diverse onderdelen van het jaarprogramma. 
De ruim 20 uur video en 5000 foto’s willen we echter niet 
ongebruikt laten en daarom wordt er op zondag 24 februari 
een middag georganiseerd in d’Ouw School waarbij een 
deel van het materiaal wordt getoond.  
Wie wil niet de beelden zien van de 400 Oerlenaren in de 
Veldhovense Optocht of de grandioze acts tijdens de Oerse 
Avond nog eens herbeleven of de diversiteit van de 
deelnemers aan de Parade “Oerle 100 jaar in beweging” te 
aanschouwen. Ook is er een diapresentatie gemaakt van alle 
activiteiten die tijdens het Jubileumjaar zijn georganiseerd. 
 
De volgende videobeelden zullen worden gepresenteerd: 

14.30 uur Oers in de Carnavalsoptocht Veldhoven 
15.15 uur Oerse Avond 
16.00 uur Openlucht Mis & Parade “Oerle 100 jaar in 

beweging” 
De diapresentatie zal doorlopend getoond worden en ook is 
er een recent samengesteld jubileumboek met ca. 650 foto’s 
aanwezig. 
 
We hopen vele Oerlenaren te mogen begroeten om samen 
nog eens terug te kijken op een geweldig jubileumjaar.  
 
Bestuur Harmonie St. Cecilia  

Video-/fotomiddag Muzikale middag 

Vooraankondiging 
 
Op vrijdagmiddag 11 april 2008 zal er wederom een 
Muzikale Middag georganiseerd worden door de 
Werkgroep Gezamenlijke KBO -Activiteiten.  
 
Deze middag zal plaatsvinden in een zaal van de Kempen 
Campus. 
 
Om er toch vooral verzekerd van te zijn, dat u die middag 
niet zal hoeven te missen, is het verstandig nu reeds deze 
datum in uw agenda of op uw kalender vast te leggen.  
 
Het belooft beslist weer een zeer aangename middag te 
worden.  
 
Dus: Vrijdagmiddag 11 april Muzikale Middag,  

Kempen Campus. 
 
Nadere berichtgeving volgt. 
 
Werkgroep Gezamenlijke KBO - Activiteiten. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Aimy Box, Kapteinlaan 61 
Harrie Kelders, Hoogeind 39 
Nienke Tholen, Hoogeloonsedijk 42 
 
Jubilea: 
Marinus en Marietje Cattenstart, WZC ’t Laar,  
Malvalaan 2 -106, Waalre 
 
Overleden: 
† Wim van den Boomen, echtgenoot van Elly van Selst, 

Kruisstraat 115 (63 jaar) 
† Dominique Brandsma, Severinusstichting (73 jaar) 
† Joke v.d. Velden, levenspartner van Nol Gepkens †, 

Zandoerleseweg 13b (71 jaar) 
 
 
Pastoresteam: 
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
  
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 (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen door 
uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van 16 – 17 februari: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino. 
 
Weekeinde van 23 – 24 februari: 
za  19.00 uur: Vormselviering:  Eucharistieviering met 

vormheer Ponsioen en M. Sanders,  
pastoraal werker (The Unity) 

zo  10.15 uur: Woord- en Communieviering met  
M. Sanders, pastoraal werker.  

 
Weekeinde van 1 – 2 maart: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekeinde van 8 – 9 maart: 
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker. 
zo  10.15 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus). 
 
Weekeinde van 15 – 16 maart: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus). 
 
Vieringen in de Goede Week: 
(nadere invulling van voorganger en koren volgt nog) 
di  19.00 uur: Boeteviering in de H. Caeciliakerk! 

Pastoor W. Smulders 
do  19.00 uur: Witte Donderdag -  

Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
vr   15.00 uur: Goede Vrijdag -  

Kruisweg: pastoor W. Smulders 
      19.00 uur: Goede Vrijdag -  

Viering: pastoor W. Smulders 
za  19.00 uur: Paaswake - Gezinsviering in de  

H. Caeciliakerk. Pastoor W. Smulders en  
M. Sanders, pastoraal werker 

      ??.?? uur: Paaswake - pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Pasen - Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders 
ma 10.15 uur: Tweede Paasdag -  

Woord- en Communieviering met  
M. Sanders, pastoraal werker 

Attentie: 
M.i.v. 1-1-2008 zijn de tarieven voor de misintenties € 10,- 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Een kijkje in de keuken van… 
 
Een amuse die men bij binnenkomst van een restaurant, een 
erg luxe restaurant, krijgt aangeboden, is niet meer dan een 
smaakmakertje. Het bereidt je voor op de lekkernijen die 
nog moeten komen. De amuse van de kerk is de doop, het 
woord van welkom en hartelijkheid, aangeboden niet door 
de chef-kok maar door de gastheer, de restaurantkelner, de 
chef-ober. In die hoedanigheid mag ik u dan ook meenemen 
naar dat deel van de keuken waar deze amuse wordt 
voorbereid: de afdeling van de doopwerkgroep. 
Drie ingrediënten zijn nodig voordat de amuse kan worden 
opgediend. Ten eerste moeten de dopelingen aangemeld 
worden. We hebben de beschikking over twee doopdata per 
maand. De eerste zondag van de maand, dan dopen we in 
de kerk van Sint Jan, en de tweede zondag van de maand 
voor dopen in de kerk van de H. Caecilia. Op beide data 
kunnen maximaal 4 kinderen gedoopt worden, 2 vieringen 
met niet meer dan 2 dopelingen. Doopouders melden zich 
aan bij de doopgroep. Ze krijgen van hen te horen wanneer 
hun kind gedoopt kan worden en wanneer de doopavond is, 
de voorbereidingsavond op de doop. 
Tijdens de voorbereidingsavond, het tweede ingrediënt, 
worden de drijfveren, motieven, besproken waarom mensen 
hun kind laten dopen. Niet als een soort toelatingsexamen 
maar meer om mensen aan het denken te zetten. Wat wil je 
in een doop aan God vragen? Welke hoop, welke 
verwachtingen, leven er omtrent jullie kind in de stilte van 
hun hart, welke angsten en zorgen? Allemaal dingen die in 
de teksten van de doopvieringen terug kunnen komen.  
Dat is het eerste deel van de avond en dat kan heel gezellig 
zijn, als verhalen worden verteld hoe de verwondering en 

de vreugde was bij de geboorte, maar ook intiem en 
diepgravend, wanneer mensen vertellen dat het bij hen niet 
allemaal van een leien dakje is gegaan, als duidelijk wordt 
dat een kind ook een geschenk is. Het tweede gedeelte van 
de avond is dan vooral technisch van aard. De volgorde van 
de viering wordt doorgenomen en de ouderparen wier 
kinderen samen gedoopt worden, maken afspraken omtrent 
het boekje. Ze krijgen dan ook een doopdiskette mee 
waarmee ze samen het boekje in elkaar kunnen zetten. 
Het laatste ingrediënt voor de amuse speelt zich af 
voorafgaande aan de doop. Alles moet worden klaargezet; 
doopvont, stoelen, paaskaars en standaards voor de 
doopkaarsen, chrisma voor de zalving en een handdoek om 
de dopeling weer af te drogen. 
In een restaurant wordt de amuse zelf aangeboden door de 
chef ober. Zo is ook de doop het werk van de pastoor maar 
een goede voorbereiding is van het allergrootste belang. En 
dat is het werk van de doopgroep. Het is dan ook belangrijk 
dat er enthousiaste mensen in de doopwerkgroep zitten. En 
zo was het dan ook in de parochie H. Drie-Eenheid. Toch 
hebben veel leden van de werkgroep het voorbije jaar laten 
weten aan iets anders toe te zijn en te willen stoppen. En dat 
mag natuurlijk. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden 
van de werkgroep. Met enige nadruk: we zijn echt op zoek 
naar nieuwe leden voor de werkgroep! 
 
