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Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
Ine Loijen, Wim Luijkx, Carolien Sandkuijl - Kickken,  
Chris Sandkuijl, Marlène Snelders-Linssen, Kitty Tholen - Jacobs,  
Annie van der Velden—van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Marlein & Ger van de Wiel 

Druk & technische realisatie 

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

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Colofon 

de Run 5429 
Postbus 407 
5500 AK Veldhoven 

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

Verschijningsdata 2012 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 02-01-2012  3 (18-01-2012) 

2 30-01-2012  7 (15-02-2012) 

3 27-02-2012  11 (14-03-2012) 

4 26-03-2012  15 (11-04-2012) 

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

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

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



2 

(K)Oers met name(n) 

Diverse teams van RKVVO zijn vorige maand 
kampioen geworden. 
Ondermeer de D2, de D5 en de E7.  
De E7 is zelfs ongeslagen kampioen (één wedstrijd 
gelijk gespeeld) de rest gewonnen. 
Proficiat met deze geweldige prestatie! 

RKVVO D2. 
Boven: Trainer Stefan Dirks, Bob van der Vleuten, 
Bart van Vlerken, Victor van der Meer, Niels 
Thomasse, Luc Waltmann, Wessel Geerlings,  
Luc Dijkstra, Robert Prins, trainers Ton Verbeek en 
Dores Tielemans. 
Onder: Wouter van Vlerken, Eric Kohler, Niels Dirks, 
Joep Verhoef, Nion Sella, Max Verheijen en  
Ruud Verbeek. 

RKVVO D5. 
Van links naar rechts: Joost Siepel, Stijn Rovers, 
Tim Bierens, Roel Wouters, Tim van Rijsingen,  
Luke van der Velden, Dick Giebelen,  
Willem van der Mierden, Shann Santos, Tim Geenen, 
Glenn van Kaathoven, Luuk Jacobs,  
Max van der Grinten, Shanya Valies en  
Pim Looijmans. 
Leiders: Arie Wouters en Job de Beer. 

Achter: van links naar rechts 
George Anwar, Lorenzo Anwar, Dirkjan Fleerakkers, 
Niels Kelders, Wouter van der Mierden,  
Tom Raaijmakers, Hugo de Groot en Corné Kelders 
Onder: van links naar rechts 
Mart Silkens, Stan van de Broek, Mart van Gassel  
en Giel Sanders 

Te koop aangeboden 
Wegens verhuizing van mijn dochter te koop 
aangeboden: 
 
* Kledingkast hang/leg met 2 schuifdeuren 

(beukenkleur) 
* Computermeubel beukenkleur 
* Salontafel beukenkleur 
* 2 kunststof badkamerkastjes 
* Wasmachine 
* Koelkast 
 
Alles is 4 jaar oud. 
Meer informatie bij: 
Kitty Tholen 040-2051642  
of k.tholen@canaldigitaal.nl  
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Fijne kerstdagen! 
 
Het is zondagavond. Ik ben net terug uit Boedapest 
en zie in mijn agenda dat ik morgen de kopij voor 
mijn column moet inleveren. Ik heb nog geen tijd 
gehad om erover na te denken. Het is een drukke 
periode. Er spelen veel activiteiten waar ik als 
vrijwilliger bij betrokken ben. Onder andere als 
fondsenwerver. Zal ik daar dan iets over vertellen? 
Nou, daar gaat ie dan. 
 
Meerdaneenwonder.nl 
Dinsdagavond hebben we met onze band De Zjoem 
een liedje opgenomen voor Lieke. Aanleiding was 
het boek dat haar moeder Linda heeft geschreven 
over haar tweeënhalf jaar oude dochtertje. Ze 
hebben samen al veel meegemaakt. Op 
Meerdaneenwonder.nl lees je meer over Lieke en 
over haar zeldzame chromosoomafwijking. Een 
indrukwekkend verhaal. Op 11 december spelen we 
het lied ‘Lieve Lieke’ voor ’t eerst live tijdens de 
officiële presentatie van het boek. Leuk, maar ook 
spannend… Op de site vind je hoe je Stichting ‘Meer 
dan een Wonder’ kunt steunen. 
 
Biokorfbal.nl 
Twee weken geleden heb ik als voorzitter van BIO 
Dameskorfbal alle politieke fracties bezocht om ze te 
vertellen dat het echt onverstandig is om de zaal- en 
veldhuur met 40% te verhogen. Zoals het er nu 
naar uitziet heeft de gemeentepolitiek geluisterd en 
voeren ze een verhoging van 11,3% door voor 
2012. Aanzienlijk minder dus. Het helpt dus om van 
je te laten horen. Ben je geïnteresseerd om sponsor 
te worden van BIO? Kijk dan op onze prachtige 
nieuwe site Biokorfbal.nl. 
 

Column Wil van de Vorst 

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

KK-Tandemteam.nl 
Kathrin Goeken (slechtziend) en Kim van Dijk doen 
mee aan de Paralympics in Londen 2012. Ze willen 
zich kwalificeren voor vier tandemdisciplines: tijdrit 
en koers, op de baan en buiten. Afgelopen 
donderdag stonden de wielrensters met een groot 
artikel in het Eindhovens Dagblad. Vrijdag kreeg ik 
een mailtje van De Wereld Draait Door, die hadden 
interesse in de dames. Mijn hulp begint dus vruchten 
af te werpen… Ze zijn erg goed en maken grote kans 
op goud in Londen. Hou ze in de gaten! Sponsoren 
kunnen zich melden op KK-Tandemteam.nl. 
 
Oerle.info 
Ik wilde eigenlijk ook iets vertellen over KOM! Kunst 
Om Molen (we zoeken alweer sponsoren voor 2012). 
En over de Magische Kerst door de kinderen van 
Oerle. En over kerst in de Dwaaltuin. Gelukkig vind 
je daar meer over elders in deze Koers. 
Wandelroutes vind je op www.oerle.info. 
 
Fijne kerstdagen allemaal! 

Een zoen voor alle sponsors! 
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dpgveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dpgveldhoven.nl 

December! 
 
Dé maand bij uitstek van korte dagen en lange  
avonden en nachten. De man weet het en denkt 
eraan hoe hij eens in een andere dimensie genoot 
van die lange avonden en 
nachten. Avonden bij het 
knappende haardvuur en een 
goed glas wijn, gesprekken 
met zijn vrouw over alles wat 
ze nog zouden gaan doen en 
beleven. En kinderen die 
rustig lagen te slapen na een 
dag van buiten spelen in de sneeuw. 
Sneeuw, die evengoed bij deze maand hoorde als de 
kerstbomen, die juist in die maand overal in de 
huizen verschenen. 
 
Maar de tijden zijn veranderd. 
De kinderen zijn volwassen geworden, hebben het 
ouderlijk huis verlaten. Zijn vrouw en hij zijn ergens 
anders gaan wonen en toen heeft hij het aardse 
leven vaarwel moeten zeggen en hij ging naar een 
plek waar heen geen levend wezen hem kon volgen. 
Zijn vrouw bleef achter en dat is de reden waarom 
hij nu weer op deze aarde ronddwaalt. 
 
De man loopt door de plaats waar hij zoveel jaren 
van zijn leven heeft doorgebracht en hij ziet het huis 
waar hij zijn laatste jaren heeft gesleten. 
Hij kijkt naar het huis en ziet hoe zijn vrouw voor 
het raam naar buiten tuurt. Hij ziet het verlangen 
naar voorbije tijden in haar ogen. Het doet hem nog 
steeds pijn dat hij haar achter moest laten, terwijl 
hij het liefst nog heel lang bij haar wilde zijn. 
Hoe zou hij haar nu weer even gelukkig kunnen 
maken? En plots weet hij wat hem te doen staat. 
 
In een mum van tijd staat hij naast zijn vrouw en  
pakt haar hand. Het lijkt alsof ze iets voelt, terwijl 
hij toch voor haar onzichtbaar is.  

Overpeinzingen 

Ze sluit haar ogen en hij neemt haar mee naar het 
huis van Vadertje Tijd. Hij opent de deur en leidt 
haar de woning binnen. Een woning met wel duizend 
deuren. En een van die deuren maakt hij voor haar 
open en zij stapt naar binnen. 
 
De vrouw doet haar ogen open en ziet hoe haar man 
een kerstboom volhangt met lichtjes en zij pakt de 
dozen, die gevuld zijn met kerstballen en 
engelenhaar. Samen hangen zij de boom vol met al 
die glinsterdingen. Zachte kerstmuziek klinkt vanuit 
een radio en lachende kinderstemmen zijn te horen. 
Kinderen, die buiten in de tuin een sneeuwpop 
maken. En de vrouw gaat samen met haar man de 
keuken in om een kerstmaal voor te bereiden om 
straks met heel de familie aan de kersttafel van te 
genieten. De haard wordt aangemaakt en een 
knappend vuur verspreidt haar warmte in de kamer, 
waar intussen de kinderen verwachtingvol naar de 
pakjes onder de kerstboom kijken. 
 
En de man ziet hoe de vrouw een moment lang 
terug is in de tijd en hij ziet hoe het geluk van haar 
gezicht afstraalt. En hij weet dat hij allen, die met 
hem in die andere dimensie zijn, zal manen om - net 
als hij - de aardbewoners bij de hand te nemen en 
te brengen naar het huis van Vadertje Tijd. 
En daar dié kamers te openen waar geluk en 
vreugde ligt, zodat ook de achterblijvers in deze 
dagen weer een moment van intens 
geluk zullen kunnen beleven. 
 
 
Thea. 
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Wandeling vol Kunst 

KOM! Kunst Om Molen organiseert van 
25 december 2011 t/m 1 januari 2012 
een idyllische wandeling vol kunst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de kerstweek is rondom de Oerse molen 
uiteenlopend werk te zien van vijftien beeldend 
kunstenaars. De wandeling loopt langs drie 
kunstlocaties die nabij de molen liggen. KOM! is een 
initiatief van Atelier Els Börger, Atelier Le vent des 
Forêts en Galerie Hoogeind Keramiek. 
 
‘Natuur- en kunstminnende wandelaars bepalen zelf 
hun route’, zegt Hans Tilman, de coördinerende 
voortrekker . ‘Bezoekers kunnen vanaf elke locatie 
vertrekken en kunnen kiezen tussen een vijf- of acht 
kilometer route. Heerlijk voor iedereen die in de 
Kerstweek door het winterse landschap wil zwerven 
en onderweg, met een frisse neus, natuur en kunst 
wil opsnuiven.’ 
 
Informatie 
KOM! is open van 25 december 2011 t/m 1 januari 
2012. Iedere dag tussen 11.00 en 17.00 uur. 
Let op, de openingstijden van de verschillende 
locaties sluiten niet altijd precies op elkaar aan.  
 
De wandeling is gratis verkrijgbaar op de drie 
deelnemende locaties:   
 
• Atelier Els Börger, Kleine Vliet 1d, Oerle,  

hier presenteren twaalf beeldend kunstenaars de 
expositie Vaaggrond. 

• Atelier Le vent des Forêts, Kerkheide 4, Wintelre,   
met werk van Guus en Riek Wouters. 

• Galerie Hoogeind Keramiek, Hoogeind 24, Oerle,  
met werk van Jeske Snoeren. 

 
De wandeling is ook te vinden op www.oerle.info en 
via www.vaaggrond.nl. Parkeren kan bij het 
Papegaaiencentrum, midden in het hart van de 
wandeling. 
 
Hans Tilman adviseert: ‘Ga bijtijds op pad, want 
de schemering valt vroeg in. Trek 
vooral warme kleding aan, zet een 
warme muts op en doe waterdichte 
wandelschoenen aan. En geniet van 
alles wat je ziet!’ 

Els Börger  - Stil Leven - 

Oersmakelijk 

Het recept van deze maand komt van: 
Arrianne van Gestel. 
 
Kippenstoof met abrikozen en noten. 
 
