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• Nieuw leven in oude 
fotografie 

• Oerle blijft ontwikkelen 

• Weer volop kerst 

• Oerle verplaatst naar  
het Wilde Westen? 
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Druk & technische realisatie 

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

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

Het Wilde Westen 
 
Doe mee met de Snerttocht op zondag 9 januari!  
De wandeling start tussen 13.00 en 14.00 uur in  
The Old Saloon (d’Ouw School). De organisatie ligt 
dit jaar in handen van de Oerse Cowboys (Oerse 
Bikers). Het thema is Country & Western. De tocht 
heet dan ook: The Good, the Snert & the Ugly.  

Het belooft een heerlijke dag te worden, met zonnig 
weer, een prachtige wandelroute en een 
koeigezellige middag. Oers zal voor één dag wilder 
zijn dan het Wilde Westen. De rustpost is op Half 
Mile, achter Indianenkamp Totem Fout. In The Old 
Saloon zal de middag met een knalfeest worden 
afgesloten, inclusief optreden van een bekende 
countryzanger. 
Onderweg hebben we een leuke Western Quiz.  
In The Old Saloon wordt een heus cowboystadje 
nagebouwd. Het zou leuk zijn als je een Cowboy- of 
Indianenattribuut meeneemt (hoed, tooi, holster 
e.d.). Kom allemaal! You are wanted, dead or 
alive... Tot zondag 9 januari 2011. 
 

The Good, the Snert & the Ugly  

Doe mee met de leukste Snerttocht van 2011! 

RABO kalender en agenda 

Kalender en agenda van uw Rabobank 
 
De handige weekkalender en agenda voor het 
nieuwe jaar is voor onze klanten weer af te halen op 
onze kantoren. 
Dit kan in Oerle van maandag tot en met vrijdag 
tussen 09.00 en 16.00 uur. Op vrijdagavond is het 
kantoor geopend van 17.00 tot 19.00 uur. 
 
In verband met de feestdagen komt de 
avondopenstelling van ons kantoor in Oerle op de 
vrijdagen 24 en 31 december te vervallen. 
 
Wij wensen u prettige feestdagen toe, en een 
voorspoedig 2011. 
 
Rabobank Oerle-Wintelre 
Willibrordusstraat 29, Wintelre 
Zandoerleseweg 10, Oerle 
Tel: 040 – 205 58 60  

Voor de verwezenlijking van een 
muziekproject voor verstandelijk- en 
lichamelijk gehandicapten in een 
internaat in Minsk (Wit Rusland) 
zijn wij op zoek naar (gebruikte) 
muziekinstrumenten. Met name 
keyboards, melodica's en slaginstrumenten 
( trommels, triangels, sambaballen, enz. ) zijn van 
harte welkom. Mocht u nog een muziekinstrument 
hebben dat niet meer gebruikt dan kunt U bellen 
naar ( 040-2052547 en wij halen het bij u op. 
  
Bij voorbaat dank. 
  
Namens de Stedenband Eindhoven-Minsk 
  
Frans van den Wildenberg 

Muziekinstrumenten gezocht 
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Kerstmuziekles voor peuters 

Het zijn de donkere dagen voor kerst. Wat is er 
leuker om het gezellig te maken met lichtjes, een 
kerstboom en natuurlijk muziek. Voor de 
allerkleinsten staat er bij Art4U een gezellige  
Kerstmuziekles op het programma onder leiding van 
docente Sabine Sesink. Zij is bij Art4U 
verantwoordelijk voor ‘muziek op schoot’, een 
muziekervaring voor de allerjongsten. Bent u nog 
niet bekend met ‘muziek op schoot’ dan is dit een 
prachtige gelegenheid om kennis te maken. Alle 
kinderen van 1 t/m 4 jaar kunnen zich samen met 
een volwassene inschrijven. Dus neem je papa, 
mama, oma, opa, oom of tante mee om samen te 
dansen en te zingen. Op dinsdag 21 december en 
woensdag 22 december zijn er lessen van  
40 minuten om 9.15 uur, 10.00 uur en bij voldoende 
belangstelling ook nog om 10.45 uur. De groepen 
worden niet groter dan 10 kinderen, dus vol is vol. 
De kosten zijn gereduceerd, u betaalt slechts € 5, - 
voor deze unieke kerstmuziekles. U kunt zich 
aanmelden bij Art4U, telefoon 040-2533522, of per 
e-mail, algemeen@art4u-kunsteducatie.nl 
De nieuwe cursus ‘muziek op schoot’ start in de 
week van 10 januari op dinsdag- en vrijdagochtend, 
locatie Bossebaan, Veldhoven. De cursus bestaat uit 
10 lessen.  

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

Donateursavonden SNL 

Nieuwe Levenskracht Veldhoven 
organiseert weer donateursavonden. 
 
Nieuwe Levenskracht Veldhoven organiseert voor 
haar donateurs weer twee donateursavonden in de 
Schalm. Op donderdag 27 en vrijdag 28 januari 
2011 worden de bezoekers getrakteerd op een 
heerlijke toneelavond; aanvang 20.00 u. 
Toneelgezelschap ‘t Ros uit Knegsel speelt dan het 
blijspel “Wie van de drie”. (Auteurs Roy Cooney/
Tony Hilton Vertaling: Jan Hulsegge). Lachen is 
daarbij gegarandeerd!! 
Het toneelgezelschap speelde dit stuk in Knegsel  
8 keer voor uitverkochte zalen en moesten nog 
geïnteresseerden teleurstellen. 
 
Kaartverkoop is vanaf 3 januari, kaarten voor 
donateurs zijn € 3.50 en voor niet-donateurs € 7.00  
en deze kunt u afhalen bij: 
Mia van den Wildenberg, Sint Janstraat 21a en 
André van den Boogaard, Berkt 54. 
 
Korte inhoud van het toneelstuk: 
De rijke fabrikant Brandsma wil een flink bedrag 
schenken aan de zoon van zijn overleden 
compagnon Feenstra. Er is echter één voorwaarde 
aan verbonden: de zoon mag geen andere in leven 
zijnde familieleden hebben. Op een avond komt Syb 
Feenstra op bezoek om het geld in ontvangst te 
nemen. Tijdens de loop van de avond blijkt, dat er 
nog meer mensen in aanmerking denken te komen 
voor de schenking, terwijl Syb toch echt geen 
familieleden heeft? 
Vanzelfsprekend dat dit tot een eindeloze reeks 
verwarringen en komische situaties leidt. 
Hoe dit afloopt??? Komt dat zien op een van 
bovengenoemde data, wij weten dat het een avond 
wordt waar je geen spijt van zult hebben. 
 
Het bestuur.  
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Kleding voor ouderen en voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of 

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 

RABO Verenigingsprijs 2010 

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

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

bijzonder ingezet voor de leefbaarheid van de 
lokale  samenleving. 

• De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd 
door vrijwilligers. 

• Er mag geen sprake zijn van commerciële 
doeleinden. 

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

• Geen aanvragen van politieke partijen. 
 
Iedereen die het verenigingsleven in Oerle een warm 
hart toedraagt en van mening is dat een bepaalde 
vereniging, stichting of comité zich bijzonder heeft 
ingezet voor de Oerse gemeenschap, wordt van 
harte uitgenodigd het afgedrukte 
aanmeldingsformulier op de achterzijde van deze 
pagina in te vullen.  
 
Wilt u uw stem niet verloren laten gaan en wilt u 
snel reageren, kijk dan nu op www.koersvanoers.nl 

en vul het formulier digitaal in en stuur het naar het 
secretariaat van OWWO. U kunt het ingevulde 
formulier t.a.v. het secretariaat van OWWO ook 
deponeren in de brievenbus van de Koers van Oers 
bij Dorpscentrum d’Ouw School of in de brievenbus 
van Rabobank Oerle-Wintelre. 
 

De inschrijving staat open  
tot 31 december 2010. 

 
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, 
stichtingen of comités nomineren voor de Rabobank 
Verenigingsprijs. De drie genomineerden worden 
bekendgemaakt tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 
vrijdagavond 7 januari 2011 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 vrijdagavond  
7 januari 2011 naar d’Ouw School te komen op onze 
Nieuwjaarsreceptie. Daar ontvangt u een stembiljet 
en bepaalt u de winnaar.  
 
Let op! Alle inwoners van Oerle kunnen dus 

een stichting, verenging of comité 
nomineren met behulp van bijgaand 
aanmeldingsformulier.  

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
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Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs. 
 

 
 
 
Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2010:  

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

 
 
 
Inleveradressen: 
 
Digitaal versturen: 
Formulier staat op www.koersvanoers.nl  
Na het invullen en verzenden wordt het automatisch verstuurd naar het secretariaat van OWWO. 
 
