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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 
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Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33 
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De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
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Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Hier is dan eindelijk de uitslag van 
ballonnen wedstrijd die traditioneel 
gehouden wordt met de St Jans markt 
in Zandoerle. 
De ballonkaartjes hebben er even over 
gedaan om terug naar Zandoers te 
komen en nog steeds komen er kaartjes 
binnen. 
Maar die hebben pech, ze zijn te laat, 
de uitslag is bekend en de prijs winnaars hebben 
hun prijs al ontvangen. 
Er zijn 60 kaartjes terug gekomen, waarvan 52 uit 
Duitsland, 6 uit Nederland, 1 uit Polen en 1 helemaal 
uit Noorwegen. 
Dat is dan ook meteen de winnaar, deze ballon was 
van Sabrina Sanders uit Veldhoven. 
Tweede is de ballon uit Polen en deze was van Dvon 
uit Sterksel. 
En derde is geworden een ballon die 720 km 
Duitsland is in gevlogen en die was van Indy uit 
Eindhoven. 
Volgend jaar weer allemaal meedoen; wie weet gaat 
jouw ballon dan het verst. 
 
Margriet van Beers  
namens Buurtvereniging Zandoerle. 

Uitslag ballonnenwedstrijd RKVVO F4 kampioen 

De voetballertjes van RKVVO F4 mogen zich officieel 
de eerste kampioen van het seizoen noemen. 
RKVVO F4 lag vanaf de eerste wedstrijd op 
kampioenskoers, de spelers wonnen tot nu toe elke 
wedstrijd. 
De platte kar heeft inmiddels de rondgang gehad. 

Het team bestaat uit:  
Mitchell Berkers, Rowin Gabrielse,  
Thijme van de Goor, Willem Huijbers,  
Collin van Knegsel, Cedric Louwers,  
Sando Maldorano, Noah van de Sande en  
Joep Verhoef 

Snerttocht 2009 

Zondag 11 januari 2009 is het weer zover, 
dan kan iedereen die zin heeft in een 
winterse wandeling deelnemen aan de 
Oerse snerttocht.  
De snerttocht wordt zoals vanouds georganiseerd 
door Stichting Jeugdbelangen i.s.m. dorpscentrum 
d’Ouw School. Het wordt een leuke wandeltocht van 
± 8 km geschikt voor jong en oud, uitgezet en 
verzorgd door het Tienercomité. Bij de rustpost kan 
er genoten worden van een lekkere kop 
chocolademelk, koffie of thee. 
 
Inschrijven kan tussen 13.00 en 14.00 uur bij  
d’Ouw School. Deelname aan de snerttocht is 
gratis voor alle kinderen onder de 6 jaar, kinderen 
tot 12 jaar betalen €1,- en v.a. 12 jaar €1,50.  
Na afloop staat er in d’Ouw School voor alle 
deelnemers een heerlijke kop snert klaar. 
Aansluitend zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden. 
 
Wij rekenen natuurlijk weer op een grote opkomst 
en wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe en 
tot ziens bij de snerttocht op  
zondag 11 januari 2009. 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Kerststal op het Gèment 
Zoals al vele jaren wordt ook dit jaar op het Gèment 
in Zandoerle een kerststal neergezet. Deze kerststal 
is door de inwoners van Zandoerle zelf gebouwd. 
Ook alle beelden zijn door de Zandoerlenaren 
gemaakt. U kunt deze stal bezichtigen vanaf  
15 december 2008 tot en met 7 januari 2009. 
De openingstijden zijn van 9.00 uur tot 21.00 uur.  

(K)Oers met name(n) 

Zaterdag 29 november jl. heeft 
Harmonie St. Cecilia op het 
concours genoeg punten weten 
te halen om in de 1ste divisie te 
blijven, wat dus betekent dat zij 
de eerste prijs hebben weten te 
halen. 
 
Wij willen hierbij de Harmonie hartelijk feliciteren 
met deze knappe prestatie. 
 
De redactie van de Koers van Oers. 
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Gezocht: Boeken, platen en cd’s! 
 
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer 
voor de deur. Ook de Koers van Oers is weer van de 
partij met boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens 
een aantal boeken heeft liggen die u weg wilt doen, 
of cd’s en platen heeft liggen die u nooit meer 
beluistert, dan kunt u ze altijd komen brengen of we 
komen ze bij u ophalen.  
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog 
iets hebben wat voor ons interessant is. De redactie 
van de Koers van Oers is er blij mee. 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of 
cd’s;  
neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, ( 040 - 205 32 38.  

Gezocht 

Te koop: Kerstbomen 
 
Uitzoeken, groot en klein, € 10,-- 
Bij W. Janssen, Paleisstraat 25 in Oerle 

Te koop aangeboden 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers/Schoolkoers, dec. 1984 
 
Kinderkorenfestival. 
 
Wij gingen met de auto naar de kerk. Want het 
begon om twee uur. En toen we daar waren 
moesten we naar de kerk. Sommige kinderen waren 
er niet, maar de meesten wel. We kregen een 
blaadje waar de liedjes op stonden. Dat waren maar 
drie liedjes. Het eerste was het zomerliedje, het 
tweede was de roos, het derde in Nazared spelden 
een man. Dat hadden we gezongen en toen moesten 
ergens gaan zitten want het was pauze. Daarna 
mochten we gaan drinken. Sommige hadde foto,s 
gekocht maar de meeste niet. Toen gingen we weer 
naar voren, want alle kinderkoren moesten naar 
voren komen. Ale lu ja zingen en dat hadden we 
gedaan en toen klappten iedereen die in de kerk 
waren voor alle kinder koren. 
 
Van Belinda van Loon. 
 
 
Het kinderkorenfestival. 
 
Op zondag 25 november gingen wij met ons koortje 
naar Veldhoven voor het kinderkorenfestival. Er 
waren 6 kinderkoren. Om half 2 vertrokken wij bij 
de kerk. Vele moeders en vaders brachten ons weg. 
En om twee uur begon het festival. De grote kerk 
van Veldhoven zat vol met mensen die kwamen 
luisteren. Ons koortje was het eerste aan de beurt. 
We zongen drie liedjes het eerste heette het 
zomerliedje, het tweede de roos en het derde met 
de muziek mee. Dit zongen wij allemaal onder 
leiding van Rianne vd Wal. Na ons kwam het 
kinderkoor Deker, ,t Selster jeugdkoor, de 
Kapelzangertjes, het Brembochtkoor en als laatst 
Gendriaantjes. Het was een fijne middag en wij 
hadden erg goed gezongen stond op het rapport. En 
ons mam had een bandje besteld dat hebben we 
maandag gekregen en dat vind ik fijn. 
 
Van Anne-marie van Beers. 

Toneel in Zeelst 

Zusters in zaken. 
 
Al voor de 28e keer brengt de toneelclub van 
buurtvereniging het “Muggenhol” in Zeelst een 
blijspel of klucht op de planken. 
 
Het is dan echt een avond genieten van onvervalst 
amateurtoneel met Zeelsters en Oers dialect. 
Dit jaar spelen ze ‘Zusters in zaken’, een blijspel 
met veel humor en komische effecten.  
Het blijspel is te zien in de zaal van de 
handboogvereniging, Blaarthemseweg 84 in Zeelst 
op 24 en 25 januari 2009. Van te voren reserveren 
via telefoonnummer ( 040-2530906. 
De spelers van buurtvereniging “Muggenhol” heten u 
van harte welkom. 
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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 
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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

Torenfeesten in Dickensstijl 

Torenfeesten in Dickensstijl in Wintelre 
 
Op zaterdag 20 december en zondag  
21 december 2008 wordt in Wintelre rondom 
de 150 jarige Kerktoren een feest in 
Dickensstijl gehouden. 
 
Charles Dickens leefde van 1812 tot 1870 en is de 
bekendste en invloedrijkste Engelse schrijver uit de 
19e eeuw.  
De sprookjesachtige wereld die Dickens beschreef 
was vooral de wereld van zijn vroegste jeugd. Het 
feest in Dickensstijl is de gelegenheid om een groot 
aantal personen uit de boeken van Dickens te 
ontmoeten! De Victoriaanse tijd is een tijd van grote 
sociale tegenstellingen, van rijkdom maar ook van 
grote armoede. 
 
De organisatie is volop bezig met het invullen van 
het programma. Er zijn al enkele decors gereed en 
er zijn 200 stuks kleding gehuurd of gemaakt, om 
de sfeer van 150 jaar geleden volledig tot zijn recht 
te laten komen. 
 
Op zaterdag 20 december om 14.00 uur zal op 
spectaculaire wijze een feestelijke vlag uit de 150 
jarige kerktoren worden getoverd. Daarna zal tot 
circa 20.00 uur een fantastisch evenement 
plaatsvinden in de straten rondom de kerk. 
 
Op 21 december zal om 12.00 uur het festijn weer 
beginnen en tot 17.00 uur bent u die dag welkom 
om te komen genieten. 
 
Wat bieden we? 
Door een grote toegangspoort met poortwachters 
betreedt u een wereld van 150 jaar terug. 
 
U loopt door de straten en ziet onderweg het 
optreden van een muziekensemble, een 
ganzenhoeder, jachthoornblazers of een optreden 
van een dansgroep van 150 jaar geleden.  
U gaat in een oude schuur fietsen zien die nog niet 
voorzien zijn van een ion-batterij. 
Voor de oude pastorie kunt u Sowerberry, de 
doodgraver rond zien dolen. Loop door de pastorie 
en laat u verrassen. 

In de volgende straten komt u vele personages uit 
de Dickens verhalen tegen:  
David Copperfield de hoofdpersoon uit het 
gelijknamige boek, Scrooge de onvriendelijke 
gierigaard, de bende van Fagin, een bakker met zijn 
vrouw, emigranten want het waren zware tijden, 
aardappel poffers, een bedelaarsgroep, kwakzalvers, 
een begrafenisstoet, een heuse veldwachter, 
vrouwen die voor stemrecht demonstreren, een 
fotograaf die u graag op de foto zet, dames van 
lichte zeden, repende en knikkerende kinderen, een 
schoorsteenveger, schoenpoetsers, deftige dames 
en heren, meisje met kerstboom, ontredderde bruid, 
een deftig gezin, etc. 
Inmiddels bent u ook een zanggroep gepasseerd die 
prachtige Christmas Carols ten gehore zal brengen. 
Tevens heeft u kunnen zien hoe 150 jaar geleden de 
was gedaan werd.  
Onderweg heeft u de mogelijkheid om een heerlijke 
kop punch, chocola, soep of wafels te nuttigen, 
mogelijk heeft u zelfs een vers gerookte paling 
weten te bemachtigen.  
Tenslotte komt u in de tent. Rust daar even uit, 
mogelijk bent u er getuige van dat taxateur 
Swagemakers, gecertificeerd register taxateur in 
kunst, antiek en inboedelgoederen, een kunstwerk 
ontdekt. Ook uw eigen meegebrachte zaken kunt u 
voor € 3,- laten taxeren. Dus ga eens snuffelen op 
uw zolder, schuur of garage!  
 
Na even gerust te hebben en van het varken aan het 
spit of een drankje te hebben genoten gaat u 
natuurlijk de kerk binnen. Daar kunt u meer dan 
100 kerststallen bewonderen en onderin de jarige 
Toren heeft de heemkundevereniging een sfeervolle 
tentoonstelling ingericht. 
Voldaan gaat u huiswaarts of loopt u nog een rondje 
in de Dickenswereld. 
 

Zaterdag 20 december van 14.00 tot 20.00 uur 
Zondag 21 december van 12.00 tot 17.00 uur. 

Entree € 2,- voor volwassenen en  
kinderen boven de 12 jaar. 

 
Tevens zijn we nog op zoek naar standhouders die 
ambachten of producten verkopen die passen in de 
stijl van dit weekend! Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de heer J.W. van de Sande, telefoon 
( 040 - 2051347. 
 
Voor meer info: www.wintelre.info 
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Kortingsbon Torenfeesten 

Bijdrage RKVVO 

Hier volgt na lange tijd weer eens een bijdrage van 
RKVVO, de Oerse voetbalvereniging met ongeveer 
850 leden. De laatste keer dat onze vereniging van 
zich liet horen in de Koers van Oers was tijdens de 
voorbereidingen op ons 60-jarig jubileum dat 
plaatsvond in 2002. Ik zal er dan ook niet omheen 
draaien...., RKVVO is het het recente verleden 
regelmatig verweten dat zij te weinig deelnamen 
aan Oerse activiteiten en te weinig betrokkenheid 
toonde bij Oerle Wordt Weer Oers, verwijten die 
zeker niet onterecht zijn, maar die ook nadere uitleg 
verdienen. 
  
