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Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen (( 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 
NL92RABO0138500819 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 cd/dvd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd). 

Advertentie tarieven 
De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website: 
http://www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

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. 

Colofon 

Verschijningsdata 2015 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

11 30-11-2015  51 (16-12-2015) 

Verschijningsdata 2016 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 04-01-2016  3 (20-01-2016) 

2 01-02-2016  7 (17-02-2016) 

3 29-02-2016  11 (16-03-2016) 

4 28-03-2016  15 (13-04-2016) 
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(K)Oers met name(n) 

Al sinds januari 2004 verzorgt Frans Loots de 
publicatieborden in Oerle. Zodra Frans de tekst 
aangeleverd kreeg ging hij aan de slag met de 
letters en spaties om de tekst precies passend te 
maken voor de 3 welkomstborden. Dit deed hij thuis 
in zijn garage, waar alles netjes gesorteerd ligt. 
Hierna reed hij (soms meerdere keren per week) 
langs de 3 borden om de teksten te verwisselen of 
van regel te veranderen. 
Hij heeft hiervoor 
heel wat kilometers 
afgelegd en er heel 
veel uren ingestoken. 
Als er ooit even geen 
aanmeldingen waren, 
werd Frans creatief 
en bedacht een leuke 
spreuk voor op de 
borden. 
Tegenwoordig zijn er meer aanmeldingen van de 
diverse verenigingen en komt dit niet meer zo vaak 
voor.  
Hij heeft alle aanmeldingen nog bewaard vanaf 2004 
en dat zijn er heel wat! 
Frans heeft dit werk altijd met heel veel plezier en 
zeer punctueel gedaan en vindt het jammer dat hij 
vanwege gezondheidsredenen hiermee moet 
stoppen.  
 
Daarom willen we hem bedanken voor zijn inzet en 
af en toe leuke spreuken voor op de borden. 
Frans bedankt! 

Ter info en te koop 
Beste inwoners, 
 
Wij willen u bij deze nogmaals melden, dat u voor 
verf en aanverwante artikelen nog steeds bij ons 
terecht kunt. 
 
Bestellingen graag per mail: 
peterschennink@hotmail.com 
Of telefonisch: Peter: 06-53810656 
 Ans: 06-43184034 
 
Verder ligt hier nog een bontkraag van een jas, 
gebracht op 03-06-2015. 
 
TE KOOP: 
Wand- en middenstellingen met verstelbare 
legplanken. 
Zeer handig voor in uw garage of zolder. 
Interesse neem even contact op. 
 
Peter en Ans Schennink. 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 
• APK 
• Diagnose 
• Airco-onderhoud 
• Camperonderhoud 
• Schadeherstel 
 

• Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Italiaanse 
autospecialist 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Zo hebben we onder andere als activiteit al gedaan; 
voederhuisjes gepimpt, sprookjes op muziek 
gemaakt, lavalampen in elkaar geknutseld, 
paastakken versierd, een bingo georganiseerd, 
diverse binnen- en buitenspelletjes gespeeld en 
getekend met een professionele tekenaar. Maar er 
staan nog heel veel andere leuke ideeën op de rit 
waar hulp bij nodig is!  

Wil je meer informatie en vind je het een uitdaging 
om op ‘vaste’ basis mee te helpen bij de activiteiten.  
Stuur dan een mailtje met je gegevens en 
beschikbaarheid naar: bosbenderkids@gmail.com 
 
Marléne Snelders. 

Bosbender Kids is een hobby-, knutsel- en 
activiteitenclub die is opgezet voor kids van 
groep 1 t/m 8. Tijdens de even weken op 
vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur kun je 
terecht in blokhut d’n Bosbender.  
 
De kosten zijn 2 euro per kind per keer. Tijdens 
schoolvakanties, zon- en feestdagen gaan de 
middagen niet door. 
Geïnteresseerde deelnemertjes kunnen zich per 
middag aanmelden via een digitaal 
aanmeldformulier op Facebook of via oerle.info (volg 
link verenigingen – jeugd en jongeren – 
bosbenderkids).  
 
Tevens gevraagd versterking voor ‘t Bosbender 
Kids team.  
Nu heb ik sinds kort wel extra hulp gekregen, maar 
het is nog steeds niet genoeg om optimaal een 
activiteit te draaien. Dus bij deze zoek ik nog steeds 
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s of andere 
geïnteresseerden om deel uit te maken van het 
team en/of waarvan je weet dat die het leuk zouden 
vinden om minimaal 1x per maand te komen helpen. 
Met veel plezier is er al heel wat keren geknutseld 
en gespeeld.  

Bosbender Kids 

Vogelhuisjes pimpen. 

Toverflesjes 
maken. 

Spelen met 
hindernissen. 
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 Verslagen van de intocht van 
 Sinterklaas 

 
Sinterklaas in Oerle 
 
Zondag 27 november was de intocht van 
Sinterklaas. Onze AMV-groep mocht wat liedjes 
spelen voor Sinterklaas. Ik vond het erg leuk want 
de Piet ging pepernoten bakken en de kinderen uit 
het publiek mochten pepernoten draaien. Toen ze in 
de oven zaten kwamen er allemaal andere dingen 
uit zoals stokbrood, een zakdoek, walnoten en 
aangebrande pepernoten. Op het laatst ging het pas 
goed. De miljoenste pepernoot was voor Sinterklaas. 
Ik vond het erg leuk om te zien. Sinterklaas is ook 
nog op school geweest. Iedere groep kreeg een 
ander cadeautje. De Pieten hadden Frans de Crom 
gebeld om de school af te breken. Er stond een Piet 
boven op een graver met een grote hamer in zijn 
hand. Gelukkig ging het niet door want Sinterklaas 
kwam er nog net op tijd aan. We hadden bijna geen 
school meer! 
 
David van de Wal, Groep 5 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 38,  
nummer 11, december 2005 



5 



6 

Parochieberichten: 
 
 

Pastoraal team: 
Pastoor R. Franken, Kapelstraat Zuid 18 
(040 – 303 07 60 
Pater S.R. Malaka, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 – 205 13 50 
Pastor W. Jenniskens, Lange Kruisweg 7 
( 040 – 253 26 15 
Myriam Schoutsen, pastoraal werker,  
p/a Blaarthemseweg 18 
( 06 – 10 05 77 80  
 

KerkWijkCentrum: in de sacristie: op dinsdag 
van 9.30 - 10.30 uur. Gesloten tijdens uitvaart! 
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA, ( 040 – 205 12 02 
(tijdens openingsuren) Iedere dinsdagochtend om 
9.00 uur Eucharistieviering. 
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl 
 

Melding van bediening of overlijden: 
06 – 10 47 52 26 
 

Opgeven van misintenties: 
Misintenties kunnen met naam + datum en 
afzender in een gesloten envelop worden 
doorgegeven bij:  
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205 24 80 of op dinsdagochtend bij het 
kerkwijkcentrum. 
 

Nieuwe parochianen: 
kunnen zich melden via het kerkwijkcentrum, per 
mail (zie boven) of bij Mia van den Wildenberg,  
040 – 205 25 47.  
 

Website: http://www.christuskoningveldhoven.nl 
Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Concert met Prins Willem Alexanderband 
Op zaterdagmiddag 12 december om 14.30 uur 
verzorgt de overbekende PWA-band weer een 
geanimeerd kerstconcert voor jong en oud in de  
St. Jan de Doperkerk. U wordt van harte en 
vrijblijvend uitgenodigd om samen met deze vrolijke 
muzikanten mee te genieten! 
 
Kerstconcert met harmonie St. Cecilia 
Op zondagmiddag 20 december om 14.00 uur begint 
het jaarlijkse kerstconcert van onze harmonie. Deze 
musici staan iedere keer weer garant voor een 
mooie middag met de juiste klanken en een prettige 
sfeer in een kerk met een fijne akoestiek. Wees 
welkom! 
 
Parochiegemeenschap St. Maarten 25 jaar 
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan zijn er in 
en rond de St. Maarten allerlei feestelijke 
activiteiten.  
Bij het verschijnen van deze Koers is de 
lampionnenoptocht met St. Maarten te paard (11 
november) al geweest. Zo ook de feestelijke 
Eucharistieviering op 15 november.  
De vlugge lezers kunnen misschien op 18 november 
om 20.00 uur nog aansluiten om het Russisch 
Ensemble Vivat met zangers van het 
Conservatorium uit St. Petersburg te beluisteren. 
Van harte proficiat aan onze buurkerkgemeenschap, 
die destijds hun start vanuit de St. Jan de 
Doperparochie maakten! 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Zaterdag 21 november: géén viering in onze kerk 
 
Zondag 22 november: 
Hoogfeest van Christus Koning: gezamenlijke 
viering in Chr. Koningkerk 
11.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
  R. Franken, pastor W. Jenniskens, 
 pater Malaka, pastor v Doorn en Myriam 
 Schoutsen, pastoraal werker.  
 (Selster Dameskoor). 
 
Zaterdag 28 november:  
19.00 uur: Eucharistieviering met pater S. Malaka 
 (The Unity)  
 
Zaterdag 5 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pater S. Malaka 
 (Convocamus) 
 
Zaterdag 12 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor R. Franken 
 
Zaterdag 19 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor R. Franken 
 
Kerstperiode 
Donderdag 24 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka 
 (The Unity) 
Vrijdag 25 december : 
11.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka 
 (Convocamus) 
Donderdag 31 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka 
 (laatste viering met The Unity!)  
 
 

De parochie 
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Op zondag 4 oktober 2015 gingen we met TCO naar 
Movie Park Germany. We moesten rond 7:50u op 
het kerkplein staan en we zouden om 8:00u 
vertrekken. In de bus was het al gezellig maar toen 
we in het park aankwamen was het 
natuurlijk het leukst. Ik liep in het 
begin samen met Mirte, Chantal & 
Merel, maar na een tijdje zijn we 
elkaar kwijt geraakt. Dus gingen 
Mirte en ik samen met Luc Nouwens 
en Luuk Tholen lopen wat eigenlijk 
best gezellig was. De attracties 
waren erg leuk, en dat was deze dag ook! 
 
