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Redactie 
Ad Adriaans,, Bart van den Boogaard, Ine Loijen, Wim Luijkx,  
Milja de Jong-DuPuy, Marlène Snelders-Linssen,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel, 
Janine Zwerink- Nylunsing  

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. 

Inhoudsopgave 

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

Colofon 

de Run 5429 
Postbus 407 
5500 AK Veldhoven 

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

Verschijningsdata 2013 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

3 25-02-2013  11 (13-03-2013) 

4 01-04-2013  16 (17-04-2013) 

5 29-04-2013  20 (15-05-2013) 

6 27-05-2013  24 (12-06-2013) 

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

7 05-08-2013  34 (21-08-2013) 

8 02-09-2013  38 (18-09-2013) 
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BIO Valentijnsactie 

Op donderdag 14 februari is het weer 
valentijnsdag! En natuurlijk zullen de 
BIO-meiden zoals elk jaar de kou weer 
trotseren om langs de deuren te gaan 
met hun valentijnskoeken! 
Deze keer op valentijnsdag zelf tussen 
18.00 en 20.30 uur. 
Met de opbrengst kunnen ze leuke activiteiten 
blijven doen én lekker blijven korfballen! 
Lieve Oerlenaren; ook dit jaar hopen zij weer op 
jullie steun!  
Een leuk valentijnscadeau voor je geliefde of 
gewoon om lekker zelf op te peuzelen bij een kop 
warme chocomel... 

Oud ijzer 
Diegenen die 8 december 2012 oud ijzer aan de 
straat hadden staan zal het niet zijn ontgaan; wij 
zijn dat jaar niet langsgekomen. Niet zonder reden, 
uit veiligheidsoverwegingen hebben we destijds het 
oud ijzer ophalen geannuleerd. In verband met de 
voorspelde sneeuw en ijzel en de al gevallen sneeuw 
vonden we het niet verantwoord uit te rijden.  
Oud ijzer sjouwen is voor onze leden al zwaar en 
gevaarlijk werk zonder deze weersomstandigheden. 
We hopen natuurlijk op uw begrip voor onze 
beslissing. 
 
Op zaterdag 30 maart 2012 komen we alsnog bij u 
langs om oud ijzer op te halen. Dit is tevens het 
weekend dat de klok van winter- naar zomertijd 
wordt verzet. Dit wordt meteen het nieuwe 
traditionele weekend dat wij jaarlijks bij u 
langskomen:  

ZATERDAG 30 MAART 2013  
KLOK VERZETTEN? OUD IJZER BUITEN ZETTEN! 
 
We hopen op veel oud ijzer!  
Vriendelijke groeten van  
alle leden van rijvereniging St. Jan 

Collecte overgedragen 

Organisatie collecte 
Nierstichting in Oerle 
 
De organisatie van de collecte van de Nierstichting 
in Oerle is door mevrouw M. de Kort overgedragen 
aan de heer J.H.C. (John) Kelders, 
Zandoerleseweg 54,  
5507 NV Oerle,  
telefoon 06 - 5393 2738,  
e-mail john.kelders@12move.nl.  
 
De heer Kelders zal tijdig voor de collecte contact 
opnemen met de collectanten. De collecte vindt in 
2013 plaats van 15 t/m 21 september.  
 
Nieuwe collectanten kunnen zich altijd aanmelden bij 
de heer Kelders. 
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Gezocht: Boeken, platen en cd’s! 
 
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer 
voor de deur. Ook de Koers van Oers is weer van de 
partij met boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens 
een aantal boeken (géén encyclopedieën!) heeft 
liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
liggen die u nooit meer beluistert, dan kunt u ze 
altijd komen brengen of we komen ze bij u ophalen.  
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog 
iets hebben wat voor ons interessant is.  
De redactie van de Koers van Oers is er blij mee. 
 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of 
cd’s; neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, ( 040 - 205 32 38.  

Gezocht 

Potgrondactie 

Het is nog winter als ik dit schrijf, maar de 
temperatuur is van dien aard dat de sneeuw 
die buiten gevallen is, volop aan het smelten 
is. Toch kijken wij al een beetje vooruit naar de 
lente. Het seizoen dat dingen de kans geeft 
opnieuw te beginnen. En juist daarom wil ik u 
op attent maken dat Harmonie Sint Cecilia 
weer bij u wil aankomen met een 
grondverbeteraar, ofwel potgrond.  
 
Op zaterdag 2 maart is dé dag dat wij u een heel 
goed aanbod doen, om de lente goed in te zetten en 
alvast de grond waar uw nieuwe planten en bloemen 
in komen te staan, een goede bodem te geven.  
1 zak potgrond van 40 liter voor 4,= euro en  
3 zakken voor 10,= euro vinden wij een mooie 
aanbieding.  
 
Potgrond van een bekend landelijk merk (POKON), 
dat staat voor goede kwaliteit en geen “rommel” van 
een onbekende soort.  
 
U mag het alvast op uw 
kalender zetten dat wij vanaf 
ca 9.00 uur bij u aan de deur 
komen. 
 
Tot zaterdag 2 maart. 
Harmonie Sint Cecilia 
 
Tussen 9.00 en 13.00 uur ook 
af te halen bij: 
Constructiebedrijf Renders 
Oude Kerkstraat 61, Oerle 

(K)oers met namen 
Hierbij feliciteert de Koers van Oers 
Jo van Vlerken-Schippers met het verkrijgen van 
de titel”KVO erelid”. Die heeft ze gekregen ter ere 
van haar 60–jarig jubileum bij de KVO. 
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De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk: 
 
Aswoensdag – 13 februari om 19.00 uur: 
Eucharistieviering + askruisje: pastor J. van Doorn. 
 
Weekend van 16 – 17 februari : 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn.  
zo  09.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn  (Convocamus). 
 
Weekend van 23 – 24  februari : 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn  (The Unity). 
zo   09.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
 
Weekend van 2 – 3 maart: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 R. Malaka.  
zo   09.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 R. Malaka (St. Janskoor). 
 
Weekend van 9 - 10 maart: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 R. Malaka.  
zo   09.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 R. Malaka (Convocamus). 
 
Weekend van 16 – 17 maart: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 R. Malaka.  
zo   09.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 R. Malaka (Convocamus). 

 
INFORMATIEAVOND  

 
OP WOENSDAG 20 MAART  

 
OM 20.00 UUR 

 
IN DE H. JOZEFKERK 

 
VOOR ALLE PAROCHIANEN VAN DE NIEUWE 

PAROCHIE CHRISTUS KONING 

Parochieberichten: 

Overleden: 
† Ad van Selst, Clementinalaan 26 (76 jaar). 
 
Pastores: 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl 
Pater S.R. Malaka,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.  
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 
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Een bijdrage van Anouk van der Velden 
 
Deze maand ben ik degene die een recept mag 
insturen voor de Koers van Oers! Toen Myrthe 
Binnendijk mij vroeg of ik de Pollepel van haar over 
wilde nemen vond ik dit erg leuk. Ik heb gekozen als 
recept gekozen voor “Pastasalade met pesto”. 
Toevallig heb ik dit favoriete recept van mij 
gisteravond nog samen gegeten met Anne en 
Myrthe, echt heel erg lekker!  
 
Het klinkt misschien als een zomers recept, maar 
geloof me, dit kun je in de winter ook prima eten! 
Wat ook makkelijk is, is dat je het al van te voren 
kan maken als je weinig tijd hebt.  
 
Pastasalade met pesto (voor 4 personen) 
 
Benodigdheden: 
- 400 gram Penne 
- 300 gram gerookte kipfilet 
- 3-4 bosuitjeS 
- 1 komkommer 
- 1 bakje cherrytomaatjes 
- 1 bol mozzarella 
- 1 zak rucola 
- 1 potje groene pesto  (+/- 130gram) 
- bakje/zakje ongezouten notenmix/walnoten 
 
Bereidingswijze: 
− Kook de penne gaar in 8-10 minuten 
− Snijd ondertussen de gerookte kipfilet, bosuitjes, 

komkommer en mozzarella in kleine stukjes. 
− Halveer de cherrytomaatjes. 
− Hak de notenmix/walnoten eventueel in kleinere 

stukjes wanneer deze te groot zijn. 
− Giet de penne af en spoel deze af onder koud 

water. Zo gaat de penne niet plakken en koelen 
ze alvast af. Laat de penne goed uitlekken. 

− Doe de penne in een grote schaal en roer de 
pesto er doorheen totdat het goed verdeeld is. 

− Voeg dan de gesneden ingrediënten toe en 
verdeel deze er goed doorheen. 

− Voeg als laatste nog de rucola en notenmix/
walnoten toe. 

Ook erg lekker met stokbrood erbij. 
Eet smakelijk!! 
 
Aan wie geef je de pollepel door? 
 
Ik geef bij deze de pollepel door aan  
Mieke van Campen, om de eer nog even 
binnen de familie te houden! Ben benieuwd  
wat voor recept zij gaat aanleveren, want met 
kerst had ze een heerlijk voorgerecht 
gemaakt. 

Oersmakelijk 

Zoals bekend is het Steunpunt Mantelzorg elke 
werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur open voor 
informatie, ondersteuning, advies en een luisterend 
oor. U kan een afspraak maken of zo binnen lopen. 
Daarnaast organiseren we groepsactiviteiten. 
Hieronder het programma tot en met april 2013: 
 
Overzicht activiteiten januari t/m april 2013 
Steunpunt Mantelzorg 
 
08-01  Mantelzorgsalon Merefelt  14.00 - 15.30 uur 
14-01  Koffie met Kennis   10.30 - 12.00 uur 
22-01  Stoppen met piekeren  10.00 - 12.00 uur 
24-01  Inloop op het Steunpunt  10.00 - 11.30 uur 
31-01  Thema-schilderworkshop  13.30 - 15.30 uur 
05-02  Mantelzorgsalon Merefelt  14.00 - 15.30 uur 
07-02  Workshop ‘Plezier & Zorg’ 10.00 - 12.00 uur 
18-02  Informatie over belasting  14.00 - 15.30 uur 
28-02  Inloop op het Steunpunt  10.00 - 11.30 uur 
05-03  Mantelzorgsalon Merefelt  14.00 - 15.30 uur 
11-03  Koffie met Kennis  10.30 - 12.00 uur 
20-03  Paasdecoraties maken  10.00 - 11.30 uur 
28-03  Inloop op het Steunpunt  10.00 - 11.30 uur 
02-04  Mantelzorgsalon Merefelt  14.00 - 15.30 uur 
08-04  Koffie met Kennis  10.30 - 12.00 uur 
18-04  Ontdek herinneringskoffer  10.30 - 12.00 uur 
25-04  Inloop op het Steunpunt  10.00 - 11.30 uur 
 
Voor vragen, uitleg, demonstratie en/of 
meehelpen opstarten 
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven (SWOVE) 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag  
 (van 9 tot 12 uur of op afspraak) 
Adres: Burg. van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven 
Telefoon: 040-2 53 42 30 
E-mail: steunpuntmantelzorgveldhoven@swove.nl 
Internet : www.swove.nl 
 
ShareCare Zorgsite: 
Zorgsite is een handig hulpmiddel voor 
mantelzorgers. Het is een online omgeving die 
speciaal is ontwikkeld om zorgvragers en 
mantelzorgers te helpen bij het organiseren van de 
zorg en het communiceren hierover. De beschermde 
internetomgeving wordt u aangeboden door 
gemeente Veldhoven. Iedereen in Veldhoven die 
met familieleden en vrienden zorg en/of 
huishoudelijke taken voor zichzelf of een ander 
afstemt, kan dit nu gemakkelijker regelen via een 
besloten website: http://veldhoven.Zorgsite.nl. 
 
