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• Sinterklaas is naar huis, 
Kerstman mag weer komen

• Hackers in Oerle? 

• Van pompoenen en spoken 
tot kerstverhalen 

• En de boer,  
hij ploegde voort 

Wie mogen zich tijdens de Nieuwjaarsreceptie  
prijzen met de Rabobank Verenigingsprijs? 

Kom dan 3 januari v.a. 11.30 uur naar d’Ouw School . 



Redactie 
Lucy van der Aa, Ad Adriaans, Selma van Balen,  
Bart van den Boogaard, Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx, 
Carolien Sandkuijl - Kickken, Chris Sandkuijl,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 205.16.42). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 
Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd). 
 
Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  ( 112 
Geen spoed, toch politie  ( 0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33 
 
Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Verschijningsdata 2010 (onder voorbehoud) 
Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 28-12-2009  2 (13-01-2010) 

2 25-01-2010  6 (10-02-2010) 

3 01-03-2010  11 (17-03-2010) 

4 29-03-2010  15 (14-04-2010) 

5 26-04-2010  19 (12-05-2010) 

6 31-05-2010  24 (16-06-2010) 

7 28-06-2010  28 (14-07-2010) 

(I.v.m. de vakantie in augustus geen Koers van Oers) 
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Vakantieprogramma nieuws 

Weet u nog, vroeger? 
De man op het veld met de microfoon heette 
iedereen welkom en de kroost begon met hun 
sportieve prestaties... 
De zoons en dochters gingen 1 of 2 nachtjes weg... 
Eventjes naar de speeltuin bleek een hele dag... 
Heel veel jong Oerle in de bus naar een pretpark... 
Zoonlief en/of dochterlief onthalen, die vele 
kilometers onder de zolen hebben weggetrapt... 
Die mafkezen op het podium... 
 
Welnu, zolang geleden was het niet maar wellicht 
dat het u toch even ontschoten was. Of u zit met 
smart te wachten op de foto's. 
Wanneer is het eigenlijk weer volgend jaar? 
 
Antwoord op al uw vragen en (misschien nog wel 
belangrijker) de FOTO's kunt u terugvinden op: 

www.vakantieprogramma-oerle.nl 

Elke Oerlenaar kan van de rubriek gebruik maken. Hij is be-
doeld om op niet commerciële basis een oproep te doen. De 
redactie behoudt zich wel het recht voor om (zonder opgaaf 
van redenen) het stukje niet te plaatsen 

Vraag en aanbod 

Te huur in 2010 
 
In 2010 staat in Westkapelle Zeeland mijn luxe 
chalet te huur. 
Het chalet op slechts 300 meter van zee kunt U 
huren voor korte of langere tijd.  
Info: Niels Vos, ( 040-2051849. 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Kinderfeestje voor meiden? 
 
Beauty workshop voor kinderfeestjes vanaf 8 jaar.  
Sinds kort organiseert Jolanda Luijkx beauty 
workshops met Oriflame producten voor groepjes 
kinderen bij u thuis. 
 
Voor meer informatie bel  
Jolanda Luijkx ( 06 81569009. Zondag 29 november jl ben ik een matzilveren 

oorbel verloren in Zandoerle, Oerle of de weg 
hiertussen. Het is een matzilveren staafje met een 
rood-bruinrode stenen bolletje (een Carneool).  
 
Ik zou deze erg graag terug willen vinden.  
Wellicht heeft iemand deze gevonden?? 
Gerda Huijbregts, ( 040-2534512 

Verloren 

Graag wil ik jullie er op wijzen dat sinds medio 
november in Google Maps (http://maps.google.nl)
foto’s te zien zijn van ons mooie dorp. 
Het gaat hierbij om foto’s die met een speciale 360 
graden camera vanaf de openbare weg zijn 
gemaakt. 
Hiervoor moet je naar Google Maps gaan, inzoomen 
op de straat die je wilt zien en dan het gele 
mannetje wat links op de kaart te zien is in de kaart 
op de straat slepen. 
 
Je krijgt dan gedetailleerde foto’s 360 graden vanaf 
de openbare weg te zien. 
Zo te zien zijn deze foto’s op een vrijdag in het 
voorjaar gemaakt, op de dahliatuin achter de kerk 
zie je de eerste dahlia’s al in bloem komen. 
 
Cees van Doren 

Oerle op de kaart 
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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 Klucht in Zeelst 

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

Kerststal Zandoerle 

Op zaterdag 12 december heeft 
buurtvereniging Zandoerle de kerststal 
officieel geopend.  
De kerststal is dagelijks te bezichtigen 
van 9.00 tot 21.00 uur. 
 
De kerstal is geopend tot 7 januari 2010. 
 
Buurtvereniging Zandoerle wenst iedereen prettige 
feestdagen en een voorspoedig 2010. 
 
Buurtvereniging Zandoerle. 

Scheidsrechter gezocht! 

Scheidsrechter  
(evt. in opleiding) 

gezocht! 
 

Wij beleven elke week veel plezier 
aan sport. Veel van ons doen dit 
door zelf actief te korfballen, 
anderen door het bezoeken van wedstrijden. Zonder 
scheidsrechters zou dit niet mogelijk zijn!  
 
Als scheidsrechter kun je het beste in de speelsters 
naar boven halen. En dan speel je als scheidsrechter 
- ongeacht de uitslag - altijd een gewonnen 
wedstrijd. 
 
Dames Korfbal Vereniging BIO is op zoek naar een 
scheidsrechter (M/V) die namens BIO wedstrijden 
wil fluiten in het dameskorfbal. Ook als je (uiteraard 
op onze kosten) een opleiding tot scheidsrechter wilt 
volgen ben je van harte welkom!  
 
Qua voorwaarden en het aantal wedstrijden zijn er 
allerlei mogelijkheden. Interesse? Neem contact op 
via bio.oerle@knkv.nl 
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Vooraankondiging MVK 

Vooraankondiging voorstellingen  
‘Het dagboek van Anne Frank’. 
 
In januari 2010 zal de Veldhovense toneelvereniging 
‘Meer Vreugde Kern’ dit prachtige toneelstuk voor u 
op de planken gaan brengen. 

De voorstellingen worden gegeven in theater  
‘De Schalm’ op de volgende data: 
 
Vrijdagavond 22 januari 2010 
Zaterdagavond  23 januari 2010 
Zondagmiddag  24 januari 2010 
Zondagavond  24 januari 2010 
 
Wij adviseren u uw kaarten nu alvast te bestellen/op 
te halen op één van de volgende manieren: 
 
via www.meervreugdekern.nl 
via www.deschalm.com 
 
Graag tot ziens bij één van onze voorstellingen. 
 
Namens toneelvereniging ‘Meer Vreugde Kern’, 
Gerrit Mollen en Arjan Kruik, 
Public Relations. 

Uitslag ballonnenwedstrijd 

Uitslag 
ballonnenwedstrijd  
St. Jansmarkt Zandoerle 
2009 
 
Het zal een zacht zuidelijk windje 
zijn geweest op 28 juni met de St. Jansmarkt in 
Zandoerle. 
De ballon kaartjes hebben nu toch echt wel tijd 
genoeg gehad om terug te komen vanuit verre 
oorden. 
Maar dit jaar zijn de ballonnen niet verder gekomen 
dan het mooie Drente. 
Ook zijn alle kaartjes die terug zijn gekomen,  
97 stuks, in Nederland gevonden. 
De meeste ballonnen hebben zelfs niet eens kans 
gezien Noord Brabant te verlaten. 
 
Maar er waren gelukkig toch een paar dappere, taaie 
ballonnen waaronder die van Michelle van der Steen. 
Haar ballon ging helemaal naar Zuid-wolde in Drente 
en werd in een weiland tussen de koeien gevonden. 
Haar afstand was het verst met 198 km. 
Michelle woont op de Zittardsestraat 17 in Oerle en 
heeft haar prijs al thuis gekregen. 
 
Ook de ballon van Jeroen Borgers ging ver. 
Hij kwam terecht in het bos bij het dorp Dalfsen en 
dat is 174 km ver weg. 
Jeroen woont op de Korte Kruisweg 12 in Veldhoven 
en heeft zijn prijs ook al mogen ontvangen. 
 
Dan ging er nog een ballon met 2 kaartjes er aan 
helemaal naar Wapenveld en dat is 148 km ver weg. 
Deze kaartjes zijn van de zusjes Elise en Martine 
van de Boomen en zij mogen hun prijs samen delen. 
 
Namens het bestuur van Stichting St Jansmarkt 
allemaal proficiat met jullie prijs en natuurlijk tot 
volgend jaar. 
 
Vriendelijke groet, 
Margriet van Beers. 
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Spanning rond Rabobank 
Verenigingsprijs 
Nominatieronde verlengd tot 20 december! 
 
Daar zit je dan als OWWO, in speciale vergadering 
bijeen om de nominaties te tellen. En dan blijkt dat 
er bijna geen zijn binnengekomen. Die in de 
brievenbus tegen de gevel van d’Ouw School hebben 
het wel gehaald. Maar alles wat via de website van 
de Koers van Oers moest binnenkomen is onderweg 
ergens blijven hangen. Die zijn bovendien ook niet 
meer te achterhalen. Na enig speurwerk blijkt dat 
het om een storing moet gaan. We weten nog niet of 
het aan de opgravingen ligt of dat er misschien een 
hacker actief is in Oerle. 
 
Om iedereen een eerlijke kans te geven 
verlengen we de mogelijkheid om te 
nomineren tot 20 december 2009.  
Als je digitaal genomineerd hebt doe dat dan 
nog een keer opnieuw. 
 
Ga naar de website van Rabobank Oerle- Wintelre 
(http://www.rabobank.nl/oerle-wintelre).  
Aan de linkerkant vindt je de link naar  
Rabobank Verenigingsprijs. Onderaan het artikel kun 
je via ’Laat het ons weten’ het formulier vinden.  
We weten dat dit werkt, maar u mag natuurlijk ook 
de brievenbus van de Koers van Oers bij  
d’Ouw School gebruiken. 
 
Op 21 december zit OWWO opnieuw bij elkaar om 
de nominaties te bekijken. 

RABO Verenigingsprijs 2009 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 

Bron : Schoolkoers/Koers van Oers december 1985 
 
Een verhaaltje over kerstmis van Arian Janssen 
Toen jozef en maria op weg naar een stal waren was 
maria in verwachting geworden, en ja, toen kwamen 
ze bij een stal. Op een zeer koude nacht was het 
kindje jezus geboren, er kwamen herders aan,  
3 herders. Ze zijden: mogen we even komen kijken, 
ja zij Maria. Een ervan gaf een sokje, die moet je 
aan de voetjes van het kindje houden dan worden 
ze lekker warm, zij de herder. De herder zij: ik heb 
niets bij me. Maar jozef zij : kom toch wat dichter 
bij maar maria zij:wat heb je een mooie fluit. Vind je 
zij de herder. Zal ik wat spelen ja zij jozef en het 
kindje sliep lekker. 
 
Een verhaaltje van Harrie die bij de tandarts is 
geweest. 
Ik was bij de tandarts geweest en weet je wat ik 
daar mee heb gemaakt? Ik heb een spuit in mijn 
blaar gehad want die blaar was door mijn kies 
gegaan toen hebben ze mijn kies eruit gedaan met 
een soort nijptang. Toen hebben ze iets op mijn kies 
gedaan, vies spul. ,s avonds toen het koortje 
afgelopen was toen kregen we een krentenbol en 
een lollie die heb ik op en ik poets mijn tanden heel 
goed en ik krijg een elektriese borstel. 

Ouw (k)oers 
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Cursus reanimeren 

Basiscursus reanimeren te Veldhoven  
Reanimatie is van levensbelang, niet alleen bij een 
hartstilstand als gevolg van een hartinfarct, maar 
ook bij verdrinking, verstikking, vergiftiging en 
ongevallen kan een hartstilstand optreden. 
Een reanimatiecursus is dan ook van belang voor 
familieleden van hartpatiënten en verder voor 
iedereen die via hun werk of vrije tijdsbesteding veel 
in contact komen met anderen. 
Reanimatieonderwijs wordt gegeven door NRR 
gecertificeerde instructeurs met ervaring uit de 
dagelijkse praktijk (ambulancemedewerkers / 
IC- verpleegkundigen). 
 