Bedankt TCO voor deze leuke activiteit! 
Demi Kreutzelman 

Meer foto’s in het fotoalbum ‘Pretpark 2015’ via 
https://www.facebook.com/tcoonline/photos 

StichtingStichtingStichtingStichting

Naar Movie Park met TCO 

V.l.n.r.: Demi Kreutzelman, Mirte van Beers,  
Chantal Denis, Merel ten Bloemendal 

 
Convocamus 50 jaar 
Met Pinksteren vierde Convocamus voor onze 
parochiegemeenschap haar 50 jarig bestaan hier in 
de kerk en nadien met een afzakkertje in d’ Ouw 
School. Zij sloten onlangs hun jubeljaar op 15 
november af in de H. Caeciliakerk, waar zij 
maandelijks op 2 zondagen te horen zijn.  
Convocamus startte als klein clubje bij de oprichting 
van de H. Geestkerk in Zonderwijk in 1965, maar 
groeide inmiddels uit tot de huidige 24 leden. Na de 
kerksluiting bij de fusie tot parochie H. Drie-eenheid 
in mei 2004 kwam het volledige koor over naar de 
St. Jan de Doper, waar het de opluistering van 3 
zondagen voor zijn rekening nam. Bij de 
verschuiving van de vieringen in onze kerk naar 
zaterdagavond kwamen enkele leden + dirigent en 
organiste daardoor in de problemen. Er werd toen 
gekozen voor –in de regel- de 1e zaterdag van de 
maand en de vieringen bij hoogtijdagen. Het koor is 
inmiddels wel een echte vriendenclub dat 
uitwisselingen heeft met andere koren en samen ook 
reisjes onderneemt.  
Vier jubilarissen kregen op 15 november hun 
gouden Gregoriusspeld uitgereikt, zij zijn al 50 jaar 
lid van dit koor. Proficiat koor en jubilarissen: Joke 
van Bourgondiën, Maria Diepens, Jan Damen en Piet 
Verhagen!!  
 
Alexa 
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(advertentie) 

 

“Afscheid nemen is het koesteren van herinneringen.  
De tijd van sterven is de tijd van aandacht voor het leven.” 

 
We hebben een nuttig boekje geschreven : “Mijn afscheid, zo wil ik het.” Het informeert u en zet u 

aan tot nadenken over uw eigen afscheid. U kunt het kosteloos aanvragen via de website. 
 

Afscheid nemen vraagt om bijzondere aandacht en tijd. Hierbij kan ik u professioneel begeleiden.  
 

Als DELA verzekerden heeft men een vrije keuze om een uitvaart bij ons in handen te geven. 
 

Lees verder op www.vandevenuitvaarten.nl Van de Ven Uitvaarten Stef : 06 – 21340264 
E-mail stef@vandevenuitvaarten.nl Zandoerle 1 5507 RJ Oerle VELDHOVEN 

 

Overpeinzingen 

Zou het kunnen kloppen dat alle beeldjes die uit 
grotten komen heilig zijn? Tja, dat is toch eigenlijk 
iets waar ik niet zo direct in kan geloven. En heus 
hoor mijn naam is geen Thomas. Er zal toch altijd 
wel een beeldje tussen gezeten hebben dat barstte 
bij het uitkomen van de grote en dat is beslist niet 
heilig te noemen toch! 
Weet je vorige week nog hoorde ik een vrijwilliger 
iets zeggen over rokken en sorry ik ben vergeten of 
het nu over lange of korte rokken ging, maar hij was 
met een hele lading van dat soort kledingstukken in 
aanraking gekomen.  
Ik heb geen idee wat hij met al die rokken wilde, 
want voor zijn vader zullen ze beslist niet geweest 
zijn. Of … het zou moeten zijn dat het 
Sinterklaasrokken waren! 
De dagen van de goedheiligman zijn tenslotte alweer 
in aantocht en omdat iedereen weet dat Sinterklaas 
al het werk niet alleen afkan, snapt ook iedereen dat 
er heel veel sinterklaasrokken nodig zullen zijn de 
komende tijd voor al die hulpsinterklazen.  
Dus … wellicht is de vrijwilliger wel tijdelijk benoemd 
als sinterklaasrokkenwasser of zo en dan raad ik 
hem aan om de eerst komende dagen maar royaal 
water in te slaan.  

Sinterklaas mag dan wel al oud zijn, maar hij is 
zeker niet de eerste de beste en dus zal hij staan op 
schone rokken! 
Pffff … ik zou er toch niet aan moeten denken dat IK 
dat baantje toegewezen zou krijgen, want rokken 
wassen zal ook betekenen rokken strijken! En ik heb 
een broertje dood aan strijken. 
Vroeger teveel moeten doen denk ik.  
 
En dan gaat de telefoon … 
Terwijl ik stilzwijgend luister tuiten 
mijn oren! 
Vrijwilliger vraagt mij vriendelijk 
doch dringend om onmiddellijk zijn 
kant uit te komen. Er is een 
probleempje ontstaan en wellicht kan ik hem helpen 
om dat op te lossen. 
En dus ga ik op mijn vrije zaterdagmiddag op weg 
als probleemoplosser.  
De rokken, die de vrijwilliger inderdaad had moeten 
gaan wassen, zijn allemaal uit een grot gekomen en 
tussen al die rokken zaten chocoladebeeldjes van 
Sinterklaas en ze waren allemaal gebroken!!! 
Er zat niets anders op dan alle beeldjes uit hun 
papiertjes te halen, de chocolade te laten smelten, 
een nieuw malletje van Sinterklaas te maken en … 
alle beeldjes zo weer opnieuw nog voor de 
Sinterklaas af te hebben.  
Ik heb er dus een nieuw vrijwilligersbaantje bij en 
zal het de komende tijd behoorlijk druk krijgen. 
Nooit gedacht dat ik nog eens met gebarsten 
beeldjes aan de gang zou moeten gaan. 
 
Thea.  
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Verslag BIO kamp 

Het jaarlijkse kamp van BIO is weer 
geweest. 
 
En dit jaar was het thema ’Op de camping’. 
Op vrijdagavond verzamelden ruim 
30 meiden, tussen de 6 en 16 jaar, 
zich bij d’Ouw School in Oerle. Daar 
werden ze ontvangen door het 
animatieteam van de camping mét 
de mascotte ‘Korfje’. 
Eerst volgde een voorstelrondje en 
hoorden we het kamplied dat we 
gingen maken. Dit jaar was het op 
de melodie van ‘Ik neem je mee’ van 
Gers Pardoel. Het werd gelijk een 
gezellige boel. Natuurlijk hebben we ook nog wat 
meer dansjes gedaan, zoals je altijd met het 
animatieteam doet op de camping. 
Daarna speelden we Ren je Rot, waarbij je vragen 
moest beantwoorden door zo snel mogelijk naar het 
goede antwoord te rennen. Leuk, maar vermoeiend. 
Gelukkig konden ze daarna even uitrusten, want we 
vertrokken rond 20.00 uur naar de blokhut in 
Reusel. 
Daar aangekomen moesten de meiden zich eerst 
inschrijven bij de receptie. Daar kregen ze te horen 
of ze op Veld 1 of Veld 2 lagen en mochten ze gelijk 
hun tentje opzetten (al was dat stiekem gewoon hun 
bedje). 
Toen iedereen geïnstalleerd was werden de meiden 
in twee groepen verdeeld. De jongste jeugd deed 
een verkenningsspel in de blokhut, waarbij ze zo 
snel mogelijk bijpassende emmers moesten zoeken 
bij de plaatjes die ze meekregen. Daarna werd er 
lekker een filmpje opgezet en werd er natuurlijk 
gedanst, gekletst, gelachen en gekeet in de 
slaapzalen.  
De oudste jeugd liep naar het bos (door de regen 
helaas) en moesten daar op zoek naar ‘fluiters’ in 
het bos. Het was best spannend, want het was echt 
superdonker. Maar de meiden hebben het keurig 
gedaan. Bij terugkomst werden we opgewacht met 
een warme kop soep en werd er nog tot diep in de 
avond gekletst, chips gegeten en gekletst. 
Op zaterdagmorgen kon de jongste jeugd ‘Knutselen 
met Korfje’. Er werd een leuke schutkoker gemaakt. 
Daarna kon iedereen zijn brood en beleg halen in 
het winkeltje en werd er ontbeten. Natuurlijk daarna 
weer corvee en het kamplied oefenen.  
Vervolgens gingen we wat over de cultuur van 
Reusel leren. Door middel van een fototocht leerden 
de meiden meer over Reusel en moesten ze 
opdrachten uitvoeren en vragen beantwoorden. Erg 
leuk en er werd erg fanatiek gespeeld.  

’s Middags kwam ook de Kangoeroeklup een middag 
meedraaien, onze jeugd van 3 tot 5 jaar. We hadden 
sport- en spelmiddag en deden allerlei camping-
sporten. Denk hierbij aan; volleybal, badminton, 
geblindoekt Jeu de boules, hindernisbaan met een 
wc-rol onder je arm, frisbee en nog veel meer. Erg 
gezellig!  
Daarna staken we de barbecue aan, want ook dat 
hoort natuurlijk bij kamperen.  
Na het eten ging iedereen zich klaarmaken voor de 
Bonte Avond. Velen hadden thuis al iets voorbereid 
en er was veel tijd gestoken in de aankleding. 
Meiden werden geschminkt en outfits op elkaar 
afgestemd. Er kwam die avond van alles voorbij; 
een hippe versie van de Macarena, een dans op 
Eminem, de jongste jeugd deed stoer op Chips en 
Cola en de oudste jeugd sloot de avond af met de 
vogeltjesdans door alles behalve vogeltjes. Daarna 
werd er nog volop verder gedanst en hadden we een 
hele gezellige avond. 
Later op de avond ging het kampvuur nog aan en 
daarna ging de oudste jeugd weer het bos in. Deze 
keer voor een echte spooktocht. Het was supereng, 
er klonk veel gegil, maar de meiden kwamen ook 
weer heel enthousiast uit het bos. Wat was dat gaaf! 
Stoer hoor! 
Op zondagmorgen hebben we weer ontbeten, corvee 
gedaan en dansen we er lekker op los.  
Toen was het alweer tijd om alles op te ruimen. De 
meiden ruimden hun eigen spullen op en gingen 
daarna lekker buiten spelen, zodat de leiding de rest 
op kon ruimen. We oefenen het coole kamplied nog 
een keer en eten nog lekker frietjes.  
Vervolgens was het echt weer tijd om naar Oerle te 
gaan. Zoals altijd sloten we het kamp af door het 
kamplied te laten horen aan alle ouders. Het was 
een moeilijk lied dit jaar, maar de meiden konden 
het supergoed! 
Dames, wij vonden het een superkamp dit jaar! Wat 
een enthousiasme, wat een gezelligheid! Op naar 
volgend jaar! 
 