Benodigdheden: 
- 8 drumsticks 
- 4 eetlepels olijfolie 
- 2 rode uien, in parten 
- 2 teentjes knoflook, in plakjes 
- 1 theelepel kurkuma of kerriepoeder 
- 1/2 theelepel gemalen komijn (djinten) 
- 1/2 kaneelstokje of 1/2 theelepel kaneelpoeder 
- 300 ml kippenbouillon 
- Zout en versgemalen peper 
- 200 gr gedroogde abrikozen 
- 2 eetlepels gehakte verse koriander 
- 100 gram gepelde pistache- of cashewnoten 
 
Bereidingswijze: 
1. Braad de kip rondom bruin in de olie. 
2. Bak de ui en knoflook even mee. 
3. Voeg kurkuma, komijn, kaneel, bouillon, zout en  
 peper toe en stoof zachtjes 30 minuten. 
4. Wel intussen de abrikozen in lauw water. 
5. Voeg ze bij de kippenstoof en verwarm nog  
 10 minuten. 
6. Verwijder het kaneelstokje. 
7. Schep voor het serveren de koriander en noten 
 erdoor. 
8. Je kunt het serveren met aardappelen maar  
 ook met rijst 
 
Eet smakelijk. 
 
Aan wie geef je de pollepel door? 
De pollepel wil ik graag door geven aan 
mijn buurvrouw,  Angela Beckers. 
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Parochieberichten: 

Overleden: 
† Emeritus pastoor Jos Tonino, Broederhuis 

Eikenburg, vh Merefeltstaete, 73 jaar 
† Toos Liebregts, weduwe van Frans van Aaken, 

Smidsvuurke 10, 83 jaar  
 
Pastores: 
Pastoor D.F.A. Donders,  
Kapelstraat – Zuid 18, 5503 CW Veldhoven  
( 040 – 253.22.31 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl 
Kapelaan S.J.M. Schevers,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Oerle 
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: kapelaan_h3e@scarlet.nl 
 
Parochiecentrum: 
Dorpstraat 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 St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van 17 – 18 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn (Convocamus). 
zo 14.00 uur: Kerstconcert Harmonie St. Cecilia. 
 
Weekeinde 24 – 25 – 26 december: Kerstvieringen 
za 17.00 uur: KERSTAVOND: Kinderkerstviering 

met Gebedsgroep. 
za 19.00 uur: KERSTAVOND: Eucharistieviering met 

pastor J. van Doorn  (The Unity) 
za 21.00 uur: NACHTMIS: Eucharistieviering met 

pastor J. van Doorn  (Convocamus) 
zo   9.00 uur: KERSTMIS: Eucharistieviering met 

pastor J. van Doorn  (Convocamus). 
 
2e Kerstdag: géén viering in deze kerk, u bent 
welkom om 10.30 uur in H. Caecilia. 
De opgegeven intenties zullen op 1e Kerstdag in de 
St. Jan de Doperkerk worden afgelezen. 
 
Weekeinde van 31 december en  1 januari:  
 OUD- en NIEUWJAAR 
za  19.00 uur: OUDJAAR: Eucharistieviering met 

pastor J. van Doorn  (The Unity) 
zo 10.30 uur: NIEUWJAAR: Eucharistieviering met 

pastor J. van Doorn (St. Janskoor). 
 
Weekeinde van 7 – 8 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

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

J. van Doorn. 
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met kapelaan  

S. Schevers (Convocamus). 
 
 
Voorlezen tijdens gezinsviering en muzikale 
begeleiding 
Voor de gezinsviering op 24 december om 17.00 uur 
zoeken we kinderen die mee willen doen door iets 
voor te lezen. 
Ook zoeken we kinderen die een muziekinstrument 
bespelen om de viering muzikaal mee op te 
luisteren. 
 
Heb je hier belangstelling voor neem dan contact op 
met Kitty Tholen, 040-2051642 of 
k.tholen@canaldigitaal.nl 
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IN MEMORIAM  
PASTOR JOS TONINO 

Op 10 november j.l. is in het Broederhuis in 
Eindhoven op 73 jarige leeftijd overleden pastor 
J.A.A.M. Tonino. Hij werd geboren in Oss en had al 
sinds zijn 7e jaar de intentie om priester te worden. 
Om deze roeping te kunnen volgen vertrok hij reeds 
op zeer jeugdige leeftijd naar het klein en groot 
seminarie. In juni 1963 werd hij tot priester gewijd 
in ’s-Hertogenbosch en was vervolgens kapelaan in 
Tilburg en Uden, medepastor in Beuningen en 
pastor-teamleider in Tilburg. 
In 1989 werd hij benoemd als pastoor van  
H. Geestparochie in Veldhoven en vanaf 2001 tot 
mei 2004 was hij eveneens pastoor van de parochies 
H. Caecilia en St. Jan de Doper. Hij heeft aan de 
wieg gestaan van de fusie van deze drie parochies 
tot de parochie H. Drie-eenheid, waarbij uiteindelijk 
zijn eigen H. Geestkerk + pastorie werden gesloopt. 
 
Als vrijwilliger ging hij, na zijn eervol ontslag, tot 
begin dit jaar nog 2 vieringen per maand voor in de 
beide overgebleven kerken. Zo droeg hij zijn 
steentje bij in het priestertekort, maar genoot 
tevens van de aandacht van zijn parochianen. Die 
laatste maanden werden voor hem te zwaar en 
tijdens een ziekenhuisopname bleek hij zeer ernstig 
ziek te zijn. Via Hospice de Regenboog verhuisde hij 
uiteindelijk naar het Broederhuis waar hij prima 
verzorgd werd en zich zeer thuis voelde. Alle 
bezoekers zagen een ontspannen Jos, die zich op 
zijn naderende einde voorbereidde. 
 
Tijdens de Avondwake in de St. Jan de Doperkerk en 
de uitvaart in de H. Caeciliakerk werd hij prima 
getypeerd door zijn familie, een bevriende pastoraal 
werkster en een parochiaan. Beide vieringen 
vertolkten zijn eigen specifieke wensen en werden 
goed bezocht. Door de zeer persoonlijke woorden en 
de inbreng van alle koren waren de vieringen 
stemmig en maakten zij grote indruk. Jos hield niet 
van overdreven drukte en dat uitte zich in de 
soberheid aan het altaar. 
Jos, moge je rusten in vrede! 
 
Alexa. 

DANK U WEL!  of  HERINNERING?? 
 
Geachte parochianen, 
 
In januari 2011 werd een envelop van de Actie 
Kerkbalans bij u bezorgd met de mededeling dat de 
parochiebijdrage dit jaar minimaal € 65,- bedraagt. 
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 het hier ook 
minder wordt vergeten. 
 
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 warm of waterdicht is, omdat het ons aan 
financiën ontbreekt om bijv. de kachel te branden en 
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 
ING: 108.79.10 
ABN-AMRO: 48.38.25.263   

Info: Ton Lemmens, tel.: 253.32.12 
 
Parochie H. Drie-eenheid, v/h H. Geest,  
met vermelding van uw naam + adres 

Rabobank: 15.36.00.152 
ING: 12.20.259 

Info: Rianne Kouwenberg, tel.: 254.00.33 
 
Parochie H. Drie-eenheid, v/h St. Jan de Doper, 
met vermelding van uw naam + adres 

Rabobank: 13.85.00.606 
ING: 106.48.23 

Info: Alexa Peijnenborgh,tel: 205.22.81 
 
 
Het parochiebijdragecomité  
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Zaterdag 26 november was het zo ver:  
Spanning en Actie in de blokhut van Stichting 
Jeugdbelangen Oerle! Wij, Stichting Jeugdbelangen 
Oerle, hebben ’s middags zo’n 75 kinderen mogen 
verwelkomen op ons 50-jarig jubileum. De kinderen 
tot groep 4 hebben heerlijk geknutseld en kregen 
een bezoek van de Sint. Vier Pieten zijn gebleven 
om het feest gezellig mee te vieren! 
 
De Searchers hebben groepen 5, 6, 7 en 8 onder 
hun hoede genomen: een middag vol actie! En vol 
spanning! Er is geklommen, geschoten, gewandeld 
en samen hebben ze er een prachtige middag van 
gemaakt. Na afloop hebben alle groepen lekker 
frietjes gegeten waarna een spannend verhaal is 
verteld door 2 dames van “met Verve”. De jongste 
kinderen werden opgehaald en de grotere kinderen 
hebben een bosspel gedaan onder begeleiding van 
de Searchers. 
 
Inmiddels waren ook de tieners gearriveerd. Zij 
hadden een avondprogramma dat bestond uit een 
spannend en opwarmend verhaal door Fried van 
Beers en daar volgde een erg spannende avond op: 
een spooktocht. Met 3 huifkarren trokken ze erop 
uit. Bij terugkomst stond er lekkere warme 
chocolademelk klaar en ook een frietje met frikadel 
ging er gretig in! 
 
Met z’n allen hebben we echt een fantastische dag 
beleefd. In totaal zijn er 145 kinderen (inclusief de 
tieners) geweest die deze mooie dag met ons wilden 
meemaken. Een mooier feest als deze vrolijke 
gezichten konden wij ons niet wensen! Een mooie 
afsluiting van ons jubileumjaar!!! 
Ad Adriaans heeft prachtige foto’s gemaakt, van de 
activiteiten overdag. Deze zijn te zien op 
www.oerle.info 
 
Graag willen wij nog eens een keer een woord van 
dank richten aan IEDEREEN die heeft meegeholpen 
om deze dag mogelijk te maken:  
het Vakantieprogramma, het Sinterklaas Comité,  
de Searchers, het Tiener Comité, “met Verve”,  
Fried van Beers, Sinterklaas, de Pieten en natuurlijk 
ALLE kinderen en jongeren die er waren!  
Allemaal: superbedankt!!! We vonden het een 
fantastisch feest!!! 
 
namens Stichting Jeugdbelangen,  
Kees van Doren, Fokke de Jong, Marc Snelders, 
Wendy van Kemenade en Bertina Senders 

Dankwoord SJO Spooktocht 

Zaterdagavond 26 november zijn we rond 
20.00 uur met de huifkar naar de bossen 
tussen Oerle en Knegsel gebracht. Hier stond 
ons een angstaanjagende spooktocht te 
wachten. 
 
Eerst heeft Fried een spannend verhaal verteld over 
Jackie zijn opa, die ook in de bossen van Oerle heeft 
gewoond. Op een dag heeft de opa van Jackie in dit 
stuk bos een busje zien staan met het nummer 666. 
Toevallig had deze zaterdag hier wel heel veel mee 
te maken. Eenmaal in het bos aangekomen zijn we 
met ons groepje de tocht gaan lopen en al snel 
hadden ze ons te pakken.  
 
We hebben door hele donkere stukken dennenbos 
gelopen. Hier kon je niet veel mensen zien zitten.  
Het leek wel of er achter iedere boom een spook zat, 
die ons ieder moment de stuipen op het lijf kon 
jagen. Verder is er veel met vuur gedaan, zelfs op 
de grafheuvels werden vuurpijlen afgestoken. 
Er waren ook verschillende explosies.  
Ook hebben we tussen de kruizen gelopen op het 
kerkhof, waar ze ons opnieuw lieten schrikken.  
Natuurlijk wilden wij graag weten wie er achter de 
maskers zaten, maar dit werd natuurlijk geheim 
gehouden. 
 
Na bijna 2 uur te hebben gelopen kwam het eind in 
zicht, daar hadden ze nog een slijptol-actie in petto. 
Daarna zijn we weer terug gegaan naar de 
Bosbender. Hier aangekomen stond er een 
frietkraam, waar we als afsluiting een frietje en een 
snack hebben gegeten. Dit smaakte heerlijk na zo’n 
lange wandeling! Rond  0.30 uur vond ik het wel 
mooi geweest en zijn we met een groepje weer naar 
huis gefietst. 
 
Het was een hele leuke en spannende tocht. 
Tiener Comité Oerle en iedereen die meegeholpen 
heeft aan deze avond heel erg bedankt  voor de 
leuke activiteit. 
 
Groetjes, Kay van Pelt. 

Stichting
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Snerttocht 2012 

zondag 15 januari 2012 
 
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 in samenwerking met dorpscentrum 
d’Ouw School en dit jaar met het Vakantie Comité 
Oerle.  
 
