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Foto impressie Pompoenenplezier 2011... 

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn nog meer foto’s te zien... 
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Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
Ine Loijen, Wim Luijkx, Carolien Sandkuijl - Kickken,  
Chris Sandkuijl, Marlène Snelders-Linssen, Kitty Tholen - Jacobs,  
Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Marlein en 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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Verschijningsdata 2011  

Nr. Kopij Verschijningsweek 

11 28-11-2011  50 (14-12-2011) 

Verschijningsdata 2012 (ondervoorbehoud) 

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) 
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(K)Oers met name(n) 
Graag willen we langs deze weg iedereen hartelijk 
bedanken voor alle blijken van medeleven en 
belangstelling in de periode dat zij ziek was en na 
het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma 
 

Lieske Loots – van Beers 
 
Frans Loots, kinderen en kleinkinderen 

Collecte voor MS Fonds 

Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte 
van het centrale zenuwstelsel en geen 
spierziekte zoals veel mensen denken.Men 
weet nog niet hoe Multiple Sclerose ontstaat, 
er is nog geen genezing mogelijk. Er is nog 
heel veel onderzoek en dus geld nodig. 
 
Het Nationaal MS Fonds is actief op de gebieden 
voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo 
de krachten in de strijd tegen MS. Het Nationaal MS 
Fonds is hierdoor een full service organisatie op het 
gebied van MS, waar zowel mensen met MS en hun 
naasten als MS professionals en geïnteresseerden 
terecht kunnen.  
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. 
De huis-aan-huis collecte in november is de 
belangrijkste inkomstenbron. 
 
De MS collecteweek is van 21 t/m 26 november.  
In deze week zal ook in Oerle met de collectebus 
rondgegaan worden. 
 
Donaties klein of groot zijn welkom. Ook kan men 
terecht op giro 5057 in Maassluis. 
 
Namens alle mensen met Multiple Sclerose,  
hartelijk dank! 
 
Redactie: Een helder filmpje over wat MS is en wat 
het inhoudt is gemaakt door het Klokhuis. Deze kun 
je vinden op:  
http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/MS 

Wilt U weten of uw woning geschikt is om oud te 
worden? Of heeft u nu al last van ongemakken en 
obstakels in uw huis? 
Bezoek dan de website: 
 

www.wonenopleeftijd.nl 
 
Op de website vindt u informatie over veiligheid en 
comfort in uw woning, aangevuld met voorbeelden 
en foto’s uit de praktijk.  
U vindt er een vragenlijst om uw woning te 
inventariseren en u krijgt direct een 
woonverbeteradvies. 
 
Wilt u een persoonlijk advies, dan kunt u een beroep 
doen op één van onze woonadviseurs. 
Een bezoek van een adviseur kunt u aanvragen via 
de website. 
Heeft u geen internet of iemand die de test samen 
met u kan invullen? 
De woonadviseur kan u hierbij ook helpen, vraag 
een bezoek aan via SWOVE op (040) 2540066. 
 
‘Wonen op leeftijd’ is een samenwerkingsproject 
van:  
Gemeente Veldhoven, Aert Swaens, Woonbedrijf, 
Seniorenraad Veldhoven en SWOVE. 

Wonen op leeftijd 
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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

Kunst in Oerle (1) 

Via via kwam ik onlangs in contact 
met Els Börger, kunstenaar in Oerle. Ze zit met haar 
atelier op de Kleine Vliet, ter hoogte van het 
Papegaaienpark. Ze is actief in meerdere disciplines: 
schilderen, fotografie, installaties en objecten. Ik 
ben eens een avond bij haar wezen buurten en ik 
vond het prachtig. Niet alleen vanwege de rode wijn, 
maar vooral vanwege de filosofische bespiegelingen 
die kunst uitlokt. Samen een kijkje nemen achter 
het Gordijn der Vanzelfsprekendheid. Ik heb vooral 
ook naar haar geluisterd, naar wat haar drijft en 
waarom ze schept wat ze schept. 

Ik heb een fascinatie voor kunst en kunstenaars. 
Mocht je ooit een goede inleiding willen lezen over 
kunst, dan kan ik je het boek Eeuwige Schoonheid 
van Gombrich aanraden. Hèt standaardwerk. Er gaat 
een wereld voor je open, achter veel kunstwerken 
gaan prachtige verhalen schuil. Als je het jezelf 
gemakkelijk wilt maken, ga je naar 
Cultuurgids.avro.nl. Hier vind je de prachtige 
documentaireserie Close Up over kunstenaars als 
Paul Citroen, Keith Haring, David Hockney, en nog 
veel meer. De Avro kreeg er terecht een Emmy 
voor. 

Vincent van Gogh is mijn absolute idool. Het Kröller 
Muller op de Veluwe heeft mijn voorkeur, ofschoon 
mijn favoriete schilderij De Oogst in Amsterdam 
hangt. (Het is een dag vóór een vernietigende storm 
geschilderd…) De protestante Brabander Vincent 
voorzag zijn werk van voetnoten in de vorm van 
brieven aan zijn broer. Dat maakt hem tot de meest 
toegankelijke kunstenaar ooit, omdat je het proces 
waar hij doorheen is gegaan bijna van dag tot dag 
kunt volgen. En dan de vorm: geen boek of dagboek 
maar brieven. Niet gericht aan de wereld, maar aan 
een vriend of familielid. Oprecht en briljant. 

Column Wil van de Vorst 

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

KOM! Kunst Om Molen 
Een aantal kunstenaars in Oerle is momenteel bezig 
met de organisatie van KOM! Kunst Om Molen. Ik 
mag ze daarbij helpen wat ik ontzettend leuk vind. 
In de kerstweek, van 25 december t/m 1 januari, zal 
rondom de Oerse molen zeer uiteenlopend werk te 
zien zijn 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. Zet het alvast in je agenda. Ik 
kom er in december op terug om je te 
enthousiasmeren, want je moet beslist komen 
kijken! 

De Oogst van Vincent van Gogh (vóór de storm) 
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

Spanning en actie in Oerle ! 

Stichting Jeugdbelangen Oerle bestaat 50 jaar 
en dit willen we samen vieren met de Oerlese 
jeugd. Daarom wordt er op zaterdag  
26 november een feestdag gehouden. Alle 
kinderen van 4 t/m 16 jaar, die wonen in Oerle 
of de Berkt, zijn van harte uitgenodigd om mee 
te doen. Meedoen is gratis! 
 
Op deze dag worden er allerlei spannende dingen 
georganiseerd voor de jeugd. Dat doen we niet 
alleen, maar samen met het vakantiecomité, het 
Sint Nicolaascomité, de Searchers en het 
Tienercomité. Zie hiernaast de aanmeldingsfolder 
voor meer informatie… 
 
Vanaf 13.00 uur worden de kinderen uit groep  
0 t/m 8 van de basisschool welkom geheten bij 
blokhut D’n Bosbender. Rond 17.00 uur eten we 
gezamenlijk bij de blokhut en sluiten de dag 
spannend af bij het kampvuur.  
De jongste kinderen kunnen om 18.00 uur 
opgehaald worden en voor de oudere kinderen 
eindigt het programma om 20.30 uur. 
 
De tieners van Oerle zijn vanaf 19.30 uur welkom. 
Deze gaan een schrikwekkend leuke avond beleven! 
 
Wil je meedoen? Geef je dan snel op via 
sjo50jaar@gmail.com. Je kunt je nog aanmelden tot 
20 november. Als je aanmelding is verwerkt, krijg je 
een bevestiging teruggestuurd. De tieners die lid zijn 
van het Tienercomité, kunnen zich aanmelden via de 
TCO-website. 
 
Dus mis deze spannende dag niet en nodig 
natuurlijk ook al je Oerlese vrienden en vriendinnen 
uit, zodat we er samen en geweldig feest van 
kunnen maken! 
 
Tot ziens, 
het bestuur van Stichting Jeugdbelangen Oerle 

(Advertentie) 

Afgelopen maanden hebben we samen met de  
55-plussers in Oerle gesproken over Wonen, Welzijn 
en Zorg in ons dorp. Ad Pijnenborg, voorzitter en 
medeoprichter van de Zorgcoöperatie in Hoogeloon, 
heeft ons geïnformeerd over de toekomstige 
ontwikkelingen. Ook heeft hij de aanwezigen via 
discussies aan het denken gezet over deze 
onderwerpen en iedereen gestimuleerd om op papier 
te zetten wat de knelpunten en wensen zijn op het 
gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. 
 
Ad Pijnenborg heeft hiervan een rapport gemaakt 
dat we graag aan iedereen in Oerle willen 
presenteren. Hij zal een korte toelichting geven op 
het rapport. 
 
Daarvoor hebben wij een bijeenkomst gepland op  
 

woensdag 14 dec. a.s. om 20.00 uur 
in het jeugdhuis van d’Ouw School 

 
Wij hebben Wethouder Caroline van der Weijden 
uitgenodigd om het rapport in ontvangst te nemen. 
  
Iedereen uit Oerle en geïnteresseerde zijn van harte 
welkom. 
 
Wijkplatform Oerle 
De Werkgroep Zorg in het Dorp 
Gerda de Crom 
Harry van der Zanden 
Martien van der Wijst 
Jos van Haren 

Zorg in het Dorp 
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Parochieberichten: 

Overleden: 
† Maria Berkelmans, echtgenote van Fons van 

Sambeek, De Speldenmaker 13 (75 jaar). 
† Maria Plummen, weduwe van Harrie Jussen, 

Merefelt, voorheen Nijverheidslaan 12 (91 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 drs. S.J.M. Schevers,  
Kapelstraat – Zuid 18, 5503 CW Veldhoven  
( 040 – 253.22.31 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: kapelaan_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! 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Attentie: m.i.v. 1 oktober is de zondagviering 
om 9.00 uur! I.v.m. het vertrek van pastoor Wil 
Smulders zijn tot op heden de vieringen als 
volgt ingedeeld, wijzigingen in het 
onderstaande schema blijven nog mogelijk! 
 
Weekeinde van 12 – 13 november: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn en waarin kapelaan  
Stefan Schevers wordt voorgesteld. 

zo  9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
J. van Doorn en waarin kapelaan  
Stefan Schevers wordt voorgesteld 
(Convocamus). 

 
Weekeinde van 19 – 20 november: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

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

J. van Doorn. 
 
Weekeinde van 26 – 27 november: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met kapelaan  

S. Schevers met de vormelingen (The Unity). 
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn. 
 
Weekeinde van 3 – 4 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

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

J. van Doorn  (St. Janskoor). 
 
Weekeinde van 10 – 11 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

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

J. van Doorn  (Convocamus). 
 
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). 
 