Groetjes van het ‘animatieteam’ en van ‘Korfje’! 
 
Een paar leuke foto’s vind je op de binnenkant van 
de kaft. 

‘Korfje’ de 
mascotte. 
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

Herhaling van leuke klucht 

Twee keer schaterlachen in De Schalm. 
Spetterende klucht: ‘Pak de poen’.  
(Tekst: Kees Daris/Foto: Nikki de Jong) 
 
In april van dit jaar speelde Theater ’t Ros zes 
keer “Pak de poen”, de Nederlandse vertaling 
van “Funny money” van Ray Cooney. Voor 
liefhebbers van de klucht werd het een avond 
om hun vingers bij af te likken. 
 
Kantoorklerk 
Het stuk brandt vrijwel meteen na de intro los als 
Ronald de Vlieger, een brave kantoorklerk, op zijn 
verjaardag thuiskomt met een koffer geld. In de bus 
naar huis heeft hij zijn eigen koffer per ongeluk 
verruild voor dit exemplaar. Zijn vrouw Sylvie vindt 
dat hij aangifte moet doen. Ronald is er echter ervan 
overtuigd dat het om illegaal geld gaat, dat bij 
toeval in goede handen is gekomen. Hij wil snel 
emigreren, boekt meteen een enkele reis Brazilië en 
belt een taxi om hem en zijn vrouw naar Schiphol te 
brengen. Zelfs voor het etentje met zijn vrienden 
om zijn verjaardag te vieren is geen tijd meer. Op 
het moment dat hij zich aan het omkleden is wordt 
zijn vrouw al geconfronteerd met de politie 
Eindhoven en later ook nog eens met de recherche 
Brabant Zuidoost. Ondertussen zijn de vrienden voor 
het etentje gearriveerd en belt de taxichauffeur aan. 
Voor Sylvie wordt het allemaal te veel. Zij zet het op 
een drinken.  
 
Geloofwaardigheid 
De zaal trilt regelmatig op zijn grondvesten, na weer 
een bulderlach. Amateurtoneel in het algemeen en 
de -klucht in het bijzonder worden vaak gekenmerkt 
door typetjes die in bepaalde onverwachte of bizarre 
situaties terecht komen. Dat gebeurt natuurlijk ook 
in deze klucht. Dankzij het uitstekende spel blijft de 
geloofwaardigheid in dit geval toch behouden. Dat is 

niet in het minst te danken aan de twee 
hoofdrolspelers. Jules Keeris (22) speelt Ronald de 
Vlieger en is in de kleine twee en een half uur dat 
het stuk duurt nauwelijks van het podium af. Hij 
blijft in alle (vaak bizarre) situaties geloofwaardig. 
Dat laatste geldt zeker ook voor zijn belangrijkste 
tegenspeler, Inge Peeters (21), zelfs als ze een 
stomdronken vrouw van bijna middelbare leeftijd 
speelt. De beleving en het lef van deze twee spelers 
mist zijn weerslag op de andere spelers niet. Zij 
leveren eveneens een topprestatie.  
 
Theater ’t Ros gaat dit seizoen op herhaling 
met deze klucht, op 28 en 29 januari, telkens 
om 20.00u in Theater De Schalm aan het 
Meiveld in Veldhoven. Het betreft 
voorstellingen die op de eerste plaats bedoeld 
zijn voor donateurs van Nieuwe Levenskracht 
in Veldhoven. De kaarten kosten € 4,00 per 
stuk; en kunnen vanaf 2 januari afgehaald 
worden bij: 
 
• Mia van den Wildenberg, Oude Kerkstraat 41 
• Theo Snelders, Nieuwe Kerkstraat 8  
 
Er blijven ongetwijfeld kaarten over voor de 
vrije verkoop. Reserveren is ook mogelijk via 
de normale kanalen, www.theatertros.nl of 
 “Theater ’t Ros”-reserveringslijn: 06-
55831274. Kaarten kosten € 10,00. 
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Flyer snerttocht (deze tekst wordt 
vervangen door de flyer) 

Zaalprogramma BIO 1 & 2 

Zaalcompetitie 
Dameskorfbalvereniging BIO 
Wedstrijdprogramma BIO1 en BIO2 
 

15 nov Alico 1 – BIO 1 15.30u 
 Sporthal Dioscuren in Schijndel 
 Emos 3 - Bio 2 11.15u 
 Sporthal de Hekel in Zeeland 
 
22 nov Bio 1 - Treffers/Eendracht/ZSV 12.30u 
 Bio 2 – Rietvogels 2 11.00u 
 Sporthal den Ekkerman 
 
29 nov Diosa 1 – BIO 1 14.45u 
 Sportcentrum Arcus Wijchen 
 De Korfrakkers 5 – BIO 2 12.15u 
 Sporthal ter Aa in Erp 
 
6 dec BIO 1 – Nijnsel 1 12.10u 
 BIO 2 – NDZW 2 10.40u 
 Sporthal de Kempencampus 
 
13 dec Vessem 1 – BIO 1 13.15u 
 Sporthal de Leenhoef Knegsel 
 Prinses Irene 3 – BIO 2 11.15u 
 Sporthal de Overbeek in Nistelrode 
 
20 dec BIO 1 – NECA 1 13.40u 
 BIO 2 – Klimroos 2 12.10u 
 Sporthal de Kempen Campus 
 
17 jan BIO 1 – ALICO 1 14.35u 
 BIO 2 – EMOS 3 13.05u 
 Sporthal de Kempen Campus 
 
24 jan Treffers/Eendracht/ZSV – BIO 1 11.45u 
 Sporthal de Kubus in Deurne 
 Rietvogels 2 – BIO 2 10.10u 
 Sporthal de Kemphaan in Riethoven 
 
31 jan BIO 1 – DIOSA 1 18.00u 
 BIO 2 – de Korfrakkers 5 19.30u 
 Sporthal den Ekkerman 
 
14 febr Nijnsel 1 – BIO 1 11.15u 
 Sporthal de Streepen st Oedenrode 
 NDZW 2 – BIO 2 9.45u 
 Sporthal Die Heygrave Vlijmen 
 
21 febr BIO 1 – Vessem 1 12.10u  
 BIO 2 – Prinses Irene 3 10.00u 
 Sporthal Kempen Campus 
 
28 febr Neca 1 – BIO 1 12.15u 
 Klimroos 2 – BIO 2 14.45u 
 Sporthal Eureka Hapert 

Snerttocht 

Kerstmarkt Zonderwijk 
Zaterdag 12 december tussen 18.00 en 21.00 uur 
organiseert Stichting “Ons Zonderwijk” voor het 6e 
opeenvolgende jaar wederom Kerstmarkt 
Zonderwijk. Personen en organisaties met 
Zonderwijkse betrokkenheid zullen deze sfeervolle 
markt invulling geven middels presentaties, 
creatieve bezigheden, verkoop van (eigengemaakt) 
handwerk en Kerstartikelen, muzikale opluistering, 
etc. 
 
Jeugd wordt tussen 13.30 en ±16.00 uur in de 
gelegenheid gesteld om lampionnen, etc. te 
knutselen. Hiervoor is aanmelding via 
www.hobbyclub-de-planeten.jouwweb.nl of 
Charlotte van Beek ( 040 253 09 77(Dagelijks 
tussen 19.00 en 20.00 uur) gewenst. 
 
E.e.a. vindt plaats in ontmoetingscentrum “’t 
Tweespan” Mira 2 te Veldhoven(Zonderwijk ) 
 
Voor meer informatie: 
Johan Couwenberg, Kometenlaan 29, 5505PN 
Veldhoven tel. 06 15 20 46 11  
Email: johancouwenberg@hotmail.com 
Fred de Ruijter tel. 06 83 17 85 25  
Email: fred.de.Ruijter1@gmail.com 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 

Het is een individuele sport die je niet kunt 
uitoefenen zonder anderen. Buiten mijn gezin is 
deze sport alles voor me”, zegt Henk die vrijwel alle 
dagen van de week te vinden is op het 
hondensportterrein aan de Zittard. Daarbij geniet hij 
alle steun van zijn vrouw Corrie. 
 
Pakwerker 
55 jaar geleden begon Henk als pakwerker bij de 
club. ”Het was gebruikelijk dat je als jongen begon 
als pakwerker. Eigenlijk is dat de belangrijkste 
functie, want zonder pakwerker is een hond niet af 
te richten. Ik vond het geweldig dat de honden op je 
af kwamen en je vervolgens beten.” Twintig jaar 
lang trad hij als pakwerker op tijdens wedstrijden in 
de regio.  
Op veertigjarige leeftijd begon Henk ook zelf met 
het africhten van honden met als doel om een 
certificaat te behalen. “Ik heb altijd herdershonden 
gehad, maar ook een bouvier of boxer zijn 
toegestaan. Qua temperament en karakter is een 
herder het meest geschikt. Ze moeten wel over een 
flinke dosis moed en vastberadenheid beschikken 
want anders gaan ze niet in de aanval. Er zijn 
binnen de KNPV nu bloedlijnen waarbinnen gericht 
wordt gefokt op de eigenschappen die nodig zijn 
voor de africhting. Maar ze moeten ook sociaal zijn, 
én het moet klikken tussen dresseur en hond”, 
voegt Henk er aan toe. 
 
Uitdaging 
Voor de echte sportlui is het een uitdaging om de 
hond af te richten en het certificaat Politiehond 1 te 
laten halen. Dat kost doorgaans twee à drie jaar 
trainingsarbeid waarbij enkele keren per week met 
de hond gewerkt wordt. Veel honden wacht 
vervolgens een toekomst bij de politie of bij 
bewakingsbedrijven. “Er is altijd vraag naar een 
goede politiehond. De politie bezoekt soms 
keuringen om geschikte honden te ontdekken. De 
Nederlandse politiehond wordt wereldwijd gezien en 
ingezet als topper. Na twee à drie jaar training 
levert een geschikte hond zo’n 4.500,00 à 5.000,00 
euro op”, weet Henk. Eigenaren die hun hond 
verkopen, beginnen daarna meestal weer met een 
nieuwe hond. Maar veel eigenaren houden hun hond 
puur voor de sport, om deze aan wedstrijden te 
laten deelnemen. Ook kunnen ze nog het certificaat 
PH2 en objectbewaking behalen.  
 

