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• Sjouwen -> wat is dat? 

• Er kan volop gewandeld 
worden 

• Wat is geluk? 

• Waar is Sinterklaas? 

• Alle spoken en heksen weer 
vertrokken 

Meer foto’s in kleur op de binnenkant van de kaft! 



Foto impressie Pompoenenplezier met Halloween 2010 

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn nog meer foto’s te zien... 

Foto’s: Willem Binnendijk. 
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Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx, 
Carolien Sandkuijl - Kickken, Chris Sandkuijl,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 

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 
voorafgaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Inhoudsopgave 
Binnenkanten van de kaft: 
Foto impressie Pompoenenplezier met Halloween 2010 
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Première Pologoonjournaal 27 
Wintelrese winterwandeling 28 
Kerst- & Nieuwjaarswandeling 29 
Hokus Pokus 

Verhaaltje: Pietenschool 30 
Knutselen: Doolhof en Stip tot stip 31 
Schoolverlaters verslagjes 32 
Uitslag kleur-/knutselplaat September 2010 34 
Kleur-/knutselplaat: Pakkerij van Sint 35 

Agenda 36 

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl 

Colofon 

Verschijningsdata 2010 
Nr. Kopij Verschijningsweek 

11 29-11-2010  51 (15-12-2010) 

Verschijningsdata 2011 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 27-12-2010  2 (12-01-2011) 

2 31-01-2011  7 (16-02-2011) 

3 28-02-2011  11 (16-03-2011) 

4 28-03-2011  15 (13-04-2011) 
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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 

(K)Oers met name(n) 

Wij wil mevrouw J.J.M. (Anny) Beusink van harte 
feliciteren met haar gouden vrijwilligersmedaille 
voor haar 35 jaar inzet voor de medemens, in Oerle 
maar ook daarbuiten.  
Naast haar vele werkzaamheden voor de 
Zonnebloem, hielp ze ook jarenlang mee op de 
afdeling Doumentatie van basisschool St. Jan 
Baptist. 
 
De redactie van de Koers van Oers. 

Nieuw kinderkoor Art4U 

Nieuw kinderkoor 
bij muziekschool 
Art4U 
 
“Zingen is de basis van muziek maken”, aldus 
Barend Lutgendorff, directeur van Art4U. Tijdens het 
project ‘The Snowman’, samen met het Kempisch 
Symfonie Orkest en het schoolorkest van Art4U 
zongen 50 AMV-leerlingen heel enthousiast in een 
gelegenheidskoor. Een groot aantal van hen wil hier 
graag mee doorgaan. Op de basisschool wordt 
immers steeds minder gezongen. 
Daarom start Art4U met een nieuw kinderkoor voor 
kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Het koor staat 
onder de deskundige leiding van Sabine Sesink, 
Evert Mostert begeleidt op de piano. Er wordt een 
breed scala aan liedjes gezongen: Van Annie M.G. 
Schmidt en canons tot moderne Nederlandse hits. 
De repetities zijn op dinsdag van 17.15 tot 18.00 
uur in de Rabozaal van Art4U aan de Bossebaan in 
Veldhoven. De eerste repetitie is reeds op dinsdag  
2 november gestart. Voor leerlingen van Art4U zijn 
de kosten slechts € 25 voor een heel schooljaar. 
Niet-leerlingen zijn ook welkom en betalen € 70 per 
schooljaar. Aanmelden kan bij de administratie aan 
de Bossebaan of via de website  
www.art4u-kunsteducatie.nl. Voor meer informatie, 
bel met Art4U, telefoon ( 040-2533522.  

Rouw-ontmoetingsgroep 

Voor iedereen die een geliefde verloren heeft, start 
eind januari 2011 weer een nieuwe  
rouw-ontmoetingsgroep in Veldhoven.  
Gedurende 10 bijeenkomsten, op de 
donderdagmiddag, kunnen lotgenoten elkaar onder 
deskundige begeleiding ontmoeten en hun verhalen 
met elkaar delen. 
 
“Ontmoeting-herkenning erkenning, 
elkaar tot troost zijn, elkaar tot bemoediging zijn” 
Dé grote kracht van een rouw-ontmoetingsgroep. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met: 
Jeanneke de Bot,  tel. ( 040-2531476 
José Roestenberg, tel. ( 040- 2547760 

Kerstmarkt Keldershoeve 

De Keldershoeve heeft ook dit jaar weer een 
sfeervolle kerstmarkt met leuke spullen, die 
gemaakt worden op de diverse 
dagbestedingsprojecten van de Severinus. 
Onze kerstmarkt wordt dit jaar geopend op  
dinsdag 7 december. De laatste openingsdag is 
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 
open. Dit alles vindt plaats op de Keldershoeve 
Eegwortel 1-3 in Veldhoven. 
 
Iedereen is van harte welkom. 
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Wa sjouwde gij eigenlijk? 
 
