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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 

 

Keuringsarts 

Berkt 18 
5507 LN Veldhoven 
040-2301452 
Spreekuur na telefonische afspraak  
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur. 

Sprankelende nieuwe boom voor 
Oerle!  
 
Het kan niet aan uw aandacht zijn ontsnapt dat 
er sinds 8 december op de Oerse Hoop  
’s avonds een prachtige nieuwe lichtjesboom 
staat te sprankelen. 
 
De nieuwe boom is door vrijwilligers op de inmiddels 
vertrouwde plek geplaatst, vlak nadat de Sint en zijn 
Pieten weer naar Spanje waren vertrokken. Hij staat 
er prachtig bij en wij willen daarom degenen 
bedanken die dat mogelijk hebben gemaakt. Dorian 
Geerts heeft haar persoonlijk maatschappelijk-doel-
budget van werkgever Rabobank gedoneerd. 
Daarnaast heeft Marie-Anne van Doorn–van de Ven 
eind vorig jaar, nadat zij op de landelijke radio 
muziek hoorde die door de DorpsVereniging was 
aangevraagd, een prachtig bedrag gedoneerd ten 
bate van alle Oerlenaren.  
 
Hartelijk dank dat jullie Oerle een lichtjesboom 
hebben gegeven die net zo schittert als ons dorp! 

Nieuwe boom voor Oerle 

Aanmeldingen KERST MEEMEKOAR 
kinderknipkaart 
 
Ieder jaar zijn er kinderen die mee willen lopen 
tijdens de gezellige winterwandeling op 21 december 
zonder dat zij een knipkaart hebben kunnen 
aanvragen. Uiteraard zijn zij ook zónder kaart van 
harte welkom maar de knipkaart kan alsnog 
aangevraagd worden via ineloijen@hotmail.com. De 
kaart ligt dan op 21 december klaar bij het meldpunt 
van de organisatie bij het startterrein naast de 
Oerse Hoop.  
 
 
Namens de Dorpsvereniging Oerle,  
werkgroep KERST MEEMEKOAR, 
 
Baukje Sweegers, René vd Mierden,  
Twanny Verdonschot, Dirk Goossens, Joost Vierling, 
Milja Du Puy, Ine Loijen (ineloijen@hotmail.com). 
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Koersballers gezocht 

Leden van de KBO, 
 
Zijn er misschien nog leden die graag komen 
koersballen? Ze zijn van harte welkom. Wij spelen 
op donderdagochtend van half 10 tot half 12 in 
d’Ouw School.  
We houden van gezelligheid en zien graag nieuwe 
leden tegemoet. Loop gerust samen binnen. 
 
De Koersbalclub 

Op 23 december 2019 verzorgt 
Chant'Oers samen met Anklung 

Adisoerja een gezellig kerstconcert in 
de St. Jan de Doperkerk in Oerle. 

 
Het concert begint om 19.00 uur en biedt een 
afwisselend kerstprogramma. 
 
Onze gasten die avond zijn de leden van Anklung 
Adisoerja. Zij zijn afkomstig uit voormalig 
Nederlands-Indië of hebben er een aantal jaren 
gewoond. De typische zang en muziek welke zij ten 
gehore brengen wordt door hen gepresenteerd in de 
bij hen passende kleding. De dames in sarong en 
kabaya en de heren in kleurige overhemden. 
 
Chant'Oers behoeft voor de Oerlenaren geen nadere 
introductie. Wel is vermeldenswaard dat we dit jaar 
ons 20 jarig jubileum vieren en het koor, inmiddels 
bestaande uit 80 leden, sinds dit jaar wordt 
ondersteund door een fantastisch combo dat zorgt 
voor meer afwisseling in het repertoire.  
 
Onder de enthousiaste directie van Peter van 
Beijnum zal een keur aan 
liederen de revue passeren. 
Na het concert zijn alle 
aanwezigen welkom in d'Ouw 
School waar onder het genot 
van een drankje, glühwein en 
een hapje een voorschot kan 
worden genomen op de 
naderende sfeervolle 
kerstdagen. 
 
Eenieder is van harte welkom 
en zoals gewoonlijk is het 
concert gratis toegankelijk. 

Kerstconcert Chant’Oers 
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De Parochie 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 21 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag  22 december: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
 
Dinsdag 24 december: Kerstavond 
19.00 uur: Eucharistieviering (Upside Down) 
21.30 uur: Nachtmis (Con Brio) 
 
Woensdag 25 december: KERSTMIS 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Donderdag 26 december: 2e Kerstdag 
10.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans met het 
Herenkoor) 
 
Zaterdag 28 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag  29 december: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Dinsdag 31 december: Oudjaar 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Woensdag 1 januari: Nieuwjaar 
10.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zaterdag 4 januari: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 5 januari: Driekoningen 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
Kinderwoorddienst 
 
Zaterdag 11 januari: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 12 januari: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
 

Vieringen door de week in Christus Koningkerk 
*maandag en vrijdag om 9.00 uur en  
*dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om 
19.00 uur.  
 
Vieringen in de kapelkerken: 1x per maand 
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:  
7 januari en 4 februari om 9.30 uur  
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand: 14 januari 
en 11 februari om 9.30 uur 
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:  
21 januari en 18 februari om 9.30 uur 
Na de vieringen bestaat de mogelijkheid om samen 
koffie te drinken.  
 

Kerk-kerstconcerten 
 
Muziekvereniging St. Cecilia wil u in kerstsfeer 
brengen op zondag 22 december om 19.00 uur. 
Deze harmonieuze klanken klinken in de regel 
geweldig in onze kerk. De sopraan Franka van 
Dommelen zal zich tevens laten horen. Ook zij heet 
u welkom! 
 
Het koor Chant’ Oers viert haar 20-jarig jubileum 
en wil u graag op maandag 23 december om 
19.00 uur in de juiste stemming brengen. De vele 
koorleden en hun gasten uit Nederlands-Indië 
Anklung Adisoerja verwachten u om hun 
kerstliederen ten gehore te brengen! 

St. Jan de Doperkerk op dinsdag 24 december: 
21.00 uur: Nachtmis (Convocamus) 
Misintenties kunt u doorgeven bij het parochie-
centrum Kapelstraat Zuid 18 en/of Welle 28. 
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Kievit 37 

5508 KZ Veldhoven 

T: 06-24655102  

E: info@dietistevivian.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 

* Diabetes 

* Verhoogd cholesterol 

* Hoge bloeddruk 

* Gezonde voeding 

www.dietist-veldhoven.nl  

Kerststal op ’t Gemènt in Zandoerle 
 
Tijdens de kerstdagen worden veel kerststallen in 
Veldhoven bezocht en de stal op Zandoers mag 
jaarlijks op een grote belangstelling rekenen. 

 De Kerststal in Zandoerle 
 
Enkele leden van de kerststalgroep (Cees vd Velden, 
Margriet van Beers, Maaika Bolck en Ria Tholen) 
vertellen: “Zo’n 20 jaar geleden vatte ‘de 
Mannenclub’ van Zandoerle het plan op om een 
eigen kerststal te bouwen op ’t Gemènt bij ’t kanon. 
Cees: “Op de Molenvelden zou er gewerkt worden 
en de stal moest in oude stijl en met rondhout 
gebouwd worden”. Er kwam een spoedcursus 
‘rietdekken’, maar in feite ging dat toch 2x fout, 
omdat de een ’t beter wist dan de ander. ’t Was een 
vakgebied dat we geen van allen kenden. De stal 
werd uit eigen Zandoerse middelen betaald”.  
Margriet: “Frans vd Zanden leverde de 
kapperskoppen en de rompen van de beelden. Met 
Annie gingen we op stoffenjacht en konden we oud 
velours op de kop tikken om de beelden aan te 
kleden. Lang onderhandelen en zeggen dat het voor 
de kerststal was, leverde wel enige reductie op”.  
Ria: “Het aantal beelden groeide met de jaren, maar 
als ’t voorbij was moesten we wel foto’s van de 
beelden op de romp achterlaten om ’t volgende jaar 
ieder weer de juiste kleding aan te trekken”. Cees: 
“Behalve kerstbomen staat er ook kleinvee in en 
rond de stal: kippen, duiven en nog een eenzaam 
schaap”. Ria: “In ’t begin stond het allemaal in 
dezelfde stalruimte, maar de kleding begon wel erg 
te stinken. ’t Staat nu apart.” Via een ingenieus 
systeem is de stal verrijdbaar en staat opgeslagen in 
de schuur van Jacobs. Margriet: “Eigenlijk is hij best 
snel gezet, omdat iedereen inmiddels zijn eigen 
taken wel kent. De kerststal opent 15 december en 
wordt rond Driekoningen weer afgebroken”.  
Wees welkom tussen 9.00 en 21.00 uur! 
 
 
Op 2e Kerstdag van 14.00 – 16.00 uur zijn de 
kerststallen van de St. Jan de Doper-, H. Caecilia- 
en H. Willibrorduskerk te bezichtigen. 

Parochieberichten: 

 
 

 

Pastoraal team: 
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA 
040 - 282 70 68   fas@christuskoning.nl 
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
040 – 205 13 50  paterjozef@christuskoning.nl 
 

Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 
18, 5503 CW; tel. 040 - 253 22 31  
Open van maandag t/m vrijdag van  
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl 
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.  
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur; 
donderdag 10.30-12.00 uur.  

 

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

 

Opgeven van misintenties: 
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de 
afzender met telefoonnummer  
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van 

de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat 
Zuid 18, 5503 CW. € 11,- per intentie. 

