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• Tarzan in Oerle 

• Babyboom 

• Alpe d’HuZes; Oerle 
goed vertegenwoordigd 

• Veel muziek te 
beluisteren 

• Weetjes over wandelen 

• Jeugd verwijdert 
zwerfvuil 

Kijk ook eens op: w w w . o e r l e . i n f o 

De levende fruitmachine voor KWF (Alpe d’HuZes) Met de buit naar huis... 



Foto impressie Oerse Braderie 2012 

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn nog meer foto’s te zien... 
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Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
Ine Loijen, Wim Luijkx, Carolien Sandkuijl - Kickken,  
Chris Sandkuijl, Marlène Snelders-Linssen, Kitty Tholen - Jacobs,  
Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger & Marlein van de Wiel 

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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Verschijningsdata 2012 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

5 30-04-2012  20 (16-05-2012) 

6 28-05-2012  24 (13-06-2012) 

(I.v.m. vakantie in juli geen Koers van Oers) 

7 30-07-2012  33 (15-08-2012) 

8 27-08-2012  37 (12-09-2012) 

9 01-10-2012  42 (17-10-2012) 

10 29-10-2012  46 (14-11-2012) 
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(K)Oers met name(n) 

Hoi. 
 
Wij zijn Cris en Kim en zijn 12 jaar. 
Wij zoeken een verzorgpony en we hebben allebei  
rij ervaring.  
Heeft u een verzorgpony (of wilt u meer informatie) 
mail ons dan: ingridvandepol@onsmail.nl 
 
Groetjes Kim en Cris. 

Zilveren vrijwilligersmedaille  
Bij deze wil de redactie Harrie van Beers feliciteren. 
Hij heeft de Veldhovense vrijwilligersmedaille in 
zilver ontvangen. Deze onderscheiding heeft hij 
ontvangen vanwege zijn inzet voor de gemeenschap 
op verschillende fronten, zoals vrijwilliger bij 
Stichting Nieuwe Levenskracht, Bloemenvereniging 
Groen en Keurig (secretaris, daarna vervangend 
voorzitter en nu de huidige voorzitter), lid van de 
werkgroep OWWO, actief bij de Harmonie en 
Stichting Samen Verder! 
 
Maarten de Kort en Stichting Heppie 
Ook Maarten de Kort haalde de krant omdat hij met 
zijn flessenactie bij de AH ’t Look en het verkopen 
van wafels met slagroom en kersen en een bijdrage 
van Oers Gezellig een mooi bedrag van € 332,80 
aan Stichting Heppie kon overhandigen.  
Stichting Heppie organiseert vakanties voor kinderen 
van 6-18 jaar die opgroeien in moeilijke 
omstandigheden. 

Verzorgpony gezocht 

Tottumet geeft een mini-concert samen met 
Chant’Oers en Zanggroep Hajim 
 
Op donderdag 19 april 2012 geeft zanggroep 
Tottumet een miniconcert in Gemeenschapshuis  
De Rosdoek in Wintelre. Op deze avond zullen ook 
Chant’Oers en Zanggroep Hajim een optreden 
verzorgen. 
 
Tottumet wil op deze manier vooral het voormalig 
jongerenkoor JOWI bedanken voor de geldelijke 
bijdrage waarmee Tottumet een nieuwe digitale 
piano heeft kunnen aanschaffen.  
 
Zanggroep Hajim zal tijdens deze avond eveneens 
een kort optreden verzorgen. HAJIM zingt bij 
voorkeur meerstemmige moderne (pop)songs, vaak 
close-harmony.  
Ook gemengd koor Chant’Oers zal een kort optreden 
verzorgen. Gemengd koor Chant’Oers is opgericht in 
1999 en heeft bijna 70 zingende leden en verzorgt al 
jaren diverse optredens in de regio. 
U wordt van harte uitgenodigd op deze avond. De 
toegang is gratis en we beginnen om 20.00 uur in 
Gemeenschapshuis De Rosdoek in Wintelre. Het 
wordt geen avondvullend programma, we denken 
rond 21.15 uur af te ronden.  
 
Dus, tot ziens bij Tottumet! 

Tottumet en Chant’Oers 

Bedankje Groen en Keurig 

De bloemenvereniging “Groen en Keurig“ heeft op 
zaterdag 10 maart j.l. haar 50 jarig bestaan gevierd 
met een overweldigende receptie in het 
Dorpscentrum d’Ouw School.  
Veel dorpsgenoten, verenigingen en vrienden 
hebben ons met een bezoek vereerd. Ook de 
Harmonie heeft de jubilerende vereniging met een 
muzikale bijdrage gefeliciteerd.  
 
Voor deze blijken van waardering danken wij u 
hartelijk en wij hopen velen van u weer tijdens het 
seizoen op de bloementuin te zien. 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig“. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Harmonie nieuws 

Gerard van Maasakkers & Harmonie St. Cecilia  
“Toeters en bellen” 
 
Harmonie Sint Cecilia treedt twee 
maal op met Gerard van Maasakkers 
met de show 'Toeters en bellen'.  
De optredens zijn op :  
zaterdag 21 april om 20:15 uur 
zondag 22 april om 14:30 uur 
Beide keren in theater De Schalm. 
 
 
Pinksterconcert Harmonie St. Cecilia  

“Hee speulde mee!”  
 
Altijd al eens met een groot harmonieorkest mee 
willen spelen? Nieuwsgierig hoe het is om met velen 
muziek te maken? In voor een leuke, muzikale 
uitdaging? Dan heb je nu de kans op ons 
aankomend pinksterconcert traditioneel gehouden 
op 2e Pinksterdag in de bossen van Zittart.  
Een zeer mooie locatie die u de gelegenheid geeft 
om eens op een leuke manier kennis te laten maken 
met lichte, leuke muziek van Harmonie Sint Cecilia. 
Nog nooit geweest????......kom gerust. Wij zorgen 
voor een mooie bosrijke omgeving en een hapje en 
een drankje. 
 
Het motto van dit jaar is: “Hee speulde mee!” 

Wat gaan we doen? 
Wij nodigen iedereen uit om tijdens ons 
Pinksterconcert met ons hele korps mee te komen 
spelen. Niet voor, niet langs, nee....midden tussen 
de andere muzikanten staat een stoel voor je klaar! 
Voor deze happening willen we iedereen uitnodigen, 
ongeacht leeftijd of muzikaal niveau. Of u nou 
gitaar, harp, blokfluit of wat dan ook speelt, u mag 
gewoon meedoen. De enige beperking is dat je 
instrument snoerloos moet zijn. 
 
En voor diegene die zich meer aangetrokken voelen 
tot slagwerk en ritme; onze slagwerkgroep heeft een 
leuke en boeiende workshop bedacht, waaraan 
iedereen op een leuke en ontspannen wijze mee kan 
doen.  
 
Ga naar de site van Harmonie Sint Cecilia en schrijf 
je in en je ontvangt op korte termijn alle 
aanvullende informatie. 

Kienen in Oerle op  
Vakantiepark De Molenvelden 

 
Iedere woensdagavond bent u  

van harte welkom.  
Aanvang om 20.00 uur. 

 
Mooie geldprijzen door u  

te verdienen bij een  
hapje en een drankje. 

 
Harmonie Sint Cecilia heet u  

van harte welkom en  
dankt u voor uw steun. 

(Advertentie) 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Tijdens het vakantieseizoen draaide de groep 
wekelijks in de jeugdruimte van de camping.  
Joz: ‘Ik was erbij voor de techniek en het opbouwen 
van de apparatuur. Op een gegeven moment 
hadden we veertien speakers die met kroonsteentjes 
aan elkaar verbonden waren.’ Bij het vijfjarig 
bestaan bouwde de groep opnieuw een grotere en 
modernere discotheek en een aanhanger. ‘Volgens 
mij was het eerste feest dat we verzorgden de 
koperen bruiloft van de familie Van Nostrum uit 
Oerle.’ Discotheek Coconut, genoemd naar het 
gelijknamige nummer van The Electronic System, 
kreeg gaandeweg meer bekendheid en verzorgde op 
steeds meer plaatsen het geluid. Gerrit: ‘Zo 
draaiden we op carnavalsvrijdag in de opblaashal 
van volleybalvereniging Nuvoc. Dat was indertijd de 
enige locatie in Veldhoven waar je op vrijdag al 
carnaval kon vieren. We draaiden dan voor zo’n 
achthonderd feestvierders.’ 
 
Vlutterke 
Ook aan de tijd op ’t Vlutterke bewaart het tweetal 
goede herinneringen. ‘De dansmarathons van  
11.00 uur tot 23.00 uur. Twaalf uur aan een stuk 
dansen. Twaalf uur plaatjes draaien was ook voor 
ons een marathon. Ook draaiden we wel eens een 
top 100 die werd samengesteld op basis van de 
ingeleverde top 10 van de kampeerders’, herinnert 
Joz zich nog. Tijdens buitenevenementen op de 
camping verzorgden ze ook het geluid. Aan elke 
kant van het terrein werd een auto geplaatst met 
daarop een stuk of vier boxen. Vanuit een busje 
werden de plaatjes gedraaid.  
 
Gerrit: ‘Toen we 12,5 jaar bestonden kregen we 
verscheidene cd’s cadeau. We bouwden weer een 
nieuwe discotheek, met een cd-speler er in. We 
hebben nu zo’n 10.000 singles en enkele duizenden 
cd’s staan.’ Tot en met 1999 is de discotheek nog 
gebruikt. Sindsdien vindt nog sporadisch verhuur 
van de installatie plaats. ‘Tegenwoordig kruip je 
achter de pc en binnen een mum van tijd heb je 
voor een complete avond muziek bij elkaar’, weet 
Joz.  
 

‘Wij zijn de tarzans onder  
de geluidsverzorgers’ 

 
Veertig jaar geleden startte  
Gerrit van der Sangen met het verzorgen van 
muziek bij evenementen. Samen met  
Jan van Kaathoven draaide hij zijn eerste 
plaatjes in 1972 op de toenmalige camping  
’t Vlutterke in Oerle waarvan zijn vader mede-
eigenaar was.  
Door: Ad Adriaans 
 
‘Het eerste discomeubel was gemaakt van een oud 
bureau met twee ingebouwde draaitafels. Binnen 
twee jaar maakten we een mooier exemplaar van 
een oude toonbank uit de winkel van Bakkerij 
Groenen in Wintelre’, zegt Gerrit. Wekelijks werden 
nieuwe singles gekocht die veel op de radio gedraaid 
werden. Er kwam wat meer techniek bij kijken en 
dus werden met Joz Stokfisch en Peter Beelen twee 
technici bij de groep gehaald. ‘Veronica’s Drive In 
Show met lichtshow was toen ons voorbeeld’, weet 
Joz nog.  

Het interview 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Mooiste evenement 
Voor Gerrit zijn de motorcrosswedstrijden de 
mooiste evenementen om het geluid te verzorgen. 
En voor Joz? ‘Effe noar Geffe. Vooral omdat het een 
groot evenement is. Het is een uitdaging om dat 
goed te doen. We moeten van tevoren precies 
uitkienen hoe we het materiaal daar verdelen op 
basis van plattegronden en schema’s van de 
apparatuur. Met twee volle bussen en een 
aanhanger gaan we dan op pad.’ Ook de 
Pinksterrace in Oss spreekt hem aan vanwege het 
uitgestrekte gebied en hetzelfde geldt voor de 
carnavalsoptocht in Weert. 
 
Spanning 
Is er nog sprake van spanning na zoveel jaren 
geluidsverzorging? ‘Jazeker’, zegt Gerrit. ‘Maar als 
het eerste woord gezegd is ebt de spanning weg.’ 
‘Bij het tonproaten ook. Joz: ‘In het najaar 
verzorgden we het geluid bij het tonproaten in  
St. Oedenrode. Dan heb je alles opgebouwd en de 
eerste kletser komt de ton in. Die kijkt dan eerst 
nog eens een tijdje rustig de zaal in, en ik denk dan: 
zeg nou onderhand eens iets.’ Al met al geeft het 
werk hen nog steeds veel voldoening. Joz: ‘Wij zijn 
de tarzans onder de geluidsverzorgers. We slingeren 
van boom naar boom en van lantaarnpaal naar 
lantaarnpaal. Het werk geeft ons veel voldoening. 
Het is mooi om onderdeel uit te maken van een 
evenement.’  

