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• Koers van Oers heeft  
er een concurrent bij 

• Impressie Oerse 
carnavalsoptocht 

• Snuffelen op de braderie 
van het jubilerende TCO 

• Logische winst voor  
Après Ski Team, met al die 
sneeuw om te oefenen 

• Oerle ontwikkelt zich 

Alvast fijne Paasdagen 



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

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

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

(K)Oers met name(n) 
Wij willen graag iedereen (hartelijk) bedanken voor 
het getoonde medeleven na het overlijden van  
Miet van der Velden - Habraken. 
Uw aanwezigheid tijdens het laatste afscheid en alle 
andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij 
het verwerken van dit verlies. 
 
Familie Van der Velden. 

Gezocht P&Z stelletjes 

Wie kan mij helpen aan  
peper en zout stelletjes. 
Je maakt me er erg blij mee. 
 
Thea Peters  
06-27396292 of 040-2051975 

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 

Nieuwe winkel in Knegsel 
TROEFMARKT LOUWERS KNEGSEL 
 
Bij deze willen we iedereen bedanken voor de vele 
felicitaties die wij mochten ontvangen met de 
opening van de winkel. 

BEDANKT 
Een winkel voor kruidenierswaren, brood, groenten, 
fruit, zuivel, vlees en bloemen. 

EEN HART VOOR DE BUURT 
Waar winkelen nog ouderwets gezellig is. 
Parkeren voor de deur, GRATIS. 
 
Graag tot ziens bij: 
TROEFMARKT LOUWERS 
Cees en Arian Louwers 
Het Groen 30  
5511AE Knegsel 
( 040-8429377 

Verloren 
5 of 6 maart ben ik binnen het 
terrein van de Severinus te Oerle 
een fietscomputer kwijt geraakt. 
Het uiterlijk lijkt op een 
TOMTOM. Ongeveer 15 cm in het 
vierkant, zwart/grijs met display. 

 
Mocht u deze gevonden hebben dan graag 
retourneren t.a.v. Toos van Riet  
Berkt 28. Tel. 040-2586209. 
 
Bedankt. 

Datum OMTT verzet 

In de vorige koers werd in de agenda 
vermeld dat de Oerse Motortocht 
op 16 mei gehouden wordt. 
Dit is inmiddels verzet naar  
zondag 13 juni 2010. 
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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 1345.79.445Portret 

 
De documentaire op Nederland 1 begon met een 
close up van een schilderij van een Sint Bernard. 

Het was voor mijn gevoel wel een halve minuut in 
beeld. Mijn hart sloeg van opwinding een paar tikken 
over. Ik herkende het direct, want dat had ik 
geschilderd. Zonder nou te gaan zitten zwetsen: het 
was een mooi hondenportret. Ik had het geschilderd 
toen ik 14 was. Voor zuster Estella, een non die een 
kennel had met wel 20 Sint Bernardshonden. Ze 
miste een arm. Over haar ging de documentaire. 
 
Het was een mooie bijverdienste, hondenportretten 
schilderen. Ik vroeg 100 gulden per schilderij… (niet 
slecht voor een tiener). Ik had ’t geleerd van Tinus 
Zwerts, een begenadigd kunstschilder uit Veldhoven. 
Hij zag wel wat in mijn gepenseel en leerde me de 
fijne kneepjes van het vak. Ik kwam heel makkelijk 
aan nieuwe klanten. Ons pap had namelijk een 
hondenkennel. En op subtiele wijze verkocht hij 
puppy’s en… hondenportretten. 
 

Column Wil van de Vorst 

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

Ons pap 
Ons pap. Over hem wil ik het eigenlijk hebben. Bert 
van de Vorst. Hij was bekend in heel Veldhoven. 
Honger of dorst, ga naar Bertje van de Vorst. Hij 
had in de jaren ’60 een friettent op het Mariapleintje 
in Meerveldhoven. Veel mensen, ook uit Oers, 
hebben nog bij hem aan de friettent gestaan. Voor 
een vers gesneden frietje met. Ik was trots op hem, 
want hij was Brabants turnkampioen. En uitvinder 
van de frikadel speciaal. Dat vond ik als kind een 
bijzondere prestatie. 
 
Ons pap was een markante persoonlijkheid. Daarop 
was ik nog veel trotser. Hij had zijn eigen ideeën, 
zijn eigen manier van leven, zijn eigen filosofie.  
Hij was anders dan anderen. Dat was natuurlijk niet 
altijd even makkelijk. Op late leeftijd ontdekte hij 
dat ie als magnetiseur honden kon genezen. En later 
ook mensen. Met die gave verscheen hij een keer in 
het programma De Stoel van Rik Felderhof. Hij hielp 
Rik in de uitzending van een pijnlijke knie af. En Rik 
verklaarde dat ie voor ’t eerst sinds jaren geen pijn 
meer voelde in zijn knie. 
 
Dat leverde duizenden reacties op bij de NCRV. De 
telefooncentrale stond roodgloeiend en klapte er 
voortdurend uit. Tot aan zijn dood, twee jaar later, 
heeft ons pap honderden mensen geholpen. Ook in 
Oers hebben mensen baat gehad bij zijn talenten. 
Hij belde me in die tijd vaak op, om te zeggen dat ie 
er niets van begreep, van zijn gave. En om te 
zeggen dat het hem enorm veel voldoening gaf. Dan 
hing ie weer op. Kus pap (15 maart). 
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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: 

 
Over ons - Heden  
 
Hobby- en speciaalvoeders 
Dommelsche Watermolen ontwikkelt en verkoopt 
hobby- en speciaalvoeders. Deze worden onder 
meer verkocht in de eigen molenwinkels in 
Dommelen, Oerle en Asten.  
Daarnaast worden deze voeders, via een eigen 
distributienetwerk, geleverd aan particulieren en 
grote afnemers in Zuid-Nederland en het noorden 
van België.  
De rest van Nederland wordt bediend door een 
dealernetwerk.   
Naast een volledig assortiment voeders paarden, 
honden, katten en vogels hebben we ook speciaal 
ontwikkelde producten voor ezels en alle soorten 
pluimvee. En zelfs specifieke voeders voor 
bijvoorbeeld struisvogels, kangoeroes, leguanen, 
ratten en muizen.  
Dommelsche Watermolen heeft zich vooral 
gespecialiseerd in het op maat ontwikkelen en 
produceren van het juiste voer voor het juiste dier. 
Daarvoor is de kennis en kunde in eigen huis. 
 
Consumptiemeel 
Onder de merknaam Dommelsche Watermolen 
leveren we een ruim assortiment aan 
consumptiemeel. In totaal meer dan  
40 verschillende soorten meel om brood te bakken. 
Zeker met het stijgend aantal thuisbakkers, groeit 
de vraag naar consumptiemeel sterk.  
Onze producten vinden hun weg naar de 
eindgebruiker via diverse kanalen. Vanzelfsprekend 
geschiedt de verkoop via onze eigen molenwinkels 
en dealers in heel Nederland. Daarnaast is er 
verkoop via internet onder de noemer Bakkertje 
Thuis 
 
Ruwvoer 
Dommelsche Watermolen ontwikkelt en vermarkt 
ook ruwvoermengelingen. We koppelen daarbij een 
breed assortiment aan een hoge kwaliteit en een 
inventieve productontwikkeling.  
DW Silage is door het Productschap Diervoeders 
onder PDV-registratienummer PDV109357 
gecertificeerd als GMP-erkend bedrijf. 
 
Export 
De producten van Dommelsche Watermolen vinden 
hun weg naar vele tevreden klanten in Nederland, in 
Europa maar ook ver daarbuiten. Dankzij een goed 
netwerk van eigen verkoopkanalen en agenten, 
kennen we de weg als geen ander. 

Over ons - Verleden  
 
De oorsprong van alle activiteiten? De graan- en 
oliemolen aan de rivier de Dommel: de Dommelsche 
Watermolen. Deze werd ruim 700 jaar geleden 
gebouwd en kende vele molenaars. Al bijna een 
eeuw is de molen in handen van de familie Van den 
Eijnden. Na opa Ceel en vader Pau is Maurice van 
den Eijnden de derde generatie molenaars.  
Tot 1977 produceerde de molen nog meel voor 
bakkerijen en mengvoeders. Na de restauratie in dat 
jaar stopten die activiteiten. Het accent verlegde 
zich naar de productie en de verkoop van 
consumptiemeel voor thuisbakkers en hobby- en 
speciaalvoeders. 
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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

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

Komische thriller in Schalm 

Nieuw toneelstuk van Aveto, namelijk  
“Liefdadigheid en Vlierbeswijn”,  
een komische thriller door Cas Vogel. 
Speeldata vrijdag en zaterdag  
19 en 20 maart 2010 in de Schalm. 
 
Plaatsbewijs € 10,00 per stuk, 
Korting € 2,00 op vertoon van: 
* KBO Veldhoven ledenpas, 
* PVGE ledenpas, Cultureel Jongeren Pas  
* en Veldhoven Bibliotheek pas 
 
Liefdadigheid en Vlierbeswijn werd geschreven door 
Cas Vogel die zich erg duidelijk heeft laten 
inspireren door Arsenic and Old Lace. Hij 
karakteriseert het stuk zelf als een komische thriller 
maar ja, echt misdadig spannend wordt het niet 
hoor. Hoofdpersoon is Nico Bredevoort. Hij heeft zijn 
zaakjes goed voor elkaar: een vaste baan als 
recensent, een lieve verloofde en twee alleraardigste 
oude tantes die altijd erg goed voor hem gezorgd 
hebben. Aan de schaduwzijde vinden we zijn twee 
broers. Met Eddie heeft hij nooit goed kunnen 
opschieten maar gelukkig is deze louche figuur al 
jaren geleden uit zijn leven verdwenen. Zijn andere 
broer, Willem, heeft ze duidelijk niet alle vijf op een 
rijtje maar hij is ongevaarlijk en goed 
aanspreekbaar. Dan ontdekt Nico stomtoevallig dat 
zijn tantes hun liefdevolle hulpvaardigheid voor de 
lijdende medemens af en toe tot in het absurde 
doortrekken. Ze hebben al verschillende mensen, 
geheel onbaatzuchtig, letterlijk van hun 
eenzaamheid verlost. 
Als broer Eddie dan plotseling ook nog terugkeert 
samen met een enge dokter en een lijk wordt het 
voor Nico heel moeilijk om zelf ook niet compleet 
door te draaien. 

 

Nog busplaatsen vrij 

9-daagse Lourdesbedevaart (bus)  
met bezoek aan Nevers 

er zijn nog plaatsen,  
aanmelden kan nog tot 25 maart! 