De cursusduur is 1 x 3 uur. De cursuskosten zijn  
€ 25,--; dit is inclusief cursusboek en diploma van 
de Nederlandse Hartstichting. 
 
De Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost-Brabant 
organiseert de cursus Valkenswaard. 
 
Cursusdatum: woensdag 20 januari 2010 
Tijdstip: van 19.00 – 22.00 uur 
Locatie: Educatief Centrum De Parasol 

Van Aelstlaan 24 
Veldhoven 

Aanmelden: ( 040-25 35 532 of  
via www.de-parasol.nl 

 
Om de vaardigheid te behouden is het jaarlijks 
volgen van een herhalingscursus aanbevolen. 
U krijgt hiervoor een oproep in uw woonplaats. 

Rouw-ontmoeting 

Hoe verder na een ingrijpend verlies? 
 
Rouw-ontmoeting start in Veldhoven 
 
Op 21 januari 2010 start in Veldhoven een  
rouw-ontmoetingsgroep. Deze is bedoeld voor 
mensen die een dierbare verloren hebben en die 
behoefte hebben aan steun van lotgenoten in deze 
moeilijke fase in hun leven. Niemand beter dan een 
lotgenoot weet wat je doormaakt als je zo’n 
ingrijpend verlies meemaakt als de dood van een 
naaste. 
De rouw-ontmoetingsgroep heeft tot doel het 
rouwproces te stimuleren. Dit alles mag gebeuren in 
een veilige omgeving en wordt begeleid door twee 
ervaren en geschoolde vrijwilligers. 
 
De groep zal bestaan uit 6 tot 8 personen en komt 
10 keer op de donderdagmiddag bij 
elkaar. Data en locatie worden nog bekend gemaakt. 
 
Meer informatie:  
* Jeanneke de Bot, ( 040 – 253 1476 
* José Roestenberg, ( 06- 47693251 
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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 

Parochieberichten: 
Overleden: 
† Toos van der Heijden - Prinsen, weduwe van  

Jan vd Heijden, De Hofpad 1, Vessem, voorheen 
St. Janstraat, 85 jaar 

† Jo Versteeg, echtgenoot van Riekie Verweijen, 
Grasbaan 124  (76 jaar)  

Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl 

Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 

Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 

Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
  
Weekeinde van 19 – 20 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor van Bergen. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor van Bergen  (Convocamus). 
 
Kerstdagen 
do 24/12  16.30 uur: Woord- en Communieviering 

door gebedsgroep + kinderviering (samenzang)  
do 24/12  20.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor van Bergen  (The Unity). 
do 24/12  22.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino  (Convocamus). 
vr  25/12  10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders  (Convocamus). 
za 26/12  10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders. 
zo 27/12  10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders. 
 
Oud- en Nieuwjaar 
do 31/12  19.00 uur: géén viering in de kerk, 

welkom in H. Caeciliakerk. 
vr  01/01  10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders. 
 
Weekeinde van 2 – 3 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders  (St. Janskoor). 
 
Weekeinde van 9 – 10 januari:   
za 19.00 uur: Presentatieviering  

pastor Jos van Doorn: Eucharistieviering met 
pastor J. van Doorn en pastoor W. Smulders  
(St. Janskoor) 

zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met de 
gebedsgroep  (Convocamus). 

 
Weekeinde van 16 – 17 januari: 
za 19.00 uur: Presentatieviering  

Eerste Communicanten:  Eucharistieviering met 
pastoor W. Smulders. 

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

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

W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders 
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Dank u wel! - of – Herinnering? 
 
Geachte parochianen, 
 
In januari 2009 werd een envelop van de Actie 
Kerkbalans bij u bezorgd met de mededeling dat de 
parochiebijdrage dit jaar werd verhoogd naar 
minimaal € 65,-. 
Velen hebben inmiddels aan dit verzoek gehoor 
gegeven en daarvoor zeggen wij u uiteraard heel 
hartelijk dank. U hoeft geen verdere actie meer te 
ondernemen. 
 
Bij anderen is echter dit verzoek mogelijk aan de 
aandacht ontsnapt en is onze brief onderaan de 
stapel rekeningen terechtgekomen of helemaal 
zoekgeraakt. Zou u alsnog uw parochiebijdrage 
willen overmaken?  
Voor de drie ledenadministraties is het echter 
gemakkelijker wanneer u bij uw bank een 
machtiging afgeeft, opdat u hier volgend jaar niet 
opnieuw door ons aan herinnerd hoeft te worden.  
In Oerle hebben de meeste parochianen een incasso 
opdracht afgegeven, waardoor hier ook minder 
vergeten wordt. 
 
Wij raken er helaas steeds meer van het feit 
doordrongen dat steeds minder mensen steeds 
“meer” moeten opbrengen. Laten wij proberen die 
gunstige uitzondering te zijn! 
De parochie wordt teveel als een supermarkt gezien: 
je gaat pas winkelen als je iets nodig hebt. Veel 
niet-parochianen denken pas aan de kerk, wanneer 
zij plotseling voor een uitvaart of toediening van een 
sacrament komen te staan.  
De kans dat het gebouw dan in de toekomst niet 
meer waterdicht is, omdat het ons aan financiën 
ontbreekt om bv het dak tijdig te repareren, is dan 
niet ondenkbaar. 
Dus help a.u.b. onze inkomsten door middel van de 
parochiebijdrage op peil te houden, het is namelijk 
onze belangrijkste inkomstenbron.  
Bij voorbaat dank!! 
 

De rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt 
overmaken zijn: 
Parochie H. Drie-eenheid, v/h H. Caecilia,  
met vermelding van uw naam + adres 
Rabobank:15.36.00.144 of ING: 108.79.10 of  
ABN-AMRO 48.38.25.263 
Info: Ton Lemmens, tel.: 040 - 253.32.12 
 
Parochie H. Drie-eenheid, v/h H. Geest,  
met vermelding van uw naam + adres 
Rabobank: 15.36.00.152 of ING: 12.20.259 
Info: Rianne Kouwenberg, tel.: 040 - 254.00.33 
 
Parochie H. Drie-eenheid, v/h St. Jan de Doper, 
met vermelding van uw naam + adres 
Rabobank: 13.85.00.606 of ING: 106.48.23 
Info: Adriaan Tholen, tel.: 040 - 205.18.10 
 
Het parochiebijdragecomité. 
 
 
 
TARIEVEN 2010 
 
Minimum parochiebijdrage €    65,- 
Misintenties – misstipendia €    10,- 
 
Vieringen: 
Huwelijksviering €  345,- 
Jubileumviering €  260,- 
Uitvaartdienst €  425,- 
Alleen avondwake €  190,- 
 
Indien de betreffende parochiaan minimaal 3 jaar 
deelnemer is van de parochiebijdrage met een 
minimum van € 65,- per jaar worden de tarieven  
voor de vieringen niet in rekening gebracht. 
 
Enkelgraf 20 jaar 
Grafdelven/dichten/grafrechten/onderhoud € 1080,- 
 
Verlenging enkelgraf met 10 jaar 
Grafrecht en onderhoud €   505,- 
 
Dubbelgraf 20 jaar 
Grafdelven/dichten/grafrechten/onderhoud € 1285,- 
 
Verlenging dubbelgraf met 10 jaar 
Grafrecht en onderhoud €  605,- 
 
Urnengraf: 
totaalbedrag urnenkelder St. Jan de Doperkerkhof  
of urnennis Caeciliakerkhof 
 
Bijzetten in urnengraf 20 jaar €  620,- 
Bijzetten in urnengraf 10 jaar €  400,- 
Verlenging urnengraf met 10 jaar €  205,- 
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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 

Kerstshow 
Gilia Bloemen & Novy Schennink 

 
Wegens 6 jaar grandioos succes duurt  

Onze kerstshow maar liefst 
5 weken lang! 

 
Kom onze permanente show bezoeken  

op ons eigen winkeladres; 
Willibrordusstraat 1, 5513AB, Wintelre  
( 040-2051241 / 040-2051052 

 
De winkel is tijdelijk uitgebreid met 50m² 

 
Als extraatje houden wij 13 december een proeverij  

van smaakgeheimen van 12:00 tot 16:00 uur 
 

De show is van  
19 November t/m 24 December 

 
Openingstijden: 
ma.-do. van 8.30-12.30u en 13.30-18.00u 
vr. van 8.30-12.30u en 13.30-20.00u 
za. van 8.30-16.00u 
 Ook op dinsdagmiddag geopend 

 
U bent van harte welkom bij 

Gilia Bloemen & Novy Schennink 

(advertentie) 

Nieuwe pastor Jos van Doorn en 
pastor Jos Tonino 
Op zaterdagavond 9 januari a.s. zal tijdens een 
Eucharistieviering de nieuwe pastor (priester) Jos 
van Doorn in onze kerk worden gepresenteerd. Door 
ziekte van pastoor Smulders, waardoor hij niet voor 
100% kan functioneren, is door bisschop Hurkmans 
pastor van Doorn als zijn assistent in de parochie  
H. Drie-eenheid benoemd. Hij zal zijn intrek nemen 
in het huis van pastor Tonino aan de Kleine Dreef. 
Pastor Tonino zal binnenkort verhuizen naar een 
appartement in Merefelt Staete en zijn huisgenote 
Helma Brok gaat terug naar haar oorspronkelijke 
omgeving in Heeswijk. 
Na de Nachtmisviering zal pastor Tonino een tijdje 
een welverdiende time-out nemen om zijn nieuwe 
woonomgeving te verkennen. Wij hopen in februari 
weer op hem te mogen rekenen. 
In een volgende Koers zal een kennismaking met 
pastor van Doorn te lezen zijn. 

Kerstavond, 
gezinsvieringen en 
andere vieringen 
Op kerstavond worden er in beide kerken van onze 
parochie diverse vieringen gehouden. Zoals elk jaar 
ook weer 2 gezinsvieringen. Dit jaar zijn deze 
voorbereid door de gezinsvieringwerkgroep en de 
gebedsgroep.  
In Oerle in de Sint Jan de Doperkerk begint de 
gezinsviering om 16.30 uur (let op, dit is vroeger 
dan voorgaande jaren). Deze viering heeft 
samenzang waarbij Wally Jansen – Suha op het 
orgel begeleidt.  
In Veldhoven-dorp in de H. Caeciliakerk is de 
gezinsviering om 19.00 uur. Hier wordt de viering 
muzikaal opgeluisterd door het jeugdorkest van de 
harmonie. Ook hier zal dan samenzang zijn. 
 
De overige vieringen op kerstavond zijn om  
20.00 uur in de St Jan de Doperkerk met mmv  
The Unity. Om 21.00 uur in de H. Caeciliakerk mmv 
Voice. Om 22.00 uur in de St Jan de Doperkerk 
mmv Convocamus. Om 23.00 uur in de  
H. Caeciliakerk met mmv Caeciliakoor. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten in deze vieringen 
zodat we samen een sfeervol begin van het 
kerstfeest kunnen beleven. 

Koers cultuur 

Gekleurde lampjes, 
glinsterende ballen, 
flonkerend 
dragen ze een boodschap uit, 
een boodschap voor ons. 
 
Mensen denk toch na, 
nu heeft iedereen een gevoel van vrede, 
van menslievendheid. 
Nu houd je van alle mensen, 
blank of zwart, arm of rijk. 
 
Gooi nu dit jaar 
niet samen met die kale boom 
ook alle goede voornemens weg. 
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Overpeinzingen 

December, dé maand van het jaar met de langste 
nachten en de kortste dagen. Maar 
ook de maand van gezellige 
feestdagen samen met de familie. 
Ik denk even terug aan de tijd, dat 
we die feestdagen vierden in de 
camper in het zonnige Marokko. 
 
Op weg daar heen heb ik in Spanje een heel 
klein kerstboompje met superkleine 
kerstballen en een miniatuur kerststalletje 
gekocht en ook nog groene en zilveren 
slingers om de camper mee te versieren. 
Tenslotte wordt dit onze allereerste kerst die we in 
de camper zullen gaan vieren. 
Wel een raar idee hoor, om het Kerstfeest te vieren 
in zo’n warm land met je zomerkleren aan. 
We hebben onderweg al diverse kerstmannen zien 
lopen en ook dat is een vreemd gezicht 
kerstmannen tussen al die mensen met blote armen, 
korte broeken en zonnebrillen op. 
Tja, ze doen hier heel wat voor de toeristen. 
 