Laatst werd ik in Oers door iemand aangesproken 
die zei:  “Jou ken ik wel, gij bent van dieje column in 
de Koers.” Ik glimlachte, en even viel er een stilte. 
Toen vroeg ie: “Wa sjouwde gij eigenlijk?” 
Ik vond het een mooie vraag, vooral om de 
woordkeus. “Ik ben ondernemer, we hebben een  
PR-bureau”, antwoordde ik. “Wij zorgen ervoor dat 
A-merken positief in het nieuws komen.” Hij keek 
me halfbegrijpend aan. “Bende gij dan unne 
journalist of zoiets?” Ik zei: “Nou, bijna goed. Wij 
helpen de pers aan leuke onderwerpen. Maar dat 
doen we in opdracht van bedrijven.” 
“Dè snap ik nie. Journalisten bedenken toch alles 
zelf? Die zèn toch onafhankelijk?” Hij sloeg de 
spijker op zijn kop. “Tja…”, zei ik, “ze bedenken niet 
alles zelf, maar ze bepalen wél zelf wat er in hun 
blad komt. Dus als onze ideeën maar leuk genoeg 
zijn, dan schrijven ze erover, om ’t kort door de 
bocht te zeggen.” 
“Dès apart! Welke bladen zèn dè dan?” Ik zei: “Dat 
zijn zo’n beetje alle bladen die je maar kunt 
bedenken. Libelle, Linda, Delicious!, Santé, Playboy, 
Runnersworld, Panorama, De Telegraaf, Eindhovens 
Dagblad, Financieel Dagblad en nog veel meer. Maar 
we zijn ook wel eens met producten bij  
Paul de Leeuw in de uitzending geweest of bij 
Omroep Brabant. En we doen natuurlijk heel veel op 
internet en in allerlei weblogs.” 

“En vur wie doede gij dè dan?” Hij was oprecht 
geïnteresseerd. “We werken voor bekende merken”, 
zei ik, “zoals Friesche Vlag, Dr. van der Hoog, Aviko, 
Alpro Soya, Verstegen, Keune, Autodrop, Go-Tan, 
Colgate, Stedentrips, Fisherman’s Friend, 
Ouwehand. We hebben er al meer dan 50”, zei ik 
niet zonder trots, “Van de Vorst PR”. 
“Dus gij zit dun hulden dag mar wa te fantaseren?”, 
zei hij. Ik klopte hem op zijn schouder. ”Zo zou je 
het wel kunnen zeggen, ja”. Hij was zichtbaar blij 
voor mij: “Ik docht dè gij alleen mar columns zat te 
schrijve.”  

Column Wil van de Vorst 

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

Wa sjouwde gij eigenlijk? 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Nieuwe cursussen 

Cursus Zelfverdediging en nieuwe 
Cursus Breakdance in de Erikant 
 
Op donderdagavond 4 november is de Erikant 
gestart met twee nieuwe cursussen 
 
Van 18.30 uur tot 19.30 uur start de nieuwe Cursus 
Breakdance, onder leiding van Youri Laret, een lid 
van de Crew van voormalig docent Gijs van Hout en 
oprichter van Dance school “Project BBoy”. Tijdens 
deze cursus kun je verschillende breaks en moves 
leren en een flinke conditie opbouwen, want dat heb 
je wel nodig bij breakdance. Elke les wordt 
afgesloten met een “Battle” waarbij de deelnemers 
aan elkaar laten zien wat ze kunnen. 
Deelname kost € 2,- per keer of € 20,-- voor tien 
lessen. Nieuwe deelnemers krijgen een gratis 
proefles. 
 
Van 19.30 uur tot 21.00 uur 
kun je meedoen aan de nieuwe 
cursus zelfverdediging.  
Docent van deze cursus is  
Hanz Zegers, ex Nederlands 
kampioen Judo. Hanz heeft 
jaren ervaring met het geven 
van lessen in Judo, Tae Kwon Do en Karate, waarin 
hij de zwarte band heeft. 
Tijdens deze cursus leer je naast fysieke technieken 
een mentale weerbaarheid, hoe je goed voor jezelf 
kunt opkomen, en vooral, hoe je een ruzie of 
gevecht kunt voorkomen. 
Want de enige ruzie die je kunt winnen is de ruzie 
die je hebt kunnen voorkomen. 
Deelname aan deze cursus kost € 20,-- voor tien 
lessen. 
 
Je kunt je voor deze cursussen opgeven bij: 
Stimulans Welzijn, ( 040 – 2533443 of bij 
Tienercentrum de Erikant, Norenberg 19,  
( 040 – 2533443 
 
De Erikant is op donderdagavond van 18.30 uur tot 
21.30 uur open. Je kunt er tafelvoetballen of 
internetten of gewoon een beetje kletsen.  
Elke donderdag is er een kleine activiteit zoals een 
film of sport en spel. Als je zelf een leuk idee hebt, 
laat het ons weten ! 
 
 
Tot dan !  