Het wordt een leuke wandeltocht 
van ongeveer 8 km, geschikt voor 
jong en oud, uitgezet door het 
Vakantie Comité Oerle. Bij de 
rustpost kan er genoten worden 
van een lekkere kop 
chocolademelk, koffie of thee. 
 
Normaal is dit evenement altijd op de 2e zondag van 
januari, maar aangezien de 1e zondag dit jaar 
Nieuwjaarsdag is, is het dit jaar de 3e zondag. 
 
Inschrijven 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 € 1,50  
* vanaf 12 jaar en ouder € 2,00. 
 
Na afloop staat er in d’Ouw School voor alle 
deelnemers een heerlijke kop snert klaar. 
Aansluitend zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden 
omstreeks 17.30 uur. 
 
Wij rekenen natuurlijk weer op een grote opkomst, 
wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe en tot 
ziens bij de snerttocht op zondag 15 januari 2012. 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, nummer 2, jaargang 6, 1973 
 
Maria en Sint Jozef gingen naar buiten.  
En daar kwamen de herders aan.  
 
De kerstman vertelt.  
 
Op een dag kwam een kerstman en die zei: wat ben 
ik moe.  
Moe van het lopen,zo wijd lopen naar Betlehem.  
Daarom ging hij liggen op het groene gras.  
Maar wie komt daar aangelopen helemaal naar 
Betlehem?  
Sint Jozef en na Sint Jozef’ komt Maria.  
Die waren op zoek naar Betlehem. Maar wat zagen 
ze in het groene gras liggen?  
Met die rode puntmuts?  
Sint Jozef komt dichterbij en riep: wordt 
wakker,wordt wakker.  
Het kerstmannetje wordt klaar wakker, maar hij 
schrok een beetje. Maria nam het woord en zei: wat 
doe je hier in Betlehem?  
Niks.  
Waarom lig je dan hier?  
Ik ben moe zei het kerstmannetje. Ik ging op zoek 
naar Betlehem. Ga dan met ons mee,zei Maria, wij 
zijn ook op zoek naar Betlehem. Toen kwamen zij in 
Betlehem.  
Maria kreeg een 
baby en de ezel die 
werd in de stal 
gezet.  
En de os en de 
ezel keken naar 
het kindje.  
En naar Maria en 
Sint Jozef en het 
kerstmannetje.  
Op een dag kwam 
een engel en die zei ik ga de drie koningen halen. 
Dan kom ik er mee terug.  
Zo gebeurde het.  
De drie koningen hadden een stuk goud bij zich,die 
gaven ze aan Maria.  
Maria zei: dank je wel. De engel ging alweer weg.  
Al gauw kwam hij terug met zeven herders.  
Het werd druk in de stal. De ezel balkte ia—ia en de 
os riep boeboe.  
Sint Jozef zei: stil zijn. Maria die ging de kadootjes 
uitpakken.  
Toen ging iedereen weg, behalve de kerstman.  
Die bleef bij het kribbetje zitten.  
Ze vertelden wat tegen elkaar. De avond was 
gekomen, de kerstman slaapt nog niet.  
En Sint Josef ook niet. En Maria ook niet.  
Maar wel het kindje en de os. De ezel gaapte nog 
een keer. 
Een prachtig verhaal was dit.  
Verzonnen door Willie van der Velden. 
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Het interview 

Bestuursvoorzitter Geraline Leusink  
van Severinus; 

Het voelde of ik in een  
warm bad terecht kwam! 

 
Geraline Leusink is vanaf half juni jl. werkzaam 
als bestuursvoorzitter van Severinus. Zij volgt 
hiermee Ad Hendriks op die ruim 40 jaar bij 
Severinus heeft gewerkt. Momenteel woont ze 
in Breda met haar man en twee dochters van 
12 en 14.  
door: Carolien Sandkuijl en Miranda van Vlerken. 
 
Geraline: “Severinus is een warme organisatie. Ik 
voelde me meteen welkom hier. Ik kwam van een 
grotere organisatie (red: Zuidwester in Middelharnis, 
ook een organisatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking) en Severinus is kleiner. 
Maar de combinatie van kwaliteit voor de zorg en de 
tijd die men voor iedere patiënt neemt, trok mij aan. 
Het voelde dan ook of ik in een warm bad 
terechtkwam.” 
 
Gehandicaptenzorg 
We willen graag weten hoe Geraline bij Severinus 
terecht is gekomen en wat haar raakvlakken zijn 
met het werken met verstandelijk gehandicapten.  
Geraline vertelt dat ze als kind al in aanraking kwam 
met de gehandicaptenzorg. Vroeger, als klein 
meisje, ging ze regelmatig met haar moeder mee op 
bezoek bij haar oom, die in een tehuis zat voor 
geestelijk gehandicapten. Destijds maakte dat veel 
indruk op haar. In het tehuis zaten ongeveer  
40 mannen samen in één zaal.  

De sfeer onder de 
cliënten was er vaak 
niet goed, onderling 
kwamen er veel 
spanningen voor. 
“Misschien is dit 
onbewust voor mij 
een reden geweest 
om in de 
gezondheidszorg te 
gaan werken.” 
 
Sportieve carrière 
Geraline is haar 
loopbaan begonnen 
met een studie HBO-
V. Hierna is ze gaan 
werken als 
verpleegkundige bij 
de Stichting 
Philadelphia. Maar ze 
ontdekte al snel dat 
ze meer wilde en is 
vervolgens 
medicijnen gaan 
studeren in 
Maastricht. Naast 
haar loopbaan heeft 
ze ook veel energie 
gestopt in haar sportieve carrière. Zo heeft ze 
vroeger veel meegedaan aan triathlons waarvoor ze 
soms wel 20 uur in de week moest trainen. 
Momenteel is ze nog zeer fanatiek met roeien en op 
zondagen gaat ze nog wel eens hardlopen.  
 
Promoveren 
Na haar afstuderen is ze parttime als huisarts gaan 
werken in Zundert. Daarnaast werkte ze voor het 
Diagnostisch Centrum waar ze onder meer als 
directeur een vestiging in Den Bosch opzette. Voor 
het Diagnostisch Centrum heeft ze een promotie- 
onderzoek gedaan naar botontkalking bij vrouwen. 
Daarvoor heeft ze 10.000 vrouwen in de buurt van 
Eindhoven onderzocht. Na dit onderzoek is zij 
gepromoveerd tot doktor. Tijdens haar promotie-
onderzoek heeft ze gewoon fulltime gewerkt en is ze 
bevallen van haar eerste dochter. 
 

Geraline Leusink. 
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Bedrijfskunde 
Tijdens haar werk zag ze dat er binnen de grote 
gezondheidszorgorganisaties op bestuurlijk niveau 
ook veel te verbeteren was. Daarom is ze 
bedrijfskunde gaan studeren. Na het behalen van 
haar MBA is ze fulltime als bestuurder gaan werken 
bij Zuidwester en in die tijd is haar tweede dochter 
geboren. Waar ze als huisarts veelal op microniveau 
bezig was, leerde ze bij de grotere organisaties 
meer strategisch te denken en op macroniveau bezig 
te zijn. Geraline: “Bij Severinus probeer ik de 
werknemers anders te laten denken. Wij als 
organisatie zijn er voor de cliënten. De cliënten 
bepalen eigenlijk de zorgvraag. Samen met het 
managementteam zetten we de kaders uit en binnen 
deze kaders bepaalt de zorgcoördinator van de 
groepen, samen met de ouders, de inhoud voor 
iedere cliënt.” 
 
Kennismaking 
“Bij Severinus werken ongeveer 1100 mensen en ik 
wil ze graag allemaal persoonlijk leren kennen. Maar 
dat duurt lang. Eens per week wordt er een lunch 
georganiseerd waar 6 tot 8 medewerkers aan 
deelnemen. Zo kan ik de mensen een beetje leren 
kennen en leren zij elkaar onderling ook beter 
kennen. 
Zo probeer ik ook contact te krijgen met de 
bewoners. Veel bewoners komen gewoon langs om 
een praatje me mij te maken. Maar ik ga ook zelf 
huizen bezoeken of ergens eten, als er bijvoorbeeld 
een jubileum wordt gevierd.” 
 

Kwalitatieve zorg 
Hoe zou kwalitatieve zorg er volgens Geraline uit 
moeten zien? Geraline: “Wij als Severinus bieden 
zorg, we vinden het dus belangrijk dat onze cliënten 
tevreden zijn hierover. Op kwalitatief niveau hebben 
we nu een A-status en ook onze medewerkers zijn 
heel tevreden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 
landelijk onderzoek naar de beste werkgever, waar 
wij zeer goed op hebben gescoord. Momenteel wordt 
er landelijk gezien flink gekort op de zorg. Mijn doel 
is dat Severinus daar als organisatie zo min mogelijk 
van merkt door de bedrijfsprocessen nog efficiënter 
te laten verlopen zodat de zorg en de kwaliteit 
gewaarborgd kunnen blijven.” 
 
Eigen verantwoordelijkheden 
De kracht van Geraline Leusink als persoon zit hem 
in het feit dat ze mensen vrij laat. Iedereen heeft 
zijn eigen verantwoordelijkheden voor zijn of haar 
werk. Kenmerkend bij Severinus is vooral de 
persoonlijke aandacht en het familiaire gevoel.  
Zonder het bovenstaande uit het oog te verliezen 
moet de organisatie nu veel procesmatiger worden 
aangestuurd. En daar wil Geraline zich sterk voor 
maken. 
 
Peilers 
Severinus heeft een aantal peilers waarop het beleid 
gestoeld is.  
• Normalisatie 
• Integratie 
• Zorg op maat 
• Kwaliteit 
Waaraan denk je bij het begrip Normalisatie? 
Geraline: “We streven met elkaar naar normalisatie. 
We gaan uit van wat de cliënten kunnen in plaats 
van wat de beperkingen zijn. Wij willen als 
Severinus graag de mogelijkheden onderzoeken. 
Met het begrip Integratie bedoelen we dan ook dat 
we mensen en cliënten kunnen aanspreken op hun 
mogelijkheden, mogelijkheden die ze moeten 
benutten.” 
 
Zorg op maat 
“Met zorg op maat bedoelen we niet ‘zorgen voor’ 
maar ‘zorgen dat’. Ook hier wordt bedoeld dat we 
inspelen op de mogelijkheden, we willen zoveel 
mogelijk uit de personen/cliënten halen.  
Als een cliënt bijvoorbeeld wil leren fietsen dan kan 
het gebeuren dat hij eerst drie keer valt. Maar de 
vraag die wij ons dan moeten stellen is: ‘Valt hij 
omdat hij het nog moet leren, of valt hij omdat hij 
het nooit zal leren!’ 
Daarom is overleg met de zorgcoördinator en de 
ouders heel belangrijk. Alle zaken/problemen 
worden binnen deze driehoek besproken.” 
 
Hoe kan Geraline een bestuursfunctie combineren 
met haar sportieve karakter? Ze heeft nu een 
bestuursfunctie waarbij ze veel moet vergaderen, 
overleggen en veel in huis is. Geraline: “Ik probeer 
tussendoor zoveel mogelijk te bewegen. Ik pak 
bijvoorbeeld de fiets als ik naar Zeelst ga (het 
Akkereind) en als ik thuis ben ga ik nog wel eens 
roeien of hardlopen. Daar voel ik me goed bij en ik 
krijg er weer energie van!” 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Kunstenaar van Severinus 

De koningin kreeg van mij een engel 
met een gedicht 

Frank van den Wittenboer: ‘Ik heb zelf uitgevogeld hoe ik 
kunstenaar moest worden. (foto Jurgen van Hooi) 
 
Als kind was Frank al bezig met tekenen en 
schilderen. ‘Ik heb een cursus gevolgd en heb 
zelf uitgevogeld hoe ik kunstenaar moest 
worden’, vertelt Frank van den Wittenboer. ‘Ik 
heb ook geprobeerd om 3D te tekenen, maar 
dat lukte niet. Frank is als kunstenaar actief in 
het atelier van Severinus, aan de Meent in het 
voormalige pand van de SNS-bank. Onder 
begeleiding werken de kunstenaars aan 
thema’s.  
 