 
Van maandag 13 t/m dinsdag 21 september is er bij 
voldoende deelname vanuit de parochies Vessem-
Wintelre-Knegsel, Best, Oirschot een busbedevaart 
naar Lourdes. Mensen uit omliggende parochies 
kunnen uiteraard ook deelnemen. De bedevaart is 
i.s.m. met de erkende bedevaartorganisatie N.L.Z.  
Het is niet alleen een bedevaart maar ook een mooie 
toeristische tocht door Frankrijk.  
Onderweg wordt o.a. in Reims de prachtige 
kathedraal en in Nevers de kapel van het klooster 
waar de H. Bernadette ligt opgebaard, bezocht. Op 
woensdagmiddag aankomst in Lourdes, de grootste 
Maria bedevaartsplaats van Europa. Daar sluiten we 
ons aan bij de grote groep pelgrims, zieken en 
gezonden, die met de trein of vliegtuig zijn 
gekomen. Er wordt in Lourdes deelgenomen aan de 
officiële internationale vieringen en de vieringen van 
de N.L.Z bedevaart. Verder zijn er vieringen met de 
eigen groep en worden de verschillende plaatsen 
bekeken die belangrijk zijn geweest in het leven van 
Bernadette o.a. het geboortehuis, de doopvont 
waarin zij gedoopt is, het cachot waar zij woonde 
tijdens de verschijningen, de grot en nog 
verschillende andere bezienswaardigheden. Er is ook 
een uitstapje naar de Pyreneeën met als 
belangrijkste doel het imposante berggebied Cirque 
de Gavarnie. Op de terugreis (maandag – dinsdag) 
wordt de bedevaartplaats van de Zwarte Madonna in 
Rocamadour bezocht waar in een van de prachtige 
kerkjes de afsluitende viering zal plaatsvinden. U 
kunt zich nog steeds aanmelden, er zijn nog 
plaatsen vrij. 
Voor nadere informatie over programma, kosten 
en / of aanmelding kunt u contact opnemen met: 
• Jos van der Heijden, Best. (reis- hotelleider)  
(0499- 373779 e-mail: vwkn.lourdes@gmail.com  

• Pastoor A. Verschure, pastorie Knegsel  
(040- 2051575 e-mail: 
r.rkpastoriemonulphusg@chello.nl  
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Overpeinzingen 

Zoonlief is met jongste kleinzoon op bezoek. 
Terwijl de tafel bezaaid ligt met voetbalplaatjes  
(Tja, welke jongen van zeven jaar spaart er op dit 
moment geen voetbalplaatjes van onze bekende 
grootgrutter) en 
zoonlief met zijn 
vader een 
verhandeling heeft 
over de voordelen 
van een iPod, zie 
ik plots de ogen 
van kleinzoon 
nauwlettend op 
mij gericht.  
“Oma, zijn opa en jij nou eigenlijk hoogbejaard?” 
Oeps! Dat is wat je noemt een gewetensvraag. 
Voel ik mezelf hoogbejaard? Nee natuurlijk niet. Ik 
heb regelmatig nog het idee dat ik jaren en jaren 
jonger ben dan mijn jaartal aangeeft. Maar vanuit 
de ogen van een kleine jongen kan dat natuurlijk 
heel anders wezen. 
 “Nou hoogbejaard …” zeg ik 
aarzelend, “dat dacht ik eigenlijk 
niet. Wat vind jij?” 
Nee, ontkennend schudt kleinzoon 
zijn hoofd en gaat verder met het 
belangrijke werk van het uitzoeken 
van de voetbalplaatjes. 
 
Dat het gegeven hem toch meer bezig houdt dan 
gedacht, blijkt wel uit de vraag die een paar minuten 
later bij hem opkomt. 
“Oma, hoeveel jaar ben jij eigenlijk?” 
Ik besluit zijn vraag met een wedervraag te 
beantwoorden, want ik ben reuze nieuwsgierig hoe 
oud ik er in de ogen van mijn kleinzoon uitzie. 
“Wat denk jij?”, vraag ik hem dus. 
Ik zie dat zijn vader, net zo nieuwsgierig als ik, met 
een oor meeluistert en ook dat kleinzoon me 
schattend opneemt. 

“Nou ik denk … achtenveertig.” 
Wouw! Is dat even een compliment! 
Voor mij althans, want ik hoor zoonlief, lachend als 
een boer met kiespijn, zeggen: “Dat lijkt me wel een 
beetje jong voor mijn moeder.” 
Gelijk heeft hij natuurlijk, want tenslotte zit hij nog 
maar sinds kort in zijn zevenenveertigste levensjaar. 
En ik mag dan wel al jong zijn moeder geworden 
zijn, maar één jaar verschil is toch wel aan de zeer 
krappe kant. 
 
Kleinzoon heeft de hint van zijn vader begrepen en 
gooit rap een kleine twintig jaar op mijn eerder 
geschatte leeftijd. En ik moet zeggen, dat ik dat zeer 
goed geschat vind. 
“Andere oma is ook al zevenenzestig”, vertrouwt 
kleinzoon mij toe. 
“He, ik dacht altijd dat andere oma jonger was dan 
ik.” Vragend werp ik een blik op zoonlief. 
“Nou, jullie schelen volgens mij een half jaar en zij is 
net jarig geweest.” 
En dan pas drinkt het tot me door dat we al in 2010 
leven en aangezien ik in 1941 geboren schijn te zijn, 
zal ik de komende herfst de gezegende leeftijd van 
negenenzestig bereiken. 
Toch een jaartje vergist kennelijk! 
 
Thea.  
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
óJaniek vd Velden, A.P. de Bontstraat 27 
óNeele van Loon, Kapteijnlaan 21 

Overleden: 
† Frans Stevens, echtgenoot van Mieke Schouten, 

Zijdereder 1  (69 jaar) 
† Cor Brouwer, Parklaan 13  (73 jaar) 
† Tonny de Rooij, weduwe van Fons Dankaart, 

Houtwal 114  (83 jaar) 
† Miet Habraken, echtgenote van  

Cees van der Velden, Zandoerle 30  (78 jaar) 
† Jan Teunissen, echtgenoot Miet van der Heijden, 

Roost 35  (77 jaar) 
 
Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Parochie berichten St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekeinde van 20 – 21 maart: 
za 19.00 uur: Oecumenische viering met pastoor  

W. Smulders en dominee E. Wisselink  
(The Unity) 

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

 
Week van 27 maart t/m 2 april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (St. Janskoor) (uitdeling 
palmtakken) 

zo 10.15 uur: Palmzondag 
Eucharistieviering met pastor J.Tonino  
(Convocamus) (uitdeling palmtakken) 

do 19.00 uur: Witte Donderdag  
Eucharistieviering met pastor J. van Doorn  
(Convocamus) 

vr  15.00 uur: Goede Vrijdag:  
Kruisweg met pastor J. van Doorn 
15.00 uur: Goede Vrijdag: 
Kinderkruisweg in H. Caeciliakerk 
19.00 uur: Goede Vrijdag:  
Kruishulde met pastoor W. Smulders  
(St. Janskoor) 

 
Weekeinde van 3 – 5 april: 
za  19.00 uur: Paaswake  

Gezinsviering in H. Caeciliakerk 
za  22.00 uur: Paaswake 

Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
(Convocamus) 

zo 10.15 uur: Eerste Paasdag 
Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
(St. Janskoor) 

ma 10.15 uur: Tweede Paasdag 
Eucharistieviering met pastor J. van Doorn 

 
Weekeinde van 10 – 11 april: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met de 

gebedsgroep 
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met de 

gebedsgroep (Convocamus) 
 
Weekeinde van 17 – 18 april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Bergen  
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Bergen (Convocamus) 

PASEN 
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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

Dorpsbarbecue! 

Boergondisch Oers op de camping 
viert 10-jarig jubileum  

met dorps-BBQ! 
 
Dankzij het winnen van de 
Rabobank Vrijwilligersprijs 
kan Boergondisch Oers dit 
jaar haar 10-jarig jubileum 
een extra jarig tintje geven.  
We organiseren een 
feestelijke dorpsbarbecue 
voor het symbolische bedrag  
van 2 euro per persoon!  
Hiervoor is iedereen uit Oerle van harte uitgenodigd, 
jong én oud! Deelnemende kinderen krijgen zoals 
altijd gratis frietjes met een snack!  
Van 16.00 – 19.00 uur zullen we met een gezellige 
en muzikale dorps-BBQ het 10-jarig bestaan van 
Boergondisch Oers vieren! Kom en geniet mee! 
 
Programma Boergondisch Oers 2010 
Thema: ‘Boergondisch Oers op de camping’ 
Locatie: Het veld en de tent naast de basisschool 
Het animatie team op ‘Camping Boergondisch Oers’ 
heeft weer prachtige activiteiten bedacht voor jong 
en oud, hieronder een overzicht! 
 

Camping 
“Boergondisch 

Oers” 

Vrijdagavond 4 juni vanaf 20.30 uur 
Feestelijke avond met medewerking van Oerse 
artiesten. Laat je campinglied maar horen! Meld je 
aan bij een van de leden van Boergondisch Oers. 
Entree: gratis 
 
Zaterdagmiddag 5 juni vanaf 13.00 uur 
Kinderactiviteiten en workshops voor kinderen van 
de basisschool 
Gratis frietjes met snack voor deelnemende kinderen 
 
Zaterdagmiddag 5 juni vanaf 16.00 uur 
Dorps-BBQ voor € 2,- p/p! Inclusief optredende live 
artiest! 
 
Zaterdagavond 5 juni 
Vanaf 19.00 uur: Volleybaltoernooi!!! 
 
Aanmelden voor alle Boergondische Oers activiteiten 
kan vanaf april via www.boergondischoers.nl of via 
het inschrijfformulier in de volgende koers.  
 

Stichting Boergondisch Oers 
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NSR naar Wit-Rusland 

Barbershopkwartet naar Wit-Rusland 
 
Wie afgelopen juni bij de grote songfestivalshow ter 
gelegenheid van 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre 
was kent ze nog wel: Barbershopquartet  
‘No Shirts Required’ uit Oerle (NSR).  
Vier mannen die met ‘Kleine Kokette Katinka’ zonder 
begeleiding en 4-stemmig hun bijdrage leverden. 

Dat is niet zonder gevolgen gebleven. Tijdens de 
show zijn ze namelijk ‘gespot’ door iemand van de 
Stichting Stedenkontakt Eindhoven - Minsk.  
Dat heeft als gevolg dat ze op 7 april op het podium 
staan van de Minsk Philharmonic Music Hall. Ze 
staan daar in één programma samen met solisten 
van de Nationale Opera van Wit-Rusland, waarvan 
Minsk de hoofdstad is. Die solisten komen onder de 
naam ‘Kupalje’ iedere zomer naar Nederland om 
geld in te zamelen voor projecten voor kinderen in 
Minsk. Ze treden op in de regio Eindhoven, soms 
meerdere keren per dag. Er is in Wit-Rusland veel 
armoede en ook de gevolgen van de kernramp in 
Tsjernobyl zijn nog steeds merkbaar. 
 
NSR vertrekt samen met vrijwilligers uit de regio, 
die actief zijn in het Stedenkontakt Eindhoven-
Minsk. Jaarlijks komt een groep van 30 kinderen  
3 weken naar een kampeerboerderij in de Kempen 
om daar de vakantie van hun leven te hebben. 
Alleen de armste kinderen met de grootste 
problemen komen daarvoor in aanmerking. 
Daarnaast zijn er tal van uitwisselingen tussen de 
twee steden op terreinen als sport, welzijn, 
ouderenzorg, onderwijs en psychiatrische zorg.  