Voor informatie over de keukenbrigade, sectie doop, kunt u 
terecht bij: 

uw chef-ober 
Wil Smulders 
pastoor@parochiehdrie-eenheid.nl 
( 040 - 205 13 50 
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Met Rabo RendeMix kans op meer 
rendement 
 
Mensen met een mooi bedrag op de spaarrekening 
verwachten een flinke opbrengst van dat spaargeld. Maar 
met de huidige rentestand blijft de opbrengst vaak beneden 
de verwachting. Beleggen biedt kans op meer rendement. 
Ook als men gereserveerd tegenover beleggen staat. “Rabo 
RendeMix brengt sparen en beleggen bij elkaar”, zeggen 
Angela Jansen en Fien van der Meijden, beide adviseur 
Particulieren bij Rabobank Oerle-Wintelre. 
 
Spaarbuffer behouden 
"Bij de Rabo RendeMix wordt aan de huidige 
spaarrekening een beleggingsfonds gekoppeld. Op de 
spaarrekening blijft het geld staan dat de klant achter de 
hand wil houden. Met deze spaarbuffer kan je onverwachte 
uitgaven prima opvangen. Op de andere rekening wordt het 
bedrag gestort om mee te beleggen", legt Angela Jansen uit. 

Adviesgesprek 
Om zo goed mogelijk aan de wensen van de klant te 
voldoen, adviseert Fien van der Meijden om altijd eerst een 
adviesgesprek te hebben. "Klanten willen niet ieder 
moment met beleggen bezig zijn. Gelukkig legt u al het 
werk met de RendeMix in handen van experts, die daar 
dagelijks mee bezig zijn. Ook willen klanten met beleggen 
niet te veel risico lopen. Binnen RendeMix is altijd een 
mixfonds te vinden dat precies bij de klant past. De 
risicometer bij de Financiële Bijsluiter geeft voor 
RendeMix de indicatie vrij groot aan. Tenslotte kan ik u 
nog melden dat u al met kleine bedragen vanaf 25 euro kunt 
beleggen. In een gesprek zet de Rabobankadviseur al dit 
soort zaken keurig voor u op een rijtje." 
 
Is dit interessant voor u? Maak dan een afspraak met een 
van onze adviseurs op ons kantoor in Oerle of ons kantoor 
in Wintelre. 
U kunt bellen met telefoonnummer ( 040- 205 58 60. 
 
NB : Rabobank Oerle-Wintelre heeft vanaf nu een eigen 
lokale banksite. Deze kunt u raadplegen via 
www.rabobank.nl/oerle-wintelre. 

Rabo Rendemix 

Oegandese delegatie in Oerle 
 
Afgelopen juli heeft de seminarist Sander Kesseler met  
17 jongeren uit ons bisdom een bezoek van 4 weken mogen 
brengen aan Oeganda. Dit was in het kader van het jaar van 
de evangelisatie.  
 
De eerste anderhalve week zijn zij daar gastvrij ontvangen 
door een Katholieke beweging in een klein dorpje vlak bij 
de stad Mbarara. Zij hebben daar een cursus gevolgd samen 
met Oegandese en Keniaanse mensen. In deze cursus 
hebben leerden ze hoe de mensen in Oeganda met het 
geloof omgaan, wat de obstakels zijn en waar er kansen 
liggen. Na deze cursus zijn ze naar het armste deel van 
Oeganda gegaan. Dit ligt tegen de grens van Congo aan. 
Hier zitten ook veel vluchtelingen uit Rwanda. Ze hebben 
daar verschillende dorpjes, parochies, scholen en 
verzorgingsinstellingen bezocht.  
 
Nu brengt een delegatie van Oeganda een tegenbezoek 
gedurende de vastentijd. De delegatie zal bestaan uit  
11 studenten en een priester. Deze priester gaf ook de 
cursus in Oeganda. Op zondag 2 maart zal deze delegatie 
Oerle bezoeken. De priester zal samen met pastoor  
Wil Smulders voorgaan in een Eucharistieviering. Dit zal 
een speciale themaviering zijn in de St Jan de Doperkerk 
van de parochie Heilige Drie-eenheid in Oerle.  
 
Aanvang van de viering is 10.15 uur. 

Oegandese delegatie in Oerle 
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4000 Jaar Oerle 

In Oerle worden plannen gemaakt voor een volksfeest in 
2011 onder het motto: 
 
4000 JAAR OERLE 
 
Oktobernummer 2007 (40ste jaargang) van de ’Oerle-
glossy’ Koers van Oers deelde opvallend vanaf de cover 
mede: Nog een paar jaar en dan vieren we het 4000-jarig 
bestaan van Oerle. Meer hierover was binnenin te lezen  
(p. 26-27): We gaan een jubileumjaar organiseren in ons 
dorp! In 2011 vieren we dat Oerle 4000 jaar oud is. Alle 
verenigingen hadden tijdens de jaarlijkse OWWO-
bijeenkomst enthousiast gereageerd op het nog prille plan 
dat opmerkelijk genoeg uit meerdere kokers tevoorschijn 
was gekomen. (OWWO = Oerle wordt weer Oers) 
Refereren aan de geschiedenis van de eigen woonplaats is 
zinvol en mag - mits in bescheidenheid - gerust een tikje 
chauvinisme in zich hebben.  
 
Oerle 4000 jaar 
Vele steden, dorpen en gemeenten organiseerden ooit een 
jubeljaar, waarin zij de stichting of de ouderdom van hun 
nederzetting herdachten. De these van 4000 jaar Oerle is 
gebaseerd op de eerder stout- dan overmoedig te noemen 
redenering dat binnen de grenzen van Oerle cultuurobjecten 
bestaan die onweerlegbaar vanaf omstreeks 2000 jaar 
v.Chr. (Neolithicum) dateren. Uiteraard wordt hier gedoeld 
op de vroegste voorhistorische graven van Toterfout en 
Halfmijl, waarmee voor Oerle het begin van de prehistorie 
kan worden aangevangen. De percelen waar deze oudheden 
zich bevinden, blijken te liggen in een gebiedje dat circa 
3000 jaar later (in A.D. 1249) met de naam Oerle zou wor-
den aangeduid. Hoewel er in de periode Neolithicum tot de 
eerste vermelding van de naam Oerle archeologische 
vondsten bekend zijn, kan niet worden gesproken van een 
soort permanente bewoning. De weg van prehistorie tot 
middeleeuwen kent teveel (en lange) duistere perioden 
waarover slechts sporadisch geschreven bronnen of 
archeologische gegevens voorhanden zijn. Ook het beter in 
te vullen tijdsbestek van 1249 tot het begin van het 
internettijdperk (rond het tweede millennium na Chr.) kent 
’gaten’, waarover niet alleen de schriftelijke bronnen, maar 
ook de bewoningssporen verloren zijn geraakt.  

Het motto ’Oerle 4000 jaar’ verbindt de hedendaagse 
inwoners van de Veldhovense wijk Oerle met de eerste 
mensen die hun sporen op het grondgebied van Oerle na-
lieten.  
Doorgaans wordt de leeftijd van een stad of dorp bepaald 
vanaf een eerste schriftelijke vermelding. Sommige 
plaatsen (en zeker niet de minste) baseren hun ouderdom 
echter op archeologische getuigenissen: zo noemt Trier zich 
- verwijzend naar sporen van bewoning uit de prehistorie - 
de oudste stad van Duitsland (zelfs de oudste stad van de 
wereld!), en Tongeren - met haar Romeinse historie - de 
oudste stad van België. Er bestaat echter geen reden - en er 
wordt evenmin naar gestreefd - Oerle te zien als de oudste 
nederzetting van de Lage Landen.  

Dit lage heuveltje - door archeologen ’Lambertsbergje’ 
genoemd - is het restant van een voorchristelijke, uit het 
Neolithicum (omstreeks 2000 jaar v.Chr.) daterende 
begraafplaats, gelegen op de Kleine Halfmijl, en is thans 
beschermd Rijksmonument. 
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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 

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

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

Aanmelding leerlingen 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
 
Zoals gebruikelijk in het begin van het kalenderjaar is er 
ook nu weer de mogelijkheid tot inschrijven op de 
basisschool. Voor de kinderen die in de zomer of volgend 
schooljaar 4 jaar worden is er de mogelijkheid om in te 
schrijven. Kinderen mogen voorafgaand aan hun  
4e verjaardag een vijftal keren naar school om te wennen. 
Dit kan in overleg met de leerkracht worden afgesproken. 
Voor de basisschool is het fijn om voorafgaand aan de 
planning van het volgend schooljaar te beschikken over de 
inschrijvingsgegevens, zodat daar rekening mee kan 
worden gehouden. 
 