‘We werken projectmatig. De ene keer werken we 
met klei, dan schilderen we of plakken we, maken 
we composities met foto’s. Ik zou ook wel animaties 
en mediakunst willen maken, maar dan heb ik 
iemand nodig die me daarbij begeleidt’, aldus Frank. 
‘En verder maak ik ook wel eens gedichten bij mijn 
kunstwerken. We hebben met het atelier ook een 
keer meegedaan aan een toiletproject, dat werd 
georganiseerd door MEE.  

Dat ging over de toegankelijkheid van toiletten in 
openbare gelegenheden. Dat er geen drempels zijn 
en zo. Heel belangrijk, want daar is veel te weinig 
aandacht voor!’ 
 
Munitiekistjes 
Ook beschilderde Frank met zijn collega-kunstenaars 
van Severinus munitiekistjes voor het 
oorlogsmuseum. Deze zijn geëxposeerd in het 
museum en later in de bibliotheek van Veldhoven. 
De expositie was ten bate van stichting Vrienden 
van Kasim, die meervoudig gehandicapte kinderen 
in Ghana ondersteunt. De onderwerpen van Franks 
kunstwerken lopen uiteen van aerdmennekes tot de 
Steentjeskerk in Eindhoven en van het symbool van 
het Wereld Natuur Fonds tot een schilderij van een 
tweeling.  
Frank: ‘Waar vraag naar is, exposeer ik via het 
kunstatelier. Ik maak ook korte gedichten, vaak bij 
een schilderij aan de hand van wat er in me op 
komt. Ik heb ook meegedaan aan een 
gedichtenwedstrijd.’ Wie zijn Franks voorbeelden? 
‘Een van mijn favoriete kunstenaars is Ad den Otter, 
ook van atelier Severinus. En verder Rembrandt van 
Gogh’, grapt Frank. ‘Escher vind ik ook goed.’  
 
Wetenschap  
Zijn schilderijen en andere kunstwerken zijn niet 
alleen te bewonderen in het atelier en op exposities, 
ook bij de entree van Severinus hangt een 
exemplaar. ‘Die heb ik aan Ad gegeven. En ik heb er 
ook één aan Geraline gegeven.’ Frank vindt het leuk 
dat hij oud-directeur Ad Hendriks en huidig directeur 
Geraline Leusink een kunstwerk heeft mogen 
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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

Bovenstaand artikel is overgenomen uit nummer 6 
van het Veldhovens Weekblad van 16 november 2011 
van de rubriek ‘Gezichten van Veldhoven’ en betreft 
een interview met Frank van den Wittenboer, 
geschreven door Bianca Kuijpers. 

aanbieden, maar eens gaf hij een schilderij aan een 
wel heel bijzonder iemand. ‘De koningin heeft van 
mij een engel met een gedicht gekregen. Toen ze op 
bezoek was bij Severinus heb ik over van alles met 
haar gepraat. Zij vindt mijn gedichten zo leuk’, 
vertelt Frank. ‘Maar het schilderij ging in de auto 
toen ze vertrok, zelf ging ze in de helikopter.’ 

Gedicht geschreven door Frank. 
 
Dol op wetenschap  
Behalve op schilderen en andere kunstvormen, is 
Frank dol op wetenschap. ‘Ik zoek graag wetenschap 
op; krijg graag nieuwe dingen uitgelegd. Infonu is 
mijn favoriete site. Hij woont in de Biezen- kuilen in 
Veldhoven en voelt zich daar thuis. Frank: ‘We 
horen er goed bij in Veldhoven. Severinus heeft ook 
meer bekendheid gekregen. De website heeft daar 
veel bij geholpen. Het is een hele belangrijke 
website.’   
Naast zijn werk als kunstenaar, heeft hij in het huis 

waar hij verblijft zijn taken, zoals alle bewoners. 
‘Het bevalt best wel goed, de zelfstandigheid bevalt 
me wel. Ik houd alleen niet zo van afspraken, wil 
wat meer vrijheid’, zegt Frank. Dat zal zijn creatieve 
geest wel zijn. Ook de actualiteit houdt hem bezig: 
‘Ik hoop dat de eurocrisis goed komt. Anders terug 
naar de gulden, klaar!’  

Naam: Frank van den Wittenboer.  
Geboren: Op 22 mei 1961.  
In Veldhoven: Sinds 1965.  
Burgerlijke staat: Single. 
 
Functie: Kunstenaar. 
 
Hobby’s: Computeren, lezen, muziek luisteren, 
sporten, fotografie.  
 
Veldhoven in trefwoorden: Leuk wonen, zakelijk 
(alles goed geregeld) en sociaal, er mag meer 
groen bij, goed geïntegreerd, ook qua 
gehandicapten.  
 
Frank in trefwoorden: Nieuwsgierig naar hoe de 
wereld in elkaar steekt, heel erg zichzelf, niet zo 
bezig met anderen, fantasierijk, houdt van 
woordspelingen en cryptische omschrijvingen, 
kunstzinnig. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Magische Kerst 

Magische kerst in Dwaaltuin Oerle 
Kinderen van basisschool St. Jan Baptist geven 
een voorstelling in dans, muziek, zang en 
creatieve poëzie 
 
Iedereen is van harte welkom op 22 december 
van 17.00 tot 19.30 in Dwaaltuin ’t Oerse Zand. 
Daar zal een magische kerstsfeer gecreëerd 
worden door alle klassen van basisschool  
St. Jan Baptist. De presentaties staan in het 
teken van het thema ‘Licht’. De kinderen 
krijgen in de voorbereiding workshops onder 
professionele begeleiding in dans, muziek, 
zang en creatieve poëzie. Uiteindelijk zullen ze 
op 22 december op een aantal podia in de 
Dwaaltuin een magische kerst creëren. 
 
Het geheel wordt afgesloten met een meditatief 
moment met kaarslicht in de sfeer van de 
kerstgedachte. Na afloop is er gelegenheid om 
gezellig met elkaar een kop chocolademelk of 
glühwein te drinken. Of om een broodje worst met 
zuurkool te nuttigen. Het belooft een sfeervol begin 
van de kerst te worden.  

 

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 

Dit kerstevenement is 
een cadeautje van de 
kinderen van St. Jan 
Baptist voor alle 
inwoners van Oerle en 
daarbuiten. Iedereen is 
van harte welkom! 
 
Beeldend kunstenaar 
Het idee van dit evenement komt van Tiny Renders 
van Rabobank Oerle-Wintelre. Hij was al enige tijd 
op zoek naar ideeën om de inwoners van Oerle een 
gezamenlijk kerstgevoel te laten ervaren.  
Anny Jenniskens van de Dwaaltuin ’t Oerse Zand 
stak een helpende hand toe en heeft alle 
betrokkenen bij elkaar gebracht. Carla van Olst, 
beeldend kunstenaar uit Veldhoven, neemt samen 
met Ot Ottenheim van Cultuur-educatie de 
organisatie in handen. Samen met de kinderen van 
St. Jan Baptist gaan zij zorgen voor een magische 
kerst. 
 
Locatie Kerstevenement: 
 Dwaaltuin ’t Oerse Zand, Zandoerleseweg 78 
Datum: 22 december 2011 
Tijd: van 17.00 tot ca 19.30 uur  
Entree: Als entree wordt van de bezoekers 
gevraagd een waxinelichtje in een jampot mee te 
nemen, wat ook gebruikt wordt om bij te dragen aan 
de Magische Kerst. 
 
Bij nat slecht weer zal worden uitgeweken naar 
Gasterij Toterfout in Oerle. Daar zal op aangepaste 
wijze het evenement op een bijzondere manier 
worden vormgegeven. 

Sponsoren: Rabobank Oerle-Wintelre, Dwaaltuin  
’t Oerse Zand, AH van Doormalen,  
Stichting Oerle 4000, Wijkplatform, 
Bezoekerscentrum Toterfout, Van de Vorst PR en 
Gemeente Veldhoven.  
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MIX and MATCH…  
een nieuwe uitdaging! 

Dit jaar niet zoals u gewend bent een Kerstshow in 
onze aanbouw……… 
Maar wel een geheel vernieuwde Gilia. Sinds dinsdag 
22 november 2011 kent u Gilia Bloemen niet meer 
terug. Een totaal andere winkel, een totaal ander 
assortiment. Bloemen blijven heel belangrijk – ook 
na de Kerst – daarnaast zal Gilia (meer dan nu het 
geval is) aantrekkelijke, stijlvolle, woondecoraties 
gaan verkopen. Desgewenst in combinatie met een 
bloemwerk. 
 
Natuurlijk besteden we ook dit jaar ruim aandacht 
aan Kerst door middel van mooie Kerststukken, 
decoraties en alles wat er nu eenmaal bij hoort. De 
samenwerking tussen Gilia & Novy wordt 
intensiever. U zult zowel bij Gilia als bij Novy de 
Kerst kunnen inademen. 
 
Uw aankopen kunnen wij desgewenst voor u 
inpakken, zoals altijd al. Wij willen daar nog meer 
aandacht aan geven: het nog mooier en 
aantrekkelijker inpakken, waardoor het geven en 
krijgen van een van onze cadeaus mensen blij 
maakt! 
 
Wat kunnen wij (onder andere) voor u doen? 
− Kerststukken en Kerstdecoraties 
− Samenstellen van Kerstpakketten voor uw 

werknemers, relaties en familie. 
− Cadeau-artikelen 
− Boeketten en het verzorgen van uw bloemwerk 

“op maat” 
− Combinatie tussen bloemwerk & cadeau 
− Grafwerk 
− Bruidswerk 
 
Wij verwelkomen u graag bij  
Gilia & Novy nieuwe stijl, wij zijn er klaar voor. 
 
Een nieuwe uitdaging, maar wel met een vanouds 
hoog serviceniveau! 
Graag tot ziens bij  

Gilia Bloemen & Novy Schennink 
040-2051052  040-2051241 
Kloosterstraat 55, 5513 AH Wintelre  

MIX and MATCH... Beleef ‘n sfeervolle Kerst  

Dwaaltuin ’t Oerse Zand ook op eerste 
en tweede kerstdag open 
 
Beleef een sfeervolle kerst in de natuur van 
Dwaaltuin ’t Oerse Zand. U vindt er een grote 
kerststal gemaakt van natuurlijke materialen. 
Geniet buiten van de elementen wind, regen, 
sneeuw, kou voordat u binnen de warmte van 
de houtkachel opzoekt. Hier zult u tevreden de 
verhalen delen met de bezoekers van die dag. 
Kom gerust met kaplaarzen of wandelschoenen 
aan, het past helemaal in de natuurlijke sfeer 
van de Dwaaltuin. 
 
Al in oktober kwamen vaste bezoekers vragen of ze 
kerst in de Dwaaltuin in hun familieprogramma 
konden opnemen. Natuurlijk staan ook dit jaar 
Gerrit en Anny Jenniskens klaar om de vele 
bezoekers een warme, natuurlijke kerst aan te 
bieden. Geen verlichte of versierde bomen, maar wel 
een kerstgroep die Anny van natuurlijke materialen 
heeft gemaakt. Deze kunstzinnige, natuurlijke 
kerstgroep trekt al 7 jaar lang veel aandacht, ook 
van ver buiten Veldhoven. 
 
Kerstwandeling 
Kiest u ook voor een wandeling naast het 
Kerstwinter tuinbezoek? Dat kan. U hebt keuze uit 
diverse wandelingen van 3 tot ca. 15 km. Alle 
wandelingen starten na een bezoek aan de 
Dwaaltuin. Voor de wandeling kunt u starten tussen 
11 en 14.00 uur. U wandelt niet onder 
begeleiding,  U bepaalt zelf het wandeltempo en 
loopt met uw eigen groep. De wandeling gaat door 
ongerept bosrijk en agrarisch gebied met veel 
zandpaden, gehuchten en het prachtige landelijke 
dorp Oerle in Veldhoven. 
 
Informatie 
Dwaaltuin ’t Oerse Zand. 
Zandoerleseweg 78 
5507 NV Veldhoven (Gehucht Zandoerle) 
 
Open op: 22 december 2011 t/m 1 januari 2012 
Tijd: van 11.00 tot 16.00 uur 
Ook op eerste en tweede kerstdag open. 
 