De vieringen rond Kerstmis zijn als volgt gepland: 
za 17.00 uur: Kinderviering met de gebedsgroep 
    19.00 uur: Eucharistieviering met  

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

pastor J. van Doorn (Convocamus) 
zo  9.00 uur: 1e Kerstdag: Eucharistieviering met 

pastor J. van Doorn (Convocamus) 
ma  9.00 uur: 2e Kerstdag: Géén viering in de  

St. Jan de Doper, maar om 10.30 uur in de  
H. Caeciliakerk met kapelaan S. Schevers. 

AFSCHEID PASTOOR WIL SMULDERS 
 
In het weekend van 29 en 30 oktober werd er na  
6 jaar afscheid genomen van Wil Smulders als 
pastoor van onze parochie. Op zaterdagavond werd 
hij door het gilde St. Jan Baptist aan huis opgehaald 
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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 

om samen met pastor Jos van Doorn zijn laatste 
viering in de St. Jan de Doperkerk te celebreren.  
Toevallig heerste er dit weekend in Oerle ook de 
Pompoenenkoorts, waardoor veel parochianen, die 
mogelijk al weken aan hun creatie gewerkt hadden, 
nu toch hun bezigheden rond eigen huis en tuin 
hadden. Ook de koren hadden maanden geleden al 
onderlinge uitwisselingen gepland, maar gelukkig 
boden het St. Janskoor en ’t Koraal samen een 
plezierig gehoor voor degenen, die wel aanwezig 
konden zijn.  
Het thema van de viering was: “Reizigers van God”, 
mensen die met elkaar in het leven een eindje 
oplopen, elkaar dragen, steunen, bemoedigen en 
allen een eigen weg te gaan hebben. De pastoor 
bedankte parochianen en de vele vrijwilligers die de 
afgelopen jaren ook een eindje met hem waren 
opgelopen.  
De vice-voorzitter, Ton van Ditzhuijzen, bedankte de 
pastoor namens het parochiebestuur en gaf hem 
nog een goede raad mee voor zijn volgende 
parochie. Na afloop was er nog gelegenheid in het 
Jeugdhuis om persoonlijk afscheid van de pastoor te 
nemen. 
Op zondag was er natuurlijk ook een afscheid in de 
H. Caeciliakerk met het Caeciliakoor en het 
Caeciliagilde en alle parochianen en vrijwilligers die 
daar kerken en actief zijn. Het was een mooie 
viering, volgens degenen die daar aanwezig waren. 
En natuurlijk was ook daar gelegenheid om afscheid 
van de pastoor te nemen. 
Binnenkort zal de verhuiswagen in Oerle aan de deur 
staan en gaat hij definitief op reis naar zijn nieuwe 
H. Nicolaasparochie in Helvoirt.  
 
HOE NU VERDER? 
 
In het weekend van 5 en 6 november heeft pastoor 
Dominique Donders zich, tijdens de vieringen in 
beide kerken aan ons voorgesteld. Pastor  
Jos van Doorn was hierbij aanwezig.  
Pastoor Donders is door de bisschop als 
administrator voor onze parochie benoemd tot de 
fusie in januari 2013 met alle Veldhovense parochies 
een feit is. Hij is de beoogde pastoor van de Nieuwe 
Parochie.  
In het weekend van 12 en 13 november werd 
kapelaan Stefan Schevers tijdens de vieringen in 
beide kerken voorgesteld, eveneens samen met 
pastor Jos van Doorn. 

Kapelaan Schevers is door de bisschop benoemd om 
pastoor Donders bij het werk aan de opbouw van de 
Nieuwe Parochie te assisteren. In de nabije 
toekomst zal hij vaker hier in de kerken te zien zijn 
om ook pastor van Doorn te assisteren. 
Wij hopen dat de onderlinge samenwerking voor 
allen een plezierige en stimulerende uitdaging mag 
zijn! 
 
Alexa Peijnenborgh. 
 
KAPELAAN, PASTOR, PASTOOR 
 
Wat is nu eigenlijk een kapelaan, wat een pastor en 
pastoor? 
Om met het gemakkelijkste te beginnen: iedere 
pastoor en iedere kapelaan is pastor, maar niet 
iedere pastor is pastoor of kapelaan.  
De pastoor is de priester die verantwoordelijkheid 
draagt voor een parochie, een bepaalde 
gemeenschap van gelovigen binnen een bisdom. Hij 
heeft als allereerste de pastorale zorg binnen de 
parochie. Het woord ´pastoor´ is afgeleid van 
´pastor´. Dit is Latijn en betekent ´herder´. Jezus 
noemde zichzelf de Goede Herder. Vandaar dat in 
het taalgebruik van de Kerk (en nog steeds is de 
kerktaal bij uitstek in het Latijn) de benaming van 
hem, door wie Christus zijn volk leidt en zijn 
heilswerk blijft verrichten, de bisschop en de 
priester, van oudsher pastor is.  
 
Kapelaan is de Nederlandse titel voor degene die in 
Vlaanderen “Onderpastoor” wordt genoemd, maar 
deze laatste benaming suggereert 
ondergeschiktheid, terwijl het meer om 
nevengeschiktheid gaat. In het kerkelijk wetboek 
staat letterlijk “parochievicaris”. Hij is als priester 
benoemd om mee te werken aan de pastorale zorg 
in een parochie “ in gemeenschappelijk overleg en in 
gezamenlijke toeleg met de pastoor en onder diens 
leiding”. Hoofdverantwoordelijk is de pastoor,maar 
de kapelaan is zijn eerste collega en medewerker, 
zijn “plaatsvervanger”.  
 
In het jongste verleden is binnen de Kerk het besef 
gegroeid dat de bisschop en de priesters niet alléén 
de herderlijke zorg dragen over Gods volk. Veel 
vrijwilligers nemen deel aan de pastorale zorg voor 
mensen. Daarnaast ontstonden betaalde functies in 
diverse christelijke instellingen en binnen parochies 
en dergelijke. De functie van pastoraal werk(st)er 
ontstond. Pastor is echter niet de afkorting van 
pastoraal werk(st)er, maar gewoon Latijn voor 
herder. De herder die, naar het woord van Jezus, 
zijn leven geeft voor zijn schapen en zich dan ook 
honderd procent bindt aan Christus (denk bijv. aan 
het celibaat). In het kerkelijk taalgebruik is de 
benaming pastor voorbehouden aan degenen die 
Christus sacramenteel tegenwoordig stellen 
(priesters), in het gewoon taalgebruik kan de titel 
vrij gebruikt worden door iedereen: priesters, 
theologisch geschoolde mensen, pastoraal 
werkenden, dominees enz. 
 
Pastoor D. Donders  
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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 

Severinus is op zoek naar vrijwilligers voor 
diverse activiteiten voor en met bewoners. 
Door de inzet van vrijwilligers is het voor 
Severinus mogelijk om tal van 
Vrijetijdsactiviteiten aan te bieden waar 
bewoners aan deel kunnen nemen. 
Tevens zijn er vrijwilligers die het mogelijk 
maken om met bewoners activiteiten te 
bezoeken. 
Deze activiteiten vinden vooral plaats op de 
locaties Berkt in Oerle en Akkereind in Zeelst 
maar soms ook buiten Severinus; kerkbezoek 
in Oerle of schaatsen in Eindhoven. 
 
Enkele activiteiten die inzet van nieuwe vrijwilligers 
hard kunnen gebruiken: 
 
Kerkbezoek in Oerle 
Elke zaterdagavond gaan er diverse bewoners van 
Severinus naar de kerk in Oerle. 
Ze worden aan huis opgehaald en enkelen komen 
met een taxi/bus en worden bij de kerk opgewacht. 
Gezamenlijk wordt de viering bijgewoond en nadien 
gaat men huiswaarts. 

Bibliotheek Akkereind 
Twee maal per week komen bewoners van 
Akkereind en omgeving boeken, cd’s en dvd’s lenen 
om thuis te gebruiken. Voor de donderdagochtend 
(10.30 tot 11.30 uur) is men op zoek naar 
assistentie. 
 
Sjoelclub Akkereind 
Wekelijks op woensdagavond in het wijkgebouw op 
Akkereind (Zeelst). Wij zijn op zoek naar begeleiders 
van de deelnemende mensen tijdens het sjoelen; 
scores bijhouden en materiaal klaarzetten. 
 
(Volks)Dansen 
Elke dinsdagavond wordt er onder begeleiding van 
een instructrice, ondersteund door vrijwilligers,  
ge(volks)danst in ’t Stafveld (“hoofdgebouw” 
Severinus) op de Berkt. 
 
Drumband De Trom 
Deze bekende drumband ziet graag een nieuwe 
vrijwilliger om samen met de instructeur te helpen 
bij repetities en optredens; klaarzetten van 
instrumentarium e.d. en begeleiding van 
deelnemers. Er wordt gewerkt met een rooster zodat 
men niet elke week beschikbaar hoeft te zijn. 
 
Soos Berkt 
Wekelijks vindt er op donderdagavond in het Café/
restaurant op de Berkt de soos plaats; een plaats 
om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken en/of 
te luisteren naar de discomuziek. 
Vrijwilligers vervullen hier een rol van gastheer/
vrouw en hebben de barfunctie: 
het serveren van koffie/thee en tegen contante 
betaling fris, bier en versnaperingen. 
Er wordt volgens een rooster gewerkt. 
 
Er zijn nog meer vrijwilligersactiviteiten op het 
gebied van Vrijetijdsbesteding, Dagbesteding of 
direct met bewoners (individueel of in 
woonhuisverband). Graag informeer ik u uitgebreid 
over alle mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij 
Severinus! 
 
Erik van der Velden 
Coördinator Vrijetijdsbesteding & Vrijwilligers 
Telefoon: 040-2586358 / 06-13060723 
E-mail: erik.van.der.velden@severinus.nl  

Severinus zoekt vrijwilligers 
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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 

Intocht Sinterklaas 

Lieve Kinderen uit Oerle en omstreken, 
 
Op 20 november zal ik met mijn Pietermannen, 
weer een bezoek brengen aan het mooie kerkdorp 
Oerle! 
 
P Om 14:00 uur zal ik mijn route beginnen op 

Hoogeind, om via de Oude Kerkstraat, 
Berthastraat, Smidsvuurke, Boonberg, Ruiske,  
A.P. de Bontstraat, Kempke en Nieuwe Kerkstraat 
mijn eindbestemming d’ Ouw School rond 15.00u 
te bereiken. Daar zal ik buiten de Hinnekers en de 
Harmonie bedanken voor de begeleiding tijdens 
deze rit. 
 