2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur 
op parochiecentrum: 040 – 253 22 31 

3) na de viering in de sacristie van de Christus 
Koningkerk 

 

Website: http://www.christuskoning.nl 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

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

Kerststal in Zeelst 

Klusdagen: een geweldig teamuitje 
 
Ben je voor je bedrijf op zoek naar een leuk 
teamuitje met een maatschappelijk verantwoord 
tintje? Kom een dag klussen of bijvoorbeeld een 
lunch samen voorbereiden en eten met onze 
cliënten. Wij kijken graag samen met u wat een 
groep (maximaal 20 personen) binnen Severinus 
kan betekenen. Voor meer informatie neem contact 
op: Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Koor Severinoos is op zoek naar een 
instructeur/vrijwilliger 
 
Binnen Severinus wordt er ook gezongen. Dit is 
wekelijks op maandagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren 
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand van zaken heeft van zingen, 
dit muzikaal kan begeleiden en nieuwe liedjes kan 
inbrengen. “Affiniteit” met de doelgroep moet een 
uitdaging zijn! Voor meer informatie neem contact 
op met Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

 
Kom je sjoelen? 

 
Voor Sjoelclub Akkereind (Zeelst) 
(wekelijks op woensdagavond 19.00 
– 20.30 uur) is grote behoefte aan 
aanvulling van sjoelclub-vrijwilligers. 
Er wordt gesjoeld met een zeer 
enthousiaste club cliënten van laag 
niveau 

 
Voor meer informatie neem contact op:  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Fietsen 
 
Een aantal van onze 
cliënten heeft lange tijd 
lekker gefietst met een 
vrijwilliger. Deze heeft nu, 
wegens zijn leeftijd, 
moeten stoppen. Neemt u 
het stokje van hem over? Het fietsen kan op een 
tandem of naast een cliënt op een driewieler voor 
een volwassene zijn. Afstanden variëren. Voor meer 
informatie neem contact op:  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

Een échte levende kerststal in Zeelst 
 
Zoals ieder jaar tovert scoutinggroep St. Aloysius 
haar blokhut en het daaromheen liggend terrein om 
tot een aantrekkelijke levende kerststal waarin 
levende dieren als kippen, konijnen, eenden, 
schapen en een paard te bewonderen zijn.  
Maar ook een levende kerstgroep met de drie 
wijzen, herders en natuurlijk Jozef en Maria zijn 
aanwezig met de belangrijkste persoon, een écht 
kindje Jezus 

 
De entree is 
gratis, net als 
een warm kopje 
koffie, thee en 
chocomel. Het 
is rolstoel-
vriendelijk en 
elke jaar komen 
er ruim 2000 
bezoekers om 
van de 

kerstsfeer te genieten, u bent welkom! 
 
Wanneer:  25 en 26 december (1e en 2e kerstdag) 

van 13.00u tot 17.00u 
Waar:  Blaarthemseweg 90, 5502 JW, Veldhoven 

Vacatures Severinus 
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Oersmakelijk 

Bereiding: 
1. Schil de appel met een dunschiller en verwijder 

het klokhuis.  
2. Snij daarna de appel in stukken. 
3. Doe de appels in een steelpan. Voeg hier een 

scheutje water, een scheutje limocello, 1 tl 
kaneel en ½ el suiker aan toe. 

4. Breng het geheel aan de kook en zet daarna het 
vuur lager.  

5. Laat het ongeveer 15-20 minuten pruttelen op 
laag vuur. Roer af en toe een keertje door. Zelf 
vind ik het lekker als je nog stukjes appels 
proeft, maar houd je liever van een gladde 
appelmoes, dan kan je het nog even glad 
pureren met een staafmixer. 

6. Laat ondertussen 4 plakjes bladerdeeg 
ontdooien. 

7. Doe in het midden van elk plakje bladerdeeg een 
beetje aardbeienjam.  

8. Daarna schep je bovenop de aardbeienjam de 
zelfgemaakte appelmoes. 

9. Rol de randen van de bladerdeeg iets naar 
binnen, zodat de jam en appelmoes op hun plek 
blijven. 

10. Leg 2 blokjes chocolade per pakketje op de 
appelmoes. 

11. Doe de pakketjes ongeveer 15-20 minuten in de 
oven op 180 graden. 

12. Als ze klaar zijn strooi je een beetje 
poedersuiker erover. 

13. Laat de pakketjes een klein beetje afkoelen. Kan 
je de verleiding niet weerstaan vanwege de 
lekkere geur pas dan wel op dat je je niet 
verbrandt. 

 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat dit 
gerecht mij herinnert aan een mooie vakantie 
in Italië, in de streek Puglia, waar ik een 
kookworkshop heb gevolgd bij Italiaanse 
nonna’s.  
 
 

Ik wil de pollepel doorgeven aan Lena Kok, 
omdat ik erg benieuwd ben welk recept zij met 
jullie wil delen.  

Het recept is deze keer van Evianne de Jongh 
 

Appel bladerdeeg taartjes 

Ingrediënten (voor 4 personen): 
- 1 jonagold appel 
- ½ el suiker 
- 1 tl kaneel 
- Scheutje limocello  
- Scheutje water 
- Aardbeienjam 
- 8 stukjes chocolade 
- 4 bladerdeegplakjes 
- Poedersuiker 
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WISH 1 jaar 

Zondag drie november was het één- 
jarig bestaan van ons woonhuis WISH. 

Reden voor een gezellig feestje. 

Wij, Denise, Evi, Mike, Ron, Roland, Sanne en Tess, 
het personeel en alle ouders kwamen samen bij 
Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Samen een jaar wonen en werken vieren. Er is veel 
ontwikkeling geweest het eerste jaar. Een team wat 
voor de eerste keer samen gaat werken, bewoners 
die vanuit de thuissituatie in een groep gaan leven 
en ouders die hun kinderen los gaan laten, of zoals 
sommigen zeggen, anders gaan vasthouden. Voor 
dit jaar is er door iedereen al veel werk verzet en op 
3 november 2018 was het kijken hoe die 
voorbereidingen in de praktijk werkten. Vooral de 
eerste maanden waren voor iedereen niet altijd 
gemakkelijk. Elkaar leren kennen heeft tijd nodig. 
De verwachtingen, wensen, eisen, verschillende 
waarden en normen, eigenaardigheden enz. Hoe 
maak je dit tot één geheel, een huis wat een thuis 
wordt.  

Nu zijn we een jaar verder. Veel is al bereikt en het 
allerbelangrijkste dat de bewoners zich thuis voelen. 
Het is hun huis. “Brandrood 37 daar wonen wij” 
En dan is er feest, want een 1 jarig bestaan moet je 
wel goed vieren. 
Na een bakje koffie, thee of fris met een lekker 
gebakje eerst de speeches. Ron had een speech 
voorbereid. Hij was wel een beetje zenuwachtig, 
maar het ging geweldig. Echt knap hoe hij het 
afgelopen jaar beschreef en dat we nu prima wonen 
en goed gewend zijn. Hij kreeg dan ook een groot 
applaus. 
Nu was het moment om samen iets gezelligs te 
doen. Nou en gezellig werd het. In groepjes bij 
elkaar speelden we een quiz. Er werden papieren 
uitgedeeld met moeilijke vragen. Hier mocht je net 
zolang over doen als de quiz duurde. Ook kregen we 
blaadjes met allemaal babyfoto’s. Wie is nou wie, 
dat was nog best moeilijk. Maar wel lachen, al die 
grappige baby’s. 
Tussen de gezamenlijke vragen door speelden we 
ook spelletjes. Hints, waar we onder andere iemand 
van het personeel moesten raden, een estafette 
doen en iemand tot mummie inwikkelen met 
toiletpapier. Dit gaf hilarische momenten. Een hele 
gezellige ochtend die we afsloten met heerlijke 
frietjes. En als toetje kwam er een echte ijskar van 
ijssalon De Smaak uit Eersel.  
 
Na deze lekkernijen gingen wij weer naar huis en 
alle ouders gingen net als een jaar geleden nog 
borrelen en proosten op WISH. Maar wat een 
verschil, vorig jaar waren we allemaal verdrietig bij 
het afscheid nemen en nu waren er voornamelijk 
lachende gezichten.  
Een geslaagd feest voor een geslaagd éénjarig 
bestaan. Op naar het volgende jaar. 
 
Groetjes van ons allemaal. 
 
 
PS. Wij zouden het heel leuk vinden als er mensen 
zijn die af en toe iets gezelligs komen doen met ons 
of een van ons. Dit kan van alles zijn; een spelletje, 
wandelen, fietsen, naar een museum. 
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Activiteiten Bijenberkt 

Groene omgeving BijenBerkt biedt 
activiteiten voor mensen met 

dementie 
 
Vanaf het najaar van 2019 biedt Archipel iedere 
dinsdag activiteiten aan op ‘de BijenBerkt’ in Oerle. 
In dit veelzijdige complex met de prachtig 
aangelegde belevings- en bijentuin organiseert 
Archipel activiteiten voor mensen met dementie die 
zelfstandig thuis wonen. De activiteiten worden in 
nauw overleg met de bezoekers gekozen en 
georganiseerd. Te denken aan wandelen, in de tuin 
werken, koken en bakken, schilderen, creatief bezig 
zijn, film en TV, spellen doen, etc. Geheel op maat. 
Natuurlijk is er naast de activiteiten ruimte voor een 
gezamenlijke koffie- en lunchpauze. Bij de 
organisatie van de activiteiten is Archipel erg 
dankbaar voor, maar ook afhankelijk van, de inzet 
van betrokken vrijwilligers. Heeft u een paar uur 
over om op dinsdagen te komen ondersteunen? Dan 
hoort vrijwilligerscoördinator Saskia Kluin graag van 
u! 
 
Een zinvolle, prettige dag in een natuurlijke 
omgeving 
Een zinvolle dag is voor iedereen belangrijk. En wat 
is nou mooier om je dagen door te brengen in een 
groene omgeving. Waar mensen met dementie hulp 
en begeleiding wordt geboden bij de dagelijkse 
activiteiten. Niet elke activiteit is voor iedereen 
geschikt. Het hangt van persoonlijke voorkeur af, 
maar ook van het niveau van functioneren. Op het 
terrein van BijenBerkt zijn er vele mogelijkheden, 
zowel voor activiteiten binnenshuis als buiten. Zo is 
er een belevingstuin waar je door een veilige, mooie 
tuin kunt wandelen die staat voor bewegen, horen, 
luisteren, zien, proeven, voelen, rust en genieten.  
 