RKVVO is een grote voetbalvereniging geworden, 
voornamelijk dankzij de wijken Heikant en Kelen.  
Dit houdt in dat ons ledenbestand voor 90% bestaat 
uit "niet Oerlenaren". Daarnaast bestaat ons 
ledenbestand voor ongeveer 70% uit jeugdleden. 
Waarschijnlijk is het zo dat de "niet Oerlenaren" 
weinig betrokkenheid hebben bij Oerse activiteiten 
en helemaal geen betrokkenheid hebben bij OWWO. 
De "Oerse jeugd" zie ik wel altijd zeer actief 
meedoen met de activiteiten van OWWO, bij de 
"Veldhovense" Oerse jeugd is dit al beduidend 
minder. 

Van ons bestuur wordt verwacht dat we wat vaker 
onze neus moeten laten zien bij Oerse 
aangelegenheden. Persoonlijk vind ik dat ook, wat is 
er leuker en gezelliger dan een "potje bier drinken" 
met Oerse/Veldhovense mensen, tijdens een leuke 
activiteit. Omdat wij een grote vereniging zijn wordt 
er ontzettend vaak en op veel plaatsen acte de 
presence verwacht van RKVVO. Helaas hebben wij, 
net zoals veel verenigingen, een tekort aan 
vrijwilligers. Er wordt daardoor teveel verwacht van 
bestuurs- en commissieleden. 
  
Toch gaan wij de handschoen oppakken. Ondanks 
enkele hierboven vermelde argumenten zijn wij wel 
van mening dat er van RKVVO meer verwacht mag 
worden. Wij zijn de grootste vereniging en die letter 
O staat uiteraard niet voor niets in onze clubnaam. 
Eigenlijk moet je als vereniging blij zijn dat mensen 
mopperen over de afwezigheid van RKVVO, dat 
geeft toch een gevoel dat ze je er graag bij willen 
hebben, beter dan reacties van "niet gemist" of 
"nooit van gehoord". 
  
Als u deze uitgave van de Koers leest, zal ik dit 
ingezonden stukje ook plaatsen op onze website. Ik 
hoop dat dit bij veel leden van onze vereniging doet 
besluiten ook ook eens een andere Oerse activiteit 
te bezoeken, dan alleen de voetbalactiviteiten van 
RKVVO.  
  
Namens RKVVO, 
  
Fons Das 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Mijmering van een Lucifer  
 
Wat is het al lang geleden dat je mij en mijn 
familieleden regelmatig zag verdwijnen in de 
boodschappentassen van de huisvrouwen. 
Natuurlijk ik weet het wel … er zijn heden ten dage 
heel wat huismannen en dus echt niet alleen maar 
huisvrouwen, die tegenwoordig boodschappen doen, 
maar ook in die boodschappentassen komen mijn 
familieleden en ik niet vaak meer voor. 
 
In het begin van ons bestaan zagen we er met onze 
grauwe, grijze koppen nog niet echt heel schitterend 
uit. We werden daarna dan ook van een leuk geel, 
blauw of rood kleurtje voorzien om het toch maar 
heel aantrekkelijk te maken om ons aan te schaffen. 
Nou dat lukte toen aardig. 
Er is nog een tijd geweest, dat de extra lange neven 
en nichten van mij bijzonder in de smaak vielen om 
het vuur van de open haard of de barbecue te 
ontsteken. 
En ikzelf, ik denk met weemoed terug aan die dagen 
dat de kerstbomen nog echte kaarsjes hadden, die 
door ons van de luciferfamilie werden aangestoken. 
Ja … er stond wel altijd een emmer water in de 
buurt voor als we een beetje al te enthousiast en 
vurig werden, maar het waren heerlijke tijden! 
Waar is die goede oude tijd gebleven??? 
 
De meeste mensen hebben tegenwoordig zo’n 
apparaat, dat vuur spuwt door middel van het gas 
dat er in hun binnenste zit en mijn eerlijke houten 
staaf wordt steeds minder op prijs gesteld. 
Mijn mooie, rode zwavelkop wordt zelfs vaak als 
gevaarlijk bestempeld. 
Alsof dat nu iets van de laatste tijd zou zijn! 
 
We zijn immers al heel lang geleden van ditzelfde 
materiaal gemaakt en heel vroeger werden er over 
ons zelfs sprookjes geschreven. 

Denk maar eens aan “Het meisje met de 
zwavelstokjes” dat vooral in deze dagen nog wel 
eens van de boekenplank komt. 
Ja, ja, die zwavelstokjes waren regelrechte 
voorouders van mij en mijn soortgenoten. 
En die zwavelkop hadden zelfs die voorouders al. 
Dat zit dus blijkbaar in de genen. 
 

Gevaarlijk konden en kunnen wij slechts worden in 
de handen van ondeskundigen, zoals kleine kinderen 
en pyromanen, alhoewel je die laatste groep nu niet 
direct ondeskundig kunt noemen. 
En heus ik ben er niet trots op hoor, wat mijn 
voorouders hebben bewerkstelligd in de handen van 
dat soort mensen. Maar stilletjes verlang ik wel 
terug naar de tijd dat wij nog zeer regelmatig hoog 
boven de kachel of de vuurplaats werden 
opgeborgen en op vele tijdstippen zorgden voor de 
geliefde rode gloed en de warmte die dat met zich 
meebracht. 
Mijn beroemde familieleden van de Zwaluwtak 
ontbraken maar op heel weinig plaatsen, maar ook 
mijn veel minder bekende familieleden hebben in de 
dagen van weleer zeer veel goed werk verricht. 
 
En bezorgd vraag ik me af of de tijd van ons lucifers 
nu toch echt langzamerhand tot het verleden zal 
gaan horen en wij binnenkort wellicht nog slechts te 
vinden zullen zijn in musea en op curiosamarkten. 
 
Maar wie weet, heel héél misschien mag ik deze 
komende kerstdagen weer het werk doen waarvoor 
ik werd gemaakt en kaarsjes aansteken om licht en 
gezelligheid te brengen in deze donkere dagen.  
 
Thea.  

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

Parochieberichten: 

Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26  
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
  
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 (m.i.v. 1 januari 2009) 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven (per 
intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van  13 – 14 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering  

met pastor J. Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering  

met pastor J. Tonino (Convocamus) 
zo 15.00 uur: Concert Prins Willem Alexander band 

met Chant’ Oers 
 
Weekeinde van  20 – 21 december: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

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

M. Sanders, pastoraal werker 
(Convocamus) 

zo 14.30 uur: Kerstconcert Harmonie St. Cecilia en 
Chant’ Oers 

 
Dinsdag 23 december: 
di 19.00 uur: Boeteviering in H. Caeciliakerk met 

pastoor W. Smulders 
 
KERSTMIS:  24 – 25 – 26 december: 
wo 17.00 uur: Gezinskerstviering: Woord- en 

Communieviering met M. Sanders, 
pastoraal werker 

     20.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
W. Smulders (The Unity) 

     22.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
J. Tonino (Convocamus) 

do 10.15 uur: 1e Kerstdag: Eucharistieviering met 
pastoor W. Smulders 

vr 10.15 uur: 2e Kerstdag: géén viering, welkom 
om 10.00 uur in H. Caeciliakerk!  

 
Weekeinde van  27 – 28 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 

 
OUD- + NIEUWJAAR: 
wo 19.00 uur: Oudjaar: Eucharistieviering met 

pastoor W. Smulders 
do 10.15 uur: Nieuwjaar: géén viering, welkom om 

10.00 uur in H. Caeciliakerk! 
 
Weekeinde van  3 – 4 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders (St. Janskoor) 
 
Weekeinde van  10 – 11 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. Tonino (Convocamus) 
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Herinnering parochiebijdrage 2008  
 
Het einde van het jaar nadert en het blijkt dat nog 
niet van iedereen de bijdrage voor 2008 werd 
ontvangen. Mogelijk is dit aan uw aandacht 
ontsnapt. De minimum parochiebijdrage voor 
2008 bedraagt € 60,-. 
 
Het is wellicht een beter idee om zelf uw bank een 
opdracht te geven tot automatische betaling. Hier in 
Oerle wordt erg veel gebruik gemaakt van 
machtigingsformulieren, waarbij de penningmeester 
gemachtigd wordt om per kwartaal, half jaar of per 
jaar een bedrag af te schrijven. Het wordt dan zeker 
niet vergeten! Nog geen formulier? Belt u dan  
( 205.18.10 of ( 205.22.81. 
 
Wij hopen dat u uw administratie wilt nazien en 
alsnog uw bijdrage wilt overmaken. Voor de 
penningmeesters van de parochiebijdrage is het 
plezierig om het jaar 2008 weer positief af te 
sluiten. 
De tarieven voor 2009 vindt u hiernaast; een 
verhoging van de parochiebijdrage naar € 65,- op 
advies van het bisdom en na dekenaal en bestuurlijk 
overleg is helaas een feit. 
Wij rekenen op uw begrip! 
 
Kerkbalans Parochiebijdragecommissie 

Kleine WIJZIGING bij MELDING van 
OVERLIJDEN m.i.v. 1 januari 2009: 
 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 blijft gelukkig nog beschikbaar 
voor de melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en misintenties.  
Maar …hij moet natuurlijk ook eens ooit een dagje 
afwezig kunnen zijn en zonder de kerkkopzorg op 
vakantie mogen zijn.  
Aangezien leven en dood geen rekening houden met 
vakantiegangers was bij melding van een overlijden 
Martien van Nostrum was jarenlang zijn 1e reserve, 
Laatstgenoemde heeft echter te kennen gegeven dat 
het tijd werd om een ander te zoeken en wij zijn 
dankbaar dat hij dit destijds in 1996 zonder enige 
aarzeling heeft opgenomen. Gelukkig hebben wij 
een opvolgster gevonden en per 1 januari 2009 zal 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 205.32.66 als 1e reserve uitsluitend voor de 
melding van uitvaarten beschikbaar zijn.  
Voor de meeste parochianen is Marlies geen 
onbekende en wij hebben er alle vertrouwen in dat 
het allemaal goed zal gaan. 

 
TARIEVEN  2009  
VAN DE PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID 

 (in euro)  
  Tarief 2009 

 Huwelijksviering* 345  
 Jubileumviering* 260  
 Uitvaartdienst* 425  
 Alleen Avondwake* 190  
   
 Misintenties/stipendia 10  
   
 Minimum parochiebijdrage: advies 65  
   
 Begraafplaatsen H.Caecilia en St.Jan 
 (totaalbedrag grafdelven,grafrecht en onderhoud) 

   
 Enkel graf 20 jaar 1.080  
 Enkel graf verlengen met 10 jaar 505  
   
 Dubbel graf 20 jaar 1.285  
 Dubbel graf verlengen met 10 jaar 605  
   
 Urnengraf  
 
   
 Bijzetten in urnengraf 20 jaar 620  
 Bijzetten in urnengraf 10 jaar 400  
 Verlengen urnengraf met 10 jaar 205  
   

 

* Indien tenminste 3 jaar de minimum 
parochiebijdrage is betaald, dan is de deelnemer 
vrijgesteld van betaling van deze tarieven voor 
huwelijksviering, jubileumviering, avondwake en/of 
uitvaartdienst. 
 
Deze tarieven voor 2009 zijn uniform vastgesteld 
voor alle parochies in ons dekenaat. 

(totaalbedrag urnennis of urnenkelder)  
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en 
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

Slikdijk 16    Wintelre

KERSTVIERING 
Zondag 21 december, aanvang 15.00 uur 
 
Parochiecentrum St. Maarten, 
Heibocht 10, Veldhoven (De Heikant) 
 
Onze Kerstviering is bedoeld voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking, hun 
familie, vrienden en kennissen.  
 
De dienst wordt geleid door pastor Mardi Sanders, 
die het Kerstverhaal vertelt wat door de aanwezige 
verstandelijk en/of lichamelijk beperkte personen 
uitgebeeld wordt. De muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door een kinderkoor en enkele solisten.  
 
Het fijne van deze dienst is dat iedereen 
zichzelf kan en mag zijn. 
 
Deze sfeervolle viering wordt besloten met een 
kopje koffie of thee en natuurlijk ontbreekt de 
traditionele beschuit met muisjes ook deze keer 
niet. 
 