Aansluitend wordt er binnen een gezellig feest 
gegeven, waar alle ouders en praatjesmakers uit 
Oerle van harte welkom zijn, dit als voorbode van 
mijn verjaardag op 5 december omdat ik het dan, 
zoals ieder jaar, erg druk zal hebben met andere 
bezoeken. 

 
P Ook dit jaar zal ik op maandag 5 december een 

bezoek brengen aan alle klassen van de 
basisschool St. Jan Baptist. 

 
P Chocolademunten: 

De leden van het St. Nicolaas Comité hebben 
besloten om u te bezoeken met collectebussen 
tijdens de intocht van de Sint in Nederland en op 
de feestlocatie, voor het ophalen van de 
chocolade- of ander soort muntstukken. 

 
De Sint 
 

Het Sint Nicolaas Comité  
wenst eenieder een fijne middag! 

Lian, Esther, Cindy, Corné, Sandra, Frank, Emiel. 

Nieuwe directeur voor N.O.P. 

De raad van bestuur van Stichting Nederlandse 
Opvang voor Papegaaien, ook wel bekend als 
Papegaaienpark Veldhoven, heeft per direct 
een interim-directeur aangesteld.  
 
Interim-directeur Martin van Hees, tevens directeur 
van Dierenrijk uit Nuenen, is per 10 oktober aan de 
slag gegaan bij het Oerse park. “We willen de 
toekomstige samenwerking goed laten verlopen”, 
aldus Peter van de Baar, voorzitter van het bestuur. 
“Om ervoor te zorgen dat beide parken in hetzelfde 
stramien lopen, is het noodzaak dat er snel een 
directeur aan het roer zit met verstand van beide 
parken.” Martin van Hees: “Ik heb veel zin in de 
nieuwe uitdaging en zal me 200% inzetten om beide 
parken goed samen te laten werken.” Martin zal 
halve dagen in Veldhoven en halve dagen in Nuenen 
aanwezig zijn.  
 
Martin van Hees is bij de stichting tot het einde van 
het jaar in dienst. Daarna wordt bekeken hoe de 
verdere invulling van de directie plaats zal gaan 
vinden.  

Papegaaienpark NOP 
Wintelresedijk 5 
5507 PP Veldhoven 
Tel.: 040-2052772 
Fax: 040-2052723 
http://www.papegaaienpark.nl 
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Het interview 

‘Mijn make-up hoekje  
is mijn podium’ 

 
Na een opleiding bouwkunde werkte hij bij een 
detacheringsbureau, bij de Rabobank en bij 
een woningverhuurder. Maar niets voelde 
goed. Uiteindelijk vond hij zijn draai in het 
mooi maken van mensen. Onlangs was  
oud-Oerlenaar Mart Reker (33) nog als  
make-up artist te zien in het programma 
Hotter than my daughter van Gordon. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Tegenwoordig woont Mart in Amsterdam. We 
spreken hem in het weekend dat zijn vader Jan een 
expositie van zijn schilderijen heeft waarvoor Mart 
even is overgekomen. In de woonkamer van de 
familie Reker hangen schilderijen van vader Jan, 
maar ook een meer dan levensgroot tweeluik dat 
Mart geschilderd heeft (zie foto). In deze 
kunstzinnige entourage vertelt Mart zijn verhaal. 

 
Onrustig 
“Na de basisschool en het Anton van 
Duinkerkencollege volgde ik de opleiding bouwkunde 
aan het toenmalige Technisch Lyceum in Eindhoven. 
Via een detacheringsbureau werkte ik aan een 
aantal bouwprojecten, maar ik kwam er gaandeweg 
achter dat dat niet mijn ding was. Vervolgens 
maakte ik een uitstapje naar Rabobank Veldhoven 
waar ik op de afdeling Cliëntenservice werkte.  
Na twee jaar stapte ik over naar Woningstichting 
HHvL in Eindhoven waar ik werkzaam was als 
klantbeheerder.  

Maar ik bleef onrustig, het voelde niet goed. Tijdens 
mijn studie had ik een bijbaantje, het promoten van 
huidverzorgings- en make-up producten en het 
geven van lessen in huidverzorging en make-up. 
Tegelijkertijd werkte ik in de weekenden als 
entertainer/travestiet in de Danssalon in Eindhoven 
en in Duitsland. Ik leerde de consumentenkant van 
make-up aanbrengen, maar ook de extravagante 
manier van make-up aanbrengen. Al snel werd ik 
gevraagd om dansgroepen op te maken voor party’s 
in Nederland en voor discotheken in het buitenland.” 
 
Gelukkig 
“Ondertussen ging ik met steeds meer tegenzin naar 
mijn reguliere werk. Ik stelde mezelf de vraag 
waarvan ik gelukkig werd. Ik kwam er achter dat ik 
een aantal dingen moest doen om gelukkig te 
worden. 1. Zelfstandig werken. 2. Creatief. 3. Met 
mensen werken. 4. Veel afwisseling. 5. Art en 
fotografie combineren met werk. Dat wilde ik, maar 
wat kan ik? In veertien dagen tijd ontmoette ik zes 
mensen die in de make-up sector werkzaam waren 
als make-up artist. In 2004 volgde ik in Amsterdam 
de make-up school House of Orange om mijn 
techniek te verbeteren. Tegelijkertijd doorliep ik de 
Hairschool in Amsterdam waar ik technieken 
aangeleerd kreeg die doorgaans alleen ten behoeve 
van fotoshoots worden gebruikt. Het is het idee om 
haarsculpturen te maken (hairstyling ten behoeve 
van shows en fotografie). In 2005 assisteerde ik 
veel bij fashionshows en fotoshoots en maakte ik 
vrij werk om daarmee mijn portfolio te vullen. Het 
jaar daarop kwam ik bij een make-up agentschap 
terecht en ging ik in Amsterdam wonen. Daar is een 
hoge concentratie klanten en fotografen en mijn 
agentschap voor stylisten, haar en make-up zit er. 
Vanaf dat moment liep het als een speer. Ik deed 
veel fotoshoots voor bladen als Viva, Margriet en 
Beau Monde. Ik deed de visagie en het haar van 
demodellen in die bladen.” 
 
Kaapstad 
“De winter van 2006 was erg koud. Ik wilde geen 
koude winters meer meemaken en ik besloot in 
2007 voor drie maanden naar Kaapstad (Zuid-
Afrika) te gaan. Er zijn veel modellen, producties, 
zon, zee en strand. Ik vond er een agentschap, dat 
bekeek mijn website en ik kreeg een uitnodiging om 
te komen. Ik kan er goed werken, en eind november 
vertrek ik weer naar Zuid-Afrika.  

Mart thuis voor zijn zelf geschilderd tweeluik. 
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In 2005 en 2006 had ik ook een atelier in het 
Klokgebouw op Strijp S in Eindhoven. Daar maakte 
ik schilderstukken. Sinds 2009 doe ik ook veel werk 
op de Duitse markt voor een Duits agentschap. Ik 
hou van de Duitse markt. De budgetten zijn groter 
en er zijn veel opdrachtgevers. Je wordt er meer 
gewaardeerd dan in ons land waar je moeilijker aan 
werk komt. Vooral de laatste drie jaar is er enorm in 
de budgetten gesneden. Sinds april van dit jaar huur 
ik een kamer in Hamburg en pendel soms wel twee 
keer per week op en neer van Amsterdam naar 
Duitsland.” 
 

Voldoening 
“Ik ben bevriend met 
Gordon en Mike de 
Boer. Zij vroegen mij 
voor een aantal 
afleveringen van het 
tv-programma 
Hotter than my 
daughter. Ook 
werkte ik mee aan 
het programma 
Gillend naar huis van 
Gordon en deed ik 
de make-up van de 
nieuwslezeressen 
van RTL4. Maar tv is 
niet mijn core 
business, mode is 
mijn core-business. 
Dit vak geeft mij 
veel vrijheid in 
combinatie met art. 
Ik kan mijn steentje 
bijdragen aan het 
mooier maken van 
de wereld. Ik geef 
ook adviezen. Ik heb 
mijn naam 
verbonden aan de 
make-up merken 
LOOkX en Make Up Studio. Schoonheidsspecialisten 
en kappers die met deze merken werken krijgen van 
mij training. Ook het opmaken van bruidjes voor de 
mooiste dag van hun leven doe ik. Een mooi 
eindproduct afleveren en mensen een fijne ervaring 
bezorgen geven mij veel voldoening. Mijn make-up 
hoekje is mijn podium. Ook veel voldoening geeft 
het mij als een model zich mooi voelt en dat het 
team waarmee ik werk zegt, wat een toffe peer. Ik 
hou ook van humor op de set. Ik wil in plaats van 
ellende wat positiviteit brengen.” 
 
“In de toekomst wil ik het schilderen weer 
oppakken. Doordat ik ben gaan schilderen heb ik 
mijn vader gestimuleerd te beginnen. En nu begint 
het bij mij weer te jeuken.” 
Voor meer informatie over Mart: 
www.martreker.com  

Mart bezig het opmaken van een model. 
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Muziek leren is vet! 

Vroeger was muziek leren een hele klus. De nadruk 
lag toen vooral op het leren lezen van noten. Dat 
kan behoorlijk saai zijn. Tegenwoordig gaat het 
gelukkig heel anders. Eerst muziek maken, dan 
komen de nootjes vanzelf. Bij muziekschool Art4U in 
Bergeijk, Eersel en Veldhoven begint muziekles met 
samen muziek maken, samen zingen, klappen en 
bewegen op muziek. Gezellig en voor kinderen 
herkenbaar. Maar ze spelen ook zelf op het 
klokkenspel, de xylofoon, slaginstrumenten of de 
felgekleurde boomwhackers. Dit zijn holle plastic 
buizen die ten opzichte van elkaar harmonisch 
gestemd zijn. Door spelenderwijs zelf beleven en 
doen vergaren kinderen muzikale kennis. Het leren 
van noten, de theorie, is dan nog maar een klein 
stapje en veel meer een feest van herkenning. 

Kinderen leren ook om op te treden voor een 
publiek, alleen of in een groep. Er worden 
verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een 
voorspeelavond, kerstconcert of het meezingen met 
een groot orkest. Ze maken kennis met alle 
muziekinstrumenten die er bij Art4U zijn. Ze 
ontmoeten kinderen die al een instrument bespelen 
tijdens themalessen en de open dag. Natuurlijk 
mogen ze al die instrumenten uitproberen, waardoor 
ze een goede keuze kunnen maken als ze zelf een 
instrument willen gaan bespelen. 
Kinderen die muziek beoefenen presteren vaak beter 
op school. Veel facetten in het muziekonderwijs 
dragen daaraan bij, zoals concentratievermogen, 
geheugentraining, reactievermogen, gehoor, 
luistervaardigheid, motoriek en samenwerking met 
andere kinderen. 
 