 

Financiering 
Deelname aan deze activiteiten is bedoeld voor 
mensen met een WMO-beschikking vanuit de 
gemeente of indicatie vanuit de Wet Langdurige 
Zorg (WLZ). Mocht u deze niet hebben, dan kijken 
we graag samen met u naar de mogelijkheden.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de activiteiten en de 
mogelijkheden voor deelname, neem contact op met 
de dagbestedingscoach: Merie-An Tielemans 
merie-an.tielemans@archipelzorggroep.nl 
Telefoon: 040 2504468, mobiel: 06 5185 2846 
 
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij 
BijenBerkt; dan graag contact opnemen met 
vrijwilligerscoördinator Saskia Kluin 
(saskia.kluin@archipelzorggroep.nl/ 0630124313). 

 Belevingstuin “De Bijenberkt” 



10 

KOM!! Kunst Om Molen 

Ruud Snoeren 
Ruud toont grafiek op basis van lithografie en 
zeefdruk en maakt daarbij gebruik van omkeringen, 
zoals het bewust vervormen van perspectief en 
schaduw. Hiermee drukt hij het gevaar van 
aantasting van onze leefomgeving uit. 
 
Atelier Le vent des forets, Kerkheide 4, Wintelre 
 
Gastexposant Antoinette Donkers-Dekker 
"Mijn werk wil een baken zijn, een rustpunt in de 
drukte van alledag, om al schouwende, voor een 
moment, herkenning, troost, kracht, hoop of 
vreugde te ervaren." Zij exposeert in het veld langs 
de route.  
http://www.antoinettedonkers-dekker.com 
 
Gastexposanten Loes Smolders & Peter 
Vaessen (broer en zus) 
Loes Smolders legt zich toe op het driedimensionale. 
Peter Vaessen is de laatste jaren vooral bezig met 
het samensmelten van materialen en natuurlijke 
vormen. Samen gingen de kunstenaars de opdracht 
aan om van oud hout van archeologische 
waterputten een kunstobject te maken ‘een huis op 
wielen’. Zij exposeren in het veld langs de route. 
 
Guus en Riek Wouters 
Guus maakt sculpturen van hout of soms van steen, 
mogelijk gecombineerd met andere materialen. 
Naast de natuur is ook de geschiedenis vaak een 
thema in zijn werk. 
Riek heeft een grote voorkeur om met olieverf op 
doek te schilderen. De onderwerpen komen vaak 
spontaan uit dagelijkse gebeurtenissen. Soms 
figuratief en uitbundig weergegeven, dan weer 
abstract en ingetogen. 

 Een van de kunstobjecten uit de KOM!-route 

12e editie van KOM!! Kunst Om Molen 
 

 
 

 
 
 

 
 
KOM! Van 25 december 2019 tot en met 1 januari 
2020 van 11.00 - 17.00 uur naar het buitengebied 
van Wintelre en Oerle en laat je verrassen door de 
prachtige natuur en innoverende kunstwerken. 
Gecombineerd met een bezoek aan drie locaties, 
twee ateliers en kunst in ’t veld, kunt u een 
wandeling maken van 3 tot 8 km. De wandeling gaat 
door akkerland, over schouwpaden en langs 
bosranden. Trek stevige wandelschoenen aan, want 
je loopt soms over drassige zandwegen. Bij alle 
locaties is de wandeling KOM! gratis verkrijgbaar, of 
te downloaden via www.oerle.info. Alle locaties zijn 
ook prima met de auto of fiets bereikbaar. Entree 
gratis! 
 
Atelier Hoogeind Keramiek, Hoogeind 24 
Veldhoven, www.hoogeindkeramiek.nl 
 
Gastexposant Paul van Twist  
Een romantische machinebouwer.  
Paul van Twist heeft een unieke combinatie van 
twee talenten. De techniek zit hem in het bloed. In 
de kunst toont hij een subtiele opmerkingsgave en 
een groot associatief en conceptueel vermogen. Hij 
is gefascineerd door beweging. Hoe nemen onze 
zintuigen beweging waar? Welke emoties roept het 
op? Hoe prikkelt het onze fantasie?  
www.movingmachines.nl 
 
Jeske Snoeren 
Wie de werken van Jeske volgt, valt de variatie van 
thema’s en technieken op, waarbij zij zich laat leiden 
door observatie van de wereld om haar heen. Het 
ontstaansproces gaat voor alles, waarbij dogma’s en 
stromingen ondergeschikt zijn. De titel en het werk 
zijn sterk verbonden.  
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 

U kunt bij mij terecht voor: 
- Reflexzone behandelingen (ook preventief) 
- Massages 
- Coaching 
- Voedingsadvies 
- Ademhalingstherapie 

(Veelal vergoed door zorgverzekeraars) 

 
Karin Wijnhoven - W-cair2 
Natuurgeneeskundig Therapeut 
Mobiel: 06-22 80 31 90 

E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 

Het Vekemansfonds 

Als u mij hierover liever persoonlijk spreekt; ik ben 
namens het Vekemansfonds aanwezig op  
21 december tijdens Kerst Meemekoar in het 
Gildehuis. Natuurlijk doen wij ook dit jaar hieraan 
mee met een leuke activiteit en een verrassing voor 
de kinderen. 
 
ONZE KLEDINGCONTAINERS: WAT MAG ERIN? 
 
Er mag meer in onze 
kledingcontainers dan 
u misschien denkt. 
Alle kledingstukken, 
schoenen en ander 
textiel zoals textiele 
tafelkleden, gordijnen 
en beddengoed (geen 
matrassen) zijn dus 
welkom, ook als het 
kapot is.  
 
Belangrijk is wel, dat 
u het schoon, droog en in een gesloten zak inlevert.  
 
Meerdere keren per week worden onze containers 
geleegd. Na het legen van de containers, wordt alles 
gesorteerd op kwaliteit en soort, direct verpakt en 
verzendklaar gemaakt en verhandeld. 
Uw kleding wordt dus opnieuw gedragen en niet 
versneden tot lappen. 
Alleen écht niet meer te gebruiken textiel wordt 
gerecycled en krijgt daarmee een ander leven, zoals 
geluidsisolatie, vilten tassen, poetslappen enz.  
Van de opbrengst realiseren we projecten in India.  
 
BEZOEK AAN INDIA FEBRUARI 2020 
 
In februari a.s. gaan 2 van onze bestuursleden weer 
een bezoek brengen aan de zusters Ursulinen in 
India. Corrie verzorgt de administratie en 
correspondentie van de sponsorkinderen en Riet 
onderhoudt de contacten betreffende de projecten. 
Ze gaan de deelstaten Chhattisgarh, West- Bengalen 
en Assam bezoeken.  
 
Wilt u meer weten over ons en hoe u kunt helpen, 
kijk dan op onze website www.vekemansfonds.nl of 
like onze facebookpagina Vekemans Fonds. Hier 
vindt u ook nóg specifieker wat wel en niet in de 
container mag. 

HET VEKEMANSFONDS GAAT WEER 
ACTIEF OP ZOEK NAAR 

SPONSOROUDER 
 
Dit is Sonam Sandilya.  

Ze is 7 jaar en woont in 
Korakupara, in de 
deelstaat Surguja, 
provincie Chhattisgarh in 
India. Ze woont samen 
met haar vader, die 
dagloner is, en haar 
jongere zusje. 
 
Het Vekemansfonds 
zoekt voor de opleiding 
van dit meisje een 
sponsor. Sonam woont te 
ver weg van school en 
verblijft daarom in een 
hostel bij de Ursulinen 
nonnen. De totale kosten 

voor de opleiding en het verblijf in het hostel zijn  
€ 200,- per jaar. 
 
Als sponsorouder krijgt u 2x per jaar een brief met 
eventueel een tekening van het kind. Zo houdt ze u 
op de hoogte van haar vorderingen op school. 
 
Het Vekemansfonds heeft de ANBI status en dat 
betekent dat uw gift, indien u deze 5 opeenvolgende 
jaren doet, volledig aftrekbaar is van de belasting 
die u betaalt. 
 
Mocht u dit kindje willen helpen, neem dan contact 
op met: Corrie Kampinga-Luijkx,  
sponsorkinderen@Vekemansfonds.nl  
Tel. 040-2052574 of 06-21253574. 
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Lego City To Go wil ouderen weer 
onder de mensen brengen 
 
Jong en oud willen er zijn 
voor elkaar in Oerle. Dat 
blijkt uit de plannen die het 
First Lego team van 
basisschool Sint Jan Baptist 
en Dorpsvereniging Oerle 
(DVO) met de kerk hebben. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Acht leerlingen uit groep 8 van de St. Jan 
Baptistschool namen zaterdag 7 december onder de 
naam Lego City To Go deel aan de regiofinale van de 
First Lego League in Dynamo in Eindhoven. Zij 
moesten niet alleen zelf een robot van Lego bouwen 
en programmeren die missies kan uitvoeren,  maar 
ook een innovatie bedenken rondom het ontwerpen, 
bouwen en leven in hun dorp. Daarvoor gingen de 
acht in hun dorp op zoek naar een gebouw dat niet 
meer gebruikt werd. “Het thema van deze First Lego 
League is City Shaper. Je moet daarbij voor een 
openbaar gebouw een innovatieve oplossing 
bedenken. We kwamen uit bij de kerk. Daar willen 
we jong en oud bij elkaar brengen. Ouderen kunnen 
er spelletjes doen, koffie drinken en hun 
kleinkinderen ontmoeten die er spelen. Veel ouderen 
zijn eenzaam en zo komen ze weer onder de 
mensen”, legt Bente uit. 
 