Collectanten gezocht 

Voor een ieder met MS,  
een collectant in de bres 
 
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de 
diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen 
ziekte van het centrale zenuwstelsel. 
De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen 
de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt een 
studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. 
Opeens is de toekomst niet meer zeker. 
Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? 
Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. 
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met 
MS. 
Naast voorlichting en coaching verricht zij onderzoek 
naar de ziekte en de problemen die mensen met MS 
ervaren. 
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. 
De huis aan huis collecte in november is de 
belangrijkste inkomstenbron. 
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het 
organiseren van een collecteweek.  
Er zijn nu ca. 8.000 collectanten in Nederland. 
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een 
collectant op straat te zien tijdens de collecteweek. 
16.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net 
zoveel collectanten.  
 
De zoektocht naar 8.000 extra collectanten start nu! 
Doe mee! 
De collecteweek is van 22 t/m 27 november. 
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, 
www.nationaalmsfonds.nl of via ( 010-591 98 39. 
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in 
Maassluis. 
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk 
dank!  
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Oersmakelijk 

Deze keer een recept van Marianne Sweegers. 
 
Naam recept: Toetje met cantuccini 
 
Nagerecht ca. 8 personen.  
Bereiding ca. 30 minuten (+ca. 4 uur wachttijd). 
 
Benodigdheden:  
2 eieren, 75 g. witte basterdsuiker, 3 dl. melk,  
1 vanillestokje, 6 blaadjes gelatine, 100 gr. 
cantuccini, 150 gr. aardbeien 2 ½ dl. slagroom. 
Extra nodig: tulband- of puddingvorm inhoud ca.  
1 liter. 
 
Bereiding: 
• Splits de eieren boven 2 kommen. De eiwitten 

worden niet gebruikt. 
• Klop de eierdooiers los met de helft van de 

basterdsuiker en 5 eetlepels melk. 
• Halveer het vanillestokje in de lengte en breng het 

met de rest van de melk en de suiker afgedekt 
aan de kook. Laat dit ca. 15 minuten zachtjes 
koken. 

• Schraap het merg uit het vanillestokje boven de 
melk. 

• Laat de gelatine ca. 3 minuten in ruim water 
weken. 

• Roer ca. 1 dl. van de hete melk door het 
eierdooiermengsel en schenk dit weer terug in de 
pan. 

• Laat dit mengsel (vla) op een laag pitje binden 
(mag niet meer koken). 

• Knijp de gelatine voorzichtig uit en roer het, van 
het vuur af, door de vla. Zet de pan in een bak 
met koud water, roer regelmatig en laat de vla 
afkoelen totdat ze lobbig (halfstijf is). 

• Breek de cantuccini in kleinere stukken. 

• Maak de aardbeien schoon, halveer ze en schep 
de aardbeien door de vla. 

• Klop de slagroom stijf en spatel het met de 
cantuccini door de vla. 

• Spoel de vorm met koud water en schep de vla 
erin. Laat de bavarois afgedekt in de koelkast in 
ca. 4 uur opstijven. 

• Houd de vorm enkele seconden in heet water en 
stort de bavarois. 

 
Garneertip: garneer met aardbeien en cantuccini. 
 
Tip: als u bitterkoekjes wilt gebruiken, week ze dan 
eerst een paar minuten in de hete melk en voeg ze 
later toe. 
 
 
Waarom heb je voor dit recept gekozen: 
Op familie weekend werd gesproken over 
recepten. Dit toetje paste bij het recept van Lia 
en is overheerlijk. 
 
 
Aan wie wil jij de pollepel doorgeven? 
Naam: Liesbeth Kootkar 
Adres: Kleine Vliet 4 
 
 
Waarom kies je voor deze persoon? 
Dit hebben we afgesproken op een verjaardagsfeest 
en Liesbeth wilde hier ook wel aan meewerken. 
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Nieuws uit groep 4 

Nieuws uit groep 4 van de  
basisschool St. Jan Baptist 
 
De School 
Onse school is heel groot dat kan je zien. Pippa. 
Wij hebben  aan het begin van het school jaar taart 
gegeete  en weettje waar om … omdat we een 
nieuw! Loogo hebben jipie!!!!!Groetjes Lois… 
 
Regels en afspraken 
Als er iemand aan het woord is dan moet de rest stil 
zijn. Emma 
Als de juf haar hand op steekt dan moet je stil zijn. 
Pippa. 
Wij mogen geen ruzi maakee in de klas. Scott 
Tijdens het werken niemant storen. Twan 
Dat we hulpjes hebben in de klas die helpjes zijn 
uitdelers en ophalers en vegers boekenkast 
opruimers en puntenslijpers en fruituitdelers. 
Ik ben fruituitdelers met floor. Twan 
 
Wat kun je allemaal zien in onze klas 
We hebben nieuwe posters in 
de klas. spekkie en sproet 
posters ze hangen op het 
raam. Siegert. 
We hebben een vis in de klas 
we hebben sjampiejons in de 
klas groep vier en als ze rijp 
zijn gaan we ze opeten. Bas van Beuwel 
aan de muur hangen al de tafels. Bas v H 
Dat we nepblaadjes voor de raam hebben. Twan 
 