Motorcross 
Gerrit is een echte fan van motorcross. Vroeger 
bezocht hij veel wedstrijden in binnen- en 
buitenland. ‘Het leek me geweldig om op die 
evenementen het geluid te mogen verzorgen.’  
Een evenement van Motorclub Veldhoven op  
De Landsard heeft dan ook veel veranderd voor de 
mannen van Coconut. ‘De geluidsverzorger bouwde 
daar ’s morgens op en vertrok vervolgens. Op een 
gegeven moment zaten ze zonder geluid en de man 
is nooit meer teruggekomen. In de jaren tachtig 
kregen wij de kans om er het geluid te verzorgen bij 
een crossevenement op het circuit. Sindsdien komen 
we jaarlijks ook bij een tiental andere 
motorcrossverenigingen die elk meerdere 
evenementen per jaar organiseren’, zegt Joz. In Oss 
komen ze bijvoorbeeld vier keer per jaar. Vorig jaar 
verzorgde Coconut er het geluid, onder meer tijdens 
de EK wedstrijd zijspancross. ‘Maar het maakt niet 
uit of het een clubwedstrijd is of een EK. Het moet 
gewoon werken.’ 
 
Goede voorbereiding 
Jaarlijks gaan Gerrit en Joz zo’n veertig weekenden 
op pad vanuit hun thuisbasis Wintelre. Ze verzorgen 
ook het geluid bij onder meer de carnavalsoptocht in 
Weert, enkele tonproatavonden, braderieën 
(waaronder natuurlijk de Oerse Braderie) en de rally 
Eersel-Postel.  

Uiteraard weet ook het verenigingsleven uit Oerle en 
Wintelre Coconut te vinden. Een goede 
voorbereiding is voor het tweetal het halve werk. 
Gerrit: ‘De organisatie zegt waar ze geluid nodig 
hebben. Wij bepalen dan hoeveel geluidsboxen er 
nodig zijn.’ ‘Op basis van een plattegrond van het 
terrein en de aard van het evenement weten we 
precies waar we hoeveel speakers nodig hebben’, 
legt Joz uit. ‘In de praktijk blijkt soms dat het toch 
nog beter kan. De volgende keer brengen we dan 
deze verbetering in de praktijk. Dat is het verschil 
met geluidsverhuur. Wij doen aan 
geluidsverzorging.’ 
 
Zelfbouw 
Het tweetal maakt alles zoveel mogelijk zelf. Alle 
speakers maken ze bijvoorbeeld zelf en ook de 
speciale ophangbeugels. Elke woensdagavond komt 
het tweetal bij elkaar in de werkplaats in Wintelre. 
Ze doen dan aan onderhoud en reparatie.  
De installatie voor het komende evenement wordt 
samengesteld en getest en de bus wordt geladen. 
Ondertussen luisteren ze naar opnamen van door 
henzelf verzorgde discoavonden uit vroegere tijden. 

Gerrit (links) en Joz (rechts) bezig met ophangen 
van de speakers bij de Oerse Braderie. 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Len en Zoë Wijnands, Justen Janssen 

Huwelijk: 
27 april Nathalie Heijn en Sander Heesch 
 
Pastores: 
Pastoor D.F.A. Donders,  
Kapelstraat – Zuid 18, 5503 CW Veldhoven  
( 040 – 253.22.31 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl 
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 

Adriaan hield zijn zaken nauwgezet bij en betaalde 
stipt op tijd, maar helaas werd door zijn ziekte het 
werken met de PC voor hem erg moeilijk. Hij heeft 
dus een moedig en moeilijk besluit moeten nemen 
en zijn parochiebijdrage-administratie + pasjes aan 
Herman Kootkar overgedragen. Wij zijn Adriaan veel 
dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet en 
betrokkenheid met de kerk en 
parochiegemeenschap. 
 
Kerkplein in Oerle op de schop 
Van de gemeente is er bericht ontvangen dat per 
eind april begonnen zal worden met de herinrichting 
van de kom van Oerle en aangevangen zal worden 
met het plein tegenover de kerk. Dat betekent 
verkeer- en vooral parkeeroverlast bij drukke 
vieringen, zoals uitvaarten! Verzocht wordt om zo 
veel mogelijk de fiets te gebruiken en eventueel in 
de zijstraten (of bij het Gerard Vekemansplantsoen) 
te parkeren. Het is de bedoeling dat deze klus vóór 
de kermis in september geklaard is en dat men 
daarna aan het Gerard Vekemansplein kan 
beginnen. Wij hopen op ieders begrip. 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
 

Weekeinde van  14 – 15 april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
 J. van Doorn. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn  (Convocamus). 
 

Weekeinde van  21 – 22 + vrijdag 27 april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn  (The Unity). . 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn.  
vr 13.30 uur:  Plechtige Huwelijksinzegening van 
 Nathalie Heijn en Sander Heesch door pastor 
 J. van Doorn.   
 

Weekeinde van  28 – 29 april: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 D. Donders. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 D. Donders  (Convocamus). 
 

Weekeinde van  5 – 6 mei: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn  (St. Janskoor). 
 

Weekeinde van  12 – 13 mei: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn  (Convocamus). 
 

Weekeinde van 17 - 19 – 20 mei: 
do  9.00 uur:  Hemelvaartsdag:   
 Eucharistieviering met pastor J. van Doorn. 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn  (Convocamus). 

 
Beheerscommissie neem afscheid van  
Adriaan Tholen 
Op 13 maart werd afscheid genomen van  
Adriaan Tholen, die sinds december 1994 lid was 
van het parochiebestuur van St. Jan de Doper. 
Adriaan bekleedde toen de functie van 
penningmeester en nam de parochiebijdrage-
administratie over.  
Na de fusie met de parochies H. Geest en H. Caecilia 
tot de parochie H. Drie-eenheid in 2004 werd hij lid 
van de Beheercommissie van St. Jan de Doperkerk 
en bleef hij de parochiebijdrage-administratie voeren 
en betaalde hij de gebruikelijke rekeningen en 
declaraties die de kerk en pastorie betroffen. De 
meeste Oerse parochianen hebben, in tegenstelling 
tot de andere Veldhovense parochies, een eigen 
incassosysteem via de plaatselijke Rabobank. 
Hierdoor wordt de jaarlijkse kerkbijdrage niet 
vergeten. 

De parochie 
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Een kerk wordt honderd (2) 
De Oerlese Sint-Jan bereikt dit jaar de 
respectabele leeftijd van honderd jaar. 
 
Bouwmeester van de Oerlese Sint-Jan de Doperkerk 
was de Bosschenaar Wilhelmus Th. Van Aalst. Als 
bouwkundige genoot hij het volle vertrouwen van de 

bisschop; tijdens zijn 
werkzame leven was hij 
onder meer betrokken 
bij de bouw van de kerk 
te Meerveldhoven in 
1888, en bij de 
vergroting ervan in 
1914. Zijn ontwerpen 
hebben duidelijk 
neogotische 
stijlkenmerken. Hij 
speelde met zijn 
ontwerpen duidelijk in  
op de vraag naar 
’volkskerken’.  
Kenmerken hiervan 

waren: een breed schip met smalle zijbeuken, brede 
traveeën en slanke pilaren, waardoor een vrijwel 
ongebroken zicht op het altaar werd verkregen. 
14 maart 1911 vond de aanbesteding plaats; de 
laagste inschrijver met f. 36.350,-, was W. Broens 
uit Tilburg. 
 
De kerk 
Het betreft hier een driebeukig basilicaal gebouw in 
neogotische stijl, uitgevoerd in baksteen; uitwendig 
is het een sober gebouw met een krachtig silhouet, 
voorzien van speklagen (in gele hardgebakken 
steen); onder de goten bevindt zich een tandlijst. De 
toren, bestaande uit vier geledingen, wordt 
bekroond door een achtkantige spits, die aan de 
voet omgeven wordt door een opengewerkte 
bakstenen balustrade. Op de kruising van schip en 
dwarsbeuken staat een (angelus)kloktorentje.  
 
 
(wordt vervolgd) 
Jacq. Bijnen. 

 

Perspectieftekening van de nieuwe kerk. 
Ter linkerzijde de pastorie na de  

verbouwing in 1907. 
 

De Sint-Jan van Oerle, gefotografeerd in 1927.  
Het muurwerk wordt verlevendigd door  

lagen gele bakstenen. 
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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 

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

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dpgveldhoven.nl 

4000 jaar Oerle (3) 
Aspecten uit de geschiedenis van Oerle 

beschreven in 10 korte opstellen 
 
Door Jacq. Bijnen 
 

Franken 
Toen de Franken in 427 de Rijn overstaken en het 
gebied van de Texuandri-Tungri binnenvielen en 
veroverden om er hun Merovingische rijk te stichten, 
troffen ze in de Kempen en Vlaanderen overwegend 
uitgestrekte bossen, heiden en moerassen aan. Het 
gebied was dun bevolkt, zodat de ’nieuwkomers’ 
zich zonder veel problemen konden mengen en de 
bevolking hun Germaanse taal overnam. 
Tegen het eind van de 5e eeuw hadden de 
Merovingische Franken hun rijk over heel Frankrijk 
uitgebreid. 
Wanneer we trachten na te gaan wat er ongeveer 
gebeurd is in het midden van de 5e tot het eind van 
de 6e eeuw, belanden we in een zogenoemd ’gat 
van de historie’: een periode die al begint omstreeks 
250 en waarover nauwelijks geschreven bronnen of 
archeologische gegevens voorhanden zijn. Wel is 
bekend dat koning Childerik (457-481) tot de oudste 
Frankische dynastie, de Merovingen, behoorde. Hij 
werd opgevolgd door zijn zoon Clovis (Chlodovech) 
(481-511), die beschouwd kan worden als de eerste 
koning van de Franken en grondlegger van het 
Merovingisch-Frankische rijk; door zich te laten 
dopen werd Clovis de eerste Frankische 
christenkoning. 
 

 
Clovis, koning der 
Franken van het 
Merovingisch-
Frankische rijk.  
Door zijn doop in  
496 werd hij tevens  
de eerste Frankische 
christenkoning.  
 
 
 
 

afbeelding uit:  
Epitôme de l’histoire de France …., 1647 Paris 

Na omstreeks het jaar 600 begon het klimaat 
langzamerhand droger te worden, waardoor de 
moerassige gebieden ten noordoosten van Frankrijk 
beter bewoonbaar werden, hoewel men moet 
bedenken dat het Kempisch-Vlaamse land 
toentertijd niet het vruchtbare karakter van 
tegenwoordig kende. 
 
De Merovingische Franken trokken zich vanuit 
Frankrijk terug in de richting van hun stamland 
Austrasië (ten noordoosten van de Rijn in Duitsland) 
en vestigden zich onder meer in onze dunbevolkte 
streek. Als grootgrondbezitters verwierven zij 
landerijen en ontgonnen het ongecultiveerde land. 
Uit de nederzettingen van deze Frankische 
kolonisten ontstonden nieuwe dorpen en gehuchten, 
waarvan sommige nog altijd bestaan. De 
meerderheid van de bevolking in onze contreien 
nam het christelijk geloof aan. Er werden kerkjes 
gesticht en men begroef de doden niet meer met 
bijgiften zoals wapens en aardewerk, maar op 
kerkhoven in en rond de kerk. 
 
Zeer waarschijnlijk is Meerveldhoven zo’n 
nederzetting geweest. In 1955 werd een  
zogenaamd rijengrafveld uit de Merovingische tijd 
(6e-8e eeuw) archeologisch opgespoord, gelegen  
op circa 700 meter afstand van de oude kern 
(Pietershoek-Polkestraat) van Meerveldhoven.  
Het grote aantal begravingen tegenover het veel 
geringer aantal crematies kan worden verklaard uit 
het feit dat de Frankische kolonisten bij hun 
vestiging nog niet allemaal christen waren. Enkele 
leden hadden de overstap naar het christendom  
niet kunnen zetten en werden derhalve op 
voorchristelijke wijze gecremeerd. Het bestaan van 
deze gemeenschap blijkt voorts uit een aantekening 
in het schenkingsregister van de abdij Lorsch  
(bij Darmstadt in Duitsland). Een zekere heer 
Gullint, eigenaar van de Frankische kolonie, schonk 
omstreeks 775 zijn bezit aan voornoemde abdij,  
te weten dertien hoeven met lijfeigenen en een 
kerk. Waarschijnlijk stond het eerste kerkje van 
deze gemeenschap aan de Polkestraat, alwaar de 
parochie Meerveldhoven tot 1803 kerkte.  
 