Voor vragen of overige informatie kunt u 
contact opnemen met de gratis ShareCare 
Helpdesk op 0800-0200115  
of mailen naar info@sharecare.nl. 

Activiteiten Mantelzorg 
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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 

4000 jaar Oerle (deel 8) 
Aspecten uit de geschiedenis van Oerle 
beschreven in 10 korte opstellen 
door Jacq. Bijnen 
 
 
Centrumfunctie van Oerle voor 
Kempenland 
 
In de loop van de 13e eeuw werd het hertogdom 
Brabant ingedeeld in vier districten, elk genoemd 
naar zijn hoofdstad: Leuven, Brussel, Antwerpen en 
’s-Hertogenbosch. Het district ’s-Hertogenbosch, 
Meierij van Den Bosch genoemd, was onderverdeeld 
in vier kwartieren, te weten: Peelland, Maasland, 
Oisterwijk en Kempenland. Voor het bestuur van elk 
kwartier (rechtspraak en handhaving van de orde) 
stelde de hertog een schout aan, somtijds bijgestaan 
door een rentmeester (eveneens aangesteld door de 
hertog). Over de periode 1000-1300 zijn slechts 
sporadisch gegevens beschikbaar en pas vanaf de 
14e eeuw kunnen we ons een globaal beeld vormen 
van de bestuurlijke ontwikkeling van onze dorpen. 
Voor wat betreft het bestuur van het kwartier van 
Kempenland wordt door verschillende historici een 
centrale rol aan Oerle toegedicht, maar bij 
natrekking blijken de opgevoerde argumenten 
hiervoor niet voldoende gewicht in de schaal te 
leggen.  
 
Bestuurlijk gezien ontstond er in de 14e eeuw een 
overzichtelijke situatie in de (Brabantse) Kempen. 
Daar de dorpen steeds meer te maken kregen met 
gezamenlijke belangen (vooral financiële), belegden 
de plaatselijke besturen met elkaar zogenaamde 
kwartiers- of landsvergaderingen. Hierin werden 
zaken van algemeen belang besproken, zoals het 
verbeteren van wegen en waterlopen, het bestrijden 
van schadelijk wild en de verdeling van de bijdragen 
van de oorlogskosten en -schattingen tussen de 
dorpen onderling. Gegevens over deze 
bijeenkomsten zijn echter pas bewaard gebleven 
vanaf eind 16e - begin 17e eeuw. Volgens een 
verklaring, afgelegd voor het corpus van Bladel  
(15 oktober 1640), werden deze vergaderingen 
altijd gehouden in de vrijheid Oerle, gelegen 
omtrent het midden van het kwartier van 
Kempenland.  

De rechten, privileges en gewoonten van de 
kwartiersvergaderingen werden in 1641 beschreven 
in een turbe (= getuigenis van meerdere personen), 
waarin bejaarde magistraatspersonen verklaarden 
dat de vergaderingen van het kwartier voorheen 
plaatsvonden in Oerle of Eindhoven.  
Dat er voorheen (vóór 1641) vergaderd werd in 
Oerle had vermoedelijk als oorzaak dat deze plaats 
vrij centraal gelegen was in de Kempen. 
Waarschijnlijk werden de kwartiersvergaderingen 
zelfs al eeuwen eerder in Oerle gehouden. Dit zou 
kunnen worden opgemaakt uit de hiervoor (zie: 
opstel 6, bij noot 21) genoemde verklaring van 28 
mei 1404, waarin onder andere valt te lezen dat de 
nieuwbenoemde stadhouder van Kempenland zijn 
aanstellingsbrief eerst in de vrijheid Oerle moest 
tonen voordat hij met de uitoefening van zijn functie 
mocht starten. Dit kan betekenen dat de 
kwartiersvergaderingen ook destijds al in Oerle 
plaats hadden gevonden en dat de benoemde zich 
daar aan de verzamelde vertegenwoordigers van de 
plaatselijke besturen van het kwartier moest 
voorstellen. 
 
Door sommige historici is het vergaderen in Oerle 
uitgelegd als het bewijs dat Oerle de status van 
hoofdplaats van Kempenland had. Hiervoor is echter 
geen verder reikend argument te vinden en  
bovendien bestond er geen eensluidende definitie 
van het begrip ’hoofdplaats’. 
Zeker vanaf het eind van de 16e eeuw werden de 
vergaderingen van het kwartier in Eindhoven 
gehouden en vanaf begin 17e eeuw ook in Oirschot. 
Wel vonden in Oerle ’voorvergaderingen’ plaats met 
de dorpen die vóór 1560 onder de bank van Oerle 
vielen (na 1560 de Oude Bank van Oerle  
genoemd). Eveneens was er de administratie 
ondergebracht, van de dorpen die gerechtigd waren 
in het gebruik van de ’Grote Aard van Oerle’.1)  
 
Misleidend ten aanzien van de vermeende ’titel’ 
hoofdplaats van Kempenland zijn enkele 
ongefundeerde passages in het werk uit 1610 van 
de ’historiograaf-chroniqueur’ J.B. Gramaye. In een 
beschrijving over de Kempen noemt hij Oerle de 
hoofdplaats van deze streek: Oyrlam Regionis caput 
directo (Hfdst. I, p. 91); even verderop (Hfdst. II,  
p. 96), aan het eind van de beschrijving over 
Oirschot, schrijft hij: ’Oirschot is beslist niet de 
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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

hoofdplaats van de Kempen, niet de eerste plaats 
maar zeker wel een van de eerste’. Hij vervolgt met: 
’We gaan nu naar de hoofdplaats Oerle, ….’ :  
Ad caput Oyrlam nunc tendimus, … ; en in zijn 
beschrijving over Oerle (Hfdst. III, p. 98): Oyrlae 
municipii totius Campiniae primarii (= Oerle een van 
de eerste plaatsen van de Kempen). Van deze 
tekstdelen geeft J. van Oudenhoven in 1670 een 
samenvatting in het Latijn met de vertaling in het 
Nederlands erachter. Hij maakt ervan: Kempiniae 
caput est Municipium de Oerl, habet sub se pagos & 
Dominia.: ’t Hooft van de Kempen is de Vryheyt van 
Oers, ende heeft onder hem Dorpen ende 
Heelijckheden’ (p.58).  
Met deze passage zette Van Oudenhoven drie 
eeuwen lang de historici, die over Oerle schreven 
met betrekking tot het onderwerp ’hoofdplaats’, op 
het verkeerde been.2)  
 
Alle beweringen over Oerle als hoofdplaats van de  
Kempen zijn te herleiden naar bovenvermelde 
citaten bij Gramaye. Deze teksten zijn tijdenlang 
kritiekloos als vaststaande feiten aangehaald.  
Gramaye kwam uit het centrum van Brabant. Daar 
was destijds ook niet erg duidelijk wat de hoofdstad 
was: Leuven, Brussel of Mechelen.  

Hij hanteert daarvoor vermoedelijk het criterium: de 
plaats waar de Staten vergaderen is de hoofdstad. 
Dit toegepast op de Kempen maakt Oerle 
hoofdplaats, omdat daar de kwartiersvergaderingen 
werden gehouden. Als van deze redenering wordt 
uitgegaan, dient over de organisatie van het 
kwartier iets bekend te zijn.  
De vroegste gegevens die hierover beschikbaar zijn  
bestrijken de periode van eind 16e tot in het begin 
van de 17e eeuw. Hoe, waar en of deze 
vergaderingen vóór die tijd plaatsvonden is tot op 
heden niet duidelijk.  
 
Toch onderscheidde Oerle zich van de haar 
omringende plaatsen, waardoor het meer was dan 
een gewoon dorp. Zo blijkt Oerle omstreeks 1340 
een centrale plaats te zijn geweest voor de 
hertogelijke financiële administratie.3) In het 
hertogelijk cijnsboek wordt de Meierij ingedeeld in 
kwartieren, er is sprake van Oisterwijk,  
Sint-Oedenrode en Oerle als centra van 
respectievelijk de kwartieren Oisterwijk, Peelland en 
Kempenland. In de financiële administratie wordt 
het kwartier Oerle de meierij van Oerle genoemd.4) 
Na uitgebreide bestudering van de relevante  
archiefstukken van vóór 1406 betreffende 
Kempenland sluit Ch. Kerremans zijn bevindingen 
echter af met de conclusie dat het bestuursgebied 
Kempenland mogelijk nooit een goed vastgestelde 
hoofdplaats heeft gehad. 5) 
 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Detail van een kaart uit 1536. Uitgave Jacob van 
Deventer in opdracht van Karel V, waarschijnlijk 
de eerste aardrijkskundige vermelding van Oerle 
op een landkaart. 
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Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid 
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse 
ondernemers om hun contactgegevens tegen een 
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar 
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.  
 
In de menubalk op de homepage staat een kopje 
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw 
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link 
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle 
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de 
homepage van www.oerle.info.  
 
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site 
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan 
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.  
We betalen hier onder andere de hosting en het 
onderhoud van de website van. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info 
of redactie@koersvanoers.nl 

Oerse bedrijvengids 
Oerle had in zekere zin wél een centrumfunctie, 
maar (slechts) voor de omliggende dorpen als  
centrum van recht en bestuur, verenigd in de 
schepenbank, en als trefpunt van handel (vanwege 
de markten die er werden gehouden). Hoe de rol 
van Oerle in de regio in elkaar stak ten tijde van de 
grondheerlijkheid van de familie van Oerle of 
daarvoor kunnen we slechts gissen, want hierover is 
niets bekend. 
 
1) Zie: Bijnen, J.F.C.M., Veldhoven, 4000 jaar 

geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven, 
Veldhoven en Zeelst, 2005, p. 73-74. 

2) Zie: Bijnen, J.F.C.M., Het veronderstelde belang 
van Oerle in de middeleeuwse Kempen II, in: 
Brabants Heem, 35 (1983), m.n., p. 116-118. 

3) De inning door een rentmeester in dienst van de 
hertog van de in 1340 gesignaleerde hertogelijke 
financiële administratie, die blijkbaar vanuit Oerle 
werd gevoerd, kan teruggaan op een privilege dat 
(omstreeks midden 13e eeuw) door de hertog 
aan een telg uit de familie van Oerle mogelijk 
was vergund ter compensatie van het verlies aan 
lokale macht, als gevolg van de verkoop van de 
allodiale goederen aan Postel. In 1283 fungeert 
Godefridus van Oerle als rentmeester van de 
hertog en nadien (zijn zoon ?) Marcelis van Oerle 
eveneens als hertogelijk rentmeester. (Niet uit te 
sluiten is dat deze administratie in haar 
oorsprong is te relateren aan een vorm van 
inkomsten, vóór 1254 door de familie van Oerle 
geïnd.) Na het uiteenvallen van de schepenbank 
van Oerle (in 1560) bleven de cijnsregisters van 
Zonderwijk, Meerveldhoven, Zeelst, Blaarthem, 
Knegsel en Oerle onder het ressort van de bank 
van Oerle, omdat de administratie hiervan 
moeilijk te splitsen was. 

4) Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief Leenhof 
van Brabant, nr. 2 (stootboek), fol. 48vo. 

5) Kerremans, Ch., Étude sur les circonscriptions 
judiciaires et administratives du Brabant et les 
officiers placés à leur tête par les ducs 
antérieurement à l’avènement de la maison de 
Bourgogne (1406), 1949 Bruxelles, p. 41. 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 
 Fax: 040 - 205 27 20 
Mob: 06 - 53647982 

Witte nog?  

Witte nog?  
Toen ze 
trouwden… 
 
Eind december 2012 was het zover: de 
tentoonstelling van “Witte nog? Toen ze 
trouwden…” zou in Dorpscentrum d’Ouw 
School van start gaan. 3 Dagen lang zouden 
(oud) Oerlenaren kunnen ervaren aan de hand 
van foto’s hoe een trouwerij vroeger (oudste 
foto dateerde van rond het jaar 1900) en er tot 
2000 uitzag hier in Oerle. Een verzameling 
foto’s die ontstaan is uit het aangeleverde 
materiaal voor het boek “Witte Nog?”. 
 
Door flink wat mensen is hard gewerkt om het totaal 
vorm te geven in het Dorpscentrum d’Ouw School. 
Er moesten namelijk zo’n 300 foto’s opgehangen 
worden! Van de bibliotheek Veldhoven mochten we 
panelen lenen maar dat bleek niet genoeg. Dus ter 
plekke moest er nog creatief worden gehandeld. Op 
het laatste moment kwamen er nog foto’s bij en 
zelfs toen de tentoonstelling aan de gang was, 
kwamen er nog foto’s bij! Natuurlijk zijn we 
incompleet geweest. Net als bij het boek is het 
vrijwel onmogelijk om iedereen te benaderen. Maar 
we zijn aardig in de buurt gekomen. Wij zijn dan ook 
heel blij met de medewerking van iedereen die een 
foto aan ons heeft geleend en willen iedereen dan 
ook hartelijk bedanken. 

Mede door alle input en alle hulp van de (oud) 
Oerlenaren, Dorpscentrum d’Ouw School, bibliotheek 
Veldhoven en de hulp van familie om alles neer te 
zetten, is de tentoonstelling een enorm succes 
geworden. We waren zelf overdonderd door het 
hoge aantal bezoekers. Hier hadden we niet op 
durven hopen. Bedankt iedereen! Tijdens de 
tentoonstelling kwamen er zelfs mensen tot de 
ontdekking dat ze familie van elkaar waren, werden 
er verhalen verteld over “vruuger” en werden 
herinneringen opgehaald. Heel bijzonder en dat 
maakt de tentoonstelling voor ons nog meer 
geslaagd als het kon zijn. 
 
Nogmaals: dank iedereen! 
 
Namens Historisch Oerle, 
Frans Loots, Ellie Schippers, Toos Senders en 
Bertina Senders 
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Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

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

Terugblik Oers 2012 

(door de drie wijzen van De Berkt) 
Eric 
Goedenavond dames en heren, daar zijn we weer. 
Alles goed met jullie? Tsjonge, tsjonge, wat hebben 
ze Oers toch op zijn kop gezet vorig jaar. Op een 
gegeven moment leek het wel of we in de Sahara 
zaten, met al dat zand. 
Wim  
Ja, en toen het wat geregend had, ging de jeugd 
aan die zandafgraving bier zitten te drinken. Gelijk 
hebben ze, hoe dikwijls maak je dat nu mee, een 
strand midden in Oers, en de kroeg op loopafstand. 
Aad 
Nu ligt er weer een bult zand, maar dan naast de 
kerk: D’n Oerse hoop, een soort grafheuvel met een 
gracht er om heen. Ze zouden wat meer water in die 
gracht moeten doen. Als het dan gaat vriezen, dan 
kunnen we daarop gaan schaatsen, en de Oerse 
short-track kampioenschappen organiseren. 
Eric 
Ja, dat lijkt mij wel wat. Trouwens, dat water 
kunnen we dan wel van de dorpspomp tappen, of 
zou daar ook die nieuwe Oerse likeur uitkomen? 
Wim 
Als ik mag kiezen, dan doe mij die Oerse likeur 
maar. Het is een levenselixer, wat niet alleen je ziel 
loutert, maar ook nog preventief schijnt te werken 
tegen allerlei duistere kwalen. Ik zal er eens eentje 
inschenken. 

Aad 
Ja, ik zag dat het kindje Jezus en de rest van 
Boergondisch Oers flink van die Oerse Hoop zaten te 
nippen met de Kerstmarkt. Volgens mij kun je in 
Oers geen gezonder gezelschap meer vinden. Wat 
zijn die zielen gelouterd zeg. 
Eric 
Bij die Kerstmarkt had de Koers van Oers een ham 
aan een galg opgehangen, en dan moest het publiek 
raden hoe hoog die ham hing, dat was dan de 
hamvraag. Zelden zo’n stevige en goed gebouwde 
galg gezien, echt vakwerk.  
Wim 
Sommige mensen dachten dat die ham van de 
Smickel kwam, van Adrie Ham, maar die kwam van 
de enige echte Oerse slager, Maarten van de Sande. 
Adrie Ham had de saté geleverd. 
Eric 
Saté? Jij bedoelt natuurlijk sáte, zo spreken de 
kenners dat uit. En die worstebroodjes, waar 
kwamen die vandaan? 
Aad 
Van Gert-Jan Verhoeven natuurlijk, van wie anders?  
Wim 
AH, en die andere prijzen voor de galg. Wie had die 
geschonken? 
Eric 
Doe niet zo onnozel Wim. Je zegt het zelf. AH, dat is 
John van Doormalen natuurlijk. De andere prijzen 
kwamen van Rene Schoones, van Intertoys. Nog 
bedankt alle donateurs.  
Aad 
Die Kerstmarkt was een groot succes hè? De 
harmonie kan er met groot plezier aan terugdenken. 
Er is weer een mooie traditie geboren in Oers. En 
druk dat het was, de tent zat vol en de kerk ook. 
Dat gebeurt niet elke woensdag.  
Wim 
Ja, en dan te bedenken dat het Bisdom in Den Bosch 
die kerk wil gaan sluiten. Stel je eens voor: het ene 
moment besta je 100 jaar, en de dag erna moet de 
kerk dicht. Dat is niet Bisdom, dat is Mis en Dom, en 
dat weten ze Donders goed in Den Bosch. 
Eric 
Weet je wie er nog meer een jubileum vierden dit 
jaar? 
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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 

Aad 
Dat waren er heel wat. Coconut is al 40 jaar actief in 
Oers en omstreken. Goed bezig mannen. Het 
vakantieprogramma bestond 50 jaar, net als Groen 
en Keurig. En kapper Van der Looij vierde zijn 75 
jarig jubileum, compleet met een prachtige 
verbouwing. Dat stond nog uitgebreid in de krant. 
Wim 
En een week later stonden Cis en Toos weer in de 
krant, nu met hun trouwfoto uit 1975. Ze zijn wel 
iets veranderd in al die jaren, vooral Cis, wat is hij 
veel haren kwijtgeraakt. 
Eric 
Zijn verstand laat hem ook af en toe in de steek, 
hoorde ik. Laatst wilde hij zijn hond uit gaan laten in 
Oerle-Zuid. Hij was al in de bocht bij René van der 
Mierden toen hij er achter kwam dat hij zijn hond 
vergeten was.  
Aad 
Ja, hij is ook de jongste niet meer………, zei de hond. 
Misschien moet hij eens koffie gaan drinken bij de 
wijkzuster. Dan kan hij gelijk zijn hersens na laten 
kijken door Berry en Vivian.  
Wim 
Die zijn goed bezig, die twee, alleen biljarten dat 
kunnen ze niet, ook al zijn er keus genoeg. Ze 
waren nog maar net begonnen in D’Ouw School of 
het biljart moest al opgeruimd worden. Dat zit nu 
onder de vloer in de grote zaal.  
Eric 
En die ontmoetingshekken in Oers met die mooie 
teksten, wat vinden jullie daar van? Persoonlijk had 
ik die tekst die nu bij de kerk staat, liever bij   
d’Ouw School gezien. 
Aad 
Wat staat er dan op dat hek bij de kerk?  
Eric 
Laten we delen. Dat vind ik uitstekend passen bij 
een rondje van Gidi hier, of niet soms? 
Wim 
Helemaal mee eens. Wij hebben nog een hele 
(Oerse) hoop te doen. By the way, Gidi heeft vorig 
jaar een lintje gekregen, weten jullie dat nog? 
Aad 
Ja, het had hare Majesteit vorig jaar behaagd om 
hem en nog 7 anderen in Oers te onderscheiden met 
Koninginnedag.  

En Harrie van Beers kreeg in maart de 
vrijwilligersmedaille in zilver van de Gemeente 
Veldhoven. De rest van Veldhoven kwam er een 
beetje bekaaid van af tussen al die onderscheidingen 
in Oers.  
Eric 
Weten jullie wat mijn goede vriend Jack Mikkers zei? 
Het druppelt een beetje in Veldhoven, maar het 
regent onderscheidingen in Oers. Mooi gezegd van 
Jack, ik denk dat ik me sterk ga maken voor zijn 
herbenoeming als burgemeester. 
Wim 
Ja, dat heb je in the USA ook mooi voor elkaar 
gekregen bij Barack Obama. Ik wist niet dat je zo’n 
grote invloed had op het wereldgebeuren. 
Aad 
Hij heeft met de Olympische Spelen zelfs nog een 
Whats Appke naar Epke Zonderland gestuurd in 
Londen. En dat hielp, want die jongen kreeg er 
vleugels van. 
Eric 
Wie er ook vleugels kreeg vorig jaar was Ton 
Binnendijk. Hij deed mee aan de beklimming van de 
Alpe d’ Huez, en hij vloog die bult op alsof het niks 
was.  
Wim 
Had hij ook aan d’n Oerse Hoop gezeten, of was hij 
bij Lance Armstrong langs geweest?  
Eric 
Nee hoor, hij was uitgezwaaid door een volle tent bij 
Boergondisch Oers, en dat heeft hem zo’n boost 
gegeven, dat wil je niet weten.  
Aad 
Ik denk dat de mensen dat wel willen weten Eric. Er 
waren weer prachtige op-tredens bij de Beach Party 
van Boergondisch Oers. Tina Turner was weer 
Rolling on the River, en Maarten Keeris en zijn 
meiden waren Sexy, and they knew it. 
Wim 
En Rob de Nijs zong als in zijn jonge jaren. Geen 
wonder dat hij een paar maanden later weer vader 
is geworden. Boergondisch Oers houdt je jong.  
Eric 
Dan is Wouter Verhoeven daar zeker ook geweest. 
Die ziet er nog steeds erg jong uit. Wat heeft hij een 
prachtige film gemaakt over de armoede in de 
wereld. Daar krijg ik nou kippenvel van. 
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Aad 
Waar je geen kippenvel krijgt, is in de kelder onder 
de basisschool. Wat is het daar lekker warm zeg. 
Alleen had Ad van Best hem wel wat dieper mogen 
uitgraven, want ik heb al een paar keer mijn kop 
gestoten. 
Wim 
Inderdaad Aad. Frans Loijen zei dat je gemakkelijk 
in die kelder kon staan, maar dat valt vies tegen. 
Misschien kan hij beter bukken, of heeft hij vroeger 
bij de nonnen op school gezeten?  
Eric 
Nee, dat was Sylvia Kristel. Die kon wel goed 
bukken geloof ik. 
Aad 
De school is mooi verbouwd, vinden jullie niet? Het 
kost een paar centen, maar dan heb je ook iets. 
Zullen we er trouwens nog eentje vatten. Hoop doet 
leven !! 
Eric 
En wat denken jullie van het bedrijvenhotel van 
Peter Jacobs op Zandoers, de uitbreiding van de 
Berkter Hoef, de bouw van Schippers Stop, de 
aanleg van de verlengde Oerse baan en de rotondes. 
Oers is aan het veranderen, mensen. 
Wim 
Ja, Martijn Tholen heeft ook al bijna geen koeien 
meer lopen. In plaats daarvan gaat hij alpaca’s 
houden.  
Aad 
Alpaca’s kun je die eten? 
Wim 
Ik denk het wel, maar het is Martijn toch echt om de 
wol te doen. Dat schijnt goed op te leveren. 
Eric 
Wat ook een paar centen kostte, was de 
beeldengroep met de pastoor op het Oerse 
kerkplein. Die was in eerste instantie zomaar van 
zijn sokkel gevallen. Gelukkig zijn er in Oers nog 
mensen die weten hoe het hoort, en nu staan ze 
weer hoog en droog over het kerkplein uit te kijken. 
Mooi hè? 