Elektrische bus 
De jeugd wilde ook iets met een elektrische bus 
doen en stuurde een e-mail naar VDL. Ze werden 
uitgenodigd in Eindhoven.  

Het interview 

“We kregen een presentatie en een rondleiding door 
de fabriek. Ook maakten we een ritje in een 
elektrische vuilniswagen. Toen vroegen we of ons 
idee uitvoerbaar was, en dat bleek zo te zijn”, 
vertelt Sophie. Tim legt uit wat het idee is. “Er 
komen speeltoestellen bij de kerk die met behulp 
van een dynamo elektriciteit opwekken voor de bus 
als we op de toestellen spelen. Voor ouderen komen 
er speciale toestellen zoals een crosstrainer.” Het 
opladen van de elektrische bus via een laadpaal 
duurt een uur, hoorden ze bij VDL. Britte: “Het busje 
wordt gebruikt om de ouderen op te halen en weer 
thuis te brengen.” Tim zocht op internet precies uit 
hoe een dynamo werkt en werkte dat uit op een 
groot vel papier.    

 
Enquête 
Ze pakten het project gedegen aan. Nathan: “We 
stuurden e-mails naar het bisdom en de pastoor. 
Onder senioren en ouders met kinderen hielden we 
een enquête. 93,8% vond ons plan een goed idee.” 
Ze vonden de Haarlemse oud-architect Ed 
Wassenberg bereid om een ontwerp voor de kerk te 
maken. Dat ontwerp maakte de groep in Lego tot 
realiteit. In de vorm van een toneelstukje 
presenteerden de acht hun idee onlangs aan hun 
ouders. Toen pas ontdekten ze dat de 
Dorpsvereniging ook met de kerk bezig is. “Mensen 
die zorg nodig hebben, kunnen daar straks slapen”, 
weet Bente. Nathan: “Moniek en Dré van de 
Dorpsvereniging zijn toen bij ons op school geweest. 
Ze vonden ons plan heel goed aansluiten bij hun 

Het team van LEGO City To Go. 
V.l.n.r.: Nathan, Britte, Sophie, Bente, Tim, Rinn, 
Thijs en Mats. 
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Inmiddels is het voor velen een traditie, de 
Nieuwjaarsblaos van Dweilorkest De 
Vèrrekesblaos uit Veldhoven. Vanaf dit jaar in 
samenwerking met Dorpscentrum d'Ouw 
School. 
Een avond vol live muziek, door bevriende 
blaaskapellen uit de regio en natuurlijk van de 
Verrekesblaos zelf. Een proost op het nieuwe jaar en 
een lekkere warmdraaier voor de carnaval! 
De entree is gratis! 
 
Datum: vrijdag 3 januari 2020, zaal open vanaf 
19:30 uur. Aanvang 20:00 uur 
 
Contact: info@verrekesblaos.nl 
Social media:  
https://www.facebook.com/deverrekesblaos 
en https://www.instagram.com/verrekesblaos 

Nieuwjaarsblaos 2020 

project. Vooral ons idee van de elektrische bus sprak 
hen aan en ook dat jong en oud op de 
speeltoestellen kunnen spelen.” 
Ook over de financiering van hun plan heeft het 
achttal al nagedacht. “We zetten crowdfunding in, 
gaan sponsors zoeken en een garagesale houden”, 
somt Bente op. “En we hopen dat VDL ons wil 
sponsoren met een elektrische bus”, zegt Tim.  
 
Missies 
Op 7 december kwam ook de Oerlese robot in het 
strijdperk. Bente, Britte, Nathan en Sophie werkten 
aan de robot. Bente: “We hebben er extra 
onderdelen aangebouwd om de missies uit te 
kunnen voeren. Onze robot kan vijf missies 
uitvoeren. Zo kan hij onder meer huisjes in een 
cirkel zetten.” Britte deed veel programmeerwerk op 
de computer. “De bewegingen en de snelheid van de 
robot kunnen we programmeren. Via bluetooth 
laden we het programma in de robot”, legt ze uit. 
 
Beneluxfinale 
Naast het uitvoeren van missies met hun robot 
moesten de acht in Dynamo ook een presentatie 
over het plan geven aan de jury. Thijs: “We deden 
dat in de vorm van een toneelstukje. Het verhaal 
bedachten we samen. Ik speelde de rol van architect 
want ik wilde wel een keer architect zijn.” Rinn 
speelde een van de twee opa’s. “Mijn opa’s zijn al 
boven de zestig. Ik denk wel dat ze later gebruik 
willen maken van ons plan.” De opa en oma van Tim 
vinden het ook een heel goed idee. Wat vond Mats 
het leukst van dit project? “Het uitstapje naar VDL 
vond ik het leukst, vooral het ritje in de elektrische 
vuilniswagen.” Of ze op 7 december zouden winnen, 
maakt het team niet zoveel uit. “Het gaat om het 
plezier.”       
Maar op 7 december toonde het Oerlese team zich 
tijdens de regiofinale in Dynamo in Eindhoven de 
beste van de 28 deelnemende teams. Zij mogen nu 
naar de Beneluxfinale. Die vindt op 25 januari 2020 
in Breda plaats. 

 
De Koers feliciteert de teamleden en –coaches 
van harte met deze prachtige prestatie! 

De winnaars, LEGO City To Go. 
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 
www.dineecafedekempen.nl -  
info@dineecafedekempen.nl 

 

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft -  
T 040 206 83 25  
www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl 

Heeft u 

ons eigen 

likeurtje al 

geproefd? 

info@nipperke.nl 
www.nipperke.nl 

Welkom in Oerle Sint en 
Piet 
 
Op zondag 17 november was het 
weer zover. Sint en zijn Pieten 
kwamen aan in Oerle. In d’Ouw 
School was het een drukte van 
jewelste met alle kinderen die 
speciaal voor Sinterklaas en zwarte Piet kwamen. 
Piet Angelique dacht daar alleen anders over, zij 
dacht dat alle kinderen op haar verjaardagsfeestje 
kwamen. Toen bleek dat de kinderen toch echt voor 
de Sint kwamen, was ze eerst erg verdrietig. 
Gelukkig werd er een verjaardagsliedje voor haar 
gezongen en gespeeld door de muziekvereniging en 
kon het feest voor de Sint toch beginnen! Door Piet 
Kees en Piet Angelique werd een hele gekke taart 
gemaakt met nog gekkere ingrediënten. Piet Kees 
bakte er niks van en de taart kwam helemaal zwart 
uit de oven, maar ook zonder taart is het een hele 
gezellige middag geworden, met pepernoten, snoep 
en cadeaus voor de kinderen. Op 5 december 
kwamen Sint en zijn gevolg het feest nog dunnetjes 
overdoen op school! De kinderen waren druk in de 
weer geweest voor Sint zijn verjaardagsfeest!  
 
We willen iedereen bedanken voor de gezellige 
middag!  
 
Mellanie, Sjackelien, Yvonne, Leonie en Sanne  

Sint en Piet in Oerle FLL: team Living4Life 

Naast het team 'City to Go' 
vormden de andere kids in 
groep 8 van St. Jan Baptist 
het team ‘Living4life' 
 
Ook dat team is in de prijzen gevallen. Ze zijn in het 
onderdeel Core Values eerste geworden. Core Values 
heeft betrekking op onder andere innovatie, effect 
van het idee op de wereld, respect voor elkaar, 
teamwork en plezier.  
 
Even in een notendop samengevat was hun idee: 
duurzaam bouwen in een stad genaamd Klaverstad, 
door gebruik te maken van onder andere elektriciteit 
opgewekt door zonnepanelen die meedraaien met de 
zon, maar ook door middel van diverse 
speeltoestellen in de speeltuin. Door gebruik van 
hout voor de bouw van huizen. Dat neemt CO2 op 
en is minder vervuilend. Voor elke boom die ze 
omhakken, wordt er weer een nieuwe geplant.  De 
auto’s zijn gemeenschappelijk en elektrisch.  

Team Living4Life: 
Achterste rij van links naar rechts: Tim Spitters, 
Layla Allach, coach Tamara Kater, Anouk Spitters en 
coach Sanne Allach. 
Voorste rij van links naar rechts: Stan Kater,  
Birgit Snelders, Elke Nijlunsing en Willem Kemp. 
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Foto impressie Sinterklaasfeest in Oerle 
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Familie Kerstconcert 

Op 22 december a.s. zal 
Muziekvereniging Sint Cecilia 
uit Oerle een gevarieerd 
Familie kerstconcert geven in 
de kerk. Graag nodigen wij u 
met uw gezin uit om daar 
vanaf 19.00 uur bij aanwezig 
te zijn. 
 
Wij bieden een gevarieerd 
kerstprogramma waar in ruim een uur alle bekende 
kerstmelodieën wel een plaatsje zullen vinden. 
Een feest van herkenning voor jong en oud dus; je 
kunt je geen leukere start van de heerlijke 
kerstperiode bedenken. 

 
We zijn trots dat we voor dit 
concert de medewerking hebben 
van de sopraan Franka van 
Dommelen. Zij heeft met haar 
fluwelen stem op vele podia in 
binnen- en buitenland indruk 
gemaakt en heeft gezongen met 
grote gerenommeerde orkesten. 
Ook bij ons zal ze met o.a. Ave 
Maria en Cantique Noël ontroeren 
en zorgen voor mooie gevoelige 
momenten. 

 
Wij begroeten u graag op 22 december om  
19.00 uur in de kerk in Oerle. 
Voor alle kinderen ligt er een leuke kerstattentie 
klaar en na afloop bieden onze Vereniging en 
Dorpscentrum d’ Ouw School u een glaasje Glühwein 
aan om de kerstperiode feestelijk in te luiden. 
 
Voor de kinderen is er warme chocomel! 