Email: info@dwaaltuin.com 
Web: www.dwaaltuin.com 
Telefoon: 06-26294952 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

De wandeling 

NS-wandeltocht Geniedijk 
Tegenwoordig is het erg makkelijk om een goedkoop 
treinkaartje te kopen. Regelmatig zijn er acties van 
bijvoorbeeld Blokker, Kruidvat of AH. Met zo’n 
treinkaartje in de hand mag je de hele dag reizen en 
kun je dus op zaterdag of zondag heel gemakkelijk 
ergens in Nederland een prachtige wandeling 
maken…met dank aan de NS.  
Ik moet er wel bij vertellen dat er op 
zaterdagochtend doorgaans heel veel mensen in de 
trein stappen (komt door de acties van genoemde 
winkelketens). Het kan dus druk zijn in de trein.  
 
Via Den Bosch, Utrecht en Schiphol kom je uit in 
Hoofddorp. De wandeling start vanaf dit treinstation. 
Bij dit station kun je het boekje met daarin de 
beschrijving van de wandeling gratis afhalen (maar 
is ook te downloaden via www.eropuit.nl). 
De wandeling over de geniedijk is zo’n 18 kilometer 
lang en eindigt op de Grote Markt in Haarlem. 
 
Geniedijk 
Nadat de Haarlemmermeer met veel inspanning was 
drooggelegd, werd tussen 1888 en 1903 de 
geniedijk aangelegd. De 11 kilometer lange 
geniedijk is onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam, een beschermingslinie rondom 
Amsterdam. Bij de aarden dijk verrezen o.a. forten 
en batterijen (voor de opstelling van kanonnen). 
Helaas was enkele jaren na de aanleg, deze dijk 
alweer achterhaald doordat vanuit de lucht oorlog 
kon worden gevoerd. Net als de Chinese muur, is de 
Stelling van Amsterdam geplaatst op de Lijst van 
het Werelderfgoed van de UNESCO vanwege haar 
waarde voor de mensheid. 
Al wandelend over deze dijk komt u ook langs de 
zogenaamde Polderbaan van Schiphol. Het is 
mogelijk om even van de route af te wijken om 
vliegtuigen te spotten die hier opstijgen of landen. 
De polderbaan ligt in de Haarlemmermeer. Rond dit 
meer heeft koning Willem I in 1836 een 60 km lange 
dijk laten aanleggen en vervolgens is deze polder 

door drie enorme stoomgemalen leeg gemaald. Een 
van deze gemalen is het prachtige Cruquiusgemaal. 
Vanaf de wandelroute met een pontje te bereiken en 
nu ingericht als museum. 
 
Onderweg passeert u de in 2002 opgerichte 
landschapstuin van de Floriade. Vlak daarbij ligt de 
berg ‘Spottershill’. Deze berg heeft dezelfde 
afmetingen als de piramide van Cheops. 40.000 
vrachtwagens grond werden hiervoor aangevoerd.  
Ter hoogte van Heemstede gaat de wandeling over 
op een zogenaamd jaagpad langs de oever van het 
Spaarne. Dit pad blijft u volgen en zorgt ervoor dat 
u op een unieke manier Haarlem binnenkomt en 
uiteindelijk moe maar voldaan op de Grote Markt in 
Haarlem een fijne terrasstoel kunt opkiezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tip: Als u de wandeling op zaterdag loopt en op tijd 
in Haarlem aankomt, dan bent u nog in de 
gelegenheid om de sjieke marktkramen op het 
eindpunt te bekijken. In de kramen is genoeg 
aanbod van lekker eten. Een bakje friet of een bakje 
kibbeling zullen u smaken als een delicatesse. 

Haarlem 

Cruquiusgemaal 
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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 

Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl

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

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

Binnenkort (januari 2012) start de website 
www.oerle.info met de mogelijkheid voor Oerse 
bedrijven en Oerse ondernemers om hun 
contactgegevens tegen een vriendelijke vergoeding 
van € 50,— per jaar (inclusief BTW) op de site te 
plaatsen.  
 
In de menubalk op de homepage komt een kopje 
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw 
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link 
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle 
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de 
homepage van www.oerle.info.  
 
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site 
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan 
blijven en continue up-to-date gehouden wordt. We 
betalen hier onder andere de hosting van en het 
onderhoud van de website. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info 
of redactie@koersvanoers.nl 

Oerse Bedrijven Gids Avond voor donateurs 

40 jaar Donateursavonden bij  
Nieuwe Levenskracht Veldhoven. 

 
Stichting “Nieuwe Levenskracht” Veldhoven 
organiseert al 40 jaar leuke avonden voor hun 
donateurs, steeds in de vorm van 
toneelavonden in theater de Schalm in 
Veldhoven. Voor deze avonden wordt steeds 
een toneelgezelschap uit de regio gevraagd 
hun voorstelling ook in Veldhoven te spelen. 
Het publiek ziet graag een leuke klucht of 
blijspel en hier willen we dan ook graag gehoor 
aan geven.  
Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2012 
speelt Theater ’t Ros uit Knegsel het blijspel 
‘Kus van een Rus’ van Ray Cooney. 
 
Theater ’t Ros speelde afgelopen januari ook in de 
Schalm, toen met bijna uitverkochte zalen met het 
stuk “Wie van de drie”, ook geschreven door Roy 
Cooney. 
In december wordt “Kus van een Rus” in Knegsel 
acht keer gespeeld en de verwachting is, dat daar 
alle voorstellingen weer uitverkocht zullen raken. 

Inhoud “Kus van een Rus” 

Het stuk stamt uit de Koude Oorlog waarin het 
Communisme nog hoogtij vierde. De beroemde 
balletdanser Yuri Petrovjan beslist over te lopen naar 
het vrije westen. Via een bevriende ballerina komt 
hij terecht bij een hoge pief bij het Ministerie van 
Defensie en mag onder geen beding weten wat er 
precies aan de hand is. Vanaf dat ogenblik zijn 
misverstanden, verwisselingen en chaos niet meer 
uit de lucht. 

Wilt u weten wat er zich in dit stuk allemaal afspeelt, 
noteer dan in uw agenda alvast donderdag 26 en 
vrijdag 27 januari 2012. De voorstellingen beginnen 
dan om 20.00 uur en de kaarten kunnen vanaf  
2 januari a.s. worden afgehaald bij: 

• A. v.d. Boogaard, Berkt  54 en 

• M. v.d. Wildenberg, St Janstraat 21a 

Donateurs van Nieuwe Levenskracht Veldhoven 
betalen voor de toegangskaart een kleine bijdrage 
van € 4,00 en voor niet-donateurs € 10,00 

Het belooft net als afgelopen jaar weer een avond te 
worden waar de lachspieren echt in beweging zullen 
komen, met andere woorden zo’ n avond mag je 
niet missen! 

Voor meer informatie zie 
www.nieuwelevenskracht.nl 
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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 

Muziek op latere leeftijd 

Op latere leeftijd een instrument leren 
bespelen. 
 
Je hebt vroeger wel eens een muziek-
instrument bespeeld. Of het is er nooit van 
gekomen, omdat er toen geen geld voor was. 
Je hebt een buurman die geweldig piano speelt 
en luistert iedere avond op de bank. Je 
kinderen of kleinkinderen zitten op muziekles 
en oefenen regelmatig op hun instrument. Dan 
komt er soms een moment dat je het zelf ook 
(weer) wilt kunnen. 

We spreken met drie mensen die op latere leeftijd 
een muziekinstrument hebben opgepakt. Alle drie 
zijn ze de 40, soms ruim, gepasseerd.  
Marian Bazelmans had zo’n buurman. Iedere avond 
luistert ze naar zijn pianospel. Vroeger mocht ze niet 
op les van haar ouders omdat het te duur was. Nu is 
er een moment dat het wel kan en hakt ze de knoop 
door. Op haar verjaardag in april 2010 heeft ze haar 
eerste pianoles van Hans Bakker bij muziekschool 
Art4U. Ze wordt direct voor een keuze gesteld: de 
piano of mooie lange nagels, die ze haar hele leven 
al heeft.  

Het wordt de piano en haar nagels zijn nu kort. 
Erica van Kooij kreeg vroeger na schooltijd 
blokfluitles. Later speelt ze altblokfluit op de 
muziekschool. Daarna een hele tijd niet, maar de 
blokfluit heeft altijd een speciaal plaatsje bij haar 
gehad vanwege de mooie warme klank. In een 
plaatselijk weekblad leest ze over een 
blokfluitlerares die ook een blokfluitensemble leidt. 
Ze bewaart het artikel en na een hele tijd belt ze die 
blokfluitlerares eens op. Sinds ruim een jaar heeft ze 
nu les van Fien van Dingenen. Bovendien speelt ze 
samen met anderen in het blokfluitensemble van 
Fien. 

Ingrid Zevenbergen speelde al blokfluit toen ze op 
jeugdige leeftijd naar Suriname verhuisde. Daar 
speelde ze samen met haar broer een duet dat haar 
altijd is bijgebleven. Daarna is ze gestopt, maar de 
blokfluit blijft steeds haar grote passie. Sinds 
ongeveer een jaar heeft ze weer blokfluitles van  
Fien van Dingenen bij muziekschool Art4U. 
Daarnaast speelt ze in een octet met het idee om 
ook nog eens een kwartet te vormen. Opvallend is 
dat haar vriend onlangs ook begonnen is met 
blokfluit. Samen spelen ze de duetten van vroeger. 
Ongeveer tegelijkertijd begint Ingrid ook met 
pianolessen bij Hans Bakker. Het voordeel van piano 
is dat je kunt meezingen. Ingrid houdt van zingen 
en wil daarom jazz en blues leren spelen op de 
piano, zodat ze zichzelf kan begeleiden. 

Alle drie zijn ze enthousiast en spelen bijna elke 
dag. Ze noemen het een plezierige hobby, die 
ontspant en waarbij je alles om je heen vergeet. 
Telkens weer een nieuw lievelingslied dat je raakt en 
waarin je emoties kwijt kunt. Je legt ook veel 
contacten met gelijkgestemden, zeker als je in een 
ensemble speelt. 

Het oefenen is leuker dan vroeger. Als je begint hoef 
je niet perse noten te kunnen lezen, dat komt 
vanzelf. Je mag je eigen muziek van vroeger 
meebrengen of de liedjes van je kinderen, zodat je 
die mee kunt spelen. Bovendien zijn er cd’s met 
achtergrondmuziek waarbij je zelf de solo speelt. 

Muziekschool Art4U in Bergeijk, Eersel en Veldhoven 
heeft verschillende mogelijkheden voor volwassenen 
om een muziekinstrument te leren bespelen.  

Kijk daarvoor op www.art4u-kunsteducatie.nl of  
bel 040-253 35 22.  

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 

V.l.n.r. Monique Louwers, Ingrid Zevenbergen en 
David Burry  
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In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 
 

 
Ons bedrijf bestaat vanaf 1 juli 1997. 
Toen zijn we begonnen met geiten te melken in de 
gehuurde koeienstal bij Jan en Mien van Loenhout 
op de Scherpenering. 
We hadden toen 100 melkgevende geiten waarvan 
er 33 drachtig waren. 
 
Een maand later hadden we de eerste lammetjes 
van die geiten. Die hebben we toen opgefokt op de 
oude stal in onze woonboerderij. 
Het was allemaal erg een gepruts, maar we moesten 
roeien met de riemen die we hadden. 
 
Beetje bij beetje is het meer geworden. Wij zijn de 
derde generatie die hier boeren op Toterfout 13. 
Vroeger woonde hier mijn opa, Bertje en Nel 
Smolders, en later heeft ook mijn Ome Jan Smolders 
hier nog een gemengd bedrijf gehad met varkens, 
kippen en koeien. Later is het bedrijf verplaatst naar 
de Hoogeloonsedijk 26. 
 
Vanaf 1999 is hier volop bedrijvigheid geweest en is 
ons bedrijf hard gegroeid. Sinds april van dat jaar 
hadden we hier een geitenstal voor 600 dieren met 
een 48 stands melkcarrousel. Dat betekent dat wij 
dus een geitendraaimolen hebben. Met deze 
machine kan één persoon 400 geiten per uur 
melken. De opfok van de lammetjes tot melkgeiten 
heeft altijd nog plaats gevonden op drie 
verschillende locaties, tot vorig jaar. In 2010 hebben 
we hier een nieuwe stal gebouwd. 