Spinnenweb  
We hebben ook een heel groot spinnenweb met 
spinnen klokken er bij hangen Emma 
 

Rekenen 
We hebben het groene boek. 
Jens 
We kenen de tafel 2 al. We 
hebben werkboekje 
sommige kinderen werken 
met het rode boek. Jorn 
Rekenen is leuk hoor doei. 
Ruby 
 
 
Taal 
Ik vint het leuk dat je er een toets kan maken. Stef 
Ik vint taal leuk omdat ik in het taaljournaalboek 
mag werken. Chris 
 
Lezen 
Als je smorgens in groep 4 komt 
dan moet je meteen je leesboek 
pakken. Emma 
Ik wil altijt voor de juf lezen,  
want ik vint lezen leuk. Chris 
 

Werkplan 
Wij hebben 
allemaal 10 werkjes papa 
groetjes Sterre 
 
Spelling 
Ik vind spelling leuk. Timo 
Ik vint speling leuk omdat het 
heel makelijk is. Stan 
Ik vint spelling leuk omdat ik het 
leuk vint. Chris 
 

Muziek 
We leren leuken lietjes mama groetjes. Sterre 
 
Schrijven 
Ik schrijf netjes. 
Timo 
Wij hebben al veel 
hooftletters geleerd 
en dat zijn  
N - M - W - U – V - 
IJ - I - J 
En dat is erg leuk 
groetjes Floor 
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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 

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) 

Wij moeten goed luisteren naar de juf. Scott 
Ik heb superwerk in de klas dat komt omdat ik heel 
netjes heb geschreven Mart 
Ik vint schrijven leuk omdat de juf mij soms helpt. 
Chris 
 
Wij gaan zwemmen bij de ekurman. Stijn 
 
Vis 
we hebben een vis. ja we 
hebben een vis van juf ellen  
voor dierendag die blijft 
leuk. 
Maar de vis is dood gegaan 
en dat is niet leuk he egt 
niet hoor. Britt 
Na de herfstvakantie krijgen 
een nieuwe vis. Bas v H 

Kinderboekenweek 
Wij hebben het over de kinderboekenweek en ik ken 
illestraaatie dat betekent een tekening in een boek 
en een vis die blup heet 
Die vis is lief en een spinnenklok die hangt in onse 
klas en wij hebben die tafel van twee al geleert aron 
Dat het de grote teken tentoonstelling is om dat het  
iluustraatsi is. Twan 
 
Ik heb een Spinnenklok . geMaakt,en .onze. vis . 
heet. Blupie.en ik. Heb. Een draak. Getekend. 
en;’hij. Is. Heeel. Mooi/. Noah .v. Eyk 
 

We hebben bladeren gemaakt met verschillende 
kleuren En we hebben een versje met een tekening 
gemaakt. Pipe 
 
De goud vis is dood ge gaan en we heben een 
pompoen versiert en dat was heel leuk. Estelle 

Ik maakte een hele mooie pompoem en nog voor 
dat  
 
We binnen waren vertelde de juf dat de goudvis 
dood is Gegaan   
en alle pompoeme vond ik mooi en van de juf 
helemaal. En toen ik klaar was mocht ik een herfst 
tekening maken. En dit was het van vandaag wie dit 
had geschreven was van  
Mick.  
 
We hebben een vleermuis gemaakt voor in de klas 
voor in de Halloween tent. Bas v H 
 
Groetjes van ons allemaal. 



8 

Parochieberichten: 

Huwelijk: 
∞ Maurice Verdaat en Bianca van Herpen, 

Platanenlaan 15 

Jubilea: 
∞ 50 – jarig huwelijk:  

Maan en Annie Sebregts – Renders,  
Platanenlaan 38 

 
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  20 – 21 november: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders 
 
Weekeinde van 27 – 28 november:  
1e zondag Advent 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

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

pastoor W. Smulders (Convocamus) 
 
Weekeinde van 4 – 5 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders  
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders t. Janskoor) 
 
Weekeinde van 11 – 12 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastoor W. Smulders (Convocamus) 
 
Weekeinde van 18 – 19 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus) 
     14.00 uur: Kerstconcert Harmonie St. Cecilia 

Opbrengst Kupalje concert 
De opbrengst van het Kupalje concert van  
26 september jl. bedroeg € 307,56. 
Daarvoor onze hartelijke dank. 

Stedencontact Eindhoven - Minsk. 
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Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

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

RABO Verenigingsprijs 2010 

Rabobank Verenigings Prijs 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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Overpeinzingen 

Het leven gaat door. 
 
Ja, dat hoor je van diverse 
kanten wanneer je er opeens 
alleen voor komt te staan.  
 