Inleveradressen: 
Brievenbus: 
-  Koers van Oers bij Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC  
-  Coöperatieve Rabobank Oerle-Wintelre, Zandoerleseweg 10, 5507 NJ 
 

(Inleveren vóór 31 december 2010) 

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

E-mailadres: 
(optioneel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs 2010 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
 
De bank die Ú kent! 
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Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl

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

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

Overpeinzingen 

December 2010. Ja, de kerstdagen staan weer voor 
de deur en ik denk terug aan de vele Kerstdagen die 
ik al achter de rug heb. 
Zoals die allereerste kerst dat ik jou, mijn lief, kende 
en jij me gevraagd had om mee te gaan naar het 
kerstbal. Wat was ik blij dat je na maanden bij mij 
was teruggekomen en ik voelde me als in de 
zevende hemel terwijl ik in mijn zilverkleurige 
cocktailjurk met jou mee over de dansvloer ging.  
Of die kerst dat we samen in ons eerste huisje 
waren, wachtend op het kindje dat geboren zou 
gaan worden, maar dat wachtte tot heel de wereld 
wit zag van de sneeuw en dus pas na Nieuwjaar ons 
leven kwam delen. 
Of die allereerste kerst in ons huis aan het 
Hoogeind. Midden in de verbouwing en zo koud dat 
we het met de open haard aan maar slechts tot  
7 graden binnen konden krijgen. De familie die op 
bezoek was, zat de hele dag met jas, muts en 
wanten aan en dronken warme chocolade en cognac 
om op temperatuur te blijven.  
 
En niet te vergeten die kerst midden in de Sahara in 
gezelschap van onze Marokkaanse vrienden aan een 
kampvuur en Hollandse speculaasjes uitdelend bij de 
koffie.  
En weet je nog die kerstboom daar op de camping 
van Agadir, die in plaats van met ballen met 
sinaasappelschillen was versierd? 
Wijzelf hadden een piepklein in Spanje gekocht 
stalletje in de camper staan terwijl we met de 
gordijnen dicht en kaarsjes aan (om een beetje de 
kerstsfeer op te roepen) naar de kerstliederen van 
de Wereldomroep luisterden. 
In Senagal vierden we kerst in de prachtige kerk van 
Ziguinchor met alle ramen en deuren wagenwijd 
open en de vele ventilatoren aan en in de 
Casamanche dansten we mee met de kerkgangers 
op de muziek van djembé en de kora. 

 
Ach we hebben vele malen 
kerst op andere plaatsen 
doorgebracht en met andere 
mensen gevierd, maar ook 
vele malen kerst met jou in 
het ziekenhuis. Zoals toen 
onze jongste kleinzoon werd 
geboren en ik dus alleen 
onze nieuwe wereldburger 
ging begroeten.   
Of die kerst dat jij net voor de kerst thuis was 
gekomen uit het ziekenhuis en ik je in de kerstnacht 
weer terug moest brengen. 
En nog die laatste Kerst toen jij in elk geval de 
tweede kerstdag thuis mocht zijn om de verjaardag 
van onze kleinzoon mee te vieren. 
Het waren echt niet altijd plezierige kerstdagen 
omdat we vaak in spanning zaten over jouw 
gezondheid.  
Maar al die keren was jij met de kerst bij mij of toch 
in elk geval dicht in de buurt en ik kon altijd wel 
even een keer je hand vasthouden en je in de ogen 
zien, maar deze kerst zul jij er niet meer bij zijn, net 
als al die volgende kerstdagen die er voor mij nog 
zullen komen.  
En zelfs wanneer andere mensen heel hard hun best 
zullen doen om die kerstdagen leuk en gezellig te 
maken, zal ik jou missen en stilletjes even denken 
aan al die gedenkwaardige kerstdagen die wij samen 
hebben beleefd. 
 
Thea.  
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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 

Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Giel Tournoy, Berkt 96 

Overleden: 
† Dré den Teuling, Platanenlaan 9   

(Severinusstichting) (60 jaar) 
† Jan Verhoef, echtgenoot van Riny Tops,  

De Wever 35 (75 jaar) 
† An Sanders, echtgenote van Geert van den Berk, 

Zandoerle 3 (79 jaar) 
† Jan Jonkers, weduwnaar van Hanneke Teurlings, 

Mink 5 (62 jaar) 
† Henk Dekkers, weduwnaar van   

Catharina van Hoof, Juno 23 (78 jaar)  
 
Pastores: 
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
  
Weekeinde van 18 – 19 december: 
4e zondag van de Advent 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus) 
zo 14.00 uur: Kerstconcert Harmonie St. Cecilia 
 
Weekeinde van  24 – 25 – 26 december: KERSTMIS 
vr  17.00 uur: Kerstavond: Kinderviering: 

Gebedsgroep samenzang met organist. 
     20.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders (The Unity). 
     22.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. Tonino (Convocamus). 
za 10.15 uur: KERSTMIS: Eucharistieviering met 

Pastoor W. Smulders (Convocamus) 
zo 10.15 uur: 2e Kerstdag: Eucharistieviering met 

pastor J. van Doorn (Chant’ Oers). 
 
Weekeinde van  31 december, 1 en 2 januari: 
OUD- en NIEUWJAAR 
vr  19.00 uur: OUDJAAR: Eucharistieviering met 

pastoor W. Smulders (The Unity). 
za 10.15 uur: NIEUWJAAR: Eucharistieviering met 

pastoor W. Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (St. Janskoor). 
  
Weekeinde van  8 – 9 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus) 
 
Weekeinde van 15 – 16 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders (Convocamus) 
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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

Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445

Dank u wel! – of – Herinnering? 
 
Geachte parochianen, 
 
In januari 2010 werd een envelop van de Actie 
Kerkbalans bij u bezorgd met de mededeling dat de 
parochiebijdrage dit jaar minimaal € 65,- bedraagt. 
Velen hebben inmiddels aan dit verzoek gehoor 
gegeven en daarvoor zeggen wij u uiteraard heel 
hartelijk dank. U hoeft geen verdere actie meer te 
ondernemen. 
 
Bij anderen is echter dit verzoek mogelijk aan de 
aandacht ontsnapt en is onze brief onderaan de 
stapel rekeningen terechtgekomen of helemaal 
zoekgeraakt.  
Zou u alsnog uw parochiebijdrage willen 
overmaken?  
Voor de drie ledenadministraties is het echter 
gemakkelijker wanneer u bij uw bank een 
machtiging afgeeft, opdat u hier volgend jaar niet 
opnieuw door ons aan herinnerd hoeft te worden.  
In Oerle hebben de meeste parochianen een incasso 
– opdracht afgegeven, waardoor het hier ook minder 
vergeten wordt. 
 
Wij raken er helaas steeds meer van het feit 
doordrongen dat steeds minder mensen steeds 
“meer” moeten opbrengen. Laten wij proberen die 
gunstige uitzondering te zijn! 
De parochie wordt teveel als een supermarkt gezien: 
je gaat pas winkelen als je iets nodig hebt. Veel 
niet-parochianen denken pas aan de kerk, wanneer 
zij plotseling voor een uitvaart of toediening van een 
sacrament komen te staan.  
De kans dat het gebouw dan in de toekomst niet 
meer warm of waterdicht is, omdat het ons aan 
financiën ontbreekt om bijv. de kachel te branden en 
het dak tijdig te repareren, is dan niet ondenkbaar. 
Dus help a.u.b. onze inkomsten door middel van de 
parochiebijdrage op peil te houden, het is namelijk 
onze belangrijkste inkomstenbron.  
 
Bij voorbaat dank!! 

De rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt 
overmaken zijn: 
 
Parochie H. Drie-eenheid, v/h St. Jan de Doper,  
met vermelding van uw naam + adres 
Rabobank: 13.85.00.606 
ING: 106.48.23    
Info: Adriaan Tholen 
Tel.: 040 - 205.18.10 
 
Het parochiebijdragecomité 
 
 
 
Kerstconcert St. Jan de Doperkerk 
 
Op zondag 19 december om 14.00 uur wordt in de 
St. Jan de Doperkerk het jaarlijkse kerstconcert 
gehouden van harmonie St. Cecilia. De siergroep 
van de Bloemenclub Groen en Keurig zal eveneens 
weer borg staan voor een prachtig versierde kerk. 
Na afloop van het concert is de nazit in het 
dorpscentrum d’ Ouw School, met de begeleidende 
klanken van het beginnerorkest. U bent van harte 
welkom om samen, begeleid onder de mooie 
klanken en de warme entourage, alvast in de 
kerstsfeer te geraken. 
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Buurtbus nieuws 

Verandering buurtbustijden  
 
Het jaar is weer bijna voorbij, en op 12 dec. 2010 
gaan de buurtbus tijden wat veranderen 
Hierbij even aandacht voor al de buurtbus reizigers. 
Op 12 dec. 2010 zijn bij Hermes de tijden wat 
gewijzigd. 
Ook gaat de buurtbus weer rijden via Vessem , 
Wintelre, Oerle City Centrum. 
Om misverstanden te voorkomen publiceren wij  de 
nieuwe tijden in de dorpskrant. 
Vertrektijden in Oerle richting City centrum. 
Eerste bus: 07.34,  08.04,  08.54,  09.54,  

10.54,  11.54,  12.54,  13.54,  
14.54,  15.54,  16.54,  17.54. 