V.l.n.r. Dré, Jan, Leo & Harry tegen de skyline van 
Praia da Rocha, Portugal 

Paaseieren zoeken 
1e Paasdag,  
paaseieren zoeken 
 
Zondag 4 april is het 
weer zover: dan komt 

de paashaas weer naar Oerle!  
 
Alle peuters, kleuters en kinderen 
t/m groep 4 van de basisschool zijn van 
harte welkom om samen met de paashaas eieren te 
gaan zoeken in het Oerse paasbos. Dus kinderen, 
neem je mandje mee en ga samen met de paashaas 
op zoek naar het gouden ei! 
 
We verzamelen op zondag om 13.00 uur bij  
Dorpscentrum d’Ouw School en wandelen dan 
gezamenlijk naar het paasbos. We hopen dat er heel 
veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s meegaan. 
 

Tip: neem een kannetje koffie, 
thee of ranja mee want de 
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s 
moeten wachten tot alle eitjes 
zijn gevonden!  
 
TOT ZONDAG 4 april!! 
 
STICHTING  
JEUGDBELANGEN  
OERLE 
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Ouw (k)oers 

Bron Koers van Oers, 1968, nummer 2. 
 
De Tandarts. 
 
Bij de school staat de 
tandarts. Ik heb mijn eigen 
opgegeven voor de tandarts. 
’s Woensdags stond de 
wagen bij de school. Bij mij 
moeten er twee gevuld 
worden, het vorig jaar 
hoefde ik er niet in. Nu moet 
er de zesde klas eerst in, 
dan de vijfde en zo tot de 
eerste klas toe. Bij de zesde klas was er een die 
schrik had van de tandarts, omdat ze misschien 
zouden trekken. Ik heb vanmorgen mijn tanden 
gepoetst. Sommige kinderen hoeven er niet in, maar 
dan gaan ze naar de huistandarts. Dat is net zo 
goed als dat je in de tandartswagen zit.  
Karolien Oomen hoeft er niet in, en ik moet er wel 
in, en Anita Peters en Ellie Verblackt ook. De meeste 
kinderen moeten er in. Dat is maar goed ook, want 
anders worden je tanden rot en vuil in de plaats van 
schoon en zuiver wit. 
 
Conny v.d. Sande, klas 4-b. 

Koninginnenacht 

Aan het begin van de mei vakantie vieren we ook  
dit jaar de verjaardag van onze koningin. Zal 
Koningin Beatrix dit jaar de troonopvolging 
aankondigen? 
Is Willem Alexander klaar voor deze grote klus? 
Maar voor het zover is, willen we iedereen 
uitnodigen voor, de altijd gezellige 
 

Koninginnenacht   
op 29 april 2010  
in d'Ouw School 
vanaf 18:30 uur 

 
Hou jij van een spelletje, van muziek, heb je altijd al 
willen weten hoe het is om in een circus op te 
treden, om als jongleur een fantastische lift te laten 
zien met de diabolo.   
Effe gezellig kletsen met je vrienden en vriendinnen,  
kom dan op donderdagavond 29 april 2010 naar 
d'Ouw School. 
 
Met natuurlijk mooie prijzen voor de vette, coole, 
elegante koninklijke hoeden en petten en andere 
vertoonde kunsten! 

Het Oranje Comité  
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Het interview 

Adore Beauté 
Yvette Olislagers over haar nieuwe 

Schoonheidssalon 
 
In Oerle wonen heel veel ondernemers en de 
Koers draagt ze allemaal een warm hart toe. In 
deze (economisch niet al te stabiele) tijd 
verdienen beginnende ondernemers onze extra 
aandacht. In Zandoerle aan de Toterfout 24 
woont de familie Olislagers. Dochter Yvette is 
sinds kort zelf een schoonheidssalon begonnen 
en wij gaan bij haar op bezoek. 
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken 
 
Yvette is 21 jaar en daarmee een van de jongste 
ondernemers in Oerle. Ze is geboren in Veldhoven, 
heeft haar eerste maanden op de Schimmerik 
gewoond en daarna is de familie Olislagers naar  
't Look verhuisd. Daar heeft Yvette samen met haar 
broer op de Brembocht gezeten. Daarna is ze naar 
het VMBO gegaan (Koningshof) waar ze de 
theoretische leerweg heeft gevolgd met de richting 
Verzorging.  

 
Opleiding schoonheidsspecialiste 
De uiterlijke verzorging trok haar altijd wel en 
daarom heeft ze heel bewust voor het ROC gekozen 
(opleiding schoonheidsspecialiste). Dat was destijds 
een nieuwe opleiding die nog in de kinderschoenen 
stond. Na vijf weken had ze nog steeds geen 
fatsoenlijke les gevolgd en gedurende die vijf weken 
had ze nauwelijks een leraar gezien. Yvette nam 
toen meteen het besluit: dit duurt me te lang, ik 
stop ermee!  

 
Werken en leren 
Haar ouders wilden wel graag dat ze een nieuwe 
opleiding ging doen of dat ze zou gaan werken. Ze is 
toen bij het Kruidvat gaan werken in de stad en is 
één dag in de week naar school gegaan om de 
opleiding Handel en Marketing op het ROC-niveau 4 
te volgen. Die opleiding heeft ze in twee jaar 
gehaald. Gedurende haar werk bij het Kruidvat heeft 
ze meteen heel veel geleerd over de diverse 
verzorgende producten en middelen. De basis voor 
schoonheidsspecialiste was toen al gelegd.  
 
Particuliere opleiding 
Na dat jaar heeft ze heeft zich aangemeld bij de 
particuliere opleiding “Instituut Kosmos” om alsnog 
de opleiding schoonheidsspecialiste te kunnen 
volgen. Die opleiding heeft ze ook in 1 jaar afgerond 
terwijl ze ook nog haar baan had bij het Kruidvat. 
De opleiding was veel pittiger dan ze van tevoren 
kon vermoeden. Yvette: "Je moet heel veel Latijnse 
benamingen kennen. We kregen vakken als 
anatomie, pathologie, fysiologie, en ziekteleer. Maar 
ook plastische chirurgie en cosmetische 
praktijklessen kwamen aan de orde. Ik vond het 
best zwaar, werken en studeren tegelijk maar ik ben 
heel blij dat ik het zo gedaan heb. Ik heb nu toch 
het idee dat ik meer heb geleerd dan wanneer ik de 
opleiding op het ROC had afgerond."  
 
 

Yvette bezig met een lotionbehandeling. 

Een kijkje in de salon van Yvette. 
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Eigen baas 
"Het is altijd al een doel van me geweest om voor 
mezelf te beginnen. Als je voor een baas werkt, 
merk je toch dat je je moet aanpassen. De vakanties 
waren ook altijd moeilijk te plannen, ik zat altijd 
vast aan de bouwvakantie bijvoorbeeld. Als je voor 
jezelf werkt kun je zelf je uren indelen en ook je 
vakanties plannen wanneer je wilt. Nog een voordeel 
was dat er bij mijn ouders een mooie ruimte vrij was 
om voor mezelf te beginnen. Ik heb alleen hoeven 
investeren in de verwarmde behandelstoel en 
natuurlijk in de producten waarmee ik werk. Ik werk 
op dit moment met het merk Sans Soucis. 
Kwalitatief kun je dat vergelijken met Lancôme. 
Sans soucis was vroeger ook gewoon in de winkels 
verkrijgbaar maar nu niet meer. Lancôme heeft 
echter door de jaren heen zoveel reclame gemaakt 
met als gevolg dat de kosten voor de producten ook 
zeer sterk zijn gestegen. De reclamebudgetten 
worden gewoon terugverdiend door middel van het 
product. Sans Soucis heeft daarvoor niet gekozen en 
daarmee is het product goed betaalbaar gebleven.” 
 
Voortdurend cursussen 
“Ik heb ook nog cursussen gevolgd bij Sans Soucis. 
Je krijgt uitleg over de samenstelling en het gebruik 
van de producten en je wordt voortdurend op de 
hoogte gehouden van de veranderingen. Bij mij in 
de salon zijn de producten van Sans Soucis ook 
gewoon te koop. Daarnaast heb ik een lijn mooie 
betaalbare sierraden in mijn salon liggen die klanten 
ook kunnen kopen. Ik heb al een aantal vaste 
klanten, maar mijn klantenkring is nog niet groot 
genoeg om van te kunnen leven. Daarom werk ik 
ook nog steeds op maandag en woensdag bij het 
Kruidvat. De rest van de dagen ben ik dan vrij om 
afspraken te kunnen maken.” 
 
Diverse behandelingen 
“In mijn salon heb ik diverse behandelingen waaruit 
mensen kunnen kiezen. De goedkoopste 
behandeling kost € 20,=. Ik reinig dan de huid, doe 
een peeling, laat het gezicht stomen en tot slot 
breng ik een lotion aan en een dagcrème. Daarnaast 
heb ik diverse behandelingen van 60 minuten voor  
€ 32,50. Voor een luxe behandeling van 75 minuten 
betaalt men € 42,50. De meest luxe behandeling 
kost € 64,50 en duurt ongeveer anderhalf uur. Bij 
deze behandeling wordt gebruik gemaakt van een 
zeer exclusief collageenmasker.  

Afhankelijk van de huid heb ik verschillende soorten 
behandelingen waaruit mensen kunnen kiezen. Maar 
mensen kunnen ook kiezen voor losse modules.  
U kunt ook langskomen om wimpers te laten verven 
of wenkbrauwen te laten epileren. En met de zomer 
in het vooruitzicht kunnen weer afspraken worden 
gemaakt voor het harsen bijvoorbeeld onderbenen 
of de oksels. Ik kan in overleg met mijn klanten 
tijdens een eerste afspraak kijken welke 
behandeling het meest geschikt is, maar mensen 
kunnen ook alvast op mijn site kijken en zelf 
bepalen welke behandeling ze graag willen hebben. 
Het is natuurlijk ook heel leuk om een behandeling 
cadeau te geven aan een vriendin, moeder of zus. 
Deze wordt in een mooie cadeaudoos verpakt.  
 
Mannen en jongens zijn natuurlijk ook welkom. 
Nieuwe klanten krijgen bij mij een 
kennismakingskorting van 20%. Helaas heb ik nog 
niet de mogelijkheid om te pinnen maar dat komt 
nog in de toekomst. Ik zorg ervoor dat de stoel dan 
lekker is voorverwarmd en na een fijne behandeling 
of een gezichtsmassage gaan mijn klanten altijd 
lekker ontspannen de deur uit.  
 
Voor afspraken en meer informatie kunt u kijken op 
mijn website: www.adorebeaute.nl of bellen naar 
06-30803501.” 