Algemene Muzikale Vorming (AMV) is er voor 
kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. 
Aanmelden hiervoor kan nog het hele najaar. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Art4U 
muziek dans theatereducatie, telefoon 040-
2533522, e-mail algemeen@art4u-kunsteducatie.nl. 
Gedetailleerde informatie staat ook op www.art4u-
kunsteducatie.nl. Aanmelden voor de cursussen kan 
telefonisch, per e-mail of via de website.  

Muziekleerlingen tijdens Kempentour. 

Start dagopvang in Oerle 

Sinds 1 juni jl. was er in Oerle al de mogelijkheid tot 
het afnemen van buitenschoolse opvang (bso). 
Kinderopvang Nummereen is partner van 
basisschool Sint Jan Baptist en in die hoedanigheid 
verzorgt zij in de school bso. Sinds enkele weken is 
het opvangaanbod uitgebreid met dagopvang. Dit 
betekent dat kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 
voortaan ook binnen de muren van het 
schoolgebouw terecht kunnen voor professionele 
opvang. Hiermee is de Sint Jan Baptist een brede 
school met onderwijs- en kinderopvangaanbod voor 
0-12 jarigen.  
 
De kinderen van de dagopvang gaan gebruikmaken 
van de peuterspeelzaalruimte van De Tamboerijn 
buiten de dagdelen om waarop het 
peuterspeelzaalwerk plaatsvindt.  
 
Heeft u interesse in kinderopvang in Oerle?  
Op www.nummereen.com is meer informatie te 
vinden. Ook kunt u contact opnemen met 
Nummereen, via p-p@nummereen.com of  
( 0497 – 51 78 14.  

De start van dagopvang in Oerle werd samen met de 
kinderen van de peuterspeelzaal feestelijk gevierd. 
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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 

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) 

Rouw-ontmoetingsgroep 
Hoe verder na een ingrijpend verlies? 

-  Lotgenoten ontmoeten elkaar  - 
Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met 
het verlies van een dierbare; “het is als een 
aardbeving, niets staat meer overeind” zei ooit 
een deelnemer. En hoe vind je dan weer jezelf 
terug midden in die chaos van verwarrende 
gedachten, gevoelens en emoties. 
 
De omgeving kent inmiddels uw verhaal. De 
aandacht van familie en vrienden loopt na verloop 
van tijd terug, maar u heeft het nog steeds nodig 
erover te vertellen, omdat het nog zó vers aanvoelt. 
 
Dan kan het contact met lotgenoten u erg helpen. 
Als geen ander weten zij hoe het is een geliefde te 
verliezen, omdat ze hetzelfde verlies hebben 
meegemaakt. 
In een lotgenotengroep is er ruimte voor wat u nu 
doormaakt en ben je elkaar tot steun en bemoedig 
je elkaar. Daarnaast worden er ook handreikingen 
aangeboden. 
 
In Veldhoven start bij voldoende deelname in 
september en januari een groep. Voor de groep, 
startend in januari, kunt u zich nu al opgeven. Als u 
interesse heeft, aarzelt u dan niet nu al contact op 
te nemen; de groepen kunnen snel vollopen.  
Voor meer informatie kunt u bellen met:  
Jeanneke de Bot, ( 2531476 of  
José Roestenberg, ( 2547760  
van de Rouw-ontmoetingsgroep Veldhoven. 

Grootse muzikale avond 

Vuelta a España 
 
U gaat op reis door Spanje en 
Portugal waarbij het 
Veldhovens Muziekkorps uw 
reisleider is. Samen met 
flamencodanseressen, 60 gitaristen van Art4U en 
het 66 leden tellende koor Chant'Oers, laten wij 
u genieten van een avondvullend programma.  
Dit alles onder de muzikale leiding van de 
Veldhovense dirigent: Stef Bazelmans 
 
In een sfeervol aangeklede 
Schalm zult u naast 
zonnige- en sfeervolle 
Spaanse en Portugese 
muziek steeds kennis 
kunnen maken met 
verrassende elementen. 
 
Deze muzikale reis zal twee 
keer worden uitgevoerd 
namelijk op vrijdag 18 en 
zaterdag 19 november a.s. 
 
Op vrijdag 18 november 
heeft u de mogelijkheid om 
de muzikale reis zittend aan 
een tafel in de zaal mee te maken onder het genot 
van een overheerlijk Tapas arrangement*  
 
Kaarten a € 15,-- * voor Vuelta a España zijn 
verkrijgbaar via de theaterkassa van de Schalm 
telefonisch bereikbaar ma t/m za van 11:00 tot 
16:00 uur of aan de balie van 10:30 tot 14:30 uur. 
 
*Inclusief tapas arrangement € 35,-- 
(Tapas arrangement:  
welkomstdrankje Prosecco, 3 gangen Tapas 
persoonlijk geserveerd aan tafel. Voor groepen 
vanaf 6 pers. bestaat de mogelijkheid een eigen 
tafel te reserveren) 
 
Meer informatie: 
www.deschalm.com 
www.veldhovensmuziekkorps.nl 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Overpeinzingen 

De verhalenvertelster. 
 
Verteldag! 
De eerste verteller heeft zijn taak erop zitten en dan 
is zij aan de beurt. 
Ze loopt naar voren, staat stil voor de groep en laat 
haar blik gaan over de kinderen die nog vol van het 
vorige verhaal een beetje verdwaasd zitten te 
kijken. 
Ze wacht geduldig, want elk verhaal heeft nu 
eenmaal wat tijd nodig om te bezinken.  
Dan ziet ze hoe de gezichtjes zich naar haar toe 
wenden en vol spanning wachten op wat er gaat 
gebeuren.  
Ze glimlacht en geniet! 
Ze vindt het heerlijk... die kleine momenten voor ze 
begint met haar vertelling.  
De naar haar opgeheven gezichtjes van kinderen die 
haar de volle aandacht geven. Alles om hen heen 
zullen ze gaan vergeten en zich verliezen in haar 
verhaal.  
En daar gaat ze voor! 
 
Ze begroet haar jeugdige publiek en staat in de 
startblokken om haar verhaal te beginnen. 
Maar dan... 
Waar blijven de woorden? De zinnen die ze zo 
zorgvuldig heeft voorbereid?  
Ze weet niets meer. 
Waar ging haar verhaal toch over? En hoe heette 
het? 
Ze probeert kalm te blijven en grijnst de kinderen 
toe in de hoop dat een beetje extra tijd voldoende 
zal zijn om de woorden te laten komen waar ze op 
wacht.  
Maar er komt niets, helemaal niets.  
 
De groep begint onrustig te worden onder haar 
stilzwijgen en de onderwijzer stapt naar voren om 
het heft over te nemen.  

En zij... ze zoekt steun bij haar medevertellers, 
maar die kunnen haar niet helpen. Het lijkt alsof alle 
woorden vervlogen zijn.  
Slechts twee woordjes komen door het openstaande 
raam naar binnen gefladderd.  
KOEK en SNOEP... 
 
Maar ze kan er niets mee.  
 
Dan volgt het woord ‘LEVENLUST’, maar de link die 
daarmee gelegd moet worden wil haar niet te binnen 
schieten.  
De nachtmerrie van elke verhalenverteller is voor 
haar waarheid geworden en ze staat met haar mond 
vol tanden en is totaal uitverteld. 
Wat een afgang! 
Verbouwereerdheid, onmacht en verbijstering 
strijden een strijd in haar trillende lijf. 
Zal ze ooit nog aan een verhaal durven te 
beginnen?  
................ 
Ze schrikt wakker en komt tot haar grote opluchting 
tot de ontdekking dat deze nachtmerrie slechts in 
haar droom waarheid werd en ze heeft gelukkig nog 
alle tijd om het verhaal ‘Levenslust' dat zij nog eens 
wil gaan vertellen volledig uit te werken.  
En ze hoopt vurig dat deze nachtmerrie haar nooit in 
het echt zal overkomen.  
 
Thea. 
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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

Movie Park TCO 

We zijn zondag 16 oktober met TCO naar Movie Park 
Germany geweest.  

We moesten om 7.45 uur op het kerkplein 
verzamelen. Om 7.50 kwam de bus. Iedereen ging 
in de bus zitten, zodat we konden vertrekken. 
Uiteindelijk reed de bus om 8.00 uur aan. Toen we 
onderweg waren kwam er een film. Die film heette 
Thor. Het was heel gezellig in de bus en iedereen 
kletste met elkaar. De tijd ging snel voorbij en het 
leek voor ons gevoel of we er al binnen 3 kwartier 
waren.  
 
Toen we daar waren kregen we 2 bonnetjes.  
1 toegangskaartje en 1 bonnetje voor het eten. Toen 
we er waren konden we nog niet naar binnen. We 
gingen met z’n allen voor de hekken staan en na  
5 minuten wachten gingen ze open.  

Ergens midden in het park was een grote picknick 
plaats. Daar verzamelden we ons en legden we onze 
spullen neer. Iedereen ging vandaar uit in groepjes 
door het park lopen.  
 
Ons groepje was erg gezellig en sommigen zijn in 
alles geweest en sommige van ons groepje niet. De 
attracties waren heel leuk. Rond 16.00 uur gingen 
we wat eten. In ruil voor een van die bonnetjes 
kregen we 6 kipnuggets, friet en een sausje. We 
hebben elke attractie gehad, omdat het niet zo’n 
heel groot park was. Op het einde van de dag 
moesten we om 17.30 uur verzamelen bij de grote 
picknickplek en liepen we met z’n allen terug naar 
de bus. Toen iedereen weer in de bus zat vertrokken 
we weer richting huis. Onderweg kregen we een 
snoepje en een flesje water als je wilde. En er was 
weer een film op. En die heette Inception. Weer 
hebben we veel gekletst en gelachen. Toen we op 
het kerkplein waren kregen we een boekje en een 
blaadje mee naar huis en iedereen ging weer naar 
huis. 
Het was een leuke dag! 
 
Groetjes Ellen van Doormalen en  
Charlotte van Deursen. 
 
 
 
 

 
 
 
Kijk ook ’s op de website van Tiener Comité Oerle. 

 
www.tcoerle.nl 

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

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

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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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

Winnaars Spaarweek  
Rabobank Oerle-Wintelre 
 
Tijdens de onlangs gehouden Spaarweek op onze 
kantoren in Oerle en Wintelre mochten de kinderen 
ook deelnemen aan een prijsvraag. Daarbij moesten 
ze raden hoeveel chocolademunten er in een glazen 
pot zaten. In totaal hebben 178 kinderen een 
formulier ingevuld. In Oerle zaten 328 munten in de 
pot, en in Wintelre 218. Het juiste aantal heeft 
niemand geraden. 
 