Vanuit City Centrum naar Hoogeloon  
08.22,  09.12,  10.12,  11.12,  12.12,  13.12,  
14.12,  15.14,  16.14,  17.14,  18.14. 
In Hoogeloon kunt u overstappen naar Oirschot en 
Reusel. 
Richting Oirschot om: 08.32,  10.32,  12.32,  
14.32. Om 16.34 is de laatste bus. 
Richting Reusel om:  09.32.,  11.32,  13.33.  
Om 15.33 is de laatste bus.  
In de bus zijn folders van alle tijden. 
Of op www.hermes.nl onder item “Buurtbus”. 
 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met: 
Dhr. L. v. Aaken Tel: 0497-591662 
Dhr. P.v. Keulen Tel: 0497-516155 
Mevr. N. Fleerakkers Tel: 0497-514449 
Mevr. R. Wilemsen Tel: 0497-385918 
Dhr. Th. Hettelaar Tel: 0497-536372 
 
Aan iedereen de beste wensen en een gezond 2010 
namens de buurtbus chauffeurs. 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers  1969-1970 jaargang 3 nr. 2 
 
OP DE MAAN....... 
Ik heb met mijn vriendinneke een raket gemaakt. 
Dat was heeeel moeilijk, want we moesten veel 
hebben. Op zaterdag moest hij omhoog. Dan komen 
de mensen ook kijken, tante Anna en tante Annie, 
en nog veel meer mensen. Dat is fijn! En het is de 
Apollo 9. Die gaat heeeel hard. Wat we allemaal 
zagen op de maan, kan ik niet vertellen. Daar zaten 
zoveel beestjes. En er groeide niks, geen sprietje 
gras. En dat was toch wat!. Want als de 
maanreizigers niet kunnen drinken, gaan ze dood. 
Die hebben wel 10 pakken aan. Dat is toch wel veel, 
vind je niet? Die mensen hebben het toch wel warm 
in zoveel pakken. En als je het niet gelooft, dan ga 
je maar naar de pastoor toe. En nou weet ik niets 
meer. 
Dimfie Huibers. 
 
De raket.... 
Weet je wat ik ga vertellen? Ik ga vertellen over de 
maan. Het begon op een woensdagmiddag. Het was 
regenachtig weer. We wisten niet wat we zouden 
gaan doen. Toen had ik een plan. Ik zei: we gaan 
een raket maken. Die schieten we naar de maan. 
Dat vonden  ze goed. En toen maakten we een raket 
van triplex. Dat was zo gebeurd. Toen schoten we 
hem af, ik zat er alleen in. Ik kwam op de maan. 
Daar zag ik al een  maanman. Hij zag er raar uit. 
Het mannetje riep: Snotverdomme! Nu zijn ze in 
mijn wei geland!!! Die zal ik leren!! Hij belde de 
maanpolitie, en vertelde het verhaal. Wij zullen hem 
krijgen! Maar ze reden veeeel te hard, daarom 
konden ze mij niet vinden. Toen steeg ik vlug weer 
op. 
Peter Jacobs. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

 

Kerstshow 
 

Kom kijken naar onze bloemarrangementen en 
kerstdecoraties, alles gemaakt door  

onze eigen bloembinders.  
Gelijktijdig showen wij onze uitgebreide 

kerstcollectie en kado artikelen. 
 

De show is permanent  
geopend vanaf 

18 November t/m 24 December 
 

Normale openingstijden  
Let op! Ook op dinsdagmiddag geopend 

 

U bent van harte welkom bij 
 

Gilia Bloemen  & Novy Schennink 
( 040-2051052   ( 040-2051241 

 

Kloosterstraat 55, 5513AH, Wintelre 

Meidenavond XXL 

Meidenavond XXL in tienercentrum  
De Erikant 
 
Op vrijdag 17 december, tussen 18.30 en 20.30 uur, 
organiseren 3 stagiaires van jongerenwerk 
Stimulans, een meidenavond XXL voor alle 
Veldhovense meisjes van 8-12 jaar. Er worden 
verschillende activiteiten aangeboden zoals; 
maskers maken, make-up en haar- en nagelstyling, 
alcoholvrije cocktails maken, schilderijen maken van 
snoep. De Erikant wordt aangekleed in kerstsfeer en 
meiden kunnen wegduiken in een chillhoekje met 
tijdschriften en een echte chocoladefontein.  
Entreeprijs: 2 euro.  
 
De Erikant is gelegen op Norenberg 19.  
Voor meer info bel Naoual; ( 06-27993385  

Kerstmarkt Keldershoeve 

De Keldershoeve heeft ook dit jaar weer een 
sfeervolle kerstmarkt met leuke spullen, die 
gemaakt worden op de diverse 
dagbestedingprojecten van de Severinus. 
Onze kerstmarkt is dit jaar geopend tot en met 
woensdag 22 december. 
De openingstijden zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur 
tot 16.00 uur. Extra geopend op vrijdagavond van 
18.30 uur tot 20.30 uur. 
En op zondagmiddag 19 december van 14.00 uur tot 
16.00 uur. 
Op dinsdagavond 21 december maken we er een 
gezellige kerstavond van.  
Van 19.00 - 21.00 uur is er live muziek van enkele 
koren. De kraam met warme chocolademelk en 
kerstbrood wordt weer bemand door onze 
enthousiaste vrijwilligers. Ook is de kerstmarkt dan 
open. Dit alles vindt plaats op de Keldershoeve 
Eegwortel 1-3 in Veldhoven. 
 
Iedereen is van harte welkom. 



10 

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 

Komedie in de Schalm 

Voorstellingen “De ingebeelde zieke”. 
 
In januari 2011 zal de Veldhovense toneelvereniging 
Meer Vreugde Kern de komedie “De ingebeelde 
zieke” voor u op de planken gaan brengen. 
 
“De ingebeelde zieke” is een prachtige komedie over 
Argan, een hypochonder: hij denkt altijd iets onder 
de leden te hebben. Hij wil zijn oudste dochter 
Angélique daarom graag uithuwelijken aan een 
jonge arts, om altijd medisch advies in de buurt te 
hebben. Angélique is echter stapelverliefd op 
Cléante. Béline, de tweede vrouw van Argan, heeft 
hele andere plannen met Angélique. Het is aan de 
dienstmeid Toinette om alles in goede banen te 
leiden. 
 

De voorstellingen worden gegeven in theater  
De Schalm op de volgende data: 
 
Donderdagavond 20 januari 2011 20.15 uur 
Vrijdagavond 21 januari 2011 20.15 uur 
Zaterdagavond 22 januari 2011 20.15 uur 
 
De kaarten kosten € 12,= en wij adviseren u uw 
kaarten nu alvast te bestellen/op te halen op één 
van de volgende manieren: 
 
• via www.meervreugdekern.nl 
• via www.deschalm.com 
• via Johan Sanders, Botsehei 10, Veldhoven,  

telnr. 2533031 
• via Cor Cornelis, Auriga 21, Veldhoven,  

telnr. 2536004 
• via Noud Sanders, Abtstraat 25, Veldhoven,  

telnr. 2531271 
 
Let op: vanaf 1 januari 2011 worden de kaarten 
13% duurder door verhoging van het BTW-tarief. 
 
Heel graag tot ziens bij één van onze voorstellingen. 
 
Namens toneelvereniging Meer Vreugde Kern, 
Gerrit Mollen, Daniël Zevenbergen en Arjan Kruik, 
Public Relations.  
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Da’s gek 
 
Het woord gekkengetal bestaat uit elf letters, da’s 
gek. 2011 wordt een gek jaar. Misschien wel té gek. 
Ik heb er veel zin in. Er staat van alles te gebeuren 
in Oers. Om te beginnen de Nieuwjaarsreceptie op 
vrijdag 7 januari. Normaal was dat altijd op 
zondagochtend, maar nu ineens op vrijdagavond. 
Da’s gek. 
Op zondag 9 januari start tussen 13.00 en 14.00 uur 
de Snerttocht. Die wordt deze keer georganiseerd 
door de Oerse Bikers. Of liever gezegd de Oerse 
Cowboys, want het thema is The Good, The Snert & 
the Ugly. Da’s gek. In januari gaat ook de Oerse 
Molenbakker open. Hij gaat de lekkerste broden 
bakken. Onder andere Kapelleke Wit,  Hoogeinder 
Stok, Lorrebrood en Boergondisch Vloers. Da’s gek. 
Elfstedentocht 2011 gaat niet door vanwege de kou. 