Wim 
Wat minder mooi is, zijn de vernielingen bij het 
pompoenenplezier vorig jaar. Gelukkig pikt Oers dat 
niet, want ze zijn begonnen met Buurtpreventie. 
Nog een paar straatcoördinatoren vinden, en het 
probleem is opgelost.  
Aad 
Laat ze dan ook eens kijken naar die brandstichting 
in de Janus Hagelslagstraat. Daar stond op 
oudjaarsdag de heg van Johan Segers in de fik, heel 
Oers liep uit. 
Eric 
Het is ook altijd iets met die straat, het lijkt wel of 
ze altijd in het brandpunt moeten staan. Dat kan 
toch niet alleen aan Karel liggen? 
Wim 
Ik denk het niet. Volgens mij ligt het aan de dames 
van de Hagelslagstraat. Die kunnen je gruwelijk het 
vuur aan de schenen leggen, zal ik maar zeggen. 
Aad 
Ik weet het niet, maar je weet wat ze zeggen: waar 
rook is, is vuur. En jongen, wat rookte het toch daar 
bij die heg. Wisten jullie trouwens dat elke hond in 
de Hagelslagstraat Fikkie wordt genoemd, dat is ook 
niet voor niks. 
Eric 
Genoeg gezeverd, we gaan er een eind aan breien. 
We moeten het trouwens nog hebben over de fusie 
van het Wijkplatform en OWWO. 
Wim 
Dat heeft toch lang geduurd hè, maar ja “goei werk 
hi tijd nodig” zei onze vader altijd. En Jos van Haren 
en Tiny Renders, dat is toch een ander koppel dan 
Mark Rutte en Diederik Samsom. 
Aad 
Gelukkig wel, Tiny en Jos, die flansen niet vlug wat 
in elkaar zonder er over na te denken. En dat blijkt 
ook wel, want er is nog niemand hoeven af te treden 
van de nieuwe Dorpsraad. 
Eric 
Vind je dat gek? Zijn ze al begonnen dan? En wie zit 
er trouwens in die Dorpsraad? 
Wim 
Dat is een zeer bekwaam gezelschap, met allemaal 
zeer bekwame Oerse mensen. Er zijn er ook enkele 
hier in de zaal. We zullen ze eens naar voren 
roepen, dan kunnen we ze even voorstellen. 
Aad 
Ok, in alfabetische volgorde hebben we dan: 
Jos van Haren, Frans Loijen, Wim Luijkx, Leo 
Sanders, Carla Schippers, Miranda van Vlerken en 
Harry van der Zanden. 
Eric 
Goed mensen, dat zijn ze dan, de zeven mensen die 
dit jaar de dorpsraad van Oers gaan vormen. Harry, 
mag ik jou het woord geven om iets over de 
totstandkoming van die dorpsraad te zeggen, en 
wellicht kun je dan daarna ook doorgaan met de 
bekendmaking van de Oerlenaar van het jaar. Daar 
ben ik ook benieuwd naar. 
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Nieuws van fysiotherapie 

Fysiotherapie praktijk Heikant-Oerle. 
 
Hee, denkt u, Heikant –Oerle? 
Jazeker, Heikant-Oerle. 
 
Omdat wij al veel mensen uit Oerle zien en 
behandelen en omdat er in Oerle een ontwikkeling in 
gang is gezet, om te komen tot een duidelijk 
herkenbare eerste lijn (huisarts, wijkverpleegster, 
fysiotherapeut) willen wij ons sterk maken om voor 
Oerle een herkenbare en laagdrempelige 
fysiotherapiepraktijk te worden. Een praktijk waar 
de Oerlenaren zich net zo thuis voelen als de 
Heikanters. 
 
En, mogelijk zit er meer in het vat. Er lopen al 
goede contacten met “Zorg in het dorp” en samen 
met hen bekijken we de mogelijkheden om de 
fysiotherapeutische zorg voor u nog beter geregeld 
te krijgen. Net als bij de wijkzuster zal dat niet van 
het ene op het andere moment geregeld zijn, dus u 
zult nog even geduld moeten hebben. 
Vooralsnog bent u van harte welkom in onze praktijk 
aan de Dommelshei 19 en…………………………,  
voor wie het nog niet wist:  
 

Als u slecht ter been bent, moeilijk vervoer 
kunt regelen dan komen wij naar u toe! 

 
Verder zijn wij het nieuwe jaar uitstekend begonnen! 
 
Want, vol trots kunnen wij u melden dat onze 
fysiotherapiepraktijk per 1 januari 2013 een PLUS- 
praktijk is geworden. Iets heel anders dan de PLUS-
supermarkt, maar wel weer grappig dat wij met 
onze PLUS praktijk tegenover de PLUS-supermarkt 
zitten. 
 

En wat is nu een  
PLUS-praktijk? 
 
Tijdens de Audit (een soort keuring) van Health Care 
Auditing (HCA) zijn alle bedrijfsprocessen, die 
relevant zijn voor de bedrijfsvoering, via objectieve 
criteria in kaart gebracht. Er is o.a. gekeken naar 
praktijkinrichting, patiëntveiligheid, hygiëne, 
kwaliteitsregistratie, patiënttevredenheid en de wijze 
waarop we onze manier van werken inzichtelijk 
maken. 
 
We hebben aangetoond dat we volgens de richtlijnen 
van het HCA keurmerk werken en daarmee een 
PLUS kwaliteit leveren aan de patiënten in onze 
fysiotherapiepraktijk. 
 
Tenslotte biedt dit keurmerk de selecte groep 
praktijken de kans productafspraken te maken met 
zorgverzekeraars. Achmea werkt bijvoorbeeld met 
resultaatafspraken voor orthopedische revalidatie bij 
Voorste Kruisband Plastieken, Nieuwe heupen en 
Nieuwe Knieën 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
namens Team Fysiotherapie Heikant, 
Martin van Dam / Michiel Knibbe 
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Het interview 

‘Ik wil iets voor  
de gemeenschap betekenen’ 

 
Vanaf het moment dat Jos van Haren in 1981 
in Oerle kwam wonen toont hij een grote 
betrokkenheid met het dorp. Vrijwel meteen 
stortte hij zich in het vrijwilligerswerk dat hem 
tot op de dag van vandaag een zinvolle 
tijdsbesteding oplevert. Tijdens de 
muziekavond op zaterdag 19 januari werd hij 
gekozen tot Oerlenaar van het jaar 2012. 
Door Ad Adriaans 

Jos is geboren in Velp, een klein dorpje vlakbij 
Grave. Ook in zijn jonge jaren deed hij al 
vrijwilligerswerk. Zo was hij toen al penningmeester 
van de plaatselijke volleybalclub. In 1981 
verhuisden Jos en zijn vrouw Kiek van Eindhoven 
naar Oerle. “We gingen toen wonen op de  
Nieuwe Kerkstraat 2.  

In 1998 betrokken we ons nieuwe huis aan de Welle. 
Ik heb altijd voor aannemers gewerkt, en wilde veel 
zelf doen aan het huis. Dat is me ook deels gelukt. 
Ik begon bij de aannemer als werkvoorbereider en 
ben er geëindigd als hoofd van de calculatieafdeling. 
In totaal heb ik voor drie aannemers gewerkt.” 
 
Tennisvereniging 
De plaatselijke tennisvereniging profiteerde als 
eerste van de kwaliteiten van Jos. “Mijn vrouw werd 
in 1980 lid, nog voor we hier kwamen wonen. Zo 
kon ze alvast kennismaken met de Oerlenaren. Ik 
sloot even later aan. Het tennissen gaat me niet zo 
goed af, maar organiseren des te beter. Zo werd ik 
al meteen gevraagd voor de technische en 
bouwcommissie. In 1983 openden we het eerste 
tennispaviljoen. In de periode dat ik voorzitter van 
de club was realiseerden we baanverlichting en 
uitbreiding van het aantal tennisbanen van vier naar 
zes.”  
 
Wijkplatform 
Rond de eeuwwisseling nam Jos zitting in het 
wijkplatform Oerle. “Er was een oproep vanuit de 
gemeente. In die tijd werkte ik halve dagen en ik 
had nog geen zin om achter de geraniums te gaan 
zitten. Ik wilde graag iets voor de gemeenschap 
betekenen. Zo ben ik er ingerold.” Zoals overal is 
ook bij het wijkplatform sprake van verloop. Dat is 
niet altijd een voordeel, volgens Jos. “Het werkt 
makkelijker als je een vaste kern hebt. Een goede 
bezetting is altijd lastig geweest. Het is wel vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend.”  
Gelukkig is er in de dertien jaar dat het wijkplatform 
bestaat al veel bereikt. ”In 2004 stelde het 
wijkplatform de wijkvisie ‘Oerle op weg naar 2015’ 
op. Hierin is opgenomen hoe Oerle er in 2015 zou 
moeten uitzien. Jos: “Daarin vroegen we al om 
starterswoningen en een woonvoorziening voor 
ouderen. Ook een woonzorgcentrum waarbij we het 
KI-gebouw als ideale locatie aangaven. Ook het 
ontlasten van de kern van verkeer is er in 
opgenomen. In 2006 kwam de gemeente met het 
plan Zilverackers naar buiten. Kort daarop namen 
wij het initiatief om een CPO-project voor de bouw 
van starterswoningen van de grond te krijgen. Dat is 
rond gekomen, maar toen werd het hele bouwplan 
door de Raad van State afgekeurd. Het gevolg was 
een vertraging van de procedure tot 2012.  