Snerttocht 2020 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Expositie Kunstuitleen 

Eerste expositie Kunstuitleen 
Veldhoven eo: 

Kunst kijken, lenen en meenemen 
 
Op zaterdag 18 en zondag 19 januari 2020 
exposeren ruim 25 kunstenaars, allen 
aangesloten bij Kunstuitleen Veldhoven e.o., in 
dorpscentrum d'Ouw School aan de Oude 
Kerkstraat 18 in Veldhoven (Oerle), entree 
gratis. Openingstijden: zaterdag van 13.00 tot 
17.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
Het unieke van deze expositie is, dat u tijdens dit 
weekend de kunstwerken kunt kopen, lenen en 
direct meenemen. Gewoonlijk zijn de kunstwerken 
vooral online te bezichtigen, maar een kunstwerk 
komt tijdens een expositie natuurlijk veel beter tot 
zijn recht voor wat betreft kleur, diepte, 
materiaalgebruik en perspectief. 
 
KunstuitleenVeldhoven e.o. beschikt momenteel 
over een website en Facebookpagina met honderden 
schilderijen en beelden die voornamelijk digitaal te 
bekijken zijn. Het collectief bestaat uit ongeveer 30 
amateurkunstenaars uit Veldhoven en omgeving. 
Met dit initiatief willen zij de mogelijkheid bieden 
hun kunstwerken ook aan anderen te laten zien. Alle 
kunstwerken zijn te leen en te koop voor zowel 
particulieren als bedrijven.  
Voor 5 euro per maand kan iedereen een kunstwerk 
lenen. Dit bedrag komt rechtstreeks ten goede aan 
de betreffende kunstenaar. In geval van koop 
worden bemiddelingskosten gevraagd door 
Kunstuitleen Veldhoven e.o. Van deze opbrengst 
worden zaken bekostigd als foldermateriaal, de 
website en het inrichten van de exposities. 
 
Sommige schilderijen van Kunstuitleen Veldhoven 
e.o. zijn te bewonderen in een aantal Veldhovense 
horecagelegenheden, waar ze ook regelmatig 
gewisseld worden. Op aanvraag zorgen de 
medewerkers van de kunstuitleen ervoor dat de 
muren van bedrijven en restaurants mooi worden 
aangekleed. Tijdens de expositie zijn ook 
KunstKadobonnen te koop. Leuk om cadeau te 
geven bij een verjaardag of andere feestelijke 
gelegenheid. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: 
www.kunstuitleenveldhoveneo.nl of mail naar: 
kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com 
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RKVVO JO12-1 kampioen 

JO12-1 doet het gewoon en wordt 
periode KAMPIOEN 2019!! 
 
Zaterdag 30 november 2019 was het zover, 
RKVO JO12-1 moest spelen voor het 
kampioenschap tegen Hapert en incasseerde 
de kampioenstitel voor 2019. 

 
Zaterdag 30 november 2019 
Door wat wijzigingen werd de Kampioenswedstrijd 
uiteindelijk niet om 13:00 uur, maar om half 12 
gespeeld: gelukkig was iedereen hier tijdig van op 
de hoogte gebracht en stonden er veel toeschouwers 
langs de lijn vandaag. 
 
De eerste spelers waren al vroeg op de club, de 
JO12-1 mascotte Noud had gevraagd of het team 
kon komen kijken naar zijn wedstrijd. Verschillende 
spelers hadden hier gehoor aan gegeven. Dit was 
een thuiswedstrijd en er moesten foto’s gemaakt 
worden voor de plaatjesactie dus was dit het 
moment om Noud een keer te kunnen aanmoedigen 
wat normaal gesproken door de wedstrijdplanningen 
niet gaat (en ze hebben met 6-1 gewonnen!!). 
 
Om 11 uur waren alle spelers aanwezig en begonnen 
ze enthousiast aan de warming-up…. De ouders, 
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, ooms, tantes en 
andere vrienden en bekenden stonden gespannen te 
wachten op het fluitsignaal. Van spanning bij de 
spelers was weinig te merken. Het leek erop dat de 
trainers en toeschouwers langs het veld het een stuk 
spannender vonden dan de spelers zelf. 

 
En dan is het zover, beide teams staan tegenover 
elkaar opgesteld en de scheidsrechter fluit, de 
wedstrijd is begonnen.  
 
RKVVO begint goed en weet de bal door goed samen 
te spelen veel in bezit te houden maar het eerste 
doelpunt blijft uit.. tot de 14e minuut wanneer 
Branco de bal krijgt en de verdediging van Hapert 
weet te omzeilen en deze uiteindelijk feilloos in de 
goal van vvHapert weet te positioneren.  
 
Het eerste doelpunt is een feit! 1-0 in de 14e 
minuut.  
 
Het publiek juicht en de spelers staan te springen op 
het veld, maar het is nog lang niet gedaan en dat 
beseffen ze zelf ook waarna het spel snel actief 
wordt hervat en vvHapert in de aanval gaat.  
 
vvHapert is gemotiveerd, maar de verdedigers  
(Tijs, Rik en Nuri) zijn sterk en weten samen de bal 
snel weer te onderscheppen en via het middenveld 
weer voorin te krijgen in de buurt van de goal van 
vvhapert.  
De spitsen (Tieme, Branco en Jilles) gebruiken het 
veld goed, Jilles krijgt de bal uiteindelijk 
aangespeeld en weet deze met een fantastisch schot 
in de goal te krijgen, 2-0 in de 26e minuut!! 
Wederom gejuich en het spel wordt snel hervat, 
misschien iets te snel voor VVHapert want al snel 
weet RKVVO de bal weer te onderscheppen en via 
goed teamwerk van de verdeding en het middenveld 
komt de bal aan de voeten van Tieme die hem met 
een poeier meteen weer in de goal van vvHapert 
knalt, 3-0 in de 27e minuut!! Euforie bij RKVVO 
desillusie bij vvHapert. 
 
RUST 
 
In de rust wordt het team door de trainers 
toegesproken en wordt iedereen op scherp gezet. 
Als de spelers hun posities weer innemen en de 
toeschouwers in hun kopje koffie roeren komt het 
zonnetje door. De mannen hebben fantastisch weer 
gekregen om hun kampioenschap te verzilveren… 
De scheidsrechter fluit en de 2e helft is begonnen.  
vvHapert heeft lijkt het hernieuwde energie 
gekregen en geeft duidelijk niet op. RKVVO is even 
zoekende in het spel en leidt balverlies waardoor 

Het team van RKVVO JO12-1 met in de bovenste 
rij (v.l.n.r.) hun trainers/coaches: Jürgen, André, 
Carrol, Raoul en Martijn.  
Daaronder: Tieme, Steven, Jens, Tijs, Jilles, 
Branco, Steven, Nuri, Bonno en Rik. En op de 
voorgrond met de kampioensschaal mascotte 
Noud. 
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

vvHapert met het hele team voor de goal van 
RKVVO staat en plots op de goal schiet.. de keeper 
heeft hierdoor geen zicht op de bal en een goal van 
vvHapert is een feit.. 3-1, de keeper baalt enorm 
maar weet zich zich snel te herpakken en de 
wedstrijd gaat verder. 
 
RKVVO is in balbezit als vvHapert een overtreding 
maakt in het strafschop gebied… de scheids geeft 
RKVVO een penalty en het team roept de keeper 
erbij om deze te nemen. 
De spanning stijgt, de keeper neemt een aanloop... 
en schiet met een enorm hard schot op de goal van 
vvHapert, helaas.. de bal gaat hard op de linkerpaal 
en het spel gaat weer verder. Hapert neemt uit 
maar RKVVO vecht en weet de bal snel weer te 
heroveren. 
 
Via de verdediging komt de bal bij het middenveld 
en de voorhoede terecht, met 2 man voor hem gaat 
Steven het gevecht aan en weet hij uiteindelijk op 
fantastische wijze met een hoge bal over de keeper 
de goal van vvHapert te bereiken!!  
GOAL 4-1!! In de 49ste minuut. 
Het kampioenschap komt dichterbij en het lijkt er 
niet op dat vvHapert roet in het eten gaat gooien. 
De wedstrijd wordt wederom hervat en amper  
5 minuten later wordt er weer gescoord door een 
gecombineerde actie van het middenveld en de 
voorhoede! 
5-1 in de 54ste minuut door Tieme!! 
De spelers beginnen eindelijk zenuwachtig te 
worden en kijken op de klok… hoelang duurt het 
nog? vragen ze met gebaren aan de scheidrechter 
en trainers… 
 
Op dat moment valt vvHapert aan en weten ze de 
bal bij hun spits te krijgen die voor een vrij doel de 
bal in een onmogelijke hoek voor de keeper in de 
goal schiet… 5-2 in de 57ste minuut met nog  
3 minuten op de klok...  
 
De keeper schiet de bal weer in het veld en de 
laatste minuten gaan in…. er worden nog wat acties 
geprobeerd maar dan het fluitsignaal!!!  De jongens 
juichen en rennen naar elkaar en de trainers, het 1e 
kampioenschap voor RKVVO JO12-1 is een feit!!!  
9 wedstrijden aaneengesloten ongeslagen en het 
Kampioenschap van 2019 te pakken:  
wat een prestatie!! 

Gefeliciteerd RKVVO JO12-1!!  
Bonno (keeper), Jilles (spits), Rik (verdediging),  
Tijs (verdediging), Nuri (verdediging), Steven en 
Steven (spits en middenveld), Tieme (spits en 
middenveld), Jens (middenveld en verdediging), 
Branco (spits en middenveld).  
Na een seizoen hard werken, discipline en 
commitment aan het team is dit de beloning waar ze 
voor gevochten hebben!! 
 
Nieuwe doelstelling voor JO12-1 dit seizoen, 

ongeslagen de winterstop in….    

De kampioenen met de platte kar door de wijk. 

NL doet! 

Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 
2020, samen met duizenden organisaties in het 
land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 
spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de 
handen uit de mouwen te steken.  
 
