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• ‘Geen vluchten na elven!’ 

• Nomineren voor de  
Rabo Verenigingsprijs 

• Hulp gezocht voor 
fotoboek ‘Oerle ons dorp’ 

• De liefde voor whippets 

• Tiroler Winter Fest, 
Bier, Wurst, Musik und 
Gemütlichkeit 

• Western Spring Try-Out 

• St. Jan Baptist doet weer 
mee met First Lego League 



Foto impressie Sinterklaasintocht (foto’s Marianne Bosch ) 

Meer foto’s kun je vinden op  
Oerle.info -> Fotoboek Sinterklaas: 
http://www.oerle.info/Page.aspx?id=222 
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Redactie 
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy, 
Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel, 
Janine Zwerink- Nijlunsing. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen (( 040 - 253 93 19 ). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij de Rabobank  in Oerle 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 
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E. info@reprof.nl 

Verschijningsdata 2014 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 06-01-2014  4 (22-01-2014) 

2 04-02-2014  8 (19-02-2014) 

3 05-03-2014  12 (19-03-2014) 

4 30-03-2014  16 (15-04-2014) 

5 28-04-2014  20 (14-05-2014) 

6 27-05-2014  24 (11-06-2014) 
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jan1.joosten@kpnplanet.nl

De kerststal staat er weer voor de 12e keer 
 
Op 22 december, dan is het zover. 
De kerststal op ‘t Gement in Zandoerle is dan weer 
te bezichtigen. 
Een mooie gelegenheid om even heen te kuieren zo 
na het eten of om met bezoek gezellig een rondje 
naar toe te wandelen. 
Uiteraard is er weer de mogelijkheid om een kaarsje 
te laten branden. 
 
De kerststal is open van 22 december tot en met 
Driekoningen 6 januari van 9.00 tot 21.00 uur. 
 
Wij wensen u fijne dagen, een goed uiteinde en 
graag tot ziens bij de kerststal. 
 
Buurtvereniging Zandoerle. 

Voorzitter legt functie neer Oorkonde 

Voorzitter Koers van Oers  
legt functie neer 
Eind september 2013 kondigde Kitty Tholen aan, 
haar bestuursfunctie als voorzitter van de Stichting 
Koers van Oers neer te willen leggen. Als vrijwilliger 
van het eerste uur heeft zij zich meer dan 20 jaar 
ingezet voor het Oerse nieuwsblad. Ze begon in 
1992 met slechts 2 collega’s als redactielid van het 
toen nog zeer onregelmatig verschijnende wijkblad 
Koers van Oers. Gedrieeën verzorgden zij het typen, 
stencilwerk, ‘rapen’, nieten, etc. In december 2000 
werd ze benoemd als voorzitter en deze functie 
heeft zij bijna 13 jaar lang met overgave vervuld. 
Naast het voorzitterschap vulde zij tal van andere 
taken; zo controleerde ze iedere uitgave van de 
Koers op spel- en stijlfouten, ze verzorgde 
interviews, informeerde ons over de 
parochieberichten, schreef gedichten en 
vertegenwoordigde ze de Stichting Koers van Oers 
naar diverse instanties. 
Kitty heeft er voor gekozen, nu zij uit Zandoerle 
verhuisd is, om een minder actieve rol binnen de 
Stichtig te gaan vervullen. Ze zal betrokken blijven 
bij het schrijven van de rubriek ‘Advertentie in de 
spotlight’ en het redigeren van de Parochieberichten. 
De redactie is Kitty zeer dankbaar voor haar enorme 
inzet en het enthousiasme waarmee ze haar functie 
als voorzitter heeft uitgeoefend. 
Gelukkig hebben we tijdens de redactievergadering 
van 31 oktober jl. een nieuwe voorzitter bereid 
gevonden de functie te bekleden.  
Milja de Jong – Du Puy heeft per 1 november jl. het 
stokje overgenomen van Kitty en daarmee maakt zij 
het bestuur van de Stichting Koers van Oers weer 
compleet. We wensen haar natuurlijk veel succes in 
haar functie als voorzitter! 

Kerststal Zandoerle 
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Opbrengst collecte Multiple Sclerose 
 
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds 
is het mooie bedrag van € 3665 in Veldhoven, met 
54 collectanten opgehaald. 
 
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald 
blijft het Nationaal MS Fonds  zich inzetten voor 
onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van 
leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen 
met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en 
vrijwilligers.  
 
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit 
jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, 
hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant 
gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 
5057 te Maassluis! 
 
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar 
ondersteunen als collectant? Neem contact op met 
Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl 

Afhalen kaarten RaboNederpop 2014 
 
De kaarten voor RaboNederpop 2014 zijn gedrukt! 
Alle mensen die kaarten besteld hebben via de 
Rabobank kortingsactie kunnen de bestelde kaarten 
nog voor de feestdagen in huis te hebben! 
Het afhalen van de kaarten is mogelijk: 
 
Wintelre: 
in de foyer van de Rosdoek op dinsdag 17 december 
tussen 18.30 en 20.00 uur en op woensdag 18 
december tussen 20.00 en 21.30 uur. 
 
Oerle: 
In d’Ouw School op dinsdag 17 december tussen 
19.00 en 21.00 uur en op donderdag 19 december 
tussen 19.00 en 21.00 uur. 
 
Beide avonden bieden u ook de gelegenheid (extra) 
kaarten aan te schaffen. 
Misschien een leuk en origineel cadeau idee voor 
onder de kerstboom? 
 
Organisatie RaboNederpop2014 

Afhalen kaarten Nederpop Opbrengst MS collecte 

Drummers gezocht m/v 

Bij Art4U popafdeling Veldhoven, worden  
2 drummers gezocht om de bandformaties compleet 
te maken (genre pop/rock covers).  
Een drummer in de leeftijd 12-16 jaar* en een 
andere drummer in de leeftijd 15-19 jaar**. 
Een ieder die graag in een band wil drummen en 
zich geroepen voelt om de formatie compleet te 
maken kan zich aanmelden. Dus wil je je wekelijks 
lekker uitleven in de muziek meld je dan aan! Een 
jaarlijks spetterende activiteit is o.a. het optreden 
met de band op het Welons Festival in Wintelre en 
een gegarandeerd optreden in Muziekcafé Lokaal 8. 
 
Onder leiding van docentcoach ROLF VERBAANT 
wordt wekelijks vol inspiratie en enthousiasme een 
uur gerepeteerd op *dinsdag 19:50 uur en op 
**donderdag 16:45 uur in de muziekschool aan de 
Bossebaan 60 in Veldhoven. 
 
Meld je aan via www.art4u-kunsteducatie.nl ofwel 
telefonisch 040-2533522 



4 

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 

In de winter bestrijden wij al meer dan 35 jaar de 
gladheid op fietspaden in Eindhoven en in Veldhoven 
doen we dit zo’n 15 jaar.  
We helpen de gemeentelijke brandweer bij storm en 
brand. 
Voor particulieren maken we grondwerk groot en 
klein zoals bouwputten maken, tuinen spitten, 
bomen planten en rooien en uitgraven voor erf 
verhardingen.  

Een mooi project was het munitievrij maken van 
Meerhoven, industrieterrein Habraken en Oerle-Zuid, 
samen met Heijmans explosieven. 

Voor munitie vrijmaken, moet je minimaal 
basiskennis van opsporen munitie hebben. 
Momenteel werken we alleen met ZZP ers. 

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: 

Aan de Vooraard 24 in Oerle is Loon- en 
grondverzetbedrijf Gebr. Schoonen gevestigd. 
Theo en Marijn Schoonen zijn de eigenaars. Zij 
hebben dit bedrijf in 1993 van vader over genomen, 
die in 1959 vanuit Zeelst hier zijn bedrijf gevestigd 
heeft. 
Hij had een loon- en dorsbedrijf, dat hij samen met 
zijn vrouw in 1952 in Zeelst startte. 
Aangezien dat de grond van de boeren uit 
Veldhoven en Eindhoven plaats heeft moeten maken 
voor woningbouw en industrie, zijn onze 
werkzaamheden veranderd. 
Momenteel worden de werkzaamheden verricht in 
het agrarisch- cultuurtechnisch werk, wegenbouw en 
aannemerij. 

Advertentie in de spotlight 
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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 

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 

Ik zelf doe aan al dit soort dagen nog maar 
mondjesmaat mee. 
Natuurlijk brand ik wel meer kaarsjes dan door het 
jaar heen, maar verder kijk ik voornamelijk uit naar 
de allerlaatste uren van dit jaar, omdat ik dan denk 
aan het nieuwe dat weer voor ons ligt. 
Een jaar misschien dat mooier wordt dan wat het is 
geweest. 
Een jaar vol beloftes en hoop op mooie tijden. 
In elk geval een periode waarin de dagen weer gaan 
lengen en de lente langzaam maar zeker weer in het 
vooruitzicht komt. 
En dat is waar ik zelf voornamelijk naar uitkijk … de 
lente! 
Natuurlijk de herfst is mooi en de winter kan er 
sprookjesachtig uitzien, maar voor mij is het nog 
steeds de lente die mijn hart warmer maakt en dus 
kan zij niet snel genoeg komen. 
 
Toch wil ik niemand de bijzonderheden van de 
maand december ontnemen en daarom wens ik een 
ieder bij deze heel fijne kerstdagen en een erg 
gezellige jaarwisseling. 
We zien elkaar dan terug in het nieuwe jaar, 
waarvan ik hoop dat het voor een ieder in elk geval 
heel mooi mag beginnen. 
 
Thea. 

De laatste weken van het jaar zijn aangebroken. 
Sinterklaas heeft zijn verjaardag al weer gevierd en 
is terug naar zijn eigen stek. 
Hoe oud zou die goede man trouwens intussen al 
zijn?  
Dat is iets dat ik me al jaren afvraag en een echt 
duidelijk antwoord heb ik er nooit op gekregen. Maar 
oud is hij, dat is een ding dat zeker is, want zelfs 
onze ouders en grootouders kenden hem al. 
  
De Kerstman (ook al zo’n oude baas) heeft intussen 
zijn rendieren alweer van stal gehaald en oefent elke 
dag om zijn dieren met de Kerst zelf in optimale 
conditie te hebben. 
Ooit ben ik trouwens bij hem op bezoek geweest, 
toen ik tijdens een van onze reizen bij hem in de 
buurt was. Ik trof het natuurlijk dat ik in de maand 
juni daar was, want rond deze tijd zou ik hem zeker 
niet thuis hebben getroffen. 
 
Jammer alleen voor de Kerstman, dat hem bij ons 
hier niet altijd een officiële intocht te wachten staat, 
maar ik weet zeker dat vele mensen blij zullen zijn 
met hem en zijn slee vol cadeautjes. 
In Nieuw-Zeeland heb ik trouwens wel eens zo’n 
intocht meegemaakt en dat was heel grappig, want 
Kerst valt in Nieuw-Zeeland wel in de warmste 
periode van het jaar. 
 
Het zal ook weer druk worden bij de 
kerstboomverkopers, want nog steeds willen 
mensen in deze tijd een boom met lichtjes en 
versiering daarin. En hier en daar worden ook 
verlichte bomen buiten gezet. Dat vind ik trouwens 
wel een leuk gezicht hoor en soms zelfs handig bij 
het uitlaten van de hond ’s avonds. 
Ook vele tafels zullen weer rijkelijk bedekt zijn met 
allerlei heerlijke en uitzonderlijke gerechten. 
 
 

Overpeinzingen 
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Nieuwe vieringtijden in alle kerken  
na 1 januari 2014 
 
Zaterdagavond 19.00 uur St. Jan de Doperkerk 
Zaterdagavond 19.00 uur H. Lambertuskerk 
Zondagochtend 9.30 uur H. Caeciliakerk 
Zondagochtend 9.30 uur H. Willibrorduskerk 
Zondagochtend 11.00 uur H. Lambertuskerk 
Zondagochtend 11.00 uur H. Jozefkerk 
iedere 1e, 3e en 5e zondag van de maand 
 
Zondagochtend 11.00 uur St. Maartenkerk 
iedere 2e en 4e zondag van de maand 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
 
Weekeinde van 21 - 22 december:  
 4e zondag van de Advent 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
     14.00 uur: Kerstconcert Harmonie St. Cecilia 
 
Kerstmis: 23, 24 – 25 december: 
di  19.00 uur: Eucharistieviering  

 met pater Malaka (The Unity) 
     21.00 uur: Nachtmis: Eucharistieviering  

 met pater Malaka (Convocamus) 
wo  9.00 uur: Kerstmis: Eucharistieviering  

 met pastor J. van Doorn  
 (Convocamus)  

do: 2e Kerstdag: geen viering in deze kerk 
   en in H. Caeciliakerk,  
 10.30 uur: wel in de H. Lambertuskerk 
 
Weekeinde van 28 - 29 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka

 (Convocamus) 
 
Oudjaar: 
di  19.00 uur: Eucharistieviering  

 met pater Malaka (The Unity) 
 
Nieuwjaar: 
Woensdag: Géén viering in deze kerk; 
  10.30 uur: wel in de H. Caeciliakerk,   

 Dorpstraat 18 
 
Attentie: 
Na 1 januari zijn er in deze kerk uitsluitend 
vieringen op zaterdagavond om 19.00 uur!! 
 