We zijn juist op tijd op een camping in de buurt van 
Agadir aangekomen en zullen daar dicht bij het 
strand de kerstdagen kunnen doorbrengen. 
Het is behoorlijk druk op de camping en op  
Hoek van Holland, zo genoemd omdat daar meestal 
een heel stel Nederlanders bij elkaar staan, is het 
helemaal vol. 
Geen probleem voor ons want de camping is groot 
genoeg om een leuke plek te vinden. 
 
En dan is het Kerstdag. 
De nachtmis hebben we hier niet kunnen 
meemaken, want er is nergens in de 
omtrek een kerk te bekennen, maar de 
Wereldomroep heeft wel een speciale 
kerstuitzending met de voor ons zo 
vertrouwde liedjes zoals ‘Stille Nacht’ en 
‘Nu Zijt Welle komen’. 

Het kerststalletje met een waxinelichtje er voor 
staat op het aanrecht met daarnaast de kerstboom 
versiert met die kleine zilveren balletjes. De slingers 
hangen rondom en we hebben in de camper alle 
ramen nog dicht om het zo donker mogelijk te 
maken en er staan een stuk of wat waxinelichtjes 
om een echt kerstsfeertje te toveren. En zo luisteren 
we naar de kerstuitzending van de Wereldomroep en 
genieten intussen van ons kerstontbijtje. 
Nee, niet de gebruikelijke kerststol met spijs, maar 
krentenbollen en croissantjes. 
 
En dan wordt er op de deur geklopt. 
Of we op Hoek van Holland willen komen 
op de kerstbrunch. Wel stoelen en koffie- 
of theemokken meebrengen. 
 
Natuurlijk vinden we dat wel leuk en 
gewapend met kampeerstoelen en koffiemokken 
gaan we na het ontbijt richting Hollandse hoek. 
We zien daar een wel heel bijzonder kerstboom 
staan. 

Een argania boom is versierd met … nee 
geen kerstballen, maar uitgeholde halve 
sinaasappels en mandarijnen, de 
vruchten van dit jaargetijde hier. Wat 
een grappig idee! 

 
We worden begroet door de al aanwezige 
Nederlanders en schuiven aan bij de groep. 
De gastvrouw heeft cake gebakken en na de koffie 
komen flessen wijn, bier en nootjes tevoorschijn. 
Bijna iedereen schijnt wel iets meegenomen te 
hebben voor deze kerstbijeenkomst. 
Ik kijk eens naar Henk, want wij zijn met lege 
handen gekomen en ik voel me bezwaard om iets te 
nemen van al het lekkers dat op tafel staat. 
Dan krijg ik ineens een ingeving. 
Ik snel terug naar de camper en duik in de 
voorraadbak onder het bed. Daar heb ik nog een 
grote zak met Vicks Ademvrij. Overgehouden vanuit 
de tijd dat ik die uitdeelde in winkels om reclame 
voor dat spul te maken. Een overgebleven doos 
bleek de moeite niet waard om op te sturen volgens 
mijn toenmalige werkgever en ik moest ze zelf maar 
opmaken. 
Nu kwam die me goed van pas. 
 
Met handen vol uitdeelzakjes keelpastilles ga ik 
terug naar de Hollandse hoek en heus … mijn 
traktatie valt zo in de smaak, dat diverse mensen de 
volgende dag bij onze camper 
komen om nog wat van die 
zakjes te komen halen. 
Zo hebben ook wij onze 
bijdrage kunnen leveren aan 
een geslaagde Kerstbrunch. 
 
Nee, intussen heb ik allang geen Vicks keelpastilles 
meer, dus voor deze kerst zullen jullie ze zelf 
moeten gaan halen. Als ze nog bestaan trouwens! 
Maar ik wens wel een ieder een zeer geslaagde 
Kerstviering toe. 
 
Thea. 
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Het interview 

Nederlands Kampioenen op 
Europees Kampioenschap 
ploegen in Denemarken. 

 
Allebei zijn ze bezeten van oude tractoren en 
ploegen. Allebei werden ze vorig jaar in 
Slootdorp Nederlands Kampioen ploegen met 
oldtimers in hun klasse. Op 5 september 
vertegenwoordigden Oerlenaar Frans Das en 
Veldhovenaar Peter Beex ons land in het 
Deense Horsens tijdens het Europees 
Kampioenschap. 
 
Door: Ad Adriaans 

In het dagelijks leven is Frans chauffeur in de 
wegenbouw. Zijn hobby is het restaureren van oude 
tractoren. Al zo’n dertig jaar sleutelt hij aan de 
Toterfout aan zijn oldtimers. “In mijn voortuin stond 
indertijd een oude paardenploeg. Iemand zei toen: 
je kunt daarmee wel eens meedoen aan een 
ploegwedstrijd. Zo ben ik er 25 jaar geleden mee 
begonnen.” Peter Beex is al twintig jaar verslaafd 
aan dezelfde hobby. “Het ploegen in de Kempen is 
weer in opkomst. Vroeger nam ik deel aan 
wedstrijden met modern materiaal. Tien jaar 
geleden heb ik in Frankrijk een oude wielploeg 
gekocht. Die wilde ik per se een hebben. Het is oud 
spul dat ik toen ook al restaureerde. Sindsdien strijd 
ik mee om de prijzen bij de oldtimers”, zegt de  
oud-Oerlenaar die de kost verdient als 
hoofdcontroleur bij The Greenery in Zaltbommel. 
 

Marktplaats 
Allebei hebben ze in de loop der jaren veel materiaal 
verzameld. “Drie jaar geleden werkte ik een tijd in 
Groningen. In die periode hield ik regelmatig een 
ploegentocht in plaats van een kroegentocht. Het 
verzamelde materiaal gebruik ik om mijn ploegen in 
orde te maken. Onderdelen slijten namelijk tijdens 
het gebruik en er is moeilijk aan te komen”, legt 
Frans uit. De ploeg waarmee hij aan het EK deelnam 
kocht hij vorig jaar in Leeuwarden. “Hij stond net op 
Marktplaats. Ik had al een Kverneland, maar die was 
te jong. Deze was van 1958. Ik heb mijn baas 
gebeld dat ik later kwam, en ben meteen naar 
Friesland gereden. Ze zijn zeldzaam, het geeft een 
kick als je er aan kunt komen.” 
 
Klei 
De drie categorieën waarin met historisch materiaal 
wordt geploegd, kregen vorig jaar alle een 
Brabantse winnaar. “Meestal komen de prijzen 
boven de rivieren terecht”, weet Peter. “Het was ook 
frappant dat wij als Brabanders, die gewend zijn om 
in het zand te ploegen, in de klei de beste waren.” 
 
Oefenen 
Op het Europees Kampioenschap dichtte het tweetal 
zich geen podiumplaats toe. Per categorie komen de 
kampioenen van tien landen naar het EK. Peter: “Er 
zitten heel grote jongens bij die wel 180 wedstrijden 
per jaar ploegen. Wij krijgen maar acht tot twaalf 
keer per jaar de kans. Engeland heeft de beste 
ploegers.” Het oefenen in Brabant is een lastig 
verhaal. Frans: “Er is te weinig grond, ook om 
wedstrijden te organiseren. De meeste boeren 
hebben liever niet dat we op hun land oefenen.” 
 
Materiaal 
Tractor en ploeg waarmee wordt deelgenomen 
moeten een bouwjaar hebben van vóór 31 december 
1959. Peter neemt deel in de categorie rondgaande 
wielploegen met een BM Volvo 350 uit 1959 met 
daarachter een Mc. Cormick ploeg uit 1950. Frans 
gaat de strijd aan in de categorie rondgaande 
hefploegen met een Ferguson 35 uit 1959 en een 
Kverneland ploeg uit 1958. Om naar verafgelegen 
wedstrijden te gaan heeft Frans een vrachtwagen uit 
1986 gekocht en helemaal opgeknapt. Tractor en 
ploeg gaan hierin. Peter vervoert zijn materiaal in 
een Scania uit 1969. 
 

Peter Beex en rechts Frans Das voor hun 
kampioenschap oldtimer tractoren. 
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Kerststalactie Papegaaienpark 

Kerststalactie  
Papegaaienpark Veldhoven  
Gratis toegang voor kinderen! 
 
Tot en met zondag 10 januari heeft het 
Papegaaienpark Veldhoven maar liefst  
2 kerststallen binnen haar poorten. Meteen bij 
de entree staat een kerststal met echte 
levende dieren. Van daaruit loop je door een 
tunnel met een prachtige 
sterrenhemel naar de tropische hal. 
Daar komt een oase van kerstlicht je 
tegemoet en wordt je verrast door 
een tropische kerststal.  
 
Dit is een creatieve variatie, waarbij de 
link gelegd wordt naar het exotische 
karakter van het Papegaaienpark. Je kunt zomaar 
ineens oog in oog staan met een luipaard, beer, 
zebra of tijger. 

Gedurende de hele kerstperiode van 12 december 
tot zondag 10 januari hebben kinderen tot en met 
11 jaar gratis toegang. Het park is open van 10.00 
tot 19.00 uur. Het is gesloten op 1e kerstdag en 
nieuwjaarsdag.  
De horeca levert ook haar bijdrage aan de sfeer met 
het schenken van glühwein, warme chocomel en het 
serveren van erwtensoep.  
Tuincentrum Coppelmans leverde dit jaar de 
kerstdecoraties. Een team van enthousiaste 
vrijwilligers heeft vervolgens de TropiJoy 
omgetoverd tot een ruimte met een gezellige 
kerstsfeer.  
Het Papegaaienpark heeft een oppervlakte van ruim 
80.000 m² en ligt midden in de bossen. Er zijn grote 
volières met duizenden vogels. Er zitten meer dan 
200 soorten papegaaien, van groot tot klein.  
Heel bijzonder is een enorme volière waarin je kunt 
rondlopen. Parkieten komen op je schouders en 
handen zitten, zeker als je wat fruit meebrengt 
waarvan ze kunnen smullen.  

Karavaan 
Dinsdagavond 1 september vertrok de kleine 
karavaan bestaande uit twee vrachtwagens richting 
Denemarken. Frans had er ook nog een caravan 
achter hangen. Na een reis van ruim tien uur 
arriveerden ze in het Deense Horssens. “We reden 
de Deense grens over, en het begon te regenen”, 
zegt Frans. “Tot en met zondag, toen we weer 
vertrokken, heeft het eigenlijk aan één stuk door 
geregend. Tijdens de wedstrijd, op zaterdagmiddag, 
was het gelukkig even droog.” Het oefenen, een dag 
voor de wedstrijd, viel ook in het water. “Door de 
regen was de grond zo vet als spek. Je kon met je 
tractor niet van je plaats komen.” 
 
Happening 
De wedstrijd was toch een gigantische happening. 
De fanatieke Engelsen maakten hun faam weer 
waar. Frans: “Mannen van 60 à 70 jaar zitten met 
dat slechte weer op hun knieën in de klei te 
sleutelen. Het ploegen leeft daar net zo als hier het 
voetbal. De hele familie leeft mee. Ze zijn zo 
fanatiek.” De jury bestaat ook grotendeels uit 
Engelsen, aangevuld met een gastjurylid uit België, 
Duitsland en Nederland. “Ze hebben daar andere 
normen dan wij hier. Er wordt volgens hun normen 
beoordeeld. Het zijn dan ook altijd de Engelsen, 
Schotten of Ieren die winnen”, weet Frans. 
 
Wedstrijd 
De wedstrijd zelf op zaterdag 5 september duurde 
zo’n vier uur. Naast de openingsvoor wordt ook de 
rechtheid van de geploegde voren beoordeeld. De 
geploegde sneden moeten allemaal even hoog en 
breed zijn. De Brabanders halen uiteindelijk beide 
een zevende plaats in hun klasse. En daar zijn ze 
content mee. “Ik ben blij dat ik er geweest ben, en 
dat het in Denemarken was. We konden er zonder 
oversteek over het water komen, dus het was 
betaalbaar voor ons. Het was jammer dat het weer 
steeds zo slecht was, we hebben vrijwel constant in 
de caravan gezeten. Maar ik weet nu wat het is, en 
ben tevreden met het resultaat”, besluit Frans. Op 
de terugweg, na het passeren van de Deense grens, 
begon de zon weer te schijnen. 