Een aanwijzing voor het bestaan van de 
nederzetting Oerle in tenminste de 9e eeuw is een 
aantekening in het schenkingsregister van Lorsch 
(uit 815, die terug te voeren is tot in de 7e eeuw), 
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Aantekening in de Codex Laureshamensis,  
waarin vermeld staat dat Gullint, omstreeks 775,  
goederen, gelegen in de ’villa in Martfelden’,  
aan de abdij Lorsch schenkt.  
(Würzburg, Staatsarchief, Mainzer Bücher, nr. 72, 
fol. 224vo) 
 
waarin sprake is van goederen onder ’Osterol’, 
waarmee volgens de historicus J. Lijten vermoedelijk 
Oost-Oerle (oostelijk van het centrum van Oerle) 
bedoeld wordt. ) (Het centrum van Oerle, dat rond 
een marktveld lag, is later Zandoerle gaan heten, en 
Oost-Oerle Kerkoerle.) 
De twee waterputten, onlangs (2009-2010) tijdens 
het (voortgezet) archeologisch onderzoek in de 
Kerkakkers, noordoostelijk van Zandoerle 
aangetroffen, en de sporen van bewoning die 
vooralsnog worden gedateerd in de Merovingische 
periode (6e-8e eeuw), zouden in verband gebracht 
kunnen worden met de goederen onder ’Osterol’ uit 
het register van Lorsch. 
 
Deze (Merovingische) waterput was een 
boomstamput, die ten minste twee gebruiksfases 
bleek te hebben gekend, getuige de resten van  
twee putschachten. Van de diepste put (1e fase) 
bevond de onderkant zich op circa 5 m onder het 
maaiveld.  
 
 
 

foto: Johan Verspay, AAC/Projectenbureau, 2010 

Deze (uiteengevallen) put was in oorsprong een 
boomstamput, die in de tweede fase hersteld is 
als kistput.  

foto: Jacq. Bijnen, SHEV, 2009 
 
Voor wat betreft Oerle en directe omgeving valt over 
de periode van circa 700-1000 concreet niet veel te 
melden (ook hierin zijn nog blinde vlekken in de 
historie).  
Algemeen wordt aangenomen dat eind 7e eeuw de 
grenzen van het Frankische rijk in noordelijke 
richting werden uitgebreid tot Utrecht, en dat de 
macht van de Merovingische clan bij de Franken 
werd overgenomen door het geslacht van de 
Pippiniden, waartoe ook Karel de Grote behoorde, 
die in 768 op de troon kwam en zich ontpopte als 
een buitengewoon begaafd leider en gezien wordt 
als de grondlegger van de West-Europese 
beschaving. Naar hem wordt de tijd vanaf midden 
8e eeuw tot eind 9e eeuw de Karolingische periode 
genoemd. In deze tijdspanne wordt er in Oerle door 
een Frankische kolonist een domein gesticht, 
inclusief een kerkgebouw.  
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naar de E25, richting Luxembourg. Na een dik uur 
rijden komen we bij de afslag La Roche. Nog 
ongeveer een kwartiertje rijden (volgens de Garmin) 
zijn we op de plaats van bestemming. Achteraf duurt 
dat drie keer een kwartiertje, met dank aan Garmin 
en waarschijnlijk ook aan onszelf. Moe maar voldaan 
stappen we iets na half elf uit bij de plaats van 
bestemming, groepsaccommodatie Brandsport. 
 
Bij de binnenkomst is er meteen de vriendelijke 
begroeting van dorpsgenoot Hetty van Hoof. Naast 
haar activiteiten bij Alpe d'HuZes heeft Hetty ook dit 
weekend georganiseerd. De opbrengst van dit 
evenement komt dan ook volledig ten goede aan 
Alpe d'HuZes. Dan nog even de knuffelronde met de 
MMC-teamleden en daarna de spullen naar binnen. 
Rond een uur of elf wil ik even naar huis bellen om 
de veilige aankomst te melden, echter geen bereik 
met mijn enigzins uit de tijd zijnde Nokia. Maar niet 
getreurd, ook Henri en Steven Kox zijn aanwezig. 
Henri zit samen met Hetty in een team voor de Ad6. 
Ik maak dankbaar gebruik van Henri's gsm, het 
thuisfront kan rustig gaan slapen. Daarna is er een 
korte uitleg over de dagen van morgen en 
overmorgen. Beetje bijkletsen onder het genot van 
een Jupilertje(s) en te bed. En om aan te geven in 
welke sfeer we met elkaar 
om gaan? De bestelling ga 
je zelf tappen, zelf 
opschrijven en zondag wordt 
er afgerekend. Iedereen 
vertrouwt elkaar en dat 
maakt het ook zo bijzonder. 
 
De "Van de(r) Veldens" uit Oers 
Zoals zo vaak is de wereld klein. Ik had mijn Oerse 
Bikers tenue aan en wordt aangesproken door een 
van mijn MMC-teamleden. Ik ben Rikie Senders, 
woonde in Duizel en nu in Mariahout en mijn roots 
liggen ook in Oers. Mijn moeder heet  
Netje van der Velden en is de zus van Cees van der 
Velden van Zandoers. Ik kan me nog herinneren dat 
er eens een quizvraag bij de Oerse pinksterfietstocht 
was; welke naam komt het meest voor in Oerle. Dat 
zijn dus de van de(r) Veldens. Rikie en ik gaan alle 
Van de(r) Veldens af die we denken te kennen, van 
Zandoers, De Vlut, St. Janstraat enz enz. En of Rikie 
nou wel of geen neef van mijn buurman Sjak is, of 
dat de moeder van Sjak (An van der Velden-  
van der Velden) ook familie was, of Cees en Fried 

Trainingsweekend Alpe d’HuZes  
 

In het weekend van 23-25 maart stond de eerste 
kennismaking met het gebergte gepland. Samen 
met nog 15 andere teamleden van het MMC  
reisde ik af naar La Roche in België. 
 
Vrijdag 23 maart 
Rond een uur of zes staat een uit mijn hippie tijd 
komende Volkswagen voor de deur. Marita, ook  
ex-kanker patiënt die in juni ook voor de eerste keer 
de Alpe d'Huez gaat beklimmen, is de trotse 
eigenaresse van dit prachtige, nostalgische voertuig. 
Ik mag zelf achter het stuur beginnen en rond half 7 
rijden we richting het zuiden. 

Voor alle zekerheid hebben we beide een 
navigatiesysteem (Garmin) meegenomen. Mijn 
herinneringen aan reizen met de auto richting 
Spanje in de jaren 70 waren van dien aard, dat het 
altijd fout ging. En ik moet je zeggen door het rijden 
in dit hippievoertuig komt die tijd weer bij je op. 
Flower power from the seventies, mooier kan een 
weekend niet beginnen. 
Eenmaal op de A2 richting Maastricht en Luik gaat 
alles volgens schema. Luik naderend geeft stof tot 
praten dat het in Luik vroeger altijd verkeerd ging. 
Er was altijd wel een omleiding, een bord dat er  
niet meer was of de verkeerde kant op wees.  
Marita zei dat je tegenwoordig om Luik heen kan, 
dus dat die problemen er niet meer zouden zijn.  
Al buurtend hierover zaten we in no time midden in 
het centrum van Luik, wellicht een bordje gemist,  
de Garmin stond op stil. Het gevoel van toen komt 
dan al snel terug, maar gelukkig leidt onze Garmin 
ons weer via allerlei vieze stinkende binnenwegen 

Ton en Alpe d’Huzes 
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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

van der Velden familie zijn, we kwamen er niet uit. 
Op een gegeven moment zagen we door de bomen 
de van der Veldens niet meer. We spraken af om het 
aan onze moeders te vragen, ze zijn beide zo rond 
de  
85 jaar. Die moesten elkaar kennen en zeker bij 
elkaar in de klas hebben gezeten, we wachten het 
antwoord af. 
 
Zaterdag 24 maart 
Rond de klok van 7 beginnen de eerste fietsers al 
wat nerveus rond te hangen. Om half acht begin ik 
aan de door Henri Kox geproduceerde pannenkoek. 
Daarna wat drank en eten inslaan voor de dag die 
komen gaat en om 9 uur vertrekken we in een 
peloton van ongeveer 80 personen richting  
La Roche. Op het plein staan ook de andere 
deelnemers en met in totaal zo'n 225 wielrenners 
gaat het avontuur beginnen. Vanuit dit centrale punt 
zijn een zestal lussen uitgezet, elk met een 
afzonderlijke moeilijkheidsgraad. De lussen zijn op 
de weg aangegeven als 6.1-6.2-6.3 enz. We starten 
als MMC-team met de gemakkelijkste lus en doen 
ongeveer 15 km met beperkte stijgingspercentages. 
Het is vooral een eerste wenning aan het fietsen in 
een dergelijke omgeving, de juiste versnelling 
zoeken en vooral ook genieten van de prachtige 
omgeving. Het is fantastisch weer, volop zon en 
tussen de 15 en 20 graden. Kan het mooier?, we 
zullen het wel verdiend hebben zeggen we dan.  
De tweede lus is een ware klus. In dit traject zit de 
zwaarste col van België, de Col de Haussire.  
Een puistje van ruim 4 km met een gemiddeld 
percentage van 6%. Het begin is redelijk te doen en 
de laatste 1,3 km zijn gemiddeld 11%. Het kleinste 

verzet er op (30-30) en trappen, vooral blijven 
trappen. Het is zwaar, het is bijten. Ik zoek naar 
motivatie en kom uiteraard bij mijn doel. Ik heb het 
gvd veel zwaarder meegemaakt, doorgaan, kijken 
naar mijn polsbandje, opgeven is geen optie, en 
doorgaan, vooral doorgaan. Ik zit achter in, maar 
kom boven zonder "er af te hoeven". De beloning 
wacht boven, de ervaren jongens en meisjes 
begroeten je met een applausje, "we did it`. 

 
 
 
  

Even uitrusten, wachten op de rest en dan naar de 
afdaling. Het eerste stuk is slecht te rijden, veel 
gaten in het wegdek. Maar daarna komt de brede 
afdaling naar La Roche en dat was werkelijk kicken. 
Nu voor in het peloton, boven de 60 naar beneden 
en het verstand op nul. Dan denk je een hele Bram 
te zijn en word je ingehaald door Dave. Dave is een 
Amerikaan en gaat ook mee naar Frankrijk. Hij 
ondersteunt als mechanieker. Eind jaren tachtig 
kwam hij als jonge profwielrenner naar België, 
gehaald door Hennie Kuiper. Uiteindelijk heeft hij 
het niet gehaald, maar liet wel even zien wat echt 
afdalen is, “like an American eagle”. Ik vroeg hem 
waarom het niet was gelukt in de wielrennerij, zijn 
antwoord : "they used, all of them, I didn't". 
Eenmaal beneden even de tijd voor een terrasje  
met koffie en dan de volgende lus. Weer de col de 
Haussire maar dan van een andere kant.  
Begint met > 15%, dan wat rustiger en uiteindelijk 
weer de zware 1,3 km. De tweede keer gaat het 
veel gemakkelijker, een betere cadans en ik kom 
een stuk fitter boven. Dan weer de schitterende 
afdaling en de tocht terug van La Roche naar 
Brandsport. Een lichte klim van ongeveer 8 km met 
een percentage van 4 à 5%. 
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Waar we het voor doen 
Voor wat betreft de warme maaltijd kun je kiezen 
uit pasta, pasta en pasta, met een groentensoepje 
vooraf. Dan komt er een moment waarop we met  
de hele club aanwezigen even stilstaan bij ons doel. 
Voor de maaltijd vraagt Hetty het woord en noemt 
de namen van dierbaren die tevergeefs hebben 
gestreden tegen kanker, mensen die nu thuis of 
elders strijden tegen de ziekte en lotgenoten die nu 
hier bij ons zijn en recent een positieve uitslag 
hebben gekregen. Iedereen, maar dan ook iedereen 
voelt dezelfde emotie. Ook ik laat mijn tranen de 
loop. Ik kijk voor me en zie Suzanne, een jonge 
meid van 23 en studerend voor arts. Met betraande 
ogen kijken we elkaar aan en hebben aan deze blik 
genoeg om te weten waar we aan denken. De stilte 
die dan volgt laat weer alles voelen, "silence is the 
most powerful scream". Wat een moment, wat een 
gevoel van samen zijn. Echt uniek, puur Alpe 
d'HuZes. 
 
Zaterdagavond 
Na de lunch was er een 
workshop met Koos 
Moerenhout.  
 
Koos is een ex-RABO-
renner en Nederlands 
kampioen bij de professionals in 2007 en 2009. 
Inmiddels is hij gestopt en ondersteunt de RABO-
wielerploeg. De belangrijkste onderwerpen gingen 
over tips vwb onderhoud, fietshouding, pedaalslag, 
eten en drinken onderweg enz. Een ontspannende 
en leuke presentatie van een prima vent. Daarna 
nog wat na kletsen met elkaar en natuurlijk was 
Juupke weer goed vertegenwoordigd. 
 