Om in te schrijven zijn er een tweetal dagen vastgelegd: 
• maandag 25 februari 2008: 16.00u tot 17.00u 
• woensdag 27 februari 2008: 13.00u tot 14.00u 

 
Op school zijn inschrijfformulieren die ter plekke of thuis 
kunnen worden ingevuld en als u het prettig vindt om met 
uw kind een rondje door het gebouw te wandelen kan dat 
ook. 

Geiten-kijk-dagen 

Geiten-Kijk-Dagen 2008 
 
Ook dit jaar worden de Geiten-Kijk-Dagen weer 
georganiseerd. Vorig jaar werd onze melkgeitenhouderij in 
Oerle (Veldhoven) door maar liefst 7000 opa’s, oma’s, 
papa’s, mama’s en kindjes bezocht. Dit jaar zullen deze 
open dagen iedere zondag plaatsvinden vanaf de eerste 
zondag na Carnaval (10 februari) tot en met Moederdag  
(11 mei). Vanaf 13.30 tot 17.00 uur is ons bedrijf open voor 
bezoekers. Iedereen die geïnteresseerd is in de 
geitenhouderij, graag eens wil zien hoe een lammetje 
geboren wordt, lammetjes de fles wil geven, lekker op het 
boerenterras wil geniet van o.a. een bakje koffie en een 
stukje geitenkaas of wil spelen in de (indoor)speeltuin en 
knuffelhoek is dan van harte welkom. 
 
In deze periode zullen ongeveer 1000 lammetjes geboren 
worden dus er is van alles te beleven bij ‘t geitenboerke. 
 
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.geitenboerke.nl 
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Landbouw op de [grond]kaart  

Landbouw op de [grond]kaart 
 
Met deze titel zal er op 6 maart een bijeenkomst gehouden 
worden voor alle belanghebbenden die grond in het gebied 
van de Landinrichting Oerle-Wintelre hebben liggen.  
De bijeenkomst wordt gehouden in d’Ouw School en de 
zaal is vanaf 20.00 uur open waarna de bijeenkomst om 
20.15 uur zal aanvangen. 
 
In deze tijd wordt de landbouw gekenmerkt door een 
stevige dynamiek. De schaalvergroting heeft stevig 
doorgezet de laatste jaren, maar ook de verbrede landbouw 
wordt steeds professioneler van opzet. 
Anderzijds is het zo dat er ook ondernemers zijn die 
besluiten hun bedrijf te beëindigen.  
Eens in de zoveel tijd is het dan zinvol te bekijken of de 
kaarten opnieuw geschud kunnen worden. Ontwikkelende 
bedrijven krijgen dan meer speelruimte, natuur en milieu 
komen aan hun trekken en ook andere belangen worden 
zorgvuldig afgewogen. 
In het gebied Oerle-Wintelre speelt dit natuurlijk ook. Deze 
bijeenkomst beoogt de aanwezigen zicht te geven op de 
huidige situatie in het gebied en gedachten aan te reiken op 
welke wijze we mee zouden kunnen bewegen in onze 
dynamische samenleving. 
 
Agenda: 
1. Opening door technisch voorzitter Dhr. M. Renders, 

directeur Rabobank Oerle-Wintelre. 
2. Dhr. W. de Laat van de landinrichtingscommissie geeft 

een beschrijving van het gebied. 
3. Dhr. H. de Bie van Rabobank Nederland gaat in op de 

ontwikkelingen die de agrarische sector doormaakt en 
voor welke taakstellingen zij staat. 

4. Dhr. G. Willems van ZLTO advies schets aan de hand 
van een voorbeeldbedrijf de invloed van de huidige 
situatie in het gebied op de efficiency en rentabiliteit 
van de agrarische bedrijven en beschrijft een 
droombeeld van de toekomst waarin dit bedrijf een 
duurzame bijdrage aan de samenleving zal geven. 

5. Discussie / vragen. 
6. Aanbevelingen en afsluiting door de voorzitter. 
 
 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Rabobank 
Oerle-Wintelre en ZLTO afdeling Eersel/Veldhoven. 

Veldhovens Spektoakel 

Goededag lezer; 
 
Op vrijdag, zaterdag en zondag 14-15-16 maart wordt in 
Veldhoven weer het Veldhovensspektoakel georganiseerd 
na het grote succes van 2007, ook dit jaar staan er weer de 
grote namen. 
 
14 maart; Albert Heijn 't Look artiestenspektoakel  

[info Albert Heijn 't Look.] 
 
15 maart; Het Veldhovensspektoakel feest van herkenning 

met muziek uit de jaren 60,70 & 80 met live 
band Boulevard en Albert West en live act van 
Meat Loaf [look a like].  
Dit feest is voor 25+, aanvang 20.30 uur. 

 
16 maart; Het artiestengala met grote namen zoals  

Nick en Simon, André Hazes junior,  
Roxanne Hazes, Thomas Berge en de beste 
liveband van Nederland; Fragment. 
Zaal open vanaf 15.00 uur. 

 
Dit Veldhovensspektoakel en Artiestengala wordt gehouden 
in sportcomplex de Heiberg aan de Heerseweg 49 in 
Veldhoven en wordt georganiseerd door twee 
horecaondernemers, één uit Veldhoven en één uit Wintelre. 
Bezoek onze website maar eens 
www.veldhovensspektoakel.nl  
 
Contactpersoon is: 
 
Victor de Kort 
GSM 0654321744 
E-mail: ekkersplaza@planet .nl 
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Het interview 

Ik heb nooit een hekel  
aan werken gehad 

 
Op elfjarige leeftijd verliet ze de lagere school om thuis 
op de boerderij mee te werken. Erg vond ze dat niet, 
nooit heeft ze een hekel aan werken gehad. En dat je er 
oud mee kunt worden bewijst Dora van Mol-Olislagers. 
Dit jaar hoopt ze haar 96ste verjaardag te vieren. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Het gezin Olislagers woonde op Toterfout en telde twaalf 
kinderen. Dora moet even nadenken, maar dan kan ze ze 
nog allemaal opnoemen. Ze was de zesde in de rij. “We 
hadden ongeveer zeven koeien en enkele hokken met 
varkens. En drie kippenhokken. De eieren werden 
verkocht.” Soms werd er een varken geslacht. “Slager 
Hannes van Joanekes kwam aan huis slachten. Wij stonden 
er dan bij te kijken, dat was vroeger heel gewoon. 
Tegenwoordig kunnen ze zoiets niet meer aanzien.” Wat 
was voor Dora het lekkerste stukje van het varken? 
“’s Morgens spek in de pan, dat vond ik het lekkerst. Na het 
melken werd er gegeten. De pan met spek stond dan 
midden op tafel. Soms lag het grootste stuk spek aan mijn 
kant. Als ik dat dan wilde pakken zei ons moeder: je mag 
het grootste stuk niet pakken, dat is voor de jongens. De 
jongens waren ouder en die moesten thuis harder werken.” 
 
Pensionaat 
 
Tot haar elfde jaar bezocht Dora de lagere school. Tijdens 
het middaguur ging ze naar het pensionaat. “Daar ging ik 
heen om aardappels te schillen. Ik was er blij mee. Zo kon 
ik tussen de middag in het dorp blijven in plaats van onder 

de hete zon naar de Toterfout op en neer te lopen. Toen ik 
van school af mocht was ik blij. Ik leerde niet graag. En aan 
werken heb ik nooit een hekel gehad. Thuis maakte ik zult 
en worst. Het voer voor de varkens kookte ik. Ook voerde 
ik de koeien en de varkens en ik hielp met het doen van de 
was. De hokken werden door mijn broers schoongemaakt. 
Toen wij klein waren had ons moeder een huishoudster.” 

