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

Gezocht: Boeken, platen en cd’s! 
 
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer 
voor de deur. Ook de Koers van Oers is weer van de 
partij met boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens 
een aantal boeken (géén encyclopedieën!) heeft 
liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
die u nooit meer beluistert, dan kunt u ze altijd 
komen brengen of we komen ze bij u ophalen.  
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog 
iets hebben wat voor ons interessant is.  
De redactie van de Koers van Oers is er blij mee. 
 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of 
cd’s; neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, ( 040 - 205 32 38.  

Gezocht Armbandje gevonden 
Er is op de Welle een zilveren 
kinderarmbandje met enkele bedeltjes 
gevonden. 
 
U kunt deze afhalen bij fam. Van de Wiel, Welle 16 

BIO’s Valentijnharten 

Hallo Oerle, 
 
Ook dit jaar houden wij van Korfbalvereniging BIO 
onze jaarlijkse valentijnsactie.  
Aangezien Valentijnsdag tijdens carnaval valt, 
verkopen we de koeken iets eerder dan normaal. 
Op donderdag 11 februari zullen een aantal  
BIO-meiden tussen 18.00 en 21.00 uur langs de 
deuren gaan. 
Zij verkopen dan heerlijke valentijnsharten voor de 
club. Mis ze dus niet op 11 februari! 
  
Alvast bedankt! 
Korfbalvereniging BIO 

Kampioen! 

Op 12 december 2009 zijn wij, RKVVO E7, 
kampioen geworden!! 
Mede dankzij onze sponsors: GLDK advocaten, 
Verhoef digitaal en zeefdruk, en AF fotoshop. 

Boven van links naar rechts:  
Jordi Smits, Collin van Knegsel, Mitchell Berkers, 
Rowin Gabriëlse, Thijmen van de Goor,  
Onder: Willem Huijbers, Noah van de Sande,  
Wouter van Vlerken en Joep Verhoef. 
 
De trainers Wil Huijbers en Marc Gabriëlse (die toch 
ook een grote bijdrage hebben geleverd aan het 
behalen van dit mooie kampioenschap!) staan niet 
op de foto.  
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Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

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

Klucht in Zeelst 

Toneel buurtvereniging Muggenhol 
 
Op 23 en 24 januari 2010 speelt buurtvereniging 
Muggenhol weer een avondvullende klucht met 
veel komische en onverwachte taferelen. 
 
Dr. Jan Julius van Hameren heeft nogal vreemde 
patiënten in zijn praktijk. Hij heeft er zijn handen vol 
aan. Erg vervelend, aangezien hij zijn vak niet met 
plezier uitoefent. Zijn patiënten blijven zeuren, 
hebben last van vreemde kwalen en komen op wel 
heel ongelegen momenten binnenvallen. Dan duikt 
er in zijn praktijk ineens een handtas op met een 
wel héél kostbare inhoud. Al gauw blijkt dat dit geen 
zuivere koffie is. Terwijl lastige patiënten hem 
vervelen met hun onaangename kwaaltjes, roept de 
vreemde handtas bij iedereen grote vraagtekens op. 
 
Dit is alles is te zien in de zaal van V.Z.O.D., 
Blaarthemseweg 84 in Veldhoven (Zeelst) 
 
Voor kaartjes kunt u bellen naar de familie Kuijpers, 
telefoon (040-2530906 

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 

3 DAGEN CARNAVAL  
in d’Ouwe Soul 

 

*Zaterdag 13 februari  
opstellen 13.00 uur 

Kinderoptocht 
Met aansluitend prijsuitreiking en confettibal 

M.m.v.“DJ Joost” 
 

*Zondagmiddag 14 februari  
na de optocht 

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

 

*Maandag 15 februari  
aanvang 13.11 uur 
Gratis brunch 

U aangeboden door 
Dorpscentrum d’Ouw school. 

 

Met verkiezing meest carnavalesk 
aangeklede staan-tafel 

& 
Ca 19.00 uur optreden van zangtalent 

Frits Damhuis 

Carnaval 2010 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Overpeinzingen 

De ijskrabber. 
 
Gisterenavond zag ik haar staan op 
het al bijna verlaten parkeerterrein van 
het ziekenhuis.  
Ze stond bij een kleine auto met bevroren 
ramen en helemaal nog onder de sneeuw. Die 
auto stond er kennelijk al langer dan vandaag.  
Ze veegde met haar mouw wat langs de sneeuw aan 
de voorruit en keek verder met zo'n gezicht van 
'wat-moet-ik-nou?' 
 
Terwijl ik op weg was naar mijn eigen 
vervoersmiddel zag ik dat ze de wagen indook en 
verwoed onder de bank dook, terwijl ik haar motor 
hoorde draaien.  
En toen ik echt langs haar rode wagen kwam en 
haar daar voorovergebogen zag zoeken ... begreep 
ik wat er aan de hand was.  
Ik tikte op haar raampje en terwijl ze opkeek vroeg 
ik of zij misschien om een ijskrabber verlegen zat.  
Ja, zag ik haar knikken en dus ... ik naar mijn auto 
om de mijne te pakken.  

Verheugd nam zijn het werktuig van mij over en 
begon te vertellen.  
"Tja, mijn vader is van de week nog op eigen 
gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan, maar hij 
moest blijven en natuurlijk kan zijn auto hier niet 
aldoor blijven staan.  
Gelukkig gaat het hem wel wat beter, maar hij mag 
nog niet weg en de auto wilde hij toch weer thuis 
hebben staan.  
Dus ik moest hem ophalen, maar ik weet echt niet 
waar hij zo'n schraper heeft. Kijk hij heeft wel zo'n 
wisser, maar daar krijg ik het ijs niet mee van de 
ruiten. Goh, wat doet dat ding van u het goed, zeg!"  
 

Ik werp een blik op het voorwerp dat ze in haar 
handen heeft en bedenk dat dat ding er eigenlijk 
precies eender uitziet als het voorwerp dat ze nu 
van mij geleend heeft en waarmee ze ijverig haar 
ruiten staat schoon te krassen.  
En dan wanneer het laatste ijs van de ruiten 
verdwenen is, kijkt ook zij verbaasd naar de krabber 
die ze in handen heeft.  
 
"Verroest! Volgens mij is dat eenzelfde geval als die 
van mijn vader! En ik had alleen maar de zachte 
kant in de gaten. Sorry hoor." 
Verlegen grijnzend geeft ze mij de ijskrabber terug. 
"Geeft toch niets. In elk geval zijn je ruiten schoon 
en kun je veilig naar huis toe rijden en het beste 
met je vader," zeg ik terwijl ik mijn krabber weer 
overneem en terugloop naar mijn eigen vertrouwde 
Suzuki. 

 
Alle lezers van dit stukje 
wens ik een ontzettend goed 
en liefst gezond nieuw jaar 
toe en dat we maar niet al te 
lang de ijskrabbers hoeven te 
gebruiken.  
 
Thea. 
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Cursus AMV 

Muziekschool Art4U start cursus AMV 
voor volwassenen. 
 
Speciaal voor volwassenen start Art4U, de 
muziekschool van Bergeijk, Eersel en Veldhoven een 
cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV).  
Deze cursus is heel geschikt voor koorzangers en 
voor hen die graag een instrument willen gaan 
bespelen. Je leert er alles om zelfstandig muziek te 
maken: Elementaire muziektheorie, zoals noten 
lezen, ritmische vaardigheden en het zingen of 
spelen van bladmuziek. En dat door vooral veel te 
doen.  
De cursus bestaat uit 10 lessen op woensdag van  
19 tot 20 uur op de locatie Bossebaan Veldhoven en 
start op 27 januari 2010. Aanmelden kan tot  
15 januari via de website van Art4U:  
www.art4u-kunsteducatie.nl 
De kosten voor deze 10 lessen bedragen slecht  
€ 59, -, inclusief lesmateriaal.  
Geïnteresseerden die niet op woensdagavond 
kunnen, maar wel op een andere avond, mogen zich 
ook melden. Art4U probeert daar dan een oplossing 
voor te vinden.  

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers jaargang 3 nr. 4 
 
Opstelletjes van de 2e klas 
 
Als je iemand wilt foppen, kun je aan tafel een leeg 
ei van jezelf in een eierdopje doen. Dan kun je het 
aan je moeder of aan papa geven. Onze Christjan 
had het een keer bij onze papa gedaan. Ons pap zei: 
welpotverjandorie! Christjan lachte heel hard. 
Christjan is de kleinste grappemaker bij ons. Hij is 
drie jaar en als we gegeten hebben moet hij altijd 
tegen de muur gaan staan. Dan kijkt hij nog wat hij 
gegroeid is. 
 
Annemieke Sandkuyl. 
 
 
Ik heb iemand gefopt. Dat deed ik zo. Papa zat aan 
tafel de krant te lezen. Toen hij tien minuten aan het 
lezen was, kroop ik onder de tafel. Vader merkte het 
niet. Ik knoopte zijn schoenveters aan elkaar. Toen 
vader het merkte schoot hij in de lach. Hij moest zo 
hard lachen, dat hij bijna van zijn stoel schoot. 
Vader zei ik krijg je nog wel. En zo heb ik vader 
gefopt. 
 
Ans v.d. Sangen 
 
 
Er was eens een meisje. Ik wou haar foppen. Dat 
deed ik ook. Ik zei ga jij boodschappen doen? Het 
meisje zei ja! Zal ik meegaan? Vroeg ik. Dat mag 
wel zei ze. Zal ik dan achteraan lopen? Mij goed zei 
het meisje. Ik liep achteraan. Maar ik wou naar mijn 
vriendinneke gaan. Die woont vlak tegenover de 
winkel. Toen zei het meisje hier is het. Het meisje 
ging de winkel binnen. En ik ging naar mijn vriendin. 
Zo had ik iemand gefopt. 
 
Annemarie van Ampting. 
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Op 13 december j.l. werd de laatste indoor 
selectiewedstrijd springen voor pony’s van 
kring Eindhoven verreden in Sint Oedenrode.  
 
Ponyclub de Hinnikers werd vertegenwoordigd door 
Senna ven Eerd met Snow en met Ranger,  
Journey van Eerd met Ranger, Michael v/d Velden 
met Whoopy, Avanti en Isidoris en Jente Tops met 
Ursula. 
 
Het was een spannende dag, want na deze wedstrijd 
werden meteen de kampioenen van kring Eindhoven 
bekend gemaakt en gehuldigd. 

 
Jente Tops behaalde met haar pony Ursula een 
eerste plaats door in de barrage een hele snelle tijd 
neer te zetten. Deze combinatie is de afgelopen tijd 
heel succesvol geweest, ze hebben 3 van de 4 
selectiewedstrijden gewonnen en werden daarmee 
kampioen in de klasse CL. Jente en Ursula mogen in 
februari 2010 deelnemen aan de Brabantse 
kampioenschappen. Michael werd in de klasse CL 
tweede met Whoopy.  
 
Michael en Senna mogen beide met 2 pony’s aan de 
Brabantse kampioenschappen deelnemen. 

De Hinnikers in de prijzen 

Jente Tops met haar pony Ursula. 

Koers cultuur 

Kijk met open ogen 
naar de wereld om je heen. 

Kijk waar je helpen kan, 
naar wie je hulp nodig heeft. 

Wees er dan met een luisterend oor 
als iemand zorgen heeft. 