De drie kinderen die in Oerle het dichtst bij het 
juiste aantal zaten zijn:  
Mirte van Beers, Gijs Janssen en  
Suus van de Sande.  
In Wintelre zijn de winnaars:  
Puk van de Ven, Lisa Klessens en Janneke Verouden.  
De winnaars krijgen een brief met daarin informatie 
over de prijsuitreiking. 

Winnaars Spaarweek 

Tijdens de Spaarweek konden kinderen raden 
hoeveel chocolademunten er in een glazen pot 
zaten. 

Logopediepraktijk 
Nieuw in Knegsel: gespecialiseerde logopediepraktijk 
voor kinderen. 
 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Lieke Cools. Vanaf 1 oktober ben ik in 
Knegsel een logopediepraktijk gestart 
gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en 
jong volwassenen met communicatieproblemen. 
Naast het begeleiden van kinderen met een  
spraak- en taalachterstand begeleid ik kinderen met 
een stoornis binnen het autistisch spectrum die 
problemen in de communicatie ervaren.  
De behandeling is erop gericht dat kinderen zich 
beter kunnen uiten en leren omgaan met hun 
taalprobleem zodat ze weer plezier en 
zelfvertrouwen krijgen in het communiceren met 
anderen.  
 
Ruim 25 jaar werkte ik als logopedist op SBO De 
Piramide in Bladel, een school voor speciaal 
basisonderwijs. Het werk op deze school heeft mij 
altijd geïnspireerd en heb ik met heel veel plezier 
gedaan. Een half jaar geleden besloot ik om als 
zelfstandig logopedist te gaan werken, zowel in 
Knegsel als in Bladel bij het centrum Isibis. 
Daarnaast blijf ik als logopedist kinderen begeleiden 
op het Spraak en Taal Ambulatorium van  
Kentalis / Sint Marie in Eindhoven.  

Meer info: 
Telefoon : 06-53230635     
E-mail : info@liekecools.nl 
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Bij thuiskomst nog even lekker niks gedaan en ’s 
avonds frietjes met hamburgers en frikadellen 
gegeten. Toen was het 
tijd voor levend Bingo! 
Een nieuw spel voor ons, 
maar het viel erg in de 
smaak! De meiden waren 
in teams verdeeld en elk 
team had een grote 
bingo-kaart. In plaats 
van gewone fiches moest 
je voorwerpen op de nummers leggen. Denk 
bijvoorbeeld aan; een zwarte onderbroek, een witte 
sok of een soepblik. Maar ook; spuug van  
4 verschillende mensen, 3 grassprietjes en zelfs 
borstharen van Jan! De meiden waren zo 
enthousiast dat we het spel uiteindelijk drie keer 
hebben gespeeld! Een succes dus! 
 
Daarna lekker een filmpje aangezet en wat kleine 
spelletjes gespeeld. Een rustige afsluiting. 
De volgende morgen was de leiding erg verrast toen 
we de zaal inkwamen. De tafels waren al helemaal 
gedekt en er was zelfs met chipjes op de tafel 
geschreven; Bedankt leiding! Superleuk!  
Iris en Bret waren blijkbaar ’s nachts op pad 
geweest! Meiden; heel erg bedankt hiervoor! Dit 
hadden we nog nooit meegemaakt! 
 
Na een lekker ontbijtje met een eitje, werden de 
sportkleren aangetrokken en speelden we 

‘beach’korfbal. Ook al zo’n 
succes. Het leek wel of het 
niet uitmaakte wat we 
verzonnen, de meiden 
vonden alles leuk! 
Alle spullen werden weer 
ingepakt, de locatie was 
weer schoon, nog een 
broodje en toen was het 
alweer tijd om naar huis te 
gaan. 

  
Meiden; bedankt voor een superleuk kamp! We 
waren niet met veel meiden, maar het was wel een 
hele gezellige club! 
  
Groetjes van Jan, Dorian, Saskia, Yvonne, Lotte, 
Carina, Carlijn en Bas! 

BIO kamp oudste jeugd 
Kamp oudste jeugd 21 t/m 23 oktober 2011 

Ook dit jaar zijn we weer op kamp geweest met de 
oudste jeugd van BIO en wel naar Someren-heide. 
Op vrijdag verzamelden de meiden zich op het 
kerkplein met natuurlijk een hoop bagage! 
 
Bij aankomst op de locatie eerst allemaal een 
slaapplekje gezocht op de zolder en daarna 
begonnen we gelijk aan ons eerste spel: Levend 
stratego! Dit spel speelden we buiten, waar het 
inmiddels al hartstikke donker was! De meiden 
waren verdeeld in 3 teams die een vlag hadden 
verstopt buiten. Deze vlaggen moesten de andere 
teams zien te veroveren. Maar dat was nu net het 
probleem; zien! Het was zo donker dat de vlaggen 
met geen mogelijkheid te vinden waren. Gelukkig 
hadden de meiden wel erg veel lol in het donker met 
het spelen van de kaarten en het te pakken krijgen 
van de beste posities. Er werd een hoop gegild en 
overal hoorden we giechelende meiden. 

 

Daarna hebben we ons goed aangekleed en zijn we 
naar het bos gelopen. Daar speelden we een 
smokkelspel. De ene helft van de meiden was 
smokkelaar en de andere helft was de douane. Er 
werd van alles naar de overkant gesmokkeld; 
diamanten, antiek en natuurlijk geld. Alles had een 
andere waarde, maar kreeg je een complete set 
naar de overkant dan was dat weer meer punten 
waard. Een strategisch spel dus, waarbij je soms 
jezelf op moest offeren om iets van meer waarde 
naar de overkant te krijgen. Erg leuk! 
 
Rond 12 uur zijn we weer terug gewandeld en 
hebben we een lekkere kop soep gegeten. Daarna 
mochten de meiden doen wat ze wilden, wat inhield 
dat ze de slaapzaal opgingen waar nog tot diep in de 
nacht werd gedanst, gezongen, gelachen en 
gekletst. Rond 4 uur was het dan toch eindelijk stil. 
Zaterdagochtend hebben we lekker ontbeten en zijn 
daarna vertrokken naar het zwembad. Daar hebben 
we de hele dag lekker gezwommen en genoten van 
de warmte.  
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Schuilhutten in het buitengebied  
van Oerle. 
In het dorpsontwikkelingsplan Oerle zijn ook 
activiteiten opgenomen voor het westelijk 
buitengebied van Oerle/Veldhoven. Een van deze 
activiteiten resulteert in het plaatsen van een drietal 
schuilhutten in de bossen. 
 
Middels dit dorpsontwikkelingsplan Oerle en mede 
dankzij een flinke bijdrage van de Provincie Noord 
Brabant, de Reconstructiecommissie Boven-Dommel 
en medesponsoring door Rabobank Oerle-Wintelre, 
ZLTO afd. Eersel-Veldhoven, Gemeente Veldhoven 
en ANWB kan het wijkplatform Oerle en de 
gemeenschap Oerle deze schuilhutten tot stand 
brengen. 
 
De schuilhutten zijn in de afmeting van 3.00 x 4.00 
meter, waarvan de achterzijde en de beide zijkanten 
over een lengte van 2.00 meter worden dichtgezet. 
De hutten worden geleverd en geplaatst door 
Franssen bv. uit Deurne.  
 
Deze hutten zijn als volgt opgebouwd ; 
• Een zestal Bangkirai staanders, die met beton in 

de grond worden vastgezet. 
• Op deze staanders komt een houten frame met 

spantjes van Firmo Wood vuren geschaafd, 
waarop het zadeldak komt te rusten. 

• De wanden bestaan uit Firmo Wood Lariks 
Douglas schaaldelen van 23x175 mm. horizontaal 
geplaatst, terwijl de delen in de punten verticaal 
geplaatst worden 

• Het zadeldak wordt afgewerkt met Firmo Wood 
vuren rabatdelen 18x145 mm 

• Aan de voorzijde komt een horizontale balk van 
bangkirai voor het plaatsen van fietsen. 

• In de schuilhutten komt tegen alle wanden een 
zitbank van Firmo Wood geschaafde delen.  

Schuilhutten buitengebied 

Ter toelichting: Firmo Wood behandeld hout is hout 
dat wordt verduurzaamd door middel van 
milieuvriendelijk stoommodificeren. Hierbij wordt 
het hout met enkel hitte en stoom door en door 
verduurzaamd. Dit in tegenstelling tot het 
verduurzamen door middel van impregneren met 
chemische stoffen. 
 
De hutten zullen in november geplaatst worden op 
de navolgende plaatsen : 
 

 
Op de Grote Vliet nabij de 
T-kruising met de 
Roestenberg.  
(Bij de overgang van 
asfaltweg in zandweg) 
 

 
Aan de zuid-oostzijde van 
de kruising Kleine Halfmijl 

met de Vessemsedijk. 
 
 

 
Aan de Hoogeloonsedijk 
ter hoogte van de afslag 
naar de Molenberg. 
 
 
 

In de hutten worden informatieve borden 
aangebracht, zoals: 
• Aan de Hoogeloonsedijk: Boeren en Biodiversiteit. 
• Aan de Vessemsedijk: De daar aanwezige 

Grafheuvels. 
• Aan de Grote Vliet: Informatie over o.a. 

Amfibieën (IVN) 
 
De hutten worden vòòr het einde van het jaar 
overgedragen aan de Gemeente, die verder voor het 
kleine onderhoud zorgt.  
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Het recept komt deze keer van: Wioleta van Doren. 
 

Poolse rundvleesrolletjes met 
aardappel pannenkoek 

 
Poolse rundvleesrolletjes 
 
Benodigdheden 
Runderlappen 
Katenspek 
Rode paprika 
Bosuitjes (gewone ui kan ook) 
Zoetzuur augurken 
Grove mosterd of tomaten puree 
Zout en peper 
Bakboter 
Vlees hamer 
Prikkers 
 
Bereiding 
1. Sla de rundlappen met een vleeshamer aan twee 

kanten goed plat 
2. Bestrooi de lappen aan twee kanten met zout 

en peper 
3. De binnenkant van het vlees insmeren met grove 

mosterd of tomaten puree 
4. Leg nu 1 tot 2 plakjes katenspek op het vlees 
5. Snij de paprika in lange dunne strepen en leg 1 

streep in het midden van het vlees 
6. Snij de augurk in lange dunne strepen en leg ook 

een streepje tussen de paprika. 
7. Snij een bosuitje of ui in dunne plakjes en doe 

deze er ook een paar bij 
8. Rol nu het vlees met de ingrediënten strak in 

elkaar. 
9. Maak het rolletje vast met een prikkertje zodat 

het vlees tijdens het bakken niet loslaat 
10. Verhit ’n beetje boter in de pan en leg de 

rolletjes er in. Bak ze even aan alle kanten bruin. 