 

Bidden 
 
Na het eten werd er gebeden in huize Olislagers. “We 
moesten dan knielen op de tegelvloer. ’s Avonds moesten 
we ook nog langs het wijwaterbakje, een kruisje maken en 
dan naar bed. Ook toen mijn broers al achttien waren 
moesten ze nog meebidden. De jongens sliepen op de 
opkamer. Ik sliep samen met de huishoudster in een 
bedstee. Als we dan weer opstonden, werd het 
morgengebed gebeden.” 
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Belangstelling voor de 
Veldhovense politiek?

Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl

Secretariaat: Biezenkuilen 90, 5502 PG Veldhoven, 
( 040-2539663, fractie@cda-veldhoven.nl

Vlakbij de boerderij van Olislagers woonden twee oompjes, 
Hem en Jan Schippers. Ook zij waren boer. “Ze hadden een 
huishoudster, en Harrie van Mol deed er het boerenwerk. 
Hij kwam bijna dagelijks langs onze boerderij, zo raakten 
we aan de praat. We konden goed met elkaar overweg, 
Harrie was een heel rustige mens. We trouwden toen ik 40 
was, Harrie was toen 47. We hebben de bruiloft gevierd bij 
de Kers, samen met de familie van beide kanten.” 
 
Zandoerleseweg 
 
De oompjes waren inmiddels overleden. Dora en haar man 
Harrie betrokken samen de boerderijwaar ze nog vijftien 
jaar geboerd hebben. “Harrie heeft altijd met het paard 
gewerkt. Hij was een secure, rustige mens. Toen we stopten 
met boeren trokken we naar de Zandoerleseweg.” 
Kinderen zijn er nooit gekomen. “Daar heb ik geen spijt 
van gehad. We zaten er niet om verlegen, ook al niet 
vanwege onze leeftijd. Ook heb ik nooit de behoefte gehad 
om naar het klooster te gaan. Een van mijn zussen ging wel 
naar het klooster. Eén broer is broeder-missionaris 
geworden, en een andere is als priester naar Belgisch 
Congo vertrokken.” 
 
Dertien jaar geleden is Harrie overleden. ”Hij was 
versleten. Hij is een rustige dood gestorven, zo zou ik ook 
willen sterven.” Vroeger was Dora lid van de 
Boerinnenbond. Ze heeft er nog in het bestuur gezeten. “Nu 
ben ik nog steeds lid van de bejaardenbond. Ik probeer het 
allemaal nog bij te houden. Maar de krant heb ik 
kortgeleden opgezegd. Ik ken toch niemand meer die er in 
staat, en ik kan niet veel meer onthouden.” 

 
Groenendaal 
 
Sinds drie jaar woont Dora in zorgcentrum Groenendaal in 
Vessem. “Eerst had ik mij bij Merefelt aangemeld. Maar de 
zaal en de kamer lagen ver uit elkaar en buiten moest ik ook 
nog een stenen trapje op. Dat zag ik niet zo zitten, dus dat 
heb ik toen afgezegd. Hier in Vessem zit ik goed naar mijn 
zin. Sinds ik hier woon ben ik al drie keer gevallen, maar ik 
heb nog nooit iets gebroken. Nu loop ik voortaan met een 
rollator.” 

 
Er wordt voor de bewoners veel georganiseerd in 
Groenendaal. “Ik doe overal aan mee. Kienen, 
geheugentest, bloemschikken, en gym voor zover ik nog 
kan. Bijna elke avond ga ik in de zaal kaarten. We zijn met 
een vast clubje van zes personen. Het gaat bijna altijd door. 
We rikken dan, dat kan ik nog goed. In anderhalf uur 
komen we de avond mooi door. Je hoeft je hier niet te 
vervelen. En ik heb hier goede buren. Als we elkaar nodig 
hebben, dan zijn we er.” En dat Dora inderdaad goede 
buren heeft blijkt wel tijdens het interview. Buurvrouw 
mevrouw Dankers komt een lekker worstenbroodje brengen 
voor Dora. 

 

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 

Gezellig een potje kaarten in de zaal bij Groenendaal. 



14 

Met deze brief willen we u graag op de hoogte brengen van 
het archeologisch onderzoek dat wij momenteel op het 
terrein Veldhoven-West, deelgebied Oerle-Zuid, uitvoeren. 

 
Het gehele plangebied Veldhoven-West beslaat 300 
hectaren. Deze zullen de komende 15 jaar gefaseerd 
ontwikkeld worden. Omdat in Nederland archeologisch 
onderzoek wettelijk deel uitmaakt van de ruimtelijke 
planvorming, heeft de gemeente Veldhoven het 
Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC) van de 
Universiteit van Amsterdam opdracht gegeven voor het 
archeologisch onderzoek van fase 1.  
 
Het veldwerk vindt plaats van 15 januari tot en met  
21 maart 2008. De verwachting is archeologische resten te 
vinden uit de perioden Late-Prehistorie, Romeinse tijd en 
Middeleeuwen. In het gehele plangebied kunnen 
archeologische resten bewaard zijn. Door de aanwezigheid 
van een oud akkerdek is de kans groot dat die resten 
bovendien goed bewaard zijn gebleven. Om de sporen en 
vondsten te onderzoeken worden lange sleuven getrokken 
die zorgvuldig in kaart worden gebracht. Als uit die sleuven 
blijkt dat het plangebied inderdaad belangwekkende 
archeologische resten bevat, kan besloten worden een 
uitgebreide opgraving uit te voeren.  

In dat geval wordt de veldwerkperiode na maart verlengd. 
De sporen die de archeologen verwachten, kunnen bestaan 
uit zogenaamde nederzettingssporen zoals waterputten, 
paalgaten, kuilen en greppels. Maar ook begravingen en 
vuursteenvindplaatsen kunnen gevonden worden. Daarnaast 
is men geïnteresseerd in het gebruik van het landschap door 
de bewoners van die tijd. Dat geeft inzicht in hun leef- en 
denkpatroon.  
 
We vinden het als gemeente belangrijk u op de hoogte te 
houden van het onderzoek en de bevindingen. De 
archeologen werken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 
en wij rekenen erop dat het veldwerk geen extra overlast 
voor u met zich mee zal brengen. Wel willen we u de 
volgende gunst vragen. Archeologisch onderzoek trekt vaak 
veel bekijks, dat is zeer positief. Helaas komt het ook voor 
dat de werkputten door mensen met de verkeerde 
bedoelingen worden bezocht. Veelal gebeurt dit ’s avonds 
en ’s nachts, als er niet gewerkt wordt.  
Voor het onderzoek is het van groot belang dat er geen 
informatie verloren gaat door dergelijke bezoekers en we 
willen u dan ook vragen onraad te melden bij de politie op 
nummer 0900-8844.  
 
Wat de archeologische bevindingen betreft, willen we u 
graag wijzen op de website www.aacprojectenbureau.nl, 
waar vanaf begin februari informatie te vinden is over het 
onderzoek en de voorlopige resultaten.  
 
Het is niet toegestaan de opgraving zonder begeleiding van 
archeologen te betreden. Bij veel belangstelling van 
omwonenden organiseren wij graag een rondleiding. Als u 
interesse heeft in een dergelijk bezoek willen we u vragen 
dat kenbaar te maken via een e-mail aan  
Mevr. drs. Ceciel Nyst van het AAC: c.l.nyst@uva.nl.  
 
Als het veldwerk inderdaad na maart wordt verlengd, dan 
zullen er publieksrondleidingen of open dagen 
georganiseerd worden.  

Ingezonden brief 
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en 
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

040-212 8 212  www.eclips-uitvaart.nl

Slikdijk 16    Wintelre

Koken met de koers 

Oosterse gamba’s voor 6 personen 
 
Ingrediënten: 
 
150 gram veldsla 
3 eetlepels arachide olie 
36 grote gamba’s 
flinke mespunt rasp van een citroen 
5 teentjes knoflook 
6 grotchampignons 
1 eetlepel ketjap asin 
1 eetlepel gembernat 
peper en zout 
 
Bereiden: 
 
Maak de gamba’s schoon door de schaal en het darmkanaal 
te verwijderen. Laat het staartje er voor de sier aanzitten. 
Borstel de champignons schoon en snijd ze in plakjes. 
Verhit de olie in een pan. Bak de gamba’s rondom 
goudbruin en bestrooi ze met peper en zout. Draai de 
warmtebron lager en voeg de citroenrasp toe. Pers de 
knoflook oven de gamba’s uit. Voeg de champignons toe. 
Blus met de ketjap en het gembernat. Laat de gamba’s in 
ongeveer 6 minuten verder garen. Verdeel de sla met de 
gamba’s en de saus over de borden. Lekker met frietjes en 
een salade........ 
 