Geef de juiste woorden van bemoediging en troost 
in droevige uren. 

Reik die ander de helpende hand 
als er steun nodig is. 

Sta open voor de ander, 
soms is gewoon er zijn al genoeg.. 

Dan geef je iets van je zelf, 
iets dat kostbaarder is dan geld. 

Je geeft hoop, vertrouwen en steun, 
je geeft een beetje menselijkheid. 

Je geeft en het kost je niets, 
behalve wat van je tijd. 
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EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE 
 
Kerkbalans is de jaarlijkse financiële actie, die dit 
jaar gehouden wordt van 17 t/m 30 januari 2010, 
waarmee U Uw parochie en al het waardevolle werk 
dat daar gedaan wordt ondersteunt en in stand 
houdt. 
De bijdrage die U betaalt wordt gebruikt voor de 
lopende kosten van de plaatselijke kerk: het 
onderhoud van het gebouw, verwarming, 
verlichting, personeelskosten, vieringen etc. 
Het gaat om alle kosten om de kerkdeur open te 
houden en U welkom te kunnen heten. De kerk is 
voor veel mensen een baken en een 
herkenningspunt. Wij komen er samen voor de grote 
momenten in ons leven en als christen is het een 
belangrijke plaats die we willen behouden om de 
boodschap van het geloof door te geven. 
Laat onze parochie niet in de steek geef naar 
vermogen. 
Het minimum bedrag is door de gezamenlijke 
Veldhovense parochies vastgesteld op: 

€ 65,00 per alleenstaande / gezin / 
woonverband per jaar. 

Parochieberichten: 

Overleden: 
† Judoca van de Goor, weduwe van J. Vos, 

Keplerhof 7 (93 jaar)  
 
Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
  
Weekeinde van 16 – 17 januari:  
Start Actie Kerkbalans 
za 19.00 uur: Presentatieviering Communicanten 

Oerle: Eucharistieviering met pastoor  
W. Smulders. 

zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor van 
Bergen (Convocamus) 

 
Weekeinde van 23 – 24 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (Convocamus) 
 
Weekeinde van 30 – 31 januari:  
Slot Actie Kerkbalans 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus) 
 
Weekeinde van 6 – 7 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (St. Janskoor)  
 
Weekeinde van 13 – 14 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

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

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

pastor van Bergen 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor van Bergen (Convocamus)  

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909
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Enthousiaste vrijwilligers gezocht ! 
 
De Praktische Thuishulp biedt ondersteuning 
aan mensen met een beperking in de 
thuissituatie. En daarvoor zoeken we jou! Heb 
je interesse in één van de onderstaande 
vragen, neem dan contact met ons op! 
 
 
Veldhoven 
 
♦ Voor een slimme 8-jarige jongen met autisme en 

ADHD zoeken we een maatje (v) die het leuk 
vindt om eens in de 14 dagen op vrijdagmiddag 
mee te gaan zwemmen of andere activiteiten te 
doen. 

 
♦ Een 28 jarige jongeman met een licht 

verstandelijke beperking zoekt een maatje om 
samen activiteiten te ondernemen of te gaan 
sporten. Graag spreekt hij af in het weekend, 
overdag of ’s avonds, frequentie in overleg. Hij 
rijdt auto dus een uitstapje maken is ook geen 
probleem.  

 
♦ Twee broertjes van 6 1/2 en 5 jaar oud, beide 

met een ontwikkelingsachterstand zoeken voor de 
woensdagmiddag een speelhulp, die wat rustige 
activiteiten met ze gaat ondernemen. Zo heeft 
moeder even de handen vrij voor andere zaken. 

 
♦ Twee broers van 13 en 10, beide hebben autisme 

en wonen bij hun vader. Ze zoeken samen één 
actief maatje m/v om samen te koken, fietsen, 
buiten spelen, boswandelen of samen te Wii-en. 
De voorkeur is tweewekelijks in het weekend. 

 
♦ Voor een jong jongensgezin (drie jongens 

waarvan twee met autisme) zijn we op zoek naar 
een vitale oppas die stevig in de schoenen staat 
en zich niet van de wijs laat brengen. Frequentie 
en tijden in overleg. De jongens houden van 
bouwen, spelletjes spelen, film kijken en 
pannekoeken eten. 

 
 
 
Wil je meer weten? 
Neem contact op met de Praktische Thuishulp,  
MEE Zuidoost Brabant, 
Locatie Eindhoven l De Kempen, via 
pth@meezuidoostbrabant.nl 
Of ( 040 214 03 73. Of kijk op 
www.meezuidoostbrabant.nl 

Vrijwilligers gezocht! 
Alleen Uw bijdrage maakt het mogelijk deze unieke 
en onmisbare functie te blijven vervullen. Laat zien 
wat de kerk ons waard is, dat we met z’n allen 
verantwoordelijk zijn en ieder op zijn of haar manier 
een bijdrage kan leveren. 
 
Wij rekenen op U. 
 
Het parochiebijdragecomité.  
 
 
 
 
TARIEVEN 2010 
 
Minimum parochiebijdrage €    65,- 
Misintenties – misstipendia €    10,- 
 
Vieringen: 
Huwelijksviering €  345,- 
Jubileumviering €  260,- 
Uitvaartdienst €  425,- 
Alleen avondwake €  190,- 
 
Indien de betreffende parochiaan minimaal 3 jaar 
deelnemer is van de parochiebijdrage met een 
minimum van € 65,- per jaar worden de tarieven  
voor de vieringen niet in rekening gebracht. 
 
Enkelgraf 20 jaar 
Grafdelven/dichten/grafrechten/onderhoud € 1080,- 
 
Verlenging enkelgraf met 10 jaar 
Grafrecht en onderhoud €   505,- 
 
Dubbelgraf 20 jaar 
Grafdelven/dichten/grafrechten/onderhoud € 1285,- 
 
Verlenging dubbelgraf met 10 jaar 
Grafrecht en onderhoud €  605,- 
 
Urnengraf: 
totaalbedrag urnenkelder St. Jan de Doperkerkhof  
of urnennis Caeciliakerkhof 
 
Bijzetten in urnengraf 20 jaar €  620,- 
Bijzetten in urnengraf 10 jaar €  400,- 
Verlenging urnengraf met 10 jaar €  205,- 
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Het interview 

Sanne Verbaant uit Oerle speelt in 
Het dagboek van Anne Frank 

 
Maandag 18 januari is het zover. Dan begint in 
De Schalm de eerste voorstelling van  
“Het dagboek van Anne Frank”. De hele week 
vinden er twee optredens plaats voor 
basisscholen en van vrijdag 22 januari t/m 
zondag 24 januari zijn de voorstellingen voor 
iedereen toegankelijk.  
De Oerse Sanne Verbaant speelt in het 
toneelstuk de rol van Margot Frank, de zus van 
Anne Frank. Wij gaan bij haar op bezoek. 
Door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken. 
 
De “toneelkriebels” zijn bij Sanne Verbaant pas zo’n 
anderhalf jaar geleden ontstaan. Toen ze nog op de 
basisschool zat heeft ze wel meegedaan met de 
musical in groep 8. Maar daar weet ze, naar eigen 
zeggen “bijna niks meer van”. “Het was wel 
spannend maar dat optreden interesseerde me op 
dat moment nog niet zo. Pas toen ik naar de 
middelbare school ging begon het podium meer te 
trekken.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zingen 
Sanne is nu 18 jaar en is samen met haar zusje en 
ouders opgegroeid in Oerle. Vroeger danste ze graag 
en vanaf het moment dat ze op de middelbare 
school zat vroeg een vriend van haar of ze niet een 
keer wilde meezingen in een band.  

Dat had ze eigenlijk nog nooit gedaan, maar ze vond 
het wel leuk en zodoende is ze in de muziek terecht 
gekomen. Ze heeft een paar keer opgetreden in 
Odeon, bij Jerry’s en bij de muziekschool. Eén keer 
in de week werd er geoefend. Toen ze eenmaal in de 
‘muziekscene’ zat, werd ze ook door andere bands 
benaderd om mee te zingen. 
 
Toneelervaring 
Nadat ze was geslaagd voor het VMBO heeft ze zich 
ingeschreven bij een nieuwe studie van het ROC: de 
opleiding “Artiest”. Voordat ze daar werd toegelaten 
moest ze ook echt auditie doen. Allereerst heeft ze 
een lied gezongen uit de musical Cats en daarna 
moest ze over een soort catwalk lopen en terplekke 
iets improviseren. Ook hebben ze nog een dag met 
een groep bij elkaar gezeten. Ze kregen als opdracht 
om in de huid van iemand anders te kruipen. 
Uiteindelijk werd Sanne toegelaten aan de opleiding.  

De opleiding Artiest viel haar zwaarder dan ze had 
gedacht. Ze had namelijk totaal geen toneelervaring 
en de nadruk van de opleiding lag toch wel bij het 
toneelspelen. Om wat meer te oefenen is ze toen lid 
geworden van de Veldhovense toneelvereniging 
“Meer Vreugde Kern”. Vorig jaar heeft ze mee 
gerepeteerd voor een toneelstuk en dit jaar heeft ze 
de rol gekregen van Margot Frank in  
“Het Dagboek van Anne Frank”. 
 
Verder studeren 
Met de opleiding “Artiest” is ze inmiddels gestopt. Ze 
moest teveel op haar tenen lopen om alles te 
kunnen halen. Bovendien vindt ze het erg zwaar om 

Scene uit “Het Dagboek van Anne Frank”. 

Sanne Verbaant met een optreden  
tijdens Boergondisch Oers 2009. 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

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

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

telkens weer audities te moeten doen. “Het is leuk 
om dat als hobby te doen, hoor,” vertelt Sanne. 
“Maar ik zie het niet zitten om daar straks mijn 
brood mee te moeten verdienen.  
 
Tijdens die audities word je constant beoordeeld op 
je persoonlijkheid en op je uiterlijk en ik vind dat 
niet prettig. Inmiddels heb ik een jaar lang een 
secretaresseopleiding gevolgd. Het eerst jaar mocht 
ik overslaan en nu ben ik met het laatste jaar bezig. 
Ik weet nu al, dat dit ook niet is wat ik later wil gaan 
doen. Daarom ga ik gewoon verder studeren. Ik 
denk dat ik dan de richting in ga van de 
journalistiek. Dan kan ik de twee uiterste ervaringen 
(van het creatief/zweverige van de opleiding Artiest 
en het super gestructureerde van de 
secretaresseopleiding) mooi combineren. Als 
journalist moet je toch ook in zekere mate creatief 
zijn!” 
 
Meer Vreugd Kern 
Ondanks dat ze gestopt is met de opleiding artiest, 
is Sanne toch lid gebleven van de toneelvereniging 
“Meer Vreugde Kern”. Ruim een jaar geleden 
(oktober 2008) vonden de audities plaats voor het 
Dagboek van Anne Frank. Een delegatie van de 
toneelvereniging heeft de audities beoordeeld en 
Sanne mocht zo nu en dan ook haar zegje doen. 
Uiteindelijk zijn er twee hoofdrolspeelsters gekozen 
omdat de meisjes nog vrij jong zijn (14/15 jaar). In 
het begin hebben ze een keer in de week 
gerepeteerd, maar sinds ze het decor hebben 
opgebouwd, oefenen ze 3 keer per week.  