En natuurlijk het is ook zo. 
Het leven gaat door, maar dan 
wel voornamelijk voor de rest 
van de wereld. Niet voor jou, 
want het lijkt alof het leven is 
stil blijven staan op de dag dat 
je lief het leven verwisselde 
voor iets anders. Iets waarin 
je hem niet kunt en mag 
volgen, terwijl je dat zo graag 
gewild zou hebben.  
Dat was toch altijd de bedoeling geweest? 
Die dag dat je elkaar beloofde om altijd en eeuwig 
samen te zijn en te blijven, was voor jou ook echt 
voor eeuwig en nu blijkt dat dat eeuwig voor je lief 
eerder is begonnen dan voor jou.  
En dat ... is nooit de bedoeling geweest. Samen heb 
je zoveel meegemaakt en overwonnen en samen 
zou je het liefst die stap naar een ander leven 
hebben gemaakt.  
En dan opeens ... sta je alleen ... met lege handen 
en zonder diegene, die voor jou het leven zo 
ontzettend waardevol maakte.  
 
Het blijkt moeilijk te zijn om het leven gewoon door 
te laten gaan, terwijl het toch van tijd tot tijd zo'n 
beslag op je legt, want opeens moet je zaken 
regelen waar je totaal niet aan toe bent en 
bovendien blijkt dat er zoveel is dat je altijd aan de 
ander hebt overgelaten.  
Natuurlijk is dat normaal. Immers waar mensen 
samen leven, worden taken verdeeld. Een ieder 
neemt dat deel op zich waar hij of zij het beste in is. 

En nu opeens moet je alles doen, of je nu wilt of 
niet.  
 
Plots kom je tot het besef, hoeveel die ander 
eigenlijk altijd deed en hoe weinig kaas je hebt 
gegeten van al de zaken waar hij zich altijd mee 
heeft bezig gehouden.  
Ach, je hebt je niet met opzet afzijdig gehouden, 
maar waarom zou je doen waar de ander eigenlijk 
veel beter in is! 
En nu? Je doet je best om je te verdiepen in al die 
dingen waar je in feite weinig tot geen interesse in 
hebt, maar die gedaan moeten worden of je nu kunt 
of niet. En het gemis komt ook bij deze dingen zo 
hard aan. 
 
En dan kom je tot het besef dat het leven niet alleen 
doorgaat, maar zich op je werpt met alle kracht die 
dat het leven in zich heeft.  
Het liefst zou je je willen verstoppen en doen alsof je 
niet merkt dat het leven doorgaat. Maar dat kan niet 
want het leven trekt aan alle kanten, want het wil 
jou niet kwijt.  
Er zijn nog zoveel dingen die het leven waardevol 
maken, ook zonder je lief om dat leven mee te 
delen.  
En je beseft dat het leven inderdaad doorgaat en je 
hoopt dan alleen maar stilletjes, dat je er eens weer 
van zult kunnen genieten zoals toen je dat leven nog 
deelde met je eigen lieve lief.  
 
Thea.  
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

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

Graag tot ziens bij 

Het interview 

‘Geluk hangt af van jouw beleving  
van het leven’ 

 
Het is 1963. Een manneke van amper drie 
turven hoog staat voor een bakkerswinkel in 
de Oude Kerkstraat. Met een volgepoepte 
broek kijkt hij, zich staande houdend met een 
handje aan de fiets van een klant, gebiologeerd 
naar een passerende bus. ‘De bus, de bus’, 
roept het knaapje. Vele jaren later blijkt deze 
bus de metafoor te zijn geweest van de vele 
verre reizen die filmmaker Wouter Verhoeven 
in zijn leven heeft gemaakt. De geboren 
Oerlenaar woont afwisselend in Tilburg en 
Peru en is momenteel bezig met het 
samenstellen van een bijzondere film. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Wouter is een van de 
vijf zonen van wijlen 
Miet en Wout 
Verhoeven. Na de 
basisschool doorloopt 
hij de havo op het 
Anton van 
Duinkerkencollege en 
vervolgens de HTS. 
Toen werd hij 
opgeroepen om de 
militaire dienstplicht 
te vervullen.  

“Ik werd ingedeeld als administrateur, maar ik zag 
het niet zitten om mijn tijd uit te zitten op een 
kantoor. Daarom koos ik ervoor om uitgezonden te 
worden naar Libanon. Na mijn diensttijd ben ik 
economie gaan studeren aan de Universiteit van 
Tilburg. Tijdens die studie liep ik stage op een bank 
in Bangkok. Maar ik ben altijd meer geïnteresseerd 
geweest in mensen dan in cijfers.” 
 