Zaterdag 4 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering  

 met pastor J. van Doorn 
 
Zaterdag 11 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering  

 met pastor J. van Doorn 
 
Zaterdag 18 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering  

 met pastor J. van Doorn 

De parochie 

In Memoriam: Jan Geerts 
 
Op 67 jarige leeftijd is na een 
moedig gedragen ziekte Jan Geerts 
overleden. Hij was bij velen bekend 
als een werker achter de schermen, 
die niet om aandacht schreeuwde 
maar wel rustig zijn advies 
uitbracht.  
In 1992 werd hij in het 
parochiebestuur gevraagd om de organisatie voor 
het 50 jarig priesterfeest van Pastoor Vekemans 
mee op poten te zetten. De pastoor noemde Jan 
“zoon” en omgekeerd zei Jan tegen hem “vader”. 
Het was dus niet vreemd dat Jan na de dood van de 
pastoor met Kerstmis 2002 benoemd werd als één 
van de executeurs testamentair en dat hij nadien bij 
de fusie, namens het toenmalige parochiebestuur, 
lid werd van de Raad van Toezicht van de  
St. Pastoor Vekemansfonds.   
Jan zette voor de parochiebijdrage alle gegevens 
vanuit de kaartenbakken om naar een 
computerbestand, waarmee de penningmeester toen 
ook zijn automatische incasso voor veel parochianen 
kon regelen.  
St. Jan de Doper is nog altijd de enige groep die 
binnen de Christus Koningparochie een eigen 
incassosysteem heeft.  
Voor de fusie naar de parochie H. Drie-eenheid in 
2004 heeft hij samen met Chris Raijmakers op 
bestuurlijk en financieel terrein de paden verkend en 
wel degelijk rekening gehouden met de Oerse 
gevoelens hierover. Na de fusie ontstond een 
overkoepelend bestuur vanuit de drie samengegane 
parochies en bleef Jan op zijn post in de 
Beheercommissie, die waakt over kerk, kerkhof en 
pastorie. 
Voor het kerkhof liet Jan alle graven via GPS in kaart 
brengen, zodat zijn zwager Cor nu met een actueel 
bestand kan werken. Ondanks zijn ziekte bleef hij 
geïnteresseerd in de Oerse zaken en het ontstaan 
van de nieuwe parochie Christus Koning.  
Op 28 november werd in een volle kerk en 
dorpscentrum afscheid van Jan genomen in een 
viering voorgegaan door Pater Malaka, die voor Jan 
de cirkel rondmaakte met zijn komst vanuit India 
naar de Oerse pastorie.  
Wij zijn Jan dankbaar voor zijn ruim 20 jarige inzet 
voor de St. Jan de Doperparochiegemeenschap. 
 
Alexa 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
* Lars Waarma  
* Thijn van Diessen 

Overleden: 
† Jan Geerts, 67 jr. 
 
Pastores: 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78 78 923 b.g.g. ( 040 - 253 22 26 
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl 
Pater S.R. Malaka,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.  
( 040 – 205 13 50 b.g.g. ( 040 - 253 22 26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253 22 26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205 24 80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205 32 66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205 25 47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

Het St. Janskoor zoekt dringend nieuwe leden! 
Het aantal koorleden is helaas te beperkt om de 
vieringen op te luisteren, daardoor is er momenteel 
een time out bij het koor. Het ligt in de bedoeling 
dat zij in de toekomst iedere 3e zaterdag van de 
maand zingen, zodra zich nieuwe koorleden hebben 
gemeld. Aanmelden kan bij dirigent  
Kees van Kampen: 040 – 205 52 30.  

Startviering 24 november  
Parochie Christus Koning 
Op het Hoogfeest van Christus Koning werd in een 
volle H. Lambertuskerk in Meerveldhoven de officiële 
startviering van de nieuwe parochie gehouden. Een 
120 personen tellend koor, samengesteld uit alle 
koren, liet zich duidelijk en fraai horen. Drie gildes 
gingen vooraf  in de intochtprocessie.  
De Eucharistieviering werd voorgegaan door  
Dr. C. van den Hout, Vicaris Generaal en de  
pastores: R. Wilmink, waarnemend pastoor,  
W. Jenniskens, J. van Doorn, S.R. Malaka,  
Myriam Schoutsen, past.werker.  
Door de vice voorzitter van het parochiebestuur 
werd het decreet van de bisschop tot oprichting van 
de parochie voorgelezen. In de toespraak van de 
vicaris en ook van waarnemend pastoor Wilmink 
werd ook stilgestaan bij het feit dat deze fusie niet 
alleen maar blijheid en eenheid kende, maar ook 
tegenstanders die moeite hadden met de hele gang 
van zaken. Toch blijft men hopen dat er voor allen 
een plek is in het grote geheel. Aan het slot van de 
viering werd massaal het lied “Aan U, o Koning der 
eeuwen” meegezongen. Het gilde bracht voor de 
kerk nog een vendelgroet en trok naar “de Ligt” 
waarvoor allen nog koffie met broodjes te wachten 
stond. Het was nog een plezierig ontmoeten van 
heel veel parochianen uit alle wijken van Veldhoven. 
 
 
Kerstconcert Harmonie St. Cecilia – Oerle 
Op zondag 22 december verzorgt Harmonie  
St. Cecilia weer het jaarlijkse kerstconcert. 
Na een geslaagde kerstopening/markt van het plein 
vorig jaar, wordt weer gekozen voor de kerstsfeer 
die dan aanwezig is in de St. Jan de Doperkerk.  
De voorbereiding, in de vorm van het goed 
uitvoeren van een mooi en gevarieerd 
muziekprogramma, is al in volle gang. Er moet nog 
wel e.e.a. aan geschaafd worden, maar op het 
moment dat het concert plaatsvindt kunt u getuige 
zijn van een sfeervol en goed uitgevoerd 
kerstconcert.  
Het concert begint om 14.00 uur en u kunt dan 
genieten van wat blazers en drummers u aan 
kerstnummers in deze fraaie akoestiek weten te 
bieden. Wees op tijd aanwezig!  
 

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
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Trekkingsuitslag 2013 
 
Onderstaand vindt u de winnende lotnummers van 
de Grote Clubactie 2013. De trekking is verricht op 
28 november 2013 door notaris J.A.H.G. van Tuijl.  
 
HOOFDPRIJZEN 
1e prijs  € 100.000,-  belastingvrij 2579319  
 
2e prijs  € 10.000,-  belastingvrij  2703848  
  
OVERIGE PRIJZEN 
3e prijs Reischeque luxe campingvakantie naar 
keuze met Eurocamp t.w.v. € 2.500,- 360702  
 
4e t/m 8e prijs  
Verblijf in de Dordogne (Frankrijk) in een 
vakantiehuis van Topic Travel t.w.v. € 1.500,-  
24980   76813   842450   2039399   2583642  
 
9e t/m 11e prijs  
Reischeque luxe campingvakantie met Eurocamp 
naar keuze t.w.v. € 750,-  
997860 2196097 2345046 
 
12e t/m 19e prijs  
Waardebon voor een Beick fiets t.w.v. € 600,- 
8452 146698 450382 2289977  
2558732 2593068 2723348 3213892  
 
Zie voor de overige prijzen de website van de  
Grote Clubactie www.clubactie.nl 

Zondag 29 december laatste zondagviering in 
de kerk met Convocamus in St. Jan de Doper 
Sinds 2004, met de sluiting van de H. Geestkerk, is 
het parochiekoor Convocamus een welkome 
aanvulling geweest in de vieringen op de 2e, 3e en 
5e zondag van de maand. Na Nieuwjaar komen de 
zondagvieringen in de St, Jan te vervallen en zal 
Convocamus op de zondagen verhuizen naar half 10 
in de H. Caeciliakerk. Wij zijn hen dankbaar dat zij 
in de afgelopen 9½ jaar zo enthousiast de vele 
vieringen met meerdere misrepertoires hebben 
opgeluisterd. 
Gelukkig zijn zij ook gehecht aan de St. Jan de 
Doperkerk én de Oerse parochianen en blijven zij 
hen trouw op iedere 2e zaterdag van de maand! Wij 
wensen hen volgend jaar op zondag een goed 
gehoor in de H. Caeciliakerk. 
Deze laatste zondag willen we niet zo maar voorbij 
laten gaan en hebben een aardigheidje in petto, 
maar piekeren momenteel nog een beetje over de 
juiste invulling. Uw aanwezigheid in deze laatste 
zondagviering wordt erg op prijs gesteld.  
 
St. Janskoor zoekt leden! 
Ja, u leest het goed, er is nog kerkelijk leven in 
Oerle,al loopt het op z’n eind. 
Ik heb zo’n zes jaar het St. Janskoor mogen leiden 
en ben daarmee in september van dit jaar tijdelijk 
gestopt door een tekort aan zangers en in 
afwachting van de gevolgen die de parochiefusie 
teweeg zou brengen. 
We weten nu dat de St. Jan’s kerk nog een tijd open 
blijft en ook dat we uitsluitend op de zaterdagen 
diensten zullen houden. Kort en goed betekent dat: 
één zaterdag met Unity, één met Convocamus en 
misschien dan één met het St. Janskoor. 
Dit zou natuurlijk wel een mooie verscheidenheid 
zijn aan stijlen, want de drie koren verschillen nogal 
van elkaar in programmatisch opzicht. 
Er valt dus (kerkelijk muzikaal) wat te kiezen! Wat 
mij betreft gaan we door met onze Taizé liederen, 
gezangen uit Nederlandse liedbundels en zo nu en 
dan zou gregoriaans ook geweldig mooi klinken in 
de St Jan de Doper. 
Het St. Janskoor verwelkomt dus van harte de 
zangers die hun spiritualiteit, ondanks alles, willen 
blijven beleven in de muziek. Wij zijn benieuwd! 
Belangstellenden kunnen me vinden onder nummer 
205 52 30. 
Kees van Kampen. 

Uitslag Grote Clubactie 
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Al 42 jaar Donateursavonden bij  
Nieuwe Levenskracht Veldhoven. 
 
Stichting “Nieuwe Levenskracht” Veldhoven 
organiseert al 42 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 
om hun voorstelling ook in Veldhoven te 
spelen. We weten, dat het publiek graag een 
leuke klucht of blijspel ziet en hier willen we 
dan ook graag gehoor aan geven. 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2014 
speelt ‘Theater ‘t Ros’ uit Knegsel het komisch 
Volksstuk ‘D’n Achterum’ geschreven door 
René Gijbels. 
Afgelopen jaren zijn we er telkens in geslaagd een 
stuk van de bovenste plank voor de 
belangstellenden in de Schalm te krijgen. 
Het toneelgezelschap ‘Theater ‘t Ros’ staat tot ver in 
de omtrek bekend van de geweldige 
toneelvoorstellingen en heeft genoemd stuk 
afgelopen seizoen zes keer in Knegsel gespeeld, 
steeds voor uitverkochte zalen. 
 
Korte inhoud “D’ n Achterum” 
Twee buurgezinnen kunnen het goed met elkaar 
vinden. Ze wonen al vele jaren naast elkaar in een 
eenvoudige straat. Tussen hun huizen loopt een 
steegje. 
Beide koppels gebruiken het als hun achterom. Dat 
gebeurde jarenlang zonder problemen. Tot de 
mannen, na een avondje doorzakken, een discussie 
inzetten over de grenzen van hun eigendom. 
Gevolg: er ontstaat een gebekvecht dat van kwaad 
naar erger gaat. 

Donateursavonden SNL 

Ben je benieuwd hoe dat afloopt ?? Wij kunnen je 
verzekeren dat je van deze avond tot het laatste 
moment kunt genieten, met andere woorden, een 
avond die je niet mag missen. 
 
Noteer in uw agenda alvast donderdag 30 en vrijdag 
31 januari 2014. De voorstellingen beginnen dan om 
20.00 uur en de kaarten kunnen vanaf 2 januari a.s. 
worden afgehaald bij: 
Mia van den Wildenberg, Sint Janstraat 21a 
André van den Boogaard, Berkt 54 
 
Donateurs van Nieuwe Levenskracht Veldhoven 
kunnen 2 kaarten afhalen en betalen een kleine 
bijdrage van € 4.00 per kaart, 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 

Foto: archief Theater ‘t Ros 
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‘Geen vluchten na elven!’ 

Teken de petitie GEEN VLUCHTEN NA 
ELVEN 
Aan de ondersteuners van het Platform de  
10 geboden voor Eindhoven Airport 
 
Geachte meneer, mevrouw, 
 
Het concept-Luchthavenbesluit, waarover wij u 
eerder bericht hebben, heeft ertoe geleid dat er een 
nieuwe actiegroep opgericht is, die zich specifiek 
richt op de openingstijden van Eindhoven Airport. 
Het Luchthavenbesluit wil die openingstijden nog 
verder oprekken dan Alders al wilde (en dat was al 
teveel). De nieuwe actiegroep Geen Vluchten Na 
Elven heeft de steun van ons Platform en van de 
BOW. 
 