Als u mee wilt spelen of iets wilt voorlezen, dan kunt 
u dat doorgeven bij aanmelding. 
 
Geef u bij voorkeur rechtstreeks op via onze website 
www.kansplus-philadelphiasupport.nl 
Klik dan op “Kerstviering 2008, Aanmelden” 
Maar opgeven via Kitty Tholen,  
telefoon ( 040-2051642, is ook mogelijk. 
 
Uiterlijk voor 15 december opgeven. 
Wij hopen u te mogen begroeten op deze sfeervolle 
Kerstviering. 
 
KANSPLUS/PhiladelphiaSupport  
Regio Eindhoven-Helmond 

“Komt allen te samen” Aanmelden vormsel 

Kinderen van groep 8 die zich nog 
niet hebben aangemeld voor het 
vormsel en wel graag hun vormsel 
willen doen, of er nog over nadenken 
om hun vormsel te gaan doen kunnen 
zich opgeven voor de 
vormselvoorbereiding door middel van het al 
uitgereikte aanmeldformiulier, via de mail  
 mardisanders@gmail.com  
of telefonisch bij: 
 Marlies van Kollenburg, telefoon ( 040-2053266 of 
 Marian van den Boomen telefoon ( 040-2052020 



9 

Oersmakelijk 

Naam: Marlies Machielsen 
Adres: Zandoerle 26 
 
Naam recept: Kruidenkoek 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
500 gr. Volkorenmeel 
350 gr. Bruine suiker 
1 afgestreken eetlepel kaneel 
1 afgestreken eetlepel nootmuskaat 
mespunt zout 
1 pakje bakpoeder 
½ liter kokende melk 
Evt. rozijnen en walnoten 
 
Bereidingswijze 
Meng de droge ingrediënten door elkaar. 
Voeg tenslotte de hete melk toe. 
Roer er met de garde doorheen. 
Doe alles in een beboterde springvorm in een 
voorverwarmde hete oven (150° C). 
1 tot 1,5 uur bakken. 
 
Waarom heb je voor dit recept gekozen? 
Het recept heb ik van Lia Verhagen.  
Het is mager, goed voor de lijn en toch lekker 
 
Aan wie wil jij de pen doorgeven? 
Naam: Gertruud van Kuyk 
Adres: Boswegje 1 
 
Waarom Gertruud? 
Het ruikt altijd lekker bij haar thuis als ze aan het 
koken is en ze kookt graag. 

Ook dit jaar weer in de stal van 
De Keldershoeve 

 
Vanaf 

Maandag 8 december 
onze grandioze 

kerstmarkt 
 

Openingstijden: 
Van maandag tot en met vrijdag  
van 9.00 uur tot 11.30 uur en 
van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

 
Extra open: 

vrijdagavond 12 en 19 december 
van 18.30 uur tot 20.30 uur en 
op zondag 14 en 21 december 
van 13.30 uur tot 16.00 uur 

 
Dinsdagavond 23 december is de kerstmarkt 

ook open, dan hebben we tevens een koor van 
19.00 tot 21.00 uur.  

Het is dan de laatste openingsdag. 

Kerstmarkt Severinus 
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HEEFT U 
GEZONDHEIDSKLACHTEN, 

zoekt u uw balans? 
 

“Gezondheid is een toestand van 
lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn 
en niet uitsluitend de afwezigheid van 
ziekte of kwaal” 
 
Dit zijn de opvattingen die ten grondslag liggen 
aan het denken en handelen binnen de 
Natuurgeneeskunde en sluiten grotendeels aan 
bij de definitie van de World Health Organisation 
(WHO). 
 
Voor onder andere de volgende klachten 
kunt u bij mij als Natuurgeneeskundig 
Therapeut terecht: 
Burn-out, hoofdpijn, rugpijn, maag/darm 
klachten, hormonale, schouder/nek klachten. 
Dit zijn uiteraard maar enkele voorbeelden van 
klachten die behandeld kunnen worden. 
 
Enkele voorbeelden van 
Natuurgeneeskundige behandelingen 
zijn: 

• Reflexzonetherapie 
• Dorn-methode (zachte rug- en 

wervelcorrecties) 
• Celzouttherapie 

 
Een behandeling duurt ongeveer  60 minuten. 
Het eerste consult duurt wat langer i.v.m. een 
anamnese (vraaggesprek). 
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de 
aard van uw klacht(en). 

Vergoeding: 
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden 
behandelingen door een bevoegd 
Natuurgeneeskundig Therapeut.  
U heeft niet perse een verwijzing van uw huisarts 
of specialist nodig. Raadpleeg hiervoor uw 
aanvullende polisvoorwaarden. 
 
Als gekwalificeerd Natuurgeneeskundig 
Therapeut werk ik multidisciplinair volgens de 
natuurgerichte principes, ter bevordering en/of 
instandhouding van uw welbevinden en optimaal 
functioneren, zowel mentaal, emotioneel, fysiek 
als sociaal. 
Dit zowel preventief als curatief. 
 

W-cair2 bv  
 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters  
Boonberg 2a 
5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
Fax.040-2055029 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 
 

Voor meer informatie verwijs ik u graag 
naar mijn site: www.w-cair2.nl  
 
(Het beroep van de Natuurgeneeskundig 
Therapeut is een medisch beroep op minimaal 
HBO niveau.) 

(Advertentie) 
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Inrichtingsplan Wintelre-Oerle 

Inrichtingsplan Wintelre-Oerle  
nadert voltooiing 
 
Het opstellen van het inrichtingsplan voor 
Wintelre-Oerle is in de eindfase beland. Het 
plan is naar de betrokken instanties gestuurd. 
Na instemming zal het worden aangeboden 
aan gedeputeerde staten, waarna de procedure 
van vaststelling kan worden gestart. 
 
De Herinrichtingscommissie Wintelre-Oerle is de 
afgelopen jaren bezig geweest met een 
inrichtingsplan voor het buitengebied van Wintelre-
Oerle. In dit inrichtingsplan is in kaart gebracht waar 
ruimte is voor landbouw, natuur, landschap, 
cultuurhistorie en recreatie en welke maatregelen 
hiervoor zijn opgesteld. Het plan is eind november 
ter goedkeuring naar Waterschap de Dommel, de 
gemeenten Eersel en Veldhoven, het ministerie van 
Defensie en de bestuursafdeling Wintelre-Oerle van 
ZLTO gestuurd. Zodra deze instanties hebben 
ingestemd met het plan, wordt het aangeboden aan 
gedeputeerde staten van de provincie Noord-
Brabant, waarna gedeputeerde staten het ter inzage 
leggen. Tijdens de terinzagelegging bestaat de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Na 
vaststelling door gedeputeerde staten kan worden 
gestart met de aanvang van de uitvoering en 
daarmee ook het ruilplan.   
 
Aan de vooravond van de vaststelling door 
gedeputeerde staten wordt een voorlichtingsavond 
georganiseerd. Deze zal, in tegenstelling tot eerdere 
berichten, in het voorjaar van 2009 worden 
gehouden. Op deze avond zal worden ingegaan op 
de inhoud van het inrichtingsplan, maar ook op de 
wettelijke procedures die zullen volgen (zoals 
bijvoorbeeld het indienen van zienswijzen) en wat 
deze voor de inwoners van het buitengebied van 
Wintelre-Oerle betekenen. De voorlichtingsavond zal 
ter zijner tijd worden aangekondigd bij de inwoners 
van Wintelre-Oerle.  
 
Bij vragen kunt u terecht bij dhr. A. Mutsaers  
van de Dienst Landelijk Gebied (secretariaat 
Herinrichtingscommissie Wintelre-Oerle),  
( 013-595059. 

Collecteopbrengst MS 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose  
 
Het MS Fonds heeft het mooie bedrag van € 6861 in 
Veldhoven opgehaald. 
 
Dankzij deze opbrengst kunnen we nuttige dingen 
doen én regelen voor mensen met Multiple Sclerose 
(MS). Maar ook voor de mensen in hun naaste 
omgeving. Met uw hulp krijgen meer mensen met 
MS zicht op een toekomst. 
 
Multiple Sclerose is de meest invaliderende 
aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in 
Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk om MS te 
genezen.  
Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose 
hebben met coaching, voorlichting en financiering 
van wetenschappelijk onderzoek.  
 
We bedanken de gevers maar uiteraard ook de 
collectanten die door weer en wind op pad zijn 
gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u een 
bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis! 
 
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar 
ondersteunen als collectant? Neem contact op met 
het Nationaal MS Fonds, tel. ( 010-591 98 39 of via 
www.msfonds.nl 
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Het interview 

Samen eten is gezellig! 
Bij het Eetpunt zijn nog plaatsen vrij. 

 
Eten hoor je eigenlijk samen te doen. Het is 
gezellig om samen een hapje te eten en 
intussen wat te kletsen. Daarom is vier jaar 
geleden door SWOVE (Stichting Welzijn 
Ouderen Veldhoven) het Eetpunt opgericht in 
het bewonerscafé van Severinus. Wij namen 
eens een kijkje in de keuken en maakten een 
praatje met een aantal gasten. 
(door: Miranda van Vlerken en Annie van der Velden) 
 
De tijd van de feestdagen is weer aangebroken. Het 
is koud buiten, de avonden zijn lang, de mensen 
blijven binnen en brengen veel tijd door met familie 
en vrienden. Voor veel mensen is dit de gezelligste 
tijd van het jaar, maar dat geldt helaas niet voor 
iedereen. Veel alleenstaanden en oudere mensen 
missen overdag gezelschap. Ze brengen de dag 
vaak alleen door en eten ook alleen.  
 
Onder de mensen 
Mevrouw Van Ampting heeft er bewust voor gekozen 
om samen met anderen te eten. Zij bezoekt al vier 
jaar trouw het Eetpunt bij de Severinus. “Ik kan 
makkelijk zelf koken hoor”, vertelt ze. “Maar ik kom 
echt voor de gezelligheid. Het breekt de dag op een 
fijne manier. Ik ben er dan even tussenuit en ben 
gezellig onder de mensen. Het maakt helemaal niets 
uit als je alleen komt want de meeste mensen 
komen hier alleen. Ik zit meestal met dezelfde 
mensen aan tafel, maar ik vind het ook gezellig als 
er eens een keer nieuwe mensen bij komen zitten. 
Sinds kort gaat mijn buurman, meneer Verstegen, 
ook naar het Eetpunt.” 

Vrijwillig(st)ers 
De dames Nettie Teurlinckx en Rikie van Iersel 
zorgen er op maandagmiddag voor dat de 
maaltijden opgeschept worden. Iedere dag zijn er 
andere vrijwilligers 
die meehelpen. 
Mevrouw Teurlinckx 
vertelt: “Wij vinden 
het heel gezellig om 
te doen. Om half 1 
wordt het eten 
opgediend en onze 
gasten zijn ruim van 
tevoren aanwezig. 
Je mag kiezen of je 
drie, vier of vijf keer 
in de week komt 
eten. Als je een 
keer niet kunt 
komen dan vul je 
hier ter plekke een 
briefje in en 
vervolgens houden 
wij daar rekening 
mee.”  
 
Volop keuze 
De maaltijd bestaat altijd uit drie gangen. Op de dag 
zelf kunnen mensen kiezen uit twee soorten soep, 
daarna aardappelen met vlees, twee soorten groente 
en wat appelmoes, rabarber of een salade. Een keer 
per week wordt er Chinees gegeten en er staan ook 
altijd een keer frietjes op het menu. Het toetje 
bestaat uit verschillende soorten vla of yoghurt en er 

Vrijwilligsters Rikie en Nettie 

Samen eten bij het Eetpunt. 

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



13 

is altijd slagroom of een extra chocolaatje. Na de 
maaltijd is er nog tijd over voor een lekker kopje 
koffie of thee en daarna gaat iedereen weer naar 
huis. Mevrouw Van Ampting: “Dat is wel luxe hoor, 
vroeger moesten we alles zelf doen, maar nu wordt 
het eten netjes opgediend en afruimen en afwassen 
hoeft ook niet meer. Wat dat betreft worden we 
verwend! En dat is ook wel eens fijn.” 
 