Zondag 
En weer rond de klok van zeven was er weer leven. 
Na wederom een pannenkoek d'Henri en het 
klaarmaken van de voeding ging het rond half 10 
richting La Roche. Het opwarmrondje, licht dalend, 
van ongeveer 8 km en daarna weer een lusje. 
Vandaag doen we de 6.5 en dat is een  
afstand van ongeveer 25 km beginnend met een 
klim van 8 km met een stijging van 4 à 5%. Ik had 
zoiets van, ik laat me verrassen en zie wel wat er 
vandaag met me gebeurd. Ik fiets nooit twee dagen 
achter elkaar, alleen al om mijn knie zo veel 
mogelijk te sparen. De klim ging meer dan goed 

(alleen achter in het peloton) en het voelde meer 
 als een tweede opwarming. Even rust en daarna 
een glooiend stuk, gevolgd door een lange en 
fantastische afdaling. Nu weer vooraan en 
halverwege fullspeed voorbij gereden door Dave,  
het blijven Amerikanen. Na de 6.5-lus was het weer 
tijd voor het terras en heb ik het voor gezien 
gehouden. Met de terugweg naar Brandsport voor 
de boeg was dit voor mij prima, de echte "die-hards" 
pakten de cote de Haussire nog een keertje. De helft 
ging terug naar Brandsport, lekker douchen, 
spulletjes pakken en richting Oers. Rond half 5 werd 
de VW gestart en even voor zeven was ik thuis. En 
meteen zit ik weer in het huiselijke ritme, 
zondagavond 7 uur, studio sport kijken, ook mijn 
cluppie deed het weer erg goed. 
Misschien zijn we allebei wel op weg 
naar iets heel moois. 
 
Een top weekend met een super 
organisatie, chapeau Hetty. 
  
Tijdens het weekend was ook Omroep Brabant 
aanwezig. De regionale omroeper is bezig met een 
programma over Brabanders die mee doen aan de 
Alpe d'HuZes. Ook ik ben uitgenodigd om mijn 
verhaal te komen vertellen. De opnames zijn op 
vrijdag 30 maart. De rapportage wordt 
waarschijnlijk ergens in mei op Omroep Brabant 
uitgezonden. We houden u op de hoogte. 
 
Met nog ruim twee maanden te gaan staat de teller 
op € 3.300 of te wel 66% van het streefbedrag van 
de € 5000. Een prima stand, met dank aan de gulle 
gevers. En als je ook nog mee wilt doen, iedere euro 
is welkom. 
 
Kijk op http://tinyurl.com/6v2zl8u of op 
www.oerle.info 
 
In de volgende Koers komen we terug op de  
EK-poule. We zijn nog bezig om het een en ander te 
organiseren voor wat betreft de mogelijkheid dit via 
een professionele manier 
via internet te kunnen 
doen. In de volgende Koers 
komen we met het 
definitieve plan. 
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Scampi met salade, appel en curry 
voor 4 personen 

 
Voor de curry vinaigrette: 
• 2 eetlepel mayonaise 
• 1 eetlepel zure room 
• 1/2 theelepel currypoeder 
• 1 theelepel honing 
• 1 scheutje walnotenolie 
• 1 scheutje appelsap 
• 1 scheutje azijn 
• peper en zout naar smaak 
 
Voor de scampi: 
• 16 gepelde schone scampi 
• olijfolie 
• beetje currypoeder of kurkuma 
• peper en zout naar smaak 
 
Voor de salade: 
• 1 groene appel 
• 4 lente-uitjes 
• 1 bussel koriander 
• 1 bussel waterkers 
• 1 bakje verse kervel 
• peper en zout naar smaak 
 
Voor de afwerking: 
• 30 gr voorgebakken uien 
 
Voor de curry vinaigrette: 
• gebruik een hoge mengbeker; doe daar de 

mayonaise, de zure room, de azijn, de 
walnotenolie en het currypoeder in. 

• mix de dressing met een staafmixer. 
• voeg de honing en de appelsap toe en mix met 

de rest 
• op smaak maken met peper en zout 
 
Voor de scampi: 
• zet de braadpan op hoog vuur en schenk de 

olijfolie erin; laat pan heet worden. 
• bak de scampi kort in de pan. Ze mogen een 

korstje krijgen maar niet droog worden.  
Loop niet weg. 

• kruid de scampi tijdens het bakken met zout, 
peper en currypoeder. 

 

Oersmakelijk 

Voor de salade: 
• bereid de salade in een kom “ à la minute “.  

Ver vooruit gaat de frisheid verloren. 
• spoel de groente en kruiden. Pas op met de 

waterkers; het is een fragiel plantje. 
• maak de lente-ui schoon en snijdt deze diagonaal 

in fijne ringen en leg in de kom. 
• pluk de waterkers en koriander en doe deze 

samen met de pluksels kervel in de kom. 
• snij de appel in julienne [ lucifers ] en voeg toe 

aan de rest in de kom. 
• met de handen voorzichtig mengen. 
 
Voor de afwerking: 
• druppel olijfolie en azijn over de salade. 
• serveer op elk bord een toef salade en strooi er 

wat gebakkien ui overheen. 
• leg de scampi bij elkaar of verspreid om de 

salade 
• sprenkel er de curry vinaigrette overheen. 
 
Ik heb het recept gekozen omdat het voor een 
kleinere eter een goed gerecht is om als 
hoofdgerecht te maken en het kan in kleinere 
hoeveelheid ook een heel lekker tussengerecht zijn. 
 
Al lang heb ik iets met eten en eten klaar maken en 
ben reeds enige jaren bij een kookclub.  
Elke maand is het weer een feest om met nieuwe 
gerechten aan de slag te gaan met andere 
enthousiastelingen.  
Wat dit gerecht betreft wens ik u een zeer 
smakelijk eten en voor de volgende maand 
geef ik deze pollepel graag over aan  
Peter van der Velden. 
 
Peter van der Velden is iemand die ik o.a.  
ken van de kookclub waar ik bij ben, dus hij 
kan koken. Peter woont op de Boonberg 5  
hier in Oers. 
 
Groeten,  
 
Peter van de Ven 
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Vakantie Programma 

De eerste week loopt van zondag 29 juli t/m 
zaterdag 4 augustus 2012. 
De tweede week loopt van zondag 5 augustus t/m 
vrijdag 10 augustus 2012. 
Alleen inschrijven voor het wandelen is ook 
mogelijk. 
De kosten hiervan zijn € 10 per kind, ongeacht het 
aantal kinderen per gezin. 
 
Hulp van de ouders en/of broers en zussen 
Om tijdens het vakantieprogramma alles goed te 
laten verlopen, hebben wij de hulp van  
ouders en/of broers en zussen hard nodig. Wij 
vertrouwen erop dat wij op uw inzet kunnen  
rekenen en dat u op het inschrijfformulier invult 
wanneer u kunt helpen. 
 
Inschrijven 
Inschrijven voor het vakantieprogramma kan door 
het inschrijfformulier op de volgende 
bladzijde zo volledig mogelijk in te vullen en in te 
leveren vóór vrijdag 20 april 2012 bij 
Rob Reuter, Boonberg 4.  
Het programmaboekje krijgt u later thuisbezorgd. 
 
Voor meer informatie en het downloaden van het 
inschrijfformulier kijk op onze website:  
 

www.vakantieprogramma-oerle.nl 

 
 
 
Ook dit jaar is het vakantiecomité druk in de weer 
om een fantastisch vakantieprogramma 
voor jullie in elkaar te draaien.  
 

WE BESTAAN DIT JAAR AL WEER 50 JAAR  
EN DAT GAAN WE VIEREN!! 

 
Het vakantieprogramma is bedoeld voor kinderen 
van de basisschool uit groep 2 t/m 8 van het 
schooljaar 2011/2012 en ziet er als volgt uit: 

 
Deelnemen 
De deelnemersbedragen voor deze twee weken zijn 
als volgt: 
• 1 kind per gezin € 55 
• 2 kinderen per gezin € 95 
• 3 kinderen per gezin € 140 
Het is ook mogelijk om voor één week in te 
schrijven. 
De kosten van inschrijven zijn dan € 32,50 per kind 
ongeacht het aantal kinderen per gezin. 

Activiteit Datum Groep 

Olympischedag Zondag 29 juli 2 t/m 8 

Bobbejaanland Dinsdag 31 juli 2 t/m 8 

Wandeldriedaagse 
Woensdag 1 Aug 
t/m  
Vrijdag 3 Aug 

2 t/m 8 

Vossenjacht met 
jubileum feest Zondag 5 aug 2 t/m 8 

Bivak Oerle Dinsdag 7 aug en  
Woensdag 8 aug 2 t/m 5 

Bivak 
Valkenswaard 

Dinsdag 7 aug 
t/m  
Donderdag 9 aug 

6 t/m 8 

Afsluitdag Vrijdag 10 aug 2 t/m 8 
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Automatische incasso:  
Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan stichting Vakantiecomité Oerle om het 
inschrijfgeld automatisch van zijn/haar bank-/gironummer af te schrijven. 

Inschrijfformulier vakantieprogramma 

Naam rekeninghouder:  

Bank-/gironummer:  

Handtekening:  

ACHTERNAAM ROEPNAAM VOORLETTERS GEBOORTEDATUM GROEP KLEDINGMAAT 

1           

2           

3           

Adres:   

Telefoonnummer 040 - 

Mobiel nummer: 06 - 

E-mailadres:   

Heeft u een doorlopende reisverzekering? Ja    /    Nee 

De inschrijving is bestemd voor (hokje zwart maken): Af te schrijven bedrag: 

* beide weken (1 kind €55, 2 kinderen € 95, 3 kinderen € 140)   

* week van 7 t/m 13 augustus 2011 (€ 32,50 per kind)   

* week van 13 t/m 19 augustus 2011 (€ 32,50 per kind)   

* alleen wandelen van 17 t/m 19 augustus (€ 10 per kind)   

Onderstaande tabel is voor ouders en broers/zussen die kunnen meehelpen. We hebben uw hulp hard nodig. 
Daarom een verplichte inschrijving van minimaal één activiteit per gezin.  

Graag voornaam invullen bij activiteit waarbij geholpen kan worden. Alvast bedankt. 

Inleveren vóór vrijdag 20 april 2012 bij Rob Reuter, Boonberg 4 

DATUM ACTIVITEIT VADER MOEDER BROER/ZUS 

Zondag 29 juli Olympische dag: helpen opbouw (ochtend)       
Zondag 29 juli Olympische dag: begeleiden groep/spel (middag)       

Zondag 29 juli Olympische dag: helpen afbreken (na afloop)       

Dinsdag 31 juli Bobbejaanland: STOERE begeleiding voor groep 2 t/m 5 
(Die dus bijna overal in durven)       

Woensdag 1 aug Wandel-3-daagse: meelopen met groep (avond) 
5 km (gr. 2/3/4) 10 km (gr. 5-6) 12 km (gr. 7-8)       

Donderdag 2 aug Wandel-3-daagse: meelopen met groep (avond) 
5 km (gr. 2/3/4) 10 km (gr. 5-6) 12 km (gr. 7-8)       

Vrijdag 3 aug Wandel-3-daagse: meelopen met groep (avond) 
5 km (gr. 2/3/4) 10 km (gr. 5-6) 12 km (gr. 7-8)       

Zondag 5 aug Vossenjacht       

Zondag 5 aug Vossenjacht       
Maandag 6 aug Bivak Oerle: helpen opbouw (overdag)       
Dinsdag 7 aug Bivak Oerle: helpen met activiteiten 10.00-17.00 uur       
Dinsdag 7 aug Bivak Oerle: helpen met avondprogramma       
Woensdag 8 aug Bivak Oerle: helpen met afbreken (middag)       

Maandag 6 aug Bivak V’waard: helpen opbouw (overdag)       
Dinsdag 7 aug Bivak V’waard: drie dagen begeleiden       
Dinsdag 7 aug Bivak V’waard: meefietsen en kanoën       
Donderdag 9 aug Bivak V’waard: kinderen ophalen       
Vrijdag 10 aug Afsluitdag: Suppoost bij ingang (15-30 minuten)       
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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 

Oranjemarkt 30 april 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus Brinkpodium 
Presentatie Ab Hofman 

Beste Veldhovenaren, 
 
Vol trots presenteer ik u het programma van de 
twintigste editie van de Oranjemarkt.  
Kortgeleden won onze organisatie de 
Vrijwilligersprijs 2011 van de Gemeente Veldhoven. 
Een mooie opsteker voor al onze vrijwilligers!  
De Oranjemarkt wordt echter ook gemaakt door 
onze bezoekers. Ieder jaar weer weten jullie dit 
evenement tot een succes te maken. Een dank aan 
jullie allen is daarom op zijn plaats!  
Tot 30 april aanstaande! 
 