Frans en rechts Peter trots bij hun ploegen. 
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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 

Kerstherinneringen 
 
Wist je dat veel mensen in Oers, rond de kerst van 
1992, samen met Guus Meeuwis nog liedjes hebben 
gezongen? Toen trad ie wel eens op in Herberg In ’t 
Zand, het café van de pelpinda’s. Daar was het 
iedere zondag meezingmiddag. Keigezellig. Twee 
jaar later zou ie doorbreken met Het is een nacht. 
Oerlenaren waren Guus’ eerste publiek, zou je 
kunnen zeggen. Dat waren nog eens warme, 
Brabantse winterdagen. 
 
Ik ben een echte Kerstfan. De dag na Sinterklaas zit 
ik al kerstliedjes te zingen in de auto. Dan blèr ik uit 
volle borst It’s beginning to look a lot like Christmas 
en voel me zielsgelukkig. Amerikanen weten pas 
echt wat Kerst is. Ik heb een tijdje gewerkt in 
Washington DC. Ik wist niet wat ik zag. 
Gigakerstbomen, miljoenen lichtjes… Die Yanken 
hingen zelfs kerstgordijnen op. Keigek. En de hele 
stad rook naar Eggnog, een kerstdrank van cognac, 
ei, melk, suiker en kaneel. Mmm. 
 
In Oers ben ik nog eens kerstboomverkoper 
geweest, aan de Heikantsebaan. Daar ontdekte ik 
dat de aankoop van een kerstboom een niet te 
onderschatten kerstritueel is. Beste heren, als ik 
jullie één tip mag geven: laat de vrouw de boom 
kiezen. En ben zeer hulpvaardig tijdens het gehele 
aankoopproces. Hou elke boom fier overeind en laat 
gedienstig alle kanten zien. Herhaal dit net zolang 
tot de juiste boom is gevonden (kan soms vijf à tien 
bomen duren, maar hou vol!). Ben altijd heel 
enthousiast over haar uiteindelijke keuze. Leg 
tenslotte de boom voorzichtig in de auto en bevestig 
nogmaals hoe mooi de boom is. ‘Keischonne boom 
schat.’ 

Een bijzondere kerstherinnering heb ik aan de 
Ridderzaal in Den Haag. Daar stond ik eens in de 
bediening, tijdens een diner in kerstsfeer voor 
hoogwaardigheidsbekleders. Als hotelschoolstudent 
kluste ik regelmatig bij op dit soort feestjes. Het was 
december 1985. Aan mijn tafeltje zat Olof Palme, de 
toenmalige premier van Zweden. Hij was in een 
serieus gesprek verwikkeld met Ruud Lubbers. Op 
een gegeven moment zette ik een glas water in voor 
Palme, maar deed dat zo onhandig dat het viel. In 
een pijlsnelle reactie zette Olof het glas weer 
overeind. Maar zijn mouw was kletsnat. De premier 
van Zweden gaf me een knipoog en een glimlach. 
Lubbers vond ’t minder amusant. En ik stond er à la 
John Cleese te redden wat er te redden viel. 
De knipoog van Palme zal ik niet licht vergeten. 
Twee maanden later, op 28 februari 1986, werd hij 
in Zweden vermoord. Afschuwelijk. De premier die 
ook streed tegen de Vietnamoorlog, Apartheid en 
kernwapens, was dezelfde man die een klunzige 
ober geruststelde met een oprechte glimlach. Olof 
Palme, een kei van een mens. Dat vond heel 
Zweden. Met kerst steek ik een kaarsje voor ‘m op. 

De kei op het graf van Olof Palme. 

Column Wil van de Vorst 

Wil van de Vorst schrijft maandelijks 
een column in de Koers.  
Over grote en kleine Oerse zaken. 
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Eetpunt Severinus 5 jaar 

SWOVE viert 5 jarig bestaan eetpunt 
de Severinus in Oerle. 
 
Op 27 november jongstleden vierde SWOVE het  
5 jarig bestaan van eetpunt Severinus. 
Destijds gaf een onderzoek van het 
Wijkplatform Oerle aan dat er behoefte was 
aan een eetpunt waar ouderen gezamenlijk de 
warme maaltijd zouden kunnen nuttigen. 
SWOVE ging hiervoor op zoek naar een geschikte 
locatie die behalve Oerle ook nog andere wijken zou 
kunnen bedienen. 
Severinus bood spontaan aan om hieraan mee te 
werken en hiervoor haar bewonerscafé  ter 
beschikking te stellen. De in hetzelfde pand gelegen 
Severinus-keuken bereidt de maaltijden. 

Er komen dagelijks een tiental mensen eten op het 
eetpunt en zij krijgen het eten geserveerd door een 
groepje enthousiaste vrijwilligers. 
De groep vrijwilligers is nagenoeg dezelfde gebleven 
als bij de start van het eetpunt en van de groep 
gebruikers waren er 2 aanwezig die vanaf het begin 
deelnemen. Een van hen nam het woord om de 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en ook de 
keuken van de Severinus voor de vele jaren van 
lekker eten en goede service.  
 
Het jubileum werd gevierd met een 4 gangen diner 
en voor deze gelegenheid bood het restaurant van 
Severinus een lekker glas wijn aan bij het eten. 
Voor de koffie met ijstaart waren allen bij het 
eetpunt betrokken vrijwilligers uitgenodigd. 
 
Namens SWOVE sprak Margo van de Velden, 
coördinator maaltijdvoorziening, haar dank uit naar 
de vrijwilligers en naar de keuken-  en 
restaurantmedewerkers van Severinus. 
SWOVE hoopt dat deze fantastische samenwerking 
nog lang in stand blijft. 

Opendag SWOVE eetpunt 
Severinus 

Dinsdag 26 januari 2010 
Aanvang 17.00 uur 

 
Ieder mens moet eten om gezond en fit te blijven. 
Als je dat niet doet loop je een hoger risico ziek te 
worden. Vitamines, mineralen en eiwitten zijn 
belangrijke bouwstoffen om gezond en vitaal te 
blijven. Dagelijks een goede warme maaltijd met 
zoveel mogelijk afwisseling zorgt voor de nodige 
weerstand. 
 
Bij het eetpunt Severinus eet u samen met anderen, 
u bent er even uit en u heeft de gelegenheid om een 
praatje te maken. 
SWOVE organiseert daarom een kennismaking zodat 
u zelf kunt ervaren hoe het op een eetpunt is.  
Bent u nog geen deelnemer of totaal 
onbekend met het eetpunt. Probeer het 
uit en laat u op het eetpunt een gratis 
maaltijd serveren en uitproberen.  
Vul onderstaande bon in want vol=vol 
 
U bent van harte welkom! 

Opendag SWOVE eetpunt 

AANMELDBON: 
 
Naam : _________________________ 

Adres : _________________________ 

Woonplaats : _________________________ 

Telefoonnummer : _________________________ 

 
Meldt zich aan voor:  
*Eetpunt Severinus, dinsdag 26 januari 2010  
 
Aanmelden kan t/m 19 januari 2010 bij 
SWOVE, Sele 22 te Veldhoven,  
ma t/m vr. van 9.00 tot 12.00 bereikbaar. 
Telefoon: 040 - 254 00 66 of per e-mail: 
info@swove.nl 

" 
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Pompoenenplezier met 
Halloween 
 

Pompoenenplezier het hele jaar door! 
Voor sommige Oerlenaren is Halloween van eind 
oktober tot begin november, maar voor anderen 
begint dit al veel eerder. 

Voor de werkgroep Pompoenenplezier met 
Halloween was er in april al een bezoek aan de 
basisschool St. Jan Baptist om met een paar mensen 
van Groen en Keurig alle kinderen te voorzien van 
een bakje, waarop ieder zijn eigen naam en groep 
vermeldde, potgrond en pompoenzaadjes. 

De kinderen mochten zelf de zaadjes uitzoeken en 
zaaien maar, dit alles werd onder toezicht en 
begeleiding van enkele leden van de bloemenclub 
gerealiseerd. 
Na een dag of tien beginnen de eerste plantjes 
voorzichtig uit de grond te komen en groeien dan in 
een week tijd zo snel dat de plantjes mee naar huis 
kunnen, alwaar ze dan midden mei in de tuin 
uitgeplant kunnen worden. 

Pompoenenplezier 

De werkgroep Pompoenenplezier was op zoek naar 
een stukje braakliggend land, waar zij de plantjes op 
konden uitplanten voor diegene die thuis geen 
plaats hadden, maar hier is geen gebruik van 
gemaakt door de basisschool leerlingen. 
Wel hebben we een 
strook grond mogen 
gebruiken van het 
Gilde St. Jan, 
waarvoor onze 
hartelijke dank, hier 
hebben we zelf wat 
planten gezet maar 
omdat het rijkelijk 
laat was in het 
seizoen, is dit geen 
succes geworden, volgend jaar beter. 
 
Omdat we al voor de zesde keer op de school voor 
pompoenzaad en potgrond zorgden en er eigenlijk 
niet veel van terug kwam, vonden we als werkgroep 
dat we maar eens bij de school moesten aankloppen 
om te kijken of er geen belangstelling was iets met 
de pompoenen te doen en in samenwerking met de 
oudervereniging hebben we gezorgd dat ook de 
kinderen die geen pompoen gekweekt hadden er 
toch een hadden om op te sieren. 

Dat hield in dat de werkgroep pompoenenplezier 
voor zo’n 135 pompoenen extra moesten zorgen. 
Door wat meer inspanning te leveren door deze 
mensen is alles op tijd gelukt. 
Omdat wij als organisatie het niet verantwoord 
vonden dat de pompoenen uitgesneden werden op 
school, was er gekozen om de pompoenen op te 
sieren met schilderen en plakken etc. en het 
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resultaat was te zien. Voor de school stonden de 
pronkstukken uitgestald tijdens Pompoenenplezier 
met Halloween 2009. 

Begin oktober waren we als werkgroep toch wel een 
beetje in paniek, want er waren nog maar weinig 
inschrijfformulieren ingeleverd, maar in de laatste 
twee weken voor Halloween kwamen ze in een vlot 
tempo binnen en mochten we toch weer 48 creaties 
officieel noteren. 
Dit was evenveel als vorig jaar en zo konden we de 
route ook in grote lijnen hetzelfde houden als vorig 
jaar. 

Omdat de klok een week voor Halloween een uur is 
terug gezet, was het bij de opening al helemaal 
donker, zodat er al veel publiek de route aan het 
rijden was en dus niet bij de opening aanwezig was. 
Dit was wel jammer, want het was een mooi begin 
waar Wendy van Kuringen met een groepje kinderen 
in een kwartier tijd een mooie Halloween dans 
leerden, voor Wendy was dit heel gewoon, want zij 
doet ook dansen met kinderen in het dorpscentrum. 
Na een kort woordje nam Tiny Renders de 
wisselbeker in ontvangst en gaf hij het startsein 
voor het zesde pompoenenplezier met Halloween. 
De zaterdagavond was erg druk bezocht dankzij het 
goede weer, jammer dat het zondag en dinsdag het 
weer slecht was, maar op maandag en woensdag 
was het weer gezellig druk en de reacties waren 
zeer goed. 
Men vond dat de creaties weer mooier waren dan 
vorig jaar wat voor de werkgroep weer aanleiding is 
om volgend jaar de schouders er weer onder te 
zetten. 
We zijn al druk bezig met het verzamelen van 
pompoenzaden, om deze in april weer op de 
basisschool uit te delen en zo weer een begin te 
maken voor Pompoenenplezier met Halloween 2010. 
 
Namens bestuur en leden van  

 
en de werkgroep 
Pompoenenplezier met 
Halloween 

wensen wij iedereen  
fijne feestdagen toe en  
een gezond en gelukkig 

Nieuwjaar 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Advertentie in de spotlight 

In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 

Mijn naam is Theo van Gestel. 
Ik woon in de A.P. de Bontstraat 8a in Oerle en heb 
vanaf 2000 mijn bedrijf Timmer-en Montagewerken 
van Gestel 
Mijn werkzaamheden bestaan uit het aannemen van 
alle voorkomende timmerwerkzaamheden voor 
particulieren en bedrijven. 
Niet alleen grotere werkzaamheden maar ook een 
deur die klemt of een slot dat niet meer werkt. 