Gezond eten 
Mevrouw Kelders komt momenteel 5 dagen in de 
week naar het Eetpunt. In de zomer wil ze tijdelijk 
stoppen omdat ze graag fietst. Ze vertelt: “In de 
zomer ben ik nog al eens een dagje weg en ik kan 
niet altijd op tijd bij het Eetpunt zijn. Ik geniet er nu 
van dat ik kan gaan en staan waar ik wil.  
Dat kon ik vroeger niet want toen had ik het te druk 
met ons tuindersbedrijf. Ik was vroeger altijd aan 
het werk, we begonnen heel vroeg en gingen laat 
naar bed. Ik vind het nu wel fijn om hier te eten. Zo 
weet ik zeker dat ik alle goede voedingsstoffen en 
vitaminen binnenkrijg, we eten dus altijd gezond. En 
het is ook allemaal netjes afgepast en dus goed voor 
de lijn! Thuis heb ik nog al eens de neiging om 
teveel te eten. Hier wordt het voor me opgeschept 
en dat is precies genoeg”. 
 
Het menu 
Vrijwilligster Rikie van Iersel: “Vandaag komen er 12 
gasten en staat er het volgende op het menu: 
champignonsoep of tomatensoep, daarna kipfilet in 
roomsaus met gekookte aardappelen en bloemkool 
of rode kool. Maar iedere dag staat er iets anders op 
het menu en het menu wisselt iedere week er is dus 
genoeg variatie. We proberen ook rekening te 
houden met verschillende dieten zoals suikervrij, 
zoutarm of vetarm.” 

Vlnr: Dhr. Verstegen, Mevr. Kelders en  
Mevr. van Ampting. 

Vrije plaatsen 
In totaal kunnen er 20 personen komen eten. Er zijn 
momenteel dus nog 8 plaatsen vrij. Heeft u behoefte 
aan gezelschap tijdens het eten en bent u nog in de 
gelegenheid om zelf naar het Eetpunt toe te komen, 
dan kunt u altijd inschrijven bij SWOVE. Of loop een 
keer binnen bij het bewonerscafé van de Severinus. 
Iedere middag worden daar van half 1 tot half 2 de 
maaltijden geserveerd. De dames en heren die daar 
rondlopen kunnen u altijd meer informatie geven. 
Tot ziens bij het Eetpunt! 
  
SWOVE  
( 040 - 254 00 66 (van 9.00 uur t/m 12.00 uur) 
Stuur een berichtje via de e-mail: info@swove.nl 
Of kijk op de site: www.swove.nl 

Smakelijk eten! 
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Boergondisch Oers 

Boergondisch Oers in Holland! 

5 en 6 juni 2009  
Boergondisch Oers in Holland, hiermee is het thema 
voor Boergondisch Oers in 2009 klip en klaar! 
Vanwege het doorslaand succes van de feestavond 
van Boergondisch Oers op de vrijdagavond, werd al 
snel gesproken over zangers en zangeressen van 
Hollandse bodem. En daarmee was het thema snel 
geboren. En wat is er tijdens de eerste vergadering 
al gebrainstormd over kaasmeisjes, haringhappen, 
palingsound, Andre Hazes, Doe Maar, de Zangeres 
zonder naam, de Dijk…….. Want Holland is meer dan 
klompen en molens. Denk aan water, melk, design, 
polders, red lights, nederwiet, voetbal, schaatsen, 
stamppot, poffertjes en bitterballen! Ook de 
spelletjes van de kinderen op zaterdag staan in het 
teken van Holland. Dus mama’s als jullie met 
carnaval de kinderen in een hollands pakje steken 
kunnen ze het in ieder geval op 6 juni weer aan!  
 
Hollandse avond 
Dus meldt je aan om mee te doen op de Hollandse 
avond voor een vertolking van je favoriete artiest. 
Via de Koers van Oers zullen we jullie op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. Ook zullen we snel 
het inschrijfformulier plaatsen in 2009 om zangers 
en zangeressen te werven voor de Hollandse avond 
op 5 juni. Maar ook om de kinderen aan te melden 
voor de spelletjes, de volleybalteams op te geven.  
 
Ondertussen heeft Boergondisch Oers ook een eigen 
site waar we zoveel mogelijk informatie op zullen 
plaatsen. Er staan ook foto’s op van vorig jaar, dus 
dat is altijd leuk om te zien, en we hebben een 
gastenboek waar je reacties kwijt kunt. Verder 
willen we Jolanda Das nog hartelijk bedanken voor 
al haar inzet voor Boergondisch Oers! 
Jolanda Bedankt!  
 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 

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 

BIO D2 in het nieuw 

Bio D2 strak in ’t pak! 

Wat zien ze er super uit in hun nieuwe tenues! Het 
Bio D2 jeugdteam heeft een compleet nieuwe outfit 
gekregen en dat heeft ze meteen vleugels 
gegeven…. Net voordat bovenstaande foto is 
genomen hebben ze met 5-1 gewonnen van 
Vessem. MaTechPro (Marc Witmer), Rokoma B.V. 
(Gerd Teeuwen) en Van de Vorst PR hebben de 
pakken en sporttassen gesponsord. Bio wil de 
sponsoren hiervoor hartelijk danken!  

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O
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Uitslag Grote Clubactie 

1e prijs: € 100.000,- belastingvrij 
4268856 

2e prijs: € 10.000,- belastingvrij 
2870267 

3e prijs: 16-daagse rondreis door Griekenland voor 2 personen t.w.v. € 2.500,- 
4226114 

4e-5e prijs: 8-daagse wintersportvakantie voor 4 personen t.w.v. € 1.500,- 
1303095   2744220 

6e-8e prijs: 4-daagse citytrip naar Praag voor 2 personen t.w.v. € 750,- 
1432422   2255456   4611225 

9e-18e prijs: Luxe kofferset van Gabol t.w.v. € 300,- 
0425911   0436373   1004616   1586280   2512387 
2848334   2893880   4372095   4707495   5041306 

19e-28e prijs: Kadobon van Thermen en Beauty Group Nederland t.w.v. € 200,- 
0565518   1390049   1701463   1901335   2068351 
2266223   2381650   2526178   4548052   4864981 

29e-43e prijs: Masita sportkleding naar keuze t.w.v. € 100,- 
0007063   0362096   0368897   0647618   1259424 
1272243   1798437   1890320   2272358   2288639 
4271117   4286191   4435905   4440405   4664525   

44e-48e prijs: Wilson sporttas 
1002217   2009497   2807429   4484141   4886933 

49e-73e prijs: 4 Entreekaarten Bobbejaanland 
0054895   0063901   0430599   0483141   0562405 
0627798   0681793   0880300   1107800   1698134 
1860732   2266792   2456105   2626529   2665767 
2707389   2794514   2831782   4400796   4472618 
4653372   4735419   4882214   4925587   4997239 

74e-93e prijs: 4 Entreekaarten Madame Tussauds 
0558064   0621638   0677518   0812472   1019212 
1314292   1700247   1939864   2248740   2427975 
2634830   2841165   4059743   4069230   4385949 
4426442   4469758   4669272   4758802   5078060 

94e-108e prijs: 4 Entreekaarten SEA LIFE Scheveningen 
0098832   0342272   0532367   0633420   0685224 
1397631   1715747   2220868   2829321   2832539 
4044787   4119748   4346977   4438734   4562325 

109e-128e 
prijs: 

Kadobon Sport 2000 t.w.v. € 25,- 
0257418   0561691   1139085   1421320   1581646 
1912511   2071042   2150392   2241967   2247111 
2490762   2632258   4017386   4025836   4268936 
4396769   4766547   4832388   4917043   4989309 

Prijzen op eindcijfers: 
Laatste zes cijfers goed: € 450,- 048670 
Laatste vijf cijfers goed: € 350,- 35789 
Laatste vier cijfers goed: Vacansoleil reischeque t.w.v. € 250,- 9563 
Laatste twee cijfers goed: € 5,- 86 
 
Prijzen innen 
Lot via eenmalige machtiging 
Als u uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen zes weken 
ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. 
 
Lot via contante betaling 
Bewaar zelf een kopie van uw winnende lot. Stuur het originele lot, volledig ingevuld, naar:  
Nationale Grote Clubactie 
Postbus 90100 
5000 LA  TILBURG 
Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. 
 
Voor de loterij van de Grote Clubactie is op 7 februari 2008 een vergunning verleend door het 
Ministerie van Justitie onder nummer C601/1054197. 

Onderstaand vindt u de winnende lotnummers van de loterij 2008.  
De trekking is verricht op 20 november 2008 door notaris J.A.H.G. van Tuijl.  
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Teun in India 

Een paar weken geleden is Teun van Vlerken 
voor een aantal maanden naar India 
vertrokken. Wij kunnen zijn belevenissen via 
de Koers volgen. Mocht u een uitgebreider 
verslag willen lezen kijk dan op zijn site: 
ww.tonyinindia.waarbenjij.nu. 
 

Life the Life in Delhi 
 
Het aloude cliché van ‘de tijd vliegt als je het naar je 
zin hebt’ is wederom van toepassing op mijn leven, 
zij het nu in India. Ik voel me prima thuis in mijn 
traineehuis in Delhi, mijn huisgenoten zijn echt tof 
over het algemeen en de trainee feestjes worden 
steeds frequenter. Dit leidt ertoe dat ik steeds meer 
mensen beter leer kennen, wat ertoe leidt dat je 
meer feestjes etc bezoekt, wat weer tot meer 
contacten leidt, etc.  
 
Onlangs heb ik tevens verscheidene reisjes 
gemaakt, welke zeker de moeite van het vermelden 
waard zijn. Zo ben ik met Johan uit Nederland een 
lang weekend van vier dagen naar Risikesh gegaan 
waar we onder andere aan wildwater raften hebben 
gedaan. Het weekend erop zijn we naar Pushkar 
gegaan, waar op de jaarlijkse kamelenmarkt een 
flinke 25.000 kamelen aanwezig waren en we op 
een motor het platteland hebben ontdekt. De pech 
van een lekke band ongeveer tien kilometer buiten 
de stad werd goed gemaakt met de reparatie toko 
op nog geen vijfhonderd meter van de plaats van 
het ongeval. Geluk bij een ongeluk dus, op z’n oud 
Nederlands. Het verkennen van het platteland leven 
is echt geweldig en het weekend was zeker  een van 
de hoogtepunten tot op heden. 
 

Het vrijwilligerswerk dat ik op mijn school in de 
sloppenwerk verricht beviel initieel al en deze trend 
is in positieve zin doorgezet, de school voelt als een 
plaats waar ik me thuis voel en ik ben opgenomen 
door de leraren en scholieren als een van hen. Zo ga 
ik regelmatig voetballen met de jongens van de 6e 
klas na schooltijd en heb ik laatst een schooluitje 
meegemaakt met de 10e klas. Ik ken de meeste 
leerlingen bij naam, ik waardeer hen ontzettend en 
ze waarderen mij. Ik waardeer hun oprechte 
dankbaarheid voor mijn aanwezigheid, ze zijn echt 
vrienden voor me geworden, kinderen die ik goed 
ken en met wie ik een persoonlijke band heb 
geschapen. Het ‘voetbalveld’ waar ik met de 
leerlingen van de 6e klas (rond de 16 jaar) zo nu en 
dan voetbal is niet meer dan een stoffige lap grond 
achter de school, omringd door slumhuizen en in de 
hoeken bezaaid met opgehoopt afval. De grond is 
hard en ongelijk en over het veld zijn 
elektriciteitsdraden gespannen. Zo hier en daar is 
een geit vastgebonden aan een uitstekende buis en 
na tien minuten spelen maakt het opwaaiende stof 
ademen al lastig. Voor de gemiddelde lezer zal deze 
beschrijving waarschijnlijk niet al te aantrekkelijk 
klinken, voor mij is dit doch de ultieme ervaring in 
het echte India, en ik kan me niet meer onder de 
mensen voelen dan op die momenten, waar ik 
ontzettend van geniet.  
 