‘Herdershond heeft juiste 
temperament voor politiehond’ 
 
Henk Kusters (70) werd in september tijdens 
de Nationale Kampioenschappen van de 
Koninklijke Nederlandse Politiehond 
Vereniging verrast met de gouden speld. Het 
kleinood viel hem ten deel voor zijn jarenlange 
verdiensten voor de sport. 
Door Ad Adriaans 
 
Een dag eerder reikte Henk zelf een speld uit aan 
enkele leden. Op het hoofdveld van FC Eindhoven, 
waar het kampioenschap werd gehouden, werd 
Henk volledig verrast met de gouden speld die maar 
sporadisch wordt toegekend. “Ik ben er zeer vereerd 
mee”, zegt hij over de onderscheiding die in 2010 
voor het laatst werd uitgereikt.  
 
Individuele sport 
Op 15-jarige leeftijd werd hij lid van de Veldhovense 
Politiehondenvereniging Mijn Trouwe Vriend. Zijn 
oom Bert Kusters uit Veldhoven behoorde tot de 
oprichters van de vereniging. Toen Henk twaalf was, 
ging hij er al eens samen met zijn vader kijken. “Het 
is een sportvereniging met als doel honden af te 
richten voor politiewerk. Het gaat daarbij zowel om 
bijt- als om speurwerk.  

Het interview 
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Instructeur 
Henk volgde onder meer de zware opleiding tot 
Algemeen Keurmeester van de KNPV. “Iemand die 
enkele jaren tijd gestoken heeft in zijn hond heeft 
recht op een goede keuring”, vindt Henk. Binnen de 
vereniging is Henk aangesteld als instructeur. Jonge 
dresseurs kunnen rekenen op zijn adviezen met 
betrekking tot de africhting van hun hond. 
Al tientallen jaren bekleedt de hondenliefhebber 
functies binnen zijn vereniging en daarbuiten. Zo 
was hij onder meer secretaris van de club. Nu is hij 
nog voorzitter van Kring De Kempen, secretaris van 
de Afdeling Noord-Brabant en lid van de commissie 
Nederlands Kampioenschap van de KNPV. “Als 
secretaris zit ik dagelijks achter de computer, maar 
dat doe ik met alle plezier.” Een man van goud voor 
de KNPV, noemde Sjef van den Boomen van het 
hoofdbestuur van de KNPV hem.  
Mijn Trouwe Vriend telt momenteel zestien leden, 
waaronder twee dames. “Het is een mooie club. Wel 
willen we er graag enkele helpers bij, het 
ledenbestand vergrijst namelijk”, besluit Henk met 
een oproep. 

Vrijwilliger(s) gezocht voor op de 
zorgboerderij! 
 
Vind je het leuk om cliënten te vervoeren naar 
de zorgboerderij zodat ze op de zorgboerderij 
hun dag in kunnen vullen en/of wil je 
ondersteunen bij activiteiten op en rond de 
boerderij? Dan hebben wij leuk 
vrijwilligerswerk voor jou! 
 
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die graag iets 
voor een ander willen betekenen. Dit kan door 
cliënten zowel 's ochtends als 's middags te 
vervoeren. Cliënten zijn woonachting in o.a. 
Veldhoven, Oirschot, Eindhoven en Geldrop. 
Natuurlijk staat hier een vergoeding tegenover.  
Ook zijn er mogelijkheden op gebied van 
tuinwerkzaamheden, dierverzorging, 
keukenactiviteit en op het creatieve vlak 
houtbewerking. 
 
Ondersteuning kunnen we tot op heden gebruiken 
op dinsdag en donderdag. De activiteiten op de 
zorgboerderij zijn van 10.00 uur – 16.00 uur. 
Heb je interesse in een van bovenstaande taken, 
neem dan vrijblijvend contact op met Carla ten Have 
over de mogelijkheden. 
 
Zorgboerderij d'n Oerse Have 
info@oersehave.nl 
06-17036874 

Vrijwilligers gezocht 

Uit de oude doos: Henk Kusters bij de 25-jarige 
jubileumwedstrijd in 1972. 
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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 

10 jaar Koersbal 
 

Tien jaar koersbal in d’Ouw School 
 
Door Ad Adriaans 
 
Donderdag 22 oktober was het een feestelijke 
dag voor de koersballers van de KBO. Ze 
vierden het heuglijke feit dat ze hun bijzondere 
sport al tien jaar beoefenen. Gebak bij de 
koffie, een gezamenlijke lunch en een 
afsluitende borrel verhoogden de 
feestvreugde. 
 
Koersbal kan tot op hoge leeftijd worden gespeeld. 
Levend bewijs daarvan is Jan van Exel. Op 88-jarige 
leeftijd maakt hij nog elke week de rit van Eersel 
naar Oerle om hier te koersballen. Hij zet ’s morgens 
alles mee klaar en om tien over negen kan de eerste 
bal al rollen. Al twee keer werd het toernooi van de 
kring Veldhoven gewonnen, dus er zit talent onder 
de Oerlenaren. De club werd tien jaar geleden 
opgericht door het echtpaar Van Selst. Er zijn nog 
drie leden van het eerste uur lid: Grada van Selst, 
Anneke van Ampting en Coleta van Kuijk. Om de 
beurt brengt een lid iets lekkers mee voor bij de 
koffie. Samen hebben ze een gezellige en sportieve 
middag. “Het is een heel gezellige club. De leden 
blijven dan ook lid zolang ze kunnen koersballen”, 
zegt Jan van den Oetelaar.  
 

De KBO is steeds op zoek naar nieuwe dingen. De 
fietstocht en het koersballen bestaan nu al zo’n tien 
jaar. Elders in dit blad kunt u lezen over de 
tabletcursus, een initiatief van de KBO dat ervoor 
zorgt dat haar leden bij de tijd blijven. Uit een onder 
de leden gehouden enquête vloeiden ook enkele 
nieuwe activiteiten voort. Zo maakten de senioren 
een uitstapje naar de Passiespelen en werd per trein 
een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in 
Brussel. Ook namen ze deel aan een hapjesmiddag 
met live muziek in De Bosbender. En deze maand 
worden de leden bijgepraat door iemand van Veilig 
Verkeer Nederland. Op de agenda staan onder meer 
de actuele verkeersregels en het omgaan met de 
elektrische fiets. Kortom: de KBO is een actieve 
vereniging met voor elk wat wils. 
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

jan1.joosten@kpnplanet.nl

Rond jaarwisseling hedendaagse kunst in 
Vaaggrond 
Vaaggrond is een coöperatief kunstenaarsgenootschap in 
het buitengebied van Veldhoven.  
 
Rond de jaarwisseling exposeert het genootschap 
traditiegetrouw in een bostuin. Allen zijn op zoek 
naar hedendaagse vormgeving. Professionals die 
een persoonlijk handschrift ontwikkelen. Zij laten 
zich daarbij inspireren door de lokale cultuur en 
winterse natuur. Samen tillen zij een unieke 
gebeurtenis van de grond. Vaaggrond bevraagt en 
lokt discussies uit. Vertrouwd, maar ook 
bevreemdend. Het is een ontmoetingsplaats waar u 
rond de buitenhaard gesprekken aan kunt gaan. 
Ontmoetingen die tot bezinning leiden. Er staat ook 
een boekenruiltafel. Daar kunt u een boek 
achterlaten en er zélf een meenemen. 
 
Info: www.vaaggrond.nl.  
 
De expositie is te bezichtigen van 25 december tot 
en met 3 januari 2016 aan de Kleine Vliet 1d, 
Veldhoven (Oerle).  
Dagelijks rondleiding om 11.30, 13.00 en 15.00 uur. 
 
De toegang bedraagt €3,50.  
Kinderen tot en met 10 jaar gratis. 

De buitenhaard brandt. 

Kunst bij Vaaggrond 

Jubileumexpositie in Galerie Hallo 

Grenzen en mogelijkheden van klei. 
Het zal in de tien jaar dat Galerie Hallo bestaat de 
vijftigste keer zijn dat er werk van een keramist 
tentoongesteld wordt. Van alles kwam er langs, 
traditioneel, experimenteel en functioneel werk, 
nadruk op de vorm, op de huid, op de decoratie. 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de 
jubileum expositie van Wilma van Hoven. 

'Spelen met porselein'. 
Deze huidige expositie toont hoe Wilma van Hoven 
'speelt' met klei, grenzen verkent en uitdagingen 
zoekt.  
Het werk van Wilma is te zien tot 1 december 2015 
 
Meer informatie:  
Carin Schoe, Linde 18 Veldhoven, tel. 040-2533354 
www.galeriehallo.nl 

Galerie Hallo 10 jaar 
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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 

 

Regio De Kempen 
06 - 2184 8165 

DE MOBIELE FIETSENMAKER 

VOOR 
Service en onderhoud van  

rollators, rolstoelen,  
gewone en elektrische fietsen 

VOOR 
bij u aan huis of op het werk. 

u hoeft geen lid te zijn. 
 

VOOR 
FIETSACCU-SERVICE 

TESTEN e/o REVISEREN 

VOOR 
FIETS-OMBOUW 

NAAR ELEKTRISCH 

BERT VAN EETEN 
06 - 2184 8165 

bertvaneeten.fietsned@gmail.com 

VJK in het zonnetje 

En vanaf dinsdag gingen de VJK écht van start – de 
wedstrijden begonnen! Tot en met donderdag 
werden in alle categorieën enkels en dubbels 
gespeeld. Natuurlijk waren er tijdens die dagen ook 
van TV De Korrel diverse jeugdleden op de banen te 
vinden. En zij hebben niet onverdienstelijk 
gepresteerd: in 3 categorieën is een 2e plaats 
veroverd! Het waren het duo Varekamp/Hofmann in 
de categorie Oranje dubbel, het duo Varekamp/de 
Jong in de categorie JD 11-14 en Siegert de Jong in 
de categorie JE 11-14. Zaterdag na de 
finalewedstrijden gingen zij met de bekers naar huis 
mochten. 
 