 

Sinds een aantal maanden heb ik het bedrijf Verdo 
Dakkapellen BV overgenomen, dit bedrijf maakt en 
plaatst onderhoudsarme polyester dakkapellen. 
Wij produceren polyester dakkapellen van 1,5 m tot 
10m breed en in ieder gewenst ralkleur. 

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

Theo van Gestel. 

Het dakkapel is onderhoudsarm, hoeft dus nooit 
geschilderd te worden, er zit geen dakbedekking op, 
heeft nooit meer lekkage, heeft geen lood aan de 
zijkant maar verholen goten en aan onderzijde geen 
lood op de pannen maar een kunststof lood 
vervanger. 
Het dakkapel wordt voorzien van een kunststof 
kozijn met isolerend glas. 
Het dakkapel wordt in 1 dag geplaatst. 
 
Voor informatie of een offerte kun je altijd 
vrijblijvend contact opnemen met: 
Theo van Gestel 
( 040 - 205937 
( 06 - 22235546 
www.verdobv.nl (site is nog in bewerking) 

Een onderhoudsarm dakkapel. 
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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 

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

Hallo, 
Ik, Mirna du Plessis, heb de pollepel overgekregen 
van Hélène Ottenheim.  Ik ben Zuid-Afrikaanse, 
daarom wil ik een van de bekendste gerechten in ’n 
Zuid-Afrikaanse keuken doorgeven. 
 
Ingrediënten voor Bobotie voor 4-6 personen 
 2 sneetjes witbrood 
 500 ml melk 
 2 grote uien, gesnipperd 
 15 ml abrikozen jam 
 37,5 ml citroensap / azijn 
 5 ml gember 
 5 ml kurkuma (optioneel) 
 2 eieren 
 1 kg gehakt 
 15 ml kerriepoeder 
 75 g rozijnen 
 5 ml zout of naar smaak 
  peper 
  tomatenpuree 
 2 laurierbladeren 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm oven voor op 180 graden 
Week het brood in de helft van de melk. 
Fruit de uien tot zachtjes bruin in olie.  
Voeg de kerrie, gember, kurkuma, citroensap toe en 
laat het sudderen. 
Voeg het gehakt toe en bak het rul.  
Voeg de abrikozen jam, rozijnen en tomatenpuree 
toe. 
Druk zoveel mogelijk melk uit het brood. Hou het 
een kant. Maak het brood fijn.  
Pruttel circa 10 minuten. 
Schep het mengsel in ingevette ovenschotel.  
Klop eieren met overige melk, verdeel dit over de 
schotel (niet doorroeren). 
Steek de laurier recht in het mengsel.  

Bak alles ca 40-45 minuten in de over. 
Verwijder de laurierbladeren en serveer met (gele) 
rijst. Je kunt een handjevol rozijntjes aan de rijst 
toevoegen. Een lekkere frisse salade doet het altijd 
goed bij Bobotie. 
 
Reden waarom ik dit recept gekozen heb. 
Recepten van Bobotie die in Nederland te krijgen 
zijn kloppen niet met het originele recept van 
Zuid-Afrika. Het echte recept is zoveel lekkerder. 
Ik denk het geheim zit in de specerijen die eerst 
samen met de uien gaar gemaakt worden. 
 
De pollepel 
Ik geef de pollepel door aan Mariëlle Kraakman 
omdat ik hoop dat ze net zo lekker kan koken 
als wat ze kan kletsen. 

Oersmakelijk 
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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

Spooktocht TCO 

Op woensdagavond kregen wij, de hulpouders, de 
informatie over onze inzet tijdens de spooktocht. 
Alsof het een militaire operatie in vijandig gebied 
was werden we voorbereid. Twan Das zat als een 
generaal zijn manschappen toe te spreken.  
“Om 18.30 uur precies begint de film. Om 20.00 uur 
gaan de huifkarren rijden. Huifkar 4 rijdt via die 
route naar de centrale post want dan staat hij 
meteen in de goede richting om daarna door te 
rijden naar dat punt.” Over alles is nagedacht en tot 
in de puntjes geregeld. Er is zelf een heuse animatie 
gemaakt om alle strategische punten aan te geven 
en daarbij wordt geen marsroute vergeten. 
Geweldig. “Vragen? Geen vragen!” 
 

Op zaterdagmiddag komen we met zijn allen bij 
elkaar in “Spookbos De Molenvelden” en worden 
door Generaal Twan en zijn adjudanten Ad en Ger 
ontvangen. Wederom hebben ze overal aangedacht. 
Alle materialen liggen klaar. Iedereen wordt naar 
zijn uitvalsbasis gebracht om daar de stellingen in 
gereedheid te brengen. Wanneer wij klaar zijn 
blijven de mensen van het Tiener Comité nog vele 
uren in het bos om het hele parcours uit te zetten.  
Perfect geregeld. 

 

Wanneer ik ’s avond terug kom in het “Spookbos” is 
er een hele andere sfeer. Overal hangen 
breeklichtjes om in het donker de route aan te 
geven. Er is op de centrale post een cateringplaats 
ingericht  en er brandt een gezellig vuur. Ik krijg 
een overlevingspakket mee en ga op zoek naar mijn 
“plaats des onheils”: de Molenberg. Daar zijn twee 
jongens, Harm en Martien, al druk in de weer met 
ballonnen en campinggas. Ze hebben er zelf bij 
voorbaat al een heleboel lol in. “Dat worden straks 
hele mooie vuurballen!”.  En inderdaad. Wanneer we 
proefdraaien blijkt dat zij d.m.v. een 
afstandbediening en een ontsteking de ballonnen 
kunnen laten ontbranden tot een grote kolom van 
vuur. 

Dan horen we de eerste groep naderen. Ik verstop 
me achter mijn doek. Wanneer ze vlak bij me zijn 
kom ik te voorschijn en vertel ze een verhaal over 
Knoert de Molenaar die gedreven door hebzucht een 
boerderij in brand steekt. Na zijn dood kan zijn ziel 
geen rust vinden en zijn geest dwaalt hier nog rond. 
Soms vertoont hij zich in de vorm van een vuurbal. 
Op dat punt in het verhaal drukt Martien de knop 
van zijn afstandbediening in.  

StichtingStichtingStichtingStichting



19 

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 
Mooi om te zien hoe verschillend de reacties zijn die 
avond. De meidengroepen zijn het dankbaarst.  
Ze schrikken overal van en gillen om het hardst.  
De jongens doen hun best om zoveel mogelijk 
bravoure aan de dag te leggen en proberen niet te 
laten merken dat ze misschien toch wel schrikken. 
Dat is voor de 
spoken misschien 
minder bevredigend 
maar die jongens 
hebben ook een 
leuke avond.  
Wanneer we later 
bij het vuur zitten 
na te buurten hoor 
ik aan de reacties 
dat de spooktocht 
goed is bevallen. De spoken hebben zich goed 
vermaakt (”toen ik toeterde lag de hele groep in één 
keer plat”) en ook de jeugd heeft een gezellige tocht 
gehad (“ik ben het meest geschrokken van de 
elastiek”). 

Tenslotte keert 
iedereen weer 
met een 
tevreden 
gevoel terug 
naar huis. Ik 
ook, zeker 
nadat ik als 
dank nog een 
hapje en 
drankje krijg 

aangeboden in d’Ouw school. Respect voor de 
mensen van TCO, een prima organisatie. 
 
Fried. 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Kampverslag BIO 

Kampverslag aspiranten & junioren 
kamp 2009 in Berkel-Enschot 
 
Vrijdag 23 oktober. 
Dit was het kamp van de herhalingen…waarmee we 
bedoelen dat we een aantal hoogtepunten vanuit 
vorige kampen bij elkaar hadden gezocht en 
gebruikt voor dit kamp. En met succes zoals we uit 
de reacties van de meiden konden horen… 
We vertrokken dit keer wat later dan anders:  
19.00 uur i.p.v. 18.00 uur en al was dat wat 
handiger gezien het eten, voor het inladen van de 
aanhanger was het minder een succes. Iets om 
volgende keer rekening mee te houden want een 
aanhanger laden in het donker is nou niet direct de 
meest ideale manier… 
Maar goed, alles wat er mee moest zat er 
uiteindelijk dan toch in en dus konden we op weg 
naar Kampeerboerderij “de Heikant” in Berkel-
Enschot. En omdat dit het kamp van de “grote 
meiden” was hoefden we ons niet bezig te houden 
met accommodatie-verkenningsspelletjes zoals bij 
de jonkies en dus kon iedereen meteen naar boven 
en daar een bed uitzoeken. 
 
Voordat alle bedden etc. dan in orde zijn ben je toch 
gauw een dik uur verder. Nog even wat eten en 
drinken en dan komt de 1e activiteit van dit kamp: 
de autodropping. 

De leiding had zich voorgenomen dat dit de laatste 
keer was dat we dat op een kamp zouden 
organiseren maar dat viel bij de meiden absoluut 
niet in goede aarde! Er moest en zou ook volgend 
jaar weer zo’n dropping zijn anders vonden ze er 
niks aan ……. tja, daar zullen we dan maar eens over 
gaan nadenken… 
 
Zo’n dropping blijft dus leuk kennelijk en gelukkig 
hadden we het weer ook mee want het was droog 
en niet koud. Het 1e groepje was na ongeveer  

1,5 uur al weer terug (en “ongepakt”), het laatste 
een kleine 2 uur later. Sandra had lekkere soep 
gemaakt die er goed inging. Plus dat er chips was en 
limonade. 
Rond 02.30 uur gingen de meiden naar boven en 
volkomen tegen de traditie in bleef er die 1e nacht 
helemaal niemand van de jeugd de hele nacht op! 
Voor Jan was dat de 1e keer in zijn “kampcarrière” 
bij de oudere meiden dat hij geen nachtwacht 
hoefde te zijn..... Saai hoor, jullie zijn watjes, 
junioren & aspiranten……  

 
Zaterdag 24 oktober. 
Eerst samen ontbijten en dan te voet naar het dorp 
voor een spel. In een bepaalde wijk waren her en 
der (hoeveel waren het er, in totaal zo’n 150??) 
cocktailprikkers met vlaggetjes en kleine papieren 
parasols in de grond gestoken die moesten worden 
gezocht. De 1e prijs die kon worden verdiend had te 
maken met het volgende deel van het spel: per 
persoon mocht maximaal € 1,50 worden besteed 
voor het avondeten dat ieder team zelf moest 
klaarmaken. Behalve dan de winnaars van de 
zoektocht naar de vlaggetjes en de parasols, voor 
hen zou de leiding koken. 
Dat inkopen doen is een apart verhaal: wat koop je 
nu toch voor € 1,50 p.p.? Nou, zaken als 
pannenkoekenmeel, suiker, jam, chocoladerepen en 
lange vingers voor een chocoladefondue, 
hamburgers met broodjes, Maria koekjes als toetje 
met slagroom …. kortom, de gekste combinaties 
dus!  
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Met dat inkopen ben je natuurlijk wel even mee 
bezig met zo’n groep van 35 meiden en dat was 
kennelijk tegen het zere been van een oudere heer 
die ons op luide toon vertelde dat hij het compleet 
van de gekke vond dat wij het in ons hoofd durfden 
te halen om úitgerekend op zaterdag (de drukste 
dag van de week, hoe kúnt u toch zoiets op zo’n dag 
organiseren.....) met zoveel meiden te komen 
winkelen in de supermarkt.... 

We dachten eerst dat hij een grapje maakte maar 
nee dus.......  
We hebben deze meneer beleefd geantwoord dat dit 
schoolgaande jeugd was, die daarom dus niet 
anders kan dan in het weekend op kamp gaan, dat 
ze nu iets voor hun avondeten kwamen kopen, dat 
ze zich keurig gedroegen en dat ze toch niemand 
lastig vielen of zoiets…? 
Hij zag dat anders...... zaterdags was het gewoon 
véél te druk in de winkel voor zoveel meiden erbij 
die volgens hem alleen al door hun aantal het 
winkelende publiek tot last waren (!)....... "als je 
dan zo nodig op kamp moet dan organiseer je het 
maar anders".... 
We hebben ons ingehouden en maar niets meer 
gezegd ...... met moeite! 
Hoe zielig kunnen sommige mensen zijn.....  
 