Egbert Gramsbergen, voorzitter 

 
Straten :  
Nieuwe Kerkstraat, Platanenlaan, Feit, Hulst, Laar 
 
Vrijmarkt - Straattheater 
(Steltlopers, de Fonskus, Markies en 
Markiezin Louis en Louise de la 
Cocasse) - Dweilorkesten (de 
Hurkers, Van Allus Wah, Just4Fun, 
de Eindhoveniers, de Kwelpiepers ) -  
Terrassen - Hapjes - Drankjes  
 
En ook … 
 
FRUITBUFFET voor een gezonde snack – Ron Ballon 
– samen op de foto– schminkqueen Yvonne – XL 
spellen - een draaimolen voor de kleintjes, en nog 
veel meer! 

10:00 - 17:00 uur Vrijmarkt 

10:45 uur Kinderoptocht 

11:00 - 17:45 uur Plus Brinkpodium 

11:00 - 17:45 uur NHA Parkpodium 

11:00 - 17:15 uur Kinderplein 

10:00 - 18:00 uur Terassen open 

11:00 uur Opening met Burgemeester Mikkers 
en gedecoreerden 
Aankomst Kinderoptocht  
Harmonie St. Cecilia 

11:30 uur Go Ahead (band) 

12:30 uur Eindhoveniers (Dweilband) 

13:00 uur Go Ahead (band) 

14:00 uur De Hurkers (Dweilband) 

14:30 uur Fit4All Zumba (Demonstratie) 

15:00 uur Kwelpiepers (Stoeprandorkest) 

15:30 uur John de Wit (Zanger) 

16:00 uur Nomans Valley (Band) 

16:45 uur Kwelpiepers (Stoeprandorkest) 

17:00 uur Third Man Project (Band) 

17:45 uur Sluiting 
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NHA Parkpodium 
Presentatie Jordy Graat 

Kinderoptocht 

Iedereen die meedoet krijgt iets lekkers! 
 
Kom luisteren naar de 
vertellingen in de tent van 
VERVE op het Kinderplein! Op 
het bord bij de Verteltent 
staat wanneer de vertellingen 
starten…. 
 
 
Veld naast Parkpodium:  
demonstraties van VLTC (Tennis), SV Courage 
(Schermen), Cheon Ji Kwan (Hapkido)  
En: de Klimtoren! 
 
 
Parkeren 
Advies : kom te voet of op de fiets! 
 
Gazons aan beide zijden van de Nieuwe Kerkstraat/
Blokhut, ter hoogte Bosbender. Deze parkeerlocatie 
is bereikbaar via de Berg/ Middelberg.  
Weiland aan de St. Janstraat (vanaf rotonde ri. 
Oerle na 100 meter aan linkerzijde).  
Gazon gelegen aan de Zilversmid, bereikbaar via de 
Sondervick. 
 
www.oranjemarktveldhoven.nl 
 
 

11:00 uur Ira’s Dance Stusio (Dans) 

11:30 uur Cardo Dance Department (Dans) 

12:00 uur DéDé Danceballet (Dans) 

12:30 uur DJ Jordy 

13:00 uur John de Wit (Zanger) 

13:30 uur N-Joy Dance Company (Dans) 

14:00 uur Dansschool Friends (Dans) 

14:30 uur Le Haen (Dans) 

15:00 uur DJ Jordy 

15:30 uur Zomaar een bandje (Band) 

16:15 uur DJ Jordy 

16:45 uur Zomaar een bandje (Band) 

17:45 uur Sluiting 

10:45 uur Verzamelen bij de grote boom  
Kinderplein 

10:50 uur Start Kinderoptocht onder 
begeleiding van  
Harmonie St. Cecilia 

11:00 uur Aankomst Brinkpodium 
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Oproep: Schrijf jezelf, je team en kinderen 
tijdig in voor Boergondisch Oers activiteiten! 

 
Vrijdagavond 1 juni BO Beach Party! 
Boergondisch Oers organiseert dit jaar op de 
vrijdagavond een heerlijke ‘white’ Beach Party. 
Midden in Oers verschijnt een hippe Ibiza beach tent 
zoals ze hier in Oers nog nooit hebben gezien. De 
dress code is wit met eventueel een zilver accent 
voor de glamour touch. Op het warme zandstrand 
van Oers zullen weer prachtige optredens van lokale 
helden te zien zijn. Dus zorg dat je 1 en 2 juni 
reserveert in je agenda. Aanmelden om op te treden 
kan via de site www.boergondischoers.nl maar je 
kunt natuurlijk ook een van de leden van 
Boergondisch Oers inlichten! 
 
Zaterdag 2 juni 
Natuurlijk zijn er op zaterdagmiddag weer spelletjes 
voor de kinderen van de basisschool en de kinderen 
gaan zich natuurlijk ook uitleven op StrandOers. De 
spelletjes staan natuurlijk in het teken van zon, zee 
en strand, heerlijk…..                 
Na de spelletjes op de kindermiddag gaat heel Oers 
weer gezellig met elkaar eten en aansluitend start 
het volleybaltoernooi. Dus stel je team samen en ga 
in trainingskamp om de felbegeerde wisselschaal te 
winnen. 
 
Met bijgaand inschrijfformulier kun je jezelf 
aanmelden voor dit prachtige dorpsfeest. Ook alle 
vrijwilligers die graag helpen kunnen dat op het 
formulier kenbaar maken. Je 
kunt natuurlijk ook digitaal 
inschrijven 
www.boergondischoers.nl 
 
Met Boergondische groet, 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 

Boergondisch Oers 

 Boergondisch Oers Beach Party! 
Vrijdag 1 juni  

20.30 uur Aanvang feestelijke avond met 
medewerking van Oerse artiesten 
Iedereen is van harte welkom 
Dresscode:  
white met een vleugje zilver 
Entree gratis 

01.00 uur Sluiting  
   

Programma zaterdag 2 juni 
  
13.00 uur 
  
  
  
 
 
 
16.30 uur 

Kinderactiviteiten 
Start kinderactiviteiten 
(groep 1 t/m 8 basisschool) 
Verkleed je als beachboy/beachgirl 
Kinderen die zich aanmelden via 
inschrijfformulier, eten gratis frietjes 
mee 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 
Einde kinderactiviteiten 

16.30 – 
18.30 uur 

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

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

18.30 uur Start eerste wedstrijd 
21.45 uur Prijsuitreiking volleybaltoernooi  

(direct na de laatste wedstrijd) 
22.00 uur Start avondprogramma in de tent 

Via bijgaand inschrijfformulier inschrijven,  
of digitaal via www.boergondischoers.nl  

vóór 15 mei 2012. 
  
U kunt de bonnen voor de barbecue (contant) 
betalen en afhalen bij Dorpscentrum d’Ouw School 
Dinsdag 29 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 
Donderdag 31 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 

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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Inschrijfformulier Boergondisch Oers - Beach Party 
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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: 

Advertentie in de spotlight 

 
Het directieteam bestaat uit directievoorzitter  
Tiny Renders en directeur Bedrijfsmanagement  
Olaf Wiegand. De directie bepaalt de koers en het 
beleid van de bank en is verantwoordelijk voor de 
uitvoering daarvan. De raad van commissarissen 
ziet erop toe dat de directie het juiste beleid van de 
bank vaststelt en goed uitvoert.  
 
In 2002 fuseerden de Rabobanken in Oerle en 
Wintelre tot Rabobank Oerle-Wintelre. Drie jaar 
geleden werd op grootse wijze het eeuwfeest van de 
bank gevierd. Het Rabobank Eurovisiesongfestival 
was het absolute hoogtepunt in een jaar dat bol 
stond van de festiviteiten. Inmiddels telt de bank 
zo’n vijftig personeelsleden. 
 
Rabobank Oerle-Wintelre onderscheidt zich door een 
persoonlijke klantbediening en een hoge 
klanttevredenheid. Het is een bank waar de 
medewerkers u herkennen als u binnenkomt en 
waar u service op maat krijgt. De bank is dichtbij en 
betrokken en manifesteert zich steeds meer als 
motor van de kernen. Zo 
ondersteunen we veel lokale 
verenigingen en stichtingen. De 
winst die de bank maakt gaat 
niet naar aandeelhouders, maar 
vloeit voor een deel terug naar 
onze gemeenschap. De bank 
levert zo een bijdrage aan de 
samenleving. 
 

Al 103 jaar is de Rabobank niet meer weg te denken 
in de Oerlese gemeenschap. Gedurende deze lange 
periode is de bank uitgegroeid van een kleine spaar- 
en ledencoöperatie naar een brede financiële 
dienstverlener. Zij staat daarbij midden in de 
samenleving en maakt daarvan een wezenlijk 
onderdeel uit. Rabobank Oerle-Wintelre, de bank die 
u persoonlijk kent! 
 
Op 16 januari 1909 werd in Oerle de 
boerenleenbank opgericht. De bank is een 
bijzondere bank, namelijk een coöperatieve bank. 
De bank heeft geen aandeelhouders, maar leden. Bij 
de start in 1909 meldden zich al direct achttien 
personen aan als lid. Momenteel heeft de bank ruim 
tweeduizend leden. Via een ledenraad praten zij 
mee over de koers van de bank en helpen zij de 
bank om de dienstverlening continu te verbeteren. 
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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) 

Bah, zegt Josje. Nu kunnen we geen mens erger je 
niet spelen en boos gaat hij er vandoor en gaat in 
een hoekje zitten. Dan zegt moeder: dat is niet 
aardig jongen. Je weet toch wel dat iedereen 
welkom is, We vragen of oom en tante meespelen. 
Dat willen ze wel en zo wordt het toch nog gezellig. 
En Josje zegt: jullie moeten vaker komen dan 
kunnen we weer samen spelen. 
 
 
Roeland Reusink maakte het volgende verhaaltje. 
 
Jij bent welkom 
 
Het is donderdagavond zes uur. Fijn, denkt Josje, nu 
snel eten want vader en moeder hebben beloofd om 
na het eten met mij en Dorrine een potje "Mens 
erger je niet” te spelen. 
Maar onder het eten wordt er gebeld. Het is oom Jan 
en tante Thea....... 
 
Bah, zegt Josje, nu kunnen we natuurlijk niet meer 
spelen en kijkt tante Thea en oom Jan aan. Wat kijk 
je toch sip Josje, zegt tante Thea, kijk toch wat 
vrolijker. En dan vertelt Josje wat zo na het eten 
zouden gaan doen met z'n vieren. Maar dan spelen 
wij toch gewoon mee. Ja riep Josje luid. Mama bakt 
nog gauw een eitje voor oom Jan en tante Thea en 
als ze allemaal klaar zijn met eten helpt tante Thea 
mee met opruimen. Dorrine en Josje zetten het spel 
al vast klaar. Oom Jan en papa praten nog wat. Dan 
gaan ze zitten wachten tot tante Thea en mama 
komen. Dan komt tante Thea binnen met een blad 
waarop 4 kopjes lekkere koffie en twee glaasjes 
heerlijke limonade. We beginnen. Allemaal komen, 
ook jullie twee oom Jan en papa. Oom Jan en papa 
ruiken de lekkere koffie en komen meteen aan tafel 
zitten. Mama heeft ook de koekjestrommel 
meegebracht. Ze pakken er allemaal eentje en dan 
begint het spel echt.  
 
Oom Jan mag beginnen, Josje wint het spel. Het was 
al acht uur. Josje en Dorrine moesten naar bed. In 
bed praatten ze nog wat. Toen gingn ze slapen. Zo 
was het toch nog fijn geweest dat tante Thea en 
oom Jan waren gekomen. Welterusten Josje en 
Dorrine, slaap lekker. Toen gingen tante Thea en 
oom Jan naar huis. 

Bron: Koers van Oers, jaargang 1977, nummer 1 
 
De jeugd vertelt: 
 

Over karnaval 
 
Ik heb ook met de karnavalsoptocht meegelopen. 
Toen was ik zigeunerin. Ik wist wel dat ik geen prijs 
zou halen maar het ging mij om de lol. Wij waren 
ook nog langs de Berkt gelopen, daar waren die 
mensen ook allemaal verkleed. Toen wij zo op de 
weg liepen reed er zo’n politie helemaal vooraan. 
Marian, Silvia en ik en nog een paar anderen liepen 
langs die motor. Toen vroegen we aan die man zet 
die sirene is een keertje aan. Dat deed hij in het 
begin nog niet maar toen wij het vergeten waren 
toen deed hij het pas. Toen schrikken wij ons een 
hoedje. Toen waren wij ondertussen bij het 
gemeenschapshuis gekomen en er waren een paar 
hele leuke bij die de eerste tweede of derde prijs 
hadden gewonnen. Op het eind mocht je allemaal 
nog een prijs uitkiezen, dat was een heel gedring. 
Naderhand ging ik naar huis. Toen ging ik ook nog 
ergens naar toe daar was ik Majorie en Michelle 
tegengekomen. 
Toen gingen wij daar alle slierten die op de grond 
waren gevallen hadden wij bij elkaar gedaan en toen 
gingen wij die over elkaar heengooien.  
En daarna gingen wij achter elkaar hossen. 
 
door Anne - Marie Elsen 
 
 
De kinderen kregen een gedeelte van een 
verhaaltje, het vervolg moesten ze zelf bedenken.  
Jacky Das bedacht het volgend verhaal. 
 