Advertentie in de spotlight 
Hierdoor hebben wij al onze dieren op Toterfout 13. 
Dat zijn er alles bij elkaar, jong en oud, ong. 850. 
 
Wij produceren 650.000 liter melk per jaar. Hier 
wordt bij de Bettine Hoeve in Etten Leur geitenkaas 
van gemaakt. Een klein gedeelte van onze melk 
wordt gebruikt als grondstof voor onze eigen 
geitenlikeur en geitenijs. Deze twee producten 
hebben wij met eigen etiket omdat hier alleen maar 
onze eigen geitenmelk in zit. Geitenmelk producten 
kunnen zeer goed helpen bij klachten van 
koemelkallergie, vandaar dat wij een vaste 
klantenkring hebben. 

 
In 2005 zijn wij gestart met ’t Geitenboerke. 
Hieronder valt ons kaaswinkeltje, de excursies voor 
volwassenen, dagarrangementen,  families, 
bedrijven, etc., kinderfeestjes, schooleducatie en de 
zorgboerderij van NovaFarm (ex drugs- en 
alcoholverslaafden van Novadic-Kentron). 
In het voorjaar van 2006 hebben we onze 
Geitenkijkdagen georganiseerd. Dit heeft ons een 
bedrijf een enorme groei gegeven. Gemiddeld 
hebben we nu nog circa 700 bezoekers op een 
Geitenkijkdag van 13.30 tot 17.00 uur!! Op zo’n 
middag is het dus druk en hebben wij circa  
15 jongens en meisjes die ons helpen. Alles bij 
elkaar heeft ’t Geitenboerke 12.000 bezoekers per 
jaar voornamelijk uit Zuid Nederland en een 
gedeelte van België. 
 
De rest van het jaar werken we veel met stagiaires 
van diverse scholen van VMBO tot en met HBO. 
Alle niveaus dus en alle leeftijden. 
Zaterdags hebben we twee vaste hulpen en voor 
avonds hebben we ook vaste melksters, allemaal 
meiden! 
 
Op 18 oktober is ons nieuwe bedrijf geopend; 
Gasterij ’t Dorpsgenot. Dit is eigenlijk een 
verlengstuk van ons boerderijterras van de 
Geitenkijkdagen.  
Nu kunnen de mensen iedere dag op de koffie 
komen ipv alleen zondags bij ’t Geitenboerke. 
De Gasterij wordt gerund door Anet Schoonen en de 
deelnemers van Severinus. 
 
De groeten vanaf de Toterfout, Christ 

Christ Schippers te midden van zijn geiten in de 
nieuwe geitenstal aan de Toterfout 13. 
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Oerse muzikanten treden op tijdens de 
uitreiking van de Oerse Rabo 
Verenigingsprijs op 21 januari 2012. 
 
Op 21 januari 2012 wordt door Oerle Wordt Weer 
Oers (OWWO) de jaarlijkse Rabo Verenigingsprijs 
uitgereikt in dorpscentrum ‘d Ouw School. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren organiseert 
OWWO dit jaar geen nieuwjaarsreceptie om de Rabo 
Verenigingsprijs uit te reiken, maar een fantastische 
muzikale avond. Dat op deze avond de Rabo 
Verenigingsprijs wordt uitgereikt, wil niet zeggen dat 
het een avond is voor alleen maar verenigingen of 
personen die actief zijn binnen de Oerse 
verenigingen. 
Heel Oers van jong tot oud, maar ook 
belangstellenden van buiten Oers, zijn van 
harte welkom. 
 
Het is niet de bedoeling dat het een muzikale avond 
wordt in de vorm van een luisteravond, waar je niet 
zou mogen praten omdat je anders het luistergenot 
van de ander zou verstoren. Uitgangspunt is dat het 
een gezellige avond wordt met muziek, dans en 
onder het genot van een drankje er gezellig kan 
worden gekletst. 
Tijdens de optredens van de bands zal er gestemd 
worden wie de felbegeerde Rabo Verenigingsprijs 
mag ontvangen. Een ieder kan hiervoor een 
vereniging nomineren. Vul daarom het 
nominatieformulier in dat u op de oerse site kunt 
vinden (www.oerle.info). vul het in voor  
31 december 2011. We gaan ervan uit dat in deze 
tijd van bezuinigingen voor iedere vereniging extra 
financiën van harte welkom zijn. 
 
Noteer 21 januari 2012 in uw agenda.  
Het wordt een avond die u niet mag missen. 

Gezellige muziekavond 
De twee bands die optreden zijn: 
 
Bakkerij Adams 
Zangeres Sabrina van der Verstraaten, die een 
enkele keer ook een gitaar en accordeon bespeelt, 
wordt begeleid door drummer John Mink, de 
gitaristen Peter Bleumer en Henk Jansen en op 
basgitaar de Oerse muzikant Piet van den 
Hurk. In deze bezetting werken ze ruim drie jaar 
aan een repertoire dat voornamelijk bestaat uit 
covers en interpretaties van de minder bekende 
nummers van artiesten als Bruce Springsteen, 
Leonard Cohen, Amy Winehouse, Amy Macdonald, 
Ilse de Lange, James Blunt, Nina Simone, Adèle, 
Keane, en anderen. Met de missie ‘moge het publiek 
evenveel genieten van de muziek als de makers’, 
zullen zij samen met enkele Oerse gastmuzikanten u 
een gezellige avond bezorgen. 

Doomsday 
Doomsday is opgericht in de beginjaren 70 door 
enkele leerlingen van het Rythovius College in 
Eersel. Ze speelden hoofdzakelijk akoestische 
popmuziek met meerstemmige zang, in de trant van 
Crosby, Stills, Nash en Young. Ook componeerden 
zij een aantal eigen nummers, die regionaal zelfs 
wat succes hebben geboekt. Zo’n tien jaar geleden 
is het idee ontstaan om nog eens met elkaar te gaan 
musiceren en werd het trio aangevuld met enkele 
bevriende muzikanten. Naast de originele leden 
kwam er versterking van Zeelsternaar Jac Boogers 
op drums, Frans Witteveen op gitaar en de Oerse 
muzikant Albert van Boekel op toetsen. Ook zij 
hadden in het verleden al hun muzikale sporen 
verdiend (Blues ‘M, Acht Zaligheden, The Savoy 
Jazzmen). In deze tien jaar is er door Doomsday 
weer fanatiek muziek gemaakt door oude nummers 
weer een nieuw jasje te geven en nieuwe nummers 
en covers onder handen te nemen. Regelmatig zijn 
er in diverse muziekcafe’s, op evenementen en 
privéfeestjes optredens gegeven, die door het 
publiek zeer werden gewaardeerd. In de loop van de 
afgelopen jaren zijn er nog wat 
personeelswisselingen geweest, totdat een min of 
meer vaste kern van vier muzikanten is 
overgebleven. Momenteel bestaat Doomsday al weer 
enige jaren uit: Lowie Seuntjens, Peter van der Aa, 
Jac Boogers en Albert van Boekel. Het repertoire 
bestaat hoofdzakelijk uit rustige popmuziek zoals 
nummers van Eric Clapton, Chris Rea, John Mayer, 
Van Morrison, Ryan Adams en anderen, maar ook 
nog een redelijk aantal eigen nummers. 
 
OWWO wenst u een goede gezondheid en het 
allerbeste voor het nieuwe jaar, 
 
Met de muzikale groeten en tot ziens op 21 januari 
2012. 
 
Leden van de werkgroep OWWO. 
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Stichting Historisch Oerle bedankt en 
gaat door! 

Het fotoboek ‘Witte nog’ is een doorslaand succes 
geworden in Oerle en zelfs daarbuiten. Zes weken 
na de presentatie waren alle duizend boeken die 
gedrukt zijn verkocht, het fotoboek is dus 
uitverkocht! Het ziet er niet naar uit dat het ooit nog 
tot een herdruk zal komen. De leden van de 
Stichting Historisch Oerle, Frans Loots, Henk 
Senders, Elly Schippers en Bertina Senders, hebben 
inmiddels veel complimenten in ontvangst mogen 
nemen. De lofuitingen kwamen via e-mail en 
telefonisch binnen, maar ook persoonlijk vielen hen 
diverse schouderklopjes ten deel. 

Een woord van dank 
Zonder de medewerking van de (oud-)Oerlenaren 
zou het boek nooit het levenslicht hebben gezien. 
Frans Loots: “We willen alle mensen bedanken die 
foto’s en informatie over de diverse families ter 
beschikking hebben gesteld. Dank zij hen kregen wij 
het vertrouwen dat het tot een heel mooi boek zou 
leiden. Het geweldige aantal voorinschrijvingen van 
870 stuks heeft ons uit de brand geholpen.  

SHO gaat door! 

In eerste instantie gingen we uit van een boek van 
300 pagina’s. Dat zijn er uiteindelijk 440 geworden.  
Met de zekerheid van 870 afnemers van het boek 
hebben we het kunnen verwezenlijken. Ook een 
woord van dank aan Harrie van Vlerken die heeft 
geholpen om het boek te completeren en aan 
kapsalon Van der Looij waar het restant van de 
boeken is verkocht.” 

De Stichting gaat door 
Enkele weken geleden heeft de stichting besloten 
om door te gaan, zodat het nu al uitgebreide archief 
niet verloren gaat en zelfs uitgebreid kan worden. 
Het ligt in de bedoeling dat de verzameling over 
enkele jaren openbaar toegankelijk wordt, maar 
daarvoor moet nog even geduld worden betracht. 
Frans: “We houden ons aanbevolen voor oude foto’s, 
bidprentjes en aktes. Ze zullen goed bewaard 
worden zodat er later nog eens naar gekeken kan 
worden.” 

Oproep nieuwe leden 
De Stichting Historisch Oerle bestaat nu uit vier 
leden. Maar ze zien steeds meer werk op zich 
afkomen. De stichting doet hierbij een oproep aan 
personen die interesse hebben om het team te 
komen versterken. Een aantal functies is nog niet 
bezet. Belangstellenden kunnen zich via e-mail 
aanmelden bij Frans Loots: 
fhaloots@onsbrabantnet.nl. 

Frans Loots en Bertina Senders tijdens de 
boekpresentatie ‘Witte nog?’ 
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Verslag en Kerstconcert 

Harmonie Sint Cecilia met een 
geslaagde Battle of the bands 
 
Op 12 november was het dan zover. De finale van 
”Battle of the Bands“. Toen stonden 4 jonge bands 
op het rockpodium samen met het harmonieorkest 
van Sint Cecilia. Dit alles vond plaats in 
Uitgaanscentrum De Kers dat voor deze avond 
natuurlijk uitermate geschikt was qua sfeer en 
aankleding. Voor het grote orkest moest nog wel 
een groot podium worden gebouwd, maar alles was 
op tijd klaar. Elke band mocht 2 eigen nummers en 
1 keuzenummer samen met het harmonieorkest, ten 
gehore brengen. Undefined Subculture moest de 
spits afbijten waarna Curly Ice, The Realms en  
Go Ahead het beste lieten horen, om de 1e prijs 
mee naar huis te nemen. De sfeer was prima, 
verlichting goed, het geluid hard genoeg om niets te 
hoeven missen. De harmonie had de eigen nummers 
aangepast op de avond en dus kwamen de 
rockklassiekers ook symfonisch goed uit de verf. De 
solisten Michelle Cox en Tom van de Ven, lieten op 
hun wijze horen dat ook dit genre muziek voor hen 
zeker niet vreemd is.  

De 3 juryleden waren het onderling eens dat Go 
Ahead als winnaar uit de muzikale hoed moest 
komen. De prijs die men gewonnen heeft, geeft 
recht op een hele dag een studio in te duiken, om de 
meest favoriete nummers op een CD te zetten. De 
hele happening was voor zowel de bands als ook 
voor Harmonie Sint Cecilia een hele speciale 
ervaring. 