Het was een zonnige jubileumweek van de 
Veldhovense Jeugdkampioenschappen. Na 2 jaar 
afwezigheid hebben zij op grootse wijze weer een 
nieuw leven ingeblazen hebben gekregen! 

Veldhovense Jeugdkampioenschappen 
‘in het zonnetje’! 
 
De herfstvakantie stond voor veel 
tenniskanjers geheel in het teken van de 20e 
editie van de Veldhovense 
Jeugdkampioenschappen (VJK) die op de 
banen van VLTC onder fantastische 
weersomstandigheden werden gespeeld.  
  
De feestelijke sportieve week begon voor alle jonge 
sporters op maandag met een training die werd 
verzorgd door trainers Iris Mathijsen (De Korrel) en 
Sander van Asten (VLTC). De trainingsdag startte 
natuurlijk met een spetterende warming-up op 
muziek zodat de spieren lekker los waren gemaakt 
voor het echte werk. Vervolgens kwamen tijdens de 
training alle slagen van het tennisspel aan bod en 
rond het middaguur stond er een heerlijke lunch 

klaar voor alle sporters. 
De supergezellige en 
leerzame trainingsdag 
kwam ten einde na een 
mini-toernooi om de 
felbegeerde Davids Cup 
titel. 

2e plaats. 

Trainingsdag 

Alle finalisten 
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dietistveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dietistveldhoven.nl 

Het recept is deze keer van Sil Huijbers 
 
Verse Pasta met kip en rucola 
 
De Pollepel heb ik gekregen van mijn neef Huub 
Huijbers. Bedankt voor je compliment Huub!  

 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
• Verse pasta (bv tagliatelle van de AH) 
• 75 gram rucola  
• 500 gram kipfilet 
• Ketjap 
• Zoete chilisaus 
• Kipkruiden 
• Olijfolie 
• 1 teen knoflook 
• Geraspte Italiaanse kaas (bv Grana Padano) 
 
Bereidingswijze 
Snijd de kip in blokjes. Kruid de blokjes met de 
kipkruiden, braad ze aan in boter en doe er een 
flinke scheut zoete chilisaus doorheen. Wanneer de 
kip bijna gaar is, voeg je nog een scheut ketjap toe. 
 

Ondertussen kook je de verse pasta volgens de 
aanwijzingen op de verpakking. 
Je kunt ook gedroogde pasta gebruiken maar met 
verse pasta is het echt lekkerder! 
Wanneer de kip lekker bruin is haal je de pan van 
het vuur. 
In een hapjespan (of andere ruime pan) doe je een 
flinke scheut olijfolie met de geperste teen knoflook. 
Voeg de verse pasta en de kipblokjes toe en roer dit 
goed door elkaar. Vervolgens kan de rucola erbij. 
Ook dit weer goed doorroeren totdat de sla een 
beetje geslonken is. 
Nu kun je het pasta mengsel verdelen over 4 borden 
en bestooien met de Italiaanse geraspte kaas. 
 
EET SMAKELIJK! 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik niet  
echt een keukenprinses ben en daarom altijd  
op zoek ben naar makkelijke en lekkere 
recepten. Zo ook dit recept. Een paar weken 
geleden kreeg ik het van een collega en toen 
ik het thuis gemaakt had was iedereen 
enthousiast. Zelfs de kinderen riepen “Dit  
mag je wel vaker maken mam”. Super toch! 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Marina v Dorenmalen. Omdat mijn  
nicht Marina heel creatief is en prachtige 
taarten kan maken. Ze  
heeft al heel wat bijzondere creaties  
op tafel gezet en misschien kan ze een 
van haar recepten met ons delen. 

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

 

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 

De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Familie van den Boomen, Mieke van Campen,  
Annie Eliëns, B. Hospel, Kees Hulshorst,  
Gerry van der Mierden, Thea Peters, Zus Sanders, 
Henriette Segers, Annie Stemerdink. 
 

 
 
1 Vierussen zijn anders een instelling (9) 
2 Dit sportpark klinkt alsof het hem gaat lukken 
 (2,7) 
3 Is Geert van OG uit salaris gemaakt (3,4) 
4 Woning van jongeren achter d' Ouw School (9) 
5 Een foto van de vrouw van Jos (4) 
6 Het kerkbestuur is op zoek naar dit metaal (5) 
7 Is dit de wens van Van Krieken? (3) 
8 Geen nieuw staal voor Rijv. St. Jan (3,4) 
9 Een auto van het openbaar vervoer om in te 

kletsen (8) 
10 De weg van een leverancier van huiden dichtbij 

vraag 2 (12)  
 
 
 
Succes! 

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! 
U moet de volledige oplossing insturen  
 
De oplossing van Crypto 
23 was:  
1. BekerHuis  
2. RatatoUille 
3. SeLla 
4. De SlimSte Mens 
5. ScHippers 
6. GrOte Aard 
7. RKVVO 
8. OerS 
9. AldersTafel 
 
Familienaam: Hulshorst 

Crypto Oers, puzzel 24 

1                        

2                        

3                      

4                        

5                   

6                    

7                  

8                      

9                       

10                           
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Surfen door senioren 

Senioren surfen over het web 
 
Door Ad Adriaans 
 
Al drie jaar krijgen leden van de KBO de kans 
om een tabletcursus te volgen in dorpscentrum 
d’Ouw School. Bea de Jong brengt de senioren 
de geheimen van tablet en internet gedurende 
een zestal lessen bij. 

 
Het doel van de KBO is om aan belangenbehartiging 
te doen voor de leden. Zo hebben ze al eens een 
bijeenkomst gehad met een notaris en een 
bijeenkomst waar de veranderingen in de zorg 
centraal stonden. “Allemaal zaken waar ouderen 
mee te maken krijgen”, zegt Jan van den Oetelaar, 
voorzitter van de KBO. De bond telt nu zo’n 250 
leden waarvan een derde deel 80-plusser is. 
“Mensen worden gedwongen om met nieuwe 
apparaten te werken zoals internetbankieren en geld 
pinnen. Ze horen en zien veel van de kleinkinderen 
en daarom willen veel ouderen kennismaken met de 
digitale snelweg”, weet Jan. “Als de mensen een 
mailtje kunnen versturen en ontvangen, er een foto 
bij doen en met Google iets opzoeken zijn ze al een 
heel eind.”  
 
De cursus wordt gegeven voor Android-gebruikers 
(o.a. Asus en Samsung) en iOS-gebruikers (iPad van 
Apple). “Er is een aparte groep voor gebruikers van 

een iPad omdat de bediening daarvan afwijkt van de 
Android apparaten”, legt Bea uit. De cursisten leren 
onder meer wat wifi is en verbinding maken met de 
wifi.  
Verder maakt Bea ze wegwijs in de contacten,  
e-mail en het internet. Op 20 oktober had de 
Android-groep de laatste cursusdag. De cursisten 
stuurden onder meer een foto met tekst naar een 
mede-cursist. Ook oefenden ze het sturen van een 
e-mail naar een groep personen. De 86-jarige 
Johanna van de Oetelaar is de oudste in het klasje. 
“We zijn er niet mee opgegroeid, dat maakt het 
lastig”, weet Johanna. “Als je het de kleinkinderen 

ziet doen, zo kunnen wij dat niet. Ik ben al 86, dan 
onthoud je alles niet meer zo goed.” Toch heeft deze 
krasse dame al veel opgestoken van de lessen van 
Bea. 
 “E-mailen en foto’s maken. Die waren best goed 
gelukt”, zegt Johanna met een lach. 
 
Jan van den Oetelaar is dik tevreden over lerares 
Bea. “Ze verzorgt al drie jaar hier de lessen. Ze doet 
het geweldig, en heeft alle geduld van de wereld.” 
De Android-groep van dinsdag hoopt dat er nog een 
vervolgcursus komt die ze tijdens 
de wintermaanden kunnen 
volgen. Deze wens is inmiddels al 
ingevuld. Op 9 november 
jongstleden zijn er weer 
cursussen gestart voor beginners 
en gevorderden. 
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VerVe presenteert CD 

VerVe presenteert eerste CD met 
verhalen 

Tien jaar na het eerste publieke optreden door 
Vertelclub Veldhoven (VerVe) presenteren de 
leden hun eerste cd met verhalen. Ze doen dat 
op zaterdagavond 28 november in het 
restaurant van Severinus, Ark 9 in Zeelst. 
Genodigden en publiek (komst graag melden)
zijn vanaf 19.30 uur welkom op de gratis 
toegankelijke, feestelijke bijeenkomst. 
Hiervoor heeft VerVe een verrassend 
programma samengesteld. Natuurlijk met 
tipjes van de sluier, maar bijvoorbeeld ook een 
bijdrage door een bevriende Vlaamse verteller. 
Het programma begint om 20.00 uur. Ongeveer 
een uurtje later volgt een gezellige nazit om de 
mijlpaal te vieren en is de CD tegen een 
gereduceerd tarief van vijf euro te koop. 

VerVe telt elf leden uit Veldhoven en Eindhoven. 
Slechts één van hen heeft door omstandigheden 
geen bijdrage kunnen leveren aan de CD. Waarop 
nog altijd tien verschillende verhalen te vinden zijn. 
Tien gevarieerde verhalen, zowel wat soort als 
inhoud betreft. Zodat de cd een goede indruk geeft 
van hetgeen VerVe allemaal in huis heeft. Zoals een 
humoristisch oud verhaal op rijm door  
Els van Engelen (78), een eigentijdse variant op 
bekende sprookjes door Arnout Meester (48)  
en een ontstaansverhaal in dialect door  
Annemarie Legius (58).  

Leden van Vertelclub Veldhoven 

De club heeft alle verhalen zelf opgenomen en in 
eigen beheer laten branden op een zilverkleurig 
schijfje. Die kost zeven euro en zorgt voor ruim 
zeventig minuten luisterplezier.  
 
Om de CD-presentatie zo goed mogelijk voor te 
bereiden, vraagt VerVe bezoekers zich even aan te 
melden via info@vertelclubveldhoven.nl, liefst 
uiterlijk op vrijdag 20 november.  
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Samenwerken voor de bij 
De uitwisseling van ideeën tijdens de Braderie en 
een uitnodiging om tijdens de landelijke open 
imkerij dag aanwezig te zijn om onder andere 
bijenhotels te verkopen krijgt nu een vervolg. 
 