Jij bent welkom 
 
Het is donderdagavond 6 uur. Fijn, denkt Josje, nu 
snel eten want vader en moeder hebben beloofd om 
na het eten met mij en mijn zusje Dorrine een potje 
“mens erger je niet” te spelen. Maar onder het eten 
wordt er gebeld. Het is oom Jan en tante Thea...... 

Ouw (k)oers 



22 

LACH EN GEEF, OFWEL: NOG MEER ALPE D’HUZES! 
 
We volgen in Oerle met z’n 
allen natuurlijk met veel 
sympathie de fantastische 
actie van Ton Binnendijk: 
“Heel Oers mee de berg op”. 
Geweldig hoe te zien hoe 
Oerle mee leeft en mee geeft. 
 
Ton is niet de enige Oerlenaar die straks op 7 juni 
de Alpe d’Huez gaat bedwingen; we hebben er 
namelijk nog drie, te weten: Hetty van Hoof, Rob 
Slaats (broer van Hetty) en ik zelf. Wij maken deel 
uit van het team, genaamd Via Alpe d’Huzes, waar 
o.a. ook nog de Veldhovenaren Tamara Spruijt, 
Theo Slaats (broer van Hetty en Rob) en Jan Wouda 
(van de Schalm) in zitten. 
Alle teamleden kennen elkaar via het evenement 
Alpe d’Huzes, vandaar de naam. 
Vele leden van dit team doen overigens niet voor de 
eerste keer mee. 
Hetty is zelfs al vanaf de start van dit unieke 
evenement (in 2006) hierbij betrokken en zij 
organiseert en coördineert met veel enthousiasme 
en inzet de vele vrijwilligersactiviteiten. Een 
gigantische klus waar ze zowat dag en nacht mee 
bezig is. Zij doet dat geheel belangeloos, want ze 
had niemand in haar directe omgeving met kanker. 
 
Dat wil zeggen, tot afgelopen najaar. 
Eind september 2011 kreeg Adri Slaats, de vader 
van Hetty, Rob en Theo, plotseling kanker en na een 
hevige strijd van slechts enkele maanden overleed 
hij op 4 februari jl. Een geweldige klap natuurlijk, 
maar voor ons ook een geweldige motivatie om ons 
extra in te spannen om geld in te zamelen om deze 
ziekte in de toekomst te kunnen overwinnen. 
 
We gaan o.a. een prachtige actie “Lach en Geef” in 
De Schalm organiseren op vrijdagavond 4 mei a.s. 
Het wordt een unieke benefietavond met de 
vrijwillige medewerking van topcabaretiers Karin 
Bruers, Mark van de Veerdonk en Christel de Laat 
met aansluitend een feest met de Down Town Dixie 
Society en een DJ. Aanvang 20.15 uur. De 
opbrengst van deze avond komt uiteraard geheel 
ten goede aan Alpe d’Huzes. De kaarten kosten  
€ 29,-- per stuk en daarvoor beleeft u een 
fantastische humoristische en muzikale avond, 
waarbij u ook nog eens het goede doel steunt. 
Bovendien speelt iedereen tijdens de feestavond 
automatisch mee met de loterij, waarbij mooie 
prijzen te winnen zijn.  
Het zou natuurlijk geweldig zijn als op 4 mei een 
grote groep mensen uit Oerle in de zaal zit.  
 
Wilt u meer informatie over deze avond of wilt u 
kaarten bestellen, bel of mail even naar mij:  
Henri Kox, ( 040-205 51 15, 
h.kox@onsbrabantnet.nl, of naar: 
Hetty van Hoof: H.M.A.Hoof@rn.rabobank.nl. 
Namens ons allemaal: alvast hartelijk bedankt! 

Als gevolg van dementie ontstaan er niet 
alleen geheugenproblemen; ook het 
gedrag kan veranderen. Sommige mensen 
met dementie krijgen “een kort lontje”. 
Hoe kan je voorkomen dat iemand boos 

wordt en wat doe je als het toch gebeurt? 
Andersom : Waarom worden mantelzorgers soms 
boos op hun partner met dementie? Kan je dit 
voorkomen? Suzanne Linders is verpleegkundig 
expert op het gebied van agressie en alles wat daar 
mee samenhangt. In het komende Alzheimer Café te 
Eersel zal ze ingaan op bovengenoemde vragen.  
Tot ziens op donderdag 10 mei !! 

Lach en Geef: Alpe d’Huzes 

Alzheimer Café Eersel 

Dienstbaar zijn, 
doodgewoon 
er zijn voor die ander. 
Niet vragen naar beloning 
maar waardering krijgen 
door een lach, 
een tevreden gezicht, 
een dankbaar woord. 
 
Dienstbaar zijn, 
doodgewoon 
er zijn omdat het goed voelt. 
Onbetaald maar onbetaalbaar, 
voor hen die geholpen worden 
met een lach, 
een praatje, een kopje koffie, 
met zomaar wat aandacht.  
 
Dienstbaar zijn, 
doodgewoon 
maar niet vanzelfsprekend. 
Vele vrijwilligers 
zetten zich onvermoeibaar in 
voor gewoon een medemens.  
Niet omdat het moet 
maar omdat het voldoening geeft. 
Doodgewoon, ongewoon. 

Koers cultuur 

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
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De wandeling 

Wandelen in Brabant 
 
Deze keer ben ik op zoek gegaan naar feiten en 
cijfers over recreatief wandelen in Brabant. Het 
resultaat is een aantal gegevens over het 
wandelaanbod, wandelvakanties, trends en over het 
profiel van de wandelaar. 
 
Het geeft de volgende wist u dat: 
• Brabant 6.100 km aan bewegwijzerde 

wandelpaden bezit 
• In onze provincie zo’n 100 officiële routes zijn 

uitgezet 
• 58% van de Brabanders wandelt in vrije tijd 
• Er jaarlijks 47.000 wandelvakanties worden 

gevierd in Brabant 
• Brabant op de 6e plaats staat van populairste 

wandelvakanties in Nederland (1e is Gelderland) 
• 41% van de recreatieve wandelaars 55 plus is 
• De smartphone uitermate geschikt is voor 

wandelnavigatie, gebiedsinformatie en beleving 
• Er onder recreanten tijdens een wandeling meer 

aandacht bestaat voor immateriële zaken als 
authenticiteit, gezondheid, wellness en 
duurzaamheid 

• De totale bestedingen aan recreatieve 
wandelingen in onze provincie ongeveer 59 
miljoen euro bedragen 

• Zo’n 38% van de wandelingen in de eigen 
gemeente plaatsvinden 

• 51% van de wandelaars vrouw is 
• De gemiddelde duur van een recreatieve 

wandeling 3 uur is 
• De gemiddelde afstand 9,5 kilometer is 
• 51% van de wandelingen met partner wordt 

ondernomen. Dit laatste feit zal ik toch nog maar 
eens met mijn vrouw bespreken!!! 

 
Tip! 
LET OP: bij uw (bos)wandeling loopt u de kans 
gebeten te worden door een teek. Het tekenseizoen 
is alweer begonnen: loopt van maart t/m oktober.  
In het voorjaar zijn die beestjes wat meer actief. 
Teken hebben het altijd gemunt op onbedekte 
lichaamsdelen. Inspecteer uw lichaam of dat van uw 
kinderen dus effe na een (bos)wandeling. Als u de 
teek binnen 24 uur goed verwijdert, is het gevaar 
voor de Lyme-ziekte gering. Maar wellicht merkt u 
de teek niet op en ontdekt u pas weken later een 
felrode cirkel ergens op uw lichaam.  
Een bezoek aan een arts is dan raadzaam. 

Op donderdag 28 maart is de 
nieuwe cursus D.J. technieken 
gestart bij de Erikant.  
De cursus bestaat uit tien lessen. 
Tijdens de eerste les leer je vooral 
technische dingen zoals muziekapparatuur leren 
kennen, opbouwen, aansluiten en mixen. Tijdens de 
tweede vijf lessen leer je je eigen muziek draaien en 
je eigen tune maken en mixen. 
 
De cursus wordt gegeven door D.J. Stef Luijten.  
Stef heeft ervaring opgedaan als D.J. in 
jongerencentrum Odeon, in jongerencentrum 
Dynamo en in skatepark Area 51, en heeft al eerder 
een cursus d.j. gegeven in de Erikant. 
 
Deelname aan de cursus kost € 20,-- voor 10 lessen 
of € 2,-- per les. 

DJ Cursus Erikant 

BIO 1 wedstrijdprogramma 

Veldcompetitie 1e klasse  
 
♦ 15 april, 13.00 uur Tuldania 1 – BIO 1 

In Esbeek 

♦ 22 april,13.00 uur BIO 1 – Vessem 1 
Sportpark de Heikant Oerle 

♦ 13 mei, 13.00 uur MKV 1 – BIO 1 
Sportpark ’t Rooi Milheeze 

♦ 20 mei, 13.00 uur BIO 1 – DOS 1 
Sportpark de Heikant Oerle 
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

5507 LA  Veldhoven (Oerle) 
Tel.: 040 - 205 12 18 

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Rouw ontmoetingsgroep 
Rouwen om het verlies van een geliefde;  
“alleen verder, maar wel samen met anderen……” 
 
In januari jl. is de Rouw-ontmoetingsgroep 
Veldhoven wederom begonnen met een nieuwe 
groep lotgenoten die samen stil willen staan bij deze 
ingrijpende gebeurtenis. 
 
Er is alle ruimte om onder begeleiding van  
2 vakkundige begeleiders de ervaringen te delen en 
bezig te gaan met “hoe nu alleen verder”.  
Voor de groep, die bij voldoende deelname, in 
september hoopt te starten, zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar.  
 
Voor informatie kunt u bellen met  
Jeanneke de Bot, tel. 040-2531476 en  
José Roestenberg, tel. 040-2547760 

Babyboom 

Zaterdag 24 maart vonden de Nederlandse 
kampioenschappen van de KNHS pony springen 
plaats. Michael v/d Velden was afgevaardigd met 
zijn pony Whoopy in de CM. 
 
Op de Brabantse Kampioenschappen wist deze 
combinatie al de titel van Reserve Kampioen in de 
CM binnen te slepen. Michael moest als allerlaatste 
starten en er waren slechts 3 combinaties foutloos 
gebleven. Michael en Whoopy zorgden voor de  
4e combinatie door foutloos rond te springen.  
Ook in de barrage mochten ze als laatste starten. 
Aangezien er al 2 foutloze combinaties waren met 
een snelle tijd, zette Michael alles op alles.  
Hij zette daardoor een hele snelle tijd neer, maar 
had ook 1 balk en daardoor 4 strafpunten. Michael 
pakte hierdoor de bronzen plak en eindigde op de  
3e plaats.  
 
Een superknappe prestatie waar zijn ponyclub  
‘De Hinnikers’ uit Oerle dan ook ontzettend trots op 
is! 

In maart heeft er een ware 
babyboom plaatsgevonden 
bij het Papegaaienpark.  
 
Er zijn naast drie ringstaart maki’s en drie wallabies, 
ook twee Kea’s geboren. Kea’s zijn erg zeldzaam in 
dierentuinen. Nog zeldzamer is dat zij zich 
voortplanten in gevangenschap. “Jammer genoeg, 
accepteerden de ouders de jongen niet.  
 
Daarom brengt één van onze verzorgers de kuikens 
met de hand groot en dat gaat prima”, aldus hoofd 
dierverzorger Esther Meeder. Het is niet de eerste 
keer dat een Kea-kuiken het licht ziet bij 
Papegaaienpark Veldhoven.  
Eerder werd in 2009 een kuiken geboren.  
 
Met de ringstaart maki’s en wallabies gaat het goed. 
Ze worden prima verzorgd door hun ouders.  
“Maar we houden ze natuurlijk goed in de gaten.” 