Tot de werkzaamheden van de nieuwe actiegroep 
behoort een petitie 
 
http://www.petities24.com/geen_vluchten_na_elven  
 
en een website www.geenvluchtennaelven.nl 
 
Wij willen u oproepen om zo snel mogelijk uw 
handtekening onder deze petitie te zetten. En wilt u 
er alstublieft op alle mogelijke manieren voor zorgen 
dat ook andere mensen uit uw omgeving tekenen? 
Mondeling, via Twitter, Facebook, wijkblad, 
enzovoort. Het is van groot belang dat de petitie 
slaagt! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bernard Gerard 
040-2454879 
bjmgerard@gmail.com 
 
PS: Het is ook van groot belang dat zoveel mogelijk 
mensen overlast door vliegtuigen blijven melden! 
Blijf dat doen, bijvoorbeeld via 
www.de10gebodenvoorea.nl , het versterkt onze 
positie aan de Alderstafel enorm! 

Op de middelbare school 

Hallo Oerle, 
Wij zijn Micaela en Cristiana. 
We werden gevraagd om een stukje in de 
Koers van Oers te schrijven over: hoe het gaat 
op de middelbare school. 
  
De voorbereiding voor de middelbare 
Boeken kaften, materialen kopen zoals een  
geo-driehoek, een passer, etui noem maar op. Dat is 
allemaal erg leuk. Wees wel voorzichtig met je 
boeken, want je moet ze aan het eind van het jaar 
inleveren, als het niet in orde is krijg je een boete.   
  
De eerste dag op het Sondervick 
De eerste dag op het Sondervick was begonnen. 
Natuurlijk was het niet meteen een hele dag les, we 
kregen alleen een kennismaking met je nieuwe klas 
en je mentor. Het was wel wat wennen op de 
middelbare want het Sondervick heeft 6 gebouwen 
en dus meer kinderen dan op een basisschool, dus 
heb je al gauw nieuwe vrienden, vriendinnen 
gemaakt. In elke klas hangt een leuk sfeertje omdat 
je op het begin van het jaar een pestcontract moest 
ondertekenen. 
  
Huiswerk 
Je hebt meer huiswerk op de middelbare school. Dus 
bereid je er op voor dat je goed moet plannen 
anders mis je bijvoorbeeld een verjaardag omdat jij 
nog huiswerk moest maken. 
  
Tot slot is het een hele grote leuke gezellige school. 
  
Groetjes, Micaela en Cristiana 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

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) 

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen, etc. beschreven. 
Bij een juiste invulling vind je in de grijze vakken 
van boven naar beneden de naam van een familie 
die in Oers woont of heeft gewoond.   
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl. 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto’s wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken.  
Hoe vaker je meedoet hoe groter de kans! 
 
De oplossing van Crypto 2 was: Sanders.  
De inzenders met de juiste oplossing zijn:  
Tonnie Antonis, Annie Eliéns, Annie Stemerdink, 
Anouk van der Velden, Ria Verbaant en  
Marion de Vooght.  

 
1. Mieke en Tinus klinken als twee partijen (6) 
2. Dit dorpsblad zit in de goede richting (5) 
3. Een man en een vrouw die samen ontwerpen (7) 
4. Waar kapiteins halt houden om te tanken (12) 
5. De schilder van koeien is een palindroom (5) 
6. De jongste van Jo en Ans mag het weten (5) 
7. Cis de houthakker (6) 
8. Mevrouw Renders is in haar element in een 

Koreaanse auto (6) 

Leiding bij Scouting SSK? 
Iets voor jou! 
 
Scouting Sint Stanislaus Kostka is de oudste en 
grootste scoutinggroep uit Veldhoven met meer dan 
150 leden. Onze scoutinggroep draait volledig op 
basis van vrijwilligers, en daar zijn we naar op zoek 
zodat we nog meer jeugdleden de tijd van hun leven 
kunnen geven.  
 
Ontdek Scouting  
Dankzij onze enthousiaste leiding hebben alle  
150 leden van onze scoutinggroep elk weekend weer 
een fantastische tijd. Als leiding ben je gezamenlijk 
verantwoordelijk om een leuk programma te 
verzinnen en dit natuurlijk ook uit te voeren met de 
kinderen.  
 
Ben je geïnteresseerd, laat het ons weten.  
Heb je zelf geen scoutingervaring?  
Geen probleem, daar word je bij geholpen door je 
mede-leiding en groepsbegeleiders.  
 
Laat je uitdagen en kom bij de Scouting!  
Kijk voor meer informatie op onze website.  
www.scoutingssk.nl  
info@scoutingssk.nl  
06-48424932  
 
Blokhut t Gurke  
(in het Oeienbos)  
Knegselseweg 101 Veldhoven  
 
Laat je uitdagen! 

Crypto Oers, puzzel 3 

1                     

2                    

3                      
4                            
5                    

6                    

7                     

8                     

Leiding iets voor jou? 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Kinderen, buren en vrienden  
Als u (klein)kinderen heeft kunnen zij samen met u 
de boodschappen doen of een klein klusje in huis of 
tuin. Ook kunt u samen met de buren of vrienden 
een activiteit ondernemen. Immers samen iets doen 
kan zoveel leuker zijn dan alleen. Echter, u wilt uw 
kinderen, buren of vrienden niet altijd vragen. Ze 
hebben het al druk genoeg met hun eigen leven en 
gezin. Wie kan u dan helpen?  
Het kan zijn dat uw kinderen, buren of vrienden het 
best leuk vinden om samen met u iets te gaan doen. 
Dan is het helemaal niet erg om ze om hulp te 
vragen. Probeer het eens! U kunt bijvoorbeeld 
voorstellen om eerst samen koffie te drinken en dan 
naar de supermarkt of activiteit te gaan.  
 
Vrijwilligers 
Er zijn en komen diverse wijzigingen vanuit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
Misschien heeft u daar vragen over. U vindt het 
wellicht fijner om de buurvrouw, kinderen of andere 
directe naasten te vragen u daarbij te helpen. Maar 
u kunt ook aan vrijwilligers denken. Binnen 
Veldhoven en Oerle zijn veel vrijwilligers actief die 
een aanvulling kunnen zijn op de hulp die u van uw 
kinderen, familie, buren of kennissen ontvangt. Zo 
kan een vrijwilliger met u een wandeling gaan 
maken. Ook kunt u deelnemen aan activiteiten die 
georganiseerd worden door de 
zorgvrijwilligersorganisaties zoals Zonnebloem, 
Stichting Nieuwe Levenskracht, Rode Kruis, KBO, 
PVGE of de buurtvereniging. En natuurlijk bent u 
iedere woensdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur 
van harte welkom in d’Ouw School voor een kopje 
koffie of thee met de wijkzusters Berry en Vivian.  
 

Wat heeft u nodig om op een 
prettige manier zelfstandig te 
kunnen functioneren.  
 
In het vorige artikel heeft u kunnen lezen over de 
mogelijkheden om uw woning klaar te maken voor 
de toekomst. Dit artikel gaat in op het comfortabel 
kunnen leven in uw eigen omgeving.  
Wat betekent het voor u om te kunnen wonen in de 
omgeving waar u het merendeel van uw leven 
gewoond hebt? Voor veel mensen is dit van grote 
waarde. Een bekend huis, de weg naar de kapper 
weet u blindelings en de buren kent u al jaren. Als 
het dan wat minder gaat en er allerlei veranderingen 
op u afkomen, wat zou u dan zelf willen? Wat als u 
beslist in uw eigen woning te blijven? Door 
aanpassingen in uw woning kunt u ervoor zorgen 
dat het haalbaar is. Wat heeft u nog meer nodig? 
Wie helpt u met de boodschappen, gaat er met u op 
uit om naar een activiteit, of gaat met u mee naar 
uw huisarts of ziekenhuis? 
 
Welzijn 
Kinderen, buren, vrienden, bekenden, vrijwilligers, 
zorgprofessionals, welzijnsprofessionals en de 
gemeentelijke WMO-medewerkers kunnen samen 
met u bekijken wat u nodig hebt om in uw eigen 
woning te kunnen blijven wonen. Voor sommige 
mensen betekent dat een kleine aanpassing zoals 
het verwijderen van een vloerkleedje of een beugel 
bij het sanitair. Voor anderen kunnen deze 
aanpassingen verstrekkende gevolgen hebben zoals 
de slaapkamer op een andere plaats in huis.  
Welk invloed heeft het bijvoorbeeld als u niet meer 
goed kunt fietsen of autorijden? Dit kan grote 
gevolgen hebben voor uw zelfstandigheid. Wat kunt 
u dan doen om toch op een fijne manier verder te 
leven? Heeft u voldoende om handen? Ziet u 
voldoende mensen voor een praatje of heeft u 
misschien behoefte aan gezelschap en gezelligheid? 
Vragen die allemaal te maken hebben met welzijn 
en hoe prettig u zich voelt.  
 

Wijkzuster in Oerle 

Berry de Lepper en Vivian Olislagers,  
wijkzusters in Oerle. Wij zijn bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op  
( 040-230 84 08 en via 
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl.  
 
Onze hulp en advies zijn 
gratis (zonder indicatie en 
zonder kosten).  
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De komende kerstperiode is Chant’Oers weer op 
verschillende plekken te beluisteren. 
Er wordt hard gewerkt aan een uitgebreid 
kerstrepertoire. 
U bent natuurlijk van harte welkom! 
 
Donderdag 19 december om 19.30 uur 
Kerstoptreden bij de Zusters van Barmhartigheid 
Huize Glorieux, Geldropseweg 170 in Eindhoven 
Gratis toegang 
 
Dinsdag 24 december om 23.00 uur 
Nachtmis in de Immanuelkerk 
Teullandstraat 1, Veldhoven 

Chant’Oers Kerstmis 2013 Hulp en advies 
Bij veel van bovengenoemde organisaties kunt u 
terecht voor een huisbezoek van een van de 
vrijwilligers. De vrijwilliger komt bij u op bezoek 
voor een praatje of om iets te ondernemen dat u 
samen leuk vindt. Er zijn ook organisaties die 
maatjes koppelen (o.a. project goed voor elkaar), 
vrijwilligers ter ontlasting van de mantelzorg 
(Vrijwillige Thuis Zorg) of u kunt, eventueel met 
hulp van uw kinderen, digitaal een vraag stellen op 
www.zorgvoorelkaar.nl.  
 
Mocht het zijn dat u er niet uitkomt, dan kunt u 
altijd terecht bij de wijkzusters Berry en Vivian.  
Zij zijn per e-mail bereikbaar via 
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl en op werkdagen van 
9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer  
( 040 – 230 84 08. Hun voorlichting en advies zijn 
gratis (zonder indicatie en zonder kosten).  
 
 
Maar u kunt ook terecht bij  
Stichting Welzijn Ouderen (SWOVE) op 
telefoonnummer ( 040-254 00 66. 



14 

Het interview 

‘Trainen en goed presteren 
tijdens de wedstrijd’ 

 
Bluenote’s Akemi at Kentfield. Roepnaam 
Akemi. Deze tweejarige schoonheid uit 
Amerika haalde Michel van der Kruijssen begin 
dit jaar af op Schiphol. Ooit hoopt hij met deze 
blauwe whippet Nederlands kampioen te 
worden. 
Door Ad Adriaans 
 
Akemi is een van de vijf whippets van Michel van de 
Kruijssen. Regelmatig zie je hem met dit 
gestroomlijnde vijftal lopen of fietsen in Oerle. Op de 
avond van het interview ligt Akemi languit te luieren 
op de schoot van de schoonzoon van Michel. Het 
beeld bevestigt de uitspraak van dochter Angelique: 
“Binnen zijn ze lui als je ze buiten goed uitlaat. Maar 
op de wedstrijdbaan zijn ze explosief.” 
 
Stamboom 
De familie Van der Kruijssen verhuisde in 1997 van 
Eindhoven naar Oerle. Michel heeft al vanaf zijn 
elfde jaar honden. “Vroeger hield ik Cocker Spaniels. 
Toen ik het eenmaal kon betalen ben ik overgestapt 
op de whippet. Dat was in 1978. Ik was verkocht 
toen ik zag welke snelheid die honden kunnen 
ontwikkelen.” In die tijd ging Michel vaak kijken 
naar wedstrijden bij de Sonse Eindhovense 
Windhonden Renvereniging. In 1985 kocht hij zijn 
eerste whippet met stamboom. “Dat is heel 
belangrijk voor de sport, want zonder stamboom en 
renlicentie mag je niet meedoen aan wedstrijden.” 

Toen ze met deze hond op de training verschenen 
bleek dit een talent te zijn. Angelique: “Zij liep de 
eerste keer al een geweldige tijd, zo zeiden kenners 
toen.” Uiteindelijk won de familie vele prijzen met 
deze viervoeter. 
 