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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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

De aanleg van de Westelijke Ontsluitingsroute en de 
bouw van Oerle-Zuid was voor ons aanleiding om 
ook het centrum een facelift te geven. Net in die 
periode was het mogelijk om een provinciale 
subsidie te krijgen voor een dorpsontwikkelingsplan. 
Door de komst van de WOR zou het centrum een 
30-km zone worden. Hierop is het nieuwe centrum 
ook ingericht.  
Dankzij Tiny Renders van de Rabobank, het SRE en 
Streekplatform Boven-Dommel is de gemeente over 
de streep getrokken om medewerking te verlenen 
aan een dorpsontwikkelingsplan. In samenwerking 
met bureau LOS Stad-om-land uit Den Bosch en de 
participatie van de Oerlenaren is een prachtig plan 
tot stand gekomen. Na driekwart jaar ligt er nu een 
prachtig centrum.”  

www.oerle.info 
De in de wijkvisie opgenomen starterswoningen 
zullen binnen afzienbare tijd ook gebouwd worden. 
Ook de in de visie opgenomen ontlasting van de 
kern zal met de komst van de Westelijke 
Ontsluitingsroute realiteit worden. Ook was Jos met 
het wijkplatform onder meer betrokken bij de 
plaatsing van schuilhutten in het buitengebied en de 
lancering van de website www.oerle.info.  

Vanuit het jaarlijkse fysiek budget van het 
wijkplatform werd een financiële bijdrage geleverd 
waarmee onder meer speeltoestellen, verlichting 
langs de weg naar het voetbalveld en de verlichting 
van het kanon in Zandoerle mogelijk gemaakt 
werden. De laatste paar jaar fungeert Jos als 
voorzitter van het wijkplatform. 
Verder is de Oerlenaar binnen de werkgroep OWWO, 
die de belangen van de lokale verenigingen 
behartigt, en de Stichting Oerle 4000 al jaren 
vrijwilliger. Ook hielpen Jos en Kiek een aantal jaren 
bij het eetpunt van SWOVE bij Severinus.  
 
Zinvolle vrijetijdsbesteding 
“Het kost allemaal veel tijd, maar ik zie het als een 
soort hobby. Het is een zinvolle vrijetijdsbesteding.” 
Waarop ben je het meest trots? “Samen hebben we 
de leefbaarheid van het dorp de laatste tien jaren op 
een hoger plan gebracht. Diverse keren hebben we 
grote groepen mensen bij elkaar gebracht om over 
plannen te praten. Denk aan de herinrichting en 
Zorg in het Dorp. Leefbaarheid en sociale cohesie 
zullen de komende jaren een grotere rol gaan 
spelen. Er wordt een zwaarder beslag gelegd op de 
zelfredzaamheid in verband met een terugtredende 
overheid.” En wat staat er nog op de rol? 
“Momenteel zijn we vanuit het wijkplatform bezig 
met het opzetten van buurtpreventie in Oerle en  
met het project Zorg in het Dorp. De wijkzuster is 
daarvan een onderdeel. Verder zijn we nog steeds in 
gesprek met een projectontwikkelaar en de 
gemeente over een zorgcomplex en 
seniorenwoningen op het KI-terrein. We zien er 
graag een huisarts, fysiotherapeut, apotheek, 
prikpost, een klein zorgcomplex van zo’n veertig 
appartementen en een tiental seniorenwoningen 
verschijnen. Zo kunnen de Oerlenaren zo lang 
mogelijk zelfstandig in Oerle blijven wonen.”   
 
Heb je nog wel tijd voor hobby’s? “Jazeker. Naast 
het bezoeken van sportclub en –school doe ik aan 
tekenen en schilderen. Momenteel volg ik les in 
modeltekenen.” 
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Én zoals ieder jaar zullen er ook voor weer enkele 
gemotoriseerde, spectaculaire en leuke 
bezienswaardigheden te zien zijn. Die activiteit is op 
het veld tegenover de hal van Peelen, naast 
Zandoerleseweg 22.  
 

Verder zijn er leuke dingen zoals: 
- Zéér grote snuffelmarkt (bij de Dommelsche 
 Watermolen Oerle/Fam. Theeuwes ) 
- Leuke veldactiviteiten 
- Loterij met écht leuke prijzen 
- Grote feesttent met supergezellige (live muziek) 
- Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor 
 de kinderen 
- Ook de Koers van Oers is weer vertegenwoordigd 
 met de tradionele boekenmarkt.  
 Naast talloze boeken zijn er ook LP’s en CD’s te 
 vinden. 
 

Oerse Braderie 2013 

zondag 7 april 2013 
aan de Zandoerleseweg 
 
In Oerle is altijd wat te doen! En daar is het hele 
dorp het hele jaar mee in touw. En die spirit 
proberen we onze jeugd mee te geven, onderneem 
iets, bouw samen aan iets, have fun! 
 
Zoals iedereen weet organiseert het Tiener Comité 
Oerle jaarlijks de braderie in Oerle, een 
drukbezochte, superleuke en gevarieerde braderie. 
Volgens vele mensen uit de streek een van de 
leukste en gezelligste in de regio. Daar kunnen we 
trots op zijn in Oerle. 
 
Zandoerleseweg 
Doordat in het hele centrum van Oerle diverse 
wegwerkzaamheden worden uitgevoerd, is gekozen 
om de braderie dit jaar op de Zandoerleseweg te 
laten plaatsvinden. Er zullen kassa’s zijn ter hoogte 
van de Rabobank en ter hoogte van de nieuwe 
rotonde op de Zandoerleseweg, die tegen die tijd 
klaar zal zijn. Zoals gebruikelijk begint de markt om 
11.00 uur en duurt de markt tot 17.00 uur.  
 
Middeleeuwen 
Ook dit jaar gaan onze tieners weer een activiteit 
opzetten op het veld dat dit jaar naast de ‘oude hal’ 
van Peelen zal liggen ter hoogte van 
Zandoerleseweg 22. We duiken de Middeleeuwen in 
er is een roofvogelshow, er zullen enkele 
Middeleeuwse standbeelden zijn en er lopen op het 
terrein ook Middeleeuwse figuren rond. Verder is er 
natuurlijk weer live muziek in en rond de tent die 
ook op het veld staat.  

Oerle in Middeleeuwse sferen… 

Roofvogels 
uit de 
show 
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Overpeinzingen 

En dan wordt het weer lichter! 
 
Ja het is zover … de donkerste dagen hebben we 
gehad en langzaamaan beginnen de dagen weer 
lichter te worden. 
We hebben er allemaal naar uitgekeken denk ik zo. 
Want hoe mooi en gezellig de winter voor sommigen 
ook kan zijn … de meesten van ons verlangen toch 
meer naar de lichtere maanden van het jaar denk ik. 
Ik in elk geval wel! 
 
Natuurlijk zijn de dagen al gaan lengen meteen na 
de kerst, maar ja de eerste tijd is er eigenlijk nog 
wel heel weinig van te merken geweest. 
Met de sneeuw werd het anders. Zo’n witte deken 
op de aarde doet immers alles lichter en mooier 
lijken! 
En dan verdwijnt ook de sneeuw. 
De aarde komt terug zoals we haar kennen, 
weliswaar nog zonder bloemen en gebladerte, maar 
in de lucht hangt weer het gevoel van dat we de 
lente tegemoet gaan. 
 
De lente … waar de meesten van ons toch elk jaar 
weer reikhalzend naar uitzien. 
Wat zal het heerlijk zijn wanneer de eerste 
bloemknoppen weer tevoorschijn zullen komen en 
de zon weer kracht gaat krijgen! 
En daar zijn deze dagen dan heel duidelijk de 
voorbode van, want de dagen beginnen te lengen en 
dat is nu al heel duidelijk te merken. 
Wat zal het heerlijk zijn om straks weer zonder al 
die dikke winterkleren te kunnen lopen, 
sneeuwboots op te kunnen bergen en schaatsen in 
het vet te zetten. 
Ja ik weet dat de Elfstedentocht liefhebbers het hier 
helemaal niet mee eens zullen zijn, maar ik, ik houd 
nog altijd het meeste van de lente. 
En die komt gelukkig elke dag een dagje dichterbij! 
 
Ik krijg al zin om lentebolletjes in huis te halen en 
daarmee het lentegevoel in elk geval alvast in huis 
te hebben. 
En gelukkig zijn er bij de bloemist al voldoende 
bolletjes voorhanden. Dus … heel voorzichtig haal ik 
de lente binnen en geniet stilletjes van de geuren en 
kleuren die straks onze wereld weer zullen bereiken. 
 
Ach ik weet het wel, het is allemaal nog geen 
garantie voor een snelle lente, want de  
winter kan ons nog lang in zijn greep houden, 
maar de dagen lengen en worden lichter elke 
dag een beetje meer! 
Dat is een ding dat zeker is!!! 
 
Thea. 

Snuffelmarkt 
Hier willen we spullen verkopen 
die ons ter beschikking worden 
gesteld. Als je nog bruikbare 
spullen hebt, neem dan 2 weken 
voorafgaand aan de braderie 
contact op met Joep van Rooij  
(040-2053206). Dit jaar geven 
we u de mogelijkheid om 
ingeleverde voorwerpen voor de 
braderie die niet verkocht zijn 
aan het eind van de dag op te 
halen door degene die het heeft 
aangeleverd.  
 

Verkeersomleiding en overlast 
De braderie wordt gehouden aan de 
Zandoerleseweg, vanaf de Rabobank tot aan de 
nieuwe rotonde. Dit veroorzaakt enige overlast voor 
de bewoners aan de Zandoerleseweg en voor het 
verkeer. Het marktterrein (Zandoerleseweg) wordt 
zondag 7 april vanaf 6.00 uur tot 19.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt 
omgeleid. Wij vragen hiervoor uw begrip en danken 
u voor de medewerking.  
 
Dankzij uw hulp is het Tiener Comité Oerle ieder 
jaar weer in staat deze braderie te organiseren 
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan 
de tieners van Oers.  
TCO biedt de Oerse tieners al meer dan 10 jaar een 
gevarieerd activiteitenprogramma aan waarmee het 
verantwoordelijkheidsgevoel en hun 
gemeenschapszin wordt versterkt. Mocht u nog 
vragen hebben, neem dan gerust contact op  
 
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie 
Adrienne van de Vorst  
Tel: 040-2053265 

De buit is binnen 
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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 

Openbaar vervoer 

Buurtbus in Oerle! 
 
Tijdens de ‘Koffie met de Wijkzuster’ bleek dat er 
nogal wat onduidelijkheid is over het openbaar 
vervoer in Oerle. Veel mensen in Oerle denken dat 
de dichtstbijzijnde opstapplaats bij de rotonde aan 
de Platanenlaan is. Dat is niet zo. De buurtbus, lijn 
492 van Hermes, rijdt van Hoogeloon via Vessem, 
Wintelre en Oerle naar de rotonde aan de 
Platanenlaan. Deze buurtbus rijdt ook door naar het 
Citycentrum (Heemweg). Even winkelen in het 
Citycentrum is dus geen probleem, je bent er in 10 
minuten. Dezelfde bus rijdt ook regelmatig 
rechtreeks door naar het Maxima Medisch Centrum. 
Handig als je eens iemand wilt bezoeken of als je er 
zelf moet zijn. Er zijn maar liefst 4 bushaltes in 
Oerle: bij de Scherpenering, de Paleisstraat, de 
Boonberg en bij de Kerk. 
Deze buurtbus rijdt op maandag t/m vrijdag, maar 
niet op 30 april, 5 mei en andere officiële 
feestdagen. Een kaartje bij de chauffeur kost € 3,50. 
Je kunt ook betalen met de OV-chipkaart. Andere 
kaarten zijn niet geldig. 
 