Smakelijk eten........... 

Er-op-uit agenda 

Beste lezers, 
 
Mochten er activiteiten zijn in jullie wijk, die voor heel 
Veldhoven interessant zijn, dan zou het leuk zijn als jullie 
deze aanleveren aan de VVV er-op-uit agenda! 
Deze agenda wordt goed bezocht in Veldhoven! 
Het online invulformulier hier voor kunt u vinden op de 
website: 
http://www.vvv-veldhoven.nl/eropuit/agenda.html 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lia Verheijen 
----------------------------------------------------------------------- 
VVV Veldhoven  
 
Bezoekadres: Meiveld 2, VELDHOVEN  
Postadres: Meiveld 2, 5501 KA, VELDHOVEN  
Telefoon: +31 (0)40 2553755  Fax: +31 (0)40 2537785 
E-mail: info@vvv-veldhoven.nl 
Internet: www.vvv-veldhoven.nl  
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Verslag evaluatieavond 

Evaluatie pompoenenplezier met Halloween 2007 
 

‘Samen zetten we iets moois neer!’ 
 
Twaalf aanwezigen lieten op 25 januari 2008 het 
Pompoenenplezier met Halloween 2007 nog eens de revue 
passeren. Een aantal opmerkingen op een rijtje. 
 
De organisatie roemt de grandioze deelname vanuit de 
Oerlese bevolking. Ook was het heuglijk om te constateren 
dat velen per fiets de route hebben gereden en de auto 
hebben laten staan. Debet hieraan waren wellicht ook de 
borden bij de invalswegen waarop stond dat Oerle 
gedurende het pompoenenplezier moeilijk bereikbaar zou 
zijn. Kennelijk had ook de politie de borden gelezen, de 
Hermandad heeft zich namelijk niet laten zien. Ook 
achteraf is er geen reactie meer van de politie geweest, wat 
de organisatie betreurde na alle commotie na afloop van de 
editie 2006. 
 
Veel aanwezigen hadden de evaluatieavond liever korter na 
het pompoenenplezier gehouden. Nu zit het bovendien te 
dicht bij carnaval. Wellicht verklaart dit ook de magere 
opkomst. 
 
Vanuit de Janus Hagelaarstraat komt de vraag of men er op 
deze manier mee moet doorgaan. Men stelt vast dat de 
rivaliteit stijgt en daarmee de druk op de bewoners ook. De 
algemene conclusie is echter dat dit niet de insteek moet 
zijn. Iedereen is het eens met de stelling: je presenteert je 
als dorp; samen zetten we iets moois neer. 
 
De Clementinalaan had lering getrokken uit de editie 2006: 
men wilde in 2007 niet meer die lange rijen wachtenden, 
terwijl de regen uit de hemel gutst. Reden om in 2007 de 
creatie open te gooien zodat bezoekers vrijmoedig konden 
in en uit lopen. 
 

De KVO meldt dat men erover denkt het komende jaar niet 
meer als vereniging deel te nemen. En dat niet alleen omdat 
de gemeente hun pompoenenveld omgeploegd heeft. Veel 
KVO-leden willen ook individueel aan het 
pompoenenplezier meedoen, en dat gaat niet samen met de 
clubdeelname. Zij zouden het op prijs stellen dat dit jaar 
een andere club of vereniging de opening wil doen. Het is 
niet bekend of de gemeente het omgeploegde veld zal 
inzaaien met pompoenenzaad. 
 
Het idee wordt geopperd om alle verenigingen nog eens aan 
te schrijven om in 2008 mee te doen aan het 
pompoenenplezier. 
 
De openingstijden van de creaties: vaak stonden om  
17.30 uur al bezoekers voor de deur van het 
pompoenenmuseum, terwijl het personeel dan nog thuis 
achter een bord dampende pompoenensoep zat. Je kunt wel 
een aanvangstijd aangeven, maar de mensen komen toch 
eerder. De Clementinalaan is op zondagmiddag ook maar 
open gegaan omdat men steeds bezoekers zag komen. Ook 
werd er in de Clementinalaan veel gevraagd naar 
routebeschrijvingen, vooral door mensen die vanuit de 
richting Veldhoven naar Oerle kwamen en als eerste de 
Clementinalaan aandeden. 
 
Advies aan de organisatie: houd de nummering op de 
routebeschrijving gelijk aan het nummer van de creatie. 
Tussenliggende aanwijzingen op de routebeschrijving 
kunnen eventueel van een letter worden voorzien. 
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Nog een advies: maak een e-mail adres aan voor de 
organisatie. Sommige bezoekers vragen zelfs of er een 
website is. 
 
De hekken waren een verademing voor de mensen uit de 
Clementinalaan en de Janus Hagelaarstraat. Wel stelt men 
vast dat er nog steeds slordig wordt geparkeerd. Het verkeer 
blijft derhalve een punt van zorg. 
 
De Severinus was niet in de route opgenomen, toch zijn er 
veel bezoekers geweest. Ze doen komend jaar weer mee. 
 
Het idee om alle creaties naar de kom te halen krijgt geen 
bijval. De mensen willen hun creatie toch aan huis, en deze 
dus niet verplaatsen. 
 
Het plein bij Zandoerle zou een prachtige locatie zijn voor 
een paar verenigingen. Er is voldoende stroom aanwezig. 
 
Iedereen vindt het belangrijk om de jeugd bij het 
pompoenenplezier betrokken te houden. Daarom is het ook 
goed dat er veel verschillende categorieën zijn. Hierdoor 
vallen veel prijzen te verdelen, ook aan de jeugdige 
deelnemers. Het is goed om de jeugd te stimuleren, dan 
stijgt de animo onder de ouders ook. 
 
De Toterfout en het Hoogeind moeten in de route 
opgenomen blijven, dit om een soepele rondgang te 
waarborgen en tegemoetkomend verkeer zoveel mogelijk 
tegen te gaan. 
 
Het streven van de organisatie blijft groeien, als de groei 
eruit is zakt het pompoenenplezier in. 
 
 
Datum Pompoenenplezier 2008 
 
Zaterdag 25 oktober is de opening. Het pompoenenplezier 
duurt tot en met woensdag 29 oktober. 
De prijsuitreiking vindt plaats op 2 november. 

Koers cultuur 

Een uitgestoken hand 
reikend, hunkerend 
vragend om contact. 
 

Een uitgestoken hand 
reikend, schenkend 
gevend dat contact. 
 
Een uitgestoken hand 
een teken, een signaal 
gewoon menselijk contact. 

 
Een uitgestoken hand 
neemt, geeft 
een uitgestoken hand. 
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Boergondisch Oers in Tirol 

Boergondisch Oers in Tirol 
 
Welkom in het Boergondische jaar 2008! Jodelahiti….dit 
jaar hebben we nieuws te melden. Zoals jullie weten is op 
31 mei 2008 Boergondisch Oers gepland en het thema is 
Boergondisch Oers in Tirol! We kunnen met dit thema naar 
hartelust spelletjes bedenken die de kinderen 
kunnen gaan doen op de activiteitenmiddag en 
ook het volleybal in Tirol zal natuurlijk weer 
een echte dijenkletser worden. Tieners let op: 
er is ook een tienercompetitie! Ook zal die 
middag de bokworst en de bierpul niet 
vergeten worden, die door de Oerse horeca 
zal worden klaargemaakt. Haal je lederhosen maar uit het 
vet! De inschrijfformulieren zullen in de volgende de Koers 
van Oers worden geplaatst. Op het inschrijfformulier zullen 
we zoals altijd ook weer om vrijwillige hulp van de ouders 
vragen. 
 