Column Wil van de Vorst 

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

Da’s gek. En carnaval wordt wel heel speciaal, want 
op 11-11-11 om 11 over 11 start het 
carnavalsseizoen van 2012. Da’s gek. De tieners van 
TCO hebben weer een mooi jaar voor de boeg. We 
weten nu al dat de zon schijnt op de Braderie van 3 
april. Da’s gek. 
Wake up call: de Harmonie gaat in 2011 een week 
eerder dauwtrappen. Da’s gek. Het Oerse Gilde Sint 
Jan Baptist viert op 22 mei haar Gildefeest. En 
Boergondisch Oers organiseert op 20 en 21 mei in 
de tent van de Guld haar dorpsfeest. Da’s gek. Het 
thema van de feestavond op vrijdag is Toppop Yeah! 
Da’s nog gekker. 
Alle verenigingen beleven in 2011 weer een prachtig 
jaar met enorm veel activiteiten, die ik hier niet 
allemaal kan noemen. Da’s gek. Niet getreurd want 
in 2011 zal Oerle.info het levenslicht zien. Dan vind 
je op één website informatie over alle verenigingen 
en activiteiten in Oers. Da’s niet gek. 
 
Zalig kerstfeest, geniet van elkaar 
en maak van 2011 een te gek jaar! 

Zalig kerstfeest en geniet van elkaar. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Het interview 

met antieke camera’s en 19e eeuwse fotografische 
processen te gaan werken? “Drie jaar geleden zag ik 
een documentaire op tv over Sally Mann. Een deel 
van haar fotografie is collodiumfotografie, ook wel 
‘wet plate photography’ genoemd. Ik ben me op 
internet gaan verdiepen in deze methode, hoe zit die 
in elkaar? Ik wilde graag terug naar de begintijd van 
de fotografie. Het nadeel van digitale fotografie vind 
ik de snelheid die er in zit. Meteen na het maken 
van de foto zie je het resultaat. Vroeger bracht je 
een rolletje weg en een week later ging je vol 
verwachting het resultaat ophalen. Die spanning 
wilde ik terug. Het geeft mij een kick om in mijn 
donkere kamer de foto op de glasplaat te zien 
opkomen als deze in het fixeerbad ligt. Het proces 
boeit me enorm. Met het maken van een portret ben 
ik al gauw een uurtje bezig, en dan heb je één foto. 
Dit is de uiterste vorm van fotografie. De 
detailweergave is fenomenaal. Dat is echt met geen 
andere vorm van fotografie te vergelijken.” 
 
Workshops 
Hoe heb je je deze techniek eigen gemaakt? “Ik ben 
begonnen met een workshop in collodium fotografie. 
Daar leer je met de chemicaliën omgaan. Je krijgt er 
ook op het hart gedrukt om er niet mee te gaan 
experimenteren. Wekelijks zit ik een aantal avonden 
boven om dingen uit te zoeken op internet en in 
boeken. Tijd om televisie te kijken heb ik nauwelijks. 
Inmiddels geef ik zelf ook workshops in mijn studio 
op de bovenverdieping. Cursisten leren hier 
ondermeer welke chemicaliën worden gebruikt en 
hoe daarvan werkbare vloeistoffen worden gemaakt. 
In de middaguren maken de cursisten dan hun eigen 
platen. Ik neem maximaal twee cursisten per keer. 
Zo hebben we alle tijd om het proces uitvoerig te 
bespreken en beproeven.” 
 
Balgcamera  
Ruim twee jaar geleden kocht Alex zijn eerste 
balgcamera. “Die kocht ik van een Amerikaan die 
twee keer per jaar naar ons land komt, op zoek naar 
antieke objectieven. Gaandeweg heb ik mijn 
verzameling camera’s en antieke objectieven 
uitgebreid. Drie daarvan zijn ateliercamera’s. Dat 
zijn de fotocamera’s die fotografen rond de jaren 
1915 gebruikten. Mijn oudste camera kocht ik 
afgelopen maand. Het is een Franse camera uit, 
naar schatting, 1880. Dat ben ik nog aan het 
uitzoeken. Dit exemplaar kwam ik tegen op een 

‘Ik wil het tot een succes maken’ 
 
Niet iedereen is gecharmeerd van de snelheid 
van digitale fotografie. Een druk op de knop, en 
meteen het resultaat zien. Alex Timmermans is 
geboeid door het proces hoe een foto tot stand 
komt. Drie jaar geleden heeft hij zich gestort 
op collodiumfotografie, een manier van 
fotograferen die in 1850 in zwang raakte. 
Collodium is een stroperige vloeistof die werd 
gebruikt als basis voor een lichtgevoelige laag 
op een glasplaat in de beginjaren van de 
fotografie. Deze glasplaten moeten, terwijl ze 
nat zijn, worden belicht en meteen worden 
afgewerkt. Het maken van één portretfoto kost 
de Oerlenaar zo al gauw een uur. 
Door: Ad Adriaans 

In het dagelijks leven is Alex verkoopleider bij een 
bedrijf in logistieke systemen. Een dikke dertig jaar 
geleden nam hij de oude camera van zijn vader over 
en begon te fotograferen. Zo’n tien jaar geleden 
raakte de digitale fotografie in zwang. Alex: “Toen 
schafte ik een digitale camera aan. Ik fotografeer 
graag op urban locaties en ben de vaste fotograaf 
van de Veldhovense Revue. Samen met drie andere 
fotografen vormen wij het BAAH-collectief. We 
fotograferen al een jaar of zes samen. Daarnaast 
ben ik nog voorzitter van Fotoclub Lucifer te 
Vessem.” 
 
Antieke camera’s 
In Nederland is Alex één van de circa vijf fotografen 
die zich bezighouden met collodiumfotografie. Wat 
beweegt iemand ertoe om in het digitale tijdperk 

Alex Timmermans met een antieke camera 
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Het procedé van collodiumfotografie in het kort 
Vanzelfsprekend moet je een camera hebben waarin 
een plaathouder zit. De oude houten studiocamera’s 
hebben een plaathouder. Maar ook moderne 
technische camera’s met vlakfilmhouder zijn 
geschikt te maken voor collodiumfotografie. Gebruik 
een glasplaat met een dikte van 2 mm. Er kan ook 
gebruik gemaakt worden van plexiglas, zwart glas 
en zwart gespoten aluminium. Het is van belang dat 
het plaatje goed schoon is. Dit kan met een 
zelfgemaakte glascleaner op basis van 
calciumcarbonaat.  
 
Dan moet de glasplaat worden voorzien van de 
benodigde hoeveelheid collodium. Laat het collodium 
rustig naar alle vier de hoeken lopen. Het overtollige 
collodium wordt afgegoten in een fles. Voordat het 
collodium is ingedroogd gaat de plaat in het 
zilverbad om deze lichtgevoelig te maken. Dit kan 
gedaan worden bij rood licht daar collodium 
nagenoeg ongevoelig is voor rood licht. Als de plaat 
na circa drie minuten uit het zilverbad wordt gehaald 
heeft deze een doorschijnende witte kleur. Na het 
uitlekken wordt de natte plaat in de plaathouder van 
de camera geplaatst. Dit moet voorzichtig gebeuren, 
het collodium is nu erg gevoelig voor 
beschadigingen.  
 
Er is geen belichtingstabel voor collodium. De 
belichtingstijd is afhankelijk van het beschikbare UV 
licht, binnen of buiten, de ‘snelheid’ van de lens, de 
leeftijd van de collodiummix, de lengte van de balg 
et cetera. Na de belichting wordt de plaat onder het 
rode licht uit de houder gehaald en wordt een 
glaasje ontwikkelaar over de plaat gegoten. Binnen 
enkele seconden zie je het beeld in negatief 
opkomen. Daarna wordt de plaat met water 
schoongespoeld. Hierna mag het gewone licht weer 
aan. Dan gaat de plaat in het fixeerbad. Dit is het 
mooiste stuk, want hier wordt de uiteindelijke foto 
binnen enkele seconden zichtbaar. Hierna wordt de 
plaat weer gespoeld en moet deze drogen. Dit kan 
op een droogrekje of met een alcoholbrander. Ter 
bescherming van het beeld moet de plaat dan nog 
van een laagje vernis worden voorzien. Als de plaat 
stofdroog is, moet deze nog enkele dagen rusten om 
de vernislaag te laten uitharden. 
 