Kerstconcert Harmonie Sint Cecilia 
Het jaar loopt weer op z’n eind en staat weer in het 
teken van feestavonden en familiegezelligheid. 
Daarin past altijd ook het kerstconcert dat de 
harmonie weer heeft voorbereid. Op zondagmiddag 
18 december wordt onze kerk weer een 
ontmoetingsplaats, om eens bij elkaar te komen en 
te genieten van mooie kerstmuziek. De aanvang zal 
vermoedelijk zijn om 14.00 uur in de parochiekerk. 
Samen met een kinderkoor wordt deze middag 
muzikaal sfeervol ingevuld. Na het kerkconcert gaat 
het in het Dorpscentrum d’Ouw School verder op 
een wat informelere wijze, maar wel in dezelfde 
gemoedelijke sfeer. Vanaf ca. 16.00 uur zullen 
diverse orkesten van de harmonie, de kerstsfeer 
proberen vast te houden. 

De winnaars, de band ‘Go Ahead’. 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

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

Kerstconcert in MMC 

Kerstconcert Chant’Oers in Máxima 
Medisch Centrum 
 
Ook Máxima Medisch Centrum maakt zich op 
voor Kerstmis. Om in de stemming te komen 
organiseert de dienst geestelijke verzorging 
een kerstconcert voor patiënten en bezoekers.  
 
Het concert vindt plaats op zondagmiddag  
18 december van 15.00-16.00 uur, in het 
auditorium op locatie MMC Veldhoven.  
De toegang tot dit concert is gratis.  
 
Chant’Oers brengt prachtige kerstliederen ten 
gehore uit eigen repertoire. Daarnaast wordt het 
publiek uitgenodigd om mee te zingen om zo 
gezamenlijk Kerstmis muzikaal te verwelkomen. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met afdeling 
patiëntencommunicatie van Máxima Medisch 
Centrum, telefoonnummer (040) 888 94 72 of 
mailen naar patientencommunicatie@mmc.nl . 

Nieuws van de Gemeente 

Vrijwilligersprijs 
De genomineerden voor de Vrijwilligersprijs 2011 
zijn bekend! 
 
• Radio Veldhoven 
• Team King 
• Zwemclub ’t Zeepaardje 
• De Nieuwe Band 
• Oranjemarkt Veldhoven 
• Scootmobielvereniging Veldhoven 
• RSZK De Kempen (locatie Merefelt) 
• Philips Hengelsportvereniging 
• Stichting De Stalvrienden 
• Scouting St. Stanislaus Kostka 
• Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen en  
• Roefelcomité Veldhoven 
 
komen dit jaar in aanmerking voor de begeerde 
prijs.  
 
In De Ahrenberger vindt u straks uitgebreide 
informatie over de genomineerde organisaties. Na 
het startsein voor de stemronde kunnen alle 
inwoners van Veldhoven (u dus ook!) hun stem 
uitbrengen op de organisatie van hun keuze. Uit de 
drie organisaties met de meeste stemmen kiest de 
jury vervolgens de winnaar.  
De jury bestaat uit Wendy van Akkeren-Kiers, 
Jacqueline Siem-A-Sjoe-Erdkamp, Marcel Kennis, 
Ton Knaapen en Annette Redegeld.  
 
Op zondag 29 januari en maandag 30 januari 2012 
zijn de vrijwilligersavonden in Theater De Schalm. 
Op maandag zal dan ook de Vrijwilligersprijs worden  
uitgereikt. 
 
Op dinsdag 10 januari 2012 start de kaartverkoop 
voor de vrijwilligersavonden om 18.00 uur. 
 
 
ROEFELCOMITÉ KRIJGT EEN PLUIM! 
 
Het Roefelcomité Veldhoven heeft van Stichting 
Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven een Pluim 
ontvangen. Met de Pluim spreekt de organisatie haar 
waardering uit voor “de vanzelfsprekendheid waarop 
het gehandicapte kind betrokken wordt bij de 
Roefeldag, en de individuele benadering van ouders 
en in aanmerking komende bedrijven, zodat de 
kwaliteit voor het gehandicapte kind verzekerd is.” 
Marjon Middel mocht op 10 november de Pluim in 
ontvangst nemen namens het Roefelcomité.  
Het Roefelcomité organiseert in 2012 voor de 
twintigste(!) keer de Roefeldag Veldhoven, waarbij 
kinderen van de basisschool bij allerlei bedrijven in 
Veldhoven mogen rondsnuffelen (“roefelen”).  
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RABO Verenigingsprijs 2011 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 

Rabobank Verenigings Prijs 2011 
 
Het is een maatschappelijke tendens dat het steeds 
moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen. Toch 
zetten verenigingen, stichtingen en organisaties 
ondanks dit tekort nog steeds veel verenigings-
activiteiten op. Om onze blijk van waardering te 
uiten heeft Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de 
Rabobank Verenigings Prijs in het leven geroepen.  
 
De prijs gaat naar een stichting, vereniging of 
comité die zich bijzonder heeft ingezet voor de 
lokale samenleving. Er is een 1e prijs van € 1.000,- 
voor Oerle en een 1e prijs van € 1.000,- voor 
Wintelre. Aanvullend hierop wordt in beide 
gemeenschappen een 2e en 3e prijs toegekend van 
respectievelijk € 250,- en € 100,-.  
 
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden of derden 
kunnen een vereniging, stichting of comité 
aandragen om in aanmerking te komen voor deze 
prijs. 
 
De beoordeling van de nominaties berust bij een 
door het bestuur van Rabobank Oerle-Wintelre 
benoemde autonome jury, die vervolgens het 
bestuur van de Rabobank zal adviseren.  
Voor Oerle is dat de werkgroep OWWO. Indien 
een van de juryleden op een of andere wijze 
betrokken is bij een voorgedragen stichting, 
vereniging of comité zal deze persoon bij de 
beoordeling van het betreffende project de grootst 
mogelijke terughoudendheid betrachten.  
 
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn: 
• De stichting, vereniging of comité is in het 

werkgebied van de bank gevestigd. 
• De stichting, vereniging of comité heeft zich 

bijzonder ingezet voor de leefbaarheid van de 
lokale samenleving. 

• De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd 
door vrijwilligers. 

• Er mag geen sprake zijn van commerciële 
doeleinden. 

• De stichting, vereniging of comité houdt een 
rekening aan bij Rabobank Oerle-Wintelre of 
wordt klant bij Rabobank Oerle-Wintelre. 

• Geen aanvragen van politieke partijen. 
 
Iedereen die het verenigingsleven in Oerle een warm 
hart toedraagt en van mening is dat een bepaalde 
vereniging, stichting of comité zich bijzonder heeft 
ingezet voor de Oerse gemeenschap, wordt van 
harte uitgenodigd het afgedrukte 
aanmeldingsformulier op de pagina hiernaast in te 
vullen.  
 

Wilt u uw stem niet verloren laten gaan en wilt u 
snel reageren, kijk dan nu op www.oerle.info en vul 
het formulier digitaal in en verstuur het door op de 
knop Verzenden te klikken. U kunt het ingevulde 
formulier ook deponeren in de brievenbus van de 
Koers van Oers bij Dorpscentrum d’Ouw School of in 
de brievenbus van Rabobank Oerle-Wintelre. 
 

De inschrijving staat open  
tot 31 december 2011. 

 
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, 
stichtingen of comités nomineren voor de Rabobank 
Verenigingsprijs. De drie genomineerden worden 
bekend gemaakt tijdens de muziekavond op 
zaterdagavond 21 januari 2012 in Dorpscentrum  
d’Ouw School. Vervolgens gaat u, als inwoner zelf 
beslissen welke vereniging, stichting of comité de 
prijs in ontvangst mag nemen. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om op zaterdagavond 
21 januari 2012 naar d’Ouw School te komen op 
onze muziekavond. Daar ontvangt u een stembiljet 
en bepaalt u de winnaar.  
 
Let op! Alle inwoners van Oerle kunnen dus 

een stichting, vereniging of comité 
nomineren met behulp van 
bijgaand nominatieformulier.  
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Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs. 
 

 
 
 
Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2011:  

 
 
Ik vind dat bovenstaande vereniging, stichting of comité zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de Oerse gemeenschap, omdat: 

 
 
 
Inleveradressen: 
 
Digitaal versturen: 
Formulier staat op www.oerle.info  
Na het invullen en verzenden wordt het automatisch verstuurd en krijgt u een bevestigingsbericht. 
 
Inleveradressen: 
Brievenbus: 
- Koers van Oers bij Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC  
- Coöperatieve Rabobank Oerle-Wintelre, Zandoerleseweg 10, 5507 NJ 
 

(Inleveren vóór 31 december 2011) 

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

E-mailadres: 
(optioneel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs 2011 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
 
De bank die Ú kent! 
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Dag van de Dialoog 

Inwoners delen toekomstdromen  
met burgemeester 
 
Vrijdag 4 november namen zeven 
Veldhovenaren deel aan de ‘dialoogtafel’ van 
gastheer Jack Mikkers. In het kader van de 
landelijke Dag van de Dialoog grepen zij de 
kans om hun ervaringen, ideeën en 
toekomstdromen uit te wisselen. Doel van deze 
ochtend was om mensen met elkaar in gesprek 
te brengen over het thema ‘Eigen Wijs’ dat dit 
jaar als gespreksonderwerp centraal stond. 
 
Inspirerend gesprek 
De Dag van de Dialoog heeft de bedoeling om 
mensen dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de 
inspirerende dialoog in de collegekamer in het 
gemeentehuis werden op een informele manier heel 
wat toekomstdromen met elkaar gedeeld. 
Burgemeester Jack Mikkers daarover: ”Het was een 
leuk, verrassend en waardevol gesprek waar ik veel 
positiviteit hoorde en energie van kreeg. Ik vind het 
belangrijk dat inwoners het gesprek met elkaar 
aangaan en vooral ook echt naar elkaar luisteren! 
Dan merk je dat de ambitie van de een, de anderen 
kan inspireren ook al zijn de ambities nog zo 
verschillend”. 
 
De deelnemers aan de dialoogtafel hebben het 
gesprek als heel waardevol ervaren.  
Karin van den Boomen: “Ik had niet gedacht dat het 
gesprek zo open zou zijn. Erg leuk om van mensen - 
die ik van te voren niet kende - te horen welke 
idealen zij erop nahouden en hoe zij hun dromen 
met doorzettingsvermogen en wilskracht tot leven 
weten te brengen. Ik vind deze landelijke dag een 
heel goed initiatief.” 
 

Doe volgend jaar ook mee! 
Om dit goede voorbeeld voort te zetten, vraagt de 
gemeente Veldhoven inwoners, ondernemers, 
wijkplatforms, andere organisaties en raadsleden om 
volgend jaar zelf deel te nemen aan de Dag van de 
Dialoog. Dit kan op allerlei manieren: u stelt een 
tafel ter beschikking, waarbij u de rol van gastheer 
of gespreksleider vervult of u sluit aan als 
deelnemer aan het gesprek. Op deze manier draagt 
u bij aan het vergroten van kennis over elkaar. Dit 
vormt de basis voor prettig samen leven, wonen en 
werken. 

Zeven Veldhovenaren delen hun toekomstdromen 
aan de ‘dialoogtafel’ van gastheer Jack Mikkers. 



27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat heb je nodig: 
- Kerstverlichting 
- Stroken papier. 
- Schaar. 
- Plakband 
 
Hoe ga je te werk: 
 
Vouw het blad dubbel als  
op het voorbeeld en vouw dan de 
twee stroken naar buiten.  
 
 
 
Ga dan allemaal lijnen inknippen tot 
aan de twee randen.  
Nu kan je de randen rond buigen en 
aan elkaar plakken. Het makkelijkste 
gaat dat met plakband.  
 
 
 

 
Koop een snoer met kleine kerstlichtjes en maak 
zoveel lantaarntjes als er lampjes zijn. Aan de 
bovenkant van de lantarentjes maak je een 
ophanglus.  
 
Het snoer van de lampjes moet je aan de bovenkant 
vaak iets bij elkaar binden met plakband. Dan kan 
het lampje wat dieper in het lantaarntje hangen. 
Hang nu de lantaarntjes aan het snoer en laat in 
ieder lantaarntje een lampje schijnen.  