Brons voor Michael 



25 

Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

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

Zwerfvuilactie 
GGD Brabant Zuidoost zoekt rokers die willen 
stoppen voor onderzoek Universiteit Maastricht 
 
Kans op 100 euro voor deelnemers onderzoek 
 
In Zuidoost Brabant zijn veel organisaties en 
instellingen die ondersteuning bieden bij 
stoppen met roken. De Universiteit Maastricht 
onderzoekt de effectiviteit van een nieuw 
stoppen met roken programma dat via Internet 
persoonlijke adviezen en hulp biedt bij het 
stoppen met roken: SteunbijStoppen.nl.  
GGD Brabant-Zuidoost ziet in dit programma 
een mogelijke aanvuling van beschikbare 
stopondersteuning en vraagt rokers die willen 
stoppen, deel te nemen aan het onderzoek.  
 
Inhoud 
De vakgroep Gezondheidsbevordering van de 
Universiteit Maastricht richt zich met name op het 
voorkomen van ziektes. “Rokers zijn ongezonder en 
hebben meer kans op kanker en hart- en 
vaatziekten. Het is bewezen dat hulp bij het stoppen 
met roken een grotere kans op succes biedt dan 
wanneer men dat alleen probeert. Het programma 
SteunbijStoppen.nl biedt rokers persoonlijke 
adviezen en hulp bij het stoppen met roken, via 
internet. 
 
Aanmelden kan op www.steunbijstoppen.nl. 
Het onderzoek naar de effectiviteit van 
SteunbijStoppen.nl wordt uitgevoerd door de 
Universiteit Maastricht in samenwerking met de 
Open Universiteit. Het programma onderzoekt of er 
verschillen zijn tussen persoonlijke adviezen die via 
online video’s bekeken kunnen worden en adviezen 
in briefvorm die per e-mail aan de deelnemers 
worden gestuurd. Om mee te doen aan het 
onderzoek moet u dus wel beschikken over een pc 
met internetaansluiting. 
 
Het onderzoeksteam zoekt 3000 rokers die 
gemotiveerd zijn om binnen de komende 6 maanden 
te stoppen. Rokers uit het hele land zijn welkom om 
mee te doen. 
Rokers die zich aanmelden voor het onderzoek en 
alle vragenlijsten invullen, maken na 12 maanden 
kans op 100 euro. Dit bedrag wordt maar liefst 100 
keer verloot! 
 
Liever persoonlijke begeleiding? 
Neemt u liever geen deel aan het onderzoek maar 
wilt u wel persoonlijke begeleiding? Kijk op 
ggdbzo.nl/roken voor meer informatie over 
persoonlijke stopondersteuning in de regio.  
U kunt ook contact opnemen met de afdeling 
Gezondheidsbevordering van  
GGD Brabant-Zuidoost: ( 088-0031-436.  
In 2012 wordt nog steeds veel persoonlijke 
begeleiding door zorgverzekeraars vergoed.  
Dit geldt niet meer voor de medicatie en 
nicotinevervangers die daarbij soms voorgeschreven 
worden.  

36 kinderen van groep 6 en 7 van basisschool  
St. Jan Baptist hielden vrijdag 16 maart een 
zwerfvuilactie. 
Het centrum van Oerle werd ontdaan van vooral 
veel plastic en glas.  
De actie was een initiatief van het wijkplatform 
Oerle en stond onder leiding van Dick van Hoof. 
Natuurlijk is hiervan de opzet dat de jeugd bewust 
wordt van milieuvervuiling en dat je van het dorp en 
de natuur geen vuilnisbak maakt. 
Jammer genoeg wordt dit niet altijd door volwassen 
nageleefd en vonden de kinderen nogal wat rommel 
zoals flessen met alcoholische versnaperingen. 
De kinderen hebben hard gewerkt en dan maakt het 
extra vervelend als er ook versieringen van 
‘belangrijke’ gebeurtenissen blijven hangen. 
Laten we er samen voor zorgen dat ons mooi dorp 
schoon blijft en dat deze versieringen ook weer 
worden weggehaald. 
Zo verkom je ergernis en blijft het leuk! 

Stoppen met Roken 
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Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl

Secretariaat: Hanny van den Berg
Postbus 2269, 5500 BG Veldhoven 

( 040-2548079, fractie@cda-veldhoven.nl

KiKa Veldhoven 
Ga jij ook mee op zomerkamp met  
KiKa Veldhoven?  
 
KiKa KinderKampen Veldhoven 
organiseert ieder jaar een zomerkamp 
voor kinderen van groep 3 tot en met 8 
van het basisonderwijs. Dit jaar gaan 
we op kamp van zondag 22 juli t/m 
vrijdag 27 juli.  
 
Een kamp met KiKa Veldhoven betekent een week 
feest onder leiding van een groep ervaren en 
enthousiaste vrijwilligers. Op het kamp worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd, zoals 
bosspelen, speurtochten, een dropping en niet te 
vergeten een kampvuur. Ook is er veel vrije tijd om 
zelf te spelen, voetballen, kletsen en nog veel meer. 
Al met al zal het zeker een fantastische, gezellige en 
onvergetelijke week worden! 
 
Op ons kampterrein “d’n Boschkant” in Bakel zijn 
alle faciliteiten aanwezig om een geweldige 
kampweek te beleven. Slapen doe je in een tipi met 
je eigen groep en leiding en eten doen we 
gezamenlijk in een grote zaal. Wil je weten hoe dit 
er allemaal uitziet, kijk dan eens op onze website 
www.kikaveldhoven.nl voor foto’s van afgelopen 
jaren. 
 
Wil je het kampterrein graag eerst zelf komen 
inspecteren? Dit kan op onze open dag op zondag 
22 april van 12.00 tot 16.00 uur op ons kampterrein 
aan de Speurgt 2 in Bakel. Zo kan je zelf het 
kampterrein en de tipi’s komen bekijken en alvast 
kennis maken met de leiding. Ook zullen er tijdens 
de open dag verschillende spelletjes en een 
speurtocht zijn.  
 
Wil jij ook een geweldige kampweek beleven?  
Schrijf je dan zo snel mogelijk in! Dit kan op onze 
open dag of via ons secretariaat op telefoonnummer 
( 040-2026686, of stuur een mailtje naar 
info@kikaveldhoven.nl. Ook voor meer informatie 
kun je natuurlijk terecht bij ons secretariaat. 
 
Groetjes, de leiding van KiKa Veldhoven 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert tijdens de 
komende zomervakantie een cursus Plezier op 
school. Deze cursus is voor kinderen die de overstap 
gaan maken naar het voortgezet onderwijs, maar 
die in het lager onderwijs zijn gepest of problemen 
ervaren in het contact met anderen.  
 
Nieuwe start 
De cursus is bedoeld voor kinderen van groep 8 die 
in het verleden gepest zijn en/of problemen ervaren 
in het contact met andere kinderen. Bijvoorbeeld 
niet weerbaar zijn tegen pesten, zich alleen voelen, 
moeilijk vriendjes kunnen maken en zich niet op hun 
gemak voelen bij leeftijdsgenoten Om er voor te 
zorgen dat deze kinderen een goede start maken in 
het Voortgezet Onderwijs, worden zij in de laatste 
week van de zomervakantie twee hele dagen 
getraind in het opkomen voor zichzelf en het 
omgaan met anderen. Er is voor de vakantieperiode 
gekozen, omdat er juist dan sprake is van een 
overgangssituatie. In een dergelijke situatie zijn 
mensen het meest gevoelig voor verandering. 
 
Waar en wanneer? 
De cursus wordt gegeven in de laatste week van de 
zomervakantie, vlak voor de start van het nieuwe 
schooljaar. Het gaat om twee hele dagen waarin de 
kinderen deelnemen aan een groep die bestaat uit 
gemiddeld 10 kinderen. De eigen bijdrage voor 
deelname bedraagt 45 euro. De GGD geeft de 
cursus in samenwerking met GGZ Oost Brabant, 
GGzE, OCGH en de Lumensgroep, 
  
Aanmelden 
Wie interesse heeft voor de cursus of zich wil 
aanmelden, kan een aanmeldingsformulier 
aanvragen bij het secretariaat 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant- 
Zuidoost. Tel. 088 0031 390 of mail  
jgz-secretariaat@ggdbzo.nl 

Plezier op school 
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 

Activiteit A- en B- meiden 

In maart was het weer tijd voor een activiteit voor 
de A- en B-meiden. 
Het mozaïeken was bij de jongste jeugd zo leuk 
geweest, dat we het met de oudste meiden ook eens 
wilden proberen. 
Op vrijdagavond 9 maart verzamelden 16 meiden 
zich bij d'n Anbouw. 
Wij hebben gezorgd voor tegeltjes, plak en 
dienbladen en de meiden konden aan de slag! 

 

Nou ja... dat dachten wij tenminste... 
Deze oudste jeugd moest eerst nog bedenken wat 
ze dan precies gingen maken op dat dienblad en dat 
bleek lastiger dan we hadden gedacht. 

Na 3 kwartier (!) was toch iedereen aan de gang. 
Een hoop geklets en gegiechel, snoep en wat 
drinken erbij.  
Ook dit was weer een geslaagde activiteit!  
Om half 10 zou de activiteit eigenlijk afgelopen zijn, 
maar de meiden werkten zo precies dat we 
uiteindelijk om half 11 klaar waren. 
En wat is het mooi geworden! 

De foto's staan op www.biokorfbal.nl. 
Daar zijn ze nog niet ingewassen, want dan worden 
ze nog mooier! 
 
Meiden; bedankt voor deze gezellige en creatieve 
avond! 
 
Groetjes, JC BIO 
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Nieuws uit groep 5 

Groep 5 maakt van alles mee! Een paar kinderen 
willen hier graag wat over vertellen. De foto’s 
hebben we gemaakt op 22 maart, we zijn toen naar 
het gemeentehuis geweest, daar was een activiteit 
van IVN. 
 
Jorn Dirks: We zijn naar de 
gemeentehuis geweest voor 
de IVN tocht van school. Ik 
deed samen met Stijn, weet 
je welk dier we hadden ? 
Raad het nou de adder ik 
vond de adder leuk en Stijn 
ook en wij deden de slang 
na. We moesten eerst de 
kaart lezen. Wat ze eten 
hoe ze geboren werden en 
hoe ze alleen rondtrekken. 
En ze waren pas 1 jaar echt waar. En we moesten 
spellen doen bijvoorbeeld het vijanden spel of het 
voedsel spel en het territorium spel en het nestten 
spel. Groetjes Jorn Dirks  
 

Pipe Vonk: We hebben 
een stenen tafel en daar 
zijn heel veel stenen 
Kristal en Mineralen, 
sommigen hebben zelf 
stenen door gehakt! Ze 
zijn heel vet. We 
hebben nog een tafel 
nodig want er passen 

bijna geen stenen op. We hebben ook een kaart 
waar je kan zien hoe die steen er uit ziet, leuk he? 
Zo kun je ook zien of je steen het ook echt is! Er zijn 
hele mooie, je moet maar eens kijken in groep 5. 
Dat is wel super leuk hè? Veel en vriendelijke 
groetjes Pipe Vonk!  
 
Floor van Lier: We zijn met de IVN naar het 
gemeentehuis geweest. We zijn daar naartoe 
gewandeld en bij het gemeentehuis moesten we met 
zijn tweeën een dier spelen. Ik had samen met Twan 
een dier gespeeld we waren een reiger we hadden 
een boekje en daar stonden opdrachten in maar je 
weet niet zomaar wat de antwoorden waren. Je 
moest het op zoeken in de zaal of op je 
informatieblad en er stond ook een doolhof. Er 
waren 25 dieren. Dit was het wel zo’n beetje. 
Groetjes, Floor. 

 
Loïs Sandkuijl: Juf Lineke was woensdag 21 maart 
bij ons geweest met haar baby Tibbe die was nog 
super klein. Maar wel heel lief. En toen hadden we 
een wensenboek voor Tibbe gemaakt en ook nog 
een slabbertje. En dat was heel leuk. Marc mocht 
het slabbertje geven. En daar was Tibbe blij mee. 
Maar toen juf Ans hem door de klas liet zien keek hij 
heel boos tegen ons. En dat was wel grappig ! En 
toen het bijna middag was kregen we ook nog 
beschuit met muisjes(blauwe muisjes)en dat was 
heel lekker. Maar dit was het voor vandaag maar 
weer. Gr. Lois Sandkuijl. 
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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 

Lepel ganzen 

De gemeente Veldhoven heeft geïnvesteerd in de  
St. Jan Baptist zodat de St. Jan Baptist een Brede 
School wordt voor kinderdagopvang, 
peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang, 
tussenschoolse opvang en onderwijs. Door de 
samenwerking met Nummereen Kinderopvang staat 
de soepele doorstroming van peuter naar kleuter en 
van de schoolse situatie naar de buitenschoolse 
activiteiten centraal. 
 