Vrijdagavond 30 mei Oerse Schlageravond! 
Omdat we de laatste jaren met een prachtige tent werken is 
het idee ontstaan om de avond voor de activiteitendag een 
Oerse avond in de tent te organiseren. Voortbordurend op 
de succesvolle Oerse avond die de Harmonie heeft 
georganiseerd willen we een Oerse Schlageravond 
organiseren genaamd: Ein Festival der Liebe! 
 
Ein Festival Der Liebe  
We gaan dus een avondje heerlijk terug in de tijd met 
Duitse en Oostenrijkse schlagers van weleer. Denk aan 
Vicky Leandros, Heino, Udo Jurgens noem ze maar op.  
Het is de bedoeling dat er Oerse artiesten optreden die de 
schlagers zullen zingen. U zult versteld staan hoeveel talent 
er in zo’n durpke woont. Zoals u van Boergondisch Oers 
gewend bent zullen we allemaal in gepaste klederdracht 
verschijnen en is het decor natuurlijk de Oostenrijkse 
Alpen! Het is dus alleen maar leuk als u ook dat hoedje met 
gemzenveer opzet! 

Belangrijk voor deze avond is dat jong maar vooral ook oud 
hier van harte welkom zijn! De entree is natuurlijk gratis.  
Voor het allemaal zover is zullen we jullie nog op diverse 
manieren informeren over Boergondisch Oers 2008 maar 
noteer in ieder geval vrijdag 30 en zaterdag 31 mei op die 
mooie kalender van de Rabobank die in de keuken hangt! 
 
Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd iemand van 
Boergondisch Oers benaderen dat zijn: 
Frans Loijen, Marlon Hulshorst, Mieke van Campen,  
Corry Verhoeven, René van de Mierden, Karel Sanders, 
Anita Sanders, Wim Luijkx, Erwin Verouden,  
Jolanda Das, John van Doormalen, Ger van de Wiel, 
Adriënne van de Vorst. 
 
 
Stichting Boergondisch Oers 

Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

Telefoon (040) 205 19 52  Fax (040) 205 29 50 
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur 

Tevens kunt u bij ons overnachten 
E-mail: info@zandoerle.nl 
http://www.zandoerle.nl 
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AVETO: Kluchtig blijspel 

’n Fluitje van een €urocent 
 
Kluchtig blijspel door Peter van den Bijllaardt. 
 
Dit jaar speelt AVETO voor u een kluchtig blijspel. 
Wij spelen voor u een quiz ’t is maar een spelletje waar 
iedere week 3 koppels aan mee doen, waaronder één koppel 
uit de zaal.  
 
Wie o wie worden de gelukkigen!!! 
 
Het stuk begint één uur voor aanvang van de quiz. Hilda de 
producer, komt Hans de quizmaster vertellen dat er één 
koppel heeft afgezegd. Echter het reservekoppel kan nooit 
meer op tijd in de studio zijn. Geen probleem, Pleuni, de 
vriendin van Hans, wil heel graag meedoen. Maar ze heeft 
geen man, maar ook dat is geen punt. Herman de 
rekwisietenman wordt overgehaald om de man van Pleuni 
te spelen. Echter gedurende de quiz komt de ware aard van 
de kandidaten naar voren. De vrouwen zijn zeer fanatiek en 
willen allemaal winnen. En dan de mannen, die vinden het 
allemaal prima. Ze willen eigenlijk maar een ding: zo snel 
mogelijk naar huis. Zoals in vele quizzen moeten de 
kandidaten vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren. 
En van het publiek wordt verwacht om mee te doen. De 
vraag is wie gooit er met de eieren!! En wie gooit er met de 
tomaten!! En wie gaat er uiteindelijk met de hoofdprijs 
vandoor!! Allemaal vragen waar u antwoord op krijgt als 
……………u komt kijken naar dit geweldige blijspel. 
 
AVETO speelt op vrijdag 14 maart en zaterdag 15 maart 
2008 in theater “de Schalm” te Veldhoven.  
Aanvang 20.15 uur entree € 10,00. 
 
Voorverkoop kaarten in theater de Schalm, of via de 
website: www.deschalm.com en via Erik van der Velden, 
telefoonnummer: ( 06-130 607 23. 

Enkele wijsheden: 
 
Uit recent onderzoek is gebleken: 
treinen rijden niet op tijd, maar op rails. 
 
Je bent onbetaalbaar; daarom verhogen 
we je salaris maar niet meer. 
 
Na regen komt regent; kijk maar in het 
woordenboek. 
 
Van geld dat we niet hebben, kopen we dingen die we niet 
nodig hebben om indruk te maken op mensen die we niet 
mogen. 
 
De misdaad is al georganiseerd, nu de politie nog. 
 
Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand. Iedereen denkt 
er genoeg van te hebben. 
 
Ik praat niet te snel; je luistert te langzaam! 
 
Golfen is knikkeren voor rijke mensen die te lui zijn om te 
bukken. 
 
Er zijn mensen die denken dat ze denken, maar dat denken 
ze maar. 
 
Als werken goed was, hadden de rijken het niet aan de 
armen overgelaten. 
 
Is dit beleid of is hierover nagedacht? 
 
Wie salarisverhoging krijgt vanwege zijn goede prestaties, 
is dus geruime tijd onderbetaald. 
 
Zolang mijn baas net doet als ik veel verdien, doe ik net 
alsof ik hard werk. 
 
Manager bij een peptalk: afgelopen jaar stonden we aan de 
rand van de afgrond, maar sindsdien hebben we een grote 
stap voorwaarts gemaakt. 

Wijsheden 

Wat is 
wijsheid? 
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Carnaval 2008 
Foto’s: Wim Binnendijk 
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Pyjamaontbijt 

Dorpscentrum 
d’Ouw School 

Pyjamaontbijt druk bezocht. 
 
’s Maandags met carnaval was het pyjamaontbijt in het 
dorpscentrum d’Ouw School druk bezocht. Rijen met tafels 
en stoelen waren vroeg in de ochtend al klaargezet om voor 
de bezoekers een rijk gevuld ontbijt voor te schotelen.  
Vanaf 11.11 uur was iedereen welkom op het ontbijt waar 
men ontvangen werd met een lekker glaasje champagne. 
De verkiezing van de mooiste pyjama is 
gewonnen door Wendy Borgmans en zij 
wint daarmee de ‘Gouden Ondersteek’.  
Wendy, gefeliciteerd. 

Ook Prins Tumultuoso en 
jeugdprins Prins Pallone brachten 
samen met de hofdames een 
bezoekje aan d’Ouw School. 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

In het Brabants 

En wa’k nou toch geheurd heb! 
 
Arnold Kuypers ha lekker gefist! Heel lekker gefist ha-t-ie! 
Hij ha-t-‘m goed gerakt ok! ’n Bietje te goed! En hij moes 
nog op de fiets naor huis. En jawel, in unnen flaowen bocht 
schuift ie mooi onderuit! Innens! Mi z’n gezicht plat op de 
keie! En hij kos nie mer overeind! 
Nog niet al ha-t-ie ’t gère. Ze brochten hem naor ’t 
ziekenhuis. Hij zag eruit. Hel z’n gezicht kapot en dik en 
blauw en onder ’t bloed! Hij zag er zo lellek uit. Ge zo’t er 
bang af worre. Afijn, kùmt daor daags dernao onze prstoor 
op bezoek bé ’n vrouwke wa bé Arnold op de zaal li. “Dag 
pastoor”, zi Arnold. De pastoor kekt ‘m aon, gift ‘m de 
hand en zi: “Ik kan der niks aon doen mar ik weet nie wie 
ge bent!” “Da gif nks, meneer pastoor”, zi Arnold, “da li ok 
nie aon aow de ge men nie kent…., da li aon men fiets!” 

Wa brabantse moppe 
 
Driek wónde neeven ’t Dunges kerkhof. Hij ha acht 
opgeschote meide en een daorvan klaagde dè ’t toch maar 
akelijk waar zoo in d’n aovend mi de vréijers langs dè 
kerkhof nor huis te moete komme. “’t Zen de hèndigste 
buurlùi die ge hebbe kunt.” zin Driek, “die klage noit.” 
 