Andere aspecten van het echte India waar ik 
dagelijks mee te maken heb zijn onder andere het 
afdingen met de meest uiteenlopende kooplui en 
rickshaw drivers alsmede het reizen met de locale 
stadsbussen. Laatstgenoemde is niet altijd even 
prettig en regelmatig neem ik mijn toevlucht tot 
rickshaws wanneer de Indiërs letterlijk uit de bus 
puilen bij aankomst van de busstop. De stormloop 
van lafjes geklede mannetjes gericht op de ingang 
van het voertuig zou nog beneden de waardigheid 
van de gemiddelde mijnwerker in Polen zijn, 
aangezien het een open worstelwedstrijd is welke 
beslist wie het eerste de trapjes op mag klimmen. 
Niet dat het ook maar iets uitmaakt aangezien de 
bus toch al overstroomt van menselijk body. De 
momenten dat ik mezelf onverhoopt in een bus 
bevind welke onderwerp is aan de voorgenoemde 
stormloop hebben mij echter verstrekt met een 
uniek inzicht in de Indiase cultuur. Omgeven door 
lichaamsdelen, stukken riem, vlakken gekleurd shirt, 
schoenen, haren en oren, met niets dan het rappe 

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

Kinderen die we tegenkwamen in het dorpje 



17 

 

Kromstraat 36e Openingstijden: 
5504 BD Veldhoven  ma: 13.00 - 18.00 
Tel. 040-255 30 82  di - do: 10.00 - 18.00 
Mob. 06-41 22 72 58  vr: 10.00 - 20.00 
www.zappaz.nl  za: 10.00 - 17.00 

Hindi taaltje om me heen en een lichtelijk riekende 
geur welke ik liever niet thuis breng ben ik me wel 
degelijk bewust van de unieke ervaring die ik 
onderga.  
Als ik kans krijg een blik uit het raampje te werpen 
tussen de lichamen door, welke zich om me heen 
bevinden zie ik geen voorbijschietend landschap of 
stedelijke conglomeratie, integendeel, buiten de bus 
bevinden zich nog meer lichamen, lichamen van 
mensen die zich aan de reling buiten de bus 
vastklampten. Uiteraard is het niet altijd zo erg als 
ik nu beschrijf, maar deze ervaring staat bijlange na 
niet op zich.  
 
Nu is ‘t hier half 11 ’s avonds. Morgen heb ik 
wederom een lesdag en morgenavond staat een 
avondje uit op het programma. Met een aantal 
andere trainees gaan we naar een club genaamd 
Urbin Pint. Persoonlijk ben ik hier nog nooit geweest 
maar de verhalen zijn positief. Het weekend is 
ingeruimd voor de vele dingen die ik moet 
bijwerken, plannen, rapporteren, etc. Dat worden 
dus geen reisjes deze keer. Ik hou jullie op de 
hoogte van de ontwikkelingen voor komende weken! 
Wederom bedankt voor het lezen van mijn verhalen. 
Warme groeten uit een steeds kouder Delhi, 
 
Teun van Vlerken 

Koers cultuur 

Advent, tijd van verwachting 
licht in duistere dagen. 
Steeds weer een kaarsje meer 
dat branden gaat. 
Het licht dat ons de weg wijst 
naar de dagen die komen gaan. 
 
Advent, samen onderweg zijn 
naar het licht van Kerstmis. 
Steeds weer wat meer licht 
in deze donkere dagen. 
Licht wat ons samen laat komen,  
dat ons samen op weg laat gaan. 
 
Kerstmis, opnieuw op weg gaan 
met het licht dat is gekomen. 
Het licht van Jezus, zoon van God 
voor ons geboren in die Kerstnacht. 
Het licht dat ons de weg blijft wijzen 
de weg die we allemaal samen mogen gaan. 
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Op zaterdag 22 november hadden we weer de 
jaarlijkse horrortocht van het TCO. Deze keer had 
het bestuur zelfs rekening gehouden met de 
maanstand dus dat beloofde veel goeds. Het weer 
leek nog spelbreker te zijn want ’s morgens 
sneeuwde het behoorlijk hard en werd het landschap 
helemaal wit. Naderhand bleef het gelukkig droog. 
 
Om 18.30 verzamelden we allemaal bij d’Ouw 
School en begonnen we met een spannende film. 
Voor de groepen 1 en 2 was er een actie/thriller  
(I am Legend) en voor de groepen 3 en 4 een iets 
heftiger horrorfilm (Ghost Ship). Samen met de 
anderen uit mijn groep keken wij naar Ghost Ship 
wat ook inderdaad behoorlijk spannend was. 
 
Daarna gingen we met in totaal ongeveer 75 tieners 
met 3 huifkarren naar het bos waar we werden 
verdeeld over een aantal vertrekpunten. 
 
De tocht duurde ongeveer 2 uur en onderweg 
kregen we nog wat te drinken en liepen er spoken 
rond. Ook werden we onderweg nog opgeschrikt 
door b.v. vuurwerk en brandblussers. We hebben 
ook veel gelachen toen wij zelf de spoken gingen 
bangmaken en met sneeuwballen bekogelen. 
 
Na afloop kregen we op het verzamelpunt in het bos 
nog wat drinken en een broodje warme knakworst. 
Hierna gingen we met de huifkarren weer terug naar 
d’Ouw School om na te kletsen. 
 
Ik vond het weer een heel geslaagde avond en ga 
volgend jaar zeker weer mee. 
 
Groetjes, 
Roy van Krieken.  

Horrortocht TCO 
StichtingStichtingStichtingStichting

We begonnen met een film. Je had een enge en een 
minder enge film.  
Toen gingen we in de huifkar naar het bos, kregen 
daar wat te drinken en vertrokken. Voor ons was het 
de eerste keer, dus wel wat spannender. Toen we 
eventjes hadden gelopen, kwamen we ineens een 
spook tegen die ons achtervolgde. Dus wij gingen 
natuurlijk snel wegrennen. Maar toen ging er een 
ander spook ineens voorstaan, en werden we 
ingesloten. Toen gingen we ineens allemaal op de 
grond liggen gillen, en zo kwamen we ook aan onze 
tactiek. Later toen we weer een heel eind gelopen 
hadden, kwamen we ineens een ´valkuil´ tegen. 
Althans dat dachten we. We gingen er met een grote 
bocht omheen. Tot dat we erachter kwamen dat het 
gewoon schuimrubber was met wat bladeren erop. 
Maar als je erop ging staan leek het of je erin zakte. 
En later kwamen we langs een meertje waar ze met 
brandblussers in gingen spuiten. Dus wij van schrik 
natuurlijk weer op de grond gaan liggen. Toen 
kwamen we langs een pad waar je aan het einde 
een knipperlicht zag. Dus wij dachten dat er daar 
iets was. Maar het bleek afleiding te zijn, en dus 
kwam er eerder ineens rook uit het bos waar wij 
doorheen liepen. Nou ja? Liepen? We gingen 
eigenlijk weer op de grond liggen, waar die rook 
vandaan kwam. En er bleek daar een hele grote plas 
water te liggen waar wij met zen allen in gingen 
liggen. En steeds als we een donker groot afgezaagd 
stuk boom zagen, moesten we even zeuren zodat 
onze leider even ging schijnen. En dan bleek het 
geen spook te zijn maar gewoon een boom. En dat 
gebeurde bijna de hele weg. Aan het einde kwamen 
we nog bij twee spoken die we niet kwijt konden 
raken. Uiteindelijk sloeg het ene spook een arm om 
Elise heen en liep daarmee een stukje verder. Dat 
was natuurlijk heel grappig voor ons en heel eng 
voor Elise! Toen kwamen we bij de eindpost en 
kregen we een broodje knakworst en wat te drinken, 
en gingen in de huifkar weer terug naar d’Ouwe 
School. We vonden het allemaal heel erg leuk en we 
gaan volgend jaar zeker weer meedoen! 
 
Van de groep die steeds op de grond ging liggen! 

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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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 

Impressie Sinterklaasintocht 
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De wandeling 

Kerstwandeling Oerse bossen 
 
Na het kerstdiner, behoefte aan beweging en 
frisse buitenlucht? Effe een korte wandeling 
zodat het eten wat kan zakken en waarbij je 
Lekker een frisse neus kunt halen?  
U kunt hiervoor terecht in de Oerse bossen. 
Laarzen of wandelschoenen wordt aanbevolen. 
Veel plezier. 
 
Lengte wandeling: 1,5 of 3,5 km. 
In het terrein is de wandelroute te herkennen aan 
groene bordjes op een paal met schuine kop. De 
richting van de schuine kop wijst in de richting van 
de wandeling. Het is mogelijk de route te bekorten. 

 
Start: de wandeling start achter het onlangs 
afgebroken witte gebouw aan de St. Janstraat (op 
het kaartje aangegeven met een pijl). De nummers 
in de beschrijving komt u tegen op de plaatsen, 
zoals die op het kaartje zijn aangegeven. 
 
1. Komend vanaf de St. Janstraat in Oerle lopen we 
het aangegeven pad in en nemen het eerste 
zandpad rechts. Door het afwisselende terrein 

(akkers, tuinen en bossen met veel struiken) is het 
hier een paradijs voor vogels. Verder wandelend ziet 
u links een berkenbos. Naar rechts heeft u een mooi 
uitzicht op de kerk van Oerle. 
 
2. Vanaf deze plek kunt u de korte route kiezen 
(vanaf hier kunt u linksaf slaan en teruglopen naar 
het startpunt). 
 
3. Op de kruising van paden gaan we linksaf 
(richting Zittard). 
 
4. Na zo'n 50 meter ziet u weer links een open plek 
in het bos en die open plek kunt u eventueel 
bereiken via het bospad even verderop links (5.). 
 
6. Vervolgens komt het zandpad uit op de 
Eindhovensebaan en hier steekt u over (maar let 
goed op!!).  
 
7. We gaan het eerste pad rechtsaf. 
 
8. Voor de asfaltweg gaat u rechtsaf richting 
Zandoerle. Onderweg ziet u de eikvaren. Deze plant 
groeit hier weelderig. Hij voelt zich alleen thuis in de 
buurt van eiken, zoals de naam al doet vermoeden. 
In de winter blijft de varen groen, in tegenstelling 
tot veel andere varens die in de herfst afsterven. 
 
9. Via de asfaltweg verder naar Zandoerle. 
 
10. Rechtsaf gaande, wandelt u onder oude linden 
door en kunt u even stilstaan bij het kapelletje en 
een kaarsje opsteken. Op de Brink kunt u ook de 
kerststal bezichtigen. 
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Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

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

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

 
11. Vervolgens verlaat u de Brink via het Boswegje. 
Hier treft u nog een mooie houtwal aan. 
 
12. Aan uw rechterhand ziet u een bos dat vooral uit 
lariks bestaat.  
 
13. U wandelt nu weer terug naar het begin van de 
route. 
 
Informatie 
Deze korte wandeling is uitgezet door het  
IVN Veldhoven/Vessem.  
U kunt de volledige routebeschrijving downloaden op 
www.ivn.nl/veldhoven 
 
 
Tip 
Als u tijdens de kerstdagen een langere wandelroute 
wilt lopen dan kunt u overwegen om van de 
Dwaaltuin in Oerle te lopen naar de theeschenkerij 
“Hamtingh’s” in Wintelre. Het is een wandelroute die 
zowel vanuit Zandoerle als Wintelre gestart kan 
worden. In de theeschenkerij kunnen de wandelaars 
na vier kilometer wandelen een Christmas Afternoon 
Tea gebruiken. In de dwaaltuin kunnen bezoekers 
op hun gemak rondwandelen en genieten van de 
kerststal. Routebeschrijvingen zijn op beide locaties 
verkrijgbaar. 

 
 

Kerstmarkt St. Jan Baptist 

Oude Koers gezocht 

Hans Wilgers is nog op zoek naar 
een koers van vorig jaar voor zijn 
collectie, te weten: 
 
Koers van Oers, jaargang 40, nummer 4 (april) 
 
Mocht iemand deze over hebben dan kunt u contact 
opnemen met Hans Wilgers  
via de email: h.wilgershalfmyl@hetnet.nl 
Of via telefoonnummer: 040-2051505 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Winterse tuinen 

Kunstzinnige Kerst- en Nieuwjaarswandeling in 
Oerle en omgeving 
 
Dwaaltuin ‘t Oerse Zand komt met de Kerstdagen 
weer met een verrassende wandeling. De wandeling 
is ongeveer 8 kilometer lang. Een tocht die u door 
het idyllische Oerse landschap en de ongerepte 
natuur voert. Tijdens de wandeling maakt u kennis 
met de gehuchten: Zandoerle, de Vlut, Hoogeind en 
Kerkheide Wintelre.  
 
In de kerstperiode kunt u de volgende locaties 
bezoeken, waar heel wat te beleven is: 
 
De Dwaaltuin toont zoals vanouds de kunst van het 
tuinieren. Midden in de tuin is een unieke Kerststal 
te zien. Hij is gemaakt van natuurlijk materiaal: 
afkomstig uit de eigen tuin. 
Openingstijden Dwaaltuin van 18 december t/m 6 
januari van 11.00 tot 17.00 uur. 