Talent 
“Vroeger wilde ik gymleraar worden. Ik werd echter 
niet aangenomen op de sportacademie. Toen heb ik 
gekozen voor economie. Ik heb nooit het idee gehad 
om te gaan filmen. Na mijn afstuderen ging ik 
werken voor een reclamebureau. Na een paar jaar 
maakte ik de overstap naar Studium Generale, 
onderdeel van de Universiteit van Tilburg. Daar hield 
ik me bezig met het organiseren van 
kunsttentoonstellingen. Ik had er geen ervaring in, 
maar het sprak me wel aan. Via enkele cursussen 
ben ik zo in de beeldende kunst terechtgekomen. 
Ook heb ik me bekwaamd in het schilderen, en 
kreeg te horen dat ik daarvoor talent had. Ik kon er 
mijn ei in kwijt. Op 35-jarige leeftijd heb ik de 
opleiding Vrije Kunst gedaan aan de Academie voor 
Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda. Daar kwam 
ik in aanraking met videokunst.” 
 
Liliane Fonds 
“In 1999 zag ik een reportage van het Liliane Fonds 
op tv. Het fonds biedt steun aan kinderen met een 
handicap in ontwikkelingslanden. Ik heb het fonds 
gebeld en gevraagd of ik iets voor hen kon doen. 
Het resultaat was dat ik een documentaire mocht 
maken op de voorwaarde dat ik een instantie had 
die het wilde uitzenden. Daarvoor heb ik Omroep 
Brabant benaderd, en die stemden toe. Drie 
maanden later liep ik met mijn filmcamera door de 
hooglanden van Ecuador, waar ik mijn eerste 
documentaire maakte.” 
 
De kunst van gelukkig zijn 
“Uiteindelijk heb ik zes films gemaakt voor het 
Liliane Fonds. Naast Ecuador filmde ik in Bolivia, 
Kenia, Tanzania en twee keer in de sloppenwijken 
van Bombay in India. Ik bleef altijd vier tot zes 
weken op een locatie en het ging daarbij altijd om 
arme mensen die kinderen met een handicap 
hebben. Mijn films gaan over mensen die 
tegenslagen hebben in het leven, en die tegenslagen 

Wouter Verhoeven 
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overwinnen. Zo ontmoette ik de toen vijftienjarige 
Gauri. Ten gevolge van een ongeval met een 
vrachtwagen had ze op jonge leeftijd een been 
verloren. Haar moeder was overleden, en haar vader 
was aan de drank verslaafd. Gauri had ook nog de 
zorg voor een jonger broertje. Ik zag haar  
’s ochtends, ’s middags en ’s avonds, en altijd had 
ze een stralende lach. Ook al had ze maar één been, 
daar kon ze heel mooi op dansen. Ze klaagde nooit. 
Gauri verstaat de kunst van het gelukkig zijn heel 
goed. Van haar heb ik geleerd dat je gelukkig kunt 
zijn met heel weinig. Geluk hangt af van jouw 
beleving van het leven.” 
 
Bewegende schilderijen 
“Als ik ergens ben, probeer ik me zoveel mogelijk 
aan te passen. Op een reis door India ontmoette ik 
in 1999 een riksjafietser. In 2002 ging ik terug om 
over hem een film te maken. Gedurende zeven 
weken woonde en leefde ik met hem. Momenteel 
ben ik een film aan het maken over kinderen met 
brandwonden in Peru. Het zijn heftige onderwerpen 
die ik op een persoonlijke manier benader. Ik film 
als een schilder, breng rust in mijn beelden. Iets van 
mijn manier van werken uit mijn kunstvideo’s, die 
door critici ‘moving paintings’ worden genoemd, 
oftewel bewegende schilderijen, is zo doorgesijpeld 
in mijn documentaires. Via een rustige beeldtaal wil 
ik de kijker in contact brengen met het beeld. Ik laat 
de mensen door de armoede heen kijken, zodat ze 
ook liefde, levenskracht en geluk zien en als het 
even kan, die  ook voelen.” 
 
One 
“Momenteel sta ik op het punt om een bijzondere 
film te gaan maken. In oktober heb ik bericht gehad 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat de 
financiering hiervoor rond is. De film ‘One’, zoals de 
titel nu luidt, wordt geen standaard documentaire. 
Ik wil dat daarin mijn videokunst en 
documentairewerk helemaal gaan samenvloeien. Ik 
wil de kijker in zijn hart raken. Voor deze film heb ik 
zo’n 150 à 160 uur beeldmateriaal. Dit moet worden 
teruggebracht tot zestig à tachtig minuten. In de 
film zal ik ook relaties leggen naar de schilderkunst. 
Ik verwacht zo’n acht maanden nodig te hebben om 
de film te voltooien. De film zal in elk geval worden 
getoond op het Internationaal Filmfestival in Breda, 
het Centraal Museum in Utrecht en de Brabantse 
filmtheaters. Ook in Oerle zal de film in 2011 te zien 
zijn.” 