Ren- en gezinshond 
Een whippet weegt ongeveer twaalf kilo. De 
schofthoogte van een reu is ongeveer 51 centimeter, 
en die van een teef is 49 centimeter. De hond 
bereikt in enkele seconden een snelheid van 55 
kilometer per uur. De whippet is een ren- en 
gezinshond. Michel heeft inmiddels vijf whippets, 
maar het zijn er ook wel eens zeven geweest. “Mijn 
eerste whippet was een teefje, en die was zo 
aanhankelijk. Sindsdien heb ik daarom altijd teefjes 
genomen. Ze worden gemiddeld zo’n veertien jaar 
en we houden ze tot ze dood gaan. Ze lopen het 
hardst tussen het tweede en zesde jaar, maar ze 
mogen aan wedstrijden deelnemen vanaf het eerste 
jaar tot ze acht worden. Daarna krijgen ze geen 
renlicentie meer. Zodra we zien dat ze niet meer 
meekunnen in de wedstrijd, stoppen we er ook 
mee.” 
 
Warmtedekentje 
Deze windhonden hebben wel meer beweging nodig 
dan de gemiddelde hond. Het wedstrijdseizoen loopt 
van april tot half november. Momenteel is het dus 
een rustige tijd en worden ze ´s morgens 30 à 45 
minuten uitgelaten en ’s avonds een uurtje. Als het 
vriest krijgen de dames een warmtedekentje om en 
worden ze korter uitgelaten. Gedurende het seizoen 
kan aan zo’n tien wedstrijden worden deelgenomen. 
De familie kiest er doorgaans voor aan een zevental 
krachtmetingen mee te doen. “Na een wedstrijd 
heeft de hond rust nodig. Wij vinden dat de honden 
niet elke week een wedstrijd kunnen lopen.  

Michel van de Kruijssen met z’n 5 whippets. 
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

De wedstrijden zijn er wel, maar we vinden het niet 
verantwoord”, legt Angelique uit. 
In de aanloop naar een wedstrijd, meestal op 
zondag, wordt er tot en met woensdag intensief 
getraind, waarna langzaam wordt afgebouwd naar 
een wedstrijddag. Zaterdag is dan een rustdag 
waarop de honden alleen worden uitgelaten. Het 
trainingsschema wordt per hond bepaald. Michel: 
“Dat kan bijvoorbeeld enkele kilometers met de fiets 
zijn, of een training op de Oirschotse Heide waar ze 
dan tweehonderd meter op volle snelheid lopen. Elke 
zaterdag kan er op de baan worden getraind, 
behalve als er een wedstrijd is op zondag.” 
 
De wedstrijd 
De wedstrijdhonden worden ingedeeld in drie 
klassen, A, B en C. B is de klasse voor jonge en 
beginnende wedstrijdhonden. De goede honden 
kunnen promoveren naar A, en de wat langzamere 
honden gaan naar klasse C. De diverse banen 
hebben een verschillende lengte. De ovalen 
grasbaan van de club in Son is 362 meter lang. In 
augustus was er een internationale ren waaraan 
werd deelgenomen door tachtig honden. De 
gemiddelde hond rent de ronde in zo’n 24 seconden 
waarbij gebruikgemaakt wordt van elektronische 
tijdwaarneming. Bij grote wedstrijden is er ook 
videowaarneming. Angelique: “Een wedstrijd gaat 
over drie ronden. Er kunnen maximaal zes honden 
tegelijk lopen, maar in de series lopen er doorgaans 
vier. De twee snelsten gaan door naar de halve 
finale, en de andere twee gaan naar de 
herkansingsronde. Vanuit de herkansing gaan ook 
nog een of twee honden door naar de halve finale. 
Vanuit de halve finale gaan de beste twee door naar 
de finale.” Bij sommige wedstrijden vindt een 
dopingcontrole plaats, het gaat er dus officieel aan 
toe. Tijdens de wedstrijd hebben de honden een 
muilkorfje voor en rennen ze achter een nep-
konijnenvelletje aan. Michel: “Na de wedstrijd geven 
we ze wat te drinken en laten we ze aan de lijn 
uitlopen. Dan gaan het dekje en de korf af en leggen 
we de hond te rusten in de auto.” Op de baan 
ontstaan weinig blessures. “De meeste blessures 
worden thuis opgelopen en dan heeft de eigenaar 
het niet in de gaten. Tijdens de wedstrijd, als de 
honden alles geven, komt het dan aan het licht”, 
weet Angelique, die al van kinds af aan meegaat 
naar de wedstrijden. Momenteel heeft de familie 
twee honden die de leeftijd hebben om mee te doen 
aan wedstrijden. 

Geen vetpot 
Het prijzengeld is geen vetpot. Michel: “Het 
inschrijfgeld is ongeveer elf euro. De vijf te winnen 
geldprijzen lopen af van 18 naar 2,5 euro. Voor de 
winnaar is er soms een kleinood in de vorm van een 
zilveren whippet of een sierdekje. De sport kost 
alleen maar geld.” Toch is de familie verknocht aan 
deze sport. Voor Angelique is het de spanning en de 
interactie die ze met de honden heeft. Ook voor 
vader Michel is het de kick van het bezig zijn met de 
honden. “Trainen en goed presteren tijdens de 
wedstrijd. Dan hoeven ze niet eens te winnen. Als ze 
maar in de finale komen.” Acht keer nam Michel deel 
aan het Nederlands Kampioenschap. Zijn beste 
resultaat was een derde plaats, behaald in 2002. 
“De honden zijn nu een seconde sneller dan toen ik 
met de sport begon. Akemi, die ik in mei op 
Schiphol heb afgehaald is mijn snelste hond tot nu 
toe. Met haar wil ik nog een keer kampioen van 
Nederland worden.” 

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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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 

Gevraagd 

Gevraagd: 
 
Voor Stichting Een Nieuwe Start (ENS) zijn wij hard 
opzoek naar koffiezetapparaten en douchedweilen. 
 
De doelstelling van de stichting is dat men in Villa 
Welkom rust en herstel kan vinden. Dit voor mensen 
met onzichtbare geestelijke - en / of lichamelijke 
beperkingen. Men kan hierbij denken aan 
aandoeningen zoals: burn-out, depressie, 
fibromyalgie of een rouwproces dat je moeilijk kunt 
verwerken. 
 
Heb jij affiniteit met deze doelgroep en heb jij wat 
over om de stichting een handje te helpen? 
 
Laat het ons graag weten! Of mail voor extra 
informatie. 
 
Contact: nicolevanselst@chello.nl 
 
Met een vriendelijke groet, 
Nicole van Selst 

(Advertentie) 

Gilia Bloemen & Novy - Wintelre:  
een sprankelend najaar! 
 
Ook in deze herfst- en wintermaanden staan de 
medewerkers van Gilia Bloemen en Novy voor u 
klaar. Een ruim en verrassend assortiment. 
Bloemen, planten, woondecoraties, cadeauartikelen, 
maar ook bijna alle dagelijkse (huishoudelijke) 
producten. De unieke combinatie van Novy en Gilia 
staat ook voor “mix & match”: cadeau en 
bloemwerk in één. 

De sfeerdagen naar de decembermaand geven ook 
dit jaar weer mogelijkheden unieke, zelfgemaakte, 
bloemwerken te kopen of te bestellen. Er worden 
uiteraard voornamelijk natuurlijke materialen 
gebruikt wat garant staat voor duurzaamheid. 

Novy kan ook voor u, geheel door u zelf te bepalen,  
pakketten verzorgen. 

Wat bieden wij u: 
− de najaarskriebels: mooie producten voor een 

plezierig interieur 
− vanaf tweede helft november: sfeerdagen 

(waaronder Kerst-bloemwerk) in de winkel 
− cadeauartikelen, ook voor Sinterklaas en Kerst 
− dagelijks boeketten groot en klein 
− bloemenabonnementen 
− trouw- en rouwwerk 
− mooi en aantrekkelijk inpakken van uw aankoop 

Het team van Gilia en Novy staat voor u klaar en 
heet u van harte welkom! 

Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag:  
van 9.00 uur tot 18.00 uur (geen koopavond) 
zaterdag:  
van 9.00 uur tot 16.00 uur 
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, januari 2004 
 
Kerstmiddag KBO en de Zonnebloem 
Dinsdagmiddag 16 december 2003 
 
Al  jaren was er een kerstmiddag voor de bejaarden 
en een kerstmiddag van de Zonnebloem, waar 
alleenstaande mannen en vrouwen en 
gehandicapten bij uitgenodigd werden. Dit keer 
hadden de KBO en de Zonnebloem samengewerkt 
wat goed geslaagd was. 
 
Bij binnenkomst kregen we koffie of thee met 
gebak. 

 

Daarna werd er een kerststuk opgevoerd, gespeeld 
door de eigen leden. Het was prachtig. Er zijn in 
Oerle dames die geweldig goed toneel kunnen 
spelen. 

Ik vond de pastoor zijn dienstmeid, de herders, de 
drie koningen, Jozef en Maria geweldig goed 
gespeeld. 
Het kerstkind was ongedwongen. Hij of zij wist nog 
niet wat er gebeurde, het was heel schön. 
We hebben gezamenlijk kerstliederen gezongen, 
met medewerking van Kees en Bea de Jong. 
Voor de gezelligheid kregen we ieder nog 2 
consumpties aangeboden. Tot slot werden we nog 
verwend met worstenbrood. 
 
KBO en Zonnebloem, ik denk dat ik namens allen 
mag zeggen, 
 
HEEL HARTELIJK BEDANKT ! 
 
Miet Verhoeven. 
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Samen staan we sterk! 
U wordt toch ook lid? 

Vroeger werden de belangen van Oerle op fantastische wijze vertegenwoordigd door het Wijkplatform en 

Oerle Wordt Weer Oers (OWWO). Deze zijn nu samengevoegd onder de naam ‘DorpsVereniging  

Oerle’, de belangenorganisatie voor Oerle en haar inwoners. We willen samen met u de leefbaarheid  

van Oerle beschermen en verbeteren. We willen een gesprekspartner zijn voor de gemeente en 

andere overheden en organisaties. Een serieuze gesprekspartner waar men niet omheen kan.  

En daarvoor hebben we uw steun nodig, want samen staan we sterk! 

Wat is er al  
gerealiseerd? 

 

− Het dorpsontwikkelingsplan, met subsidie van de 
provincie. Het centrum is opnieuw ingericht, de 
basisschool ingrijpend verbouwd, schuilhutten in 
het buitengebied, een website voor Oerle, 
ontmoetingshekken op 4 plaatsen. 

− De wijkzuster is terug in Oerle. 
− Een ontmoetingsruimte in d’Ouw School die 

iedere dag open is. 
− De starterswoningen worden nu eindelijk gebouwd. 
− Het verkeersluw maken van de dorpskern. 
− Buurtpreventie in bijna heel Oerle, i.s.m.  
 Politie en Stimulans. 
− Overleg met de horeca in Oerle, om overlast te 

voorkomen. 
− Fysiotherapie in het dorp. 
− Een recreatievisie voor Oerle en het buitengebied. 
− Plaatsing van informatieborden bij binnenkomst 

van het dorp.  
− Jaarlijkse nieuwjaars- en 

verenigingsbijeenkomsten. 
− Bijdrage geleverd aan het fotoboek over Oerle 

“Witte Nog” . 
− Aanzet gegeven voor de oprichting van  

Boergondisch Oers. 
− Het mogelijk maken van de ontwikkeling van d'n 

Oerse Hoop, enzovoort. 

Welke wensen hebben we  
voor de komende 5 jaar? 

 

− Een zorgcentrum in Oerle, in het KI-gebouw, 
met een huisarts, een prikpost, etc. 

− Zorgwoningen rondom de KI, zodat ouderen in 
Oerle kunnen blijven wonen. 

− Kleinschalige woonvormen voor dementerenden  
 in Oerle. 
− Een winkel voor de eerste levensbehoeften. 
− De kerk in Oerle behouden of daar een zinvolle 

invulling voor vinden. 
− Nieuwe bewoners in de nieuw te bouwen wijken 

integreren in de Oerse dorpscultuur en aansluiting 
laten vinden bij ons bloeiende verenigingsleven. 

− Het opknappen van fiets- en wandelpaden in de 
bossen van Oerle, Zandoerle en Toterfout. 

− Wandel- en fietsroutes vanuit het dorp naar het 
buitengebied, bijvoorbeeld ‘Ommetje Oerle’.  

− Stimuleren van verenigingsleven en 
vrijwilligerswerk in Oerle. 

− Beter openbaar vervoer. 
− Opknappen van de wegen in het buitengebied, de  

St. Janstraat, Zandoerleseweg en Oude Kerkstraat, 
tot aan de nieuw aangelegde rotondes.  

− Het terugbrengen van de verkeersbelasting van het 
historische Zandoerle. 

− En natuurlijk wat u belangrijk vindt! 

Om bovenstaande wensen te kunnen realiseren heeft DorpsVereniging Oerle leden nodig. Het zou mooi 
zijn als alle huishoudens van Oerle lid worden zodat we naar de politiek toe kunnen spreken namens 
heel Oers. Zo kunnen we daadkrachtig optreden! 
 