Kijk voor meer informatie eens op:  
http://collodion-art.blogspot.com. 

beurs in Houten waar een handelaar uit Brussel 
stond. Er is niets mooiers dan met een dergelijke 
oude camera en objectief deze beelden te kunnen en 
mogen maken.”  
En nog is de verzamelwoede niet gestild. “Ik ben nu 
bezig met een camera waarin glasplaten kunnen van 
50 x 50 centimeter. Die wordt momenteel voor mij 
gemaakt in Bulgarije. Als het goed is, is deze 
camera in januari klaar. Dat wordt echt waanzinnig 
mooi, collodiumfoto’s op een formaat van 50 x 50 
cm.” 

 
Portretfotografie  
In de studio van Alex hangen ook enkele levensgrote 
portretfoto’s op papier. “Die heb ik gemaakt door 
een glasplaat te scannen. Dan krijg je hem digitaal, 
waarna ik de foto op papier kan printen. Momenteel 
richt ik mij op het maken van portretten. Mensen die 
poseren moeten vijf tot zes seconden stilzitten. 
Zolang duurt de belichting van de glasplaat. Ik zou 
graag Henk Schiffmacher, Nederlands bekendste 
tattoo-artiest, eens voor mijn camera willen hebben. 
Hij heeft er echt de “look” voor. Het uiteindelijke 
streven is om een mooie serie portretten te mogen 
tonen in een galerie. Ik heb me vastgebeten in 
collodiumfotografie. Ik wil het tot een succes maken 
en dat gaat zeker lukken !” 
 
Alex begint inmiddels al faam te maken in 
fotografieland. Onlangs schonk het blad DigifotoPro 
aandacht aan hem en zijn foto’s in een uitgebreid 
artikel dat ging over extreme vormen van fotografie. 
 

Portretfoto van dochter Lisa. 
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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 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Korting amateurkunstenaars 

Korting voor Brabantse 
amateurkunstenaars 
 
Brabantse amateurkunstenaars krijgen korting op 
cursussenopmaat en op coaching. De 
kortingsbonnen (VOUCH€RS), vallen bij elke 
amateurkunstenaar in de bus. Maar ze zijn ook te 
downloaden. Amateurkunstenaars kunnen met hun 
VOUCH€RS onder meer bij Art4U, de muziekschool 
van Bergeijk, Eersel en Veldhoven terecht. 
De VOUCH€RS zijn bedoeld voor Brabantse 
amateurkunstgroepen en individuele 
amateurkunstenaars die zich bezighouden met een 
van de volgende disciplines: Beeldende kunst, cross-
overs, dans, film, fotografie, instrumentale muziek, 
literatuur, musical, theater, vocale muziek en urban. 
Popmuziek valt helaas niet onder de Cursus & 
Coaching VOUCH€RS. Art4U biedt cursussen en 
coaching aan voor instrumentale en vocale muziek 
en dans. 
Er zijn twee soorten vouchers, de Cursus VOUCH€RS 
en de Coaching VOUCH€RS. Je mag ze per seizoen 
(september-juni) eenmalig inwisselen bij een van de 
Brabantse Centra voor de Kunsten, waar Art4U er 
een van is. Ze zijn geldig tot 2013. 
 
De Cursus VOUCH€RS zijn bestemd voor groepen 
amateurkunstenaars die behoefte hebben aan 
bijscholing. Wat voor cursus je gaat doen beslis je 
met je groep. Je kunt daarbij denken aan lessen op 
artistiek en ambachtelijk niveau.  
Op www.art4u-kunsteducatie.nl of op 
www.kunstbalie.nl kun je de VOUCH€RS ook 
downloaden. De voucherregeling dekt ongeveer 50% 
van de kosten.  
De Coaching VOUCH€RS zijn bedoeld voor een 
kritische blik tijdens het maken van de voorstelling, 
het concert of het beeldende werk. Ze zijn voor 
zowel individuele amateurkunstenaars als groepen. 
Je kunt als amateurgroep ook kiezen voor een 
combinatie van de Cursus en Coaching VOUCH€RS. 
Je groep start bijvoorbeeld met een workshopreeks 
en eindigt met een coachingsessie.  

Meer informatie over de Cursus & Coaching 
VOUCH€RS vind je op www.kunsteducatie.nl of op 
www.kunstbalie.nl. Hier staat ook een lijst met 
namen, adressen en het aanbod van alle Brabantse 
Centra voor de Kunsten. Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met Marco van Dulmen, 
coördinator Amateurkunst van Art4U, telefoon 040-
2533522 of met Kunstbalie, telefoon 013-4648280. 
De nieuwe Cursus & Coaching VOUCH€RS zijn 
ontwikkeld door Kunstbalie. Kunstbalie zet zich in 
voor kwaliteitsverbetering van amateurkunstuitingen 
en voor een betere culturele infrastructuur van de 
amateurkunst. Kunstbalie werkt samen met Centra 
voor de Kunsten, provinciale amateurkunstkoepels, 
kunstvakopleidingen en landelijke organisaties op 
het gebied van amateurkunst.  
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Advertentie in de spotlight 

In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 

Verhoeven Bakkerij al 26 jaar specialist in 
broodjes 
Verhoeven Bakkerij vierde vorig jaar haar 25 jarig 
jubileum. Grondlegger Gert-Jan Verhoeven begon op 
6 augustus 1984 in Oerle met het bakken van luxe 
broodjes, in een kleine bakkerij aan de Oude 
Kerkstraat. Zijn visie was helder en eenvoudig: 
Verhoeven Bakkerij 
is specialist in 
kleinbrood van hoge 
kwaliteit. Het 
assortiment beperkte 
zich aanvankelijk tot 
tarwe-, rozijnen-, 
punt- en ronde 
broodjes. En niet te 
vergeten de fameuze 
Brabantse worstenbroodjes. Nu, 25 jaar later, staat 
er op industrieterrein de Run in Veldhoven een 
hypermoderne bakkerij waar meer dan 12.000 
broodjes per uur worden gebakken.  
 
Meer smaak 
In de huidige bakkerij werken 27 medewerkers om 
dagelijks vele supermarkten en horecagroothandels 
te voorzien van allerlei soorten kleinbrood. Wat is er 
eigenlijk zo bijzonder aan de broodjes van 
Verhoeven Bakkerij? Gert-Jan Verhoeven geeft zelf 
het antwoord: “Onze broodjes zijn melkbroodjes die 
met hoogwaardige ingrediënten worden bereid. Ze 
worden extra lang gekneed en rijzen veel langer. 
Vervolgens worden de broodjes los op de plaat 
gebakken. Dat betekent dat ze rondom mooi bruin 

zijn. Het resultaat is 
een broodje met 
meer smaak dat veel 
malser is en dat er 
aantrekkelijk uitziet. 
Hiermee 
onderscheiden we 
ons in de markt. We 
produceren bewust 
deze hoge kwaliteit 
broodjes, omdat er steeds meer vraag naar is. Ons 
procédé is redelijk uniek in Nederland.” 
 
Gestage groei 
Verhoeven Bakkerij bestaat op 6 augustus 2009 
precies 25 jaar. Na de start in 1984 bleek al gauw 
dat de bakkerij te klein werd. De eerste, grote klant 
in die tijd was Jan Louwers Groothandel, de huidige 
Sligro. Na vier verbouwingen verhuisde de bakkerij 
in 1994 naar De Run in Veldhoven. De klantenkring 
groeide gestaag en er werden steeds meer 
horecagroothandels en supermarkten beleverd. In 
2002 werd de huidige locatie aan de Run betrokken. 
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Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Liesbeth Kootkar. 
 
Snel klaar als het moet, 
Tijdrovend voor de echte kookgoeroe, 
Of een beetje van het een en het ander!!!!!!! 
 
Tagliatelle met zalm en courgette. 
Voor 4 personen 
 
Ingrediënten: 
600 gr. tagliatelle (groen en wit door elkaar) 
400 gr. Gerookte zalm 
2 à 3 courgettes 
Potje pesto alla Genovese 200 gr. 
Boursin cuisine (=room met kruiden) 400 gr. 
 
Bereidingswijze: 
Kook de tagliatella 
volgens aanwijzing op 
het pak. 
Was de courgette, 
ontdoe hem van 
zaadlijsten en snijd hem 
in kleine blokjes. Kook 
de courgette beetgaar in een heel klein beetje 
water. 
Voeg de pesto en cuisine toe en roer het door 
elkaar. 
Snijd de zalm in stukjes en schep deze kort voor het 
begin van de maaltijd door het courgette-mengsel. 
Serveer de tagliatella en het courgette mengsel 
apart. Een verse salade van tomaat en komkommer 
maken de maaltijd compleet…….en natuurlijk een 
glas Italiaanse wijn smaakt er heerlijk bij! 
 