Sanne: “Tijdens het repeteren hebben we ook veel 
lol met elkaar. Zo moest (Margot) ik een romantisch 
stuk spelen met Peter en terwijl ik op een stoel ging 
zitten, zakte ik erdoor! We moesten zo lachen dat 
we maar zijn gestopt met repeteren.” 
Voor een optimale voorbereiding zijn ze met de 
toneelgroep een half jaar geleden ook naar het  
Anne Frank Huis in Amsterdam geweest. Sanne 
vertelt: “Als je dan midden in de repetities zit van 
het stuk, dan maakt zo’n bezoek echt heel veel 
indruk. Je ziet dan hoe klein het achterhuis in 
werkelijkheid was en je kunt je nauwelijks 
voorstellen dat ze daar ruim twee jaar met zoveel 
mensen hebben moeten leven. En waarvoor…. 
Uiteindelijk hebben ze het niet overleefd en is alleen 
het dagboek van Anne het bewijs van wat zich daar 
allemaal heeft afgespeeld.  
 
Mensen die nog geïnteresseerd zijn in kaartjes voor 
de voorstelling raden wij aan om even op de site te 
kijken: www.meervreugdekern.nl of naar theater  
De Schalm te bellen (2533578). 

Een andere scene uit  
“Het Dagboek van Anne Frank”. 

Nog een scene uit “Het Dagboek van Anne Frank”. 
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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: 

 
Gemeente Belangen Veldhoven ( GBV ) is een 
plaatselijke politieke partij in Veldhoven welke is 
opgericht in 1966 door de heren Ben Schellekens en 
Lau Donkers. Bijna 44 jaar maakt deze partij deel 
uit van de gemeenteraad in Veldhoven. De 
raadsfractie van GBV bestaat uit 4 raadsleden en  
2 commissieleden. De fractievoorzitter van GBV is 
de heer Gerard Jonkers. 
 
Daarnaast is er een Partijbestuur. 
Het Partijbestuur van GBV bestaat uit 7 leden. De 
voorzitter is de heer Frank de Lepper. 
 
Een politieke partij heeft ook nog een belangrijke 
“achterban”. Deze bestaat uit leden die de partij 
ondersteunen en ook tijdens de ledenvergaderingen 
hun stem kunnen laten horen over het doen en laten 
van hun partij. Daarnaast stemmen de leden o.a. 
over de kandidatenlijst en het partijprogramma bij 
gemeenteraadsverkiezingen.  

Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 

Waarom een plaatselijke politieke partij? Er zijn toch 
genoeg landelijke politieke partijen waar je bij aan 
kunt sluiten?  
Omdat een plaatselijke politieke partij geen binding 
heeft met een landelijke politieke partij kan deze 
ook vrijer opereren. Dat heeft beslist voordelen. 
Natuurlijk is er ook een nadeel: je kunt geen beroep 
doen op steun vanuit Den Haag. Je zult zelf moeten 
zorgen voor opleidingen en bureau’s inhuren voor 
eventuele onderzoeken.  
 
GBV bestaat uit enthousiaste mensen die nog graag 
voor vele jaren zich willen blijven inzetten voor het 
welzijn van de veldhovense burgers. 
 

Anton Leijgraaf 
Vice-voorzitter GBV 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

De Berkter Hoef aan de Vilderstraat 1 in Oerle. 
 
De boerderij heet De Berkter Hoef. Het is een 
rijksmonument. Op het erf vind je een aantal 
beschermde boomsoorten zoals de Hollandse linde 
en de Noorse esdoorn. In een van de bomen huizen 
steenuilen. Het goede nieuws is dat de boerderij 
geheel gerestaureerd gaat worden. Het is 
aangekocht door Rob Boerekamps en zijn gezin. Ze 
gaan niet over één nacht ijs. Kijk maar eens op 
Berkterhoef.nl, daar vind je alle informatie over dit 
bijzondere project. 
 
Je kunt er meedoen aan een ontwerpwedstrijd: 
maak een schets van de stal die naast de huidige 
boerderij gebouwd gaat worden. Stuur je tekening in 
vóór 1 februari en maak kans op een mooie prijs. 
Het winnende ontwerp zal worden uitgewerkt door 
een professionele architect. Aan de slag dus en 
teken een ontroerend mooie stal, want dat verdient 
het Oerse landschap. Veel succes! 

Wijds uitzicht vanaf de Vilderstraat. 

Column Wil van de Vorst 

Wil van de Vorst schrijft maandelijks 
een column in de Koers.  
Over grote en kleine Oerse zaken. 
 
 
Ontroerend 
 
Precies 20 jaar geleden, medio 
januari 1990, belandde ik in het 
ziekenhuis. Ik was doodziek, had 41 graden koorts 
en de doktoren hadden geen idee wat er aan de 
hand was. Vijf weken en een zware buikoperatie 
later, mocht ik het ziekenhuis weer verlaten. Het 
was een heftige ervaring, zoiets had ik nog nooit 
meegemaakt. De buikoperatie was verkeerd 
uitgepakt, met alle complicaties van dien. Ik was 
geen schim meer van wie ik was. Maar na ruim een 
maand was ik weer aan de beterende hand en 
mocht naar huis. 
 
Die rit naar huis staat in mijn geheugen gegrift als 
een van de meest euforische momenten van mijn 
leven. Alsof ik voor het eerst de wereld inkeek. We 
reden van het Catharina Ziekenhuis terug naar de 
Lei in Veldhoven waar we toentertijd woonden. 
Onderweg vroeg ik aan Adriënne om via Oerle de 
Kempen in te rijden. Ik wist niet wat ik zag, alles 
was van een betoverende schoonheid. Wat zijn 
bomen prachtig. De bosranden, weilanden en kleine 
boerderijtjes in het landschap maakten een 
overweldigende indruk op me. Zo eenvoudig en 
alledaags…, maar zo had ik het nog nooit gezien. 
Mijn ziekbed had de vanzelfsprekendheid van het 
bestaan weggehaald. Ik kreeg er tranen van in mijn 
ogen. Die beleving ben ik eigenlijk nooit meer 
kwijtgeraakt. De natuur heeft me sindsdien vaak 
ontroerd. 
 
Anno 2010 wonen we in het Stepke waar we uitzicht 
hebben over de Berker akkers. Ook een prachtig 
landschap. Er lopen twee Zeeuwse knollen in de wei 
en hier en daar staan wat bomen. Iets verderop 
daagt een vervallen, 17e eeuwse langgevelboerderij. 
Rijp voor de sloop zou je zeggen. Maar het is een 
fraai, nostalgisch plaatje. 
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Terugblik Oers 2009 

Terugblik Oers 2009 (door de 
drie wijzen van De Berkt) 
 
Eric 
Goedemorgen dames en heren, daar 
zijn we weer, terug van 
weggeweest. We gaan met u 
terugkijken op Oers in 2009. En dat is ons niet 
meegevallen, want er is heel wat gebeurd vorig jaar. 
 
Aad 
Ja mensen, het afgelopen jaar was er één van 
uitersten. Hoogtepunten en dieptepunten wisselden 
elkaar af. Over die hoogtepunten straks meer, maar 
we beginnen met een dieptepunt. 
 
Wim  
Ja Aad, dat dieptepunt vond ik nou het toppunt ……… 
van slechte televisie dan. 
 
Eric 
Zeg, waar hebben jullie het over?  
  
Aad 
Dat weet je toch wel. In januari was Oers een keer 
op televisie, bij de Tros nog wel, de grootste familie 
van Nederland. En daar hebben ze het papegaaien-
centrum toch af staan kraken bij Radar. Er deugde 
werkelijk niks van volgens de Tros, het was echt 
geen Radar Love, die uitzending. 
 
Wim 
Gelukkig hadden we professor Ton Dorresteijn nog, 
van Diergaarde Blijdorp. Die maakte met zijn 
onderzoek van Oers ook weer een blij dorp. De 
conclusie was dat de verzorging van de dieren en de 
inzet van de vele vrijwilligers Top was en niet NOP. 
 
Eric  
Er was nog meer slecht nieuws voor het 
papegaaiencentrum vorig jaar, de 
bezoekersaantallen liepen terug, en bovendien 
mochten ze niet gaan bouwen op de grond naast het 
park. Die grond kochten ze 2 jaar geleden voor  
6 ton, en nu noemen ze de directeur voortaan 
Zestonnie van Meegen. 

 

Aad 
Ondanks de crisis was het niet alleen kommer en 
kwel in 2009, er is ook weer volop gefeest. Bij BIO 
bijvoorbeeld, die bestonden 60 jaar en ze hebben 
hun naam flink eer aan gedaan tijdens die feesten. 
 
Wim 
Hun naam eer aangedaan? BIO betekent dat Ben Ik 
Opgesteld? Nee. Borsten In Opkomst? Nee. Bokken 
In Oers? Nee. Bel Ik Ongelegen? 
 
Eric 
Nee, natuurlijk niet. De naam BIO staat voor Bier In 
Overvloed, maar wat dat met korfballen te maken 
heeft, weet ik ook niet.  
 
Aad 
Weet je wie er ook gek is op afko’s? Ine Loijen! Die 
verzint de meest rare afkortingen voor op de 
publicatieborden om er maar zoveel mogelijk tekst 
op kwijt te kunnen. En die arme Frans Loots moet 
dan maar uitvogelen hoe hij die regels opvult. 
 
Wim 
Ja, vorige week nog, had ze bedacht dat je 
genomineerd best af kon korten tot gen. Denk je dat 
er iemand in Oers is, die bij het woord gen aan 
genomineerd denkt? Als wij het bij ons over “gen” 
hebben, dan is het er niet. 
 

De drie wijzen van De Berkt.  
Links Aad, Eric en Wim. 
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Eric 
Ja mensen, laat jezelf niet voor de gek houden. Er 
zijn hier vandaag echt wel vrijwilligersprijzen van de 
Rabobank te winnen, ook al stond er gen op het 
bord. 
  
Aad  
En die bank, die bestond 100 jaar in 2009. Wat 
hebben we gefeest, ik krijg er nog dorst van !!! Met 
als hoogtepunt natuurlijk het Eurovisie Songfestival 
in juni.  
 
Wim 
Ik moet zeggen, dat er enorm er veel zangtalent in 
Oers zit, en wat is die Jos Slaats toch een goede 
zangcoach, een echte vakman. 
 
Eric 
Vakman? Vakvrouw zul je bedoelen. Dat is Josje 
Slaats, de beste zangpedagoog van de Paleisstraat 
en omstreken.   
 
Aad 
Ja, en ze kunnen niet alleen zingen, die Oerse 
artiesten, ze dansen ook nog eens de sterren van de 
hemel. Wat een ritme, wat een timing hebben ze, 
alsof ze elke avond aan het swingen zijn. 
 
Wim 
Nooit geweten dat er in dit blije dorp zoveel 
swingers wonen. Hoe scheidt het eigenlijk in Oers? 
 
Eric 
Och schei uit. Als ik bruinebonensoep heb gegeten, 
dan moet ik wel drie keer op een dag.  
 
Aad 
We dwalen af. Bij Boergondisch Oers was het ook 
weer keigezellig, met de Hollandse avond en de 
talloze Oerse artiesten. Jong en oud deed mee, wat 
een inzet en wat een geweldige sfeer. Al vond ik 
“Kom van dat dak af” van Frank van Beers een 
beetje overdreven, om dat in een tent te zingen. 
 