Beladen met de gekochte spullen zijn we 
teruggelopen naar de boerderij voor het middageten 
(gelukkig voor die meneer hadden we dat gekregen 
van de AH). Daarna was het zwemspullen pakken en 
op naar Recreatiebad Stappegoor in Tilburg. In twee 
keer want we waren met teveel voor de auto’s die 
we hadden. 

Rond zes uur waren we weer thuis en ging de  
1e groep koken. De laatsten (= de leiding) aten pas 
rond 20.30 uur maar ja, dat weet je vooruit: als je 
elke groep zelf wil laten koken ben je wel even 
bezig…. Maar dat gaf niks, we hadden toch niks 
beters te doen. 
En we hadden kaarten en zo bij ons en dat is ook 
leuk als je moet wachten… 
 
En na de corvee was het tijd voor Karaoke….. met 
de Karaoke-set van Diane, het scherm en de beamer 
van TCO en -natuurlijk- de meiden van BIO. 
Het was een groot succes! En natuurlijk moest ook 
de leiding eraan geloven en een aantal liedjes 
zingen. En dat deden ze met evenveel plezier als de 
meiden, kijk ook maar naar de foto’s op de site. 

Om 00.30 uur was er genoeg gezongen en wilden 
een paar meiden nog een film zien: King Kong! 
Leuke film maar het was ook wel leuk geweest als 
iemand van tevoren even had verteld dat die film  
3 uur duurde! En dus was het 03.00 uur (wintertijd!) 
voordat de laatsten gingen slapen. Maar..... het was 
gezellig geweest, zeker weten! 
 
Zondag 25 oktober 
Uitslapen. Tot 09.30 uur mocht, maar dat haalden 
maar enkelen…...  
De zondag is altijd de dag van poetsen en inpakken 
en afgezien van wat schieten op een korf hebben we 
ook niets anders achter de hand om nog te doen. En 
dat hoeft ook niet, want voor je het weet staat de 
traditionele friet met knakworst op tafel en 
verschijnen niet lang daarna de eerste ouders. Op 
naar Oers, het kamp zit erop. 
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Zo te horen van de meiden zelf hebben ze een 
hartstikke fijn kamp gehad. En dat was natuurlijk 
ook de bedoeling. En voor onszelf is het niet anders: 
op kamp gaan met deze meiden is “een makkie” om 
het zo maar eens te zeggen en dus denken ook wij 
met een fijn gevoel terug aan het afgelopen 
weekend.  
 

Graag willen we iedereen bedanken die ons bij dit 
kamp hebben geholpen: AH het Look (sponsorde alle 
brood-maaltijden), fa. van Doren (daar leenden we 
de aanhanger van), Kelly, José, Rolf, Ruud, Eefje, 
Bas, Yvonne (hielpen bij de dropping), Diane 
(Karaokeset), TCO (beamer en scherm), 
kantinecommissie BIO (drankjes en snoep) ……  
Fijn dat jullie er voor ons waren, dank je wel! 
 
Nou, CHARLOTTE, IRIS, JOLANDA, BRETT, JILL, 
IRIS, MARRI, MARLEEN, PIEN, SOPHIE, NINA, MEL, 
LAURA, LISA, LAURA, NICOLE, LINDA, ELISE, 
ANOUK, ASTRID, LOTTE, SANNE, EMMA, 
CHARLOTTE, KIM, GITTE, NADIEH, BABETTE, ELLEN, 
BRITT, LOTTE, CARLIJN, DEMI, LYNN & JESSIE…… 
het zit er weer op! Wat zullen we zeggen: tot 
volgend kamp? Vast wel!  
Dat wordt weer het 1e weekend in de herfstvakantie 
dames dus hou er maar vast rekening mee. Enne, 
wat die autodropping betreft……… dat komt vast wel 
goed  
 
Fijne herfstvakantie allemaal en tot in de zaal, 
 
Groetjes, 
de leiding. 

De wandeling 

Wandelen in de Loonse en Drunense 
Duinen 
Lengte route: 3,5 km 
 
De Loonse en Drunense Duinen is het grootste 
levende stuifzandgebied van zuidelijk Nederland.  
Bij harde wind stuift het hier behoorlijk en kan het 
er guur en onbarmhartig zijn…tegelijk groots en 
avontuurlijk. Voor recreanten valt er veel te 
genieten en rond het zand kunt u volop wandelen, 
fietsen, spelen, rusten en van de natuur genieten. 
Mocht er rond de jaarwisseling een beetje sneeuw 
vallen dan is het ook erg leuk om in dit gebied van 
de sneeuwpret te genieten. 

 
Op weg 
De route start vanaf De Rustende Jager. U neemt 
het fietspad in de richting Giersbergen om na 
ongeveer 20 meter linksaf de rode paaltjes het bos 
in te volgen. 
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Dieren van het zand 
Op en rond het stuifzand met zijn afwisseling van 
open zand tot bos leven allerlei dieren die in de rest 
van Nederland nauwelijks een kans krijgen. De vele 
insecten maken het stuifzand aantrekkelijk voor 
vogels en hagedissen. 
 
Eiken en forten 
In het Varkensbos (nummer 8 op de kaart) loopt u 
weer over een met eiken begroeide wal. Deze 
beschermde het gehucht Giersbergen in het 
verleden tegen het oprukkende stuifzand. Even 
verder (9) komt u bij het punt waar u de witte route 
naar Giersbergen kunt volgen (circa 4 km extra). Bij 
het fietspad (10) volgt u rechtsaf de rode paaltjes 
langs het fietspad naar De Rustende Jager (11).  
 
Naar een natuurlijker bos 
In het bos (nummer 12 op de kaart) kan de natuur 
zoveel mogelijk haar gang gaan. Dode stammen 
mogen blijven liggen en takken kunnen zo krom 
groeien als ze willen. Met name spechten en 
roofvogels profiteren van deze ontwikkeling.  
 
Hoe te bereiken 
U neemt vanaf de N65 Den Bosch - Tilburg de afslag 
Biezenmortel. Dan rijdt u 5 km rechtdoor en dan 
komt u vanzelf bij De Rustende Jager  
(Oude Bosschebaan 11 te Biezenmortel). 
 
Tip! 
U eindigt de wandeling bij De Rustende Jager waar u 
bij een kop koffie kunt genieten van de plaatselijke 
specialiteit: de Brabantse Broeder. Dat zal er vast 
goed ingaan! 

Dennen op het stuifzand 
Omstreeks 1900 zijn er op grote schaal naaldbossen 
aangeplant rond het stuivende zand tussen Loon op 
Zand en Drunen. In die tijd hadden de woeste 
gronden hun waarde voor de landbouw verloren en 
was er veel vraag naar dennenhout voor de mijnen. 
Bovendien zorgden de bossen ervoor dat het 
stuivende zand geen overlast meer kon bezorgen 
aan de omliggende landbouwgebieden.  
 
Los zand 
Bij nummer 2 op de kaart, is op een zomerse dag 
goed te voelen dat de temperatuur boven het open 
zand veel hoger is dan in het beschutte bos. Het 
extreme klimaat van het kale zand - vaak kurkdroog 
en een temperatuurverschil tussen dag en nacht van 
soms wel 40 graden - zorgt ervoor dat planten er 
maar moeilijk kunnen groeien.  
 
En de eik... hij groeide voort 
Op de Koperen Del (nummer 3) hebben in het 
verleden de boeren uit de omgeving veel eiken en 
berken aangeplant om te zorgen dat het stuifzand 
niet verder in hun richting kon oprukken. De 
eikenbosjes werden vaak gebruikt om takken uit te 
hakken. De eikenschors leverde een belangrijke stof 
op voor het looien van leer. De kale stammetjes 
konden als palen of brandhout dienen.   
 
Boomkroonpad 
De stam van de den die u hier ziet (nummer 4 op de 
kaart), is helemaal ondergestoven. Ook de vele 
eikenstammetjes die iets verderop uit het zand 
steken behoren waarschijnlijk tot één forse eik die 
grotendeels onder het stuifzand begraven is.  
 
Het begint met gras 
In de open vlakte (5) kunt u zien welke planten de 
barre omstandigheden van het stuifzand trotseren.  
 
Levend stuifzand: van zand tot bos 
Waar de grassen voor enige luwte zorgen kunnen 
andere planten hun kansen grijpen. Ruig haarmos 
en korstmossen bedekken soms hele stukken waar 
het zand niet meer stuift. Deze ‘korstmossteppen’ 
raken daarna weer begroeid met heidestruiken (6 en 
7) of jonge boompjes waardoor het open stuifzand 
langzaam maar zeker helemaal dichtgroeit. 
 

De groene zandloopkever, een echte bewoner van 
de Brabantse Sahara. 
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Trekkingsuitslag Grote Clubactie 2009 
 
Onderstaand vindt u de winnende lotnummers van de loterij 2009. De trekking 
is verricht op 26 november 2009 door notaris J.A.H.G. van Tuijl.  
 
1e prijs: € 100.000,- belastingvrij 1710045 
2e prijs: € 10.000,- belastingvrij 0615457 
3e prijs: 16-daagse rondreis door Europa voor 2 personen t.w.v. € 2.500,- 2603758 
 
4e-8e prijs: Een week met 4 personen in een luxe appartement van Emma Apartments in  

Zell am See t.w.v. € 1.500,-  
0025926  0903141  1606667  3083144  3292937  

 
9e-11e prijs: 4-daagse citytrip naar een hoofdstad in Europa voor 2 personen t.w.v. € 750,- 

1676504  3418392  3708795  
 
12e-21e prijs: Luxe kofferset van Gabol t.w.v. € 320,- 

0127439  0161251  0636447  1345610  1349016  1495704  1541264   3113820  3242561  
3268842 

 
22e-31e prijs: WelnessClubs lidmaatschap van 3 maanden voor 2 personen t.w.v. € 300,- 

0177065  0240371  0654360  0763175  0772543  0781319  0886194  2500777  2873776  
3230339 

 
32e-49e prijs: Arrangement bij Snowworld; hotelovernachting incl. ontbijt en 8 uur pistetoegang incl. 

materiaalhuur voor 2 personen t.w.v. € 245,- 
0159506  0168596  0170791  0596528  0830191  0940137  0981157  1289581  1393652 
1442922  1728994  2505547  2733648  2950989  3192980  3240342  3371675  3589317 

 
50e-74e prijs: 4 Entreekaarten Bobbejaanland t.w.v. € 124,- 

0112829  0151999  0297607  0455732  0531651  0576486  0610994  0727094  0744953 
0769536  0830665  1201803  1287421  1445040  1446651  1541485  1582115  1701943 
2777821  2845020  3269622  3521699  3530530  3650701  3679193 

  
75e-79e prijs: Masita sportkleding naar keuze t.w.v. € 100,- 

1078076  1687528  2748315  3304015  3585966 
  
80e-99e prijs: 4 Entreekaarten Madame Tussauds t.w.v. € 84,- 

0124920  0291873  0308839  0370296  0460806  0466236  0543414  0686637  0713176 
0834692  0856101  1359785  1483603  1560433  1565021  1581952  2636366  3073097 
3405543  3446438 

  
100e-109e prijs: 4 Entreekaarten Attractiepark Duinrell t.w.v. € 72,- 

0235689  0241683  0574069  0860904  1059898  1107433  1710283  2521447  2912553  
2941975 

  
110e-134e prijs:  1 uur skiën incl. materiaal bij SnowWorld voor 2 personen t.w.v. € 59,- 

0191692  0243286  0328050  0647194  0694200  0954342  0992259  1013257  1192161  
1226663  1356954  1365707  1598211  1606464  2627920  2698919  2716187  2786557  
2801624  2901813  2926971  3042420  3146016  3261158  3462145 

  
135e-144e prijs:  Fonduen bij SnowWorld voor 2 personen t.w.v. € 47,- 

0006532  0171707  0631223  0674319  1330489  1739630  2778657  2991621  3144037  
3408719 

  
8 extra prijzen:  Canvas Campingholiday t.w.v. € 250,- 

0212497  0411479  0437700  1075655  1239494  1460388  1583777  3575072 
 
Prijzen op eindcijfers: 
Laatste zes cijfers goed: € 450,- 667704  
Laatste vijf cijfers goed: € 400,- 55289 
Laatste vier cijfers goed: Midweek- of weekendverblijf bij Landal GreenParks t.w.v. circa € 350,-  6079 
Laatste twee cijfers goed: € 5,-  93 
 

Uitslag Grote Clubactie 
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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  
28 januari 2009 een vergunning verleend door het 
Ministerie van Justitie onder nummer 
C601/1062214. 