11. Voeg daarna wat water of bouillon toe en laat  
de rolletjes hierin garen.  

Het sausje dat je overhoudt kun je aandikken met 
kookroom en bloem. Dan heb je een lekker zelf 
gemaakt sausje voor over de rolletjes.  
 
Aardappelpannenkoek 
 
Benodigdheden 
Grote aardappelen (1 per persoon) 
Grote ui 
Ei 
Tarwebloem 
Zonnebloem olie 
Zout  
Rasp 
  
Bereiding  
1. Rasp de aardappelen op een fijne rasp in een 

grote kom. 
2. Rasp ook een grote ui op een fijne rasp en meng 

het met de aardappelen. 
3. Doe het ei ook er in en wat zout naar smaak 
4. Meng het geheel nog eens goed door en strooi 

een paar soeplepels tarwebloem door het 
mengsel. Nog eens goed mengen. 

5. Bak nu je aardappelpannenkoek op zonnebloem 
olie in een koekenpan zoals je gewend bent om 
pannenkoek te bakken. Wel een keer omdraaien 
zodat het aan twee kanten mooi gebakken is. 

 
Waarom kies ik voor dit recept?  
Het is een makkelijk Pools gerecht dat 
iedereen kan maken en het smaakt heerlijk. 
Ik vind het ook leuk dat mensen hierdoor 
kennis kunnen maken met de Poolse keuken. 
 
Aan wie geef je de pollepel door ? 
Ik geef de pollepel door aan  
Arrianne van Gestel.  
Ik weet dat Arrianne van lekker eten houdt, 
graag bezig is met nieuwe gerechten en altijd 
op zoek is naar nieuwe recepten. Daarom 
weet ik dat ze zeker een lekker recept 
heeft dat ze met anderen wil delen. 
 
Pozdrowienia (groetjes) 
 
Wioleta 

Oersmakelijk 
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First Lego League wedstrijd 

Groep 8 van St Jan Baptist doet mee aan First Lego 
League (www.firstlegoleague.nl). 
 
Op 10 december doen ze mee aan de regiofinale in 
Eindhoven.  
 
Om alvast een keertje te oefenen hebben ze een 
presentatie op St Jan Baptist op 29 november om 
18:45 uur. 
 
Elk groepje heeft een stukje geschreven om zich 
voor te stellen. 

Hoi allemaal !!! 

Wij zijn van het team Fresh Food en we zijn al druk 
bezig met het project. 
Op 14 sep. we een soort van opendag gehouden. 
Dat was heel gezellig !!!!!! 
De taken zijn ook goed verdeeld. 
Ook hebben we een nieuwsbrief als u die wilt volgen 
mail uw mailadres dan naar freshfood00@hotmail.nl 
We schrijven bijna elke week waar we mee bezig 
zijn. 
We hebben een heel leuk team !!!! 
 
Groetjes Fresh Food  

Wij zijn Food kidz 
 
Ons team is: Sophie, Noortje, Kasia, Denise, Willem 
en Glenn en niet te vergeten hebben we ook nog 
hele goeie coaches. Dat zijn: Gerry, Marja en Anita. 

Wij doen mee aan first lego league en het thema is: 
Food Factor. Dit jaar is teamwork heel erg 
belangrijk. Maar dat komt helemaal in orde. 
 
We hebben echt al een paar leuke dingen 
meegemaakt, zoals de kick-off, hierbij zijn we bij 
Glenn thuis frietjes en snacks gaan eten en hebben 
we met zijn allen naar de tv gekeken waar de kick-
off op was, hier lieten ze zien wat de missies zijn en 
het thema. 
 
Ook hebben we al veel over onze robot bedacht. We 
willen hem graag laten lopen, maar dit is erg 
moeilijk, dus moeten we wat anders verzinnen. 
 
Het probleem wat wij willen oplossen is het koel 
houden van de broodtrommel, zodat je geen kleffe 
boterham hebt als je naar school gaat of uit gaat 
(fietstocht, pretpark enz.) we hebben eigenlijk al 
een oplossing gevonden, maar die willen we nog 
even geheim houden. 
 
Met de hele klas hebben we ook al een open huis 
gehad dit was erg gezellig. 
 
We zijn een keer in groep 3 uitgaan leggen wat food 
kidz allemaal doet, dit was erg leuk, de eerste 
presentatie over first lego league, er kwamen ook 
veel vragen uit de klas, b.v. of zwarte piet ook mee 
mag doen met het project, dit vonden wij erg 
grappig. 
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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 

Wij hebben ook nog een enquête gehad bij de Albert 
Heijn ’t Look, waarbij we een aantal vragen hebben 
gesteld aan een aantal mensen, dat was erg 
spannend en leuk, want je weet niet hoe ze 
reageren. 
 
Wij vinden het heel leuk om te doen en hopen 
hierbij meerdere mensen mee te laten doen aan de 
volgende lego league. En dat jullie allemaal komen 
kijken op de finaledag 10 december, als je wat wilt 
weten kun je mailen naar: foodkidz@hotmail.nl 
 
Groeten Food kidz  

Heeft u weleens last gehad van een verkleurd stukje 
vlees? Of van een stukje vis wat niet lekker meer 
ruikt? 
 
WIJ HEBBEN VOOR U DE OPLOSSING ! 
 
“Happy Food” presenteert 
voor u een spectaculaire 
uitvinding.  
Daarnaast gaan wij de strijd 
aan met onze Super Robot 
die u kunstjes 
Laat zien waar uw hart 
sneller van gaat kloppen. 
 
Om dit te laten zien neemt 
ons team u mee naar de 
wereld achter de schermen 
van beroemd restaurant: Chez HappyFood 
 
U zult er van opkijken! 

We hopen dat u van onze show zult genieten… 
Daarna zal niets meer hetzelfde zijn…… 
Kom 29 november naar de st Jan Baptist om het 
mee te maken. 
 
Starring: 
Keukenprinses Danielle  
Keukenprinses Lovina 
Keukenprinses Anne 
Keukenprinses Bibi 
Professor  Luuk 
Smaakpolitie Joep 
Ober  Noah 
Gastspeler 1 Esther 
Gastspeler 2 Lian 

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 
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Uitslag pompoenenplezier 

Hieronder treft u de uitslag van Pompoenenplezier. 
De waardering is uitgevoerd door 4 juryleden. 
Per categorie is een lijst opgesteld met het punten 
aantal. 
 
Bewerkte pompoenen 
1   Noortje Okkerse 36 
2   Fam. Van Bree  35 
3   Fam. A Jansen 34 
4   Elly v Dooren 33 
5  Fam. v. Bree 31 
6  Fam. V. Dooren 31 
 
Geautomatiseerd: 
1  KuHuKu  26 
2  Stockfisch 20 
 
Straat of Buurt 
1  M.M.C  102 
2  strandoers 94 
3  Koppel  85 
 
Horeca 
1  d’Ouw School 84 
2  De Linde  83 
3  Berkt (g. boerke) 69 
4  Papegaaien 68 
5  Bezoek Centrum 57 
 
 
 
Halloween 
1  Noortje Okkerse 32 
2  K.V.O. 32 
 
Grootste Pompoen fam. Das  
 
Wisselbeker   
Noortje Okkerse 8.25 (Gemiddeld) 
 
Publieksprijs Strandoers 23 

 

20 nov. Diosa1 - Bio 1 Sportcentrum Arcus, 
Wijchen 

13.00u 

  VVO 2- Bio 2 Eureka, Hapert 12.30u 

27 nov. SVOC' 01 - Bio 1 Brugeind, Meerlo 12.50u 
  de Horst 2 -Bio2 Heuvelland, 

Groesbeek 
16.00u 

4 dec. Bio1 - Prinses Irene 1 Den Ekkerman 10.45u 
  Bio2 - Zigo 2 Den Ekkerman   9.30u 

11 dec. Korloo1 - Bio1 de Zaert,  
Heeswijk Dinther 

16.45u 

  Avanti 3 - Bio 2 Castor in Schijndel 11.15u 

18 dec. Bio1 - Olympia 1 Den Ekkerman 19.45u 
  Bio 2 - Flamingo's 3 Den Ekkerman 18.20u 

8 jan. Astrantia 1 -Bio 1 Meerkamp, Oeffelt 15.30u 
  Corridor 3 - Bio 2 Apollohal, Son 19.00u 

15 jan. BMC 1 -Bio 1 De Misse,  
Den Dungen 

12.15u 

  Korfrakkers 3 - Bio 2 Ter Aa in Erp 13.20u 

22 jan. Bio 1 - Diosa 1 Den Ekkerman 13.45u 
  Bio 2 -VVO 2 Den Ekkerman 12.20u 

29 jan. Bio 1- SVOC'01 Den Ekkerman 18.45u 
  Bio2 - de Horst 2 Den Ekkerman 17.15u 

5 feb. Prinses Irene 1 - Bio 1 ’t Vijfeiken, Heesch 14.25u 
  Zigo 2 - Bio 2 Dongewijk in Tilburg 13.10u 

12 feb. Bio 1 - Korloo 1 Den Ekkerman 19.45u 
  Bio 2 - Avanti 3 Den Ekkerman 18.20u 

4 mrt. Olympia 1 - Bio 1 De Schop in Asten 12.05u 
  Flamingo's 3 - Bio 2 De Klumper in 

Lieshout 
12.15u 

11 mrt. Bio 1 - Astrantia 1 Den Ekkerman 19.45u 
  Bio 2 - Corridor 3 Den Ekkerman 18.20u 

Zaalprogramma BIO 1 + 2 

 

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 

Groepen 
1  Slot 100 
2 de Hoofjes 87 
 
Verenigingen 
1  K. V. O.  87 
2  Bloemenclub 84 
3  RABO 81 
 
Familie 
1  Noortje Okkerse 97 
2  v. Bree 95 
2  v. Ham 95 
4  A Jansen 93 
5  Fam. V. Dooren 90 
6  v. Balen 86 
7  v. Beers 84 
7  v/d Vorst 84 
9  Wevers 83 
9  v. Bree 83 
11  Hogeboom 82 
12  Kelders 79 
12  Wenings 79 
14 E v. Dooren 78 
14 v. Gassel 78 
16 v. Lieshout 76 

Tiny Renders overhandigt Noortje Okkerse  
de wisselbeker. 
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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: 

Loodgietersbedrijf Peelen is al sinds 1960 een 
begrip in Oerle en omstreken. In 2007 kwam 
met de toetreding van Yorick Peelen de derde 
generatie Peelen in het bedrijf. Samen met zijn 
vader Chris vormt hij als zelfstandig 
ondernemer een VOF. De blauwe bussen met 
de familienaam in het geel zijn al jarenlang een 
bekende verschijning in het straatbeeld. 
 