Uitnodiging aan kijker 
“De film ‘One’ zat al lang in mijn hoofd, en nu moet 
hij er komen. De film zal hopelijk door een breed 
publiek gezien worden, en bij dat publiek impact 
hebben. Mijn doelstelling in mijn films is om het 
leven al filmend te raken en het echte leven 
waarachtig over te brengen op de kijker. Ik richt me 
daarbij op het leven van alledag. Ik leef met mijn 
hoofdpersonen, ik eet met ze en ik overnacht bij ze. 
Zo komen ik en de kijker dichtbij, en zien we, 
voorbij de armoede, het menselijke van deze 
mensen. Een goede film kan onze ogen openen, en 
ons hart. Mijn film ‘One’ is een uitnodiging aan de 
kijker om een bijzondere wereldreis te maken, een 
reis waarvan je innerlijk rijker kunt worden. 
 
Peru 
Een groot deel van het samenstellen van de film zal 
ik doen in Peru. Sinds zes jaar heb ik een relatie met 
een Peruaanse, Carla. Mijn plan is om eind 
november weer naar Lima in Peru te gaan. Ik hoop 
dat de film rond juli 2011 klaar zal zijn. Daarna zal 
ik zeker ook weer opdrachtfilms gaan maken. Ik ben 
een kleine zelfstandige, net als mijn ouders vroeger 
waren. Je bent je eigen motor. Je laat je film zien, 
en vervolgens word je gevraagd voor een andere 
opdracht, of je klopt zelf ergens aan. Het is een wat 
onzeker bestaan, maar daarvan heb ik geen last. Ik 
heb altijd nog te eten gehad.” 
 
Onderstaand de reactie van de vorig jaar overleden 
oprichtster van het Liliane Fonds, mevrouw  
Liliane Brekelmans-Gronert, over de films die 
Wouter eerder heeft gemaakt. 
 
‘Weet je dat je eigenlijk een moderne 
‘sprookjesverteller’ bent? Door de keiharde waarheid 
heen, laat je de mensen voelen en ervaren dat het 
leven meer is dan pijn, verdriet, armoede, handicap 
en leed. Daarom zijn jouw films zo waardevol. Ze 
zijn niet alleen leerzaam, maar geven vooral 
verlangen en hoop naar de wereld zoals ze in 
diepste werkelijkheid is. En daar is de mens immers 
naar op weg. Of die weg lang of kort zal zijn hangt 
van ons af. Jij, die je films maakt met de ogen van 
je hart, werkt er aan mee om deze o zo mooie 
wereld voor onze ogen te laten groeien en daardoor 
te zien dat we eigenlijk in elke situatie gelukkig 
zouden kunnen zijn.’ 

Wouter bij Gauri thuis - Bombay, India (2003) 
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First Lego League wedstrijd 

Groep 8 Basisschool St. Jan Baptist 
doet mee met First Lego League 
 
Basisschool Sint Jan Baptist heeft ervoor 
gekozen om met groep 8 mee te doen aan de 
wereldwijd georganiseerde wedstrijd First 
Lego League. Naast de normale vakken als 
lezen, rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde 
en geschiedenis wil de school met dit project 
(dat tot en met half december gaat duren) de 
kinderen de juiste afwisseling en uitdagingen 
aanbieden die ze nodig hebben om te groeien 
in hun persoonlijkheid, zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid in voorbereiding op het 
voortgezet onderwijs. De lessen natuur/ tech- 
niek, tekenen, muziek en crea vallen binnen 
het programma van de First Lego League. 
door: Miranda van Vlerken 
 
Wat is de FIRST LEGO League? 
De FIRST® LEGO® League (FLL) is een wereldwijd 
georganiseerde wedstrijd voor jongeren tussen de  
9 en 15 jaar. Het doel is de maatschappelijke rol van 
techniek en technologie te onderzoeken aan de hand 
van verschillende opdrachten. De opdrachten 
worden elk jaar opgehangen aan een thema en 
gedefinieerd in de jaarlijks wisselende “Challenge”. 
De kinderen werken in teams van maximaal tien 
deelnemers om de opdrachten zo goed mogelijk te 
vervullen en laten het resultaat zien tijdens 
regionale en nationale finales. De FLL wordt 
wereldwijd in meer dan 50 landen gespeeld, door 
meer dan 135.000 kinderen. Al deze deelnemers 
strijden tegen elkaar in hun eigen regiofinale. De 
beste teams van de regiofinale verwerven een plaats 
voor de Beneluxfinale en misschien zelfs voor de 
Wereldfinale. 