 
Atelier Els Börger presenteert in haar winterse tuin 
hedendaagse kunst met als titel: Voordat ik omkijk. 
U ziet werk van Els Börger, Aurelia van der 
Burght, Conny Kuipéri, Wilma Linders, Lucas 
Mens, Marjolein Maitimu, Reza Shalileh en 
Wiepkje Spoelstra. Voordat we aan het eind van 
het jaar omkijken, staan we even stil. Zomaar 
ergens in de tijd.  

Met video, performance, beelden en installaties 
reflecteren de deelnemende kunstenaars op zichzelf 
en op de wereld. Ontheemding, vervreemding, 
mystiek en vergankelijkheid, maar ook de 
relativerende kracht van humor, verbinden de 
kunstwerken tot een tableau dat leest als een 
verhaal. Iedere middag vindt tussen 14.00 en 14.30 
uur een presentatie over de kunstwerken plaats. 
 
Openingstijden Atelier Els Börger  
van 21 december t/m 1 januari  
van 11.00 tot 17.00 uur. Oudejaarsdag gesloten. 
Iedere dag van 14.00 tot 14.30 uur vindt er een 
presentatie over de kunstwerken plaats. 
 
Achter een 100 jaar oude boerderij, is de wandelaar 
welkom in de pas geopende galerie Hoogeind 
Keramiek van Jeske Snoeren. Zij exposeert daar 
abstracte en figuratieve keramische objecten.  
Natuurlijk vertelt zij wat haar fascinaties zijn, als zij 
met klei aan het werk is.  
Openingstijden van 26 t/m 30 december  
van 11.00 tot 17.00 uur. 
 
Ook atelier Le vent des Fôrets zet aan het einde van 
het jaar haar deuren open. In hun atelier is het 
stilaan traditie dat Riet en Guus Wouters, hun 
schilderijen en sculpturen exposeren.  
Openingstijden van 26 t/m 30 december  
van 11.00 tot 17.00 uur. 
 
Entree Dwaaltuin Oerse Zand € 2,50 p.p. 
Entree Atelier Els Börger € 2,50 p.p. 
Kinderen gratis, mits onder begeleiding. 
Honden blijven bij de poort. 
 
De wandelroute is voor € 0,50 verkrijgbaar tijdens 
een bezoek aan: 
∗ Atelier Els Börger, Kleine Vliet 1d te Oerle en bij 
∗ Dwaaltuin ‘t Oerse Zand, Zandoerleseweg 78 

Zandoerle.  

Op de foto: Els Börger 
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Gemeente stelt AED’s beschikbaar  

Een hartveilig Veldhoven  
De gemeente wil Veldhoven ‘hartveilig’ maken. 
Om dit te bereiken krijgen Veldhovense 
organisaties de mogelijkheid om een aanvraag 
in te dienen voor een Automatische Externe 
Defibrillator (AED). Een AED is een 
gebruiksvriendelijk apparaat dat omstanders 
kunnen gebruiken als iemand, bijvoorbeeld op 
straat, een plotselinge hartstilstand krijgt. 
Door inzet van een AED neemt de 
overlevingskans van het slachtoffer toe. Snelle 
reanimatie en defibrillatie zijn van 
levensbelang tijdens de eerste 6 minuten van 
een hartstilstand.  
 
Tijdens de behandeling van de Begroting 2009 heeft 
de gemeenteraad besloten om  
€ 50.000 beschikbaar te stellen voor meer AED’s in 
Veldhoven. Voor de besteding van dit budget heeft 
de gemeente een eenmalige stimuleringsmaatregel 
ontwikkeld. Bepaalde organisaties kunnen een 
aanvraag indienen voor een AED met bijbehorende 
reanimatie- en AED-training. De gemeente wil AED’s 
ter beschikking stellen aan organisaties die aan de 
voorwaarden van de maatregel voldoen.  
 
Voorwaarden  
De aanvrager:  
♦ stelt in zijn aanvraag een bepaalde locatie c.q. plek 

voor waar de AED geplaatst kan worden. Deze plek 
komt een goede spreiding van AED’s in Veldhoven 
ten goede. Als referentie hanteert de gemeente 
haar eigen inventarisatie naar aanwezige AED’s die 
eerder dit jaar is gehouden;  

♦ kiest de plek voor plaatsing van een AED zodanig 
dat de AED 24 uur per dag, zeven dagen in de 
week voor iedereen in geval van nood toegankelijk 
is;  

♦ zorgt dat de gekozen plek voor de AED in een 
omgeving is waar (zeer) regelmatig veel mensen 
samenkomen.  

 
Voor een volledig overzicht van de voorwaarden, 
raadpleegt u het aanvraagformulier op de 
gemeentelijke website www.veldhoven.nl.  

Aanvraagprocedure en –termijn  
U kunt voor een AED in aanmerking komen als u aan 
de voorwaarden voldoet en een aanvraagformulier 
indient. Het formulier moet juist en volledig zijn 
ingevuld en uiterlijk woensdag 24 december 2008 
zijn ingediend bij de gemeente Veldhoven. Houd er 
rekening mee dat inzending van het formulier per e-
mail niet mogelijk is. 
 
Beoordeling en besluitvorming  
De Adviesgroep Lokaal Gezondsheidsbeleid, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van externe 
organisaties op het gebied van gezondheid, 
beoordeelt de ingekomen aanvragen op 4 februari 
2009. Op basis van deze beoordeling adviseert de 
adviesgroep het college van burgemeester en 
wethouders. Tijdens haar vergadering van 24 
februari 2009 besluit het college welke aanvragen 
gehonoreerd worden. 
 
Meedoen aan centrale inkoop mogelijk  
Organisaties die niet aan de voorwaarden van de 
maatregel voldoen, en andere belangstellenden, 
kunnen ook hun interesse voor een AED en/of een 
training aan de gemeente kenbaar maken. De 
gemeente besteedt de inkoop van AED’s en 
trainingen namelijk aan. Voordeel hiervan is dat de 
AED en training tegen een gunstige prijs kan  
worden aangeschaft. Als u mee wilt doen aan de 
centrale inkoopprocedure, dan kunt u ook gebruik 
maken van het eerdergenoemde aanvraagformulier 
op de gemeentelijke website. 
 
Meer informatie  
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan 
contact op met Judith Strijbos, beleidsmedewerker 
Welzijn van de afdeling Maatschappelijke en 
Stedelijke Ontwikkeling, tel. (040) 25 84 145,  
e-mail judith.strijbos@veldhoven.nl.  

AED’s beschikbaar gesteld 
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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 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Het Ei van Columbus 
Zondag 23-11-2008 
 
Al vroeg ging de wekker in het huis van Robin 
Witmer. Bij Bart van de Moosdijk was dat zeker ook 
het geval. Op deze ochtend waren ze uitgenodigd 
om hun idee te presenteren voor een nieuw 
wetenschapsprogramma, “Het Ei van Columbus”. Ze 
waren beide door de eerste ronde gekomen. 
Op alle basisscholen in Nederland mochten de 
leerlingen een idee insturen. Al vrij snel na het 
insturen van de aanvraagformulieren kregen we per 
e-mail bericht dat het idee van Robin door de eerste 
ronde was gekomen. Dit bleek bij Bart ook het geval 
te zijn. Als je uit een paar honderd aanmeldingen uit 
het hele land uitgekozen wordt is dat sowieso al een 
hele prestatie. 

De opnamen van het programma begonnen om  
9.00 uur op de High Tech Campus in Waalre. Vooraf 
was er gezorgd dat we door de bewaking op het 
terrein toegelaten zouden worden. Robin en Bart 
kregen bij de ontvangstbalie een badge met hun 
naam en een envelop met informatie en 
consumptiebonnen. Ze waren erg onder de indruk 
van de camera’s, decors en mensen die van alles 
aan het regelen waren. Op de jongens en meisjes 
had dit zeker een overweldigende indruk. Voor het 
programma zouden 4 opname sessies plaatsvinden 
om uit de  
20 overgebleven kandidaten er uiteindelijk 8 over te 
houden. Uit de groep van 5 waar Robin en Bart bij 
hoorden moeten er dus 3 afvallen. 
De eerste activiteit van de dag was het opnemen 
van een “loopje”. Hiervoor moesten de jongens een 
stukje lopen voor een decor met hun idee in de hand 

of in de buurt. Voor velen was dit de eerste ervaring 
met TV opname. Nadat ze een stukje hadden 
gelopen werden de jongens en meisjes een voor een 
meegenomen om een “paspoortje” te maken. Robin 
en Bart moesten hiervoor om de beurt op een 
draaiplateau gaan staan wat langzaam rond draaide. 
Na 6 rondjes te hebben gedraaid waren de opname 
klaar van de hele kandidaat en ook alleen van het 
gezicht. Het moeilijkste van de opname is het blijven 
lachen tijdens het ronddraaien. Dit paspoortje 
gebruiken ze later om de deelnemers zichzelf te 
laten voorstellen. 
Tussen de opname door waren Robin en Bart aan 
het aftasten wie nu eigenlijk het beste idee zou 
hebben. Daarvoor werden alle meegebrachte spullen 
en presentatiemiddelen uitgebreid bekeken. Wij als 
ouders en andere supporters genoten van dit 
enthousiasme en ook van de koffie op dit vroege 
uur. 
Op de eerste verdieping bleek een complete studio 
te zijn ingericht met 5 stoelen voor de jongens en 
meisjes en een aantal banken voor het publiek. Het 
hele programma is door de TROS opgezet en wordt 
door niemand minder dan Yolanthe gepresenteerd. 
Jan Smit was ’s morgens ook nog gezien in de 
wandelgangen. Een voor een werden de jongens en 
meisjes meegenomen om hun idee voor de jury te 
presenteren. Omdat Bart in de eerste stoel was gaan 
zitten was hij als eerste aan de beurt. Tijdens zijn 
presentatie nam Yolanthe uitgebreid de tijd om de 
volgende kandidaat allerlei vragen te stellen over de 
uitvinding of het idee wat ze hadden. Toen Bart 
terug kwam van de jury werd gevraagd hoe de 
presentatie was gegaan en of hij nog adviezen had 
voor de andere kandidaten. Ze zijn zeker 1 uur 
bezig geweest met deze opname. De sfeer was erg 
gezellig en er werd veel gelachen. Vooral 
cameraman Paul en zijn geluidsman wisten de sfeer 
er goed in te houden. 
Nadat Robin als laatste aan de beurt was, zou de 
jury snel tot een uitspraak komen wie er door was 
gedrongen tot de finale. Helaas voor Bart en voor 
Robin eindigde hier hun TV avontuur. Ze kunnen 
terugkijken op een spannende en vooral leuke en 
leerzame dag. 
Welk idee Robin en Bart hebben verzonnen 
verklappen we niet want dat kan iedereen zien als 
de opname uitgezonden worden vanaf 17 januari 
2009. Allemaal kijken dus naar  
”Het Ei van Columbus” van de Tros.  
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Meijerijsche Courrant 21-11-1905 
 
Oerle, 20 nov. L.I. Zaterdag werd alhier een 
drijfjacht gehouden. Al spoedig ontdekte men 
sporen van een vreemd wild dier, die naar de 
mening van velen niet anders dan van een “das” 
konden zijn. Men zag dan ook menig wortelveld 
deerlijk gehavend: talrijke wortels van loef ontdaan 
waren uitgerukt en opgevreten. Er was hier een 
graver bezig geweest, die even gemakkelijk de 
vastzittende wortels kon optrekken, als de machine 
de Mastenposten uitrukt. De “das” nu staat onder de 
marterachtigen dieren bekend als een uitstekende 
graver ,die zijn onderaardsche woning voor de 
uitmondingen der loopgraven. Eenige drijvers 
vonden zulk een woonplaats in een dennenbosch en 
nu werd dapper gegraven, maar te vergeefs. 
Mijnheer de “das” had voor dien dag zijn verblijf 
afgestaan aan een konijn `s anderendaags gingen 
eenige liefhebbers opnieuw op ontdekking uit. 
Weder werd in een dicht dennenbosch een andere 
woonplaats – een groot hol met zandhoop er voor – 
gevonden. Na met hak en schop een tijd lang 
gewerkt te hebben, had men de voldoening --- 
“de vreugde” moet men zeggen naar de luide 
hoera`s die uit de menigte opstegen van Mijnheer 
den “das” levend in handen te krijgen, die 
veiligheidshalve gebonden aam kettingen en touwen 
in triomf naar huis werd vervoerd. Het is een 
prachtige dier o.a. 15 K.G. zwaar, heeft zwarte, niet 
lange pooten, grijze vracht, korten, platten staart, 
korte ooren, en een fraaien, vrij langen wit- en 
zwaren gesteepten kop. Liefhebbers kunnen dit 
prachtexemplaar bezichten en waarschijnlijk ook 
koopen bij J. Renders, (as.)  op de groots Vlut te 
Oerle. 
Hans Wilgers Bron: RHC 
  
7-12-1905, vervolg: 
 
Oerle. De das, die onlangs door de Gebr. Renders 
alhier werd uitgegraven is aan een paar personen uit 
Hoogeloon verkocht voor de som van 18 gld. Zij 
zullen het dier des Zondag achtereenvolgens in de 
omliggende gemeenten voor een geldelijk bijdragen 
ter bezichting stellen. 
Hans Wilgers Bron;RHC 

“Mijnheer den Das” Informatieavond GGD 

Bedplassen,  
daar wil je van af 
 
's Ochtends en/of 's nachts natte lakens, niet 
durven logeren bij vriendjes, de vakantie of 
een schoolkamp dat in het water belandt.  Daar 
wil je toch van af, als kind én als ouder!  
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert een 
aantal informatieavonden in de regio voor 
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd 
die regelmatig in bed plassen. 
 
Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland 
plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met 
opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en 
schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk 
wakker te krijgen.  Bedplassen is een onbewust 
verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met 
uw kind kunt veranderen 
 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in 
samenwerking met de PIPO- poli van het Maxima 
Medisch Centrum een informatieavond over 
bedplassen. Twee jeugdverpleegkundigen geven 
achtergrondinformatie over bedplassen en 
bespreken de verschillende manieren en praktische 
tips om het bedplassen aan te pakken. Bij 
binnenkomst ontvangt u een informatiepakket. 
 
U bent welkom op donderdag 11 december 2008, 
in het auditorium van het Maxima Medisch Centrum 
te Eindhoven  
Vanaf 19.45 uur is de inloop, om 20.00 uur start de 
avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten 
voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal 
zijn 3 euro. Aanmelden voor deze avonden kan  met 
naam, adres en telefoonnummer via de afdeling 
jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-
Zuidoost ( 088 0031 422 of via de website 
www.ggdbzo.nl 
 
Als deze datum niet uitkomt, bent u ook welkom op 
een van onze andere avonden: 
♦ Donderdag 12 maart 2009, in de Muzenval 

Dijk 7 te Eersel  
♦ Donderdag 26 maart 2009, GGD-gebouw 

de Callenburgh 2 te Helmond  
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NIEUWE CURSUS BIJ DE PARASOL: 
GENEALOGIE VOOR BEGINNERS 
 

EEN STAMBOOM MAKEN; 
HEEL ERG LEUK!! 

 
Misschien heeft u het wel eens om u heen 
gehoord: dat mensen ‘verslaafd’ zijn geraakt 
aan het uitzoeken van hun stamboom. Dat 
velen geweldig veel plezier vinden in het 
graven in hun familieverleden: wie waren mijn 
voorouders, waar woonden ze, welk beroep 
hadden ze, wat beleefden ze? Heel vaak 
kunnen we onze voorouders terugvinden tot in 
de 18e, vaak nog tot in de 17e en soms zelfs 
tot in de 16e eeuw! Mensen, die direct familie 
van ons zijn en die we nooit hebben gekend 
‘herleven’ en we kunnen ze vaak ‘ontmoeten’ 
in hun doen en laten. U dacht misschien: dat 
lijkt me ook leuk, maar hoe pak ik dat aan? En: 
hoe vind ik mijn weg in al die archieven? Moet 
ik dan soms iedere keer naar zo’n archief, 
misschien wel ver weg?  
 
Educatief Centrum De Parasol in Veldhoven heeft 
besloten met een cursus stamboomonderzoek te 
beginnen om juist die mensen, die aarzelen over de 
drempel te helpen! In januari begint een cursus: 
‘Stamboom maken met eenvoudig 
computergebruik’. Hierin gaan op een heel 
eenvoudige manier laten zien, dat je bij het maken 
van je stamboom die computer enorm effectief kunt 
gebruiken. In eerste instantie geen gereis, maar met 
hulp van de computer de vele, vele gegevens van 
internet bestuderen, vaak met informatie die je snel 
op gang helpt. Overigens wil dit niet zeggen, dat u 
nooit eens naar een archief zult moeten als u verder 
komt in de materie. Maar eerst duiken we in de 
‘bergen’ van informatie die het internet heeft te 
bieden. Een cursist hoeft daarbij nauwelijks ervaring 
te hebben met de computer: verwacht wordt wel, 
dat iemand weet hoe hij/zij de computer moet 
aanzetten en een beetje ervaring heeft met mailen.  
 
De basiscursus is dus nadrukkelijk gericht op 
beginners die een stamboom willen maken, waarbij 
we ons in eerste instantie gaan richten op de 
voorouders met hun datum en plaats van geboorte, 
huwelijk en overlijden. We gaan uitleggen, wat een 
aantal kernbegrippen daarbij zijn (stamboom, 
kwartierstaat etc.), we gaan laten zien hoe aktes in 
de Burgerlijke Stand zijn te vinden en hoe we onze 
weg kunnen vinden in alle Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken (DTB). Ook het lezen van oud schrift 
komt aan de orde. En, zoals gezegd, we gaan 
uitgebreid op zoek hoe we de computer daarbij thuis 
kunnen gebruiken (vooral Google). Hoe zoek je 

Stamboom cursus 
effectief, wat zijn adressen op het internet waar al 
veel gegevens voor stambomen zijn 
samengebracht? Van welke steden en provincies zijn 
allerlei aktes zomaar op te vragen op het internet?  
 
Een cursus voor starters dus met als doel: een 
aanzet tot een stamboom met  namen en data van 
geboorte etc. Het ligt in de bedoeling in het nieuwe 
Parasol-programma 2009-2010 ook nog een cursus 
voor gevorderden aan te bieden. Daarin wordt naast 
de primaire gegevens rond de voorouders (datums 
van geboorte etc.) ook ingegaan op andere bronnen 
van informatie, zoals notariële archieven, 
rechterlijke archieven, verpondingsarchieven etc. 
Dan worden de voorouders ‘aangekleed’ en getracht 
meer over hun leven te weten komen. Dan komen 
we bij stap twee: een familiegeschiedenis maken! 
Maar dan zullen we wel regelmatig naar archieven 
moeten. 
 
Nadere gegevens over de cursus: 
Vereisten: gezonde dosis enthousiasme en beperkte 
ervaring met simpel computergebruik 
(internetverbinding thuis is natuurlijk wel vereist). 
De cursus is heel praktisch en bevat veel 
persoonlijke adviezen. 
Start: vrijdag 16 januari 2009, iedere vrijdagmorgen 
van 10.00 uur tot 11.30 uur in De Parasol. In totaal 
6 lessen, iedere week op vrijdag. 
Kosten: Euro 74.-, exclusief materiaalkosten (vooral 
wat kopieerkosten). 
U hoeft geen portable pc te hebben; de Parasol 
heeft voldoende pc’s voor persoonlijk gebruik in de 
les. 
 
Voor nadere informatie:  
Educatief Centrum De Parasol 
Van Aelstlaan 24 
5503 BD Veldhoven 
e-mail: info@de-parasol.nl 
tel.: (040) 2535532 
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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 

Kerstvertelconcert 

Nog nooit van een kerstvertelconcert gehoord? 
Dat kan kloppen. Maar vanaf dit jaar komt daar 
verandering in. 
 
Door de samenwerking van Hajim met VerVe: een 
gemengd koor en een vertelclub. Zij bundelen hun 
kerstrepertoire tot een gratis toegankelijke 
uitvoering op donderdag 11 december van 20.00 
tot 22.00 uur in gemeenschapshuis D’n Bond, 
Rapportstraat 29 in Veldhoven. 
 
Hoe zo’n vertelconcert dan gaat? Hajim zingt 
stemmige liederen, voornamelijk Engelstalig 
repertoire en tussendoor vertelt VerVe toepasselijke 
verhalen volgens de oude vertelkunst, dus uit het 
blote hoofd. Geen zware kost, maar ter ontspanning 
en vermaak. Ideaal om in de stemming te komen 
voor de feestdagen. 
 
De samenwerking is tot stand gekomen dankzij een 
gezamenlijk lid van beide Veldhovense verenigingen. 
Zij hebben verder met elkaar gemeen dat ze een 
kleine club vormen, waarin iedereen elkaar goed 
kent. Zodoende heeft het eerste dubbel-optreden 
een uitermate informeel karakter, in de intieme 
oefenruimte van Hajim. Hier repeteert het koor 
wekelijks op dezelfde dag en tijd onder leiding van 
muziekdocente Carla van der Velden. 
Terwijl Hajim overwegend moderne muziek zingt, 
waaronder close harmony, houdt VerVe zich bezig 
met de overdracht van verhalen. Alle leden zijn 
geschoolde vertellers, die heel beeldend te werk 
gaan.  
 
Misschien moeilijk voor te stellen, maar beslist de 
moeite waard om een keer mee te maken.  

Expositie “de 8ste dag” 

Expositie “de 8ste dag” in Turnhout. 
 
Al jarenlang kent Veldhoven het 
keramiekcollectief “de 8ste dag”: zeven 
kunstenaars, die aan zeven dagen in de week 
niet genoeg hebben en juist op die ‘achtste 
dag’ elkaar in het atelier van één van hen 
stimuleren tot het maken van keramische 
kunstwerken.  
 
Zo af en toe treden ze naar buiten en dit jaar doen 
ze dat door van 
 

14 november tot en met 4 januari  
 
een expositie te houden in Cachet de Cire aan de 
Grote Markt 12 in Turnhout. 
Ze voegen aan hun keramische kunstvoorwerpen 
ook nog quilts en schilderijen toe, wat een bezoek 
des te interessanter maakt. Dat ze voor Cachet de 
Cire gekozen hebben is ook geen toeval, want ze 
hebben hier al eerder geëxposeerd en dit 
etablissement met zijn aparte sfeer leent zich 
uitstekend  voor het tentoonstellen van kunst. 
Daarbij komt dat Turnhout de bezoeker nog veel 
meer te bieden heeft. Het is een oude Belgische stad 
met een monumentaal centrum, veel winkels en 
andere mogelijkheden om zich te verpozen.  
 
Kortom: de expositie van de “8ste dag” 
gehouden t/m 4 januari geeft u -ook in 
eindejaarsvakantie-  een prachtige gelegenheid van 
kunst en cultuur in een Belgische stad te genieten.  
 
De expositie is alle dagen, behalve dinsdag en 
woensdag, van 11.30 tot 21 uur te bezoeken, ’s 
zondags vanaf 15 uur. Eerste kerstdag en 
nieuwjaarsdag is Cachet de Cire gesloten. 
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Belangstelling voor de 
Veldhovense politiek?

Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl

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

Knutselen: Servet vouwen als een boom 
 
Wat heb je nodig: 
Servet.  
 

Een servet kan je mooi vouwen tot een kerstboom. 
Dit kan met een echt stoffen servet maar ook met 
een papieren servet.  
Dit vouwen is niet zo heel makkelijk dus geef niet te 
gauw op als het de eerste keer niet helemaal wil 
lukken. De omschrijving volgt de punten in het 
bovenstaande vouwpatroon.  
 
1 - Vouw een punt naar binnen waarbij bovenin het 
midden wordt aangehouden en aan de zijkant een 
klein stukje boven het midden.  
 
2 - Aan de andere kant vouw je ook zo'n zelfde 
punt.  
 
3 - De onderkant vouw je omhoog net onder de 
twee punten.  
 
4 - Dezelfde lap die net omhoog is gevouwen vouw 
je weer naar beneden, maar nu de vouwlijn een 
paar centimeter hoger. Dit punt moet je misschien 
een paar keer op verschillende hoogtes proberen. 
Hier bepaal je namelijk hoe straks de stam wordt en 
dat kan te breed of te smal uitvallen.  
 
5 - Let op waar de driehoek de bovenkant van de lap 
snijdt. Daar vouw je even hulpvouwtjes in het 
verlengde van de driehoek en recht naar beneden. 
Zie de stippellijnen.  
 