Eet smakelijk! 

 
Waarom heb je voor dit recept gekozen en 
wanneer maak je dit recept meestal? 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik het erg 
lekker vind en als grote voordeel heeft dat je de 
ingrediënten ruim van te voren in huis kunt halen, 
niet zoveel ditjes en datjes nodig hebt, tamelijk 
eenvoudig en snel te bereiden is, zodat een paar 
‘verdwaalde‘ fietsers of wandelaars altijd nog wel 
kunnen aanschuiven. 
 
Heb je veel tijd: maak dan de pasta en de pesto 
zelf. In de betere supermarkt ligt ook verse 
pasta in het koelvak! 
 
Aan wie wil jij de pollepel doorgeven? En 
waarom juist voor deze persoon? 
Ik geef de pollepel door aan  
Karin van der Velden, omdat zij op 
verjaardagen en feestjes de leukste en lekkerst 
dingen klaar maakt en in het weekend speciaal 
naar huis komt om voor de hele familie te koken 
en altijd weer iets bijzonders weet te 
fantaseren. 
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Ontwikkelingsplan Oerle 

Realisatie Ontwikkelingsplan Oerle 
van start  
 
Op donderdag 2 december werd het startsein 
gegeven voor de uitvoering van het 
ontwikkelingsplan Oerle. In het bijzijn van 
onder andere wijkplatformleden onthulde 
wethouder Selma Koegler de logo’s van het 
Ontwikkelingsplan. Oerle staat hiermee aan 
het begin van de realisatie van een groot 
aantal projecten dat bijdraagt aan de 
leefbaarheid en ontwikkeling van Oerle als 
gemeenschap.  
 
Ontwikkelingsvisie  
In september 2009 is door nauwe samenwerking 
tussen de gemeente en haar inwoners het 
Ontwikkelingsplan Oerle tot stand gekomen. Hierin 
staat onder meer een ontwikkelingsvisie die 
weergeeft hoe de Oerlenaren hun wijk in 2025 willen 
zien. Tot 2012 worden verschillende projecten 
uitgevoerd om deze toekomstvisie te realiseren. Ook 
hierbij worden de bewoners van Oerle betrokken.  

 
Projecten  
De provincie Noord-Brabant heeft geld beschikbaar 
gesteld voor de realisatie van enkele projecten. De 
plannen die de komende jaren worden uitgevoerd 
zijn:  
♦ herinrichting van het centrum en het 

evenemententerrein,  
♦ verbreding van basisschool St. Jan Baptist,  
♦ stimulering van de recreatie,  
♦ realisatie van een ‘dorpswinkel’ in het 

woonzorgcluster  
♦ het bevorderen van de sociaal culturele historie.  

♦ Daarnaast wordt in samenwerking met de 
Rabobank een (tijdelijk) ondernemersplatform in 
Oerle opgericht. Dit om de verschillende 
initiatieven en ideeën samen te brengen en op 
deze wijze eveneens bij te dragen aan een positief 
en levendig Oerle.  

 
Dorpse kenmerken 
Oerle blijft ook in de toekomst een gezellige, 
herkenbare en sociale wijk dat zijn dorpse’ 
kenmerken behoudt. Een sterk centrum, goede 
voorzieningen, een (verkeers)veilige en 
aantrekkelijke openbare ruimte en een prachtig 
buitengebied. Plekken die ruimte bieden voor 
ontmoeting. Het Ontwikkelingsplan Oerle is de basis 
voor de verdere ontwikkeling van Oerle.  
 
De verschillende projecten van het 
Ontwikkelingsplan Oerle komen gedurende de 
komende maanden nog uitgebreid aan bod. Mocht u 
nu al vragen hebben over de realisatie van een van 
de projecten, dan kunt u contact opnemen met 
beleidsmedewerker wijkbeheer de heer A. Van Best 
via telefoonnummer (040) 25 84 134.  

Wijkplatformleden tonen de logo’s van het 
Ontwikkelingsplan. 

(Advertentie) 
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De wandeling 

Aalsterheidewandeling 
 
De Aalsterheidewandeling gaat over voormalig 
heidegebied dat de afgelopen 100 jaar massaal is 
beplant met naaldhout. Het is een korte wandeling 
die onder de huidige winterse omstandigheden 
misschien net te doen is. Mocht je ’t toch koud 
krijgen, dan is de hut van Mie Pils nooit ver weg. 
 
Start- en eindpunt: De Hut van Mie Pils 
Adres: Leenderweg te Aalst. 
  
Blauwe route: lengte 4 km. 
Route is goed begaanbaar. 
 
Routebeschrijving 
 
1. Aalsterhut 
Midden in de onherbergzame heidevelden lag langs 
de belangrijke postroute van ’s Hertogenbosch naar 
Hamont sinds 1700 herberg De Aalsterhut. Het was 
een belangrijke pleisterplaats voor de vele 
postkoetsreizigers. De laatste bewoner was Mie 
Peels, een markante vrouw, in de verre omtrek 
bekend om de eenvoudige sfeer in haar herberg. 

Omstreeks 1925 stortte de Hut van Mie Peels in. Er 
zijn nog resten van de fundering in de bodem 
aanwezig die wellicht sporen bevatten van een rijk 
verleden. 
 
2. Diersporen 
Tijdens de wandeling kun je verschillende diersporen 
aantreffen zoals reeënprenten, vraatsporen aan 
dennen- en sparrenkegels, konijnenholen en 
keutels. De gaten in de dode boom zijn uitgehakt 
door spechten, op zoek naar allerlei kleine beestjes. 
 
3. Zandafgraving 
Deze akker ligt duidelijk lager dan de omgeving. 
Hier is in een recent verleden, rond 1960, zand 
afgegraven voor de aanleg van het viaduct over de 
A2 bij de huidige Hut van Mie Pils. 
 
4. Bodemverrijking 
Waarom zie je op dit hoekje braamstruiken staan? 
Aan de soort begroeiing kan men vaak zien welke 
stoffen er in de bodem zitten.  
 
5. Uitzicht op het Achtereind 
Hier aan de bosrand kijken we vanaf de hogere 
gronden in het beekdal van de Tongelreep. 
Nederzettingen ontstonden op hoger gelegen delen 
van het land maar altijd in de buurt van water. 
Het buurtschap Achtereind bestaat al zeker sinds 
1650 en heeft altijd haar naam eer aangedaan: het 
ligt nog steeds een eind achteraf. 
 
6. Waterhuishouding 
De sloot met het stuwtje is hier geplaatst om water 
langer in het gebied vast te houden. 
 
7. Ontwatering 
In de buurt van vennen kan het goed drassig zijn. 
Om de grond geschikt te maken voor bosbouw legde 
men daarom een stelsel van slootjes aan. Het water 
kon zo worden afgevoerd naar een lager gelegen 
gebied, bijvoorbeeld een ven of de Tongelreep. Kijk 
aan het eind van het pad eens om. Zie je dat het 
pad afloopt? 
 
8. Dikke douglas 
Deze boom is indrukwekkend groot. Kijk maar eens 
langs de stam omhoog. Passen je armen om de 
stam? Wrijf je een takje met naalden in je hand dan 
ruikt die naar een frisse citrusgeur. 
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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) 

9. Stuifduinen 
De bodem in deze streek bestaat uit dekzand dat ca. 
10.000 jaar geleden als een deken over het 
landschap is neergelegd door wind en water. Daar 
waar de wind vat kreeg op zandvlaktes ontstond een 
heuvelachtig landschap van stuifduinen dat in het 
bos nog steeds goed te herkennen is. 
 
10. Bosbeheer 
Om het eenzijdige bos een natuurlijker en 
gevarieerder aanzien te geven, is op dit perceel de 
Grove denaanplant sterk uitgedund. Tussen de nog 
aanwezige dennen zijn eikjes geplant. 
 
11. Omgezaagde boom 
Op de ontschorste boom lijkt een soort geheimtaal 
te staan. Dit is veroorzaakt door een schorskever 
waarvan de larve onder de schors al etende 
gangetjes achterlaat.  
Als je een stukje losse schors afbreekt, is de kans 
groot dat je een beestje ziet wegschieten. Als je de 
jaarringen telt, kun je te weten komen hoe oud de 
boom geworden is. 
 
12. Meeuwven 
Het Meeuwven is tijdens de laatste ijstijd, zo'n 
10.000 jaar geleden, ontstaan door uitwaaiing van 
zand. Dit zand werd door de overheersend 
zuidwestelijke wind aan de noordoostkant van de  
ontstane laagte weer neergelegd. In de laagte blijft 
regenwater staan door een in de bodem 
voorkomend, enkele millimeters dun laagje dat 
ondoordringbaar is voor water. Kortom, geniet van 
een bijzonder plekje. 
 