De vertrektijden zijn als volgt: 
 
Oerle richting Citycentrum en Maxima Medisch 
Centrum Veldhoven: 
 
7.32 , 8.02, 8.58, 9.52, 10.52, 11.52, 12.52, 13.52, 
14.52, 15.52, 16.52, 17.52 uur 
De bus van 7.32, 8.58, 10.52, 12.52, 14.52 en 
16.52 uur rijdt als buurtbus 494 rechtstreeks door 
naar het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Je 
hoeft daarvoor dus niet over te stappen. Deze bus 
(lijn 494) rijdt ook nog door naar Knegsel, Eersel en 
Duizel. 
 
Als je naar Eindhoven moet, bijvoorbeeld naar het 
station, dan stap je over bij het Citycentrum 
(Heemweg).  

Je bent vanuit Oerle met de bus in 40 minuten op 
het Station in Eindhoven. Dat is inclusief 10 minuten 
wachttijd bij het overstappen. 
 
Als je naar Wintelre, Vessem of Hoogeloon wilt 
gelden de volgende vertrektijden: 
 
Oerle richting Hoogeloon  
 
8.21, 9.12, 10.12, 11.12, 12.12, 13.12, 14.12, 
15.14, 16.14, 17.14, 18.14 uur 
In Wintelre stopt de bus op de Biemeren, de 
Willibrordusstraat, Kekkeneind en Merenweg. In 
Vessem op de Jan Smuldersstraat, Wilhelminalaan 
en Hoogeloonseweg. In Hoogeloon stopt de bus op 
de Vessemseweg, Hoofdstraat en Valensplein. 
 
De vertrektijden van de bus vanaf de rotonde aan de 
Platanenlaan stonden al in de vorige Koers van Oers. 
Voor meer informatie kun je ook kijken op de 
website van Hermes: www.hermes.nl Je vindt er een 
handige reisplanner waar je vertrekpunt en 
bestemming kunt invullen. Met een druk op de knop 
zie je dan precies hoe je reis er uitziet en hoe lang 
het duurt voor je op je 
bestemming bent. 
Wij wensen u een goede reis! 
 
Harry van der Zanden 
Werkgroep 'Zorg in het Dorp' 
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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 

Week van de Amateurkunst 

Oproep aan alle amateurkunstenaars! 
 
Van 25 mei tot en met 1 juni 2013 vindt de 
derde editie van de Week van de Amateurkunst 
(WAK) plaats. De vorige editie van de WAK had 
ongeveer 4200 activiteiten met ruim 79.000 
deelnemers en trok een publiek van ruim 
300.000 bezoekers. Een goede basis om door 
te gaan. Inschrijven kan tot 1 maart 2013.  
De slogan is: ‘Kijk, Kunst!’  
 
De Week van de Amateurkunst is een 
ontmoetingsplek voor iedereen die in amateurkunst 
is geïnteresseerd, eraan doet of graag samenwerkt 
met verschillende partijen. Het is dé week waarin 
het plezier van amateurkunstbeoefening wordt 
gedeeld. Wie mee wil doen is van harte welkom. 
Amateurkunstenaars uit alle disciplines, individueel 
of verenigd, kunnen in deze week laten zien wat ze 
in huis hebben door middel van optredens, 
exposities, open repetities, workshops en 
kunstmarkten. Kunstencentra, individuele 
kunstenaars en amateurkunstverenigingen kunnen 
zich met deelname aan de WAK profileren, hun 
aanbod onder de aandacht brengen van lokale 
liefhebbers en nieuwe leden werven. 
Het is de bedoeling dat initiatieven voor activiteiten 
in die week van de amateurkunstbeoefenaars zelf 
komen. U bepaalt zelf wie, waar en wanneer gaat 
optreden of een expositie houdt. Denk ook eens aan 
een ‘open repetitie’ van uw koor of orkest of een 
‘open atelier’. 
Art4U Veldhoven stelt gedurende de hele WAK de 
lokalen, foyer en Grote Zaal voor activiteiten gratis 
ter beschikking. De bibliotheek en museum ’t Oude 
Slot in Veldhoven stellen ook gratis ruimten ter 
beschikking. 
WAK Nederland ondersteunt u. Er staat veel digitaal 
promotiemateriaal op de website dat naar 
persoonlijke voorkeur kan worden bewerkt. 
 
Coördinator in de gemeenten Bergeijk, Eersel en 
Veldhoven is Marco van Dulmen, tevens coördinator 
amateurkunst bij Art4U, muziek, dans, theater 
educatie. 
U kunt uw activiteiten aanmelden via het 
aanmeldformulier, dat u bij Marco kunt opvragen. 
Marco is per e-mail te bereiken op  
m.du@art4u-kunsteducatie.nl 
 
Op www.waknederland.nl vindt u meer informatie 
over de Week van de Amateurkunst. 

Alzheimer café Eersel 

In de zorg voor dementie is de huisarts de regisseur. 
Alle lijnen van behandeling, zorg en welzijn komen 
bij hem samen. Voor de persoon met dementie is de 
huisarts aanspreekbaar als eindverantwoordelijk 
hulpverlener. De huisarts bekijkt wat hij of zij zelf 
kan doen en waarvoor een doorverwijzing 
noodzakelijk is.  
 
In het komende Alzheimer café Eersel op 14 februari 
om 19.30 uur, zal dr. Hendrikx, huisarts in 
Dommelen, vertellen over de rol van de huisarts in 
het ziekteproces van dementie.  
Wat mag je wel en niet verwachten van je huisarts?  
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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) 

"Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor!" 
 
In de nacht van 16 op 17 maart 2013 heeft in 
Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze 
traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere 
Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds  
132 jaar. Uit de Overlevering: Deze processie is 
midden veertiende eeuw ontstaan als gevolg van de 
geschiedenis van een zieke man die in de 
Kalverstraat woonde. Nadat deze zieke de hostie 
(het Heilig Brood) had ontvangen, werd hij onwel. 
De zieke man kon de hostie niet binnen houden. Het 
braaksel kwam in het haardvuur terecht met het 
wonderbaarlijke vervolg, dat de hostie de volgende 
ochtend ongeschonden in de as van deze haard 
werd aangetroffen. De hostie werd door de 
verzorgsters van de zieke in een kist opgeborgen en 
de plaatselijke pastoor werd geroepen. Dit gebeurde 
tot drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in 
een officiële processie naar de parochiekerk 
overgebracht, de huidige Oude Kerk. Dit 
Eucharistisch wonder, geschied aan een zieke, heeft 
bekendheid gekregen onder de naam Mirakel van 
Amsterdam (1345). Sinds 1881 gedenkt de Stille 
Omgang in het centrum van de stad Amsterdam dit 
Mirakel in stilte en duisternis door een nachtelijke 
pelgrimage langs de route van 1345 en door 
Eucharistievieringen voor of na de Omgang. De 
Omgangers weten zich al biddend en mediterend 
verbonden met Jezus Christus die zich aan alle 
mensen van goede wil geeft als leeftocht voor 
onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse kerk de 
Eucharistie, om God dank te zeggen. Uniek aan deze 
pelgrimstocht die door het centrum van de stad 
trekt, zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk 
vertoon, het duistere uur en de zwijgende 
verbondenheid van de duizenden christenen.  
 

Stille Omgang te Amsterdam 

Elk jaar wordt aan de deelnemers voor deze nacht 
een speciale intentie aangereikt. Dit jaar: IK 
GELOOF IN GODS LIEFDE, DAAR GA IK VOOR  
Deze uitspraak is een eigentijdse vertaling van het 
levensmotto van Herman Schaepman (1844-1903): 
Credo, pugno. Schaepman was priester, dichter, 
theoloog en vooral vooruitstrevend politicus. Hij was 
vooraanstaand lid van de Tweede Kamer en speelde 
een beslissende rol in de katholieke emancipatie.  
 
Tijdens onze tocht door Amsterdam, een stil maar 
openlijk teken van ons geloof, roepen wij in gebed 
de Heilige Geest aan die ons zal helpen moedig en 
strijdbaar te getuigen van ons geloof in de Drie-ene 
God. We vragen ons biddend af hoe wij zelf in geloof 
kunnen bijdragen aan de heilsboodschap van onze 
Kerk: de boodschap van Gods liefde die ons laat 
delen in zijn goddelijk leven, tot in zijn eeuwigheid. 
 
Kring Eindhoven en omstreken 
Vanuit de regio Eindhoven verzorgt de kring 
Eindhoven e.o. de reis van en naar Amsterdam. 
Touringscars worden ingezet, die op zaterdag  
16 maart 's avonds omstreeks 21.00 uur zullen 
vertrekken vanaf een aantal opstapplaatsen in 
Eindhoven en omliggende plaatsen. De deelnemers 
vieren eerst samen de Eucharistie in de Krijtberg 
kerk te Amsterdam, onder leiding van Pastoor  
J. Goris, geestelijk directeur van ons gezelschap en 
pastoor te Eindhoven. Daarna gaan de deelnemers 
naar het Spui. Hier begint de Sille Omgang om  
ca. 02.00 uur en duurt zo'n drie kwartier. Omstreeks 
03.00 uur is de terugreis naar Eindhoven e.o. 
voorzien, zodat de deelnemers rond zes uur weer 
thuis zullen zijn. 
Deelnamekosten bedragen € 14,00 per persoon (dit 
is inclusief de jaarlijkse contributie à € 3,00). Bent u 
geïntresseerd om deel te nemen aan de Stille 
Omgang, dan kunt u zich tot 9 maart a.s. opgeven 
bij de plaatselijke broedermeester Bart Donkers, 
Oude Kerkstraat 13, 5507 LA te Oerle.  
 
Meer informatie 
Graag verwijzen wij ook naar de internetsite 
www.stille-omgang.nl. Op deze website vindt u alle 
informatie over het Mirakel, de route van de Stille 
Omgang. 
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Postzegelbeurs in Oerle 

Postzegelbeurs Veldhoven – Oerle 
 
Organiseert op elke 4e zondag van de maand een 
postzegelbeurs. 
 
Aanvang: 09:30 
Einde: 12:30 
Locatie: d’Ouw School  
Adres: Oude Kerkstraat 18, 5507 LC, Veldhoven 

040-2052490 
 
Entree: € 2 per persoon 
 
Handelaren zijn aanwezig. 
 
Organisatie in handen van Erik en Leo Tournoy  
(06-41479425/040-2431184) 
 
Email: postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl 

Agenda 2013 
− 24 februari 2013 
− 24 maart 2013 
− 28 april 2013 
− 26 mei 2013 
− 23 juni 2013 
− (juli en augustus vakantie) 
− 22 september 2013 
− 27 oktober 2013 
− 24 november 2013 
− 22 december 2013 

Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis 
organiseert in het winterseizoen 2012-2013 in 
samenwerking met Museum ’t Oude Slot een 
lezingencyclus met uiteenlopende 
heemkundige onderwerpen  
 
zondag 24 februari 2013   14.00 uur · entree 3 euro 
 
Brabantse akkers; gezegend land 
Creatief archeologisch onderzoek naar het gebruik 
en de beleving van de Oerlese akkers 
Johan Verspay 
In zijn lezing zal Johan Verspay, momenteel 
projectleider voor middeleeuws en nieuwe tijds 
onderzoek in Zuid-Nederland bij Diachron UvA bv, 
zijn publiek meenemen naar de Kerkakkers in Oerle. 

Aan de hand van de bijzondere vondsten laat hij 
zien hoe akkercomplexen zelf ook waardevolle 
historische bronnen zijn én hoe we door middel van 
creatief archeologisch onderzoek een inkijkje kunnen 
krijgen in de belevingswereld van een Brabantse 
plattelands-gemeenschap in de vroege Nieuwe tijd 
(1550-1700). 
 