Wim 
Eerlijk gezegd vond ik de Toppers een beetje 
tegenvallen bij Boergondisch Oers. Bij het feest van 
de Rabobank waren ze beter in vorm, maar wat wil 
je ook met zulke mooie meiden op die blinkende 
motoren. Daar ga je wel van Shinen. 

Eric 
Weet je wie er ook “shinede” vorig jaar? Onze 
koningin, die kwam bij ons op de Berkt, omdat de 
Severinus 50 jaar bestond. Ik heb toen Bea 
rondgeleid, samen met een paar anderen. Ze vond 
het heel leuk, en vroeg of ze met Klein Frankrijk 
terug mocht komen. Ze was zelfs zo onder de indruk 
dat ze eerst ook nog wou blijven slapen. 
 
Aad 
Waarom heeft ze dat dan niet gedaan? 
 
Eric 
Wel, Ad Hendriks van de Severinus wilde Bea 
onderbrengen bij de nieuwe Bed and Breakfast van 
Esther Verhoef op Zand Oers. Maar toen ze hoorde 
dat ze gewekt zou worden door een kanon, was ze 
bang dat ze wakker zou schieten, en toen ging het 
feest niet door. 
 
Wim 
De buurt van Zand Oers heeft dat kanon ook ingezet 
om de afsluiting van de Banstraat richting Knegsel 
te voorkomen. En het heeft goed geholpen, want 
door de felle protesten is het hele plan afgeschoten.  
 
Eric 
Over schieten gesproken, dat plan van Oerle-Zuid, 
dat schiet ook voor geen meter op. Tegen de tijd dat 
die starters eenmaal begonnen zijn, kunnen ze beter 
in een seniorenwoning trekken. Wat duurt dat toch 
lang. 
 
Aad  
En de namen die de Gemeente verzonnen heeft voor 
de straten in Oerle-Zuid, dan ben je toch wel een 
heel eind het padje kwijt, of heb je een schep bier 
teveel op, als je met zulke namen aan komt zetten. 
Wat denken jullie van Vicus, Dolium, Witrik en 
Lakenvelder. 
 
Wim   
Nou, dat is toch niet zo moeilijk. De witrik 
bijvoorbeeld is een rund met een witte streep over 
de rug, die in heel Nederland voorkomt, vooral in 
….Friesland en Zeeland. Logisch toch dat ze dan die 
naam voor een straat in Oers kiezen. 
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Eric 
Hé, zijn jullie dit jaar ook in de pompoenencinema 
van de Janus Hagelslagstraat geweest? Geweldig hè, 
wat hadden ze er weer een werk van gemaakt. Ik 
had deze keer mijn staatsloten meegenomen, want 
ik had uit zeer betrouwbare bron vernomen, dat hij 
zomaar zou kunnen vallen. 
 
Aad 
Hij was ook gevallen, heb ik gehoord. Maar dat was 
geen jackpot, en ook geen pompoen, maar een 
bezoeker, een kennis van Corrie Kampinga. Gelukkig 
kwam de man al weer vlug bij zijn positieven. 
Achteraf is het me meegevallen, zei hij. 
 
Wim 
Bij de Oerse bikers hebben ze er ook eentje die 
zomaar kan vallen, van zijn fiets dan. Dat is Piet 
Verbaant, je weet wel van Vicky, ze noemen hem 
tegenwoordig Piet Verband, omdat hij zo dikwijls in 
het gips zit. 
 
Eric 
Bij De Korrel vielen ze ook om de haverklap. 
Daarom hebben ze een nieuwe laag op de 
tennisvelden aan laten brengen, van het type Smash 
Court. En ik heb altijd begrepen dat tekort smashen 
niet zo slim is.  
 
Aad 
Nee Eric, Smash Court is een type kunstgras, dat 
ingestrooid is met keramische korrels. Bij de 
voetbalclub hebben ze trouwens ook al een veld met 
kunstgras. Het moet niet gekker worden, straks 
gaan we met Boergondisch Oers ook nog volleyen 
op kunstgras. 
 
Wim 
Dan laten we het Tienercomité toch weer eerst een 
braderie houden, met het Nederlands 
Kampioenschap Grasmaaierracen, dan blijft het 
kunstgras lekker kort. Wat zijn die grasmaaiers 
trouwens snel hè, een week voordat ze in Oers 
waren, stond het verslag al in het Eindhovens 
Dagblad. Die Ad had een vooruitziende blik zullen 
we maar zeggen. 
 

Eric 
Over grasmaaien gesproken, wij hebben ons daar 
vorig jaar ook aan bezondigd. Op de 
nieuwjaarsreceptie van vorig jaar hebben wij het 
gras voor de voeten van Harry van der Zanden 
weggemaaid.  
 
Aad  
Ja, voor het bekendmaken van de Oerlenaar van het 
jaar, had Harry een hele vragenlijst voor de zaal in 
elkaar gestoken. Met steeds meer aanwijzingen, 
zodat de mensen uiteindelijk de naam van Kees de 
Jong zouden raden…. 
 
Wim  
Maar wij hadden dat natuurlijk niet in de smiezen en 
riepen Kees al naar voren voordat Harry aan zijn 
betoog kon beginnen. Zijn hele plan viel in duigen. 
Daarom gaan we het dit jaar anders aanpakken. Wij 
verklappen niks, al hoop ik wel dat het deze keer 
een vrouw is. 
 
Eric 
Ja mensen, een vrouw kan ook best Oerlenaar van 
het jaar zijn. Of denken jullie daar soms anders 
over? 
 
Aad 
Het lijkt me best leuk om een Oerse vrouw een paar 
veren in d’r bips te steken. Volgens mij zouden wij 
dat best kunnen. 
 
Wim 
Ik denk het ook wel, maar laten we dat nu maar aan 
Harry over. Hij heeft er tenslotte voor doorgeleerd. 
Harry, mag ik jou vragen om even naar voren te 
komen, en ons te vertellen wie dit jaar de 
felbegeerde titel van Oerlenaar van het jaar heeft 
behaald.  
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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

Koken met de koers 

Beste mensen, 
Deze maand geen Oersmakelijk, maar even 
tussendoor een heerlijk recept waar menigeen zijn 
vingers bij zal aflikken! 
 
Het heet Chocolami. 
 
Chocolami is heerlijk chocoladegebak en uiteraard 
gemaakt van chocolade. Het fijne van dit recept is, 
dat het heel makkelijk te bereiden is, zelfs een paar 
dagen van te voren. 
Bovendien heb je er geen oven voor nodig, alleen 
een koelkast. 
 
Recept: Chocolami 
Gebak voor 4 tot 6 personen.  
(Vooral vrouwen zijn er gek op!!!!!!!!!!!) 
Bereidingstijd 10 minuten en 4 uur wachttijd. 
 
Bereidingswijze: 
− Hak 125 gram chocolade extra puur 72% (reep 

100 gram) in kleine stukjes en doe deze in een 
steelpan. 

− Hang de steelpan in een iets grotere pan met 
bijna kokend water en laat de chocolade smelten 
(au bain marie). 

− Haal het steelpannetje met chocolade uit het 
water en voeg 75 gram koude boter toe. 

− Roer totdat de boter is opgelost. 
− Hak de noten van 75 gram elitehaver (zakje  

200 gram) grof en voeg dit samen met de 
rozijnen toe aan het chocolademengsel. 

− Verkruimel 5 mariakoekjes (rol 200 gram,  
bv Verkade) grof en voeg toe. 

− Meng alles goed en zet 1 uur in de koelkast. 
− Haal het uit de koelkast na een uur en schep het 

in de lengte op een stuk vershoudfolie, sluit goed 
af en rol er voorzichtig een rol van 5 cm. dik van. 

− Leg wederom 3 uur in de koelkast. 
 

− Haal de rol vlak voor serveren door 3 el. 
poedersuiker en snijd hem in dunne plakjes. 

− je kunt de opgerolde chocoladerol 2 à 3 dagen 
van tevoren maken. 

− Bewaar hem in de vershoudfolie in de koelkast. 
 
Smakelijk! 

Smelttip 
Chocolade wordt hard en kruimelig als het warmer 
wordt dan 44 graden Celsius. Smelt het dus altijd op 
een laag vuur. Roer voortdurend en zet het vuur uit 
zodra alle chocolade gesmolten is. 
Au bain-marie smelten, zoals in het recept, kan 
natuurlijk ook. 
 
Met gesmolten chocolade op bakpapier kun je leuke 
decoraties voor toetjes maken. 
 
Hier volgen enkele leuke chocoladeweetjes: 
− Cacao komt van cacaobonen. 
− Eeuwenlang waren deze bonen HET betaalmiddel 

in Zuid-Amerika. 
− Nederlanders eten gemiddeld 5 kilo chocolade per 

jaar! 
− Eigenlijk is witte chocolade geen chocolade, want 

het bevat namelijk geen cacaopoeder. 
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Heikantwandeling  
 
In januari is het weer vaak guur voor een lange 
wandeling. Daarom dit keer een mooie, korte route 
in de buurt, zodat je toch even lekker kunt 
uitwaaien. 
 
Start 
Bij Hoeve Kakelbont, Heikantstraat, Waalre. De 
lengte van de blauwe route is 4 km. 
 
De Heikantwandeling gaat over eeuwenoude 
akkerbouwgronden en voormalig heideterrein dat de 
afgelopen 100 jaar massaal is beplant met 
naaldhout.  

De route 
 
1. Kakelbont en Wokwereld 
Restaurant Wokwereld is gevestigd in de voormalige 
café-zaal ’t Huufke. ’t Huufke was oorspronkelijk een 
boerderij van het Kasteel van Waalre. In de 17de en 
18de eeuw bezat de Heer van de heerlijkheid Waalre 
een viertal hoeves. Het Baetbeelen Hoefke lag aan 
de huidige Heikantstraat. 
  

De wandeling 

2. Overgang akker - bos 
De akker, gelegen op hogere gronden in de 
nabijheid van de beek de Dommel, heeft al een oude 
oorsprong. De bodem bestaat uit eeuwenlang 
opgebrachte potstalmest die bestond uit een 
mengsel van heideplaggen, strooisel en stalmest. 
Het bos bestaat hoofdzakelijk uit aanplant van 
Grove den. De stammen werden in het verleden 
gebruikt als stutten in de kolenmijnen. 
  
3. Vlasrootven 
In deze streken werd vroeger veel vlas verbouwd, 
nodig om linnen van te weven. De vlasstengels liet 
men vóór de bewerking enige tijd rotten (“roten”) in 
het ven zodat de houtige delen van de stengels 
loslieten. Daarna werden ze over de hekel gehaald 
om zo de vezels te kammen. 
Het Vlasrootven is, zoals een groot aantal Brabantse 
vennen, tijdens de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar 
geleden, ontstaan door uitwaaien van zand. In de 
laagte blijft regenwater staan doordat de bodem op 
deze plaats ondoordringbaar is voor water. Zo 
kunnen wij genieten van dit unieke landschap. 
  
4. Bladvormen 
Bomen hebben ieder hun eigen bladvorm. Alleen al 
langs dit pad staan veel soorten loofbomen. Hier kun 
je verschillende soorten bladeren vinden. 
  