De cadeaubon voor een schoonheidsbehandeling 
wordt in een mooi cadeaudoosje verpakt. 
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10 Jaar braderie TCO 

10 jaar braderie, een traditie!   
Oerse Braderie zondag 11 april 2010 
     
Stichting Tiener Comité Oerle bestaat dit jaar  
10 jaar! Reden om eens uit te pakken tijdens de 
jaarlijkse braderie die volgens veel bezoekers een 
aanrader is: “een van de leukste, gezelligste in de 
streek!” 
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat, 
begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
 
Tieners vermaken publiek tijdens braderie 
Omdat TCO een jubileumjaar te vieren heeft zullen 
de tieners de bezoekers van de markt vermaken! 
Hoe we dat gaan doen is nog een verrassing, 
hierover in de komende Koers van Oers meer 
informatie! 
 
“Geweld op ’t Veld” 
Alle remmen gaan los op het grote veld achter de 
basisschool. Tijdens dit gigantische en veelzijdige 
spektakel zullen er weer diverse wedstrijden 
gereden worden met allerlei gemotoriseerde 
voertuigen. Motorcross auto’s, motoren…. Zullen 
allemaal in volle vaart over het veld crossen. 
 
Verder zijn er leuke dingen zoals: 
• Zéér grote snuffelmarkt  
• Loterij met écht leuke prijzen 
• Grote feesttent met supergezellige (live) muziek 
• Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor 

de kinderen 
 
Snuffelmarkt 
Hier willen we spullen verkopen die ons ter 
beschikking worden gesteld. Als U nog bruikbare 
spullen hebt, neem dan alstublieft snel contact op 
met Ria Verbaant (040-2052170). 

Verder bestaat de braderie bestaat uit meer dan  
100 marktkramen waar je interessante en leuk 
geprijsde artikelen kunt kopen.  
 
Verkeersomleiding en overlast 
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat 
vanaf de Zandoerleseweg tot aan Café De Linde. Dit 
veroorzaakt enige overlast voor de bewoners van de 
Oude Kerkstraat, de kerkgangers en voor het 
verkeer van en naar Wintelre.  
Het marktterrein (Oude Kerkstraat) wordt  
zondag 11 april vanaf 6.00 uur tot 19.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt 
omgeleid. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
   
De braderie wordt georganiseerd door Stichting 
Tienercomité Oerle, de opbrengst komt geheel ten 
goede aan de tieners. TCO biedt de Oerse tieners al 
10 jaar een gevarieerd activiteitenprogramma 
waarmee het verantwoordelijkheidsgevoel en hun 
gemeenschapszin wordt versterkt.  
  
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust 
contact op  
 
Met vriendelijke groet, 
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie 
Adrienne van de Vorst Tel: 040-2053265  

StichtingStichtingStichtingStichting

De druk bezochte snuffelmark van 2009. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Oersmakelijk 

Deze keer het recept van Carolien Sandkuijl 
 
Limburgs Zoervleisj ofwel Limburgs Zuurvlees 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
600 gram runderpoulet, sukadelappen of 

runderlappen in stukjes 
4 deciliter witte (wijn)azijn 
4 deciliter water 
60 gr. boter 
2 grote uien 
2 plakken ontbijtkoek 
1 eetlepel appelstroop 
2 kruidnagels 
2 blaadjes laurier 
1 eetlepel bindmiddel (bv maïzena) 
peper en zout naar smaak 
Een grote braadpan 
 
Bereidingswijze: (een dag vooraf) 
Snij het vlees in grove blokjes. 
Bestrooi het met zout en peper. 
Snij de twee uien in stukken/ringen. 
Meng in een ruime kom de (wijn)azijn met het water 
en voeg de gesneden uien, blaadjes laurier en 
kruidnagels toe. 
Schep de stukken rundvlees door de marinade. 
Het vlees met plastic folie afdekken en 24 uur in 
koelkast laten marineren. 
 
Bereidingswijze op de dag zelf: 
Vlees en uien uit de marinade scheppen en heel 
goed droogdeppen met keukenpapier. 
In een braadpan boter verhitten en het vlees, 
tezamen met de uien aanbakken.. 
Ontbijtkoek verkruimelen en deze samen met de 
stroop en de helft van de marinade aan het vlees 
toevoegen. 

Het geheel ongeveer 3 uur zachtjes laten stoven in 
de afgedekte pan. Het gerecht is klaar wanneer het 
vlees bijna uit elkaar valt. 
Eventueel binden met maïzena. 
Naar eigen smaak nog wat peper en zout toevoegen 
of wanneer het te zoet is wat marinade toevoegen. 
Wanneer het zoeter moet, dan kun je natuurlijk 
stroop toevoegen. 
Het lekkerste is het als je de perfecte mix hebt 
tussen het zoete en het zure. 
Blijft dus elke keer weer anders smaken. 
Ik kies er soms ook voor om gebakken champignons 
toe te voegen aan het recept, maar officieel hoort 
dit niet bij dit ‘’Oerlimburgse’’ recept! 
 
Waarom heb je voor dit recept gekozen? 
Inmiddels woon ik alweer bijna 16 jaar in het 
Brabantse land, maar ik ben 38 jaar geleden 
geboren en opgegroeid in Swier (Zuid Limburg ). 
Heb tot mijn 18e daar gewoond. Limburgs Zoervleisj 
is echt een traditioneel Limburgs recept wat vroeger 
bij ons thuis, maar ook nu nog veel geserveerd 
wordt ook in eetgelegenheden in Limburg. Frietje 
Zoervleisj is dan ook nog steeds erg geliefd bij ons 
thuis in het Stepke.  
Meestal maak ik meteen 2 kilo, traditioneel altijd 
met carnaval. Heb je meteen een goeie bodem!  
(of een lekker hapje bij thuiskomst) 
De bedoeling is dan om ook nog wat in te vriezen, 
maar meestal lukt dat niet want dan is de pan 
alweer leeg! 
Echt een aanrader voor iedereen in Oers om een 
keer te maken, maar je moet er wel de tijd voor 
uittrekken! Goei werk heeft tijd nodig! 
Lekker met friet, maar ook heerlijk met brood! 
 
Aan wie geef ik de pollepel door? 
Daar hoefde ik niet lang over na te denken! 
Ik geef de pollepel met liefde door aan  
Ingrid van der Velden. Zij bakt op verjaardagen 
vaak zelf taarten zei ze me laatst en het ruikt er 
vaak erg lekker in huis rond etenstijd als ik Lois 
ga ophalen die dan met Mart heeft gespeeld!  
Ingrid kookt ook altijd een grote pan lekkers 
voor bezoek, op verjaardagen, of zoals laatst 
met oud en nieuw voor een grote groep vrienden 
en familie. 
Dus Ingrid……. deel je favoriete 
keukengeheimen maar met heel Oers in 
de volgende Koers! 
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De wandeling 

De Liereman, Oud Turnhout 
 
Niet ver van ons vandaan, slechts enkele 
autominuten over de grens bij onze zuiderburen, is 
een prachtig gebied gelegen van meer dan 400 ha 
groot en één van de oudste beschermde 
natuurgebieden in België. Het bestaat uit een 
afwisseling van natte en droge heide, gagelstruweel, 
elzen- en wilgenbroek, eikenberkenbos, dennenbos, 
stuifduin, heischraal grasland en weidevogelgebied. 
Heel wat soorten planten en dieren vinden hier een 
leefgebied. De bekendste plant van het Landschap 
De Liereman is ongetwijfeld de wilde gagel. 

Start 
Alle wandelingen starten bij Bezoekerscentrum 
Landschap De Liereman. Het Bezoekerscentrum ligt 
aan de rand van het natuurreservaat is de verzamel- 
en startplaats van de bewegwijzerde wandelingen. 
Zes wandelingen van verschillende lengte 
vertrekken aan het Bezoekerscentrum en leiden je 
door het gebied. Het Gagelpad, het Lieremanpad en 
het Echelkuilpad doorkruisen het deelgebied “De 
Liereman”. Het Vennenpad, het Duinenpad en het 
Weidevogelpad verbinden via onverharde wegen.  
De wandelpaden kan je vrij, individueel bewandelen. 
 

Natuurleerpad voor kleuters 
Vlakbij het bezoekerscentrum ligt “Het Bos van Bo”. 
Alles draait hier namelijk rond het fantasiefiguurtje 
“Bo”. Tijdens de wandeling voeren de kleuters 
verschillende opdrachten uit. De benodigde 
materialen hiervoor nemen ze mee in een bolderkar.  
 
Wombat 
Het Bezoekerscentrum heeft twee Wombats ter 
beschikking. Dat is een rolwagen met brede banden, 
die het voor rolwagengebruikers mogelijk maakt om 
ook de zandwegen van het Landschap te gaan 
verkennen. De Wombat is gratis ter beschikking in 
het Bezoekerscentrum. Best wel even vooraf 
reserveren. En dankzij de Wombat worden  
3 wandelroutes nu ook toegankelijk voor 
rolwagengebruikers. 

Info 
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman 
Schuurhovenberg 43, Oud Turnhout 
tel 014-42 99 66 - fax 014-42 99 03 
e-mail: bc.deliereman@natuurpunt.be 
 
Openingsuren: 
maandag t/m donderdag: 13.00-17.00 uur 
vrijdag gesloten 
zaterdag: 13.00-17.00 uur 
zondag: 11.00-17.00 uur 

Tip  
In het bezoekerscentrum zijn ook tentoonstellingen 
e.d. en u kunt er het verdiende drankje en hapje 
krijgen na een wandeling. Men schenkt er ook het 
bijzondere gagelbier…ook leuk om als streekproduct 
mee naar huis te nemen. 
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Prins Mark de Eerste 

Carnaval met Prins Mark de Eerste 
 
Zoals beloofd in de vorige Koers wil ik graag iets 
vertellen over mijn geweldige carnaval . 
 
Zoals jullie weten was ik dit jaar Prins Mark de 
Eerste. Mijn echte naam is Mark Geujen en ik ben  
26 jaar. Ik woon aan de Nieuwe Kerkstraat 38. 
Ik werk bij activiteitencentrum de Kei in Zeelst en 
maak daar zeep en ook werk ik bij een bedrijf op de 
Hurk. Dat bedrijf heet Sims. Daar pak ik dingen uit. 
Papa en mama wonen in Geldrop en ik woon 3 jaar 
in Severinus. Het bevalt erg goed! 
 
Om prins te worden had ik mezelf opgegeven bij 
Erik van der Velden van de afdeling 
Vrijetijdsbesteding. 
Er waren nog meer mensen die graag prins of 
prinses wilden worden:Lars, Miranda en Diny. 
Tijdens de carnavalsviering in d’Ouw School gingen 
we allemaal de polonaise lopen. Alle mensen die 
daar feestvierden kregen een bierviltje. 
Lars, Miranda, Diny en ik gingen aan de kant staan 
met een zak. 
Iedereen die langs kwam met de polonaise mocht 
een bierviltje in de zak stoppen bij de persoon van 
wie hij vond dat ‘ie prins moest worden. 
 
Tja………….en wat denk je???? Ik had de allerhoogste 
stapel bierviltjes, dus toen werd ik prins. 
Ik kreeg een cape en een steek met een veer. Papa 
en mama waren er ook en we waren allemaal heel 
erg vrolijk en blij. Ik kreeg ook een mooie medaille 
nog. 
Toen we thuiskwamen hadden de bewoners nog het 
huis voor mij versierd als verrassing! Prins Mark de 
Eerste stond er op de deur. Dat vond ik echt een 
grote verrassing. Dat was echt heel mooi! 