6 - Nu vouw je echt de verticale lijn waarbij de punt 
bovenin terug wordt gevouwen zodat de hoekpunt 
niet meegaat naar het midden.  
 
7 - Hetzelfde doe je aan de andere kant.  
 
8 - Draai het servet nu om en je hebt een leuk 
kerstboom servet.  

Tip: 
Leg het servet op een bord en versier een randje 
door er een klein strikje met wat hulst op te leggen.  
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Knutselen: Vouw een kerstbal 
 
Wat heb je nodig: 
Bierviltjes, potlood, schaar, papier en touw.  
 
Neem eerst twee bierviltjes of ander stuk rond 
karton en maak daarvan twee mallen. De eerste mal 
is direct klaar want dat moet een rondje zijn. De 
tweede mal moet een gelijkzijdige driehoek zijn die 
precies in de cirkel past.  
Dan leg je de cirkel op een stukje karton (of oude 
kerstkaart) en teken je die over. Dan leg je de 
driehoek daar goed op en tekent de zijkanten ook 
af. Die laatste lijnen worden de vouwlijnen. Knip nu 
de cirkel uit en vouw de driehoek randen naar 
buiten. Dat doe je tien keer (met de punt naar 
boven in het plaatje) en tien keer met de punt 
onderaan het plaatje. Dan kan je een bal maken. 
Plak 5 driehoekjes aan elkaar, dit wordt de 
bovenkant, let op dat je de juiste afbeeldingen 
neemt met de puntjes naar boven. Dan daaronder 
maak je 10 rondjes vast, dit is de middelste rij. Plak 
ze om en om de puntjes naar boven. Nu eerst een 
koordje/lintje vast maken aan de binnenkant die 
naar boven eruit steekt, en knoop dit aan de binnen 
vast.  
En dan de laatste 5 rondjes met de puntjes naar 
beneden. Vast plakken aan de middelste rij.  

Tip: 
Plak ze wel goed tegen elkaar want anders krijg je 
een kerstbal die scheef wordt.  

Knutselen: Waxine-roos 
 
Wat heb je nodig: 
Lege waxinecupjes, oude CD, lijm, deegroller.  
 
Van lege waxinelicht cupjes kun je een leuke roos 
maken waarin weer nieuwe cupjes gebrand kunnen 
worden. Je hebt 15 lege cupjes nodig.  

Haal eerst het restje lont eruit en eventueel de 
restjes kaarsvet die er nog in zitten (Als je ze een 
uur in de diepvries legt, gaat het vet er gemakkelijk 
uit). Heel dunne laagjes kunnen gewoon blijven 
zitten. Daarna neem je een cupje en vouwt twee 
tegenover elkaar liggende kanten naar elkaar toe. 
(Plaatje 1) Duw deze samen in het midden en maak 
het cupje dan zo plat mogelijk. Het kan met je 
vingers maar gaat een stuk makkelijker met 
bijvoorbeeld een deegroller. Doe dit bij alle cupjes. 
Meestal gaan ze al vanzelf een beetje rond staan 
zoals op plaatje 2 te zien is. Dit is de bedoeling en 
kan je zo laten.  
Nu neem je de lege CD met de glimmende kant 
boven en daar gaan we de cupjes oplijmen. Een 
lijmpistool werkt hier erg goed, als de cupjes 
tenminste niet vettig zijn van het kaarsvet. Eerst 6 
stuks netjes verdelen in de rondte. (plaatje 3) Het 
opplakken moet je alleen op een puntje van het 
cupje doen zodat het grootste deel gewoon los blijft. 
Dan nog een keer 6 cupjes opplakken en deze 
precies tussen al twee eerder opgeplakte cupjes 
plakken. Als laatste nog 3 cupjes plakken. Weer 
tussen twee anderen en steeds één plek overslaan.  
Als de lijm goed vast zit dan kun je de blaadjes van 
deze roos nog iets gaan buigen, zodat alle blaadjes 
een mooie vorm hebben. De laatste drie moeten zo 
staan, dat een nieuw cupje er goed tussen past. 

Tijdens het werken is het handig om steeds de 
ondergrond schoon te houden. Als er restjes 
kaarsvet op de ondergrond komen en je werkt 
verder dan worden de geplette cupjes vet van het 
kaarsvet en zijn ze veel moeilijker te lijmen! 
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Uitslag kleur/knutselplaat van oktober 2008;  
“Muizen in het bos” 

En er zijn ook nog een aantal sportvrienden. Wouter 
heeft al drie zwemdiploma’s en zit nu op voetbal. Hij 
voetbalt bij RKVVO. In het team F8. Hij speelt 
samen met o.a. Mart en Stan; ook jongens die op de 
Sint Jan Baptist zitten. Hij traint op dinsdag en op 
zaterdag hebben ze een wedstrijd te spelen. Enehh, 
ze hebben al twee keer gewonnen. Knap hè? Ik vind 
van wel, want zelf zou ik denk ik geen bal kunnen 
aanraken. 
Op de vraag of Wouter al weet, wat hij later wil 
worden is het antwoord niet: voetballer. Maar hij wil 
graag later dierenverzorger worden. Dat lijkt me een 

prachtig beroep. Als we het over 
de televisie hebben, dan hoor ik 
van zijn broer, dat Wouter graag 
naar Jetix kijkt, Pokémon, het 
Sinterklaas journaal, het pieten 
nieuws. Gewoon teveel om op te 
noemen. Maar het Pieten nieuws 
en het Sinterklaas journaal volg 
ik ook. Ik heb ook al een keer 
mijn schoen mogen zetten en 
Wouter ook. Toen hij thuis zijn 
schoen mocht zetten, zat er de 
volgende dag een zwarte ridder 
van playmobil in. En Wouter had 
geluk, want bij Maria mocht hij 
ook zijn schoen zetten. En toen 
zat er de volgende dag een 
transformer in. En zijn broer 
Willem had iets van Starwars.  
Als er geen televisie wordt 
gekeken, speelt Wouter ook wel 
eens een computer spelletje. op 
de site van Playmobil, of 
spele.nl. En als Wouter niet 
achter de computer een spelletje 
speelt, dan speelt hij lekker 
buiten. Vooral op zaterdag. 
Wouter zit bij de scouting. En 
die scouting heeft een hele 

moeilijke naam. Namelijk, breek je tong niet over 
het woord, Scouting St. Stanislaus Kostka. Hij gaat 
daar samen met een paar klasgenoten heen. En die 
klasgenoten heten, Jens, Noor en Ralf. Zij spelen 
dan op zaterdagochtend, bosspelletjes, 
verstoppertje en nog veel meer leuke dingen. Het 
lijkt me reuze gezellig, zo met elkaar lekker buiten 
spelen. 
Zo, nu weten we al heel veel van Wouter. 
Ik wens hem alvast een prettige verjaardag, en 
koop maar een leuk cadeautje van de  cadeaubon. 
 
 
En bij wie kom ik volgende keer met een 
cadeaubon? 
De kleurplaat kan je in de gele brievenbus doen bij 
d’Ouw School. 
 
Wie weet tot ziens, 
 
Tot de volgende Koers van Oers. 

Hallo allemaal, 
 
Hebben jullie ook zo genoten van de sneeuw die van 
de week viel. Hier en daar zag ik een iglo 
verschijnen, of een sneeuwpop. Weer een beetje 
een winterslandschap, al begreep ik wel dat er niet 
overal veel sneeuw gevallen was. Jammer voor die 
kinderen die daar wonen, want bij ons lag er toch 
wel wat.  Helaas was de sneeuw al snel weer weg en 
kunnen we ook nog niet gaan schaatsen op 
natuurijs, maar wie weet gebeurt dat nog wel. De 
winter moet nog beginnen. Maar nu genoeg over de 
sneeuw/winter. Vandaag ben ik 
op bezoek geweest bij de 
winnaar van de kleurplaat van 
oktober. Het is al wel een tijdje 
geleden, maar misschien weet 
je nog welke kleurplaat ik 
bedoel. Het was de kleurplaat 
van de muizen. Weten jullie het 
weer? Deze kleurplaat was wel 
heel bijzonder. De muizen 
waren niet grijs of bruin 
gekleurd, zoals een muis er 
meestal uitziet. Nee, deze 
muizen waren paars gekleurd. 
Dat is weer eens iets anders. En 
nu zijn jullie natuurlijk reuze 
nieuwsgierig, wie er deze keer 
gewonnen heeft. Nou, ik laat 
jullie niet langer in spanning. 
Hij woont in de Janus 
Hagelaarsstraat. Je weet wel, 
die enge straat. Een paar 
weken geleden, met Halloween, 
hadden ze daar een hele jungle 
gebouwd. Niet The temple of 
Indiana Jones, maar Temple of 
Pompoen. Janus Jones, vertelde 
een verhaal en je werd door 
een grot, jungle en grafkelder 
rondgeleid. Ik kan je vertellen, ik ben er geweest en 
vond het best spannend en griezelig. Vooral dat 
grotmonster en die gorilla. Brr, ik heb er nog 
nachtmerries over. Maar toch heb ik  de moed 
gevonden om een bezoek te brengen aan de 
winnaar van de kleurplaat. Ik kan je verklappen dat 
het een jongen is. Hij is nu nog zes jaar oud, maar 
dat duurt niet lang meer. In december wordt hij al 
zeven jaar oud. Hij woont samen met zijn ouders en 
zijn oudere broer Willem. Weten jullie over wie ik 
het heb? Het is ...teterete:  
WOUTER V/D. MIERDEN. 
Wouter zit in groep 3-4 B, van de Sint Jan Baptist. 
Hij zit in de groep van meester Henk en juf Danny. 
Dit schooljaar is best leuk, want je leert dan lezen. 
En voor de mamma van Wouter is dat ook erg leuk, 
want nu zijn de rollen omgedraaid. In plaats dat zij 
’s avonds Wouter voorleest, leest Wouter nu zijn 
mamma voor. 
Wouter heeft ook al vriendjes, om er even een paar 
te noemen: Giel, Mart, Luc. 
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Naam:_________________________________
_ 
 
Adres:_________________________________

_ 
 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 29 december 2008 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

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



Agenda 2008 

December  
13 Rijvereniging St. Jan: Ophalen oud ijzer 

(binnen en buiten de bebouwde kom) 

14 Chant Oers: Kerstconcert met de  
Willem Alexanderband in de kerk 

15 KVB: doe avond Kerst 

16 KBO: kerstviering 

17 KVO: kerstviering 

21 Kerstconcert Harmonie i.s.m. Chant Oers 
met afsluiting in d 'Ouw School 

22 KVB: kerstviering 

23 St Nieuwe Levenskracht 60 jarig bestaan 

27 Oud papier ophalen 

Agenda 2009 

Januari  
2 TCO: Activiteitenmiddag 
4 11.00u Nieuwjaarsreceptie in d'Ouw 

School 

  
Februari  
1 TCO: Dagje sneeuw.  

(bij slecht weer op 15 febr.) 

21 t/m 24 Carnaval 
21: Carnavalsoptocht Oerle 
22: Carnavalsoptocht Veldhoven 

27 TCO: Dagje stad 
  
Maart  

20 TCO: Info avond braderie 
  
April  
5 TCO: Braderie 

19 Eerste H. Communie 

  
Mei  
16 TCO: Feestavond 
  
Juni  
5+6 Boergondisch Oers 
10 Algemene Ledenvergadering  

Rabobank Oerle-Wintelre 

12 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre:  
Feestavond Eurovisie songfestival 

13 100 jaar Rabobank Oerle-Wintelre: 
Feestavond  

14 Oerse motortoertocht 

  
Juli  
11 + 12 TCO: Oudste tiener weekend 
  
Augustus  
27 t/m 30 TCO: Bivak 
  

September  

5 TCO: Afsluitingsavond 
19 t/m 22 Kermis in Oerle 

19: Opening Kermis 
  

15 KBO: Eten bij de WOK, Heuvel in Zeelst 

19 KBO: Eten bij De Uitdaging, Oerle 

17 KBO: Eten bij Creme de la Creme, Meiveld 

16 KBO: Eten bij Merlijn, v. Vroonhovenlaan 
57 

18 KBO: Eten bij Oude Garage,  
Peter Zuidlaan, Zeelst 

29 Koninginnenacht in d’Ouw School 

11 St. Jeugdbelangen i.s.m. TCO: Snerttocht 

20 BIO: Feestavond 60-jarig bestaan 
21 BIO: Koppelschiettoernooi ivm 60-jarig 

bestaan 

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 
29 december 2008 

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 