5. Oude spoorbaan 
De putring, verscholen in de begroeiing, is een 
laatste herinnering aan de waterput van een 
seinwachterhuis dat hier stond aan het Bels lijntje. 
De verhoging op de achtergrond is het restant van 
de spoordijk waar tot het midden van de vorige 
eeuw een trein reed van Eindhoven naar Hasselt. 
  
6. Meertjesven 
De typische “stoelen”, pollen, zijn van een grassoort 
dat Pijpenstrootje heet. Als de plant onder water 
komt te staan, sterft hij deels af maar op de stoel 
groeit hij verder. De plant dankt zijn naam aan het 
vroegere gebruik ervan: de stengel hield het 
rookkanaal open bij het bakken van kleipijpjes.  
 
7. Klotputten 
De met water gevulde gaten zijn ontstaan bij het 
uitbaggeren van nat veen. Dat veen werd op de kant 
te drogen gelegd. De ontstane turf (klot) diende in 
de platte buiskachel als brandstof.   
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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 

8. Diersporen 
Veel dieren zijn schuw of pas in de avond of nacht 
actief. Vaak is speuren naar sporen de enige manier 
om erachter te komen of er dieren in de buurt zijn. 
Speciaal op dit pad zie je bijna altijd reeënsporen.  
  
9. Douglas 
De Douglas is een boom die is ingevoerd in ons land 
vanuit Noord-Amerika. Daar kan hij wel 100 meter 
hoog worden. Wrijf eens een takje met naalden in je 
hand. Ruikt je hand nu naar een frisse citrusgeur?   
  
10. Bosbeheer 
Om het eenzijdige bos een natuurlijker en 
gevarieerder aanzien te geven wordt de overwegend 
Grove den-aanplant sterk uitgedund. Zo worden 
lichte plekken gevormd waar andere bomen- en 
plantensoorten een kans krijgen. Het snoeihout laat 
men liggen om insectenleven aan te trekken. Samen 
met schimmels zorgen kleine beestjes ervoor dat het 
hout verteerd wordt en uiteindelijk, na tientallen 
jaren, weer voedsel is geworden voor planten en 
dieren. 
Til eens een stuk dood hout op van de grond. Wat 
zie je daaronder allemaal? 
  
11. Houtwal 
(zie rechts aan de overkant van de akker) 
Houtsingels en -randen op opgeworpen aarden 
wallen dienden om akkers te beschermen tegen 
dierenvraat, om het verwaaien van waardevolle 
potstalmest en zaaigoed tegen te gaan en om vogels 
nestelgelegenheid te geven. Vogels dienen zo als 
een natuurlijke insectenbestrijder. Iedere 7 tot 10 
jaar werd de houtrand uitgedund. Het vrijkomende 
“geriefhout” gebruikte men voor stookhout 
(mutserds voor de bakoven) en stelen voor 
gereedschap en timmerhout. Houtranden zijn 
belangrijke verbindingslinten voor kleine zoogdieren, 
vogels en insecten en voor de verspreiding van 
planten.   
  
12. Verland ven 
Een ven dat aan zijn lot overgelaten wordt, is 
gedoemd te verdwijnen: het groeit namelijk dicht.  
Bos zal uiteindelijk de overhand krijgen. Dit is een 
natuurlijk proces. Daarom wordt bij veel vennen 
herstelwerken uitgevoerd. 
 
Tip 
Pannenkoekenrestaurant Hoeve Kakelbont is 
gevestigd in een 100 jaar oude hoeve. Misschien 
heeft u aan het eind van de wandeling zin in een 
pannenkoek. 

Vervuiling aanpakken 

Vervuiling en buitengebied. 
 
SRE Milieudienst gaat in samenwerking met de 
diverse gemeentes in de regio de vervuiling in de 
buitengebieden aanpakken. Daarvoor hebben zij uw 
hulp nodig. Klachten over vervuiling, zoals vuilnis, 
kapotte koelkasten, motorcrossers en stroperij kunt 
u zoals altijd melden bij de gemeentelijke 
milieuwacht, telefoon 258 43 45 of via het 
klachtenformulier van de Gemeente Veldhoven op 
het internet . Daarnaast komt nu ook nog de SRE 
Milieudienst, telefoon 0900 – 996 54 32. 
Laat u niet weerhouden en meldt uw geconstateerde 
vervuiling in welke vorm dan ook aan de betreffende 
instanties. 
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Stand van zaken E.A. 

STAND VAN ZAKEN ALDERS TAFEL 
35.000 extra vluchten Eindhoven Airport 
 
U heeft misschien in de eerste helft van 2009 
getekend op de website van de actie  
“De 10 geboden voor Eindhoven Airport”. Tot 
de grote vakantie is daarover veel te doen 
geweest, daarna nauwelijks iets meer. Dit 
artikel zal u een beetje bijpraten over de 
volgende onderwerpen: 
- het regionale succes vóór de vakantie 
- duwen en trekken in Den Haag en wat wij 

daarvan vinden 
- waar wij nu mee bezig zijn 
 
Het regionale succes voor de vakantie 
Het gaat om de dreigende uitplaatsing van 35000 
vliegbewegingen van Schiphol naar Eindhoven. Dat 
betekent een verdrievoudiging van het huidige 
aantal vliegtuigen! De uitplaatsing betreft 
voornamelijk vakantievluchten waar Schiphol geen 
belangstelling meer voor heeft. 
Over dit voornemen van de Regering wordt overlegd 
aan de zogenaamde “Alderstafel”. Daarin zitten 
enerzijds Alders en zijn staf, Schiphol en Defensie, 
en anderzijds vertegenwoordigers van de gemeente, 
de provincie, de BOW, de BMF, de regionale 
werkgevers en het vliegveld zelf. 
Vlak voor de vakantie waren alle partijen uit de 
regio (gemeenten, BOW en BMF) het eens over een 
“regionaal bod”, dat niet ver van de eisen van onze 
actie afstaat.  
Dit tot teleurstelling van Alders die op een regionaal 
draagvlak voor “veel meer” vluchten gerekend had. 
Wij beschouwen dat dan ook als een voorlopige 
“overwinning”. 
 

Duwen en trekken in Den Haag en onze mening 
daarover 
Alders was niet blij, maar heeft het resultaat 
“meegenomen” naar Den Haag. Daar ligt het nu nog 
steeds. Er vindt in het Haagse het nodige geduw en 
getrek plaats, maar daarover bereiken ons 
voornamelijk mededelingen die of onduidelijk zijn, of 
een gerucht of niet publiceerbaar. De Alderstafel is 
namelijk nog niet afgelopen, en daarbij hoort een 
zekere mate van vertrouwelijkheid. Vanwege dit 
soort redenen heeft u in een eerder stadium ook nog 
niets van ons gehoord. 
 
Twee zaken springen eruit. 
− Er is op aandringen van de 2de Kamer een nieuwe 

marktverkenning gepubliceerd rondom Schiphol. 
Bereikt luchthaven Schiphol wel een plafond 
vanwege de economische crisis of zijn er veel 
minder uitplaatsingen nodig of op een veel later 
tijdstip? Het is uiteraard moeilijk te voorspellen 
wat er na de crisis gebeurt. Daarom zijn er 
groeiscenario’s bedacht. Het laagste daarvan past 
eigenlijk gewoon binnen de huidige regionale 
overeenkomst met Eindhoven Airport die loopt tot 
2015 (of een eventuele opvolger daarvan). Het 
hoogste leidt tot hetzelfde aantal extra vluchten 
als oorspronkelijk door Alders genoemd (35.000 
tot zelfs 70.000), maar dan pas in 2020. De 
commercieel-belanghebbende partijen willen 
uiteraard op basis van dit grootste groei scenario 
verder onderhandelen! 

− De tweede zaak betreft Defensie. Er is sprake van 
een mogelijk soort uitruil tussen militair en burger 
vliegen. Daarover valt op dit moment nog niets 
met zekerheid te zeggen. Het Rijk praat met de 
provincie en met Eindhoven over geld en 
investeringen vanuit de omgeving in de 
infrastructuur. Onze vrees is dat na het nodige 
gesjacher er in praktijk niet gebruikte militaire 
vliegruimte wordt ingeruild tegen wel gebruikte 
burgerluchtvaart ruimte. 

Het is dus bepaald nog geen gelopen race dat eruit 
komt wat wij als omgeving willen. We blijven uiterst 
waakzaam en laten ons niet afschepen met 
spiegeltjes en kraaltjes. 
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Verkiezingsbijeenkomst 

Verkiezingsbijeenkomst 
gemeenteraad 
3 februari 2010 in Oerle 
 
Zoals in ons land gebruikelijk is, zijn er om de 4 jaar 
verkiezingen o.a. voor een nieuwe gemeenteraad. 
Het is weer zover, 3 maart a.s. moeten (kunnen) wij 
daarvoor weer naar de stembus. Daarom vindt 
Wijkplatform Oerle het wenselijk, dat alle 
stemgerechtigden in Oerle op de hoogte zijn van de 
politieke situatie in Veldhoven. Zoals men in de 
krant heeft kunnen lezen, hebben we straks de 
keuze uit liefst 8 partijen, tegenover de vorige 
verkiezingen 5 partijen. 
Daarom is er woensdag 3 februari a.s. een 
verkiezingsbijeenkomst in Dorpscentrum  
“d’Ouw School”. U bent vanaf 19.30 uur van harte 
welkom, terwijl de bijeenkomst om precies  
20.00 uur aanvangt. 
De lijsttrekkers van alle partijen hebben toegezegd 
aanwezig te zullen zijn om hun 
verkiezingsprogramma toe te lichten en (hopelijk) 
de vele vragen te beantwoorden, die door de 
aanwezigen gesteld zullen worden. 
 
Wijkplatform Oerle vindt een massale aanwezigheid 
van de Oerlese bevolking belangrijk gezien de vele 
activiteiten, die er de komende jaren in Oerle gaan 
plaatsvinden. 
Om hiervan enige indruk te geven : 
♦ Woningbouw Oerle-zuid en mogelijk Schippershof 
♦ Nieuwe randweg om Oerle 
♦ Herinrichting Oude Kerkstraat, Zandoerleseweg, 

Dorpsplein,  
♦ Gerard Vekemansplein 
♦ Zorgcentrum 
♦ Etc. etc. etc. 
e.e.a. vindt u terug in de reeds bestaande plannen 
van de Gemeente aangevuld met ons 
“Dorpsontwikkelingsplan Oerle” 
 
Ter informatie hieronder een overzicht van de 
deelnemende partijen met hun lijsttrekker In 
alfabetische volgorde: 
♦ CDA = Caroline van der Weijden 
♦ D66 = Willem Hornman 
♦ GBV = Hans van de Looij 
♦ Lijst Peer = Ted Peer 
♦ PvdA = Robert Tops 
♦ Samenwerkend Veldhoven : Herman Kootkar 
♦ VSA = Nicole Rademaekers 
♦ VVD = Selma Koegler 
 
Voor nadere informatie over deze bijeenkomst:  
Jos van Haren, tel. 205 23 64. 
 
Wijkplatform Oerle 

Waar we nu mee bezig zijn 
− We gaan de actie-site van de “10 geboden voor 

Eindhoven Airport” verbeteren en updaten. U kunt 
daar straks weer voor het laatste nieuws terecht. 