St. Ambrosius heeft behalve een bijenhal ook een 
grote bijvriendelijke tuin die ook perfect plaats biedt 
voor een groot bijenhotel voor solitaire bijen.  
Solitaire bijen hebben het nog moeilijker dan de 
honingbij en ook hier wil de imkervereniging graag 
een helpende hand bieden. 
In tegenstelling tot de 
honingbij leven solitaire 
bijen niet als een volk 
samen maar leven ze alleen 
en hebben uitsluitend tot 
doel om de soort in stand te 
houden. Om dit mogelijk te 
maken is echter geschikte woonruimte nodig.  
 
In een hoek van de tuin moet 
daarom voor deze solitaire bijen 
een bijenhotel komen. Door een 
bijdrage van de Nationale Postcode 
loterij wordt dit mogelijk gemaakt.  
 
In samenspraak met d’n Oerse Have wordt, als 
dagbestedingproject, dit bijenhotel door cliënten 
gemaakt. 

Zorgboerderij d’n Oerse Have en  
St. Ambrosius werken samen voor de 
wilde bijen. 
 
Eerder dit jaar tijdens de Braderie van de TCO in 
Oerle waar zowel d’n Oerse Have als ook  
St. Ambrosius een kraam hadden is de kiem voor de 
nu geplande samenwerking gelegd. 
D’n Oerse Have biedt dagbesteding voor jongeren en 
(jong)volwassenen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld mensen met een niet 
aangeboren hersenletsel en maakt bij haar 
dagbesteding activiteiten o.a. steigerhouten 
meubels, pindakaaspot huisjes, vogelkastjes en 
bijenhotels welke zij te koop aanbieden.  
St. Ambrosius was aanwezig om honing te verkopen 
en om tekst en uitleg te geven over haar nieuwe 
bijencentrum aan de Berkt 37 in Oerle.  
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

( 06-20131761 

Opnieuw kerstverhalenwandelingen in 
Veldhoven 
 
In Maastricht zijn de eerste 
kerstverhalenwandelingen al uitverkocht. Want het 
is een hele plezierige manier om in de kerstsfeer te 
komen. Zodat De Verhaalderij vorig jaar besloot om 
dergelijke wandelingen ook in Veldhoven te houden. 
En al bleef het aantal deelnemers deze eerste editie 
nog beperkt; de reacties waren zo positief en 
lovend, dat er voor dit jaar drie nieuwe 
kerstverhalenwandelingen zijn gepland in de 
gemeente en op verzoek ook één in Eersel. 

 

Kerstverhalen in Veldhoven 

Vertellers Lisette Oosterbosch en Judith Gerritsen (r) 

Tijdens een kerstverhalenwandeling lopen 
deelnemers een korte tocht van ongeveer 2,5 
kilometer. De wandelaars houden onderweg vijf keer 
halt om te luisteren naar sfeervolle verhalen die 
beeldend uit de doeken worden gedaan door Lisette 
Oosterbosch en Judith Gerritsen. Deze vertellers 
hebben een nieuwe route uitgestippeld en bereiden 
opnieuw een gevarieerde reeks voor van nieuwe 
kerstverhalen die geschikt zijn voor iedereen van 9 
tot 99 jaar.  
 
Welke verhalen dat zijn, blijkt op 20, 21 en 23 
december in Veldhoven en op 22 december in 
Eersel. Elke kerstverhalenwandeling duurt ongeveer 
anderhalf uur en gaat om 18.30 uur van start. 
Deelname kost € 9 per persoon en reserveren is 
verplicht via de agenda op www.verhaalderij.nl, 
want de wandelingen gaan alleen door bij het 
minimum van vijftien deelnemers. Bij veertig 
inschrijvingen is een tocht vol.  
 
Aanmelden kan tot 9 december. Twee dagen later 
zijn de kaartjes voor de wandelingen in Veldhoven 
tegen betaling op te halen in De Verhaalderij, 
Begijnstraat 30 in Veldhoven tijdens de 
openingsuren van 11.00 tot 12.00 uur, 14.00 tot 
16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. De kaartjes 
voor de tocht in Eersel zijn digitaal verkrijgbaar via 
de agenda op www.muzenval.nl. 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 www.dehoeve.nu 
 040 - 205 22 66 

Team KING doneert 50.000 euro aan 
Maxima Oncologisch Centrum  
 
Om kanker in de toekomst nog beter te kunnen 
behandelen, doneert Stichting Team KING 
vijftigduizend euro aan Maxima Oncologisch 
Centrum. Dankzij dit geld is er meer onderzoek 
mogelijk naar onder andere nieuwe 
chemotherapie en immunotherapie. De 
overhandiging vond plaats op het 
afscheidssymposium van dr. Marten Nijziel, 
internist-hematoloog in MMC. 

Team KING (Kanker IN Gezinnen) zet zich in om van 
kanker een geneeslijke ziekte te maken. De stichting 
zamelt geld in voor onderzoek naar betere 
behandelingen. Dankzij deze donaties zijn in MMC 
drie researchverpleegkundigen aan het werk om dit 
doel te verwezenlijken. Jan Matheeuwsen, 
bestuurslid van de stichting: “Marten Nijziel heeft de 
hemato-oncologische zorg in MMC in de afgelopen 
jaren een boost gegeven. Deze cheque 
overhandigen we daarom ter ere van zijn vertrek.”  
 

Team King doneert ! 

Onderzoek in Maxima Oncologisch Centrum 
Máxima Oncologisch Centrum heeft als doelstelling 
om iedere kankerpatiënt optimale behandeling aan 
te kunnen bieden. Daarnaast werd er een integraal 
oncologisch research bureau opgezet om oncologisch 
onderzoek te professionaliseren. Momenteel vindt er 
veel onderzoek plaats rondom hematologische 
kwaadaardige ziekten en borstkanker. Ook wordt er 
onderzoek gedaan naar melanoom, longkanker, 
neuro-endocriene tumoren, darmkanker en 
hemofilie. Deze onderzoeken richten zich vooral op 
het testen van nieuwe chemotherapie en 
immunotherapie; een behandeling met nieuwe 
medicatie die de afweerreactie tegen kankercellen 
stimuleert. MMC neemt ook actief deel aan 
wetenschappelijk onderzoek gericht op het 
verbeteren van kwaliteit van leven van patiënten.  
 
Internist-oncoloog Marten Nijziel 
Na dertien jaar neemt internist-oncoloog Marten 
Nijziel afscheid van MMC. Hij richtte zich op 
bloedziekten, stollingsziekten en kanker. “Iedereen 
krijgt in het leven vroeg of laat te maken met 
ernstige ziekten als kanker. Het doet ons realiseren 
dat gezondheid een groot goed is. Gelukkig kunnen 
we steeds vaker kanker voorkomen, of patiënten 
genezen”, aldus Nijziel. 
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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 

Rabo Verenigingsprijs 2015 
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. 
Op www.oerle.info vindt u het formulier digitaal.  
U kunt het afdrukken en het ingevulde formulier 
deponeren in de brievenbus van de Koers van Oers 
bij Dorpscentrum d'Ouw School. 
 
De inschrijving staat open tot 31 december 
2015. 
 
U bepaalt samen de winnaar 
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, 
stichtingen of comités nomineren voor de Rabobank 
Verenigingsprijs. De drie genomineerden worden 
bekend gemaakt tijdens het Tiroler Winterfest van 
Boergondisch Oers op zaterdagavond 9 januari 2016 
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 9 januari 2016 naar  
d’ Ouw School te komen op het Tiroler Winterfest. 
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. 

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 verenigingsactiviteiten op.  
Om onze blijk van waardering te uiten heeft 
Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de 
Rabobank Verenigingsprijs in het leven 
geroepen. 
 
De prijzen 
De prijs gaat naar een stichting, vereniging of 
comité die zich bijzonder heeft ingezet voor de 
lokale samenleving. Er is een 1e prijs van € 750,- 
voor Oerle en een 1e prijs van € 750,- voor 
Wintelre. Aanvullend hierop wordt in beide 
gemeenschappen een 2e en 3e prijs toegekend van 
respectievelijk € 400,- en € 200,-.  
 
Nominaties 
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. 
 
Aanmeldformulier 
Iedereen die het verenigingsleven in Oerle een warm 
hart toedraagt en van mening is dat een bepaalde 
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Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs. 
 

 
 
 
Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2015:  

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

 
 
 
Inleveradressen: 
 
Formulier staat ook op www.oerle.info  
Na afdrukken kunt u het ingevulde formulier deponeren in onderstaande brievenbus. 
 
Inleveradressen: 
Brievenbus: 
- Koers van Oers bij Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC  

 
(Inleveren vóór 31 december 2015) 

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

E-mailadres: 
(optioneel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs 2015 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

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

2e editie Kerst Meemekoar 

Wij hopen dat ook de nieuwe bewoners van ons dorp 
via de Oerse hoop een bezoekje zullen brengen aan 
de Brink. Om zoveel mogelijk (nieuwe) 
dorpsgenoten te attenderen op deze winteractiviteit 
zullen de doorzichtige wens-kerstballen deur-aan-
deur worden gebracht. Een aantal leerlingen dat 
deelneemt aan de Ugandareis van het Sondervick 
College, zullen alle huishoudens van Oerle de 
kerstbal te koop aanbieden voor € 1,-. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan de reis en de diverse 
projecten waar de leerlingen gaan werken tijdens 
hun reis van 27 januari t/m 11 februari 2016. 
 
Meemekoar 
Maar ook zullen diverse verenigingen en 
enthousiaste individuele Oerlenaren weer hun 
steentje bijdragen om meemekoar KERST 
MEEMEKOAR tot een succes te maken. Zo zal het 
TCO weer een mooi vuur verzorgen en bieden  
d’Ouw School en Buurtvereniging Zandoers diverse 
versnaperingen te koop aan. En er wordt nog met 
verschillende andere verenigingen en individuele 
Oerlenaren gesproken over een mogelijke bijdrage. 
 
Kortom: noteer op 19 december KERST MEEMEKOAR 
in de agenda en kom allemaal gezellig naar de 
dorpsactiviteit ‘van Oerlenaren, voor Oerlenaren’! 
 