 
Natuurlijk ben ik gezellig carnaval gaan vieren op de 
Severinus samen met de raad van 11, de Rinussen. 
Er werd gezellige muziek gedraaid en iedereen 
maakte plezier. Hee prins Mark riepen ze allemaal. 
Dat was erg leuk vond ik! Ik zou wel altijd prins 
Mark willen zijn 
 

Er waren veel leuke carnavalsliedjes. Die ene was 
wel een beetje te vies om te zeggen, die zal ik dus 
maar niet noemen…maar die van Gebroeders Ko was 
ook leuk. 
We waren ook nog 
naar het Knorrebal 
geweest. 
Het allerleukste 
vond ik de speech 
die ik samen met 
Erik van der 
Velden mocht 
doen. Ik wenste 
iedereen een goeie carnaval en bedankte voor alle 
stemmen die ik had gekregen. 
En toen zei ik: ‘en nu gaan we weer muziek 
draaien!!!!!!!’ 
 
Ik vind het heel jammer dat het weer afgelopen is. 
Maar ik heb nu ook weer van alles te doen. 
Ik draai graag plaatjes met mijn eigen draaitafel. 
Ik ben ook DJ Mark en je kunt me vragen voor 
feestjes en zo. Soms ga ik wel eens bij de soos dj 
zijn. In Geldrop bij papa en mama heb ik ook een 
draaitafel en wel over de 300 cd’s denk ik.  
Ik ben fan van heel veel mensen. Nick en Simon, 
maar mijn grootste idool is Robbie Williams. Ik heb 
er posters, dvd’s en cd’s van. Ik heb ook een mooie 
zolderkamer, met een eigen badkamer en heel veel 
voetbalposters. Daar zit ik soms TV te kijken of 
gitaar te spelen. Ja hoor! Dat kan ik ook. Ik kan 
eigenlijk alles denk ik. 
Maar het 
allerliefste ben ik 
Prins Mark met 
carnaval. Alaaf!!! 

Prins Mark de Eerste met zijn gevolg. 

Meer foto’s op 
Rommelgat.nl 
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Oerse carnavalsoptocht 
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Brunch bij d’Ouw School  Après Ski Team in de prijzen 

’t Struiske wint Grote 
Carnavalsoptocht van Veldhoven 
 
CarnavalsStraat ’t Struiske heeft de Grote 
Carnavalsoptocht van Veldhoven gewonnen. In de 
categorie Groepen behaalde ze de eerste plaats.  
’t Struiske was dit jaar Olympisch Après Ski Team. 
De jury was onder de indruk van de carnavaleske 
uitstraling, de interactie met het publiek en de 
schitterende tenues. Ook vond ze de act erg actueel. 

’t Struiske was er zelf nogal beduusd van.  
‘We vonden het gewoon erg gezellig om met onze 
straat mee te doen in Veldhoven. Vooral de 
Oerlenaren die langs de weg stonden reageerden 
erg enthousiast!’ Op de vraag of ze volgend jaar 
weer meedoen antwoordden de olympiërs: ‘Daar 
moeten we nog een jaartje over slapen. Volgend 
jaar is het 2011, wel een echt carnavalsjaar…  
We zouden het leuk vinden als ook andere groepen 
uit Oers zich bij ons zouden aansluiten in de Optocht 
van Veldhoven. Dan maken we er samen een 
gezellige dag van.’ 
 
Willen jullie verder nog iets kwijt?  
‘Ja, we willen het team van d’Ouw School heel erg 
bedanken voor hun goede zorgen tijdens carnaval. 
Zij verdienen echt een gouden medaille!’ 

’t Struiske leverde wederom een gouden prestatie! 
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Gastouderopvang Humanitas  
biedt kleinschalige professionele 

kinderopvang  bij de gastouder of u thuis. 
 

Gezocht : Een lieve ervaren oppas aan huis 
voor een gezin met drie jongens van  

4, 7 en 9 jaar in Veldhoven op  
donderdag van 15.00-18.00 uur en  

vrijdag van 12.00-18.00 uur en  
zo mogelijk voor schooltijd. 

Meer uren zijn bespreekbaar! 
 

Ingangsdatum in overleg te bepalen 
 

Wilt u meer informatie. Graag contact op te nemen 
met onze Servicedesk, tel: 045-5615340 of mail 

naar infogoo@kinderopvanghumanitas.nl. 

(advertentie) 

Wijkplatform nieuws 

Wijkplatform Oerle 
 
Het goede voornemen van Wijkplatform Oerle is om 
alle inwoners via de Koers van Oers regelmatig te 
gaan informeren over de lopende zaken. Mocht u 
ideeën of suggesties voor de Oerse gemeenschap 
hebben, laat het ons weten. Stuur een mailtje naar 
jfavanharen@onsbrabantnet.nl of bel 040-2052364.  
 
Zorgcentrum 
Een bespreking gehad met de projectleider van 
Oerle-zuid over de stand van zaken met betrekking 
tot het zorgcentrum. Hij deelde mede, dat er een 
extern bureau bezig is met het maken van een plan, 
waarin rekening gehouden wordt met de wensen, 
die o.a. reeds in onze wijkvisie van 2004 en ons 
Ontwikkelingsplan Oerle van 2009 verwoord zijn. 
Het centrum zal vermoedelijk bestaan uit 
verzorgingshuisplaatsen, logeerbedden, 
wooneenheden, 1ste lijns gezondheidszorg en 
mogelijk een dagwinkel en wordt ontwikkeld in 
overleg met RSZK (Merefelt). Dit plan wordt de 
komende maand gepresenteerd aan de Gemeente. 
Hoe het verder gaat en wanneer, daarover zullen wij 
later nader geïnformeerd worden.  
 
O.K. campagne voor vrijwilligers 
Dat heeft voor Oerle nog weinig resultaat 
opgeleverd, terwijl wij toch dringend zitten te 
wachten op enkele nieuwe Oerse leden. Kijk op 
www.veldhoven.nl/OK of kom een keertje naar onze 
bijeenkomsten en laat u nader informeren. 
 
Landelijke Opschoondag 
Wij doen hieraan dit jaar nog niet in georganiseerd 
verband mee aan de landelijke zwerfvuilactie van  
15 t/m. 20 maart. Laat u echter niet weerhouden 
om op eigen houtje, eventueel samen met 
buurtbewoners, in de straat aan deze actie 
deel te nemen. 
 
Verkiezingsbijeenkomst 
Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen bij het 
verschijnen van dit blad reeds geweest zijn en we 
weten, hoe de verdeling in de raad wordt, willen we 
er toch nog even op terug komen. 
Het wijkplatform dacht de inwoners van Oerle een 
plezier te doen met het organiseren van een 
verkiezingsbijeenkomst op 3 febr. j.l., maar het 
werd zwaar teleurgesteld door de zéér matige 
opkomst van de Oerlenaren, Buiten de nodige 
aanhang van de diverse partijen en de 
wijkplatformleden waren er slechts een handjevol 
Oerlenaren aanwezig. Jammer. 
 
Onze eerstvolgende vergadering is 24 maart 
a.s. om 20.00 uur in d’Ouw School. 

Schuimparty 

Schuimparty op 17 april  
bij de J.O.C. de Fakkel! 
 
De ‘oude’ Rosdoek, waar de JOC al 45 jaar haar 
ontspanningsavonden draait, zal binnenkort worden 
afgebroken. Alvorens wij ons in het nieuwe gebouw 
zullen vestigen, willen wij op gepaste wijze afscheid 
nemen van ons thuishonk! En hoe kan dat beter dan 
door de succesvolle schuimparty van afgelopen jaar 
nog eens dunnetjes over te doen? 
 
Afgelopen zomer hebben wij de Rosdoek 
omgetoverd tot een waar schuimparadijs. 
Rubberbootjes versierden de muren, zomerse 
klanken schalden uit de speakers en het schuim 
stond ons letterlijk aan de knieën; het bleek het 
recept voor een knallend feest! 
 
Op 17 april a.s. zullen wij i.s.m. de Rosdoek opnieuw 
een schuimparty organiseren. En dit jaar wellicht 
met meer schuim en rubberbootjes, want de 
Rosdoek gaat vervolgens toch plat! Wij nodigen alle 
jongeren van 12 t/m 16 jaar uit om met ons op 
gepaste wijze afscheid te nemen van ons ‘oude’ 
stekkie. Openingstijden en het programma volgen 
nog. Kijk hiervoor op: www.jocdefakkel.nl. 
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Hinnikers weer succesvol 

De Hinnikers succesvol op de 
Brabantse kampioenschappen 
  
Afgelopen weekend waren de Brabantse 
Kampioenschappen pony’s springen. Van 
ponyclub De Hinnikers waren maar liefst 5 
combinaties afgevaardigd. Senna van Eerd met 
Snow in de AL en Ranger in de CB, Jente Tops 
met Ursula in de CL en Michael v/d Velden met 
Whoopy in de CL en Avanti in de DB. 
 
Michael zette een zeer knappe prestatie neer, hij 
reed met beide pony’s in de prijzen! Met Whoopy 
eindigde hij in de CL door een zeer snelle barrage op 
plaats 4 en is hierdoor ook afgevaardigd naar de 
Nederlandse Kampioenschappen. Ook met Avanti 
reed hij een foutloos parcours en eindigde heel 
netjes op de 6e plaats. 

Ook Jente startte in de CL en moest als  
6e combinatie in de ring. Ze reed een hele mooie 
foutloze rit en plaatste zich zo voor de barrage. In 
de barrage nam ze geen risico, Ursula was in 
supervorm en bleef weer foutloos. Ze eindigden op 
een mooie 6e plaats. 

Ook Senna van Eerd had goed haar best gedaan en 
knap gereden met Snow in de AL. Met haar pony 
Ranger reed ze keurig foutloos zowel in het parcours 
als in de barrage en eindigde ze op een mooie  
11e plaats, wat heel knap is aangezien ze pas dit 
seizoen zijn begonnen met springen. 

Zaterdag 7 februari waren de Brabantse 
kampioenschappen dressuur geweest. Van ponyclub 
De Hinnikers was Sophie Nouwens met haar pony 
Blacky afgevaardigd. 
Ze reed een hele nette proef en eindigde in de AL2 
op een mooie 9e plaats. 
 