Het bedrijf werkt voor particulieren en bedrijven, bij 
kleinschalige nieuwbouw en renovatie. Zij verzorgen 
installatie, service en onderhoud van CV, CV ketels, 
sanitair, koud- en warmwaterinstallaties, 
legionellapreventie, riolering, gasleidingen, 
zinkwerk, utiliteit en medische aanpassingen.  Op 
het gebied van CV is het bedrijf inmiddels officieel 
Bosch Warmte Specialist. 
 
Loodgietersbedrijf Peelen vierde vorig jaar het 
vijftigjarig bestaan en is sinds enige tijd gevestigd 
op industrieterrein Zandven op Zandven 14 in 
Veldhoven. Naast Yorick (35) en zijn vader Chris 
(60) is een neef van Yorick als monteur werkzaam in 
het bedrijf, een echt familiebedrijf dus. 
 
Door het samenvoegen van ruim veertig jaar 
werkervaring en de gedegen opleidingen en 
ervaringen van een jonge ondernemer is 
Loodgietersbedrijf Peelen klaar voor de toekomst en 
is de continuïteit voor de klanten gewaarborgd. 

Chris en Yorick Peelen, vader en zoon, samen voor één van hun bedrijfsbussen. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Geluidsbepaling Ehv. Airport 

Eindhoven Airport: kies voor een 
volwassen milieuaanpak en volg 
Schiphol niet! 
 
In juli 2011 hebben B&W eerdere vragen uit de 
Eindhovense gemeenteraad beantwoord over 
geluidsmeting rond Eindhoven Airport. B&W 
willen het net zo “professioneel en 
kostenefficiënt” gaan doen als bij Schiphol. De 
bestaande palen rond de vliegbasis konden 
daarbij ingeschakeld worden. Schiphol heeft 
ook van die palen. Reden om uit te zoeken hoe 
het bij Schiphol ging.  
 
Schiphol 
Schiphol heeft een tweesporenaanpak: enerzijds de 
omgang met het publiek, anderzijds de handhaving 
van geluidsregels.  
Rond Schiphol liggen handhavingspunten, elk met 
een geluidsplafond. De vliegbewegingen werden tot 
voor kort omgerekend tot uitkomsten die in elk punt 
onder de norm moesten liggen. Voor de handhaving 
wordt niet gemeten. 
Daarnaast staan er 29 zg NOMOS-palen (NOise 
MOnitoring System). Die palen meten (technisch 
beperkt) geluidsniveau’s. De uitkomsten worden niet 
gebruikt voor de handhaving, maar alleen om het 
publiek voor te lichten. De NOMOS-site biedt 
taartdiagrammen over het baangebruik en plaatjes 
met momentane waarden en een herrie-top vijf. De 
palen scheiden geen Lden of Ke af, de gebruikelijke 
handhavingseenheden.  
 
“Tot voor kort” suggereert inderdaad een verleden 
tijd. Hans Alders heeft een nieuw experiment 
bedacht, het Vliegen Volgens Afspraak (VVA). Daarin 
wordt sinds november 2010 op het totale aantal 
vliegbewegingen (510000) en een “totale 
hoeveelheid geluid” gehandhaafd. Verder bestaat 
het systeem uit baanbeheerprotocollen. Het 
experiment loopt t/m oktober 2012. 
Als reden voor VVA werd opgegeven dat het 
handhavingssysteem erg ingewikkeld was. De 6 
banen van Schiphol leiden tot veel 
belangentegenstellingen en moeilijke keuzes.  
 

Eindhoven 
De negen NOMOS-palen in Eindhoven meten wel, 
maar omdat Defensie elke militaire vlucht wil 
schrappen komt er niets naar buiten. Onduidelijk is 
hoe Schiphol daarmee zal omgaan.  
De geluidsbelasting wordt tot nu toe berekend. 
Omdat Eindhoven maar één startbaan heeft, valt er 
niets te kiezen. De zaken liggen dus een stuk 
simpeler. 
Uit de gemeenteraad zijn nu vervolgvragen gesteld. 
Daarin wordt toegewerkt naar zes beginselen: 
1. Er komt een systeem van minstens negen 

handhavingspunten, waarop een geluidsplafond 
wordt vastgesteld. Vliegbewegingen worden 
jaarlijks in elk handhavingspunt omgerekend 
naar een uitkomst en vergeleken met de norm  

2. De beheerders krijgen de opdracht maatregelen 
te nemen als de norm wordt overschreden 

3. De NOMOS-palen staan in een handhavingspunt 
en verrichten metingen, die naast de berekening 
worden gelegd. Verschillen worden gebruikt om 
het rekenmodel te verbeteren. 

4. Het beheer van de palen komt in onafhankelijke 
handen 

5. De reken- en meetresultaten komen in een 
publiek jaarverslag te staan 

6. Er komt een volwassen klachtenorganisatie 
 
Beginsel 1) en 2) leiden er samen toe dat de 
startbaan net zo behandeld wordt als een snelweg in 
de nieuwe Wet Geluidshinder (welk onderdeel is 
overgeheveld naar de Wet Milieubeheer).  
 
Beginsel 3) ondervangt de inherente beperkingen 
van rekenmodellen. Die werken met gemiddelde 
vliegtuigen, verouderde gegevens en optimale 
piloten. De werkelijkheid kan afwijken. Bij Schiphol 
kwamen experimentele metingen systematisch wat 
hoger uit dan de berekeningen. 
 
Beginsel 4), 5) en 6) richten zich ertegen dat het 
bodemloze wantrouwen tegen Schiphol niet in die 
mate overslaat naar Eindhoven. 
 
 
Meer info op www.10gebodenvoorea.nl 
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 Puzzelen 
 

Sudoku: 
Rechts tref je een Sinterklaas Sudoku puzzel aan. 
Wat is sudoku? Een sudoku is een puzzel van negen 
bij negen vakjes met een klein aantal reeds 
ingevulde enkelvoudige cijfers. De kunst is de 
overige vakjes ook in te vullen op zo'n manier dat in 
elke horizontale lijn én in elke verticale kolom de 
cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. 
Bovendien is de puzzel onderverdeeld in negen 
blokjes van drie bij drie, die elk ook weer eenmaal 
de cijfers 1 tot en met 9 moeten bevatten. 
Succes!  
 
Van stip-tot-stip: 
Hieronder vind je een ‘Van stip-to-stip’puzzel. 
Verbind alle cijfertjes beginnende bij 1, naar 2 dan 
naar 3 en die weer naar 4 en zo verder. Succes! 
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Kinderverhalen 
Hoi, ik ben Bette van Beers, 16 jaar. Ik pas al een 
tijd op bij mijn overbuurkindjes en voor hen schrijf 
ik weleens zelf een kinderverhaaltje.  
Hier weer een verhaaltje voor de Koers.  
Veel (voor)leesplezier! 
 
Groetjes Bette 

——===—— 
 
Koning leeuw en de dappere muis. 
 
Ergens heel ver weg in de 
grote groene jungle leefde 
koning leeuw. Koning leeuw 
was heel groot en sterk en ook 
heel stoer. 
Hij durfde alles, 
hij durfde te klimmen in de 
hoogste toppen van de 
hoogste bomen en hij durfde 
te zwemmen in de diepste 
zeeën met de gevaarlijkste 
vissen. 
En hij kon heel hard brullen. 
 
Kun(nen) jij/jullie ook heel hard brullen? 
 
Nou koning leeuw kon dat ook heel hard, zo hard 
kon alleen hij dat. 
En alle dieren waren bang voor de koning, allemaal. 
 
Maar op een dag in die grote groene jungle was er 
een groot probleem, het eten was op. 
Geen enkel dier had meer eten en ze hadden hele 
erge honger. 
De slang siste van de honger, ssssssssssssssssss! 
De beer brulde van de buikpijn, grrrrrrrrrrrrrrooom! 
De olifant tetterde met zijn slurf, teteteteteeeeeeee! 
De apen schreeuwden, oehoehoehoehaaahaaahaah! 
 
En kennen jullie nog meer dieren uit de jungle? 
Ja, die was er ook en wat voor geluid maakt 
die? 
Ja, en heel hard kunnen jullie dat ook? 
 
Alle dieren waren boos op de koning, want hij had 
wel heel veel eten. 
Maar niemand durfde naar koning leeuw toe te 
gaan. 
‘Ssssssssss, ik kan niet’, deed de slang, 
‘Grooooommmm, ik durf niet’, zei de beer, 
‘Teteteteteteeeeeeeeee, ik weet de weg niet’, 
tetterde de olifant, 
Niemand wilde naar de koning, 
Tot de dieren plotseling een 
geluid hoorde:  
‘piep, piep’ , Wie was dat nu?? 
De muis!! 
‘Piep piep, ik durf wel’, zei de 
muis, ‘wat heb ik te verliezen 
als niemand iets doet gaan we 
allemaal dood van de honger’. 

Iedereen wenste de muis succes, en de dappere 
muis ging op pad. 
Door de struiken, krr krr krr 
Door het moeras, sop sop sop 
Slingerend in de lianen, woesj woesj 
en door het water, plons plons 
en zo liep hij uren en uren, vele dagen lang 
krr, krr, sop,sop,woesj, woesj, plons, plons 
Hij liep verder en verder tot plotseling, een open 
plek, midden in de jungle. En daar was koning 
leeuw, hij lag te slapen. 
De muis stapte dapper op hem af, piep piep. 
 