Zwerfafval verzamelen,  
dankbaar of ondankbaar werk 
 
Buurtvereniging Zandoerle heeft op 14 november 
voor de derde keer zwerfafval verzameld. Op zich is 
dit helemaal geen vervelend werk en met een 15-tal 
buurtgenoten is dit karwei in een paar uur geklaard. 
Alle paadjes en straatjes zijn dan weer om trots op 
te zijn want er ligt dan geen enkel blikje of flesje 
meer. Het is duidelijk te zien dat er een grondige 
opknap beurt is geweest 
Maar als we op sommige plaatsen zien dat er zakken 
afval zijn gedumpt waarbij het er op lijkt dat ze zijn 
klaargezet omdat er op Zandoerle mensen rond 
lopen die ze wel opruimen, dan hebben we zoiets 
van, moeten we dit wel doen. Hoe kunnen we deze 
milieuvervuilers duidelijk maken wat zij aan het 
doen zijn? Wij weten dat dit zeer moeilijk is maar 
toch. 
Een grote aanhanger met wel 30 zakken is het 
resultaat waarvan er zeker 15 zakken zijn die met 
zak en al zijn gedumpt. 
Wij als buurtvereniging zullen deze 
schoonmaakacties wel blijven doen want we willen 
ons niet schamen voor onze buurt, maar we willen 
er trots op zijn. 
 
Bewoners Zandoerle 

Zwerfafval verzamelen 

De Zonnebloem 

Het is dit jaar 60 jaar geleden dat  
Alex van Waaienburg de Zonnebloem oprichtte.  
We hebben als Zonnebloem afdeling Oerle een extra 
feestelijk tintje aan dit jaar gegeven. 
 
Op 23april zijn onze zonnebloemgasten uitgenodigd 
voor een brunch. De tafels waren sfeervol gedekt in 
“d’Ouw School”. Iedereen genoot van het lekkere 
eten. Danny de Munk had moeite om met zijn lied 
“Een Zee van Zonnebloemen” boven het 
geroezemoes van de gasten uit te komen. Ieder ging 
naar huis met een gele gazania in een sierpotje, dat 
de hele zomer heeft gebloeid. 
 
Op 12 september hebben we onze 
zonnebloemgasten verblijdt met een prachtige 
zonnebloem. Even kleurde Oerle geel. 
 
Op 26 november klopte ieders hart vol verwachting, 
of die goede Sint en Piet zouden komen? Jawel hoor! 
Met een kwinkslag en een lied kreeg iedereen van 
Sint en Piet een presentje met een persoonlijk 
woordje. Wat leuk dat iedereen weer in de ban was 
van het Sinterklaasgebeuren. Na het uitzwaaien van 
de Goed Heiligman kwam er nog een verrassing voor 
Toos Menting. Ze is 25 jaar actief geweest voor de 
Zonnebloem als bestuurslid en bezoekster. Ze gaat 
de Zonnebloem verlaten en kreeg de gouden insigne 
en plaquette uitgereikt door de provinciaal 
bestuurder. Regio de Kempen bracht bloemen mee 
en een dankwoord. Natuurlijk sloot onze voorzitster 
Mevr. Beusink daarbij aan en overhandigde haar een 
prachtig boeket. Iedereen bedankte Toos met een 
daverend applaus .We genoten nog van een drankje 
en een Sinterklaas verhaal en tevreden ging 
iedereen naar huis. 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

€ 10.000,- voor Harapan 

Stichting Harapan ontvangt € 10.000,-- van 
jubilerende Rabobank Oerle – Wintelre voor 
kindertehuizen op Flores. 
 
Dit jaar was het 100 jaar geleden dat de Rabobank 
Oerle-Wintelre werd opgericht, daarom was het 
groot feest. In de Biemeren tussen Oerle en Wintelre 
stond in juni een grote tent waarin vanaf 10 juni 
voor de bankrelaties allerlei activiteiten werden 
georganiseerd. De feestweek werd geheel gratis 
aangeboden. De bank vroeg daarom tijdens de 
activiteiten aandacht voor twee goede doelen; het 
Pastoor Vekemansfonds, projecten voor kansarme 
kinderen in India en de Stichting Harapan, projecten 
voor kansarme mensen in Indonesië.  
Bezoekers / deelnemers konden in een speciale 
collectecontainer een bijdrage storten. Kinderen van 
de basisscholen lieten zich sponsoren om aan de 
Rabo-familiefietsdag op zondag 14 juni deel te 
nemen. Beide stichtingen presenteerden zich door 
middel van een tentoonstelling over hun activiteiten. 

In juli kon Jos van der Heijden, voorzitter van de 
Stichting Harapan, tijdens zijn vakantie op Flores 
aan de Stichting Nativitas al een voorlopige cheque 
van € 5.000,-- overhandigen voor 
waterzuiveringsinstallaties in enkele kindertehuizen 
op Flores.  

Deze installaties zijn nodig omdat de kwaliteit van 
het water zo slecht is dat er veel kinderen ziek van 
worden. De Rabobank vroeg voor de acties van 
beide stichtingen bij Rabo-foundation / Share4more 
een extra bijdrage. Totaal kwam de opbrengst 
hierdoor op ruim € 12.000,--.  
De jubilerende bank vulde het bedrag van de actie in 
de feesttent en de bijdrage van Share4more aan tot 
een totaal van € 20.000,--. Hiervan is € 10.000,-- 
voor de Stichting Harapan. Dit bedrag zal worden 
besteed aan 6 waterzuiveringsinstallaties en enkele 
kleinere projecten van de Stichting Nativitas op 
Flores. 

Jos van der Heijden, voorzitter Harapan,  
Theo Dinnissen, voorzitter Nativitas, 
ontwikkelingswerkster Mama Belgie, na de 
overhandiging van een chque t.w.v. € 5.000,-- 
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25 Jaar St. PVF - Oerle 

25 jaar Stichting Pastoor Vekemans 
Fonds – Oerle 
 
Op 20 december 2009 bestaat de stichting 25 jaar. 
In ons 25 jarig bestaan hebben we geprobeerd een 
steentje bij te dragen, door veel kansarme kinderen 
– Dalit en Tribals (Adivasis) - onderwijs te laten 
volgen en onderwijsvoorzieningen financieel te 
ondersteunen. Eeuwen van onderdrukking hebben 
onze 
doelgroep 
gemaakt tot 
een volk dat 
niet in staat 
is om voor 
haar rechten 
op te komen. 
 
Door hen te 
helpen met 
financiële 
steun bij 
scholing en ontwikkeling zullen zij op langere 
termijn: 
 
• ZELF kunnen opkomen voor hun rechten en 
• ZELF de strijd aangaan voor het handhaven van 
• HUN maatschappelijke structuren en tradities. 
 
Onderwijsprojecten 
Het onderwijs en alles wat daarmee gepaard gaat is 
in ons werkgebied een eerste prioriteit en nemen 
een belangrijke 
plaats in. Dit is niet 
alleen belangrijk 
voor de bestrijding 
van het 
analfabetisme, maar 
ook voor het mondig 
maken van 
kastelozen, paria's 
en onaanraakbaren. 
Zo leren zij te 
begrijpen en te 
ontsnappen aan de uitbuiting door onder andere 
grootgrondbezitters. Officieel zijn er mogelijkheden 
voor maatschappelijke verbetering van de lagere 
kasten en kastelozen. Echter, in de praktijk is er een 
groot gebrek aan voldoende opleiding waardoor 
ontplooiingskansen miniem zijn. Daarom is het zeer 
belangrijk dat er ook les gegeven wordt in de 
Engelse taal. Het is een van de voorwaarden voor 
het volgen van hoge studies en opleidingen of het 
krijgen van een goede baan. 
 

Sponsorouderschap 
Om meer kinderen de gelegenheid te geven naar 
school te kunnen gaan, is het Vekemansfonds in 
2002 gestart met het USCI – sponsorouderschap 
(Ursuline Sponsor Children India). Dit houdt in dat u 
een kind in 
India, via onze 
stichting, 
financieel helpt 
in studie, 
opleiding, 
opvoeding, 
medische zorg 
en eventueel 
onderdak.  
 
Een kind sponsoren, zodat het de kans krijgt om 
naar school te gaan, is een rechtstreekse hulp voor 
het kind en op langere termijn voor de gehele 
gemeenschap. 
 
Wij hebben verschillende kansarme kinderen in 
portefeuille die heel graag zouden willen gaan leren, 
maar dit vanwege gebrek aan financiële middelen 
nog niet kunnen. Wilt u ook sponsorouder worden 
van een kind neem dan contact op met onze 
stichting, wij geven u graag informatie over de 
mogelijkheden. 
 
Gezondheidsprojecten 
Een ander belangrijk aspect is het versterken van 
gezondheidszorg voor de kinderen. Een goede 
voorziening hierbij wordt gerealiseerd door de 
Zusters Ursulinen, ons betrouwbare contact in India. 

Naast het begeleiden van 
bevallingen en het 
ondersteunen van zieke 
patiënten vervullen de 
gezondheidscentra een 
belangrijke rol in de 
gezondheidsverbetering in de 
dorpen. De Zusters bieden een 
divers pakket aan medische 
zorg aan, zoals opvoedkundige 

programma's, hygiëne, informatieverstrekking over 
ziektes, ondervoeding, het toegankelijk maken van 
sanitaire voorzieningen en drinkbaar water, 
basiszorgen zoals vaccinaties en andere acute 
medische zorgen. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Projecten op het gebied van ontwikkeling van 
woon- en leefgemeenschap. 
In ons werkgebied worden de dorpelingen betrokken 
bij de ontwikkeling van hun woon- en 
leefgemeenschap. Dit gebeurt door het oprichten 
van zelfhulpgroepen. De zelfhulpgroepen worden 
geadviseerd en 
ondersteund bij 
een betere 
benutting van de 
natuurlijke 
hulpbronnen. Ze 
worden geholpen 
bij het maken van 
irrigatiesystemen, 
waterputten en 
dammen, de aanschaf van tractoren en 
landbouwmachines, het aanleggen en onderhouden 
van rijstvelden en moestuinen, het kopen van 
koeien, geiten, schapen, kippen en het bouwen van 
schuilplaatsen voor het vee. Ze worden bijgestaan 
bij de verkoop van de opbrengst van de velden en 
leren om te gaan met de financiële aspecten die 
hiermee gepaard gaan. Eenmaal in de drie maanden 
komen de zelfhulpgroepen bijeen en wisselen hun 
opgedane praktische ervaringen onderling uit. 
 
Dankzij u 
Het Vekemans Fonds heeft in haar 25 jarig bestaan 
heel veel kunnen betekenen voor de kansarme 
kinderen in India en incidenteel ook voor hun 
ouders. In de loop der jaren is er ‘al ruim een 
miljoen Euro’ besteed. Dankzij u, als sponsor of 

donateur, hebben 
wij dit prachtige 
resultaat kunnen 
behalen. De 
kinderen, hun 
ouders, hun 
verzorgers en de 
Zusters Ursulinen, 
maar ook wij als 
bestuur, zijn u dan 
ook zeer dankbaar. 

Wij hopen dat u ons nog lang blijft steunen. Voor 
hetgeen wat we in India allemaal hebben 
gerealiseerd verwijzen wij u graag naar onze 
website – Fotomenu – Rubriek projecten. 
 