Archeoloog Johan Verspay 
studeerde in 2007 af aan de 
Universiteit van Amsterdam 
op zijn onderzoek naar het 
Brabantse platteland in de 
Late Middeleeuwen en 
Vroege Nieuwe Tijd. Dit 
onderzoek zet hij voort met 
projecten in Veldhoven, Best 
en Tilburg.  
 
Het eerste deel van dit 
onderzoek is onlangs gepubliceerd als  
De archeologie van de Brabantse akkers. 

Lezing Johan Verspay 
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Verslag TCO - Voltage 

Voltage 
 
Donderdag 3 januari was het weer raak, het nieuwe 
jaar is net begonnen en we mochten weer mee. 
Deze maand was Voltage weer aan de beurt. We 
gingen ’s middags verzamelen op het kerkplein en 
daar begon alle gezelligheid al.  
We verlieten het mooie Oers en zo hup hup in de 
auto naar Tilburg 
Aangekomen in Tilburg, namen we plaats in de 
stoelen en kregen te horen wat we vandaag allemaal 
mochten doen: laserschieten, karten, sumo 
worstelen en bowlen. 
 
De groepen waren weer helemaal top geregeld, 
leeftijd, vriendengroep en leerjaar bij elkaar. Want 
met die mensen heb je toch het meeste mee. 

Het bowlen was een en al plezier! Gooien ging niet 
helemaal goed, missen ging mij dan ook véél beter 
af. Natuurlijk was de gezellige babbel er ook 
aanwezig: “Gezever en gezever de hulle dag dur, joa 
daar is tiener comité vur!” 

StichtingStichtingStichtingStichting

Laserschieten, dat is iets wat je mee moet maken. 
Rennen als een malle en zorgen dat je niet geraakt 
wordt. Het is een hele klus. Maar zoals ik al zei, het 
is iets wat je mee moet maken. 

Sumo worstelen is het grappigste en het warmste. 
Duwen en wringen, gooien en springen, en zorgen 
dat je op de ander gaat liggen en er lekker op gaan 
liggen of de ander van de mat afgooien. Het was een 
echte strijd om wie het sterkste is. Maar de 
krachtmeting klopte niet helemaal, want ik had niet 
gewonnen. 
 
Het karten vind ik altijd het leukste. Een beetje de 
scheurneus uithangen en gevaarlijk zijn. Linkse 
bocht rechtse bocht en BAM tegen de kant. Gelukkig 
dan wel weer met schrik verder rijden, maar dat 
hoort erbij. 

Tussen alle activiteiten door hebben we wat gegeten 
en gedronken en natuurlijk weer een hoop onzin 
verteld. 
 
In een zin: “Het was weer eens een topdag!” 
 
Pim Verouden. 
 
Meer foto’s op http://www.facebook.com/tcoonline 



23 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Verslag TCO Winterberg 

Zondag 27 januari gingen we naar Winterberg.  
Om 6:45 uur moesten we op het kerkplein staan om 
vervolgens ongeveer 3 uur in de bus te zitten.  

Om ongeveer half 11 kwamen we bij Winterberg 
aan. Nadat we allemaal onze ski’s en skischoenen 
hadden, zijn we naar de berg gegaan. Ik zat bij 
Sten, Geert en Max in het groepje en als begeleiders 
hadden we Joep en Martin. Sten had een 
snowboard, Geert, Max en ik, gingen op ski’s.  
De afdalingen gingen erg goed. Samen deden we 
wat sprongen, die we filmden met onze mobiels.  

StichtingStichtingStichtingStichting

De hele dag had het erg veel gesneeuwd. Dus 
hadden we genoeg verse sneeuw. Rond het 
middaguur hielden we even pauze en hadden toen 
een braadworst gegeten. Na de pauze zaten we in 
de lift en die deed het halverwege niet meer. 
Gelukkig was het een sleeplift en konden we gewoon 
uitstappen. Toen moesten we nog een stuk naar 
boven lopen om weer aan de andere kant te komen. 
Om 4 uur gingen we alle spullen inleveren en de 
andere groepjes weer ophalen. Om 6 uur zijn we 
weer vertrokken. Tijdens de terugreis was het erg 
druk. Er waren veel files dus waren we wel later 
terug dan gepland. Maar onderweg waren er leuke 
films te zien in de bus en dat was wel leuk. Heel de 
dag vond ik supervet!!! 
 
Groetjes Coen van Herk. 
 
Meer foto’s op: http://www.facebook.com/tcoonline 
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Kringkampioenen! 

In het weekend van 12 & 13 januari waren de 
laatste selectie wedstrijden dressuur voor 
kring Eindhoven.  
Hieruit zijn 4 kringkampioenen gekomen.  
 
Op zaterdag avond kwam de CDM1 aan start. 
Journey van Eerd reed met haar pony Sherlock een 
nette proef en werd hierdoor kringkampioen. Haar 
zusje Senna van Eerd werd reserve kampioen met 
haar pony Knegt’s Namara en is ook afgevaardigd 
naar de Brabantse kampioenschappen.  

 
Op zondag kwam als eerste Mandy van der Velden 
aan start. Met haar pony Sjimmie had ze de 1e prijs 
en met haar pony Swaka Swaka werd ze 
kringkampioen in de klasse AB. Hierna kwam Sophie 
Nouwens met haar pony Snoopie.  
Zij behaalde de 1e prijs en werd daardoor 
kringkampioen in de ABL2. Bovendien is ze met haar 
andere pony Ferry ook afgevaardigd naar de 
Brabantse Kampioenschappen in de DB.  

Danique van der Heijden had een supersterk seizoen 
achter de rug met bijna alleen maar 1e prijzen. Ook 
nu was ze weer 1e geworden met haar pony Lucky 
en dus ook kringkampioen in de CL2.  
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jan1.joosten@kpnplanet.nl 

BIO bedankt Oerle 

BIO heeft de RABO Verenigingsprijs 2012 gewonnen. 
De dameskorfbalvereniging kreeg op zaterdag  
19 januari tijdens de muziekavond in dorpscentrum 
d'Ouw School de meeste stemmen. Ze kon haar 
geluk niet op. De trotse voorzitter van BIO,  
Wil van de Vorst, nam de prijs in ontvangst. Hij had 
’t niet aan zien komen: ‘We zijn twee keer eerder 
genomineerd geweest.  
 
Beide keren hadden we veel BIO-meiden 
gemobiliseerd, maar grepen we toch naast de 
hoofdprijs. Door omstandigheden waren er deze 
keer niet zoveel korfbalsters in de zaal en waren we 
voor de stemming afhankelijk van anderen. En zie 
het resultaat! Dat geeft de Verenigingsprijs voor BIO 
extra veel glans: de Oerlenaren hebben voor ons 
gekozen. Dat hebben we dan ook de volgende dag 
op de publicatieborden laten zetten: BIO BEDANKT 
OERLE VOOR RABO V-PRIJS. Zet dat maar met 
grote letters in de Koers van Oers’, aldus de 
voorzitter. 
 
BIO won een bedrag van duizend euro. De tweede 
prijs van 250 euro was voor de werkgroep 'Zorg in 
het Dorp' die onder meer de komst van de 
wijkzuster naar Oerle mogelijk maakte. Een cheque 
van honderd euro ging naar de KVO. 

De winnaars van de Rabo Vereningsprijs 2012. 
V.l.n.r. K.V.O (€ 100), BIO (€ 1000) en Zorg in 
het dorp (€ 250). 

Elle en Journey kringkampioen 
springen 
 
Zondag 27 januari was de laatste selectie wedstrijd 
springen voor kring Eindhoven. 
Voor Elle van Mierlo van ponyclub De Hinnikers was 
het haar eerste wedstrijd 
seizoen springen met 
haar pony Apart. Het is 
nog een jonge wat 
onervaren combinatie, 
die nog veel moet leren, 
maar zeker op de goede 
weg zijn. Enthousiast zijn 
ze zeker en dit werd 
vandaag beloond door 
kringkampioen te worden 
in de klasse BB. Elle was 
dolgelukkig en straalde 
helemaal! 

Journey van Eerd was 
met haar pony Knegt’s 
Ismarboy al verzekerd 
van het 
kringkampioenschap, 
door al 3 keer eerder 
de wedstrijd op haar 
naam te schrijven. 
Ook nu reden ze een 
mooie wedstrijd die 
eindigde in een mooie 
2e plaats. Hierna 
werden ze gehuldigd 
als kringkampioen in 
de klasse DM. Ook 
Senna van Eerd met 
Knegt’s Namara en 
Michael van der Velden 
met Mazurka zijn 
afgevaardigd in de DM 
en mogen starten op 
de Brabantse 
kampioenschappen op 

23 en 24 februari in Roosendaal. In de DB startte 
Journey met haar andere pony Knegt’s Springlight. 
Ook met deze pony reed ze 2 nette foutloze ronden 
en eindigde ze op een 4e plaats. Ook deze 
combinatie is afgevaardigd naar de Brabantse 
kampioenschappen. 

Elle met haar pony Apart. 

Rabobank 
Verenigingsprijs 
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Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 

 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 

Speel-o-theek Bibelebonts 

Verstandig omgaan met uw geld: dat is van 
alle tijd! Leen duurzaam speelgoed tegen lage 
kosten bij speel-o-theek Bibelebonts 
(www.speelotheekveldhoven.nl) 
 
Overweegt u om verstandig om te gaan met uw 
speelgoeduitgaven? Natuurlijk!  
Het is al moeilijk genoeg om de financiën goed op 
orde te houden! Kies daarom voor speel-o-theek 
Bibelebonts in Veldhoven (Op de jeugdafdeling van 
de bibliotheek Veldhoven). Daar staat veel en nieuw 
speelgoed voor u klaar waarmee u de kinderen nét 
zo blij kunt maken! En na een tijdje spelen kunnen 
ze weer ánder speelgoed lenen. Bovendien blijft dan 
niet al dat niet meer gebruikte speelgoed thuis 
opgeslagen staan! Bibelebonts staat vól met 
speelgoed dat je kunt lenen want: …. spelen is fijn! 
 
Bibelebonts leent speelgoed uit, omdat ze het 
belang van spelen onder de aandacht wil 
houden.  
Volwassenen en kinderen kunnen het speelgoed 

uitproberen en daarmee een weloverwogen keuze 
maken. De meerwaarde van goed, leuk en 
gevarieerd speelgoed wordt dan duidelijk: het is een 
basisvoorwaarde om geconcentreerd bezig te 
blijven, het kan prima bijdragen aan de ontwikkeling 
van een kind. Het belang van spelen staat 
tegenwoordig onder druk en daarmee is de speel-o-
theek weer actueel. Met behulp van goed speelgoed 
leert een kind sociale vaardigheden, bewegen, 
praten en sorteren. Spelenderwijs komt dan het 
inzicht dat op school nodig is. 
 
Bibelebonts is een zelfstandige vrijwilligers-
organisatie, die is gevestigd op de jeugdafdeling van 
de bibliotheek. Leners kunnen er terecht op dinsdag- 
en vrijdagavond, woensdagmiddag en op 
zaterdagochtend. Kijkt u maar eens op de website: 
www.speelotheekveldhoven.nl. Op deze website 
staat de hele collectie speelgoed gefotografeerd en 
kunt u zien wat en hoe u bij Bibelebonts kunt lenen! 
 