De leeuw deed heel langzaam een oog open, en heel 
vermoeid deed hij hem weer dicht. 
En toen deed hij alle bij zijn ogen open, 
‘iiieeieieieieks een muis!’ , gilde hij uit, ‘help!’ 
Hij sprong naar de wand van de rots, ‘alsjeblieft doe 
me geen pijn!’ 
De muis was verbaasd, ‘Jij bent toch zo’n stoere 
koning jij durft toch alles?’ 
‘Jah bijna alles’, zei de koning, ‘zolang het maar 
niets met muizen te maken heeft!’ 
De muis was verrast en maakte een sprongetje, 
‘jippie, de koning doet me niets!’ 
Maar de koning was nog steeds bang 
en smeekte de muis, ‘Alsjeblieft doe 
me niets, ik doe alles voor je!’ 
Dat vond de muis wel leuk, hij dacht 
en hij dacht en toen wist hij opeens 
weer waarvoor hij was gekomen, ‘Wij willen eten’ 
piepte hij. 
‘Okee, okee, jullie krijgen eten ,allemaal’, de koning 
zag er nog steeds erg bang uit. 
De muis was superblij hij juichte met zijn beiden 
pootjes, ‘jeeeeeeeh!’. 
‘Ga je dan nu alsjeblieft weg?’, vroeg de koning. 
‘Jah’, zei de muis, ‘maar nog een ding, ik wil een 
feest’. 
De koning keek verdrietig, ‘een feest?’  
‘Ja voor alle dieren’, piepte de muis 
‘Ook voor mij?’, vroeg de koning droevig. 
‘Natuurlijk ook voor jou, jij bent toch onze koning!’ 
De koning gaf, zoals beloofd, een paar dagen later 
het grootste feest ooit. En alle dieren dansten en 
zongen tot diep in de nacht.  
Iedereen was weer blij. En de koning?  
De koning was weer aardig en hij had eindelijk een 
vriend, een beste vriend, en weet je wie dat was, 
inderdaad de dappere muis. 
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Hallo ik ben robi en wij hebben een boekenshow 
gedaan en het was heel leuk. En we zijn nog weezen 
wandelen en het gaat heel goed in groep vier en ik 
heb heel veel vriendinnen en vrienden. 
Groetjes robi    
 
We hebben een herfstwandeling gemaakt en we 
hebben al keersommen gemaakt en we hebben al de 
kwartieren geleert en we hebben gezwommen en we 
hebben al een paar hoofdletters geleert 
Lianne 
 
Wij zijn naar het paasbos geweest. En ik heb veel 
geleerd over eekhoorns. En we moesten eten voor de 
eekhoorn begraven en het was leuk. 
Willemijn 

 
Hier hebben wij de 
helden dingen 
gedaan.  
Dit was voor de 
kinderboekenweek. 
Het was erg leuk. 
Ik ben een held!  
Sven 
 

 
We hebben al woordjes leren schrijven. Zoals: vis, 
roos, sok, neus, buik, doos en ijs. Ik kan al goed 
lezen. Ik vind het leuk om woordjes te lezen. We 
weten nu hoe je met dingetjes om moet gaan. Dat je 
dennenappels niet weg moet gooien, omdat 
eekhoorns en andere dieren die heel lekker vinden.   
Nina 

Dit zijn paddestoelen.  
We kwamen ze tegen 
in het bos op het mos. 
We hebben gewandeld 
en spelletjes gedaan. 
Ik vond het leuk.  
We hebben gegrabbeld 
in het ding waar 
eekhoornvoer in zat. 
Kevin 
 

Fijne vakantie allemaal! 

Schoolnieuws 

Elke maand hebben we het 
schoolnieuws. Hiermee zetten we 
elke keer 2 of 3 klassen van de 
basisschool een beetje in het 
zonnetje. 
Deze keer is dat groep 3 en 4. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van september 2011;  
“Dagje aan zee” 

Naast de vele hobby's van Kevin moet hij echter ook 
nog af en toe 5 dagen per week naar school. Dit 
weet Kevin goed te combineren naast zijn vele 
nevenactiviteiten! Hij speelt graag met zijn vriendjes 
Sven de Vries en Marc Beckers. Kevin speelt het 
liefste buiten. Dat geloof ik wel met zo veel ruimte in 
je achtertuin en zoveel dieren!!!!Kevin zit in groep 3 
bij juf Mariëlle. 
Enne….zal ik even iets wereldkundig maken? Kevin 
heeft al 3 jaar verkering. Met Roby Verblackt nog 
wel. Dat is een heel knap en leuk meisje uit de  
St. Janstraat. Het is dik aan tussen die twee. Dus 
nog even wachten Kevin en dan kun je later 

misschien wel met haar 
trouwen in het koetsje van 
jullie pap met Kitty ervoor 
gespannen! Haha… 
 
Op school maakt Kevin het 
liefste bus-sommen en 
verder vindt hij alles wat 
met rekenen te maken 
heeft erg leuk om te leren. 
Voor Halloween heeft hij 
een enge spin gemaakt. 
Naast buiten spelen vindt 
hij het ook leuk om te 
rennen en om te 
timmeren. Voor zijn 
hamstertje Timmy heeft 
hij een leuk speelhok 
getimmerd. 

Als er dan nog een 
beetje tijd over is, 
kijkt Kevin naar 
GTST, Spongebob en 
PSV-wedstrijden. 
Kevin is een grote 
PSV fan en mag af en 
toe mee naar het 
stadion om naar de 
wedstrijden te kijken. Dat is helemaal super 
natuurlijk! 
Zijn moeder kan geweldig lekker koken.  
Broccoli à la Mariëlle is heerlijk en ook haar 
spaghetti is overheerlijk volgens Kevin. Maar 
spinazie vindt hij echt niet om te eten! Bah,daar 
gruwelt Kevin van. Op z’n tijd een 
ice-tea zonder bubbels vindt hij ook 
erg lekker. 
 
Als hij later groot is, weet hij al wat 
hij wil worden, namelijk 
timmerman. En ik denk dat hij dan 
misschien wel zijn eigen huis met 
paardenstallen kan bouwen! 
 
We feliciteren jou in ieder geval alvast met je 
gewonnen prijs en heel erg bedankt voor het 
supergezellige interview en de heerlijke koffie met 
grote koeken. Die waren ook heerlijk. 

De herfst is alweer begonnen, maar toen ik het 
interview ging doen met de winnaar van de 
kleurwedstrijd, was het nog prachtig weer. Op 
zaterdagochtend bezocht ik Kevin van de Broek. 
Kevin is dus onze winnaar van deze maand en hij 
heeft een hele prachtige kleurplaat ingestuurd. Uit 
de vele inzendingen die we als Koers van Oers 
kregen, sprong de kleurplaat van Kevin er echt uit. 
Wauw, wat een kleurtalent! En dat is niet het enige 
talent dat Kevin heeft. Hij voetbalt namelijk bij 
RKVVO (F5) samen met Ton, Jens, Chris, Kaja, 
MIng, Thijs, Ties, Wesley. Ze worden getraind door 
Rob Reuter. Ze zijn een prima team en iedereen kan 
goed met elkaar 
overweg. Kevin is 
verdediger en heeft toch 
ook al 1x zelf gescoord. 
Dat is knap! Wie weet 
zien we je nog een keer 
bij PSV voetballen als je 
zo doorgaat Kevin. 
 
Kevins vader en moeder 
heten Willem en Mariëlle. 
Zijn moeder is 
overblijfmoeder op 
school en Willem zien we 
geregeld door het dorp 
rijden met zijn koetsje en 
de paarden. Stan is zijn 
grote broer die ook thuis 
was toen Kevin werd 
geïnterviewd. Ik kreeg meteen een hele rondleiding 
door de achtertuin van Kevin, want ik mocht alle 
dieren zien die ze hebben. 
En dat waren er echt veel! Binnen zat de tamme 
hamster Timmy. Dat was pas echt een lief beestje. 
Hij vindt het heel fijn om op schoot te zitten en om 
samen met Kevin te spelen. Binnen hebben ze  
2 honden, Pinky en Boomer. En ook buiten 
verblijven 2 honden. Die zitten in een ren en heten 
Max en Cameron. Wat kunnen die blaffen zeg. Ik 
zou er bijna bang van worden! Dan heeft Kevin ook 
nog kalkoenen en kippen. En ook postduiven vlogen 
door de tuin en vogels. 
 
Maar het allerleukste waren toch wel de paarden, 
die nieuwsgierig door hun staldeuren keken. Kevin 
heeft zelf ook 1 paard. Ze heet Kitty en is een  
D-pony van 1.43 meter hoog. Thuis krijgt Kevin 
privépaardrijles van Annemarie. Trots vertelt Kevin 
me dat hij een echt cowboyzadel heeft, met een 
knop om zich vast te houden. Echt stoer hoor. En 
ook draagt hij een cap en speciale laarzen als hij les 
heeft. Tijdens de les leert Kevin rondjes rijden en 
dressuur/matig rijden. 
Kevin is echt een sportieve jongen. Hij heeft zijn 
skidiploma zilver al behaald en in Oostenrijk heeft 
hij een medaille gehaald. Binnenkort start hij samen 
met Joep van Lier voor de gouden medaille, zodat 
hij met carnaval, als ze gaan skiën, helemaal geen 
lessen meer nodig heeft. 
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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 november 2011 
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 November 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 

De volgende kopijdatum is 
28 november 2011 

Agenda 2012 
November 
15 KBO: eten bij Hof v Holland 
16 KVB + KVO: Avond samen met elkaar 

20 Sinterklaascomité: inhalen Sinterklaas 
24 Ophalen plastic afval 
26 50 jaar SJO: jeugdactiviteiten 
26 Ophalen oud papier 
28 KVB: Sinterklaasviering 
30 KVO: Sinterklaasavond 
  
December  
5 Sinterklaas op basisschool en peuterzaal 
7 Vergadering Wijkplatform 
7 KVO: Kerststukjes maken 
12 KVB: Doe-avond Kerst 
14 KVO: Kerstviering 
19 KVB: Kerstviering 
22 Ophalen plastic afval 
23 Chant’Oers: Kerst samenzang met 

Veldhovens Muziekkorps  
24 Ophalen oud papier 

18 + 19 Chant’Oers: Concert met Veldhovens 
Muziekkorps in de Schalm om 20.15u 

Januari  
4 BIO; mixtoernooi voor de gehele jeugd om 

14.00u in Kempen Campus 
5 TCO: middagactiviteit 

21 OWWO: muziekavond in d'Ouw School mmv 
Oerse bandleden 

29 TCO: dag in de sneeuw of 5 febr. 
  
Februari  
5 TCO:dag in de sneeuw of 29 jan 
11 BIO: Valentijnsharten inpakken A+B-jeugd 
13 BIO: Valentijnsharten verkopen gehele jeugd 
19 t/m 21 Carnaval 
24 TCO: voorjaarsactiviteit 
  
Maart  
16 TCO: info-avond braderie 
  
April  
1 TCO: braderie 
  
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  

  
Augustus  
9 t/m 12 TCO: Bivak 
19 TCO: Afsluitingsfeest 

(Zomervakantie 30 juni t/m 12 augustus) 

15 St. Jeugdbelangen: Snerttocht (v.a. 13.00u) 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 



Foto’s: Willem Binnendijk. Meer foto’s op zijn website: www.willembinnendijk.nl 