Michael; 
Vrijdags ben ik begonnen met Whoopy alvast wat te 
poetsen en Zaterdag hebben Roos en Jody Whoopy 
en Avanti ingevlochten en ik ben weer aan de poets 
gegaan. 
Om ongeveer 13:00 zijn we vertrokken naar 
Schijndel. 
Ik had er veel zin in (ik had al tegen mama gezegd 
dat ik wel eens een keer naar de Nederlandse 
kampioenschappen wilde en mama zei nog, nou 
Michael dat is wel erg hoog gegrepen hoor.) 
Ik had gelukkig geen zenuwen. 
Eenmaal daar zijn we eerst naar Senna gaan kijken. 
Na het parcours gelopen te hebben ben ik Whoopy 
gaan los springen, dat ging heel goed zij was lekker 
rustig. 
En ja hoor daar ging de bel dus wij naar binnen. 
Het ging kei goed, foutloos en ik was dik tevreden, 
nog even afwachten wat de andere nog deden en 
toen de barrage. 
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Ik dacht kom op Whoopy we gaan ervoor en ook dat 
ging perfect. 
Henk (waar ik dressuur les van krijg) had zo 
ongeveer alles bijgehouden en zei tegen mij dat ik 
4de of 5de was maar ik zelf dacht 6de of 7de. 
En ja hoor wij waren als 4de geëindigd en mogen 
door naar de Nederlandse kampioenschappen. 
 
Ik ben super blij (papa, mama, Mandy, Dennis, opa 
en oma ook) Michael en Whoopy tijdens de 
ereronde; ze hadden er zin in! 
  
Maar we zijn er nog niet nu moet ik nog proberen 
om Avanti over alle hindernissen heen te krijgen. 
Avanti kan ook nog wel eens veel weigeren. 
Het losspringen ging ook met haar goed, maar dat is 
geen volledig parcours. 
Nou vooruit naar binnen en ik dacht kom op Avanti 
samen kunnen we het en ik heb alles gegeven om 
haar rond te krijgen en dat ging goed (niet 
verwacht). 
Toen nog de barrage, en ook dat ging goed. 
We hoefde niet lang op de prijs uitreiking te wachten 
want wij waren als een na laatste gestart. 
En iets wat ik dus helemaal niet verwacht had was 
de 6de plaats van de 44, ik was apentrots 
We gingen een beetje moe maar zeer voldaan terug 
naar Oers. 
En op de terugweg Bas Theeuwes nog gebeld dat ik 
4de en 6de was en dat het nog geholpen had dat 
Bas mij en Avanti de les nog geleerd had hoe ik 
Avanti rond moest krijgen 
met de sporen van Bas zijn kleine broertje (Stijn) 
  
groetjes Michael, Whoopy en Avanti. 

Voorstellen vormelingen 

Hallo allemaal 
 
Ik ga binnenkort mijn vormsel 
doen en zondag 7 maart hebben 
de vormelingen zich voorgesteld 
in de kerk. Daar wil ik jullie 
graag wat over vertellen. 
 
We gaan steeds meer op eigen 
benen staan, we leren om steeds 
meer zelf te beslissen. 
Dat heeft wel wat tijd nodig. En het is ook niet even 
gemakkelijk want je komt voor moeilijke 
beslissingen te staan. Maar ik heb er vertrouwen in 
dat het allemaal goed komt. 
En onze ouders helpen ons daarbij. 
 
Iedereen gaat zijn eigen weg, leeft het leven op zijn 
of haar manier. 
De een wil later accountant worden en de ander 
piloot of profvoetballer. De ander weet het nog niet. 
Fotograaf lijkt me wel een leuk vak. Mooie dingen 
vastleggen. Maar ik weet het nog niet zeker. Ik weet 
wel hoe ik het wil gaan doen. 
Ik wil alles laten gebeuren en alles over me heen 
laten komen en dan als het zo ver is kiezen. 
Dat is mijn eigen levens weg. 
Natuurlijk zijn we nog jong en komt er nog wel wat 
verandering in maar misschien zijn we er na ons 
vormsel een beetje op voorbereid. 
 
Onze ouders hebben ons laten dopen en een deel 
van deze weg bepaald. 
Nu maken wij die weg af en kiezen ervoor om 
gelovig in de wereld te staan. 
 
Ella Jacobs 
 
Hopelijk zien we jullie allemaal weer in de kerk op 
vrijdag 23 april om 19.30 uur. 
 
De vormelingen zijn: 
Emma Boerekamps, Ruben Bosch, Kim Das,  
Niels Flesch, Ella Jacobs, Laureen Okkerse,  
Olympia Piotrowska, Niels van de Sangen,  
Luc Segers, Marijn Spijker, Jessie van de Velden en 
Faye van de Vorst 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Geld voor Ontwikkelingsplan 

Provincie stelt subsidie beschikbaar 
voor Ontwikkelingsplan Oerle  
 
De provincie Noord-Brabant besloot op  
17 februari 2010 een subsidie van € 650.000,- 
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van 
het Ontwikkelingsplan Oerle. De gemeente 
Veldhoven draagt 1.3 miljoen euro bij. Deze 
cofinanciering zorgt voor de realisatie van 
verschillende projecten die onderdeel 
uitmaken van het Ontwikkelingsplan Oerle. Er 
kan nu begonnen worden met het opknappen 
van Oerle. 
 
Verschillende projecten 
Het Ontwikkelingsplan Oerle bestaat uit 
verschillende projecten. Voor een aantal projecten is 
nu subsidie toegekend: de herinrichting van het 
centrum, verbreding van de basisschool, het behoud 
én de verbetering van het evenemententerrein. 
Daarnaast wordt het budget gebruikt voor 
ondersteuning van vrijwilligers, recreatieve functies 
en een mogelijke ’dorpswinkel’. 
 
Oerle: gezellig en sociaal dorp 
In het Ontwikkelingsplan Oerle staat dat Oerle ook 
in de toekomst een gezellig, herkenbaar en sociaal 
dorp moet blijven. Oerle blijft een dorp met een 
grote betrokkenheid, de bewoners hebben oog voor 
elkaar en er is een actief verenigingsleven. Natuur 
blijft een belangrijke plaats innemen, waarbij het 
accent verschuift van landbouw naar recreatie. 
 
Organisatiekracht bewoners 
Het Ontwikkelingsplan Oerle is tot stand gekomen 
samen met de bewoners van Oerle met begeleiding 
van Ontwerpbureau Los Stadomland en 
medewerkers van de Gemeente Veldhoven.  

Roelof Goodijk, senior adviseur van Los Stadomland: 
“Als onafhankelijk bureau hebben wij het gehele 
proces begeleid met het ontwikkelingsplan als 
resultaat. Hierbij hebben we gebruikgemaakt van de 
organisatiekracht van de bewoners. Het is prachtig 
om te zien dat de plannen die er al waren nog 
genoeg ‘lucht’ bevatten voor aanvullende ideeën van 
de dorpsbewoners. Zij hebben de kans gekregen 
hun wensen toe te voegen. En deze kans hebben ze 
gegrepen! In eerste instantie overheerste de 
bescheidenheid, maar gaandeweg het proces 
werden de bewoners steeds trotser. We hebben dan 
ook ons uiterste best gedaan deze gepaste trots 
terug te laten komen in het ontwikkelingsplan. Dit 
alles onder het motto: Oerle is trots en 
toegankelijk!” 
 
Het gehele persbericht is te lezen op de website van 
de gemeente Veldhoven: www.veldhoven.nl.  
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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 

Mobiele fietsenmaker 

Mobiele fietsenmaker ook voor Oerle 
 
Mag ik me even voorstellen; Ik ben Bert van Eeten, 
ondernemer bij FietsNED. 
FietsNED houdt zich bezig met de reparatie en het 
onderhoud van fietsen, rolstoelen, scootmobielen en  
rollators. We doen dat bij de mensen thuis in onze 
“mobiele werkplaats”. Niet alleen heeft dat tot 
voordeel dat mensen er niet op uit hoeven voor de 
reparatie en het onderhoud van hun 
“vervoermiddel”, ook als zij onderweg op een 
fietstocht pech krijgen, kunnen wij ze weer verder 
helpen omdat we  mobiel en nagenoeg landelijk 
dekkend zijn zijn. 
 
REPARATIE EN ONDERHOUD AAN HUIS OF WAAR U 
MAAR WILT ! 
 
FietsNED repareert en onderhoud: 
•Fietsen 
•Elektrische-fietsen 
•Elektrische-scooters 
•Rolstoelen 
•Rollators 
 
FietsNED inschakelen voor reparatie of periodiek 
onderhoud is gewoon een kwestie van bellen en een 
afspraak maken. U kunt het landelijke nummer  
088 - 112 112 3 bellen maar u mag ook rechtstreeks 
contact met mij opnemen. 
 
Pechonderweg 
Naast reparatieservice aan huis, heeft FietsNED ook 
een hulpdienst voor pech onderweg. 
Geen zorgen meer om het risico van pech onderweg. 
FietsNED repareert uw fiets, waar u ook staat! 
 
VOOR THUISREPARATIE HOEFT U NIET IN HET 
BEZIT TE ZIJN VAN EEN FIETSNED-PECHPAS. 
 
Tweewielerservice Bert van Eeten h/o FietsNed 
Wolfshoek 3 
5511 KH Knegsel 
℡ 06-21848165 
* bertvaneeten@fietsned.nl 
; www.fietsned.nl 

Hondenfrisbee 

Dogfrisbee-wedstrijd 16 mei 2010. 
 
Dogfrisbee De Kempen organiseert op  
16 mei 2010 “de Kempencup”. Deze Dogfrisbee 
wedstrijd wordt gehouden op de terreinen van 
Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon. 
 
Dogfrisbee De Kempen is een Dogfrisbeeclub uit 
Middelbeers. Janny Evers geeft hier enthousiast 
training. Zij is degene die samen met haar club deze 
wedstrijd organiseert. Voor meer informatie bezoek 
de website: www.dogfrisbee-dekempen.nl Ook 
inschrijven kan via de website. 
 
Dogfrisbee is een relatief nieuwe, maar 
spectaculaire, hondensport in Nederland. Het is eind 
jaren ’90 overgekomen uit de Verenigde Staten.  
Een paar enthousiasten honden bezitters hebben het 
daar gezien en zijn in Nederland deze sport gaan 
promoten. Het aantal actieve deelnemers neemt nog 
steeds toe. Deze sport is in principe door alle 
hondenrassen te beoefenen. Enige conditie is wel 
vereist.  
Het is een zeer spectaculair ogende sport waarbij de 
honden en hun baas (handler) uitgedaagd worden 
verschillende worpen en oefeningen te doen, waarbij 
een sprong over de handler geen uitzondering is. 
Geïnteresseerd? Kom dan kijken op 16 mei 2010 op 
Landgoed Biestheuvel, u bent van harte welkom 
vanaf 9.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.  
Toegang is gratis, voor deelname check de website. 
 
Wilt u meer informatie over deze wedstrijd of over 
dogfrisbee in het algemeen kijk op de website:  
www.dogfrisbee-dekempen.nl 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Oranjemarkt in zicht 

Nog twee maanden…  
 
Moeilijk voor te stellen kort na een periode van 
sneeuw, slee- en glibberpartijen, slinkende 
zoutvoorraden, wintertenen en nachtelijke 
Olympische uurtjes voor de buis.  
Toch is het over iets meer dan twee maanden 
Koninginnedag! De dag dat iedereen welkom is in de 
wijk De Berkt voor de Oranjemarkt 2010.  
Als de weergoden ons wederom goed gezind zijn, 
maken we er een feestje van zoals het afgelopen 
jaar. Want wat was het een feest!  
 