Meedoen 
Heeft jouw organisatie een leuke klus? Moet het 
wijkcentrum nodig opgeknapt worden, is de locatie 
van de Voedselbank aan een sopje toe, wil je een 
verwendagje voor alle ouderen in het 
verzorgingshuis of heb je een andere leuke klus? 
Meld deze dan aan op de website www.nldoet.nl 
en doe mee! 
 
Financiële bijdrage 
T/m 31 januari 2020 is het mogelijk een financiële 
bijdrage aan te vragen voor een NLdoet 2020 klus. 
Op de site van NLdoet vind je de voorwaarden. 
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Nominatieformulier Oerlenaar van het jaar 

Het bestuur van Dorpsvereniging Oerle kent bijna alle inwoners van Oerle die de 
afgelopen jaren op vrijwilligersgebied van betekenis zijn geweest voor de Oerse 

gemeenschap.  
Maar graag horen wij van u (onze dorpsgenoten zelf, ouder dan 12 jaar) wie er 

genomineerd moet worden voor de Oerlenaar van het jaar 2019. 

Hoe werkt het? 

Vul onderstaand formulier in, voorzien van uw naam en adres en van degene die u wilt  
nomineren. Daarnaast geeft u een (uitgebreide) omschrijving van zijn of haar activiteiten 

en de argumentatie waarom zij of hij in aanmerking komt voor ‘Oerlenaar van het jaar’. 

Uit deze aanmeldingen en mogelijke eigen kandidaten kiest het bestuur van 

DorpsVereniging Oerle “De Oerlenaar van het jaar” 2019.  
Dit wordt bekend gemaakt op 12 januari 2020 na de snerttocht. 

De aanmeldingen kunnen vóór 31 december 2019 in een gesloten enveloppe afgeleverd 
worden bij de secretaris van Dorpsvereniging Oerle, St. Janstraat 21a, 5507 NA Oerle . 

OPROEP:  

nomineer de  

Oerlenaar van het jaar! 

Ik nomineer als Oerlenaar van het jaar 2019:  

Naam en adres (genomineerde) ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Uitgebreide omschrijving van zijn/haar activiteiten en argumentatie waarom hij/zij in aan-

merking komt als Oerlenaar van het jaar: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uw naam en adres: ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

(inleveren voor 31 december 2019 bij Secretaris Dorpsvereniging Oerle, St. Janstraat 21a, 5507 NA, Oerle) 
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Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Op 7 februari a.s. organiseert het 8e van 
RKVVO de jaarlijkse RKVVO voetbalquiz. De 
quiz vindt plaats in de kantine van RKVVO en 
begint om 20.00 uur.  
 
Weet jij wat het verschil is tussen de Regionalliga 
West en de Regionalliga Ost? Of blijf je iedere avond 
laat op om naar de Chileense competitie te kijken? 
Dan is deze quiz zeker iets voor jou. Ook als je niet 
zoveel van voetbal weet, ben je van harte welkom 
om samen een gezellige avond te beleven. Schrijf je 
snel in via de website van RKVVO, dit kan tot  
31 januari a.s.! 

Inschrijven RKVVO voetbalquiz Oliebollen actie 

Voor het goede doel ga ik weer oliebollen bakken. 
Het goede doel is Animal in Need, een stichting die 
een asiel heeft in Spanje waar 
hondjes worden opvangen, 
die dan weer in Nederland 
geadopteerd kunnen worden. 
Met het opgehaalde geld 
kunnen medicijnen en 
voeding worden aangeschaft, 
operaties worden verricht en 
schoonmaakmiddelen worden gekocht etc. 
 
De oliebollen kunnen besteld worden via mail op 
mojo_2011@live.nl of via whatsapp/telefoon op 
06 37179669 
 
De oliebollen zijn te koop voor:  
10 stuks voor € 8,50 incl. poedersuiker en 
kunnen afgehaald worden op 31 december in 
overleg. 
 
Monique Zwijgers. 
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Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven 
 

www.lovano.nl | info@lovano.nl  
040 - 205 12 18 

Ranja 50 cent 
 
De dagen worden korter, 
het wordt alweer wat 
kouder en tijdens ons 
wekelijkse fietstochtje naar 
de Oerse Molenbakker 
klaagt mijn zoontje steeds 
vaker dat hij eigenlijk met 
de auto wil. Dat was 
afgelopen zomer wel 
anders. Zelfs door de zinderende hitte reed hij op 
zijn eigen fiets voor mij uit, op naar die lekkere 
eierkoek of een croissantje, het liefst met een glas 
karnejus of anders een glaasje ranja. Als een kleine 
Tom Dumoulin reed hij over de klinkers van de 
Heikantse baan. Volledig in zijn eigen wereld stak hij 
de Oude Kerkstraat over, inmiddels met een rood 
hoofd en zweet dat van onder zijn helm over zijn 
voorhoofd en in zijn nek drupte. “Bij de molen 
koelen we wel weer af met iets lekkers te drinken,” 
dacht ik nog. Na de oversteek vervolgde hij zijn weg 
over het zandpad richting Hoogeind, een flinke 
stofwolk onder zijn banden.  
 
Eenmaal aangekomen bij de molen, was het terras 
leeg, de deuren dicht. Ons brood lag met een 
vriendelijk briefje klaar op de picknicktafel. Wegens 
de warmte eerder gesloten. Er zat niets anders op 
dan gewoon maar weer op de fiets te stappen en 
door te rijden. Dit keer kozen we voor de route 
dwars door Oerle. Het was stil op straat, te warm 
om op een terrasje te gaan zitten. Maar voor de 
kerk zat een meisje met een bolderkar. Op een 
deken had ze wat spulletjes uitgestald en een 
kartonnen bordje neergezet met daarop de tekst 
“Ranja 50 cent.” 
“Zullen we hier even wat drinken?” vroeg ik mijn 
zoontje. 
“Nee...” antwoordde hij. Maar tien meter verderop 
had hij zich al bedacht. “Mama, zullen we toch iets 
gaan drinken bij dat meisje?” Daar hoefde ik geen 
moment over na te denken. 
Het meisje bleek haar zaakjes perfect voor elkaar te 
hebben. Uit haar koelbox kwam een kan met koud 
water, twee verschillende smaken Karvan Cévitam, 

Susan’s column 

ijsklontjes voor wie dat wilde en ze had een hele 
stapel plastic bekers van IKEA klaar staan. We 
bleken de eerste klanten van de middag en daar 
snapte ik niks van, want het was werkelijk het 
lekkerste glaasje limonade dat ik ooit geproefd heb. 
Terwijl we bij de bolderkar stonden kwam de 
moeder van het meisje met het kleine broertje 
aanlopen om ook een glaasje fris te drinken. Zo 
voelde het al snel als een gezellig straatcafé. 
 

De hitte is al 
lang voorbij. De 
bladeren van de 
bomen 
verkleuren, 
vallen en de 
molen is gewoon 
open zodat we 
daar gezellig 
iets kunnen 
drinken als we 
ons brood 

komen halen. En toch, toch zou ik dat meisje met 
haar bolderkar op de terugweg van ons fietstochtje 
naar de Molenbakker best wel weer bij de kerk 
willen zien zitten. Hoe kouder het wordt, hoe vaker 
ik daar aan denk. Ze zou vast succes hebben met 
een thermoskan warme chocolademelk voor de 
kinderen. Hopelijk leest ze deze column en breng ik 
haar op een idee. En als je dit leest meisje, in de 
winter mag er ook wel een glaasje glühwein bij voor 
de mama’s.  
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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! 
Je moet de volledige oplossing insturen. 
 
De oplossing van Crypto 68 was:  
1 VerHagen 
2 SusAn 
3 MuiZenruiters 
4 LakenvElder 
5 TeNorsax 
6 Berkt 
7 SchippErsstop 
8 MaaRtje 
9 ReGter 
 
Familienaam: Hazenberg 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Wendy Borgmans, Mieke van Campen, Jo ten Have, 
Bets Hospel, Sil Huijbers, Kees Hulshorst,  
Corné Kelders, Janus van Lieshout, Wil de Kort, 
Annie Stemerdink 

1 Geschiedkundige stichting van een schitterende 
plaats met doorstart dit jaar (10,5) 

2 Het kokend water van een residentie (1,5) 
3 Kletsen en eten aan de dis bij Severinus op 

vrijdagmiddag (10) 
4 Klinkt alsof Toon een kraagconstructie maakt (7) 
5 Sint Jan schreeuwde om een broederschap (5) 
6 Anticlimax, Saar stond niet in de vorige Koers (5) 
7 Doe maar of anders de weg vinden in Oerle Zuid 

gemakkelijk is (6) 
8 Hier verzamelen op 21 december voor een lokale 

blijde verwachting (5,4) 
 
Succes! 

Crypto Oers, puzzel 69 

1                               

2                      

3                          

4                       

5                     

6                     

7                      

8                         

Expositie 2019 

Van Tweede Kerstdag 26 december tot en met 
zondag 29 december van 13.00 uur tot  
17.00 uur in Gemeenschapshuis d’n Boogerd in 
Vessem. 
 
Leden van Fotoclub Lucifer nodigen u uit voor de 
jaarlijkse expositie.  Alle leden tonen enkele foto’s 
van het afgelopen jaar en daarnaast zijn er foto’s 
van het thema ‘Met het oog op de ander’.  
 