Per huishouden kost een lidmaatschap slechts € 5,= per jaar. Met het geld steunen we allerlei bestaande 
en nieuwe initiatieven van Oerse verenigingen en houden we jaarlijks (of indien nodig) een dorpsoverleg 
waar u als lid van harte welkom bent en waar u ook echt inspraak heeft. Bovendien houden we u regel-
matig op de hoogte via de Koers van Oers, Oerle.info en/of per e-mail. 
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AANMELDFORMULIER DorpsVereniging Oerle 
Naam incassant : Dorpsvereniging Oerle 
Adres incassant : Welle 32, 5507 NX Veldhoven 
Incassant ID : NL95ZZZ575569380000 
Kenmerk machtiging : Jaarlijkse contributie 
 
Door ondertekening van dit formulier wordt u lid en geeft u toestemming aan 
Dorpsvereniging Oerle om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 
bank om € 5,-- van uw rekening af te schrijven voor de  jaarlijkse contributie, en uw bank om  
doorlopend € 5,-- van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ……………………………………… Woonplaats : …………………………………………………… 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer [IBAN] : ……………………………………………………………………………………… 

Plaats : ………………………………………… Datum : ………………………………………… 

Handtekening: 

        …………………………………………………………………… 

Voorzitter: 
Carla Schippers 
Boonberg 18 
5507 NR Veldhoven 
dorpsvereniging@oerle.info 
 
Secretaris: 
Jos van Haren 
Welle 32 
5507 NX Veldhoven 
dorpsvereniging@oerle.info 
 
 
 
Penningmeester: 
Wim Luijkx 
Feit 43 
5507 MC Veldhoven 
 

Bestuurslid: 
Frans Loijen 
Janus Hagelaarsstraat 13 
5507 LW Veldhoven 
 
 
 
Bestuurslid: 
Miranda van Vlerken 
St. Janstraat 50 
5507 ND Veldhoven 
 
 
 
Bestuurslid: 
Harry van der Zanden 
Kleine Vliet 1a 
5507 PX Veldhoven 

We verzoeken u het hieronder staande aanmeldformulier volledig ingevuld en voorzien van handtekening in de 
brievenbus te doen van een van de bestuursleden of te deponeren in de gele brievenbus van d’Ouw School. 

Bestuursleden DorpsVereniging Oerle: 

Samen staan we sterk! 
U wordt toch ook lid? 

# 
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RABO Verenigingsprijs 2013 

Rabobank 
Eindhoven-
Veldhoven 

Rabobank Verenigingsprijs 2013 
 
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 Verenigingsprijs 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 de toenmalige Rabobank 
Oerle-Wintelre benoemde autonome jury, die 
vervolgens de directie van de Rabobank zal 
adviseren. 
Voor Oerle is dat de Dorpsvereniging Oerle. 
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 Eindhoven-Veldhoven 
of wordt klant bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven. 

• 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. 
 

De inschrijving staat open  
tot 31 december 2013. 

 
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, 
stichtingen of comités nomineren voor de Rabobank 
Verenigingsprijs. De drie genomineerden 
worden bekend gemaakt tijdens de 
Tiroler avond van Boergondisch Oers op 
zaterdagavond 11 januari 2014 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 
11 januari 2014 naar d’ Ouw School te komen op de 
Tiroler avond. 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.  



21 

Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs. 
 

 
 
 
Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2013:  

 
 
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  

 
(Inleveren vóór 31 december 2013) 

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

E-mailadres: 
(optioneel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs 2013 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Deze keer een recept 
van Anet Schoonen 
 
 
 
 
Saté van geitenlamsvlees met aardappeltjes en 
rode bietensalade 
 
Ingrediënten (voor 2 personen) 
• 350 gr. geitenlamsvlees (haasje) 
• 4 eetlepels ketjap 
• 2 eetlepels sambal 
• 1 eetlepel honing 
• 1 eetlepel gember siroop 
• 2 teentjes knoflook 
• Satéprikkers 
 
Aardappeltjes: 
• 500 gram kleine rozeval aardappeltjes of kleine 

krielaardappeltjes 
• 4 eetlepels olijfolie 
• Zeezout 
• Vers gemalen peper 
 
Rode bietensalade: 
• Pakje gekookte rode bietjes 
• 1 grote ui 
• 125 gram zilveruitjes 
• 125 gram zoet/zure augurkjes 
• Eetlepel suiker 
• Snufje peper en zout 
• Vocht van zilveruitjes en augurk 
 
Bereidingswijze 
1. Voeg alle ingrediënten voor de marinade bij 

elkaar en roer dit goed door elkaar. 
2. Snijd het vlees in blokjes van ongeveer  

3 bij 3 cm. 
3. Doe het gesneden vlees in een schaal en schenk 

hier de marinade overheen, roer alles goed door 
elkaar zodat de marinade goed verspreid wordt 
door het vlees. 

Oersmakelijk 
4. Dek de schaal goed af en zet dit 2 uur in de 

koelkast. Roer tussentijds enkele keren door het 
vlees. 

5. Snijd ondertussen de bietjes in dunne plakjes en 
doe deze in een schaal. 

6. Snijd de ui in ringen en voeg deze toe aan de 
bietjes. 

7. Doe dit ook met de zilveruitjes en augurk. 
8. Schep alles goed door elkaar. 
9. Schenk het vocht van de augurk en zilveruitjes 

bij de bietjes totdat deze voor de helft in het 
vocht staan. 

10. Breng eventueel op smaak met peper en zout. 
11. Zet de salade in de koelkast. 
12. Was de aardappeltjes goed schoon (niet schillen) 
13. Halveer de aardappeltjes (als ze wat groter zijn 

snijd ze dan in vieren). 
14. Blancheer de aardappels in kokend water 

(beetgaar koken). 
15. Giet de aardappels af en laat ze afkoelen. 
16. Verdeel ze in een ovenschaal. 
17. Voeg de olijfolie toe aan de aardappeltjes, 

maal er peper en zout overheen en schep goed 
onder elkaar. 

18. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
19. Zet de aardappels 20 minuten in de oven. 
20. Rijg de blokjes vlees per 5 aan een prikker. 
21. Bak het vlees in een pan of eventueel op een 

grilplaat aan alle zijden ongeveer 2 tot 3 
minuten. (het vlees mag rosé blijven van 
binnen) 

 
Ik heb voor dit recept gekozen  
Sinds de opening van Gasterij ’t Dorpsgenot heb ik 
me veel bezig gehouden met het wel en wee van 
geitenlamsvlees. 
Dit is namelijk een delicatesse in ons land. Er is 
weinig bekend over dit vlees, er zijn maar enkele 
koks in Nederland die ervaring hebben met een 
goede bereiding van dit vlees. Toen we onze 
dinerkaart ontwikkelden wilden we natuurlijk wel 
een gerecht van geitenvlees op de kaart. Door veel 
proberen en experimenteren hebben we uiteindelijk 
verschillende gerechten gemaakt. Ook de saté was 
één van deze gerechten. Ik vind het vlees erg 
lekker, het heeft een bijzondere smaak en de 
structuur van het vlees is erg vast, een mooi 
product om mee te werken. De bietensalade is mijn 
eigen favoriet, mijn oma maakte dit vaak. Als klein 
kind zijnde was ik hier al dol op. De zoete smaak 
van de salade is een mooie combinatie bij het 
vlees.  
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan: 
Marleen Schippers 
 
Ik kies voor deze persoon: 
Omdat zij veel weet van geitenkaas en je kunt 
hier ook heerlijk mee koken. Tevens verkoopt 
Marleen natuurlijk geitenkaas in haar eigen 
kaaswinkeltje ’t Geitenboerke. 
 
Het is dus een echt Oers product!!!!! 
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Op zaterdag 2 november stond er een middagje 
zwemmen gepland voor de A-,B- en C-meiden. We 
zijn die dag met 7 meiden naar het Sportiom in Den 
Bosch geweest en hebben ons daar prima vermaakt.  
 
Er was veel te doen. Zo was er een wildwaterbaan 
waar je met een zwemband van af moest, 
verschillende glijbanen, een golfslagbad, 
bubbelbaden, kruidenbaden en nog veel meer.  

Dus je kon zelf kiezen of je actief bezig wilde zijn of 
dat je even toe was aan ontspanning.   
 
Bij binnenkomst waren de meiden meteen te vinden 
in het water en tot het einde hebben we ze maar 
een paar keer gezien, voor iets te drinken of wat 
lekkers. Dat is dus een goed teken dat iedereen het 
naar zijn zin heeft gehad.  
 
Rond 17.00 uur zijn we gaan omkleden en met zijn 
allen weer terug gegaan naar Oers. 
 
Meiden bedankt voor de gezellige middag. 
JC BIO  

BIO in het Sportiom TCO Spooktocht 

Op zaterdag 9 november hadden we weer een leuke 
spooktocht van TCO in de Oerse bossen. We werden 
om 18:00 uur verwacht bij de molenvelden. We 
kregen om half 7 de horrorfilm Sint te zien om in de 
stemming te 
komen. Daarna 
gingen we het 
bos in om met de 
spooktocht te 
beginnen. Dit 
begon om half 9. 
In het bos was 
het jammer 
genoeg erg nat. 
Daardoor werd de 
spooktocht niet minder leuk want, hij was behoorlijk 
eng. Het was ook heel leuk dat JOC de Fakkel uit  
Wintelre ook mee deed, daardoor waren we met een 
grote groep. Ik vond het kei leuk en ik was goed 
smerig van de modder en ik kijk alweer uit naar de 
spooktocht van volgend jaar.  
 
Groetjes Noah van de Sande 

StichtingStichtingStichtingStichting
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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

Bart v.d. Zee weer in Oers 

Van Bruxelles naar Oers. 
 
De afgelopen weken zijn om 
gevlogen. Wat begon als een 
nieuwe uitdaging is nu alweer ten 
einde. Brussel, ik heb hier een 
mooie tijd gehad. Het leven 
midden in de stad is toch echt 
weer een ander leven. Maar nu is 
er even tijd voor twee weken 
rust. “Wat zal ik toch eens gaan doen?” 
 
Tot mijn verbazing heb ik de koning en koningin van 
België gezien, zij kwamen op bezoek in Brussel. Ik 
liep even naar het restaurant en ineens stonden er 
allemaal hekken en er was veel politie. Ik dacht: 
“Wat is hier aan de hand?”. Komt daar ineens de 
auto van de koning aanrijden. In de middag heb ik 
ze beter kunnen bewonderen toen ze op het balkon 
aan de grote markt stonden. Niet alleen de koning 
en koningin kwamen op bezoek, ook is een goede 
vriendin van mij een weekendje naar Brussel 

gekomen. Het was een plezant 
weekend. We hebben lekker 
gegeten en leuke dingen gezien 
én niet te vergeten heul veul 
gelopen… Goed bezig! 
 
De laatste twee weken Brussel 
gaan vrij snel. Een paar dagen 
thuis, de trein naar Brussel, een 
paar dagen Brussel, de trein 
naar Veldhoven. En we blijven 
op en neer reizen. Het leven uit 
een koffer is niet echt geweldig. 
Ik ben blij als ik vanaf half 
december weer bijna vier 

maanden op één plek zit. Maar goed, in Brussel heb 
ik nog veel tweedehands spullen kunnen verkopen, 
zowel in België en Nederland. De zolder van het 
restaurant heb ik opgeruimd en de spullen als: 
stoelen, kisten, vliegtuigkoffers, camera’s en 
filmprojectoren proberen we te verkopen. Verder 
houd ik me veel bezig met de website van een van 
de twee winkels. De avonden en soms de middagen 
breng ik door in het restaurant. In het restaurant is 
sinds 15 november het traditioneel Scandinavisch 

kerstbuffet begonnen. Voor de lunch en voor het 
diner. De afgelopen weken waren al redelijk wat 
avonden volgeboekt. Zelf moet ik nog even niet aan 
de kerst denken. Maar gezien de temperaturen is 
het toch echt al december. Nog een paar weken en 
… , ja jullie weten het wel. Toch raar want in mijn 
hoofd is de zomer pas net voorbij. Maar het is al 
bijna kerst!! De kerstsfeer is in Brussel nu ook in 
volle gang. Niet alleen in het restaurant en de 
etalages van de winkels maar ook op de grote markt 
en daaromheen. Op vrijdag 29 november begon de 
winterwereld in Brussel. Een mega kerstboom en 
kerststal op de grote markt. In de straat een ‘heuse’ 
kerst- / wintermarkt. Het ziet er allemaal heel 
gezellig uit. Helaas zie ik het niet meer ‘by night’. 
 
Tussen al het reizen en drukte door is er thuis een 
nieuw familielid bijgekomen. Mag ik jullie voorstellen 
aan ‘onze’ Tinus. 
 