Namens DorpsVereniging Oerle, 
 
René van der Mierden, Wil Jacobs 
Maria Veenvliet, Dirk Goossens,  
Milja de Jong–Du Puy  
(milja.du.puy@onsbrabantnet.nl) 

Tweede editie KERST MEEMEKOAR  
 
Zaterdag 19 december zal de Brink van 
Zandoers het podium zijn voor KERST 
MEEMEKOAR 2015. Een ontmoetingsmoment 
vóór de Kerstdagen voor iedereen die ons dorp 
een warm hart toedraagt.  
 
Inmiddels is er al wat meer bekend omtrent de 
invulling het evenement. We starten weer bij de 
Oerse Hoop waar iedereen vanaf 17.45 uur zijn/haar 
wens-kerstbal in de lichtjesboom kan laten hijsen. 
Om 18.00 uur opent de voorzitter van de 
DorpsVereniging Oerle, Carla Schippers, het 
winterevenement waarna de wandeling naar de 
Brink kan starten.  
Dit jaar zullen er rondom de kerststal van 
Buurtvereniging Zandoers een aantal 
kinderactiviteiten ingepast worden. De Bosbender 
Kids gaan bijvoorbeeld de mogelijkheid tot knutselen 
aanbieden en korfbalvereniging BIO gaat een aantal 
(korfbal-) spellen verzorgen. Ook zijn we bezig om 
een plekje te creëren waar voor de kinderen een 
bijzondere lekkernij verkrijgbaar is. 
 
Knipkaart met extra’s 
Uiteraard kan iedereen gratis deelnemen aan KERST 
MEEMEKOAR maar als kinderen zich vooraf 
aanmelden krijgen ze wat extra’s … Als zij zich 
aanmelden via het formulier dat op school wordt 
uitgereikt, krijgen ze een knipkaart waarmee o.a. 
een gratis drankje, wat lekkers en een presentje te 
verkrijgen zijn op de Brink. Op school wordt ook aan 
alle kinderen de doorzichtige kerstbal uitgereikt 
waarin plaats is voor een (kerst-)wens.  
 
De wens-kerstballen komen naar u toe! 
Er gaat natuurlijk nog veel meer gebeuren in 
Zandoerle waardoor KERST MEEMEKOAR hét 
moment is om als Oerlenaren vóór de feestdagen 
nog even bij elkaar te zijn.  
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Start avondvliegseizoen najaar 2015 
vliegbasis Volkel 
 
Eind 2015 zetten de vliegers van vliegbasis Volkel 
hun avondvliegoefeningen voort. Oefenen bij duister 
is noodzakelijk om vliegers optimaal voor te 
bereiden op hun taak. De vroeg invallende duisternis 
in de wintermaanden maakt het mogelijk een 
dergelijk oefenprogramma uit te voeren.  
 
Daadwerkelijke inzet van F-16 jachtvliegtuigen vindt 
vaak plaats bij duisternis. Het toestel is goed 
uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo heeft de 
vlieger de beschikking over geavanceerde 
nachtzichtapparatuur. Regelmatig moet worden 
getraind om deze middelen optimaal te kunnen 
benutten tijdens huidige en toekomstige missies. 
 
Bij duisternis vliegen F-16 vliegers met 
nachtzichtapparatuur, zogenaamde Night Vision 
Goggles. De vlieger ziet door deze 
helderheidsversterkers alles in groentinten en zijn 
zicht is beperkt, vergelijkbaar met het kijken door 
twee kokers. Om hun vaardigheden op peil te 
houden is het trainen bij duisternis noodzakelijk. Het 
trainen hiermee is pas zinvol wanneer de duisternis 
volledig is ingetreden. Het vliegen en de uitvoering 
van een missie vergt, zeker bij duisternis, specifieke 
training en ervaring. Dit geldt temeer voor complexe 
missies met meerdere vliegtuigen en dreiging vanaf 
de grond of in de lucht. 
 
Het avondvliegprogramma vindt tijdens de tweede 
helft van 2015 als volgt plaats:  
- Trainingsmissies tot 00.00 uur: Week 44 (26 tot 
30 oktober) en week 45 (2 tot 6 november).  
- Trainingsmissies tot 23.30 uur: Week 47 (16 tot 
20 november) en week 48 (23 en 24 november).  
- Trainingsmissies tot 23.00 uur: Week 49 (30 
november tot 4 december), week 50 (7 tot 11 
december). en week 51 (14 en 15 december) 
 
Er wordt in principe gevlogen van maandag tot en 
met donderdag. Tijdens het avondvliegen vertrekken 
de toestellen in de middag voor 17.00 uur en in de 
avond. De verschillende openstellingstijden hebben 
te maken met het moment van het ondergaan van 
de zon. Vanwege operationele redenen of door 
onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaand 
vliegprogramma worden afgeweken. 
 
Voor meer informatie over vliegbewegingen, zie 
http://www.defensie.nl/onderwerpen/
geluidsoverlast/inhoud/vliegbewegingen-en-
oefeningen of NOS teletekst pagina 766. Eventuele 
klachten kunnen worden ingediend via https://
www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen-en-
oefeningen/inhoud/klachten-geluidsoverlast of via 
het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. 

Avondvliegoefeningen Dickensfestijn 

Op 12 en 13 december worden 
de straten rondom de kerktoren 
van Wintelre weer omgetoverd 
in een pittoresk panorama in 
Charles Dickens stijl. 

Voorzien van diverse decorstukken gaat u terug in 
de tijd. Wanneer u door de straten loopt komt u er 
diverse personages uit de vele boeken van Charles 
Dickens tegen. 
Denk hierbij ondermeer aan SCROOGE , TINY TIM 
diverse NOTABELEN en de bende van FAGIN.  
Er staan ook diverse marktkramen die zich met 
verschillende waren presenteren in Dickensstijl. 
Verder kunt ook nog genieten van div. optredens 
van zangkoren,jachthoornblazers,fanfare/
drumband,volksdansen etc. 
 
Voor de allerkleinsten is er een poppentheater 
aanwezig in het DICKENSCAFE. 
In de vroege zaterdagavond is er een optreden van 
Die Stallfreunde in het DICKENSCAFE gevolgd door 
een optreden van K.C.&the DICKENSREBELS. 
De openingstijden zijn op zaterdag van 14.00uur tot 
20.00uur en op zondag van 12.00uur tot 18.00uur. 
 
Voor meer informatie en of alvast een voorproefje 
kijk ook eens op onze website 
www.dickensfestijnwintelre.nl 
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Hieronder de data voor het komende half 
jaar Bosbender Kids. 

(data onder voorbehoud, programma word uiterlijk 
pas een dag of vier van te voren bekend) 
 
27 november 2015 11 december 2015 
08 januari 2016 22 januari 2016 
19 februari 2016 04 maart 2016 
18 maart 2016 

Foto impressie Bosbender Kids 
workshop 

Een foto impressie van de fantastische 
workshop gegeven door Ellen Luijkx bij de 
Bosbender Kids op 16 november 2015.  
De kids vonden het super!  

Over de rode loper. 

Stap maar in de emotietrein 

Op de foto met Ellen 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi in en doe hem vóór 30 november 2015 in de gele brievenbus,  
die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.  

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat november 2015’ en druk de pagina af. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van september 2015;  
“Schoollunch” 

haar vriendinnen zit ze vaak te knutselen. Het is een 
echte knutselmeid en dat kun je wel zien aan de 
mooie loombandjes en super leuke ‘wokkelarmband’ 
die ze aan heeft. Loomen is dan ook echt een van 
haar grote hobby’s is. Daarnaast heeft Loїs nog als 
hobby kleuren en gymen.  
 
Sporten! 
Ondanks dat spelen en gymen al behoorlijk wat 
sporten is, heeft ze toch nog tijd over. Ze zit al ruim 
een jaar op dansles bij N-Joy Dance Company. Daar 
gaat ze elke vrijdagmiddag om vier uur naar toe. En 
dansjuf Danielle geeft die dansles in de gymzaal op 
school. Dat klinkt bekend in de oren! Zij het dan dat 

het hier in de 
gymschool over een 
tijdje niet door N-Joy 
gegeven wordt maar 
door Dède Danceballet. 
Daarop begint oma vol 
trots te vertellen over 
een dansvoorstelling 
waar Loїs aan mee 
heeft gedaan. 
Uiteraard wil ik daar 
wel meer van weten en 
vraag aan Loїs om er 
wat over te vertellen. 
Haar relaas is dat ze 
vorig jaar een 
voorstelling met N-Joy 
hebben gegeven in de 
Muzenval te Eersel. Ze 
stond samen met nog 
ongeveer 8 kinderen 
op het podium en ze 
moesten 2 dansjes 
doen. Het thema van 
de show had met 
vliegtuigen te maken. 
Ik kan ‘t niet laten om 
te vragen of ze in het 
dansje een vliegtuig na 

hebben moeten doen. Bij deze vraag begint ze hard 
te lachen en nee te schudden! Was je maar een 
beetje voor de gek aan het houden hoor Loїs. Het 
dansje zal vast super goed zijn geweest en je mag 
best trots zijn dat je op zo’n groot podium voor 
zoveel mensen hebt staan dansen! Het was maar 
goed dat de show overdag was. Zo kon ze in ieder 
geval nog tot rust komen, want ze vond het best 
spannend en tegelijk leuk. 
 