Lezing op vrijdagavond 27 december door  
Netti Henselmans 
Op vrijdagavond 27 december bent u om 20.00 uur 
eveneens in gemeenschapshuis d’n Boogerd van 
harte welkom voor een lezing over fotografie. Dit 
jaar verzorgt  Netti Henselmans de lezing. Zij zal 
aan de hand van het thema ‘Met het oog op de 
ander’ enkele voor haar kenmerkende aspecten van 
fotografie belichten. Netti is docent, fotograaf en 
kunstenaar en heeft het afgelopen jaar aan de leden 
van Fotoclub Lucifer begeleiding geboden gericht op 
creativiteit en het maken van een serie.  
 
www.fotoclublucifer.nl 
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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:  06 – 587 551 43 

Bron: Koers van Oers 
Jaargang 40, nummer 11, december 2007 
 

Overpeinzingen  
Ik vraag me wel eens af of er nog meer mensen zijn 
die zich van tijd tot tijd kunnen ergeren aan flacons, 
tubes en flesjes, die niet goed leeg te krijgen zijn.  
Nou dit persoontje in elk geval wel!  Bij voorkeur 
koop ik dan ook potten of potjes met een royale 
opening, zodat ik goed bij alles kan komen wat ik er 
uit wil hebben.   
  
Soms kun je de artikelen echter niet in zulke potten 
of potjes kopen. Neem nou bijvoorbeeld bad of 
doucheschuim.  Nee, dat is niet het goede 
voorbeeld, want wanneer het bad of doucheschuim 
bijna op is … gooi je er gewoon wat water bij en er 
komt altijd nog wel voldoende uit voor een volgende 
wasbeurt.  Tandpasta dan of scheercrème voor mijn 
part (niet dat ik nu scheercrème gebruikt, want er 
valt bij mij nu eenmaal weinig te scheren).  Ook niet 
het goede voorbeeld want daar heb ik iets op 
gevonden. Er is een soort knijpsysteem in de 
handel, waarmee je zulke tubes heel goed leeg kunt 
krijgen en die heb ik dan ook vanzelfsprekend zo 
nodig in gebruik.  

Ouw (k)oers 

  
Maar bodymilk of crème, waarmee ik mijn oude lijf 
toch nog een beetje toonbaar wil houden, daar heb 
ik nou voortdurend ruzie mee.  Er blijft altijd veel 
meer achter in die verpakking dan mij lief is.  En 
natuurlijk, zo slecht sta ik er nou niet voor dat ik me 
geen nieuwe milk of crème kan aanschaffen, maar ja 
… het hamert nog steeds door mijn hoofd, wat mijn 
moeder me ooit geleerd heeft: Zuinigheid en vlijt … 
bouwt huizen als kastelen!  
  
En natuurlijk, ik heb geen kasteel meer nodig om in 
te wonen, tenslotte is dit appartementje veel 
handiger en praktischer op dit moment, maar toch … 
Zuinigheid zit er nu eenmaal ingebakken en is er 
volgens mij niet meer uit te branden!  Dus staat er 
op mijn kamer al dagenlang een flacon 
ondersteboven op de vensterbank en ben ik met de 
regelmaat van de klok bezig om alsmaar weer een 
hoeveelheid van dat spul eruit te pulleken, tot er 
echt niets maar dan ook helemaal niets te smeren 
meer overblijft. De fabrikanten hebben dus dikke 
pech met zo’n klantje als ik.  Ik doe gewoon veel te 
lang met hun artikelen en van mij zullen zij niet rijk 
worden met hun zuinigheid.  Of zie ik dat verkeerd? 
Ik ga Sinterklaas maar eens om potten met flinke 
openingen vragen en als hij dat nu nog niet heeft 
gedaan … dan vraag ik het aan de Kerstman! O zo!  
 
Thea. 
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Dementie: daar sta je niet alleen voor!  
 
Wanneer? 
7 januari, 3 maart, 12 mei, 7 juli, 1 september en  
3 november. 
 
Hoe laat? 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma 
start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Er is 
voldoende parkeergelegenheid. Toegang is gratis.  
 
Waar?  
Restaurant de Berkt, Wilgeman 1,  
5507 LG Veldhoven. 
 
Inlichtingen?  
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 
9.00 - 12.00uur contact opnemen met SWOVE:  
Mw. C. van der Heijden 040-2540066  
of per e-mail: info@swove.nl  
  
Het dementiecafé wordt mogelijk gemaakt door: 

Voor iemand met dementie (of het vermoeden 
daarvan) en betrokken familieleden is het krijgen 
van de juiste informatie, praktische hulp en 
begeleiding erg belangrijk. Daarom hebben de 
partners vanuit het Dementie Ondersteunings-
netwerk Veldhoven (DOV) samen het dementiecafé 
opgericht.  
  

DementieCafé 2020 

Het dementiecafé is bedoeld voor u, met het 
ziektebeeld dementie, uw familieleden, 
mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en andere 
geïnteresseerden.   
  
Bij elke thema-avond is een deskundige aanwezig 
die gespecialiseerd is in het onderwerp. Door middel 
van een interview wordt deze deskundige vragen 
gesteld. Aansluitend worden alle aanwezigen in de 
gelegenheid gesteld om ook vragen te stellen. 
Bovendien ontmoet u bij het dementiecafé andere 
mensen die in een soortgelijke situatie zitten. U kunt 
de thema-avonden onafhankelijk van elkaar 
bezoeken.  
 

Thema-avonden 2020  
Dinsdag 7 januari: Zorgtrajectbegeleiders aan 
het woord. Op deze avond kijken we, samen met 
een zorgtrajectbegeleider naar hun praktijk van alle 
dag. Een zorgtrajectbegeleider begeleid degene met 
de ziekte dementie en zijn of haar partner en 
omgeving.  
 
Dinsdag 3 maart: De kracht van ontspanning. 
Tijdens langere periodes van stress en overbelasting 
is het belangrijk op tijd te kunnen ontspannen. 
Vanavond gaan we in op de gevolgen van stress en 
wat ontspanning hierbij kan betekenen, óók voor 
degene met dementie!  
  
Dinsdag 12 mei: Rechtsbescherming en veilig 
bankieren. Op deze avond  gaan we samen met de 
notaris in op het belang van het vroegtijdig regelen 
van zaken zoals: erfenis, levenstestament en andere 
zaken. Want hoe regel je dat je belangen goed 
beschermd worden? Hoe voorkom je ruzie of 
misbruik? Hoe kunnen we veilig blijven bankieren, 
etc.  
  
Dinsdag 7 juli: Dementie bij ouders. Vanavond 
gaan we in gesprek met kinderen waarvan een van 
de ouders de aandoening heeft.  Zij vertellen hoe zij 
de ziekte beleven; welke gevolgen dementie voor 
hun heeft en hoe zij hiermee om gaan.   
  
Dinsdag 1 september: Intimiteit bij dementie.  
In een relatie is intimiteit erg belangrijk, ook 
wanneer er sprake is van dementie. Op deze avond 
worden er handreikingen gegeven: wat is de 
betekenis van intimiteit, welke veranderingen 
kunnen er optreden, en hoe zou je hier mee om 
kunnen gaan?   
  
Dinsdag 3 november: MMC Veldhoven; 
Neurologie. Vergeetachtigheid en dementie zijn 
bekende begrippen. Wanneer spreken we nu van 
vergeetachtigheid en wanneer van dementie? Welke 
vormen van ziektebeelden onderscheiden we en hoe 
verlopen de verschillende processen? Wat betekent 
het krijgen van de ziekte dementie voor de patiënt 
en zijn naaste omgeving?  
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Drummen... 

Sint Jan Baptist, groep 5 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Sophie Jansen, 
Saar Kater, Julia Kootkar, Owen Smulders,  
Tim Spitters en Stan Uitdenbogaard 

Hallo! 
Jullie kennen me vast 
nog. Dit keer schrijf ik 
een stukje over mijn 
klas; Sint Jan Baptist, 
groep 5.  
 
Ik zit in een hele gezellige 
klas met 23 kinderen, we 
krijgen de hele week les 
van meester Olivier. Die is heel aardig. Groep 5 is 
wel anders dan groep 4. We krijgen bijvoorbeeld 
best wel eens huiswerk mee. Om te leren voor een 
toets of om extra te oefenen voor iets wat we na 
een paar lessen nog niet zo goed begrijpen. We 
hebben ook allemaal andere lessen, zoals 
geschiedenis en aardrijkskunde. Dat vind ik wel 
leuk. Sinds kort hebben we ook technisch lego in de 
klas, dat vind ik fantastisch. Je mag zelf dingen 
bedenken en bouwen. Rekenen doen we niet meer 
in een boek maar op een tablet met snappet pupil 
app. Afgelopen weken hebben we op school bij de 
muziekles met echte instrumenten mogen oefenen. 
Iedereen kreeg een blaasinstrument en die mochten 
ook mee naar huis. Er waren klarinetten, saxofoons, 
tuba’s en trompetten. Ik had een trompet. Met zo 
veel instrumenten tegelijk in de klas is het best veel 
herrie. Daardoor was het oefenen voor mij best 
lastig en heb ik niet alle lessen mee kunnen doen. 
De lessen werden afgesloten met een optreden in 
d’Ouw School. Naast mijn klas deed ook groep 6 
mee. Zij hadden geoefend met slaginstrumenten. Ik 
hoop dat wij dat ook mogen als ik in groep 6 zit. 
Omdat ik niet zo veel had kunnen oefenen heb ik bij 
het optreden gekeken en mijn klas aangemoedigd. 
Er waren heel veel ouders en opa’s en oma’s. 
Iedereen deed het heel goed. Ik ben heel trots op 
mijn klas!!  
 
Ik hoop dat we het nog lang gezellig hebben met 
elkaar en de meester  
 
Groetjes, Stan 

Deze keer ga ik schrijven 
over mijn drumles. 
 
Ik zit sinds kort op drumles 
en ik heb nu ongeveer 12 
lessen gehad en ik vind het 
super leuk. Ik zit op drumles 
bij de muziekschool Art4U.  
Ik krijg op woensdagavond 
les van Patrick. Patrick is een leuke leraar. Ik zit 
samen met mijn broer Chris op les hij vindt het ook 
leuk. Chris en ik kunnen al een liedje spelen op het 
drumstel: Treasure van Bruno Mars. Als je kan 
drummen is het liedje niet zo moeilijk, maar als dat 
niet het geval is is het natuurlijk wel lastig. Chris en 
ik zitten nog niet in een bandje, maar we mogen 
met de kerst al een optreden geven met andere 
leerlingen. Dat lijkt me eigenlijk best leuk (dat is 
dan ook meteen ons eerste optreden). We spelen 
dan niet op een drumstel, maar mogen wel meedoen 
met de muziek. 
 