Woef woef, ik ben Tinus. 
Jullie zullen wel lachen om 
mijn naam. Mijn nieuwe 
bazin noemde mijn papa die 
Nilis heet altijd Tinus, maar 
waarom? Dat weet ik niet. 
Nu heb ik deze naam 
gekregen. Leuk hè!? Sinds 
22 november woon ik bij de 
familie van der Zee in 
Veldhoven. Acht weken na mijn geboorte mocht ik 
mijn mama verlaten. Op 25 september 2013 ben ik 
geboren met mijn zeven broertjes en zusjes. Je zou 
niet zeggen dat ik familie ben, ik lijk helemaal niet 
op mijn broertjes en zusjes. Hoe ik er uit zie als ik 
groter ben weten we nog niet. Ik heb het al erg naar 
mijn zin na mijn eerste week in mijn nieuwe huis. Af 
en toe komt mijn vriendje Rex met mij spelen. Hij is 
wel groot, maar onder de bank en tafel heb ik een 
veilige plek gevonden. Vind je het leuk om met mij 
te knuffelen dan moet je dat even aan mijn baas 
vragen. Op dit moment slaap ik nog wel heel veel. 
 
Het is tijd voor twee weken vakantie. Het klinkt wel 
erg gek. Maar ik heb vakantie! Wat ik ga doen weet 
ik nog niet. Misschien schrijf ik die wel vanaf mijn 
nieuwe plek. Volg mij op: 
bartvanderzeeblog.wordpress.com  
 
Au revoir! 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

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

Western Paardensport 

Dat Oerle veel paardenliefhebbers heeft mag 
duidelijk zijn. Daar ben ik er een van, Sanne 
Verbaant. Alleen mijn passie ligt bij het 
Western rijden. Een spectaculaire vorm van 
paardensport die zijn oorsprong vindt in het 
werk van de Amerikaanse cowboy. Dus alle 
liefhebbers van het oude Bonanza opgelet!  

 
Op 22 februari organiseren we 
in Western Ranch de Heibocht in 
Hoogeloon de ‘Western Spring Try-
Out’. Behalve de wedstrijd houden 
we ook een Jackpot Barrel Race. 
Barrel Racing is een attractief 
kijkspektakel waarbij deelnemers 
met hun paard zo snel mogelijk om 

drie tonnen heen moeten cirkelen en aan dit 
onderdeel zit een geldprijs vast. Verder zijn er de 
westernstunts te zien van Josh Clemens, een topper 
in zijn vak! 
 
Sponsoren gezocht 
Voor dit drukbezochte evenement zoeken we nog 
sponsoren. We zoeken sponsors die financieel 
kunnen bijdragen, maar ook sponsors die in natura 
kunnen leveren. (Denk aan het lenen van tenten, 
heaters, geluid, prijzen winnaars, bouwhekken, 
aanhangers…) 
We bieden onze sponsoren het volgende pakket:  
Uw bedrijfslogo op al onze promotie-uitingen, flyers, 
posters, Facebook, een spandoek in de rijbak en uw 
bedrijfsnaam wordt meerdere malen omgeroepen.  
De organisatie van de Heibocht Spring Try-Out is in 
handen van Project Hippique (mijn eigen bedrijfje), 
Western Ranch ‘de Heibocht’ en Josh Clemens.  
Voor uitgebreide informatie over de 
sponsormogelijkheden informeer ik u graag!  
 
Kom in ieder geval allemaal 22 februari vanaf  
11.00 uur naar De Heibocht in Hoogeloon, de 
toegang én de gezelligheid is gratis! 
 
Sanne Verbaant 06-44208041 
heibochtspringtryout@outlook.com 
www.facebook.com/deheibochtspringtryout 

Gezondheid bij veehouderij:  
het afwegen waard.  
 
De GGD heeft samen met de gemeenten 
Reusel- De Mierden, Oirschot en Gemert-Bakel 
een toetsingsinstrument opgesteld waarmee 
gemeenten de publieke gezondheid kunnen 
borgen bij vergunningstrajecten van 
veehouderijen. Gemeenten kunnen nu op basis 
van de huidige wetenschappelijke inzichten 
gezondheidsrisico’s bij intensieve veehouderij 
beperken. 
 
Checklist  
Het toetsingsinstrument is wetenschappelijk 
onderbouwd en maatschappelijk gedragen. Het 
bestaat uit een checklist met verschillende 
gezondheidskundige criteria waarop 
bedrijfsuitbreidingen van veehouderijen beoordeeld 
kunnen worden. Het instrument is ontwikkeld vanuit 
de visie dat overheid en ondernemer laten zien 
welke inspanningen gedaan worden om het 
gezondheidsrisico redelijkerwijs te beperken op 
basis van de huidige (wetenschappelijke) kennis en 
inzichten. 
 
Moreel appèl  
Het toetsingsinstrument past in de lijn die geschetst 
is in het adviesrapport van de Gezondheidsraad en 
het kabinetsstandpunt. De wens en concretisering 
van gezondheid als absolute waarde bij 
gemeentelijke procedures komt nu echter van ‘onder 
af’. Het is een aanzet om de (landelijke) wetgeving 
omtrent veehouderij aan te vullen.  
Door het kader toe te passen bij 
vergunningstrajecten, hopen de gemeenten het 
proces van veranderende wet- en regelgeving 
positief te beïnvloeden. In die zin is het kader ook 
een ‘moreel appèl’. De bestuurders van de drie 
gemeenten roepen mede daarom andere gemeenten 
op het toetsingskader actief toe te (gaan) passen.  
 
De GGD raadt aan om bij elke vergunningverlening 
of wijziging van bestemmingsplannen voor 
veehouderijen het toetsingsinstrument te gebruiken 
en dit vast te leggen in gemeentelijk beleid, 
bijvoorbeeld met een beleidsregel. 

GGD toetsingsinstrument 
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Oerle ons Dorp 1960 
Ruim 300 foto’s van veel inwoners uit Oerle op 
zaterdag 10 september 1960 
 
In 2007 is, als onderdeel van de festiviteiten 
rondom het 100-jarig bestaan van Harmonie 
St. Cecilia, een DVD uitgebracht met de titel 
“Oerle ons dorp 1960”. In het jaar 1960 werd 
door het toenmalige bestuur van het 
Fanfarecorps St. Cecilia besloten om een film 
van Oerle te laten maken in het kader van de 
Landelijke Filmactie opgezet door zakenman 
Johan Adolfs uit Enschede. Dit diende als extra 
inkomstenbron van de organiserende 
vereniging. 
 
Deze oorspronkelijke 16 mm zwart-wit film zonder 
geluid is in 2007 professioneel gedigitaliseerd op 
basis van hoge-resolutie enkelbeelden en er is een 
60 minuten durende DVD met ingesproken 
commentaar van gemaakt (de DVD is nog steeds 
verkrijgbaar via Harmonie St. Cecilia). Uit elke van 
de 330 filmscènes zijn nu karakteristieke foto’s 
gehaald die gebruikt zijn voor het maken van een 
fotoboek van bijna 100 bladzijden. Met medewerking 
van vele Oerlenaren hebben we een groot deel van 
de namen van de op de foto voorkomende personen 
kunnen achterhalen. Hierbij zullen ongetwijfeld nog 
diverse onjuiste/onvolledige namen zijn maar deze 
willen we met hulp van de Koers van Oers lezers 
verbeteren en/of aanvullen. Graag even doorgeven 
aan een van de samenstellers met vermelding van 
het nummer van de bladzijde. 
 
Aan het fotoboek zijn de korpsfoto’s van 
Fanfarecorps / Harmonie St. Cecilia uit de periode 
1927 – 2007 toegevoegd. Ook is er een 
reconstructie gemaakt van alle muzikanten van de 
Fanfare bij de oprichting op maandag 7 januari 
1907. We hebben met hulp van de archieven 
Stichting Historisch Oerle en Stichting Zeelst schrijft 
Geschiedenis de foto’s van 14 van de 18 muzikanten 
kunnen achterhalen.  
 
Wie kan ons helpen aan de nog ontbrekende foto’s 
(ook gemaakt op een veel later tijdstip) of 
bidprentjes van  
• Toon van den Oever (woonde destijds in de 

Oude Kerkstraat) 
• Graart Heijmans (geen broer van Bert Heijmans 

uit de Paleisstraat) 
• Jan van Uitregt (vrijgezel, woonde destijds aan 

de Nieuwe Kerkstraat) 
• Toon van der Velden (niet wonende op de Kleine 

Vliet of Zandoerle) 
• Paulus de Vroom 
 
De drukkosten van dit fotoboek zijn gesponsord door 
de Dorpsvereniging Oerle. Vanaf half december ligt 
er een inkijkexemplaar in de Huiskamer van d’Ouw 
School. Ga eens op een woensdagmorgen vanaf 
10.30 uur koffie drinken bij de Wijkzusters en foto’s 
kijken. 
 

 

Graag jullie medewerking om het fotoboek nog 
completer te maken. Veel kijkplezier! 
 
Mart de Graaf  040-2051818 
Tiny Leijten  040-2540799 
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Breed draagvlak 
Met een breed draagvlak binnen Severinus en veel 
medewerking vanuit de brandweer en gemeente 
Veldhoven, benaderde Severinus de voorzitters van 
de actieve buurtpreventieteams De Berkt en 
Kromstraat. Riny vervolgt: “Wij vroegen hen of 
wijkbewoners bereid zijn om bij een calamiteit 
binnen Severinus hun hulp georganiseerd aan te 
bieden. Dit voorstel werd door de buurten meer dan 
enthousiast ontvangen. Gezamenlijk keken we naar 
de wijze van alarmering, herkenning, instructies, 
oefening en continuïteit. Maar we keken ook naar 
wat Severinus voor de buurt kan betekenen, zoals 
het aanbieden van haar AED’s en opvang bij 
calamiteiten. Zo ontstond een sterk en goed 
geïnformeerd buurtteam.”  
 
Reactie jury 
Reactie van de jury, zoals in het boekje staat 
weergegeven: “De jury heeft grote waardering voor 
het delen van kennis en het inspelen op bestaande 
betrokkenheid. Mede hierdoor is Severinus verkozen 
tot branchewinnaar in de categorie Zorg.” Riny 
besluit: “Georganiseerde buurthulp is een initiatief 
dat aandacht verdient. Gezien de waardering 
hiervoor binnen Nederland wordt dit zeer 
waarschijnlijk ook elders ingezet. We zijn bijzonder 
trots dat we tot branchewinnaar zijn verkozen. Een 
mooie pluim op het werk van de betrokkenen van de 
buurthulp!” 

Severinus Branchewinnaar 

Severinus branchewinnaar  
‘Goede BHV praktijken’ 

Jury waardeert delen van kennis en inspelen op 
bestaande betrokkenheid  
 
In het boekje 'Goede BHV praktijken, zo 
organiseer je interne noodhulp' bundelde 
VeiligheidNL een kleine 50 voorbeelden van 
BHV-organisaties. Op woensdag 6 november jl. 
werd zorgorganisatie 
Severinus met haar 
(inmiddels actieve) idee voor 
buurthulp, uitgeroepen tot 
branchewinnaar in de 
categorie Zorg. In Alphen 
aan de Rijn nam Severinus 
de prijs in ontvangst, te 
midden van de winnaars uit 
andere beroepssectoren. 
 
Het boekje is een landelijk initiatief van 
VeiligheidNL, Octaaf en TNO. Het geeft handvatten 
en een overzicht aan mogelijkheden, kennis en 
ervaring om hulp bij nood te organiseren. Leren van 
elkaar is hierbij het uitgangspunt. Voor de uitgave 
van dit boekje verzochten zij organisaties in 
Nederland om in te dienen hoe zij hun noodhulp 
hebben georganiseerd. 
 
Helpende hand 
Preventiemedewerker Riny van de Pol van Severinus 
vertelt: “Wij dienden ons initiatief ‘buurthulp de 
Berkt en Kromstraat’ in als good-practice. Buurthulp 
is ontstaan uit het idee van Juan Defesche, 
preventiemedewerker bij Severinus. Er was altijd al 
een goede band met de buurtbewoners. We wisten 
dat de buren in geval van nood zeker de helpende 
hand zouden bieden. Maar Juan realiseerde zich dat 
hierin ook een gevaar school: bij een calamiteit zou 
de goedbedoelde hulp ongestructureerd zijn en was 
het risico op chaos groot.” 
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Week 16, een 'vers' nieuw verslag. 
 
We zitten al weer in december en de zomer komt 
eraan. 
Ik heb nog geen idee hoe het vieren van Kerst op 
het strand mij zal vergaan.  
 
Helaas is er dit jaar geen Sinterklaas voor mij.  
Maar gelukkig maakt die goedheilig man een 
heleboel andere kindertjes blij.  
 
Deze week heb ik een goed beoordelingsgesprek 
met mijn stagebegeleider gehad.  
Alles gaat naar wens en ze is mij nog lang niet zat.  
 
Mijn stageperiode zit er dan toch al weer bijna op.  
Ik heb het naar mijn zin gehad en het was dan ook 
zeker geen flop.  
 
Ik heb genoten en geniet nog steeds van iedereen 
om me heen.  
Hier in Nieuw Zeeland voel ik me dan ook nooit 
alleen.  
 
Zaterdagmiddag zijn Martijn en ik naar de Skytower 
gegaan.  
Om daar een biertje te pakken waar men op meer 
dan 200 meter hoogte kan staan.  
 