− Er is ook een eigen analyse gemaakt van de 
werkelijke werkgelegenheid van de complete 
vliegsector in de regio. Die staat op ongeveer 
1000 banen, uiteraard van belang maar niet 
schokkend. De analyse staat op 
www.eindhoven.sp.nl (dossier Eindhoven Airport) 

− We werken nog steeds met de spandoeken. Door 
diefstal, slijtage en vergunningengedoe zijn er 
(tijdelijk) enkele verdwenen, maar er zijn er ook 
weer bijgeplaatst. Nu staan er spandoeken in 
Oerle, Veldhoven, Eersel, Duizel,Vessem, Knegsel, 
Wintelre, Nijnsel en Best. 

− Er lopen initiatieven tegen de omvang van de 
militaire luchtvaart in onze omgeving. Het 
zwaartepunt ligt bij juridische procedures van o.a. 
de BOW die bezig zijn met een actie tegen de 
meer dan overmatige aanwezigheid van de 
militaire luchtvaart in Brabant. Van de 5 militaire 
vliegvelden in Nederland liggen er 4 in Brabant! 

− Misschien organiseren we een avond over 
luchtverontreiniging. Meer nieuws hierover op de 
site. 

 
Onze inzet blijft gericht op  
• een zo laag mogelijke geluidsoverlast 
• een zo leefbaar mogelijke omgeving en 
• zo duidelijk mogelijk geformuleerde milieu- 

en klimaatdoelen! 
Dit alles in een zo goed mogelijke balans tussen 
economie en het welzijn van de omwonenden. 
 
We nemen nog steeds graag handtekeningen in 
ontvangst want alleen grote aantallen maken indruk 
op de landelijke, provinciale en gemeentelijke 
politiek. Als u deze actie nog niet op de website 
ondertekent heeft dan maak een goed voornemen 
voor 2010 en onderteken alsnog. 
 
Nadere informatie kunt u vinden op de websites van 
de Belangengroep Omwonenden Welschap  
(www.b-o-w.nl) en www.de10gebodenvoorea.nl 
 

Enkele mensen in Veldhoven en Oerle hebben 4 van 
deze spandoeken opgehangen. (juni 2009) 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Projectoverzicht 2009 

Stichting Pastoor Vekemans Fonds 
‘voor kansarme kinderen in India’ 
 
Het jaar 2009 is voorbij, tijd om de boeken te 
sluiten en de balans op te maken. In 2009 hebben 
we maar liefst € 99.045,00 kunnen overmaken naar 
India. De inkomsten komen uit meerdere hoeken. 
De kledingactie met onze blauwe containers is een 
belangrijke basis. Daarnaast kwamen er mooie 
bedragen binnen van bedrijven, organisaties en 
personen die een jubileum vierden en in plaats van 
cadeaus een donatie vroegen voor de kinderen in 
India. En niet te vergeten onze vaste weldoeners en 
sponsoren die ons al jaren steunen zodat wij ons 
werk in het zeer arme noordoosten van India 
kunnen voortzetten. 
 
Onderstaand een overzicht van de projecten welke 
we in 2009 hebben kunnen financieren.  
Zoals u ziet een breed scala aan projecten.  

Via deze weg willen wij al onze weldoeners en 
sponsoren bedanken voor hun bijdrage in 2009. 
Blijft u ons a.u.b. steunen met geld en kleding er is 
nog heel veel werk te doen in India. 
 
Wilt u meer informatie dan kunt u ons bellen  
(040 - 2052712 / 2540632) of bezoek onze website: 
www.pastoorvekemansfonds.nl 
 
Het Bestuur 

Nr Proj.nr Jaar 2009   omschrijving project Bedrag € 
1 04-170 Financiële hulp in de studie van Grihni children (2-e termijn) 3.243,00 
2 08-161 Financiële hulp in de studie van 2 kinderen (Mukthi en Emilda) 270,00 
3 09-172 Solar Power Plant voor de Ursuline School Kodaura 3.243,00 
4 09-173 Salarissen  4 leerkrachten - Middle School Ordih 1.622,00 
5 09-174 Salarissen  4 leerkrachten - Middle School Bahora 1.547,00 
6 09-175 Salarissen  6 leerkrachten - Primary School Bagra 1.462,00 
7 09-176 Salarissen  8 leerkrachten - High School Dharamjaigarh 1.850,00 
8 09-177 Salarissen10 leerkrachten - Higher Secondary School Kodaura 3.303,00 
9 09-179 Solar Power Plant voor de Ursuline School Bahora 4.625,00 
10 08-145 Verharden weg vanaf de poort naar de Englisch Medium School 9.231,00 
11 08-148 Omheining bij school en grills in veranda van de school Bagra 5.090,00 
12 08-151 Aanleg van een watersysteem Raipur 1.997,00 
13 08-153 Matrassen hostel & medische instrumenten Jagnatpur 2.432,00 
14 08-159 Aanschaf lessetjes school Adrai 7.132,00 
15 08-157 Toiletten bij school Bahora 9.159,00 
16 08-163 Muur rond gezondheidscentrum Kodaura 3.224,00 
17 09-178 Muur rond gezondheidscentrum en hostel Mahuapali 17.279,00 
18 09-180 Waterdam voor irrigatie Kandora 3.656,00 
17 2009 Project Ambedkarschool Varanasi 4.000,00 
18 2009 Sponsoring 50 kinderen van de Stichting 5.000,00 
19 2009 Sponsoring USCI kinderen (sponsorouderschap) 9.680,00 

  Totaal 99.045,00 
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Donderdagmiddag 26 november 2009 werd in d’Ouw 
School een Sinterklaasfeest gevierd voor de gasten 
van de Zonnebloem Oerle. 
Hierbij nog een kleine impressie. 

Sinterklaasfeest Zonnebloem Severinus carnaval 2010 

DE RINUSSEN 
SEVERINUS CARNAVAL 2010 

 
De Rinussen is de carnavalsclub van Severinus. 
Er wordt binnen Severinus volop carnaval gevierd en 
daar hoort, volgens traditie, ook een Prins of 
Prinses, Adjudant, Vorst, en Raad van Elf bij. De 
samenstelling van deze carnavalsgroep gebeurt door 
middel van een selectie uit de vele aanmeldingen en 
de Prins of Prinses wordt middels een echte 
Prinsverkiezing gekozen.  
De Prinsverkiezing is op zaterdagmiddag 30 januari 
2010 in Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle met 
medewerking van de discotheek van d’Ouw School 
en het bezoek van de Prins en de Jeugdprins van 
Rommelgat (Veldhoven). 
 
Sinds een aantal jaren zijn De Rinussen ook te gast 
tijdens het Knorrebal in zaal “Friends” in Veldhoven. 
Samen met andere carnavalsvierders wordt er een 
gezellige middag van gemaakt en ook hier zijn de 
Prins en Jeugdprins van Veldhoven aanwezig. Het 
Knorrebal is altijd een week voor carnaval; in 2010 
is dat op zaterdagmiddag 6 februari. 
 
Tijdens de carnavalsdagen (13 t/m 16 februari 
2010) is er bij Severinus ook carnaval. Het 
restaurant en Café op de Berkt en het restaurant op 
Akkereind zijn veranderd in een carnavalspaleis.  
Er is op verschillende middagen en avonden muziek 
van S.O.S. discotheek en Dweilorkesten en er 
komen andere carnavalsgroepen op bezoek! Volop 
feest!! 
 
Samengevat mag er gezegd worden dat carnaval 
best wel leeft bij Severinus en er wordt door ieder 
op zijn eigen manier ontzettend van genoten! 
 
Het carnaval bij Severinus wordt mogelijk gemaakt 
door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. 
Zowel voor de begeleiding van de Rinussen, de 
catering/barbediening als de muziekverzorging zijn 
er vrijwilligers die enkele uren van hun vrije tijd 
beschikbaar stellen aan carnaval bij Severinus. 
Hiervoor hartelijk dank aan al deze mensen. 
Er is overigens voldoende plaats voor meer 
vrijwilligers!!!!!!!!  
 
 
Erik van der Velden  
Coördinator Vrijetijdsbesteding en Vrijwilligers 
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Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

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

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

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Koksmutsen 

Waarom dragen koks hoge witte 
mutsen? 
 
Eerst iets rechtzetten: koksmutsen worden 
tegenwoordig nog maar weinig gedragen. De 
muts is namelijk niet zo hygiënisch als werd 
gedacht en bovendien tamelijk onhandig.  
 
Weliswaar bedekt de hoge, witte muts de haren, 
maar tegelijkertijd staan koks in warme keukens 
behoorlijk te zweten onder hun hoofdbedekking. Dat 
kan niet alleen tot jeuk leiden, maar ook tot 
transpiratievocht dat onder de mutskap vandaan 
komt en mogelijk zijn weg vindt naar voedsel dat 
bereid wordt. 
Kortom: het tijdperk van de koksmuts is nagenoeg 
passé, na bijna vier eeuwen hoogtij te hebben 
gevierd in de keuken van iedere zichzelf 
respecterende kok. De eerste koksmutsen dateren 
hoogstwaarschijnlijk al uit het begin van de 
zeventiende eeuw. Toen hadden ze vooral een 
hiërarchische functie: hoe hoger de muts, hoe hoger 
de rang van de kok. De klassieke keukenbrigade 
kende destijds drie rangen: de chef, de souschef en 
de daaronder de hulpjes oftewel de commiskoks. 
Anders gezegd: degene met de hoogste muts 
zwaaide de pollepel in de keuken. Deze 
Hiërarchische traditie rondom het dragen van de 
koksmuts vind je tegenwoordig nog wel eens terug 
in Rusland en de Scandinavische landen. In 
Nederland verdwijnt de koksmuts steeds meer naar 
de achtergrond, vooral uit eerder genoemde 
praktische overwegingen. Zeker het werken aan een 
fornuis waarboven een afzuigkap is geïnstalleerd, 
wordt door veel koks-met-muts als bijzonder lastig 
ervaren.  

Wist-u-datjes 

Wist-u-dat…. 
 
• Winterkoninkjes zelden een strenge winter 

overleven ! 
• Elk moment van de dag is ongeveer de helft van 

de aarde bewolkt! 
• De lucht tijdens een niesbui kan een snelheid 

hebben van 120 km/h! 
• Alle spelersnamen van het Bulgaarse  

WK-team ’94 eindigen op “ov”! 
• In ons lichaam sterven iedere minuut 300 miljoen 

cellen! 
• De tong van een kameleon is dubbel zo lang als 

zijn lijf! 
• Een maïskolf telt altijd een even aantal rijen 

maïskorrels! 
• Finland verbood ooit Donald Duck omdat hij geen 

broek droeg! 
• Cleopatra droeg tijdens ceremonies soms een 

nepbaard! 
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Bier gedachte 

• We hebben in ons land uitstekende genever en 
lekker bier. Waarom zouden we dan alcohol 
drinken? 

• Bier zonder alcohol is als een beha aan een 
waslijn: het beste is eruit. 

• Er zullen altijd bierblikken over de vloer van je 
auto rollen wanneer je baas je vraagt hem naar 
huis te voeren. 

• Koud bier maakt warm bloed. 

• Het plezierige van bier kopen is, dat je nooit 
hoeft te kijken van welk jaar het is. 

• Wie het water naar de lippen voelt stijgen, kan 
nog altijd om bier vragen. 

• Het voordeel van alcoholvrij bier is ook dat je er 
geen tweede van bestelt. 