De voorbereidingen voor de Oranjemarkt 2010 zijn 
alweer in volle gang. En 
het loopt voorspoedig. 
Basis van deze dag 
wordt zoals elk jaar 
gevormd door de 
Vrijmarkt. De 
marktkramen zijn al 
weer te huur. 
Ook het dagprogramma begint al aardig vorm te 
krijgen. Met mooie acts, sportiviteit en een goed 
gevuld Kinderplein. We doen er alles aan om een 
mooie basis neer te zetten. De bezoekers en het 
weer doen de rest!  
 
Verspreid over de verschillende podiumpleinen 
vinden optredens plaats van Veldhovense bands, 
dansverenigingen, dweilorkesten, zangers en 
zangeressen...  
 
Een tipje van de sluier! 
 
Out of the Basement 
Deze 9-koppige band staat garant voor een 
swingende en muzikale show vol soul, blues, rock en 
popmuziek. Van moderne nederpop tot 70-er jaren 
soulmuziek en van opzwepende dansmuziek tot 
heerlijk rustige ballads.  
Met Out of the Basement krijg je altijd weer een 
show vol van muzikale hoogtepunten met 
verrassende solo’s en creatieve muzikale uitstapjes.  

Le Haen 
Dansschool Le Haen verzorgt twee Zumba 
Workshops. Ofwel veel lol hebben en veel bewegen! 
Is die net dit iets voor jou?  
Kom dan kennismaken met deze sportieve 
bewegingen op de exotische ritmes van Latijns-
Amerikaanse muzieksoorten zoals de Salsa, 
Merenque, Samba, Calypso en Hiphop. 
 
Os Vadios 
We zagen de enthousiaste dans- en muziekgroep Os 
Malandros eerder op de Oranjemarkt. Dit jaar is hun 
eigen Kindersambadansgroep Os Vadios van de 
partij. Surdo’s, 
surdinho’s, een hele 
lading tamborims, 
chocallhos, een agogo… 
allemaal instrumenten 
die te zien en te 
beluisteren zullen zijn. 
Kom kijken en maak 
kennis met de 
sambaritmes die deze groep uitstekend beheerst!  
 

Kate Mirron 
Op driejarige leeftijd kreeg ze 
haar eerste pianoles. Als peuter 
was haar stem regelmatig te 
horen op de Peutercd´s van 
haar vader. Drie jaar geleden 
bracht ze haar eerste CD uit! 
Dit inmiddels zeventienjarige 
Veldhovense zangtalent, kunt u 
op 30 april komen bewonderen 
en beluisteren. 
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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 

Laat uw levensverhaal vastleggen! 

Heeft u interesse in uw eigen verleden?   
Bent u ook zo nieuwsgierig naar het levensverhaal 
van uw (overleden) ouders?   
Vindt u het belangrijk dat een bepaalde periode van 
uw leven, zoals de oorlog of een ziekte, niet 
vergeten wordt? 
 
Dan is een levensverhaal iets voor u. En ik kan het 
voor u opschrijven. 
 
Een levensverhaal is een blijvende herinnering aan 
een dierbare persoon. En een origineel cadeau. 
Bijvoorbeeld voor uw ouders als ze 50 jaar 
getrouwd zijn of een kroonjaar hebben.  
En wat te denken van uzelf! Uw (klein)kinderen 
willen maar al te graag weten hoe het leven van  
(o)pa en (o)ma er vroeger uitzag. Want zeg nou 
zelf: hoe vaak praten we daar nog over met onze 
ouders of kinderen? 
 
Verhalen van mensen fascineren mij. Ik schrijf uw 
levensverhaal dan ook graag voor u op. In enkele 
gesprekken met u of de mensen die u uitkiest, ga ik 
op zoek naar de thema’s die in uw leven een 
belangrijke rol hebben gespeeld. Daar maak ik dan 
een aantrekkelijk en herkenbaar verhaal van.  
In overleg met uw wensen en budget schrijf ik een 
verhaal op maat. 
 
Als u meer informatie wilt, bel me dan gerust of 
neem een kijkje op mijn website. 
 
Hartelijke groet, 
Carolijn van Gorkum 
 
 
Kapteijnlaan 14,  
5505 AZ Veldhoven 
℡ 06-57328090 
@ www.sprekendeteksten.nl 
* info@sprekendeteksten.nl 

Kinderplein 
Na de Kinderoptocht begint hier het feest voor de 
kinderen. Clown Hermano is er met 
een spectaculaire nieuwe show. En 
ook ballonnenclown Ron Ballon en 
Schminkqueen Yvonne zijn op het 
plein te vinden. En alle kinderen 
die van dansen houden… kunnen 
op het plein meeswingen met de 
muziek en optredens van Os 
Vadios, Dédé, Cardo en andere 
dansverenigingen.  
 
 
Wilt u deelnemen aan de, niet-commerciële, 
vrijmarkt?   
U kunt nu al een marktkraam huren. Voor een 
volledige marktkraam van 4 meter (inclusief dekzeil) 
vragen wij een vergoeding van € 24. Een halve 
kraam kost € 13. Ook zijn er grondplaatsen 
beschikbaar. Voor volwassenen (18 jaar of ouder) 
kost een grondplaats € 5. Voor kinderen is een 
grondplaats gratis.  
Contactpersonen voor de aanvraag van een 
marktkraam: Pieter de Meijer (040-253 68 42) / 
Toon Steenbergen (040-844 72 65).  
 
Voor actuele programma-informatie en andere 
informatie over de Oranjemarkt: kijk regelmatig 
op www.oranjemarktveldhoven.nl  
 
Tot 30 april! 

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

Sub Umbra goes to the Movies! 
  
"Sub Umbra goes to the Movies" is een bruisend 
filmspektakel, voor jong tot oud, met medleys uit 
herkenbare musicalfilms en filmbeelden die precies 
getimed op de muziek worden vertoond. Met behulp 
van spectaculaire beeldtechnieken begeeft u zich in 
de wereld van o.a.: Indiana Jones, Titanic,  
James Bond 007, Peter Pan en Star Wars.  
U kunt genieten van deze muzikale happening in 
Theater De Schalm aan het Meiveld in Veldhoven op 
zondag 21 maart, aanvang 14.30uur. 
  
Kaarten zijn €10,= p/p en zijn te verkrijgen via: 
Theater De Schalm, 040-2533578 
Ontmoetingscentrum De Ligt, 040-2547826 
Joop van Rooij, 040-2539353 
Gert Verhagen, 040-2538174 
Via de laatste twee adressen zijn ook kinderkaarten 
a €2,50 p/p te verkrijgen. 
  
Kijk voor meer informatie op www.subumbra.nl 

 

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 

De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Het is geen verdienste als je door een talent 
rijkdommen verwerft. 
Het is geen verdienste als je door een talent een 
beroemdheid wordt.  
Het is een gift van het leven aan jou gegeven. 
Een gift niet alleen voor jezelf, je moet hem 
delen vanuit je hart. 
Niet delen voor geld, goederen of voor materieel 
gewin. 
Nee delen uit liefde, dankbaarheid ervaren dat je 
geven mag van dat wat jou geschonken is. 
Dat is je verdienste, het mogen ervaren dat je 
anderen kan en mag laten genieten van jouw 
talent, van jouw creatieve geest. 

Koers cultuur Filmspektakel in de Schalm 
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Interview met de redactie van een nieuw 
tijdschrift, Miss Lovely 

 
MISS LOVELY, JUST FOR YOU!!!!!!!!!!!! 
 
De koers van Oers is een veelgelezen en 
besproken en beroemd blad in Oers. 
Maar………… daar kan vlug verandering in 
komen…want er is namelijk een nieuw 
tijdschrift in opmars : erg trendy, hip, modieus 
en het richt zich op een grote doelgroep in 
Oers en omstreken, namelijk de tienermeiden. 
 
Ik bezocht de redactie van het tijdschrift MISS 
LOVELY…(just for you) voor een uitgebreid diepte-
interview. 
 
Gezellig aan de grote tafel in huize Van de Vorst, 
Stepke 1, ontmoet ik de lieflijke, voltallige redactie 
van dit glossy tijdschrift aan de grote tafel met een 
kop thee en een bak vol snoepjes: 
 
JAGA VAN DEN BROEK  12 JAAR 
FAYE VAN DE VORST  11 JAAR 
ELLA JACOBS  12 JAAR 
LAUREEN OKKERSE  12 JAAR 
ELLEN VAN DOORMALEN  11 JAAR 
EMMA BOERKAMPS   11 JAAR 
 

Allemaal zitten ze nog op de Basisschool  
St. Jan Baptist, in groep 8. 
Maar ook zijn ze tieners en dus weten ze als geen 
ander wat tieners graag lezen. 
Vandaar dat zij vorig jaar besloten om een eigen 
tijdschrift te gaan maken. 
Het eerste idee kwam van Ella. Zij had een tekening 
op het schoolbord gemaakt en daarna bedachten ze 
met elkaar dat dit wel leuk zou zijn om samen met 
een paar vriendinnetjes verder uit te gaan werken 
tot een heus tijdschrift. 
 
Ze hadden al gauw een naam bedacht; 

MISS LOVELY. 
Deze naam is afkomstig van ’’blond Amsterdam’’, 
dat is vrolijk gekleurd serviesgoed, waar alle dames 
verzot op zijn! Ze hebben zelf al een interview 
gedaan met hen via de mail! 
 
Het tijdschrift bestaat sinds voorjaar 2009 en het 
eerste nummer is gemaakt voor Koninginnedag. 
De meiden hadden er hard aan gewerkt om het 
tijdschrift op tijd af te hebben. Ieder had een taak 
en belangrijk was natuurlijk om de deadline te 
halen!!!!! Maar dat lukte de dames prima en dus 
zaten ze met zijn allen met Koninginnedag trots hun 
eerste tijdschrift te verkopen op een grondplaats 
tijdens de Oranjemarkt op de Berkt. 
 
Daarna volgde er nog een uitgave in het najaar van 
2009.De bedoeling is om elk kwartaal een tijdschrift 
te maken, maar blijkbaar is het niet makkelijk om 
steeds die deadline te halen. 
Dus werden er goede afspraken gemaakt over wie 
wat doet en wanneer het allemaal af moet zijn. 
 

V.l.n.r.: Emma Boerekamps, Laureen Okkerse,  
Faye van de Vorst, Ella Jacobs;  

Onder:  Ellen van Doormalen, Jaga v.d. Broek 
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De redactie beschikt zelfs over een heus 
redactiehuis. Bij de familie Okkerse in de tuin staat 
een schuurtje en dat is omgetoverd tot een gezellig 
clubhuis. 
De redactie heeft het er zelf gezellig ingericht om 
het vooral gezellig en meidenachtig te maken. 
Want dat vindt iedereen erg belangrijk:het moet er 
knus en cosy uitzien. Er staat een stoel, een 
klamboe, veel tijdschriften om inspiratie op te doen, 
veel pennen en stiften en een prachtig 
aardbeienservies. 
Er wordt heel wat gekletst en gelachen tijdens de 
vergaderingen van deze redactie, maar er wordt 
zeker ook heel hard gewerkt! 
 