Het was een geweldig uitzicht en hebben heel 
Auckland kunnen zien.  
Ik beoordeel deze trekpleister dan ook met een 
acht, schaal van een op tien.  
 
De toren is het grootste gebouw en het symbool van 
deze mooie stad.  
Waar we op het moment toch elk cafeetje wel 
hebben gehad.  
 
Toch zijn we na het bezoeken van de toren wat 
biertjes gaan drinken.  
Om uiteindelijk als een halve gare te kunnen 
klinken.  
 
We hebben dan ook goed genoten en wat dansjes 
gemaakt.  
En helaas werd ik niet wakker met een mooie meid 
naast me in bed, poedeltje naakt.  
 
Vandaag was het rustig aan en hebben we de motor, 
maar een klein beetje laten lopen.  
en dat er water uit de kraan bleef stromen was nog 
maar te hopen.  
 

Het vochtpeil zit gelukkig weer op het juiste niveau.  
De Kerstman komt er aan, ik hoor hem al roepen.. 
ho ho ho!  
 
Het avondeten was heerlijk en daar heb ik niets op 
aan te merken.  
Het kostte dan ook wat geld maar dat is dan ook de 
reden waarvoor we werken!  
 
In een leuk restaurant heb ik genoten van Turks 
brood en heel wat vlees.  
Dat meezingen op de zaterdagavond maakte mijn 
stem trouwens wel wat hees.  
 
Achja het weekje was weer top en de volgende staat 
alweer voor de deur.  
Dus iedereen weer de schouders eronder en geen 
gezeur.  
 
Om toch een beetje het Sinterklaas gevoel te 
kunnen beleven.  
En iedereen het allerbeste mee te kunnen geven.  
Heb ik dit verslag in rijm voor jullie op papier gezet.  
En nu het af is kan ik lekker naar mijn net 
verschoonde bed!  
 
Het allerbeste,  
Sander 

Reisverslag Sander Antonis 

Sander Antonis is midden augustus 
samen met een vriend vertrokken naar 
Nieuw Zeeland om daar ruim 20 weken 
stage te lopen. Je kunt hem volgen op: 
http://sanderantonisnza.waarbenjij.nu  

Zondag 12 januari 2014 organiseren  
Stichting Jeugdbelangen samen met het  
Gilde Sint Jan Baptist in samenwerking met 
Stichting Dorpscentrum Oerle de jaarlijkse 
Oerse snerttocht.  
 
Het wordt een leuke wandeltocht van ongeveer  
8 km, geschikt voor jong en oud. Bij de rustpost kan 
er genoten worden van een lekkere kop 
chocolademelk, koffie of thee. 
 
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, omstreeks 17.30 uur, zal ook de 
prijsuitreiking plaatsvinden. 
 
En voor degenen die de opdrachten oplost, wacht er 
een lekkere prijs. 

Jaarlijkse Oerse snerttocht 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

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 

Severinus nieuws 

Mijn ambitie? Een ontmoetingsplek 
voor gehandicapte kinderen in Ghana! 
Marieke Bralten in top 16 ambities van TW Steel 
 
Bij het kopen van een horloge van TW Steel 
kreeg Marieke Bralten, medewerker PPA bij 
Severinus, een code. Met deze code kon ze op 
de website van TW Steel haar ambitie opgeven 
en kans maken op €50.000,- waarmee ze deze 
kan verwezenlijken. Ze aarzelde geen moment 
en zette haar ambitie op papier: een 
ontmoetingsplek voor gehandicapte kinderen 
in Ghana. Op dinsdag 2 december 2013 bleek 
dat ze bij de laatste zestien is geëindigd. Nu is 
het aan het publiek om haar tot winnaar uit te 
roepen. Tot 23 december kunnen mensen 
dagelijks op haar ambitie stemmen op de 
website van TW Steel. 
 
Dromen 
TW Steel koos uit ongeveer 1.600 inzendingen een 
top zestien. Zestien ambities, ingediend door 
mensen verspreid over de wereld. Marieke Bralten is 
één van de twee Nederlandse overgebleven 
winnaars. Marieke vertelt: “Ik droom al jaren van 
een ontmoetingsplaats voor gehandicapte kinderen 
in Tamale Ghana. Een plek waar kinderen met een 
beperking niet meer zo geïsoleerd hoeven te leven. 
Waar ze samen kunnen komen om te eten en 
drinken en waar we rolstoelen en protheses kunnen 
verschaffen. Maar vooral om sociale contacten te 
creëren. Ik werk naast mijn werk bij Severinus al 
vrijwillig voor die kinderen via de Stichting Vrienden 
van Kassim. Maar we kunnen nog veel meer doen 
om levens te redden en kinderen een beter leven te 
geven in Ghana." 
 

Vrienden van Kassim 
“Ik zit al jaren in het bestuur van Vrienden van 
Kassim” vult Marieke aan. “Dit is een organisatie die 
gehandicapte kinderen in Ghana ondersteunt bij een 
zo waardig mogelijk leven. De stichting Vrienden 
van Kassim gelooft dat het kind een onderdeel van 
het gezin is en moet blijven. De zorg moet zich 
afspelen in de natuurlijke, eigen omgeving van het 
kind en diens familie. We streven naar een optimale 
ontplooiing van het kennen en kunnen van het kind 
en een grotere zelfredzaamheid van het gezin. Mijn 
hart ligt bij de kinderen in Ghana. Ik heb er vier 
maanden vrijwilligerswerk gedaan en ik ben nog 
twee keer teruggegaan om de band te versterken 
tussen het bestuur in Nederland en in Ghana.” 
 
Stemmen 
Marieke besluit: “Het zou fantastisch zijn om mijn 
droom te kunnen verwezenlijken, samen met de 
lokale professionals in Ghana. Ik hoop dat veel 
mensen bereid zijn dagelijks een stem uit te 
brengen op mijn ambitie via  
http://www.twsteel.com/pilotyourlife/vote.php. 
Stemmen kan tot 23 december 2013 en elke dag 
opnieuw. Dat zou super zijn!” 
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Leerlingen van groep 5-6 graven poel 
aan Grote Aard  
 
Op donderdag 7 november jongstleden vond de 
start uitvoering van bestek Wintelre-Oerle 
(een onderdeel van inrichtingsplan Wintelre-
Oerle) plaats. Een bijzonder moment, omdat 
het inrichtingsplan het eerste is in Brabant dat 
werd uitgevoerd onder de Wet Inrichting 
Landelijk Gebied (Wilg). Leerlingen van 
basisscholen de Disselboom uit Wintelre en  
St. Jan Baptist uit Oerle verrichtten de 
openingshandeling bij de Grote Aard (in 
Toterfout). Dit alles onder toeziend oog van 
gedeputeerde Yves de Boer en voorzitter van 
de bestuurscommissie Will de Laat. 
 
 
Op stap met de huifkar: 
We gingen met de huifkar naar een zandkuil. We 
kregen daar allemaal een schep. We moesten daar 
een kuil graven. Als we dat gedaan hadden gingen 
de mensen van het graafmachines door. 
We kregen daar een lekkere appel. 
Tom van Genuchten, groep 6. 
 
Hoera we gaan een vijver graven! 
Het was een gewone dag ik ging naar school na 
rekenen taal e.z.v gingen we met de huifkar weg. 
We kwamen aan bij een  groot gebouw. Daar was de 
baas van de provincie. Toen hij had gepraat gingen 
we op weg met de huifkar naar een grasveld toen 
kregen we een schep en gingen we graven en toen 
dat klaar was gingen we weer met de huifkar naar 
school het was heel leuk. 
Willemijn van Balen, Groep 6. 
 
Graven! 
Voordat we gingen graven, hing er op school een 
kaart van de natuur zoals het er vroeger uit zag.  
Die ben ik heel vaak naar gaan kijken. Ook is Harrie 
de boswachter een keer op school geweest. Die 
vertelde van alles over de natuur en de ‘paddepoel’. 
Ik mocht ook vragen stellen. Ik vond dat heel leuk. 
Het was een leuke dag toen we mochten gaan 
graven. S’-Middags om 1:15 uur gingen we met een 
huifkar mee. Eerst naar het Geitenboerke. En toen 
naar het veld waar we moesten gaan graven. We 
hadden tekeningen gemaakt op school en toen we 
klaar waren, mocht ik samen met Tom, allemaal aan 
de wethouder geven. Al de tekeningen hadden ze 
aan elkaar gemaakt. Ook mochten we de schep 
waar we mee gegraven hebben mee naar huis 
nemen. Einde!!!  
Bjorn Snelders, groep 5 

Schoolnieuws 

Elke maand hebben we het 
schoolnieuws. Hiermee zetten 
we elke keer 2 of 3 klassen 
van de basisschool een beetje 
in het zonnetje. 
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Wij Sint Jan Baptist doen mee 
aan de First Lego League. Dat 
houdt in dat we een robot moeten 
bouwen, die moeten we 
programmeren en dan kan die 
robot missies rijden op de missie 
mat. Het thema dit jaar is Nature 
Fury. We hebben twee teams die deelnemen aan de 
First Lego League : Nature Heroes & Earth Wind and 
Fire. We hebben ook een project Nature Heroes 
heeft bosbranden en Earth Wind and Fire heeft 
aardbevingen. We moeten een oplossing bedenken 
voor die twee onderwerpen. Daarom hebben wij 
dinsdag avond 26 november de presentaties 
gehouden omdat we ons aan de buitenwereld 
moeten laten zien. Wij hebben ons idee om 
aardbevingen en bosbranden te voorkomen 
gepresenteerd. Het idee van Earth Wind and Fire is 
een paal van 500 km de grond in te boren met 
daarop 3 sensoren als de grond gaat trillen krijgen 
de sensoren een signaal en dan gaat de toeter af en 
heb je 5 minuten om jezelf in veiligheid te brengen. 
Het idee van Nature Heroes is om een grote bak met 
water te maken als het warm wordt gaan de 
schuifdeuren van de waterbassin dicht en als het 
regent gaan ze open zo kunnen de 
brandweermannen makkelijk water pakken als er 
brand is. Deze ideeën zijn verwerkt in een 
presentatie. Deze presentaties worden op  
14 december bij de wedstrijd in de hogeschool 
Fontys nog een keer uitgevoerd. Daar zijn 
verschillende jury’s de technische jury, de teamwork 
jury en de project jury. De technische jury kijk naar 
de robot hoe die werkt ,en wat je er van af weet. De 
teamwork jury kijkt of we teamuitjes hebben gedaan 
en hoe het gaat in het team. En de project jury die 
kijken naar je project of het goed is uitgewerkt en of 
het al bestaat. We hopen natuurlijk dat we door 
gaan met de robot en onze ideeën echt waar mogen 
maken en dat iedereen weet dat wij dat hebben 
bedacht! 
 
Groetjes:  
Nature Heroes & Earth Wind and Fire !!!!!!! 

First Lego League 

Het FLL team Earth Wind & Fire presenteert de 
oplossing voor het bouwen van huizen bij een 
aardbeving. 
Het team is ook te vinden op Facebook: 
zoek op “EWF Bappers” 

Het FLL team Nature Heroes. 
Ook dit team is te vinden op Facebook, ga naar: 
http://www.facebook.com/fllnatureheroes.oerle 
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Moppen 
 

Tim zit in de klas. Toen kwam de meester hij zei; 
Tim je stinkt een uur in de wind. Dat kan niet 
meester ik zit hier pas een halfuur!!! 

-------------------- 
De jufrouw vraagt aan Jantje “wat ligt verder, de 
maan of China?” Jantje zegt:”de maan, jufrouw, 
want de maan kun je zien en China niet.” 

-------------------- 
Erik zegt; mama ik heb vandaag leren schrijven. 
Mama zegt; wat heb je leren schrijven? 
Erik zegt; ik weet het niet want wij gaan morgen 
leren lezen. 
-------------------- 
Onderwijzer: “noem eens twee dingen die in 1900 
niet bestonden.” Elsje: “Freddy en ik.” 

Bij Jantje op school mogen ze op een middag 
moppen vertellen. Jantje vertelt: “Het is bruin en er 
hangt een druppel aan.” “Foei”, zegt de meester, 
“ga maar op de gang.” Jantje staat op de gang en er 
komt een juffrouw langs. Zegt de juffrouw: “waarom 
sta je op de gang?” Jantje zegt: “ik vertelde een 
mop, het is bruin en er hangt een druppel aan.” 
“Foei”, zegt de juf, “ga naar de directeur.” Ook bij 
de directeur vertelt Jantje de mop. De directeur 
stuurt hem naar huis. Thuis vertelt hij de mop aan 
zijn moeder en hij wordt naar boven gestuurd. Op 
de trap komt hij zijn broertje Bart tegen. Bart 
vraagt: “waarom ben je naar huis gestuurd?” Jantje 
zegt: “Ik vertelde een mop”. “Wat dan”, vraagt 
Bart? “Het is bruin en er hangt een druppel aan.” 
“Wat dan”, vraagt Bart weer? “Een nat theezakje!!!” 