---------- 
 
Handrie gong Jan de Paus opzuuke in ’t ziekenhuus en 
vroeg an Jan: “Verdomme Jan, wa hedde toch verrig 
gemakt, ’n gebroke bieen en de kop gliek in ’t verbaand?” 
“Ja”, zej Jan, “iks was op de fiets en docht. dor komme ’n 
par boere terug van de vergadering want ik zag twiee 
lichjes nevve mekaar ankomme, want ’t was ‘saooves en ik 
docht ik zzet mienen dynamo af en dan rij ik keihard tussen 
die twiee dur um ze bieestig te laote verschrikke. Mar ik haj 
te laat in de gate dettut unnen autoe waar. 

“Wa binde gij an ’t doen, Piet”, vroeg 
Ties. “Ik woj dit hoefiezer bovve de deur 
hange, want ze zegge, dèddèh geluk 
brengt.” “En ik docht dèh gij dor nie in 
gluvde”, zej Ties. “Ja d~eh doe’k 
eggeelek ok niet”, zej Piet, “mar pas zej 
d’r iemes teggem mij dèh dèh ok werkt 
vur die’ter nie in gleuve.” 
 
----------------- 
 
Driek hiel ’n por henne. Daorvur hattie aachter in d’n hof ’n 
kiepekoi gemakt en toen Toon ‘m kwaamp zukke waar 
Driek krèk mì z’n kipe doende. “Schón henne hedde”, zin 
Toon, “en legge ze ok goewd?” “Ja goewd”, zin Driek.. 
“mar bar wèinig!” 
 
---------------- 
 
Unnen boerenmins laag op stèrve. Hij wir bediend en de 
priester zit dèttie de nins wó hèlpe op wegnor d’n himmel. 
“Nee niks”, zin de stèrvende. “daor wil nie hene. Ik wil nor 
ons jonges en die zen nie in d’n himmel!” 
 
-------------- 
 
Vader zei vroeger al als zijn dochter iets aan moesten 
trekken wat niet mooi genoeg vonden: “Hovaardij, wat 
plaagt gij mij!” En als ze nieuwe schoenen hadden met 
hoge hakken, zei ie: “hoge hakken, tenen lopen, hielen zeer 
en lenden pijn; om de mode wel te volgen. moet ’n vrouw 
van ijzer zijn.” 
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Verhaaltje: Waar is de post? 
 

“Wat is de postbode laat vandaag”, zegt mama 
beer. “Hij is altijd op tijd en net vandaag, nu 
ik een belangrijke brief verwacht komt hij 
maar niet.” “Wat vervelend, maar 
misschien komt hij nog.” Maar de 
postbode komt niet en dus stuurt 
mama beer Bennie naar het 
postkantoor. Bennie beer is al zes jaar en 
hij mag al alleen boodschappen doen van 
mama. Hij kent alle straten van het dorpje 
en hij rijdt snel naar het postkantoor. 
Ook in het postkantoor ziet hij de 
postbode niet. “Hallo”, roept Bennie. “Postbode , bent u 
daar?” Maar er komt geen antwoord. Opeens hoort Bennie 
toch iemand roepen. Hij hoort de postbode met een schorre 
stem roepen dat hij in het zijkamertje is. Bennie rent naar 
het kamertje en vindt daar de postbode in bed onder wel 
drie dekbedden. Hij hoest en proest en ligt te bibberen van 
de kou. “Ha, die Bennie”, zegt de postbode. “Ik heb de 
griep en kan dus geen post bezorgen.” “Oh, maar dat kan ik 
wel doen”, zegt Bennie. “Ik ken alle straten van het dorp en 
ik wil later ook postbode worden.” “Nou, dan mag je mijn 
pet opzetten”, zegt de postbode. “En dan kun je vast een 
keertje oefenen.” Daar loop Bennie, de nieuwe postbode, 
met de zware posttas door het dorp. De eerste brief moet 
naar mevrouw Bever. Hij kent de weg goed en de beverdam 
en beverburcht kun je al van ver zien liggen. Mevrouw 
Bever is wel verbaasd als ze Bennie ziet aankomen met de 
post. Bennie verteld van de zieke postbode. Mevrouw 
Bever zegt dat Bennie haar fiets mag lenen om de post rond 
te brengen en geeft Bennie een schaal met fruit mee voor de 
zieke postbode. Bennie bedankt haar en rijdt weer verder. 
Met de fiets gaat het allemaal veel sneller. De volgende 
brief moet naar meneer Das. Hij is erg blij dat hij zijn post 
toch nog krijgt en geeft een pannetje soep mee voor de 
postbode. Aan het eind van de rit heeft Bennie alle post 
rondgebracht en iedereen had iets lekkers voor de postbode 
meegegeven. De postbode is er erg blij mee. “Nu zal ik snel 
weer beter zijn”, zegt hij. Bennie krijgt een lekkere reep 

chocolade en rijdt dan snel naar 
mama beer met de belangrijke brief 
in zijn zak. Mama is er erg blij mee. 
Ze maakt de brief open en leest 
hardop. Dag lieverds. Ik kom 

volgende week een weekje bij jullie logeren. Dikke kus 
oma. Bennie heeft wel een hele fijne dag. Eerst mag hij de 
post rondbrengen en nu komt oma ook nog logeren...... 

Puzzelen: Zoek de 6 verschillen 

Mopje: Een kokosnoot en een Hollander 
 

Twee Belgen zitten in een kroeg. Dichtbij zit een 
Hollander. "Zeg, weet jij het verschil tussen een kokosnoot 
en een Hollander?”, vraagt de ene Belg aan de andere, hard 
genoeg dat de Hollander het wel moet horen. “Ikke niet”, 
zegt de tweede Belg. “Wel, van een kokosnoot kun 
je wat drinken”, stelt de eerste weer. “Nou, nou”, 
zegt de Hollander terwijl hij gezellig bij de 
Belgen komt zitten. “Willen jullie wat 
drinken?” “Nou, graag”, zeggen de 
Belgen. “Moeten jullie een kokosnoot 
kopen”, stelt de Hollander voor. 
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Puzzelen: Van stip naar stip 
 

Trek een lijn door de nummers op volgorde met elkaar, dus verbind 1 met 2, 2 met 3 enzovoorts. 
Hierdoor ontstaat er een leuke tekening die je eventueel kunt inkleuren. 
Veel plezier. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van december 2007;  
“Kerstboom op plein” 

 
 
Maar nu had ik een klein probleempje, Isabelle woont hier 

niet in de omgeving. Zij woont in 
Helmond. En ik kon helaas niet naar 
Helmond gaan. En de dagen dat 
Isabelle bij haar opa en oma was, kon 
ik ook niet. En als ik wel kon dan 
kon Isabelle niet. Dus had ik met 
haar mama afgesproken dat ik een 
paar vragen toe zou sturen en dat zij 
die vragen samen met Isabelle zou 
beantwoorden. De kleurplaat en de 
cadeaubon zou ik dan bij haar opa en 
oma afgeven, zodat ze toch haar prijs 
kreeg. En zo gezegd, zo gedaan. Dus 
dit keer een beetje anders dan anders, 
maar ook heel leuk. En op deze 
manier krijgen we ook een indruk 
van wie Isabelle is en wat ze leuk 
vindt om te doen. Hieronder kun je 
het allemaal lezen. 
 
Houdoe en tot de volgende keer. 
 
P.s. 
En Wanda (mama van Isabelle), dank 
je wel voor de medewerking.  