Ieder redactielid heeft zo zijn eigen taken binnen de 
redactie: 
 
Jaga van den Broek: 
Ik maak stukjes over dingen voor op je kamer, zeg 
maar om je eigen koninkrijk te maken. 
Ik verzamel dingen uit tijdschriften of zoek op 
internet naar leuke dingetjes. Soms verzin ik zelf 
dingen erbij. 
Ook schrijf ik de rubriek Friends, Friends, Friends. 
Daarin schrijf ik allerlei ideetjes om samen met je 
vriendinnen te doen. Ik wil zeker nog meer dingen 
gaan doen voor MISS LOVELY in de toekomst. 
Ik vind het vooral heel leuk en erg gezellig om dit te 
doen met deze vriendinnen. 
 
Faye van de Vorst: 
Ik maak receptjes voor Koninginnedag voor de 
volgende MISS LOVELY. Uit kookboeken haal ik 
ideetjes en het zijn allemaal recepten die meiden 
heel lekker vinden en die leuk zijn om te maken. 
Ook maak ik een test om te bepalen of je een 
wintertype of een zomertype bent. 
Verder heb ik een artikel gemaakt over coole 
kapsels. Ik vind het erg leuk dat we dit samen 
hebben bedacht. Veel kinderen hebben wel zo’n 
idee, maar dan wordt het vaak niet echt een 
tijdschrift of het blijft bij een idee.. 
Wij doen dat wel en dat vind ik leuk aan onze 
redactie. Ook is het natuurlijk heel gezellig samen 
zoiets maken. 
 
Ella Jacobs: 
Ik maak de voor en achterkant van het tijdschrift. 
Deze teken ik meestal zelf, bijvoorbeeld een 
poppetje met kraampjes nu voor de Koninginnedag. 
Ook teken ik er dan een bord JUST FOR YOU bij.  
De meeste dingen verzin ik zelf. 
Ik teken heel erg graag. 
Eerst heette het tijdschrift MISS LOVELY voor 
tieners, maar dat klonk een beetje saai, dus toen 
bedachten we JUST FOR YOU. 
Die slagzin is leuker vonden wij. 
Ook teken ik de strips in MISS LOVELY. 
Verder schrijf ik nog over lekkere luchtjes, allemaal 
informatie enzovoorts. 
Bijvoorbeeld dat je iemand aardig kunt vinden, 
omdat hij lekker ruikt en hoe belangrijk geur is. 
Ik hoop dat we nog lang met deze groep door 
kunnen werken aan het tijdschrift. 
Zou wel leuk zijn om na groep 8 ook nog samen 
verder te gaan! 

Laureen Okkerse: 
Ik maak de sterrenkalender. 
Je kunt dan zien welke beroemdheid wanneer jarig 
is. Ook schrijf ik stukjes over knutseldingen. Ik 
verzin heel veel zelf, maar haal ook dingen uit een 
boekje van Ellen, over bijvoorbeeld Oud Hollands 
Knutselen. 
In dit nummer maken we iets extras omdat het blad 
1 jaar bestaat. Het is gewoon supergezellig met die 
meiden om samen een tijdschrift te maken. 
Ik hoop ook dat we er nog lang mee door kunnen 
gaan. 
 
Ellen van Doormalen: 
Ik schijf stukjes over de dekbeddiva. 
Over leuke pyjama's, slofjes en make-up en over 
allerlei dingen die leuk zijn om op een 
meidenavondje te doen met je vriendinnen. 
 
Natuurlijk logeren wij ook wel eens bij elkaar. Laatst 
nog hadden we met heel veel kinderen bij Laureen 
gelogeerd. 
We sliepen pas om 2 uur!!!Dat is dus een gezellige 
boel zo. 
 
Emma Boerkamps: 
Ik schrijf over allerlei beautytips. 
Bijvoorbeeld hoe je zelf een maskertje kunt maken 
voor je gezicht. Hiervoor kun je dan allerlei dingen 
uit de keuken gebruiken, zoals yoghurt, ei of honing. 
Is echt heel gezond! 
We hadden voor onze juf een keer zelf een 
maskertje gemaakt van chocolade en speculaas. 
Dat was een pot scrub hihihihihihhhi. Ik vraag me 
wel af of ze het echt heeft gebruikt. Ze zei van wel, 
maar ik weet niet of ik dat moet geloven! 
 
Het is dus een heel enthousiast, gezellig en actieve 
meidenredactie van dit bijna beroemde tijdschrift 
MISS LOVELY. 
Wie weet gaan we er nog veel van horen van deze 
talentvolle meiden. 
 
Wil je ook graag het volgende nummer van  
MISS LOVELY ontvangen? 
Dat kan natuurlijk.  
Bel dan even naar Emma Boerkamps en geef je 
naam en je adres door.  
Het tijdschrift kost € 1,50 en komt rond 
Koninginnedag uit. 
 
 
Dames, heel veel succes met jullie leuke tijdschrift  
MISS LOVELY en heel erg bedankt voor het gezellige 
interview met de Koers van Oers. 
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Knutselen: Eimobiel 
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Knutselen: Maak je eigen paashaasmasker. 
Kleur het masker mooi in en knip het uit. 

 
TIP: Leuk om het masker te dragen met het zoeken 

van de paaseieren op 4 april. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Januari 2010;  
“Sleeën met de hond” 

In Eindhoven lekker gefeest en natuurlijk ook friet 
gegeten samen met Fred en Andre, die ook bij haar 
in huis wonen. 
 
Ook heeft ze nog lekker carnaval gevierd op de 
Berkt. Ze droeg met carnaval rode kousen en een 
overall en natuurlijk wat schmink. 
 
Dit jaar gaat Myriam ook nog op vakantie in juni. 
Naar Bosrijk, een nieuw park bij de Efteling. 

Dat lijkt me erg leuk hoor! 
Samen met nog een paar 
andere bewoners en 
groepsleidster Irma. 
Lekker eten is ook favoriet bij 
haar. 
Myriam eet graag bami, friet 
met appelmoes en natuurlijk 
veel mayo erbij! 
Bier vindt zij niet lekker, maar 
wel limonade. 
 
Myriam’s beste vriendin heet 
Franca vd Kerkhof. Zo nu en 
dan gaan ze bij elkaar op de 
koffie of ze eten bij elkaar. 
Dat vinden ze allebei erg 
gezellig! 
 
Zondags gaat ze wel eens 
naar haar zus op bezoek, die 
heet Karin. 
Myriam heeft ook nog Erna 
als zus en Willem als broer. 
Wat Myriam ook erg leuk 
vindt is lekker op haar eigen 
kamer t.v. kijken of radio 
luisteren. 
 

Het is al laat als ik weg ga bij Myriam. We hopen dat 
je blij bent Myriam, met de kadobon en koop er 
maar iets leuks voor! Proficiat! 
 
En bedankt dat je meegedaan hebt met onze 
kleurwedstrijd. 

De kleurwedstrijd van januari is gewonnen door 
Myriam Schoonhen. Myriam is een bewoonster 
van Severinus en woont in Nieuwe Kerkstraat 38. 
Zij is 54 jaar. 
Myriam woont nog niet zo lang op dit adres. 
Tot voor 2 jaar geleden woonde zij op Berg 96. 
 
Overdag werkt Myriam bij de dienstengroep. 
Deze groep is in het hoofdgebouw van Severinus. 
Daar verzorgt ze de koffie, zorgt dat de 
vergaderkamers klaar staan 
met kopjes en vult de 
vaatwasser. 
Ook werkt zij nog bij de 
Merefelt. Daar helpt ze mee 
om de ouderen ergens naar 
toe te brengen of op te 
halen. 
Myriam houdt ervan om mee 
te kunnen helpen. 
Thuis helpt ze ook graag 
met de tafel dekken enzo. 
Ze is verder ook sportief en 
gaat met haar tijd mee. 
Ze had een cursus WII 
gedaan en heeft hiervoor 
een diploma ontvangen. 
Knap hoor! 

Ook t.v. kijken is een grote hobby. 
Ze kijkt graag naar GTST en houdt van muziek. 
Bijvoorbeeld ABBA. 
 
Natuurlijk heeft Myriam ook carnaval gevierd met 
prins Mark. 

Kleding voor ouderen en voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of 

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 29 maart 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 Maart 2010’ en druk de pagina af. 



Maart  
17 KVO (met O.W.W.O.): lezing door Theo Gallé 

om 20.00 uur in d’Ouw School 
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 
29 KVB: Doeavond Pasen  
31 KVO: Paasstukjes maken 
  
April  
4 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 
11 TCO: Braderie 
12 BIO: Jaarvergadering 
13 KBO: Eten bij Crème de la Crème, Meiveld 
14 KVO: avond met Aloé Vera badproducten  
16 BIO: Bonte Avond voor de  

D-, E - en de F jeugd  
17 Chemokar; 8.30 - 10.00 uur op Kerkplein 
18 Communieviering 12.00 uur 
19 KVB: Pimpalot (het versieren van een doos of 

schaal)  
21 KVO: kaarten en rummikubben  
23 Vormselviering 19.30 uur 
24 Oud papier ophalen 
28 KVO: volksdans instuif in de Enck te Oirschot  
29 Koninginnenacht in d’Ouw School 
29 Ophalen plastic afval 
  
Mei  
10 KVB: Moederdag viering  
11 KVO: Kringbedevaart in de Heilige Eik te 

Meerveldhoven  
18 KBO: Eten bij Hof van Holland, 

Meerveldhoven 
19 KVO: Excursie naar zorgboerderij de 

Molenvelden in Knegsel  
19 Vergadering Wijkplatform Oerle 
20 BIO: Knegseltoernooi 
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 
4 en 5 Boergondisch Oers: Thema Camping 
9 KVO: Fietsen 
12 Harmonie: Proms Concert 
13 OMTT: Oerse Motortoertocht 
13 BIO: Gezelligheidstoernooi 
15 KVO: Fietsen 
15 KBO: Eten bij Heel Gewoon,  

Dorpsstraat 17 in Veldhoven 
23 KVO: Fietsen samen met de KVB 
24 Ophalen plastic afval 
26 Oud papier ophalen 
28 KVB: Teaparty  
30 Vergadering Wijkplatform Oerle 
30 Rabobank Oerle/Wintelré: jaarvergadering 
  
Juli  
10 + 11 BIO: Kamp jongste jeugd 
10 + 11 TCO: Tieners4Tieners Weekend 
13 KBO: Eten bij De Oude Garage Zeelst 
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  
 KVB: Kookworkshop Hoogeloon  
4 TCO: Afsluitingsavond 
7 KVB: Lange fietstocht  
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 

  
Oktober  
6 KVO: bowlen in Veldhoven  

11 KVB: Doeavond herfst  
15 t/m 17 BIO: Kamp oudste jeugd 
18 KVB: Bakkerij Verhoeven  

20 KVO: Moederdag viering  

De volgende kopijdatum is 
29 maart 2010 

Agenda 2010 