Knutselen: slinger van lichtjes 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Oktober 2011;  
“Herfst op de boerderij” 

Favoriet speelgoed heeft Jaiden niet echt. Het liefst 
kijkt hij televisie. Hij is dus een echte televisieneus. 
Mij wel bekent, aangezien mijn kinderen ook heel 
graag televisie kijken!  
Op de tv vindt de filmpjes van “De Smurfen” wel 
leuk. Maar ook Phineas & Pherb...hmm, waar heb ik 
dat meer gehoord..hahaha. Oh ja, de film van 
Garfield. Die vindt hij ook wel grappig. 
 
Naast al de pepernoten die hij vast al gegeten heeft, 
vindt hij vissticks, saus, en friet lekker. 
Alleen worteltjes en groene friet, dat vindt hij vies.  
Kan me ook niet voorstellen dat groene, niet 
afgebakken frietjes lekker zijn! Geef mij maar die 
goudgele! 
 
Onder het interview door, is er om ons heen van 
alles gaande. Sinterklaas komt namelijk een bezoek 
aan de Kers brengen en de geluidsman is aan het 
checken of alles werkt. 
Dat wekt meteen mijn nieuwsgierigheid naar Jaiden 
zijn Sinterklaaszenuwen. Nou, van zenuwen heeft hij 
duidelijk geen last want hij heeft al heel veel 
keertjes iets in zijn schoen gehad. Hij vertelt me er 
ook meteen bij dat op school de sintvlag was 
weggewaaid. Uiteraard een klein 
drama zoals de volgers van het 
Sinterklaasjournaal weten! Maar 
geen nood, Sanne had thuis een 
nieuwe vlag gemaakt om op 
school op te hangen. 
 
Ik ben tevens benieuwd of hij een verlanglijstje 

Het is weer Sinterklaastijd op het moment dat ik dit 
schrijf. Maar tussen alle drukte door, heb ik toch 
even tijd gevonden om een interview met de 
prijswinnaar te doen. Op woensdagmiddag  
23 november zette ik koers naar eetcafé de Kers 
voor een interview met Jaiden Keeris. Dit is niet zijn 
woonadres, want dat is A.P. de Bontstraat, maar hij 
is er wel vaak. Zijn mama Kimberly en papa Maarten 
zijn namelijk de uitbaters van de Kers…wat, neem ik 
aan, wel bij iedereen bekend is. 
Jaiden heeft nog een grote broer die Michael heet en 
een grote zus die Kelly heet. Zijn zus woont in 
Curaçao. Lijkt me niet gek, zo’n zus in Curaçao! 
Altijd leuk om te hebben als vakantieadres, toch 
Jaiden?! 
 
Ik laat Jaiden zelf kiezen waar we gaan zitten. En 
welke plek denkt u dat hij uitkiest? Inderdaad, aan 
de bar. Na een minuut of tien snap ik wel waarom 
hij die plek kiest. Hij kan namelijk dan lekker met 
het water uit de spoelbak spelen. Over water 
gesproken. Jaiden mag als het goed is in Januari 
voor zijn A-diploma op. Hij mag dat gaan halen in 
Hoogeloon, waar hij 1x in de week op zwemles zit. 
Zijn moeder is inmiddels erbij komen zitten. 
Aangezien ze nog van alles te doen heeft,  vraag ik 
meteen aan haar hoe zij Jaiden omschrijft. Hij is een 
hele lieve, drukke jongen. Hij is 
het daar niet helemaal mee eens. 
Zelf vindt hij zich vooral een stoere 
jongen! Ik laat het maar in het 
midden aangezien ze allebei gelijk 
zullen hebben. 
 
Het beroep wat hij later als hij groot is wil gaan 
uitvoeren, heeft ook alles met water te maken. 
Hij wil namelijk dolfijnentrainer worden. En dan het 
liefst in de dierentuin met een dolfijnenshow. Als je 
dat voor elkaar krijgt Jaiden, koop ik een kaartje 
voor op de eerste rij!! Ik denk dat hij op dat idee is 
gekomen tijdens de herfstvakantie. Jaiden is toen 
namelijk met zijn papa en mama in Tenerife 
geweest en hebben daar naar een dolfijnenshow 
gezien. Dat was in Aqualand en daar heeft hij zelfs 
dolfijnen mogen aaien…echt vet joh!  
Hij laat dan ook vol trots de foto aan me zien die ze 
ervan gemaakt hebben. Ben wel een beetje jaloers 
op je Jaiden! 
 
Als ik vraag wie zijn beste vriendjes zijn, komt er 
een hele waslijst aan namen voorbij. Van heel die 
stormvloed aan namen, heb ik toch het volgende 
weten te noteren. Dat zijn: Finn, Quint, Devin en 
Joran. Maar als hij er een moet kiezen zegt hij dat 
Finn dan toch zijn allerbeste vriendje is. 
Bij de vraag naar zijn hobby’s is de lijst niet minder 
lang. Hier zijn er drie van;  Kabouter tennis, dansen 
en voetballen. 
Kabouter tennissen doen hij samen met o.a. Jasper, 
Yannick en Quint. Het wordt georganiseerd vanuit 
tennisclub De Korrel en word gespeeld in de sporthal 
in de Norenberg.  
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heeft voor pakjesavond…en wat hij heeft gevraagd 
natuurlijk. Jaiden wil graag een gitaar voor op de 
Wii. Ja, zegt mama Kimberly, maar dan moet hij er 
een Wii bij doen want die hebben we ook nog geen. 
Lijkt mij ook een stuk handiger! 
 
Eén cadeautje op zijn verlanglijstje springt er 
bovenuit. Het is iets voor zijn verzameling die hij op 
aan het starten is. Nou Jaiden, ik hoop dat je die 
verzameling gigantisch gaat uitbreiden de komende 
jaren! Ik probeer het zelf al jaren, maar op een of 
andere manier lukt het mij niet om de verzameling 
in stand te houden. Zal ik het maar zeggen? Jaiden 
verzamelt.....GELD! en veel!! 
 
Dit antwoord vind ik een prima afsluiter voor het 
interview. 
 
Jaiden, bedankt voor je tijd en 
gezelligheid. Veel plezier bij het 
uitzoeken bij en het spelen met je 
cadeautje….en alle cadeautjes die  
je zo’n twee weken geleden op 
pakjesavond hebt gekregen! 

Emma Buijs: 
We hebben al gedeeld door sommen. Dat is wel 
moeilijk maar het gaat al heel goed. Vanmiddag 
gaan we briefjes trekken. Surprise is heel leuk [vind 
ik dan]!! En die gedeeld door sommen zijn leuk om 
te doen. Aardrijkskunde en geschiedenis is ook leuk. 

Floor van Lier: 
Hoi we hebben surprise en een werkboekje van 
sinterklaas. We hebben ook vergadering, als er dan 
iets is gebeurd in de pauze of iets anders dan mag 
je een briefje schrijven en op dinsdag gaan we 
vergadering doen. We hebben pas ons rapport 
gekregen en hij was heel goed en sinterklaas komt  
5 december op school dat is heel leuk en op  
5 december dan is ook onze surprise. Groetjes Floor.  
 
Loïs Sandkuijl: 
Hoi we hebben surprise voor de eerste keer en ik 
ben al iets aan het maken. En ik heb ook een 
routeboekje alleen en nog een paar kinderen 
moeten daar in werken. We hebben ook een snack 
atak team en dat doe ik en nog een paar anderen. 
en dan worden wij vrijdag 25 november 
geïnterviewd van een meneer die bij ED (Eindhovens 
Dagblad) werkt. En met rekenen leren wij al gedeeld 
door en dat is ook heel leuk. 
Gr. Loïs Sandkuijl 

Sterre van Lieshout: 
We hebben spinnenwebben gemaakt dat was een 
hele boel werk. Eerst moesten we stokjes in een 
dennenappel doen, toen mochten we een bolletje 
wol uitzoeken en we moesten het wol door de 
stokjes wikkelen. Ik had de kleuren: blauw, groen 
en oranje. Ook hadden we een sinterklaasboekje 
gekregen. Daar zaten leuken dingen in, zoals 
woordzoekers of puzzels. Ik heb hem al af en nu 
hebben we een nieuw boekje.  
Dit was het nieuws voor deze keer!  
Heel veel groetjes van groep 5! 

Deze keer GROEP 5 
 
In groep 5 zitten 26 kinderen. De juffen zijn  
juf Rachel en juf Ans. De kinderen werken 
ontzettend hard, want we hebben een druk 
programma. Een aantal kinderen wil graag vertellen 
wat ze allemaal doen.  
 
Twan van der Steen: 
De hele klas heeft een sinterklaaswerkboekje en in 
dat werkboekje staan tekeningen en opdrachten. 
Maar je moet vooral tekenen. En sinterklaas komt 
een keer op school. Met rekenen doen we al gedeeld 
door dat is nog wel een beetje moeilijk. Bij crea op 
donderdag doen we een Sinterklaasmobiel maken.  

Tekening van Pippa Slaats. 

Schoolnieuws 

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

Tekening van Bas van Buêl. 

Tekening van Mart v.d. Velden. 
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(Advertentie) 
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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 2 januari 2012 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat December 2011’ en druk de pagina af. 
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Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 

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

publicatiebord@koersvanoers.nl 

Agenda 2011 Agenda 2012 
December  
14 KVO: Kerstviering 

19 KVB: Kerstviering 
22 Ophalen plastic afval 
23 Chant’Oers: 20.00u Kerst samenzang met 

Veldhovens Muziekkorps + 2 kinderkoren in 
Ceciliakerk 

24 Ophalen oud papier 

18 Chant’Oers: Kerstconcert in MMC, van  
15.00 u tot 16.30u 

18 Harmonie: Kerstconcert in de parochiekerk 

19 d’Ouw School: Jaarvergadering Stichting 
Dorpscentrum Oerle 

Januari  
4 BIO; mixtoernooi voor de gehele jeugd om 

14.00u in Kempen Campus 
5 TCO: middagactiviteit 
10 Start kaartverkoop vrijw.avond Veldhoven 
15 St. Jeugdbelangen: Snerttocht (v.a. 13.00u) 
21 OWWO: muziekavond in d'Ouw School mmv 

Oerse bandleden +  
uitreiking Rabo Verenigingsprijs 

29 TCO: dag in de sneeuw of 5 febr. 
29 + 30 Vrijwilligersavond Veldhoven in de Schalm 
  
Februari  
5 TCO:dag in de sneeuw of 29 jan 
11 BIO: Valentijnsharten inpakken A+B-jeugd 
13 BIO: Valentijnsharten verkopen gehele jeugd 
18 t/m 21 Carnaval, opening met de harmonie 
19 Harmonie: Carnavalsoptocht Rommelgat 
24 TCO: voorjaarsactiviteit 
  

16 TCO: info-avond braderie 
  
April  
1 TCO: braderie 
21 + 22 Harmonie: concert in Schalm met  

Gerard v. Maasakkers 
30 Harmonie: opening Oranje Markt 
  
Mei  
28 Harmonie: Pinksterconcert 
  
Juni  
1+2 Boergondisch Oers 
2 t/m 9 Week vd Amateurkunst (WAK) 
3 Viering 100 jarig bestaan  

kerk St Jan de Doper 
23-24 TCO: tieners4tieners weekend 
  
Juli  

(Zomervakantie 30 juni t/m 12 augustus) 
  
Augustus  
9 t/m 12 TCO: Bivak 
19 TCO: Afsluitingsfeest 
  
September 
28, 29 & 
30 

Harmonie: Cult & Tumult 

  
December 
16 Harmonie: Kerstconcert in de kerk 
18 Chant’Oers: 15.00u: Kerstconcert in MMC 
23 Chant’Oers: 20.00u: Kerstzang met VMK en 

2 kinderkoren in St. Ceciliakerk 

Maart  

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 
2 januari 2012 



Marianne Bosch bedankt voor de mooie foto's en het Sinterklaas comité  
(Esther, Sandra, Cindy, Lian, Emiel, Frank en Corné) voor de geweldige organisatie. 