Hallo allemaal, 
 
Zijn jullie de carnavalsdagen goed doorgekomen? Helaas 
zit de vakantie er weer op. En 
moeten we weer een paar weken 
naar school en dan hebben we wéér 
een vakantie, van meer dan  
2 weken. De meivakantie. Heerlijk, 
gaat de zon meer schijnen en wordt 
het weer wat warmer en komen er 
de blaadjes aan de bomen. Maar 
zover is het nog lang niet. We 
moeten het nog over de 
winterkleurplaat hebben. En wel de 
kerstkleurplaat, al is dat al een hele 
tijd geleden. Het was die kleurplaat, 
waar een grote kerstboom op een 
dorpsplein voor de kerk staat. 
(misschien ook iets voor Oerle?). 
Rondom die boom op het plein staan 
allemaal mensen om de boom te 
bewonderen. Nou, die kleurplaat 
was heel mooi gekleurd door een 
meisje van 6 jaar oud. En haar naam 
is: ISABELLE RONGEN. De 
kleurplaat had Isabelle bij haar opa 
( haar grootste fan) en haar oma in 
Oers gekleurd, toen zij daar een keer 
was.  

Isabelle (rechts op de foto) met links haar twee broers, Sam en Gijs. 



27 

Hoe heet je? 
Mijn naam is Isabelle. 
 
Hoe oud ben je? 
Ik ben 6 jaar oud. 
 
Heb je boertjes/zusjes en wat is hun naam? 
Ik heb twee broertjes, Sam en Gijs. En ik krijg een zusje 
maar die zit nog in mama’s buik (en heeft nog geen naam). 
 
Met wie woon je in dit huis? 
Sam, Gijs, mama en Johan. Dat is niet mijn echte papa 
maar die is wel heel lief. 
 
Hebben jullie ook huisdieren en hoe heten ze? 
We hebben een vijver en daar zitten van iedereen een paar 
vissen in. Mijn vissen heten spetter en blub. Eerst heetten 
ze Isa en Belle, maar dat zijn nu hun achternamen 
geworden. 
 
Doen ze wel eens gekke dingen? 
Nee, niet dat ik weet. 
 
Op welke school zit je? 
Openbare basisschool het Hout in Mierlo- Hout. 
 
In welke klas zit je? 
Ik zit in groep 3 B. 
 
Hoe heet je juf/meester? 
Mijn juffen heten juf Anke en juf Kim. 
 
Hoe heten je vriendjes/vriendinnetjes thuis en op school? 
Lotte, Lysa, Anouk, Anouk, Minke, Laila. 
 
Vind je het leuk op school? 
Ja, heel erg leuk. 
 
Wat vind je leuk om in de klas te doen? 
Eigenlijk alles. 
 

Waar speel je graag mee op school?  
Binnen: ik teken en knutsel graag. 
Buiten: rennen en springtouwen. 
 
Waar speel je thuis graag mee?  
Binnen: Bijna overal mee. 
Buiten: poppenwagen en picknicken. 
 
Kijk je wel eens naar de tv? Welke programma’s? 
Ja, ik kijk graag naar Jetix: Totally spies, Kim Possible. 
 
Speel je wel eens op de computer? Welke spelletjes? 
Ja, stardoll.nl, bobo.nl en barbie.nl. 
 
Speel je wel een gewoon spelletje? Bijvoorbeeld 
kaartpelletjes of bordspelletjes? 
Ja, kwartetten, Levensweg of Mega Mindy. 
 
Zit je op een sportclub?  
Ja, ik zit op Dé Dé Danceballet in Brandevoort. En ik wil 
graag op fitkids zwemmen. 
 
Heb je ook zwemdiploma’s?  
Ja, ik heb diploma A, B en C. Die heb ik gehaald bij 
zwemschool Mierlo, bij meneer Willy en juf Ellen en Anny.  
 
Wat vind je lekker om te eten en wat NIET. 
Ik vind spaghetti, friet en gourmet/ barbecue lekker en ik 
houd niet van spinazie. 
 
Heb je in de vakantie nog iets leuks gedaan? 
Ja, we zijn naar de Winter-Efteling geweest en er is een 
echo gemaakt van mama’s buik en toen wisten we dat we 
een zusje krijgen. 
 
Wil je nog iets leuks vertellen wat in de Koers van Oers 
mag staan? 
Ik ben heel blij dat ik een prijs heb gewonnen. 
 
Eventuele op en aanmerkingen: 
Het was leuk dat mama mij interviewde terwijl ik in bad 
zat! 

Hieronder de vragen van het interview met Isabelle 
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 25 februari 2008 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat Februari 2008’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
25 februari 2008 

Agenda 2008 

Februari  
13 BIO: Valentijnsactie 
13 KVO: 75-jarig bestaansfeest KVO Oerle 
14 KBO: Eten bij Crème de la Crème 
17 TCO: Dag in de sneeuw 

20 KVO: Themamiddag te Waalre (Stella Braam -  
Ik heb Alzheimer) 

23 Oud papier ophalen 
23 19.00 uur: Vormsel in St. Jan de Doperkerk,  

m.m.v. de Unity 
24 Harmonie: Video/fotomiddag over jubileumjaar  

St. Cecilia in d’Ouw School om 14.30 uur. 
27 KVO: Jaarvergadering 
  
Maart  
3 KVB: Bonbons maken in Waalre 
7 KVO: Internationale vrouwendag in Den Tref te 

Hapert 

12 KVO: Paasstukjes maken 
14 t/ 16  Veldhovens spektoakel 
14 & 15 AVETO: een blijspel in de Schalm om 20.30 uur. 
20 KBO: Eten bij Merlijn 
22 Oud papier ophalen 
23 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 
26 KVO: Verkeersinfo door 3VO 
28 TCO: Informatieavond 
  
April  
9 KVO: Volksdansinstuif te Oirschot 
11 Werkgroep Gezamelijke KBO: Muzikale Middag 
13 TCO: Braderie 
14 KVB: Mevr. Menza; Vertelt hoe ze een bestaan in 

Nederland heeft opgebouwd na haar vlucht uit haar 
geboorteland 

17 KBO: Eten bij de Molenvelden 
19 TCO: Evaluatie- en feestavond 
20 Eerste H. Communie 
23 KVO: Koken met moeder en dochter met de BVG 
26 Oud papier ophalen 
29 Koninginnenacht, in d’Ouw School 
  
Mei  
5 KVB: Moederdagviering 
6 KVO: Kringbedevaart in Meerveldhoven 
7 KVO: Afsluitingsavond 
11 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 
24 Oud papier ophalen 
30 KVB: Bedevaart Meerveldhoven 
30 Boergondische Oers: Oerse Schlageravond 
31 Boergondische Oers in Tirol 

8 + 9 Stille Omgang te Amsterdam 

17 ‘t Geitenboerke: Geiten-kijk-dag  
(iedere zondag t/m 11 mei) 

Juni  
1 Oerse Motortoertocht 
4/10/18/24 KVO: Fietsen 
15 BIO: Knegseltoernooi 
15 BIO: Gezelligheidstoernooi 
23 KVB: Teaparty / afsluiting van het seizoen 
28 Oud papier ophalen 
28 + 29 TCO: Activiteit voor de oudste tieners 

  
Juli  
4 t/m 6 BIO: Kamp voor de gehele jeugd 
26 Oud papier ophalen 
  
Augustus  
15 t/m 17 TCO: Bivak 
23 TCO: Afsluitingsavond 
23 Oud papier ophalen 

  
September  
2 KVB: Lange fietstocht 
3 KVO: Begin gymmen 
8 KVB: Sieraden maken 

24 KVO: Kaarten en Rummikubben 
27 Oud papier ophalen 
  
Oktober  
6 KVB: Doe avond herfst 
8 KVO: Moederdagviering 
15 KVO: Bowlen 
20 KVB: Joep Teurlincx vertelt zijn werk als 

preparateur van dieren 
25 Oud papier ophalen 
25 KVO: Kienen 
25 t/m 29 Pompoenenplezier 
  
November  
2 Prijsuitreiking Pompoenenplezier 
3 / 10 KVB/KVO: Gezamelijke avond KVB & KVO 
22 Oud papier ophalen 
24 KVB: Sinterklaasviering 
26 KVO: Sinterklaasavond 
  
December  
15 KVB: Doe avond Kerst 
17 KVO: Kerstviering 
22 KVB: Kerstviering 
27 Oud papier ophalen 

29 St. Jansmarkt 

24 + 25 Groen en Keurig: Bloemententoonstelling 

20 t/m 23 Oers Kermis 