In een drumstel zitten verschillende onderdelen: de 
snaredrum die zit tussen je benen, de hihat die staat 
naast de snaredrum en is een soort bekkens, de 
crashbekken die zit boven de snaredrum, twee 
kleine trommeltjes die zitten boven de snaredrum, 
en op de grond staat nog een grote bassdrum. Zo zit 
het drumstel in elkaar. 
 
Groetjes, Sophie 
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Da’s pas lekker!! 

Ik ga mijn stukje 
schrijven over hoe je 
een bananencake maakt. 

 
Ik heb dit recept gekozen 
omdat het heel lekker is. 
 
Tijd: 20 min. + 60 min. in 
de oven 
Recept voor 8 personen 
 
Benodigdheden: 
• 260 gram bloem 
• 1 theelepel bakpoeder 
• snufje zout 
• 115 gram boter 
• 165 gram bruine basterdsuiker 
• 2 eieren 
• 4 rijpe bananen 
• 1 theelepel kaneel 
• eventueel walnoten 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm je oven voor op 175 graden. Meng in een 
grote kom de bloem met het bakpoeder en het zout. 
Doe de boter in een kommetje en smelt de boter in 
de magnetron.  
Voeg de boter, basterdsuiker, eieren, de bananen en 
de kaneel toe aan het bloemmengsel. 
Meng alles goed door elkaar. Voeg op het laatste 
moment wat gehakte walnoten toe, als je dat lekker 
vindt. 
Schep het beslag in een ingevette cakevorm en zet 
de cake vervolgens voor circa 60 minuten in de 
oven. 
Als de cake klaar is, laat je de bananencake 
minimaal een half uur afkoelen. 

 
Eet smakelijk. 
Groetjes Saar. 

Deze keer heb ik een paar 
moppen voor jullie.  
 
Hier komt de eerste.  
Jantje komt thuis van de 
kleuterschool en zegt: 
“Mama, ik heb op mijn 
vingers leren tellen.”  “Laat 
eens horen,” zegt mama trots. Jantje: ‘één vinger, 
één vinger, één vinger, één vinger en nog één 
vinger!” 
 
Dat was de eerste, nu komt de tweede. 
 
Twee oenen lopen door het bos. De ene oen zegt 
tegen de andere oen: “Ik zie het bos niet meer, alle 
bomen staan ervoor!” 
 
Dat was de tweede, nu komt de derde. 
 
Twee koeien zitten in bad. Zegt de ene koe tegen de 
andere koe: “Mag ik de zeep 
even, ik krijg de vlekken er 
niet af!” 
 
Dat was de derde, nu komt 
de vierde. 
 
Pietje trakteert oma op een 
bonbon. Oma steekt hem direct in haar mond en 
zegt: “Mmm, dat is nog eens een lekkere bonbon.” 
“Nou, nu snap ik er niks meer van”, zegt Pietje. 
“Toen ik hem aan de hond gaf spuugde hij hem 
meteen weer uit!” 
 
Dat was de vierde, nu komt de vijfde. 
 
Arts: “U moet eens vier weken geen druppel alcohol 
meer drinken. Dan kunnen we daarna kijken of uw 
ziekte is genezen.” Patiënt: “Kan ik niet beter vier 
weken lang twee keer zoveel drinken? Dan kunnen 
we kijken of het erger is geworden?” 
 
Dit waren mijn moppen. Dus tot de volgende Koers. 
 
Groetjes Owen 

Moppen  
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 

    Kwaliteitsonderdelen 

Hallo allemaal, 
Heb je mijn klas in het 
Eindhovens Dagblad zien 
staan? 

 
We stonden er met een 
grote foto in omdat we 
muzieklessen hadden. Hier 
wil ik graag wat meer over 
vertellen. 
 
Art4U 
Mijn school, de Sint Jan Baptist is gaan 
samenwerken met Art4U (Art-for-You). Dit is een 
muziekschool in Veldhoven. Zij kwamen 
muzieklessen geven aan groep 5 en 6. Ik zit in 
groep 5 en wij waren ‘de blaasbende’. Super gaaf, 
we mochten ons eigen blaasinstrument uitkiezen. Je 
kon kiezen uit een trombone, trompet, saxofoon of 
een klarinet. Ik koos voor de saxofoon. We kregen 
uitleg over de instrumenten en mochten deze zelfs 
mee naar huis nemen om te oefenen. 
 
Muziekles 
We hebben 9 weken muziekles gehad. Ze kwamen 
altijd op de donderdagmiddag. Tijdens deze les 
leerden we noten lezen en oefenden we een aantal 
liedjes. Dit was super gezellig maar soms ook best 
moeilijk om de maat te houden.  

Muziekles 

Het maakte super veel herrie en de hele school 
hoorde het. Groep 6 kreeg les in percussie spelen.  
 
Optreden 
Op 26 november hebben wij een optreden gegeven 
in d’Ouw School. Toen waren we een groot orkest, 
want wij traden samen op met groep 6 en de 
beginnersgroep van St. Cecilia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit was echt super leuk! Er was een groot publiek 
wat kwam luisteren en het samen spelen ging erg 
goed. 
Ik heb me nu opgegeven om een paar proeflessen te 
gaan nemen. Dan ga ik kijken of ik het zo leuk vindt 
dat ik er misschien wel verder mee ga. 
Dit was het weer! Fijne feestdagen allemaal! 
 
 
Groetjes Julia 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Ophaaldagen Kliko 
Kijk voor actuele ophaaldagen ook op de 
Afvalkalender van gemeente Veldhoven  

(www.veldhoven.nl/afvalkalender).  
Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende 

ophaaldagen ontstaan. 2019 

De volgende kopijdatum is 

31 december 2019 

December  

20 Ophalen grijze kliko + PMD-zak 

21 Molen Sint-Jan open voor bezoek,  
11.00u tot 16.00u 

21 Kerst Meemekoar: Start Oerse Hoop, hoek 
’t Stoom/Oude Kerkstraat, 17.30u - 18.15u 

22 Muziekvereniging St. Cecilia: 19.00u: 
Familie kerstconcert in de kerk 

23 Chant’Oers: 19.00u concert in de kerk 

25 t/m 
1 jan 2020 

KOM: Kunst Om Molen 
Plattegrond: zie www.oerle.info 

27 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

28 Ophalen oud papier 

31 Molen Sint-Jan open voor bezoek,  
11.00u tot 16.00u (speciaal evenement) 

April  

3-4-5 BIO: kamp jongste jeugd 

5 TCO: braderie 

26 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

  
Mei  

9 Grote Veldhovense Quiz 

12 Open peuterkijkochtend 9u-12u 

12 DementieCafé: 19.30u: restaurant de 
Berkt, Wilgeman 1, Oerle 

24 TCO: verrassingsactiviteit 

24 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

  
Juni  

5+6 Boergondisch Oers 

27+28 TCO: tieners 4 tieners 

28 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

2020 

Januari  

3 Ophalen PMD-zak 

3 TCO: activiteitenmiddag 

3 Nieuwjaarbloas in d’Ouw School 

7 DementieCafé: 19.30u: restaurant de 
Berkt, Wilgeman 1, Oerle 

10 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

12 SJO: Snerttocht en uitreiking Oerlenaar 
van het jaar. 

17 Ophalen grijze kliko + PMD-zak 

18 Boscafé Molenvelden: tonproaten in 
Zandoers 

18 en 19 Expositie Kunstuitleen Veldhoven e.o. in 
d’Ouw School 

24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

25 Ophalen oud papier 

26 TCO: dag in de sneeuw (of 9 febr) 

26 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

28 Open peuterkijkochtend 9u-12u 

31 Ophalen PMD-zak 
  

Februari  

9 TCO: Dag in de sneeuw (of 26 jan) 

13 BIO: Valentijnsactie 

22 t/m 25 
22 

Carnaval in Oerle 
 Familieoptocht in Oerle 

23 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

  
Maart  

3 DementieCafé: 19.30u: restaurant de 
Berkt, Wilgeman 1, Oerle 

13 TCO: voorjaarsactiviteit meisjes 

15 TCO: voorjaarsactiviteit jongens 

20 TCO: info-avond braderie 

22 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

In geval van reanimatie,  
bel altijd eerst 112! 

Waar vind je een AED in Oerle? 
Verspreid over Oerle hangen er verschillende AED's,  
de volgende zijn 24 uur per dag bereikbaar: 

Bij tennisvereniging De Korrel moet je, om bij de AED te 
komen, vanaf 0.00u op de bel drukken en de deur openen. 
 
Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die 

zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar: 

Overige AED’s Oerle, zie www.oerle.info/Page.aspx?id=23 

Zandoerle 11 Buurtvereniging Zandoerle 

Smidsvuurke 3 Tennisvereniging De Korrel 

Platanenlaan 28  Severinus (Entree hal) 

A.P. de Bontstraat 2a (Buiten rechts bij de voordeur) 

Brandrood 39 (Buitenzijde naast entree) 

Zandoerleseweg 10  Rabobank Oerle/Wintelre 

Oude Kerkstraat 18  Dorpscentrum d’Ouw School 

Heikantsebaan 17-19 Voetbalvereniging RKVVO 

Banstraat 25  Vakantiepark Molenvelden 

Wintelresedijk 51 ZOO Veldhoven 

Habraken 2601-2605  SchippersStop 

Berkt 18 Dr. Elings, indien thuis 

Eindhovensebaan 29  Crematorium de Hoge Boght 

https://www.oerle.info/Page.aspx?id=23&title=aeds-in-oerle