Tekenen: Van stip-tot-stip 
Verbind de getallen, beginnend bij 1, opeenvolgend met elkaar en kijk welk dier er verschijnt. 
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met zusje Amerins, kleuren, knutselen en mooie 
dingen maken van strijkkralen. Ze heeft, vertelt ze, 
hele bijzondere strijkkralen gekregen. De 
zogenaamde “Glow in the Dark” strijkkralen. Die 
kwamen natuurlijk heel goed van pas in de 
Sinterklaastijd!! Zo konden de pieten hun huis goed 
vinden!   
 
Nu we het daar over hebben. Naast thuis,  mocht ze 
ook op school haar schoen, met een verlanglijstje 
erin, zetten. Op school hadden ze een paar keer 
pepernoten gehad en thuis sokken, circuskaartjes, 
boekje etc.etc. Ze had zelf –kuch papa- haar 
verlanglijstje geschreven. 
 
Sporten 
Elke hoeft niet bang te zijn dat al 
die pepernoten en lekkers er  
niet af gaan. Want ze gaat 1x 
per week bij de Berkt zwemmen. 
Bij de zwemclub Wedex. Daar 
krijgt ze les van Juf Elke…ja echt 
waar, de juf heet Elke. Ik snap wel dat je daar graag 
gaat zwemmen Elke! Maar dat zal niet lang meer 
duren, want ze krijgt binnenkort een nieuwe juf. Ze 
heeft al haar kikker- en dolfijndiploma.  
 
Ook zit ze sinds een maand of drie op turnen. Dat 
doet ze 1x per week van 10u tot 11u bij 
turnvereniging “Voorwaarts”. De turnlessen worden 
op zaterdagmorgen in de gymzaal bij het Sondervick 
college gegeven. Gezien het turnen is het niet 
vreemd dat ze ook van dansen houdt. En dat Elke 
dat goed kan heb ik kunnen zien toen ze met Birgit 
mee heeft gedaan met de vriendinnenles bij Dede! 
 

Uitslag kleur/knutselplaat van oktober 2013;  
“Herfstpaddenstoelen” 

Mag ik even aan u voorstellen 
 
De winnaar: Elke Nijlunsing 
Leeftijd: 5 jaar 
Ze woont: op de Oude Kerkstraat nummer 17d 
Papa & mama heten: Rutger en Janine 
Broertjes of zusjes: 1 zusje, Amarins 
Huisdieren: Konijn Inie.  Die hebben ze al even, 
alleen weet ze niet meer precies hoe lang al. Haar 
vorige konijn heette…je kunt wel raden denk ik…
jawel, Minie. Dit konijn is een langharige die ze niet 
vaak hoeft te kammen. Als ze dat wel moet doet ze 
dat zelf.  Papa Rutger mag de kooi schoonmaken en 
zit dus bij tijden zelf voor konijn te spelen. Met een 
beetje persen en opgerold past hij makkelijk in het 
hok vinden Elke en ik. Papa is het daar overigens 
niet zo mee eens. 
Wat wil je later worden? tandarts. 
 
Als ik binnen kom bij de winnares is oma samen met 
Amerins het vriendinnenboekje van Elke aan het 
doorlezen. Het ziet er gezellig uit en Elke heeft ook 
nog even geen tijd.. Het is pas de eerste keer dat ze 
de kleurplaat van de Koers gewonnen heeft. Sterker 
nog, het enige wat ze tot dusver nog gewonnen 
heeft is een medaille met de pompoenenwedstrijd 
op school. Maakt het niet minder knap hoor!  Dat je 
nu gewonnen hebt! Maar goed, het duurt niet lang 
voordat we samen beginnen te kletsen. 
 
In welke klas zit je Elke? 
Elke zit in groep 1-2, samen met nog 12 kinderen in 
de klas. Het is een hele gezellige klas en ze kunnen 
het allemaal goed met elkaar vinden. In het totaal 
hebben ze 3 juffen die alles wel in het gareel 
houden. Dat zijn juf Dana, juf Lineke en juf 
Jeanette. Juf Jeanette is een beetje de opletjuf. Die 
zorgt er voor dat ze aan het werk blijven of in ieder 
geval dat ze er op gewezen worden dat ze eraan 
beginnen.  
 
Juf Dana en Lineke hebben het, naast alle andere 
schoolopgaven, druk met het geven van Engelse les 
aan de kleuters. Zoals u weet krijgen alle leerlingen 
van school al een tijdje Engelse les met pop Tom. 
Als ik aan Elke vraag hoe dat in zijn werk gaat, 
vertelt ze dat Tom iets ‘zegt’ en dat zij dan moeten 
raden wat hij zegt. Naast woordjes en zinnetjes, 
leren ze Engels ook door middel van liedjes. Liedjes 
zoals “four little monkeys” en “this is my family”. Als 
ik vraag of ze “four little monkeys” wil zingen voor 
me, doet ze dat met verve. Knap hoor Elke!  
 
Beste vrienden 
Haar beste vrienden zitten natuurlijk bij haar in de 
klas. Dat zijn Birgit, Nova en Britte.  
 
Wat vindt ze leuk om te doen? 
Naast het drukke schoolleventje 
heeft ze nog tijd voor hobby’s.  Die 
hobby’s bestaan uit doktertje spelen 
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En dansen 
Het allerleukste liedje om op te dansen zegt Elke is: 
“Me, Me, Me, only Me”.  Zoek bij youtube op 
“Serebro Mi Mi Mi (lyrics) – Me, Me, Me” of een 
andere link met die woorden en je kunt horen hoe 
het liedje gaat. Verder vindt ze eigenlijk van alles 
wel leuk.  
 
Echt een favoriete band of artiest heeft ze niet. Een 
cd van K3 gaat het dus niet worden voor haar 
verjaardag komende maand. Echt een verlanglijstje 
voor haar verjaardag heeft ze nog niet, maar ze 
weet me wel te vertellen dat ze voor haar 
verjaardag in ieder geval gaatjes in haar oren mag 
laten zetten. Ben nu alleen even kwijt of ze die van 
papa en mama krijgt of van pake en beppe. 
 
Friesland 
Pake en Beppe zijn opa en oma 
uit Friesland. Aangezien die dus 
een heel eind moeten reizen 
blijven ze dit weekend lekker op 
zolder bij Elke thuis logeren. 
“Gewone”opa en oma moeten meestal ook een eind 
reizen om hier naar toe te komen, maar die nemen 
dan vaak hun caravan mee. Past makkelijk op de 
inrit en kunnen dan daar lekker in slapen.  
 
Als Elke zelf gaat logeren bij opa en oma is dat 
meestal in de vakantie. Dan blijven ze vaak langer 
dan een weekend daar en worden ze vast en zeker 
lekker verwend.  Elke zal dan vast daar, net zoals 
thuis, naar “Freek in het wild”en “Buurman en 
Buurman” mogen kijken. Want dat vindt ze het 
leukst om op televisie te zien.  
 
Tot slot nog dit 
Mama is lekker een weekendje weg ten tijde van het 
interview, dus tot slot een keer de vraag aan papa. 
Een korte omschrijving wie typisch Elke is. En dat 
doet hij dan ook kort en krachtig: Elke is een 
vrolijke meid. Een “giebeltje”.  Af en toe een tikkie 
ondeugend, maar welk kind is dat niet?! 
 
Elke, bedankt voor de gezelligheid en heel veel 
plezier met je prijs! 
 

 
Geschreven door: Marlène Snelders-Linssen 

Vanaf dit schooljaar geven wij Engels aan alle 
kinderen van groep 1 t/m groep 8. Eén van de 
redenen dat wij als school hiervoor gekozen hebben 
is dat de beheersing van de Engelse taal voor 
kinderen steeds belangrijker wordt. Dit komt mede 
door de toenemende internationalisering, groeiende 
mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te 
communiceren via nieuwe media. 
 
In het basisonderwijs gaat het bij het onderwijs in 
de Engelse taal vooral om mondelinge communicatie 
en om het lezen van eenvoudige teksten. Het 
schrijven beperkt zich tot het kennismaken met de 
schrijfwijze van een beperkt aantal, vaak 
voorkomende Engelse woorden. Voor de bovenbouw 
wordt die uitgebreid tot het schrijven van korte 
teksten. Verder leren kinderen om 
woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op 
te zoeken met behulp van het woordenboek. 
 
Ook wij als leerkrachten hebben een stukje 
nascholing nodig; hoe geef je Engels op elk niveau, 
en ook onze eigen vaardigheden worden 
bijgespijkerd. Gedurende het schooljaar hebben wij 
op school een aantal studiedagen rondom Engels 
gepland. Tijdens deze dagen volgen wij de cursus 
‘Teacher’s Skills in Action’ die wordt gegeven door 
een docent van het Anglia Network Europe. 
De bijeenkomsten van deze cursus bestaan steeds 
uit 3 onderdelen: 
Tell & retell topic (Engelse conversatie en debat) 
Anglia Step by Step (Werkboek met teksten, 
grammaticaopdrachten, schrijfopdrachten, ieder op 
individueel  niveau) 
English in Action ( In dit gedeelte worden we 
geïnspireerd door lesideeën en activiteiten die we 
kunnen gebruiken binnen onze eigen groepen). 
Uiteindelijk zullen alle teamleden aan het einde van 
het schooljaar een examen maken om te kijken of 
onze doelen behaald zijn. 
 
In de tweede helft van het schooljaar wordt op 
school een informatieavond gegeven waarin we u 
graag laten zien op welke manier wij onze Engelse 
lessen geven! 
 
 
 
 
 

Engels op St. Jan Baptist 

Juf Lineke in actie. “Point out Tom’s shoulder” 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi in en doe hem vóór 6 januari 2014 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 2013’ en druk de pagina af. 



36 

2013 

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

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

De volgende kopijdatum is 
6 januari 2014 

December  
18 KVO: kerstavond verzorgd door  

        Zandoerle 
20 Ophalen groene kliko en plastic 
19 Chant’Oers: 19.30u 

Kerstoptreden Huize Glorieux Eindhoven 
22 Harmonie St. Cecilia:  

14.00u Kerstconcert in de kerk 
22 Postzegelbeurs in d'Ouw School  

9.30-12.30u 
22 Dwaaltuin: Geocachingevent (GPS-tocht) 
22 t/m 1 jan Midwinterexpositie vaaggrond 
22 t/m 6 jan Kerststal Zandoerle 
24 Chant‘Oers: nachtmis Immanuelkerk 
28 Ophalen oud papier 

2014 
Januari  

2 TCO: activiteitenmiddag 

3 Ophalen groene kliko en plastic 

11 Oerse boerg. Tiroleravond in  
d’Ouw School met uitreiking  
Rabo Vereningingsprijs 2013 

11 BIO: Nieuwjaarsborrel gehele jeugd  

12 St. Jeugdbelangen: Snerttocht 

17 Ophalen groene kliko en plastic 

25 Ophalen oud papier 

26 TCO: dag in de sneeuw (of 2 febr) 

31 Ophalen groene kliko en plastic 

  

Februari  

2 TCO: dag in de sneeuw (of 26 jan) 

13 BIO: Valentijnsactie 

14 Ophalen groene kliko en plastic 
22 Ophalen oud papier 
28 Ophalen groene kliko en plastic 
  
Maart  
1 t/m 4 Carnaval 
1 Carnavalsoptocht Oerle 
7 TCO: voorjaarsactiviteit 
14 Ophalen groene kliko en plastic 

21 TCO: info-avond braderie 

22 Ophalen oud papier 
28 Ophalen groene kliko en plastic 

30 + 31 Donateursavonden Nieuwe Levenskracht 

26 Postzegel- en muntenbeurs in  

April  
6 TCO: braderie 

11 t/m 13 Rabo Nederpop 2014 

  
Mei  

24 TCO: verrassingsactiviteit 

  
Juni  
6 en 7 Boergondisch Oers 

  
Juli  

5 en 6 TCO: T4T-weekend 

  
Augustus  

15 t/m 17 TCO: bivak 
23 of 30 TCO: afsluitingsavond 

11 Ophalen groene kliko en plastic 

25 Ophalen groene kliko en plastic 
26 Viering Koningsdag 

9 Ophalen groene kliko en plastic 
23 Ophalen groene kliko en plastic 

24 Ophalen oud papier 
25 OMTT: Oerse Motor ToerTocht 

6 Ophalen groene kliko en plastic 
20 Ophalen groene kliko en plastic 
28 Ophalen oud papier 

4 Ophalen groene kliko en plastic 

18 Ophalen groene kliko en plastic 
26 Ophalen oud papier 

1 Ophalen groene kliko en plastic 
15 Ophalen groene kliko en plastic 

23 Ophalen oud papier 
29 Ophalen groene kliko en plastic 
  
September  
12 Ophalen groene kliko en plastic 
26 Ophalen groene kliko en plastic 
27 Ophalen oud papier 
  
Oktober  
10 Ophalen groene kliko en plastic 
24 Ophalen groene kliko en plastic 
25 Ophalen oud papier 
  
November  
7 Ophalen groene kliko en plastic 
21 Ophalen groene kliko en plastic 
22 Ophalen oud papier 