13. Gagel 
Gagel of Brabantse mirte wordt ook wel vlooienkruid 
genoemd. Vroeger hing men Gagel in de bedstee en 
de linnenkast om vlooien te weren. De plant werd 
ook gebruikt als smaakmaker in bier. Kneus maar 
eens een blaadje of wrijf een knopje fijn en ruik de 
prikkelende, kruidige geur. 
 
14. Vliegden / aangeplante den 
De klimbomen met hun grillige vormen noemt men 
vliegdennen. Het hout van de rechte Grove den 
diende als stutmateriaal in de gangen van 
kolenmijnen. 
 
15. Verlanding vennen 
Een ven dat aan zijn lot overgelaten wordt, is 
gedoemd te verdwijnen: het groeit namelijk dicht. 
Dat is hier te zien. 
 
Meer informatie 
Zie website van IVN Aalst-Waalre en kijk ook eens 
op www.mie-pils.nl. 

Correctie op de vorige Koers 

In de vorige koers stond niet duidelijk vermeld 
wanneer de Kunstzinninge Kerst– en Nieuwjaars 
wandeling van start ging. Dus bij deze een kleine 
update… 
 
De Kunstzinnge kerst - en nieuwjaars 
wandeling start vanaf 23 december en loopt tot 
en met 2 januari 2011. 
Tijd vanaf 10 uur tot ca. 15.00 uur. 
Let wel: de openingstijden van de verschillende 
locaties sluiten niet altijd op elkaar aan. Ga bijtijds 
op pad, want de schemering valt vroeg in. En trek 
vooral warme kleding, kaplaarzen of 
wandelschoenen aan. 
 
Start wandeling tussen 10.00 en 15.00 uur. 
Tuin is open tot 16.00 uur. 
Dwaaltuin 't Oerse Zand 
Zandoerleseweg 78 
Veldhoven 
( 0626294952 
www.dwaaltuin.com 
 
 
Start wandeling tussen 11.00 tot 15.00 uur. 
Atelier is open tot 17.00 uur. 
Atelier Els Börger 
Kleine Vliet 1d 
Veldhoven 
( 0610255465 
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Inrichtingsplan "Wintelre-Oerle" 
 
Kennisgeving ingevolge artikel 3:42 Awb. 
 
TERINZAGELEGGING - Besluit 
ontheffing ex artikel 35, eerste lid en 
tweede lid Wilg 
 
De bestuurscommissie voor het inrichtingsplan 
Wintelre-Oerle maakt bekend dat zij op  
30 november 2010 aan Boomkwekerij A. Rombouts 
te Veldhoven ontheffing op grond van artikel 35 Wilg 
heeft verleend voor: 
 
Het planten van meerjarige gewassen op de 
percelen kadastraal bekend gemeente Veldhoven, 
sectie G, nummers 709 en 959 met de voorwaarde 
dat de percelen voor 1 december 2011 ingeplant 
zijn. 
 
De verleende ontheffing ligt bij Dienst Landelijk 
Gebied, Prof. Cobbenhagenhagenlaan 125 te Tilburg, 
gedurende zes weken, met ingang van 30 november 
2010 tot en met 10 januari 2011 op werkdagen 
tijdens kantooruren voor een ieder kosteloos ter 
inzage. 
 
Ook is de ontheffing in te zien door deze te 
downloaden op www.Wintelre-Oerle.nl.  
 
Binnen 6 weken derhalve tot en met 10 januari 2011 
kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar 
maken tegen het besluit tot ontheffing. 
 
Bezwaarschriften kunnen worden ingediend bij: 
 
Bestuurscommissie Wintelre-Oerle 
p/a DLG-secretariaat Wintelre-Oerle 
Postbus 1180 
5004 BD Tilburg 

Nieuws inrichtingsplan Koers cultuur 

Kaarsjes branden, 
het is kerstmis, 

het is vrede, 
oorlogsgeweld stopt. 

Overal ter wereld 
denkt men aan het kind 

dat vrede brengt. 
Als dan de kaarsen doven 

is met het laatste vlammetje 
elk gevoel van vrede op. 
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Uitslag Grote Clubactie 2010 
Onderstaand vindt u de winnende lotnummers van de Grote Clubactie 2010.  
De trekking is verricht op 25 november 2010 door notaris J.A.H.G. van Tuijl. 
 
 1e prijs: € 100.000,- belastingvrij 0222550 
 2e prijs: €   10.000,- belastingvrij 3608453 
 3e prijs: 16-daagse rondreis in Europa voor 2 personen t.w.v. € 2.500,- 2978780 

 4e- 8e prijs: Weekendarrangement Hof van Saksen voor 4 personen t.w.v. € 1.500,- 
0037252  0472511  0621495  1214491  3300400 

 9e - 11e prijs: 4-daagse citytrip naar een hoofdstad in Europa voor 2 personen t.w.v. € 750,- 
0145951  0487830  0973041 

12e - 14e prijs: 3-daagse minicruise Newcastle DFDS Seaways voor 2 personen t.w.v. € 385,- 
0770583  1497531  3015510 

15e - 34e prijs: Reischequemidweekarrangement  Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 
0003732  0217970  0477986  0540782  0982625  1051391  1514479  1557244  2593172  
2602128  2665273  2973914  2982590  3001446  3120061  3186115  3229312  3376378  
3544367  3652975  

35e - 59e prijs: Cadeaubon It's Electronics t.w.v. € 250,- 
0194658  0324850  0430646  0544530  0567545  0720992  0816276  0874881  0961172  
1104723  1116479  1193374  1438115  2543295  2643485  2721145  2824319  2863789  
2975126  3009792  3193935  3349349  3541130  3592032  3620197 

60e - 62e prijs: 4 dagen Teutoburger Woud Duitsland voor 2 personen  Pharos Reizen 
0996819  1038621  2726299 

63e - 65e prijs: 4-daags verwenarrangement Eifel Duitsland voor 2 personen Pharos Reizen 
0370643  0712054  2945136 

66e - 90e prijs: 4 entreekaarten voor Bobbejaanland 
0145732  0160164  0423952  0576481  0838452  0876247  0911521  0930066  1074024   
1269306  1555892  1596911  2532876  2646137  2652064  2656366  2794444  2921572  
2969565  3078733  3209863  3283216  3372967  3481775  3614610 

91e - 95e prijs: Masita sportkleding naar keuze t.w.v. € 100,- 
0520665  0682232  1042235  1399300  2591941 

96e -115e prijs: Midweekarrangement sporten WellnessClubs voor 2 personen 
0154607  0205913  0207336  0444367  0525707  0725695  0741140  1004715  1269571  
1437931  1532548  1556431  2557721  2700612  2740816  2785087  2876275  3117291  
3262705  3368883 

116e -135e prijs: 4 entreekaarten voor Madame Tussauds 
0029539  0194680  0266248  0268054  0310586  0493983  0712258  1055512  1155255  
1237919  1381327  1512656  2695616  3096386  3260994  3383728  3431193  3450837  
3551344  3634239 

136e - 145e prijs: 4 entreekaarten voor the Amsterdam Dungeon 
0303890  0702889  0711988  0922239  0924669  1017409  2502670  2527984  3505973  
3658461 

146e - 155e prijs: 4 entreekaarten Duinrell 
0145267  0328685  0956009  1013192  1075910  1399561  1519549  3040385  3567143  
3571033 

PRIJZEN OP EINDCIJFERS: 
Laatste 6 cijfers goed: Geldprijs t.w.v. € 450,- 753573 
Laatste 5 cijfers goed: Geldprijs t.w.v. € 400,- 16377 
Laatste 4 cijfers goed: Gabol trolley en reistas incl. bon voor verblijf in  

resort Hof van Saksen totaal t.w.v. € 350,- 1897 
Laatste 2 cijfers goed: Geldprijs t.w.v. € 5,- 14 
PRIJZEN INNEN: 
Lot via eenmalige machtiging: Als u uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen zes weken ontvangt u 
uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening.  
Lot via contante betaling: Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende gefrankeerde 
gesloten envelop naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg.  
Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd. 
Voor de loterij van de Grote Clubactie 2010 is een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie op 7 december 2009 onder nummer 
5631620/09/DSP. Wijzigingen op het prijzenpakket zijn door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden. 
Prijzen onder voorbehoud van typefouten. 
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Foto’s intocht Sinterklaas 

met dank aan Marianne Bosch voor de mooie foto's! 
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Puzzelen: Woordzoeker 
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Knutselen: Kleur de engeltjes in, knip ze uit, vouw ze op de aangegeven vouwlijntjes. Plak de bovenkant 
van de engeltjes aan elkaar en maak een klein gaatje boven in. Rijg door het gaatje een lintje en hang de 

engeltjes in de kerstboom. 