Voor meer informatie kunt U bellen naar Annemieke 
Olijslagers (040 2541790) 
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Kruiswoordpuzzel 
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Uitslag kleur/knutselplaat van december 2012;  
“Kerststal” 

Deze maand woont de winnaar in dezelfde hoek als 
de vorige. En net zoals toen, wist ik waar ik moest 
zijn….nu alleen zorgen dat ik het juiste huisnummer 
noteer! De vorige keer zat ik er zes cijfers naast. 
De winnaar Jens Reuter woont op Boonberg 
nummer 4 en is 9 jaar oud. 
Uiteraard woont hij niet alleen in het huis. Naast het 
feit dat er zijn papa Rob en zijn mama Dorien 
wonen, zijn er ook nog broertje Tom en zusje Britte. 
 
Jens zit in groep 6 van 
de combinatiegroep 
5/6 en krijgt les van 
juffrouw Rachel en 
juffrouw Ans. 
Van hen krijgt hij 
leuke vakken, maar 
ook minder leuke. Hij 
vindt geschiedenis en 
natuur de leukste, 
maar heeft een hekel 
aan taal. 
Veel, zeg maar alle, 
vrienden die hij 
opnoemt zitten bij 
hem in de klas. Zo 
hebben we Stijn, 
Twan, Chris, Aron, 
Siegert, Stef en Mart. 
Zijn beste vriend is 
toch wel Stijn. 
 
Intussen komt mama 
met een rood hoofd 
binnengevallen…wat 
me brengt op het 
volgende. Hij is behoorlijk sportief die Jens. Hij doet 
aan voetbal en tennis. Jens heeft ook nog op judo 
gezeten, maar dat heeft hij laten vallen omdat het 
te druk werd. Voetballen doet hij nu 3 jaar, 
uiteraard bij RKVVO. Daar traint hij 2x per week en 
op zaterdag spelen ze een wedstrijd. In zijn elftal zit 
ook een klasgenootje en dat is Stef.  
Bij tennisvereniging De Korrel is hij ook al drie jaar 
lid, traint hij op dinsdag en speelt hij een wedstrijd 
op woensdag. Kan me het voorstellen dat het te 
druk werd om daarnaast nog aan judo te doen! Met 
al dat sporten moet hij goed eten. Het liefst eet hij 
spaghetti met spinazie, tosti en niet te vergeten 
frietjes met een frikandel. Als mama bami of 
boerenkool op het menu heeft staan dan is hij niet 
zo blij…dat lust hij niet. 
 
Als hij moet kiezen tussen tennis of voetbal, dan 
voetbalt hij het liefst denk ik. Hij speelt graag op de 
Playstation het voetbalspelletje FIFA 13. 
En wat ook helpt is het feit dat hij een seizoenkaart 
heeft van PSV. Elke twee weken gaat hij samen met 
zijn neef Sam van 10 naar de thuiswedstrijd. Hij 
heeft een mooie plek achter ’n goal weet hij te 
melden. Als hij zijn hobby goed kan volhouden, geld 
verzamelen, kan hij alles van PSV kopen.  

Dat is namelijk ook een van zijn hobby’s. En alles 
wat met leeuwen te maken heeft! Dat is zijn 
lievelingsdier. Nu zou je kunnen 
denken dat als Jens groot is, hij 
graag voetballer zou willen 
worden. Maar nee, hij wil graag 
archeoloog of dierenverzorger 
worden. Wie weet, wint hij nog 
eens iets in die richting. Tot op heden heeft hij een 

keer een 1e prijs 
gewonnen tijdens de 
clubkampioenschappen 
van De Korrel.  
En nog een prijs bij de 
carnavalsoptocht. 
Dit jaar doet hij niet mee 
aan de optocht. Maar dat 
is logisch aangezien het 
pak nog gekocht moet 
worden. Wat hij gaat 
worden is me nog niet 
helemaal duidelijk, maar 
dat zal ik vast zien als het 
zover is. Hij gaat zeker 
carnaval vieren weet Jens 
me te vertellen. En de rest 
van de vakantie gaat hij 
besteden aan uitrusten 
ervan. Vanmiddag doet hij 
dat nog niet. Want dan 
gaat hij met Chris en Rick 
sleeën op de berg bij hen 
achter. Achter op een 
terrein waar Chris en Rick 
wonen heeft de gemeente 
een soort parcours 

gemaakt waar ze o.a. lekker kunnen sleeën. 
Intussen zit hun hond Jane, een jack russel van 
bijna 14, me te porren om haar te aaien.  
Wat ik natuurlijk makkelijk kan doen onder het 
schrijven door. 
 
Jane is niet het enige huisdier dat ze hebben.  
Er staat ook nog een aquarium met vissen, maar dat 
aait zo moeilijk! Jens zou nog wel twee huisdieren 
meer willen hebben, alleen die komen er niet in zegt 
mama. Dat zegt ze overigens niet zonder reden.  
De ene past niet, dat is namelijk een leeuw. Het 
andere huisdier is een duitse herder. Hij wil die 
graag omdat oma die vroeger ook een had en die 
vond hij wel lief. Als we het over oma’s hebben, 
komen we vanzelf bij oma Oers. Die past dinsdag en 
donderdag op ze en zorgt dat ze op tijd gegeten 

hebben en weer op tijd op school zijn. 
Dat kan ze nog heel goed want ze 
wordt pas 68. Of hij bij of met oma 
veel naar de televisie kijkt weet ik 
niet, maar als hij thuis is kijkt hij 
graag naar de serie Geronimo Stilton.  
Daarnaast kijkt hij graag naar  
De Voice Kids en studio sport.  
Guus Meeuwis maakt volgens hem de 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

leukste liedjes. Hij gaat dan ook op 9 juni samen 
met mama naar het concert van Guus Meeuwis in 
het PSV stadion. De bofkont(en)! 
 
Tom, zijn broer, is nu aangeschoven en begint 
aanwijzingen aan Jens te geven over wat hij nog 
meer kan vertellen. Nou, dat heb ik geweten! 
Jens komt los en begint achtereenvolgens op te 
noemen: 
De leukste boeken? die van Geronimo Stilton.  
De leukste film de Lion King. Het leukste pretpark 
Disneyland Parijs, waar hij samen met zijn peetoom 
en peettante naar toe gaat. Wil ik ook nog een keer 
doen! Het lekkerste fruit zijn bananen. Groen vindt 
hij de mooiste kleur. De beste/ leukste voetballer is 
Mertens en qua tennis is dat Djokovic. Beste darter 
is voor hem Raymond van Barneveld. Als hij op een 
onbewoond eiland zou zitten nam hij eten, drinken 
en de Ipad mee. Waarop papa aanvult dat hij 
misschien ook een vriendinnetje mee moest nemen 
om ruzie mee te maken. Wat je er daarna nog meer 
mee kan doen houden we in het midden. Dan nog 
even wat familiezaken. Hij heeft 4 neefjes en dat 
zijn Sam, Giel, Teun en Daan. En hij heeft 1 nichtje 
en dat is Jil. 
 
Tot slot nog het woord aan mama om een 
beschrijving te geven van Jens:  
Hij is lief, sociaal, rustig (“op school dan hè”, zegt 
Jens zelf), een doorzettertje en sportief. En dat komt 
allemaal aardig overeen met hoe ik dit interview met 
hem heb mogen doen!  
Jens, bedankt voor de gezelligheid en veel plezier 
met je prijs. 

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

Elke maand hebben we het 
schoolnieuws. Hiermee zetten 
we elke keer 2 of 3 klassen 
van de basisschool een beetje 
in het zonnetje. 

Deze keer een foto impressie van wat 
groep 1/2 heeft gedaan.  
Hieronder tijdens de voorleesdagen, samen met de 
peuters. Door Maria word het boek “Nog 100 
nachtjes slapen” voorgelezen. Rondom het 
verhaaltje over de kikker uit het prentenboek 
“Kikker in de kou” hebben ze hen werkjes gemaakt. 
Het thema was winter. 

 

De geschilderde 
pinguïns 

Het vogelhuisje 
(linksonder) om de 
vogels de winter 
door te helpen. 
 
En uiteraard de 
sneeuwpoppen. 
Inclusief smurfen 
sneeuwpop. 
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Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 25 februari 2013 in de gele brievenbus,  
die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.  

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat februari 2013’ en druk de pagina af. 

 
Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 
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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 

De volgende kopijdatum is 
25 februari 2013 

2013 

Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Februari  
14 BIO: valentijnsactie 
15 TCO: Voorjaarsactiviteit 
15 Ophalen groene kliko en plastic 
18 KVB: opfriscurcus verkeer 
23  Ophalen oud papier 
24 Postzegelbeurs in d’Ouw School  

van 9.30u tot 12.30u 
  
Maart  
1 Ophalen groene kliko en plastic 
2 Harmonie: potgrond actie 
11 KVB: Paasworkshop 
15 Ophalen groene kliko en plastic 
16-17 Stille Omgang te Amsterdam 
22 TCO: Info-avond Braderie 
23 Ophalen oud papier 
24 Postzegelbeurs in d’Ouw School  

van 9.30u tot 12.30u 
29 Ophalen groene kliko en plastic 
30 Rijver. St. Jan: ophalen oud ijzer 
31 SJO: Paaseieren zoeken om 13.00 uur  

(voor kinderen t/m groep 4 basisschool) 
  
April  
7 TCO: Braderie 
9 KVB: Leolux rondleiding in Venlo  
12 Ophalen groene kliko en plastic 
15 KVB: Borstkanker informatieavond 
20 Ophalen chemisch afval  

8.30 uur - 10.00 uur kerkplein Oerle 
26 Ophalen groene kliko en plastic 
27 Ophalen oud papier 
27 Harmonie: Promsconcert in de Schalm 
28 Postzegelbeurs in d’Ouw School  

van 9.30u tot 12.30u 
  
Mei  
 KVB: Libelledag 
10 Ophalen groene kliko en plastic 
13 KVB: moederdagviering 
19 SJO: Pinksterfietstocht; inschrijven tussen 

13.00 uur en 14.00 uur. 
24 Ophalen groene kliko en plastic 
25 Ophalen oud papier 
26 Postzegelbeurs in d’Ouw School  

van 9.30u tot 12.30u 
  

Juni  
3 KVB: Heikant wandeling in Waalre 
7 Ophalen groene kliko en plastic 
7 + 8 Boergondisch Oers 
10 Ledenbijeenkomst Rabobank Oerle - 

Wintelre in tent Oerle 
11 KVB: fietstocht KVB/KVO 
21 Ophalen groene kliko en plastic 
22 Ophalen oud papier 
23 10e Oerse Motor Toer Tocht 
23 Postzegelbeurs in d’Ouw School  

van 9.30u tot 12.30u 
22+23 TCO: Tieners4Tieners 
24 KVB: Teaparty 
30 St. Jansmarkt 
  
Juli  
5 Ophalen groene kliko en plastic 
19 Ophalen groene kliko en plastic 
27 Ophalen oud papier 
28 t/m  
9 aug 

Vakantieprogramma 

  
Augustus  
2 Ophalen groene kliko en plastic 
8 t/m 11 TCO: Bivak 
16 Ophalen groene kliko en plastic 
24 TCO: Afsluitingsfeest 
24 Ophalen oud papier 
30 Ophalen groene kliko en plastic 
  