• Een bierbuik? Hoe kom je erbij? Dat is de tank 
van mijn sex-motor. 

• Een huis vol dochters is een kelder vol zuur bier. 

• Engelse keuken : Als het koud is, is het soep; als 
het warm is, is het bier. 

• Onderzoek aan de universiteit van Harvard heeft 
uitgewezen dat bier vrouwelijke hormonen 
bevat. Alle geteste mannen begonnen na  
10 pinten te zeuren en konden niet meer met de 
auto rijden. 

• Voor een man is een zevengangenmenu: een 
hotdog en zes flesjes bier. 

• Vader drinkt graag bier, moeder melk. 

• Op bierreclame zie je nooit mannen met 
bierbuiken. 

• Vroeger toen de kratten bier nog van hout waren 
en je door moest zuipen om de kachel op te 
stoken. 

Het is niet grappig om... 

• Een terrorist op een typecursus met  
200 aanslagen per minuut!  

• Een foto rolletje naar een ontwikkelingsland 
sturen!  

• Een scherpschutter die tegen zijn vrouw zegt:  
Ik heb je gemist!  

• Als het aantal deelnemers van de wandel 
vierdaagse achteruit loopt!  

• De redacteur van Story vragen wat hij tijdens het 
Weekend in zijn Privé leven doet!  

• Uitvallers van de vierdaagse een lopend buffet aan 
bieden!  

• Een leeg restaurant gastvrij noemen!  

• Je dochter, die op 1 april geboren is, joke noemen!  

• Een begrafenisondernemer die het stervensdruk 
heeft!  

• Een brandweerman die in 2007 recht heeft op een 
rook vrije werkplek!  

• Iemand die voor de trein wil springen op het 
goede spoor helpen!  

• Een bank die geen rekening met je houdt!  

• Een Pool vragen of ie uit Noord of uit Zuid komt!  

• Een taxichauffeur een afzetter noemen!  

• Als je auto op een rechte weg afslaat!  

• Expert zijn bij de Megapool!  

• Niet wakker liggen van het feit dat je slecht slaapt!  

• Een schot voor open doel missen!  

• Met alle geweld een vredesmissie op willen 
starten!  

• Een spook dat geestig probeert te zijn!  

• Dood neervallen bij een belastingaanslag.  

• Je schouders ophalen bij de gevonden 
voorwerpen!  

• Een DJ die doordraait bij een psychiatrische 
inrichting!  

• Je neus ophalen bij een plastisch chirurg!  

• Een suïcidale boom die er mee wil kappen!  

• Een chirurg die aan zijn patiënt gehecht is!  

• Tegen een hart patiënt roepen dat er iets niet 
klopt!  

• Tegen je kerstkonijn zeggen dat hij het haasje is!  

• Bij een asiel om een kat in de zak vragen!  

• Een bekeerde kannibaal die alleen nog maar 
vruchtvlees eet!  

• Genaaid worden door de overheid terwijl de pil uit 
het ziekenfonds word gehaald!  

• Een vuurwerk slachtoffer die zijn ongelukken niet 
meer op 1 hand kan tellen!  

• In de dierenwinkel vragen of ze ook vreemde 
vogels verkopen!  

• Een violist die met de eer gaat strijken!  
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Knutselen: 
Tovertekening 

 
Nodig: 
Een groot vel papier. 
Vetkrijtjes. 
 
• Kleur het hele vel papier in met alle kleurtjes 

vetkrijt die je maar kunt vinden. 
• Ga er daarna met een zwart krijtje overheen tot je 

de kleurtjes niet meer ziet. 
• Pak nu een scherp voorwerp en teken ermee op de 

zwarte tekening. 
• De lijntjes die je ziet zullen de mooiste kleuren 

hebben. 
• En ben je de tekening beu dan ga je er weer 

gewoon met zwart overheen en begin maar weer 
opnieuw. 

Verhaaltje: De bende van drie en 
de levende sneeuwpop 

door Monique Meiman 
 
Tim, Tom en Sam hebben dikke jassen aan en 
dragen een muts en een sjaal. Dat doen ze omdat 
het heel koud is buiten. Bovendien ligt er een dik 
pak sneeuw. Maar van de kou heeft de Bende van 
Drie geen last. Ze zijn namelijk heel druk bezig met 
het maken van een sneeuwpop en daar krijg je het 
altijd erg warm van. 
Ze rollen kleine sneeuwballen 
door de sneeuw om zo hele 
grote sneeuwballen te krijgen. 
Daarvan maken ze de buik en 
het hoofd van de sneeuwpop. 
Als de buik klaar is, tillen ze 
met z'n drieën het hoofd erop. 
Kijk, zo begint het al op een 
echte sneeuwpop te lijken. Nu 
nog een wortel voor de neus… 
Een wortel? Waar moeten ze die nu weer vandaan 
halen? Niemand heeft aan een wortel gedacht! 'Weet 
je wat,' zegt Sam, 'we pakken gewoon een tak en 
gebruiken die als neus.' En dat doen ze. Het lijkt niet 
echt op een neus, maar dat geeft niet. Tim, Tom en 
Sam vinden het een mooie neus. Zo, nu nog een 
hoed op zijn hoofd en klaar is de sneeuwpop. Maar 
ook de hoed is niet echt mooi. Er zit een gat in en 
bovendien ook nog een grote deuk. Tim vond hem 
vanmorgen in de schuur. Het is een hele oude hoed 
van zijn vader. 
 
Ze gaan dicht bij elkaar staan om een plan te 
bedenken. Wel zachtjes praten hoor want stel je 
voor dat die meiden het weer horen. Tom zegt; 
'zullen we hun sneeuwpop kapot maken?'  
Maar Sam heeft een beter idee; 'We sluipen straks 
naar hun sneeuwpop en nemen de wortel en sjaal 
van hun sneeuwpop gewoon mee. 
Dan is het probleem opgelost.' Daar 
zijn ze het alle drie mee eens. 
Maar Maartje en Sofie hebben alles 
gehoord. De Bende van Drie kan 
namelijk niet zo goed fluisteren. En 
bovendien hadden ze niet in de gaten 
dat Maartje en Sofie nog achter de struiken verstopt 
zaten. 'Kom,' fluistert Sofie, 'ik weet wat.' Sofie 
vertelt Maartje van haar plannetje. Het is een heel 
slim plan. Daar zal de Bende van Drie van op kijken. 
Ondertussen sluipen Tim, Tom en Sam naar de 
sneeuwpop van Maartje en Sofie. Eerlijk is eerlijk. 

De sneeuwpop ziet er inderdaad 
mooier uit. Vooral met de wortel 
en de sjaal ziet de sneeuwpop er 
heel echt uit. Tim, Tom en Sam 
overleggen wie de sjaal en wortel 
moet gaan pakken. Uiteindelijk 
besluiten ze om het samen te 
doen. Er is tenslotte toch 
niemand in de buurt. 
Voorzichtig lopen ze naar de sneeuwpop toe. Stapje 
voor stapje komen ze dichterbij. Ssst, geen lawaai 
maken. Das moeilijk, die sneeuw kraakt ook zo 
onder hun schoenen. Nog een stapje. Nog een 
stapje... Maar net als ze de neus en sjaal willen 
pakken lijkt de sneeuwpop te bewegen.  
Huh? Ach, dat kan niet. Een sneeuwpop kan toch 
niet bewegen? Ze zullen het wel verkeerd gezien 
hebben. Maar nee, nee, ja toch! De sneeuwpop 
knippert met zijn ogen en beweegt zijn handen. Dan 
roept de sneeuwpop heel hard 'BOEH!' 
'Waaahhhhh,' schreeuwen Tim, Tom en Sam. Ze 
schrikken zich rot en weten niet hoe hard ze moeten 
rennen. Ze vergeten de wortel en de sjaal helemaal. 
Wat zijn ze geschrokken. 
Dan klinkt er weer een gegiechel. Ja hoor, het waren 
Maartje en Sofie. Die gekke meiden hebben de 
Bende van Drie mooi laten schrikken. Sofie had 
Maartje namelijk helemaal volgeplakt met sneeuw 
zodat ze net een echte sneeuwpop leek. Kijk, dat 
was nog eens een slim plan van Maartje en Sofie. 
Tim, Tom en Sam, waar zitten jullie nu?  
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Rijmpje 
 

Sneeuwman 
 
Een sneeuwman is een grote pop. 
Heel vaak heeft hij een hoedje op. 

Een sneeuwman is een witte reus. 
Hij heeft een lange wortelneus. 

Een sneeuwman is van sneeuw gebouwd. 
Hij heeft het altijd lekker koud. 

Nooit heeft hij iemand iets gedaan. 
Toch moet hij altijd buiten blijven staan. 

Je snapt dat hij nooit eens niest, 
terwijl het buiten zo hard vriest. 

En dat ie nooit eens praat of lacht. 
Hoewel... Wie weet... Misschien.. Vannacht. 

Maar nee hoor. Hij beweegt zich nooit. 
Hij blijft altijd maar staan totdat het....... 

Knutselen: Wollen sneeuwpop 
 

Wat heb je nodig: 
• Papier. 
• Witte pluizige wol. 
• Lijm. 
• Satéprikker. 
• Gekleurd papier. 

Hoe ga je te werk: 
• Maak een sneeuwpopvorm op papier door twee 
cirkels te tekenen.  

• Smeer wat lijm op hoofd van de sneeuwpop  
(de hele bovenste cirkel vol).  

• Neem nu wat witte wol (hoe pluiziger hoe beter) en 
begin cirkels te maken op het hoofd (Plaatje 1). 

• Zo werk je naar binnen totdat het hoofd vol is.  
Doe dan de buik op dezelfde manier. (Plaatje 2)  

• Plak na afloop een hoed, knopen en een gezicht op 
de sneeuwpop. Deze kun je maken van gekleurd 
papier of eerst zelf tekenen op wit papier en dan 
uitknippen.  

• Van een satéprikker kun je een bezempje maken 
maar dat kan ook van papier natuurlijk. (Plaatje 3). 

 
Het is het mooiste als je de draden heel dicht tegen 
elkaar aan legt, dan krijg je een lekker wollige 
sneeuwpop! 
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Uitslag kleur/knutselplaat van November 2009;  
“Sint en Piet” 

Mandy is 4 jaar (bijna 5) en Lianne is 5 jaar (bijna  
6 jaar). 
Ze zitten allebei op Basisschool St. Jan Baptist. 
Mandy bij juf Dana en Lianne bij juf Rachel. Het zijn 
twee zusjes die heel veel samen spelen, het liefst 
buiten bij opa en oma Doortje, maar ook zwemmen 
bij het Ir. Ottenbad doen ze allebei erg graag. 
Lianne zit bij de groep van de pinguïns. Nee, niet bij 
echte pinguïns, het groepje heet gewoon zo! Lianne 
vindt zwemmen erg leuk om te doen en woensdag 
start ook Mandy met haar eerste zwemlessen daar. 
Veel succes alvast gewenst Mandy! 
 

Mandy houdt erg van 
tekenen. Ze laat me 
een mooi boek zien 
van top Models. Dat 
heeft ze van Mama 
gekregen.  
Mandy houdt er niet 
van als kinderen stout 
doen tegen haar. 
Maar ik kan me niet 
voorstellen dat 
iemand stout doet 
tegen haar, want het 
is een heel lief 
meisje!  
 