Je zou het haast niet geloven, maar Loїs zit ook nog 
op zwemles en mag waarschijnlijk in december gaan 
afzwemmen voor haar A-diploma. Bij de zwemles 
die ze 1x in de week in 
Hoogeloon van meester 
Hans krijgt, zal ze haar 
B-diploma ook nog wel 
halen. Daarna mag ze 
kiezen of ze door gaat 

Mag ik even aan u voorstellen: 
 
De winnaar: Loїs van Diessen 
Leeftijd: 6 jaar 
Ze woont: Halfmijl 5…maar dat is niet altijd zo. 
Papa en mama heten: Michel & Katy  
Broertjes of zusjes:  
2 broertjes, Benjamin (4 jaar) en Julius (2 jaar) 
Huisdieren/dieren: Ze hebben 2 poezen  
Sport: zwemles en dansen 
Wat wil je later worden: dierenarts  
 
Door Marlene Snelders-Linssen 
 
Deze keer pak ik de auto 
om bij de prijswinnares 
te komen. Als ik aanbel 
word ik als eerste 
begroet door haar 
broertje Benjamin die vol 
trots zijn nieuwe laarzen 
aan me laat zien. Het ijs 
is meteen gebroken en 
als ik de kamer inloop is 
Loїs de volgende 
kleurplaat al aan het 
inkleuren. De kleurplaat 
waar ze nu mee heeft 
gewonnen, heeft ze ook 
bij opa en oma 
ingekleurd en oma heeft 
de tekening in de gele 
brievenbus gestopt. 
Anders had papa of 
mama het moeten doen 
en die zouden er een 
stukje verder voor 
hebben moeten rijden. 
Loїs woont met haar 
ouders en broertjes niet 
in Oerle/Veldhoven, maar 
in Wintelre op de 
Engelenberg 18. Heeft zij 
nu mazzel dat ze grootouders heeft die hier wonen. 
Anders had ze misschien nooit kunnen winnen. Ze is 
trouwens een hele grote geluksvogel want ze gaan 
vanmiddag met het gezin een weekend weg naar 
Landal Coldenhove te Eerbeek. 
 
Op welke school zit Loїs en in welke groep? 
Ze zit in groep 3/4 van basisschool Den Disselboom. 
Er zitten ongeveer 25 kinderen in de klas en die 
krijgen les van juf Ellie en juf Sjan. 
 
Vrienden en spelen. 
Oei! Ook voor Loїs is dat een lastigere vraag. Ze kan 
net zoals andere kinderen niet kiezen wie ze 
allemaal gaat opnoemen. Ze weet het uiteindelijk te 
houden op vier. En dat zijn Bette, Isa, Jauna – hoop 
dat ik dit goed geschreven heb! - en Lotte.…waarvan 
Isa & Lotte de beste BFF zijn. Naast het spelen met 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

voor C. Als ze dat niet meer wil, mag ze van mama 
en papa een andere sport kiezen. Dat zal dan 
waarschijnlijk turnen gaan worden. Daar zal haar 
danservaring een groot voordeel bij zijn. Loїs is ook 
al flink aan het oefenen om de split helemaal te 
kunnen. Ze zegt dat ze al best ver komt en dat wil ik 
heel graag zien! Omdat ik toch heel nieuwsgierig 
ben hoe ver ze kan komen en het twee keer heb 
gevraagd, gaat ze een demonstratie geven. Nou joh! 
je hoeft inderdaad nog maar een heel klein stukje!! 
Knap hoor! 
 
Televisie? 
Dat doet Loїs niet zo vaak. Wel kijkt ze internet via 
de tv en dan zoekt ze heel vaak knutselprogramma’s 

op van…hoe heet ze ook 
weer...Jill geloof ik. Oh ja, en 
zwarte pieten liedjes! Daar is 
ze ook fan van. Wat een mooi 
bruggetje oplevert naar de 
vraag of ze haar verlanglijstje 
al heeft gemaakt…en dat heeft 
ze. Op haar lijstje staat onder 
andere knutselspullen, een 

Frozen pop in de Elza uitvoering en een dekbed. Ik 
vraag nu iets aan haar waar ik zelf bijna zeker al het 
goede antwoord op weet, maar toch….ik vraag 
waarom ze het meest van Elza fan is. En inderdaad, 
de meeste meisjes vinden Elza leuker dan Anna 
omdat ze kan toveren. Anna vindt ze wel, net zoals 
ik, erg grappig. Even terug naar Sinterklaas zelf. Ze 
gaat vast en zeker het Sinterklaasjournaal kijken, 
want ze moet toch kunnen vertellen wat daarin 
allemaal is gebeurd als hij aan de school een bezoek 
brengt! 
 
Eten? 
Zoals ieder ander moet ook Loїs 
tussen al dat spelen en sporten 
door wel eten. 
Ze wordt helemaal blij als mama 
haar pasta of pannenkoeken met 
poedersuiker voorschotelt. Waar 
ze niet zo blij van wordt zijn 
spruitjes en komkommer. 
Gelukkig voor Loїs eten ze niet 
vaak spruitjes. Mama houdt er 
ook niet zo van. Tja, wat de kok niet graag heeft, 
kookt ze niet. Klinkt bekend.  
 

Verzamelen 
Dit zal logisch gaan klinken. Loїs spaart heel veel 
Frozen spulletjes. Zoals de liedjes..die luistert ze via 
de film, knutselspullen en boekjes. Die boekjes kun 
je sinds kort sparen bij de supermarkt. Daarnaast 
heeft ze nog een gipsen beeldje van Olaf dat ze nog 
moet afschilderen. Maar tussen al dat ‘bevroren’ 
spul kun je als je goed zoekt nog leesboekjes van 
Borre vinden, want die leest ze heel graag. 
  
Vakantie en poezen 
Het is wel even geleden maar ik vind het de moeite 
waard om hier een melding van te maken. Loїs heeft 
namelijk in de zomervakantie van dit jaar 
meegedaan aan de wandelvierdaagse in Wintelre.  
Ze heeft daar elke dag de 5 km uitgelopen! Dat doe 
ik je niet na Loїs.  
 
Nu weet ik niet of het volgende in de vakantie is 
gebeurd. Maar ze zijn een keer met het gezin in 
Toverland geweest en ze is op een gegeven moment 
haar ballon kwijt geraakt. Het touwtje slipte even 
weg en toen poef, ging hij de lucht in. Aangezien het 
een heliumballon was, kwam hij ook niet meer naar 
beneden. Maar Loїs weet wel waar de ballon naar 
toe is gevlogen. Namelijk naar Pino die in de 
poezenhemel is. Je zou er een liedje van kunnen 
maken… 
Gelukkig hebben ze er nog twee over. Ze heten 
Lucifer -8 jaar- en James –van 9 maanden-. 
James is een echte boef. Hij klimt over de schutting 
heen en dan moet je hem meestal zelf weer gaan 
halen. Hij heeft wel een leuk plekje om naar toe te 
gaan. Naast hun huis is er namelijk een speeltuin en 
daar kan hij lekker schommelen en van de glijbaan. 
Ik krijg een beeld en vraag dus aan Loїs of hij ook 
ooit aan de rekstok hangt. Waarop ze wederom hard 
begint te lachen en nee roept. Maar een leuke plek 
is het zeker wel en Loїs speelt er graag.  
 
Tot slot papa deze keer nog even aan het 
woord 
Om Loїs te omschrijven als een lief, rustig, 
makkelijk, heel sociaal kind, dat overal haar best 
voor wil doen. En dat was zeker terug te zien in haar 
kleurplaat. Waar ze overigens nog even bij vermeldt 
dat ze die heel mooi wilde inkleuren en ze er een 
paar dagen over heeft gedaan. Voordat ik haar veel 
plezier wens in Eerbeek wordt me nog verteld, dat 
Loїs naast dat leuke uitstapje ook nog haar 
kinderfeestje van september tegoed heeft. Maar in 
verband met de extra kadootjes die ze dan gaat 
krijgen, vindt ze dat niet erg verzekerd Loїs me.  
 
Ondanks dat dit de eerste keer is dat je iets wint en 
het dus allemaal heel spannend vond maar wel leuk, 
hebben we gezellig zitten kletsen. Bedankt voor de 
gezelligheid. Heel veel plezier met de kadobon! 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2015 

De volgende kopijdatum is 
30 november 2015 

November  
15 Sintcomité: 14uur in d’Ouw School:  

“Sint Let’s Dance” 
16 DVO: Vervolg discussieavond 

20 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
21 Oerse muziekavond: open podium in cafe 

Oers Gezellig 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30u-12.30u 
25 VKS: Sinterklaasavond 19.30u 
27 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 
27 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
28 Ophalen oud papier 
28 BIO: Jeugdcommissie: activiteit voor de  

C en D-jeugd 
30 KVB: Sinterklaasavond 
30 DVO: Bestuursvergadering met leden in 

d’Ouw School om 19.30u 
  

December 
2 BIO: Zwarte Pietentraining E-F-jeugd / 

Kangaroe Klup 
4 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 

7 KBO: Filmavond 

9 VKS: Kerststukjes maken om 19.30u 

11 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 

11 Ophalen PMD-zak 

12 Kerstmarkt in Tweespan in Zonderwijk 
18.00u-21.00u  

13 Voorstelling Ratatouille Theater  
in d’Ouw School: 14.00u 

14 KVB: kerst doe-avond 

18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

19 Kerst Meemekoar 

19 Ophalen oud papier (ipv 26 december) 

20 Harmonie: Kerstconcert 

20 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.30u-12.30u 

16 KBO: 14.00u d’Ouw School: info verkeer 

2016 
Januari  
4 KBO: Filmavond 

10 SJO: Snerttocht 
17 TCO: dag in de sneeuw (of 31 januari) 

31 TCO: dag in de sneeuw (of 17 januari) 
  

Februari  
1 KBO: Filmavond 

12 TCO: voorjaarsactiviteit 
13 BIO: Verkoop Valentijnsactie 

  

Maart  

7 KBO: Filmavond 
18 TCO: Informatie avond braderie 

27 SJO: Paaseieren zoeken 
  
April  
3 TCO: Braderie 

  
Mei  
15 SJO: Pinksterfietstocht 

28 Ophalen oud papier 
  
Juni  
3 + 4 Boergondisch Oers 

  
Juli  
16-17 TCO: Tieners voor Tieners (T4T) weekend 
  
Augustus  
26 t/m 28 TCO: Bivak 
  
September  
10 TCO: Afsluitingsavond 

8 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 

22 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 

19 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 

4 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 

18 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 

9 Tiroler Winterfest: uitreiking 
Raboverenigingsprijs en verkiezing 
Oerlenaar van het jaar 

23 Ophalen oud papier 

6 t/m 9 Carnaval 

27 Ophalen oud papier 

26 Ophalen oud papier 

23  Ophalen oud papier 
9 Grote Quiz van Veldhoven 

28 TCO: Verrassingsactiviteit 

25 Ophalen oud papier 

21 KVB: Kerstviering 
25 t/m  
3 januari 

KOM: Kunst om de molen 

28 Ophalen PMD-zak 
29 TCO: activiteitenmiddag  