Bereikbaarheid 
Draagt u ons ook een warm hart toe of overweegt u 
uw solidariteit met India om te gaan zetten in 
financiële steun voor een kind in nood of voor 
projecten, ga dan naar onze website 
www.pastoorvekemansfonds.nl.  
Daar vindt u nog veel meer informatie over de 
doelstelling van onze Stichting. Uiteraard mag u ons 
ook altijd bellen 040 – 2540632 / 040 - 2052712.  
 
Het bestuur van de 
Stichting Pastoor Vekemans Fonds - Oerle 

Opbrengst collecte 
Multiple Sclerose  
 
Het MS Fonds heeft het 
mooie bedrag van € 6976 
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. 010-5919839 of via 
www.msfonds.nl 

Opbrengst collecte MS 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Kunstzinnige Kerstroute 

Kunstzinnige Kerst- & 
Nieuwjaarsroute in Oerle en 

omstreken 
 

Kunst, Bewegen en Uitwaaien  
te midden van de Natuur. 

 
Dwaaltuin ’t Oerse Zand, Atelier Els Börger,  
Galerie Hoogeind Keramiek en Atelier Le vent des 
Forêts komen rond de Kerstdagen weer met een 
verrassende wandeling en fietstocht. De wandeling 
is ca. 4 km lang en de fietsroute ca. 15 km. 
Een wandeling die u door het idyllische Oerse 
landschap en de ongerepte natuur voert, de 
fietstocht leidt u langs historische grafheuvels en 
mooie bospaden naar het Groot en Klein Meer 
tussen Wintelre en Vessem. 
 
Tijdens uw tocht kunt u verschillende locaties 
bezoeken waar heel wat te beleven valt: 
 
De Dwaaltuin toont de kunst van het tuinieren. 
Midden in de tuin is een unieke Kerststal te zien, 
gemaakt van natuurlijke materialen afkomstig uit de 
tuin. Leerlingen van Helicon Groenschool uit 
Eindhoven tonen op de diverse plaatsen 
zelfgemaakte groendecoraties. 
 
Atelier Els Börger presenteert een expositie met 
als titel: 'Frisse blik'. 
Haar winterse tuin, aan de Kleine Vliet in het 
idyllische Oerle, is 
uitdagend 
ingericht. 
Een inspirerend 
museum zonder 
muren. Daar 
tonen Els Börger, 
Wilma Linders, 
Myrte Rasing, 
Thea Schulz, 
Wiepkje Spoelstra 
en anderen 
hedendaagse 
kunst. 
Collectief laten zij 
zien, dat zij met 
een ‘frisse blik’ 
een andere 
werkelijkheid aan 
het licht weten te 
brengen. Op gezette tijden is er een gids aanwezig, 
die de getoonde werken op zinneprikkelende wijze 
toelicht. 
 
Galerie Hoogeind Keramiek is gelegen achter een 
100 jaar oude boerderij. 
Jeske Snoeren exposeert hier haar abstracte en 
figuratieve keramische objecten. 
Inspiratie voor haar laatste werken haalde zij uit een 
reis door het Midden Oosten. 
 

Atelier Le vent des Forêts zet traditiegetrouw aan 
het einde van het jaar haar deuren open voor 
bezoekers. U kunt hier in het atelier, maar ook in 
het bos, genieten van de werken van Guus 
(sculpturen) en Riek (schilderijen) Wouters-van 
Montfort. 
 
Openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur  
• De Dwaaltuin ’t Oerse Zand en Atelier Els Börger : 

20 december t/m 1 januari (31 dec. gesloten). 
• Galerie Hoogeind Keramiek en Atelier Le vent des 

Forêts : 26  t/m 30 december. 
 
Entree Dwaaltuin ’t Oerse Zand € 2,50 pp. 
Entree Atelier Els Börger € 2,50 pp. 
Kinderen t/m 10 jaar, mits onder begeleiding, gratis. 
Wandel en fietsroute verkrijgbaar á €0,50 tijdens 
bezoek aan:  
• De Dwaaltuin ’t Oerse Zand, Zandoerleseweg 78  

te Zandoerle en 
• Atelier Els Börger, Kleine Vliet 1d te Oerle. 

Expositie Els Börger: Frisse blik 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Oktober 2009;  
“Halloween” 

een keer terug bij het t.v.programa ‘So you think 
you can dance’ over een jaar of 10!!!!! 
Als Mart niet danst, vindt hij het ook leuk om af te 
spreken met zijn vriendinnen Pippe, Sterre, 
Danique, Emma, Klaudia of Lois. Of om 
computerspelletjes te spelen. Zijn broertje Janiek 
knuffelen vindt hij ook erg leuk. Hij is er knettergek 
op! Janiek lijkt ook wel op Mart vind ik, of lijkt hij 
toch meer op Bram???In ieder geval kun je goed 
zien dat Janiek geniet van alle aandacht die hij krijgt 
van zijn grote broers Mart en Bram. 
Janiek mag ’s avonds soms wel eens bij Mart in bed 
liggen voordat hij gaat slapen. 

 
Aan Sinterklaas heeft Mart klei, 
een lavalamp, een spelletje voor 
de DS en kraaltjes gevraagd. 
Op 5 december gaan ze lekker 
gourmetten en misschien komt 
dan zwarte Piet wel op die 
lekkere geur af en brengt 
cadeautjes. Even afwachten nog! 
Als ik Mart vraag wat zijn 
grootste wens is zegt hij: Een 
groter huis!Want dan kan hij 
meer rondlopen en krijgt hij 
misschien een grote eigen 
slaapkamer. Hier wil Mart dan 
graag zijn eigen spulletjes 
neerzetten, zoals een hoogslaper 
en een groot schilderij en een 
spiegel op de kast zodat hij kan 
dansen. Wie wil dat nou niet? 
Wie weet Mart, als sinterklaas dit 
leest, dat hij dat voor jou kan 
regelen volgend jaar. Vragen 
mag je alles aan de Sint!!!! 
 

Mart lust niet alles. Spruitjes, wortelen en erwtjes…
das niet het favoriete eten van Mart. 
Fristi vindt hij erg lekker en krijgt hij altijd in het 
weekend. Natuurlijk vindt ook Mart friet met frikadel 
heeerlijk! Zeker als mama ze zelf bakt. 
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! 
Op t.v. kijkt mart graag naar Zach en Cody. 
 
Tot slot kent hij ook nog een leuke mop: 
Er staan twee schapen in de wei. 
Zegt het ene schaap “:Beeeeeeeeeeeeeeh! 
Zegt het andere schaap:Dat wou ik nou ook net 
zeggen! 
 
Haha, die is goed. 
We moeten er allemaal erg om lachen! 
Mart, ik feliciteer jou met je behaalde prijs en zoek 
maar iets leuks uit in de speelgoedwinkel. 
Bedank voor de thee en het gezellige gesprekje! 
Wil jij ook een keer de prijsvraag winnen? 
Kleur dan de kleurplaat zo mooi mogelijk in en stop 
hem in de gele brievenbus bij d’Ouw School. 

De kleurplaat van vorige keer ging over Halloween. 
We hebben weer veel mooie kleurplaten 
binnengekregen, maar eentje was wel heel erg 
bijzonder. 
De kleurplaat was niet alleen erg mooi ingekleurd, 
maar er zaten ook nog gekleurde edelstenen op als 
versiering. Wat schitterend! De kleurplaat was 
gemaakt door MART V.D.VELDEN. 
Daarom is Mart deze keer de winnaar van de 
kleurwedstrijd. Mart heeft al 3 keer eerder 
meegedaan met de kleurwedstrijd, maar helaas nog 
nooit gewonnen. Daarom was mart heel erg blij dat 
hij deze keer gewonnen heeft! 
 
Op een regenachtige middag 
ging op bij Mart op bezoek om 
het interview te doen. Het was 
bij Mart thuis in de  
A.P de Bontstraat een gezellige 
drukte. Mart was gezellig met 
zijn vriendinnetjes Lois en 
Emma aan het spelen. Zijn 
kleine babybroertje Janiek van 
7 maanden kreeg een 
groentenhapje (zag er erg 
onsmakelijk uit, maar hij leek 
het heerlijk te vinden!) en 
Mart’s grote broer Bram en 
mama Ingrid waren ook thuis. 
Vader Hans ging net weg toen 
ik kwam, want hij moest gaan 
werken. 
Nadat ik eerst een tijd met 
moeder Ingrid had gekletst, 
werd het nu dan toch wel echt 
tijd om onze winnaar een paar 
vragen te gaan stellen. 
 
Zoals ik al schreef is Mart 7 jaar. Hij zit in groep 3 
bij juf Ellen. In de klas zit Mart bij Bas van Hoof, 
Aaron Das en Pipe Vonk in het groepje. 
Mart gaat heel graag naar school en hij heeft al veel 
woordjes leren schrijven sinds hij in groep 3 zit. 
Hij kan ook al erg goed lezen. Zo goed zelfs dat hij 
’s avonds zijn eigen boekjes van AVI kan lezen.Knap 
hoor! 
Verder vindt Mart Crea op school het allerleukste 
vak. Dan leer je allemaal knutselen en plakken enzo 
vertelt Mart me. De dag dat ik bij Mart was, had hij 
een Pietenmiddag gehad op school.Alle kinderen van 
zijn klas hadden spelletjes gedaan in het thema 
zwarte piet. Bijvoorbeeld pietendans, 
pietengym,schoorsteen bouwen, kroon versieren en 
pepernoten gooien. Aan het einde kregen de 
kinderen een Pietendiploma.Leuk hoor! 
 
Sinterklaas komt ook nog op school. Met Sterre 
heeft Mart een leuk dansje ingestudeerd en dat laat 
hij graag aan de sint zien morgen. Mart kan echt 
heel goed dansen, terwijl hij nog niet eens onder 
dansles zit. Hij zou wel graag bij streetdance of 
hiphop willen, dus wie weet, zien we Mart nog wel 
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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 28 december 2009 
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 2009’ en druk de pagina af. 



Agenda 2009 
December  
17 KBO: Kerstviering KBO en Zonnebloem 

19 Oud papier ophalen 
20 Harmonie: Kerstconcert i.s.m. Chant’Oers 
21 KVB: Kerstviering 
23 BIO: Mixtoernooi, 14.00u - 17.00u in 

Kempen Campus 
  

Januari  
2 TCO: Activiteitenmiddag 
3 Nieuwjaarsreceptie in d’Ouw School 
10 St. Jeugdbelangen: Snerttocht Oerle 
14 KBO: Eten bij de Oude Garage 
16 Presentatieviering Communicanten 
23 Oud papier ophalen 
27 Vergadering Wijkplatform Oerle 

31 TCO: Dagje sneeuw (1e optie) 
  
Februari  
14 t/m 17 Carnaval 
27 Oud papier ophalen 
28 TCO: Dagje sneeuw (2e optie) 
  
Maart  
19 TCO: Lente/voorjaarsactiviteit 
24 Vergadering Wijkplatform Oerle 
26 TCO: Informatieavond Braderie 
27 Oud papier ophalen 

17 Ophalen plastic afval 

28 Ophalen plastic afval 

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 

April  
4 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 
11 TCO: Braderie 
18 Communieviering 12.00 uur 
24 Oud papier ophalen 
  
Mei  
19 Vergadering Wijkplatform Oerle 
22 Oud papier ophalen 
23 St.Jeugdbelangen: 1e Pinksterdag: 

Fietstocht 
29 TCO: 10 jarig jubileum 
  
Juni  
4 en 5 Boergondisch Oers 
12 Harmonie: Proms Concert 
26 Oud papier ophalen 
30 Vergadering Wijkplatform Oerle 
  
Juli  

10 + 11 TCO: Tieners4Tieners Weekend 
24 Oud papier ophalen 
  
Augustus  
22 aug. t/m 
3 sept. 

Vakantieprogramma activiteiten 

27 t/m 29 TCO: Bivak 
28 Oud papier ophalen 
  
September  
4 TCO: Afsluitingsavond 
15 Vergadering Wijkplatform Oerle 
  
Oktober  

27 Vergadering Wijkplatform Oerle 
  
December  
8 Vergadering Wijkplatform Oerle 
  

10 + 11 BIO: Kamp jongste jeugd 

15 t/m 17 BIO: Kamp oudste jeugd 

De volgende kopijdatum is 
28 december 2009 

Agenda 2010 

Agenda 2010 

Prettige kerstdagen  
en een liefdevol 2010 