Ze heeft op school 
ook al een paar 
vriendinnetjes: 
Claudia, Ghislaine en 

Nina. Ook heeft ze een vriendje, namelijk Tom 
Reuter. 
 
Lianne gaat ook heel graag naar school. Ze houdt 
van kralen maken en knutselen. Wat ze minder leuk 
vindt op school is opruimen. Dat vind ik niet zo raar!
Wie vindt dat nou wel leuk?????? 
 
Lianne speelt graag met haar nichtjes Ruby en 
Dyem Feyen, maar ook met Anja en Robi, Noa , 
Marieke en Sven kan ze het goed vinden. Ook 
spelen Lianne en Mandy graag bij hun andere opa en 
oma, namelijk opa en oma Conny. Dat zijn de vader 
en moeder van mama Petra. Hun hond heet Conny, 
dus daarom heten zij opa en oma Conny! In het echt 
heten zij opa en oma Feyen. 
 
Ook Lianne speelt graag buiten. Met papa Carlo gaat 
ze wel eens naar het bos rijden op de quad. Dat is 
wel heel stoer hoor! 
 
Bij opa en oma Doortje is altijd veel te beleven.  
Zij hebben heel veel dieren, namelijk de honden 
Doortje, Tommie en Fregje en ’s nachts is er nog 
een kalfje geboren, een dikbilkalf!!!!! 
Hij heet Adje. Papa Carlo heeft meegeholpen met 
opa Doortje om Adje ter wereld te brengen. 
 

Deze maand is het een bijzondere maand voor wat 
betreft de uitslag van de kleurwedstrijd. 
We hebben namelijk niet 1, maar 2 winnaressen! 
Hoe dat komt? 
Er zijn twee zusjes die samen de kleurplaat hebben 
gekleurd en wel zooooooooooooo mooi….dus wij 
vonden dat zij deze keer samen de winnaressen zijn. 
Daarom zocht ik de twee zusjes op oudejaarsdag 
thuis op. 
 
Ik had het adres opgeschreven:Hoogeind 41. Daar 
zouden Lianne en Mandy Kelders wonen. 
Het was een hele speurtocht die ik moest afleggen, 
voordat ik Mandy en 
Lianne gevonden had. 
Hoe dat kwam? 
Nou, Hoogeind 41 is 
een geweldig mooi 
huis, maar er woont 
nog niemand in. Er 
werd druk gewerkt om 
de vloerverwarming te 
maken door papa Carlo 
en een paar mannen, 
maar Mandy en Lianne 
waren er niet. Blijkbaar 
wordt Hoogeind 41 hun 
nieuwe huis waar ze in 
de loop van 2010 gaan 
wonen en tot die tijd 
wonen Mandy, Lianne, 
mama Petra en papa 
Carlo in een huis achter 
bij opa en oma Doortje. 
Opa en oma Doortje? 
Da’s een verhaal apart; Doortje heet de hond van 
opa en oma Kelders en daarom heten opa en oma 
Kelders volgens Lianne opa en oma Doortje. 
 
Als ik binnenkom staat de kachel lekker warm!
Mandy en Lianne weten al dat zij de prijsvraag 
gewonnen hebben en vinden het erg leuk om een 
aantal vragen te beantwoorden, zodat heel Oers 
weet wie zij zijn. 

Mandy en Lianne op de quad. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Lianne en Mandy hebben ook nog 
vissen. Die heten Diego en Doortje. 
Daarnaast hebben ze ook ganzen 
Knabbel en Babbel. 
Hun nichtjes Jenny en Sanne 
wonen samen met broertje Harrie 
ook achter bij opa en oma Doortje 
samen met hun vader Henri en 
mama Ilona. Het is me dus een 
hele drukte daar op het Hoogeind. 
Wel gezellig hoor, want de kinderen 
spelen allemaal heel veel met 
elkaar samen! 
Mandy heeft een knuffel, die heet Broe Broe en 
Lianne houdt erg van dansen en van Mega Mindy en 
K3. 
 
In 2010 hoopt de familie Kelders dus te verhuizen 
naar hun nieuwe huis. Het lijkt wel een paleisje zo 
mooi als het wordt! Lianne en Mandy gaan dan 
samen op 1 kamer slapen daar. Ze willen graag een 
piratenkamer. Maar ze kunnen ook allebei een eigen 
kamer krijgen als ze dat willen. Er is plaats genoeg! 
 
De keuken in hun nieuwe huis wordt heel groot. 
Daar kan mama Petra straks de keukenprinses uit 
gaan hangen met haar nieuwe kookeiland. Mandy 
lust graag friet, maar dan wel zonder groenten, da’s 
te gezond! Lianne eet graag lasagne, friet maar 
geen spruitjes en broccoli. 
 
Van Sinterklaas had Lianne een mooie gitaar gehad 
en ze liet me nog even zien wat ze daar allemaal 
mee kon. Mandy had een mooie opmaakpop 
gekregen van Sint. Ze waren goed verwend door 
sinterklaas dit jaar! 
 
Tot slot mochten Mandy en Lianne allebei nog een 
wens doen voor 2010: 
Mandy wenst dat alle prinsessen in het echt bestaan 
en Lianne wenst dat alle superhelden ook echt zullen 
gaan bestaan. 
Dat zijn mooie wensen! 
 
Mandy en Lianne, bedankt voor het leuke interview!
En Petra en Carlo, bedankt voor de koffie en ik wens 
jullie viertjes veel geluk samen in jullie nieuwe huis 
aan het Hoogeind 41!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Moppen 
 

Een Hollander en een Belg zitten tegenover elkaar in 
de trein. De Belg tast in zijn jaszak en haalt er een 
plastic zakje uit, gevuld met appelpitjes. 
Hij neemt er een paar uit het zakje en eet ze op. 
Enkele minuten later doet hij precies hetzelfde. 
Vraagt die Hollander: 'waarom eet jij appelpitten?' 
'Daar word je slim van' zegt de Belg. 
'Verkoop jij niet een paar van die pitjes?' vraagt de 
Hollander. 
'Tuurlijk' zegt de Belg, '4 euro per stuk'. 
'Nou, geef mij d'r maar 5' zegt de Hollander. 
Zo gezegd, zo gedaan. De Hollander betaalt 20 euro 
en apetrots eet hij er een paar van op. 
Terwijl ie knabbelt denkt ie: 'Zoveel geld voor een 
paar pitjes?' 
Zegt de Hollander tegen de Belg 'Vind je dat niet 
wat duur? Voor dat geld kan ik enkele kilo's appels 
kopen en heb ik er de pitjes gratis bij.' 
Zegt de Belg: 'Ziet ge't, het begint al te werken.' 
 
 
 
Tijdens een proefwerk betrapt de leraar Piet 
herhaaldelijk op spieken. 
Hij buldert: “Dat is nu al voor de derde keer dat ik je 
naar andermans blad zie kijken!” 
“Ik kan er niets aan doen, meester, hij schrijft zo 
onduidelijk!” 
 
 
De onderwijzer vraagt Klaas om de jaargetijden op 
te noemen. 
“Lente, herfst en winter,” zegt Klaas. 
“En waar blijft de zomer?” 
“Dat heb ik me dit jaar ook afgevraagd, mijnheer!” 
is het antwoord van Klaas. 
 
 
“Waarom zeg je vaderland, maar moedertaal?” 
vraagt de onderwijzeres aan Tom. 
“Omdat vaders niks te vertellen hebben, juf”, 
antwoordt hij. 
 
 
"En," vraagt de topvoetballer aan zijn zoon,  
"hoe was het op school?" 
Zegt het zoontje trots: "Goed! Mijn contract met de 
derde klas is verlengd!" 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 25 januari 2010 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat Januari 2010’ en druk de pagina af. 



Januari  

14 KBO: Eten bij de Oude Garage, Zeelst 

16 Presentatieviering Communicanten 

19 KVO: Thema-avond L&W in Waalre  

20 KVO: Jaarvergadering van onze afdeling  

23 Oud papier ophalen 

24 KVO: Lichtstad revue in het Stadstheater te 
Eindhoven  

27 Vergadering Wijkplatform Oerle 

28 Ophalen plastic afval 

31 TCO: Dagje sneeuw (1e optie) 

  

Februari  

10 KVO: Kienen 

11 BIO: Valentijnsactie 

14 t/m 17 Carnaval 

16 KBO: Eten bij De Wok, Heuvel, Zeelst 

17 KVO: Excursie naar Miele  

25 Ophalen plastic afval 

27 Oud papier ophalen 

28 TCO: Dagje sneeuw (2e optie) 

  

Maart  

8 KVO: internationale vrouwendag  

16 KBO: Eetcafé De Kers, Oerle 

17 KVO (met O.W.W.O.): lezing door Theo Galle 
19 TCO: Lente/voorjaarsactiviteit 

23 KVO: excursie naar sportcentrum 
Dommelpoort Koningshof  

24 Vergadering Wijkplatform Oerle 

25 Ophalen plastic afval 

26 TCO: Informatieavond Braderie 

27 Oud papier ophalen 

31 KVO: Paasstukjes maken 

  
April  

4 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 

11 TCO: Braderie 

14 KVO: avond met Aloé Vera bakproducten  

17 Chemokar; 8.30 - 10.00 uur op Kerkplein 

18 Communieviering 12.00 uur 

21 KVO: kaarten en rummikubben  

24 Oud papier ophalen 

28 KVO: volksdans instuif in de Enck te Oirschot  

29 Ophalen plastic afval 

Mei  

11 KVO: Kringbedevaart in de Heilige Eik te 
Meerveldhoven  

19 KVO: Excursie naar zorgboerderij de 
Molenvelden in Knegsel  

19 Vergadering Wijkplatform Oerle 

22 Oud papier ophalen 

23 St. Jeugdbelangen: 1e Pinksterdag: 
Fietstocht 

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

26 KVO: Gezellige afsluitingsavond met een 
high tea  

27 Ophalen plastic afval 

29 TCO: 10 jarig jubileum 

  

Juni  

1 KVO: Fietsen samen met de KVB 

4 en 5 Boergondisch Oers 

9 KVO: Fietsen samen met de KVB 

12 Harmonie: Proms Concert 

15 KVO: Fietsen samen met de KVB 

23 KVO: Fietsen samen met de KVB 

24 Ophalen plastic afval 

26 Oud papier ophalen 

30 Vergadering Wijkplatform Oerle 

  

Juli  

10 + 11 BIO: Kamp jongste jeugd 

10 + 11 TCO: Tieners4Tieners Weekend 

24 Oud papier ophalen 

29 Ophalen plastic afval 

  

Augustus  

22 aug. t/m 
3 sept. 

Vakantieprogramma activiteiten 

26 Ophalen plastic afval 

27 t/m 29 TCO: Bivak 

28 Oud papier ophalen 

  

September  

4 TCO: Afsluitingsavond 

8 KVO: Gymmen van 9.00-10.00 uur door 
Wendy  

15 KVO: Openingsavond met een opfris 
cursus verkeer  

15 Vergadering Wijkplatform Oerle 

18 Chemokar; 8.30 - 10.00 uur op Kerkplein 

18 t/m 21 Kermis in Oerle 

25 Oud papier ophalen 

27 KVO: Volksdansen 

29 KVO: Kienen 

30 Ophalen plastic afval De volgende kopijdatum is 
25 januari 2010 

Agenda 2010 