Vanaf begin februari is de verbouwing van start 
gegaan. In de huidige verbouwing worden naast de 
aanpassingen in de ruimtes voor de 
kinderdagopvang, ook de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd:  
• de klaslokalen worden uitgebreid met extra 

werkruimtes.  
• de keuken wordt zo ingericht, zodat ook 

leerlingen kunnen gaan koken.  
• de toiletblokken worden vernieuwd.  
• het gehele schoolgebouw wordt geschilderd.  
• er worden nieuwe vloeren gelegd.  
• er komen nieuwe plafonds en verlichting.  
• en St. Jan Baptist is in 2011 uitgerust met een 

zogeheten warmte-terug-win-installatie, die het 
binnenklimaat op school verbetert. 

 
De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de 
gestelde planning van de verbouwing niet haalbaar 
is gebleken. Onvoorziene omstandigheden en het 
inspelen op nieuwe kansen hebben mede geleid tot 
bijstelling van de opleverdatum. Daarnaast streven 
alle betrokkenen naar een kwalitatief hoog 
afwerkingsniveau.  
 
De opleverdatum is tijdens de bouwvergadering  
d.d. 27-03-2012 definitief vastgesteld op eind  
week 25.  
Dit betekent dat we tot aan de zomervakantie op de 
tijdelijke locaties gehuisvest blijven. 
Donderdag 28 juni is de doorschuifmiddag gepland 
voor de leerlingen uit groep 1 t/m 7.  
We zullen met alle leerlingen een kijkje gaan nemen 
in ons lege schoolgebouw aan de Oude Kerkstraat.  
Alle ouders zijn tussen 15.00 -15.30 uur welkom. 

Knutselen 
 

 
Wat heb je nodig:  
• Een houten lepel 
• Witte veertjes 
• Geel karton 
• Kartonnen bordje 

(klein) 
• Wiebeloogjes 
• Rood kleurpotlood 
• Zwarte stift 
• Lint 
• Gele spons 
• Lijm 
• Witte verf 
 
Neem de (pol)lepel en schilder deze wit. 
Knip een snavel en plak deze op de kop van de 
lepel. De wiebeloogjes kun je er ook meteen 
opplakken. 
Plak het kartonnen bordje op de steel.  
Plak links en rechts veertjes op als vleugels en 
versier de gans met extra veertjes op de kop en de 
buik. 
Knip voeten uit de spons en plak ze op. Laat alles 
goed drogen en kleur daarna de wangen rood en 
teken een mond met het rode kleurpotlood.  
Breng de neusgaten aan met zwarte stift en bindt 
als laatste de gans een mooi lintje rond haar nek. 

Opleverdatum uitgesteld 
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Uitslag kleur/knutselplaat van februari 2012;  
“Joey en Janneke Broeren” 

als iemand jarig is. Dat is natuurlijk ook leuk!
Janneke zit verder al op zwemles en is aan het leren 
om door dat diepe gat te zwemmen. 
Joey heeft al zijn a en b zwemdiploma. En doet ook 
aan Karate. Dat is niet gevaarlijk hoor, want je mag 
elkaar niet vastpakken zegt Joey. 
Janneke doet aan ballet bij Sidanza. Dat is 
kleuterdans en ze draagt dan altijd een wit pakje 
met een blauw rokje en pas geleden hebben ze nog 
een optreden gehad in de Muzenval in Eersel. Dat 
vond Janneke erg leuk. Ze deed toen het dansje van 
de olifant en nog veel meer leuke dansjes over 
dieren. Joey kijkt graag Disney XD en Janneke 

luistert graag muziek 
van Keet. Haar 
lievelingsliedje is 
Superkeet!. Ook vindt ze 
K3 en Ralph erg goed. 
Ze heeft Ralph zelfs ooit 
in het echt gezien bij de 
Makro. En weet je wie ze 
ook goed vindt? Tailor 
Swift. 
 
Joey wil later graag 
straaljagerpiloot worden 
omdat dat dat een snel 
beroep is en Joey houdt 
erg van snelle dingen, 
zoals Ferrari’s en 
motorcross. 
Janneke wil later liever 
ballerina worden. 
Ze lusten allebei graag 
pannenkoeken en friet 
en Joey houdt erg van 
stoofpotten. Hij probeert 
altijd ook nieuwe dingen, 
maar Janneke niet. 
Joey doet op 22 april  
zijn communie. Hij heeft 
zich al in de kerk 
voorgesteld, en toen had 
hij wel echt de bibbers!
Hij heeft een mooi wit 

communiepak met een echt stropdasje. In Steensel 
doen maar 2 kinderen uit zijn klas communie. 
Daarom sluiten ze aan in Duizel.  
 
De klas van Joey bestaat namelijk maar uit 9 
kinderen! Klein klasje hè? 
 
Maar dat vinden ze niet erg dat hun klasjes zo klein 
zijn. Het is natuurlijk ook wel heel gezellig! 
Zo, nu weet heel Oers wie onze prijswinnaars Joey 
en Janneke zijn. 
 
Bedankt voor het gezellige interview! 
 
Ik bedank oma nog voor de heerlijke soesjes en ik 
feliciteer Janneke en Joey met hun welverdiende 
prijs. 

Op een mooie lentedag vertrok ik om 15.30 uur naar 
de Nieuwe Kerkstraat 21A. Daar wonen opa Kees  
en oma Gerrie Vorstenbosch.  
 
Hun twee kleinkinderen Joey en Janneke hadden 
vorige maand meegedaan met de kleurwedstrijd en 
omdat deze kleurplaat zo prachtig mooi was 
ingekleurd, hebben ze allebei de prijs gewonnen! 
Een kadobon voor de speelgoedwinkel. Ik krijg 
lekker een glas cola en oma heeft voor heerlijke 
soesjes gezorgd. 
MMMM…wat waren die lekker zeg! Mama Renate is 
er ook bij tijdens het interview. 
Janneke is 6 jaar en 
Joey is 7, maar bijna 8 
en Janneke is 8 maart 
6 geworden. 
Ze logeren vaak bij opa 
en oma in Oers en dat 
vinden ze heel leuk!  
Ze zitten in Steensel op 
school. De school heet 
St. Lucij. Janneke in  
groep 2 en Joey in 4. 
Janneke is net pas jarig 
geweest en heeft toen 
heel veel leuke 
kadootjes gehad.  
Zoals ministeck van 
een balletdanseresje en 
met haar kinderfeestje 
was ze naar de 
Hooiberg in Bladel 
geweest.  
Ze heeft veel 
vriendinnetjes: Marloe, 
Gwen, Lotte, Fay en 
Anna en er waren  
9 kinderen op haar 
feestje geweest. Ook 
heeft Janneke al  
3 tanden eruit en al  
2 nieuwe grote 
mensentanden.  
Joey heeft een meester 
en een juf op school en zit naast Anne. Zijn 
vriendjes heten Menno, Dima, Lucas, maar Guus is 
zijn allerbeste vriend. Samen doen ze graag wat 
rondhangen, maar ook timmeren doen ze erg graag. 
En natuurlijk logeren bij opa en oma in Oers. Joey 
staat dan wel altijd heel vroeg op.  
Om 6 uur ’s morgens is hij dan al wakker. Want hij 
is, zoals hij zelf zegt, eenmaal een vroege vogel. 
Opa is ook een vroege vogel. Maar oma helemaal 
niet. Zij slaapt liever een beetje langer door en 
Janneke ook.Joey doet graag motorcrossen en hij 
rijdt ook wel eens quad op Lansard. Dat vind ik wel 
heel erg cool hoor!  
 
Janneke had op school nog haar verjaardag gevierd 
ook,maar daar mocht zij niet uitdelen. Dat doen ze 
niet op haar school. Daar deelt de juf snoepjes uit 
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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 1 mei 2012 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat April 2012’ en druk de pagina af. 
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De volgende kopijdatum is 
30 april 2012 

Agenda 2012 
April  
13 Ophalen plastic afval + groene kliko 
16 KVB: Schoonheidsspecialiste  

(Anne -Marie van Beers) 
17 KBO: Eten bij Crème de la Crème  
18 KVO: Lezing: Glimlach begint bij je voeten 

om 19.30 uur in d’Ouw School 
18 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in 

d’Ouw School 
21 + 22 Harmonie: concert in Schalm met  

Gerard v. Maasakkers 
25 KVO: Volksdans instuif te Oirschot  

20.00 uur in de Enck 
27 Ophalen plastic afval + groene kliko 
28 Ophalen oud papier 
30 Harmonie: opening Oranje Markt 

Oranje Markt 
  
Mei  
4 Dodenherdenking klokmonument 

Veldhoven 
8 KVO: Kringbedevaart te Meerveldhoven in  

H. Eik kerk om 19.00 uur 
9 KVO: Afsluitingsavond met BBQ bij het 

Geitenboerke 
11 Ophalen plastic afval + groene kliko 
12 TCO : Feestavond bij de Kers 
14 KVB: Moederdagviering 
17 KBO: Eten bij Hof van Holland 
22 KVO: Busreis naar de Floriade te Venlo 

vertrek om 9.00 uur vanaf het kerkplein 
25 Ophalen plastic afval + groene kliko 
26 Ophalen oud papier 
27 SJO: Pinksterfietstocht 
28 Harmonie: Pinksterconcert 
  
Juni  
1+2 Boergondisch Oers 
2 t/m 9 Week vd Amateurkunst (WAK) 
5 + 13 + 27 KVO: Fietsen vertrek om 10.00 uur vanaf 

het kerkplein 
6 KVB: Te voet met IVN naar ‘t Geitenboerke 
6 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in 

d’Ouw School 
7 Fietsen Alpe d’Huzes 
7 Rabobank Oerle/Wintelre: jaarvergadering 

in Gilde tent Wintelre 
8 Ophalen plastic afval + groene kliko 
9 + 10 KVO: Samenloop voor Hoop bij de 

Kempencampus 
10 Oerse Motor Toer Tocht 
10 Communieviering om 10.30 uur 
17 BIO: Gezelligheidstoernooi 
19 KVO & KVB: Fietstocht 
22 Ophalen plastic afval + groene kliko 
23 Ophalen oud papier 
23-24 TCO: Tieners4Tieners weekend 
24 St. Jansmarkt 

Juni (vervolg)  
24 Viering 100 jarig bestaan  

kerk St Jan de Doper 
25 KVB: Teaparty 

(Zomervakantie 30 juni t/m 12 augustus)  

Juli  
6 Ophalen plastic afval + groene kliko 

20 Ophalen plastic afval + groene kliko 

28 Ophalen oud papier 
29 Vak. progr. : Olympische dag 
31 Vak. progr. : Bobbejaanland 
  
Augustus  
1 t/m 3 Vak. progr. : Wandelen 
3 Ophalen plastic afval + groene kliko 
5 Vak. progr. : Vossenjacht en jubileumfeest 

voor kinderen/ouders/oud bestuursleden 
7 + 8 Vak. Progr. : Bivak Oerle 
7 t/m 9 Vak. Progr. : Bivak Valkenswaard 
9 t/m 12 TCO: Bivak 
10 Vak. Progr. : Jubileum afsluitavond 

17 Ophalen plastic afval + groene kliko 
19 TCO: Afsluitingsfeest 
22 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in 

d’Ouw School 
25 Ophalen oud papier 
31 Ophalen plastic afval + groene kliko 
  

September  
5 KVB: Lange fietstocht 
5 KVO: Gymmen in d’Ouw School om 9.00 

uur 
5 KVO : Openingsavond 19:30 d’Ouw School 
10 KVO: Volksdansen om 19.00 d’Ouw School 

14 Ophalen plastic afval + groene kliko 
19 KVO: Kienen om 19.30 uur in d’Ouw School 
22 Ophalen oud papier 
24 KVB: Kruiden maken 
26 KVO: IVN wandeling start om 10.30 uur bij 

Gasterij ‘t Dorpsgenot 
28 Ophalen plastic afval + groene kliko 
28, 29 & 30 Harmonie: Cult & Tumult 
  

Oktober   
3 KVO: Tombola avond 19.30 uur in  

d’Ouw School 
10 KVO: Bowlen, 19.30 uur in Flying Bowling 

10 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in 
d’Ouw School 

12 Ophalen plastic afval + groene kliko 



Foto’s: Willem Binnendijk en Adriënne v.d. Vorst. Kijk voor meer foto’s ook op www.willembinnendijk.nl en  
op de Facebook pagina van het Tiener Comité Oerle; www.facebook.com/tcoonline 