B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 
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Puzzelen: Zoek de 10 verschillen. 
Je kunt de plaatjes ook mooi in kleuren om de plaatjes op te vrolijken... 

De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 
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Knutselen: Kleur het hoofd en het ‘lijfje’ in en plak ze aan elkaar. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Oktober 2010;  
“Verzamelen in de herfst” 

daar zat spaghetti doorheen. Het waren dus geen 
echte spinnen, maar nepspinnen die erg lekker 
smaakten. 
Willemijn en haar familie hadden de eerste prijs 
gewonnen! Dat vond Willemijn heel leuk. 
En haar broertje Bart had de 1e prijs met de 
pompoenversiering op school. Dus het is een heel 
creatief gezinnetje daar bij de familie van Balen! 
Willemijn zit ook op Korfbal, bij BIO. Samen met 
Ghislaine, Sanne, Anja en Sterre en nog veel meer 
kinderen. Op woensdagen traint ze altijd en op 

zaterdag is vaak een wedstrijd. 
Sterre had al een keer een punt 
gescoord, maar verder winnen 
ze nog niet zo vaak. Maar het is 
wel heel erg leuk om te doen 
zegt Willemijn. 
In groep 3 bij Willemijn zitten 
bijna alleen maar meisjes en  
1 jongen. Dat is Deniz.  
Sanne en Ghislaine zijn haar 
beste vriendinnetjes. 
Willemijn heeft ook al veel 
tanden gewisseld. En er is ook 
al 1 kies uit. 
Die had de tandarts er een keer 
uitgetrokken. Buh, dat klinkt 
wel eng. Maar Willemijn vond 
het wel meevallen. Wat ben jij 
dapper zeg! 
Willemijn speelt graag met Pet 
shop en soms met poppen en 
My Little pony. 
Ze wil graag van alles sparen 
van Pet shop. 
Ook draait ze graag muziek op 
haar kamertje. Het leukste 
vindt ze kerstliedjes en dat 
liedje over Flappie vindt ze heel 
leuk. 

Knutselen kan Willemijn ook heel goed. Ze had bij 
Sinterklaas bij papa’s werk vaasjes gekregen die ze 
kan beschilderen. 
En weet je wat ze ook al kan? Naaien!!!!Misschien 
kun je aan mama vragen of zij jou kan leren hoe je 
je eigen kleren kan maken. Dat zou superleuk zijn!
Dan kun je volgend jaar met Halloween bv een 
heksenkledingwinkeltje maken. Is dat geen goed 
idee??? Haha 
Willemijn vertelt me nog  dat ze helemaal niet van 
erwtensoep houdt….jammer dan voor papa Martijn 
voor alle moeite, maar gelukkig lust Bart het wel 
heel erg graag! 
Alle kinderen hadden deze week ook hun rapport 
gehad. 
Dat zag er goed uit,haar rapport. Boekjes lezen 
vindt ze ook heel leuk om te doen 
Als ze wilt uitrusten kijkt ze graag t.v., naar Zach en 
Cody. 
Maar meestal is ze volop bezig, want ze heeft van 
alles te doen, zoals jullie wel hebben kunnen lezen!!! 
Gefeliciteerd Willemijn met je gewonnen prijs !!! 

Willemijn van Balen heet de prijswinnares van 
deze maand. Zij had de kleurplaat uit de vorige 
Koers heel erg mooi gekleurd. 
En ondanks dat ze pas de eerste keer had 
meegedaan, werd ze toch gekozen als winnares. De 
cadeaubon van Intertoys is dus voor Willemijn deze 
keer! 
 
Willemijn is 7 jaar en zit bij juf Rachel en juf Lineke 
in groep 3. Ze gaat heel graag naar school, want ze 
vindt het erg leuk om te leren lezen en schrijven. 
Ze heeft al veel woordjes 
geleerd: vis, roos, ik, maan en 
nog veeeeeeel meer. 
Willemijn woont in de Nieuwe 
Kerkstraat samen met haar 
papa Martijn en haar mama 
Selma. Ook Bart, haar 
broertje die in groep 1-2 zit, 
komt er lekker bij zitten 
tijdens het interview. 
Nog voordat ik kan beginnen 
met het interview laat 
Willemijn trots hun 3 cavia's 
zien. Ze heten Vlekje, Koosje 
en Spiderman en het zijn 
allemaal meisjes. 
Vlekje mag lekker uit de kooi 
en op Willemijns schoot zitten 
tijdens het interview. 
Ook hebben ze een hond die 
heet Jippie en die is ook heel 
vrolijk en ook hij begroette 
mij blij! 
De avond voordat ik het 
interview kan doen was 
zwarte Piet op bezoek 
geweest. En ze hadden het 
volgens Willemijn niet zo 
druk, want ze hadden met de 
Lego gespeeld ’s nachts! Haha dan was babypiet er 
misschien ook bij. Wie zal het zeggen. 
Ook hadden Bart en Willemijn een sleutel in hun 
schoen gevonden vorige week. De Pieten hadden 
alle sleutels van de pakjeskamers in het 
pepernotendeeg laten vallen. Dat lieten ze zien bij 
het Sinterklaasjournaal. En je gelooft het zeker niet, 
maar Willemijn en Bart hadden een sleutel 
teruggevonden in hun schoen! Gelukkig maar want 
stel je voor dat de sleutels niet meer terecht zouden 
zijn gekomen…dan zouden er veel kinderen geen 
pakjes krijgen op 5 december!En dat zou wel heel 
jammer zijn natuurlijk. 
 
Ondertussen was papa Martijn erwtensoep aan het 
maken samen met Bart. Dat kunnen ze heel goed bij 
de familie van Balen!Weten jullie nog dat zij een 
Restaurantje hadden met Halloween dit jaar in hun 
oprit? Dat heette Restaurant De griezelige Spin. 
Bwoehaaa…dat was echt een eng restaurant hoor. 
De mama van Willemijn had toen Spinnensoep 
gemaakt. Dat was bouillon met gehaktballetjes en 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 27 december 2010 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat December 2010’ en druk de pagina af. 



Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 

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

Agenda 2010 

De volgende kopijdatum is 
27 december 2010 

Agenda 2011 

December  
15 KVO: Kerstviering  
15 KBO: Kerstviering met de Zonnebloem 
18 Oud papier ophalen (v.a. 13.00 uur) 
18 Chant’Oers concert met TNT-Harmonie. 

(Gasterij de Harmonie,  
 Hoogstraat 310 in Eindhoven) 

20 KVB: Kerstviering  
30 TCO: Activiteitenmiddag 

19 Harmonie: Kerstconcert, 14.00u in de kerk 

30 Ophalen plastic afval 

Mei  
14 TCO: Feestavond 
17 KBO: Eten bij Crème de la Crème  
20 + 21 Boergondisch Oers 
22 Gilde St. Jan Baptist:  

Groot Gildefeest in Oerle 
  
Juni  
2 Viering 1ste H. Communie 

(Hemelvaartsdag) 
8 t/m 10 50 Jarig bestaan St. Dorpscentrum  

d’Ouw School: 
8: Middag voor de ouderen van Oerle 
9: 19.00u - 22.00u Avond voor de jeugd 

van Oerle 
10: receptie met aansluitend feestavond 

voor aangesloten verenigingen 
16 KBO: Eten bij Hof van Holland 
  
Juli  
2 + 3 TCO: Tieners4Tieners weekend 
  
Augustus  
18 t/m 21 TCO: Bivak 
28 TCO: Afsluitingsfeest 
  
Oktober  
15 TCO: Pretpark 

Januari  
4 BIO; mixtoernooi voor de gehele jeugd om 

14.15u in D’n Ekkerman 
7 OWWO: nieuwjaarsreceptie + uitreiking 

Rabo-verenigingsprijs 
8 Open Sportdag in Sportcentrum  

De Atalanta, Heikant. 
9 SJO: Speciale Jubileum Snerttocht (50 jr.) 
15 t/m 30 Actie Kerkbalans 
18 KBO: Eten bij Heel gewoon, Dorpstraat 
20 Ophalen plastic afval 
22 Ophalen oud papier 
29 Presentatieviering Eerste Communicanten 
30 TCO: Dagje in de sneeuw 
  
Februari  
10 BIO: valentijnsharten inpakken (A-B 

jeugd) 
11 BIO: valentijnsharten verkopen 
17 Ophalen plastic afval 
17 KBO: Eten bij Oude Garage 
26 Ophalen oud papier 
  
Maart  
5 t/m 8 Carnaval 
11 TCO: Voorjaarsactiviteit 
15 KBO: Eten bij de Wok 
  
April  
3 TCO: Braderie 
14 KBO: Eten bij De Kers Oerle 

Agenda 2011 