De eerste opdracht bestaat uit het bouwen en 
programmeren van een robot. De robot moet 
helemaal uit Lego bestaan en tijdens de wedstrijd 
verschillende missies kunnen uitvoeren waarmee 
punten te verdienen zijn. 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Body Forward 
Het tweede deel van de wedstrijd bestaat uit een 
project met dit jaar als thema:“Body Forward”. De 
kinderen moeten gaan onderzoeken waar de 
techniek de medische wereld helpt om langer en/of 
gezonder te kunnen leven. Daarmee komen ze 
terecht in de Biomedische Technologie. Het is de 
bedoeling dat de kinderen zelf onderzoek doen naar 
een probleem en ook met een gepaste oplossing 
komen. Voor onze basisschoolkinderen was dit een 
erg onbekend gebied. Daarom hebben we gevraagd 
aan Ariane van Spreeuwel om iets meer over dit 
onderwerp te vertellen. Zij heeft namelijk 
Biomedische Technologie gestudeerd en is 
momenteel bezig te promoveren op dat gebied. 
Tijdens haar presentatie heeft zij meteen een aantal 
hulpmiddelen laten zien (een kunstknie, een 
kunstheup, een kunsthartklep, etc.) Daarna zijn de 
groepen zelf aan de slag gegaan om een eigen 
onderwerp uit te werken en een bijpassende 
oplossing te bedenken. Daarvoor moeten ze dingen 
in boeken opzoeken, internet raadplegen en ook een 
echte wetenschapper om advies vragen.  

 
De presentatie 
Het derde deel van de wedstrijd bestaat uit de 
presentatie van het project. Iedere groep heeft een 
eigen naam en logo bedacht. Ze krijgen een stand 
ter beschikking (pit area) die ze zelf zo origineel 
mogelijk moeten versieren en waar zij hun idee 
mogen laten zien. Daarnaast moet ieder groepje het 
project op originele wijze presenteren aan een 
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Intocht Sinterklaas 

Kinderen uit Oerle en omstreken, 
 
Op 21 november zal ik, Sinterklaas en zijn gevolg,  
weer een bezoek brengen aan het mooie kerkdorp 
Oerle ! 
 
♦ Om 14.00 uur zal ik mijn tocht beginnen bij  

“D’n Bosbender” en dan via de  
Nieuwe Kerkstraat, Ruiske, Stepke, Welle, 
Boonberg, Smidsvuurke, Berthastraat en  
Oude Kerkstraat rond 15.00 uur mijn 
eindbestemming d’ Ouw School bereiken.  
Daar zal ik buiten de aanwezige Hinnekers en de 
Harmonie danken voor de begeleiding tijdens 
deze rit.  
 
Aansluitend wordt er binnen een gezellig feest 
gegeven, waar iedereen uit Oerle van harte 
welkom is, dit als voorbode van mijn verjaardag 
op 5 december omdat ik het dan, zoals ieder 
jaar, erg druk zal hebben met andere 
bezigheden.  

 
♦ Ook dit jaar zal ik samen met mijn Pieten op 

vrijdag 3 december ’s morgens een bezoek 
brengen aan alle klassen van de basisschool  
St. Jan Baptist.  

 
♦ Chocolademunten. 

 
De leden van het St. Nicolaas Comité hebben 
besloten om u te bezoeken met collectebussen 
tijdens de intocht en op de feestlocatie, voor het 
ophalen van de chocolademunten.  

 
Het Sint Nicolaas Comité  

wenst eenieder een fijne middag! 
Lian, Esther, Jan, Petro, Corné, Sandra, Frank, Emiel  

deskundige jury. Naast het onderzoeken en bouwen 
van een robot, is ook het leren werken in 
teamverband een van de belangrijke leerpunten van 
de wedstrijd. Zijn teams sportief voor elkaar en 
andere teams, werken teamleden goed samen, is er 
een goede balans tussen het werk wat de kinderen 
doen en de begeleiding van de coach? Het zijn 
allemaal zaken die meewegen als het gaat om de 
beoordeling van het team dat in aanmerking komt 
voor de teamwork prijs.  

Iedere deelnemer is een winnaar! 
De FLL is weliswaar een wedstrijd, maar uiteindelijk 
gaat het erom dat teams zoveel mogelijk plezier 
maken! Het fun element komt ook zeker terug in het 
feit dat veel teams, naast dat ze zich presenteren 
met een project en een robot hebben gebouwd, ook 
helemaal uitdossen met shirts, maffe hoedjes of 
petjes, brillen, etc etc. In sommige regio's is zelfs 
een prijs te verdienen als 'beste stemmingmaker' of 
voor de mooist ingerichte 'pit area' 
 
De wedstrijd. 
Op zaterdag 11 december om 9.30 uur wordt de 
regiofinale georganiseerd in Eindhoven (Fontys). 
Sint Jan Baptist gaat daar naar toe met drie teams: 
1) the Power Minders,  
2) Lego 4 Life 
3) the Robobotz. 
 
Op de site: www.fll-brabant.nl vindt u meer 
informatie over de wedstrijd en de teams van  
Sint Jan Baptist. Een van de kinderen heeft voor de 
hele klas een site gebouwd waarop de voortgang 
van het project te volgen is en waarop diverse foto’s 
te zien zijn (zie: www.fllbappers.tk). 
 
Voorbereidend op deze regiofinale presenteren de 
teams zich op 2 december op school aan ouders, 
opa’s, oma’s, broers, zussen en andere 
geïnteresseerden. Mocht u interesse hebben om te 
komen kijken dan verzoeken wij u dit vooraf te 
melden bij juffrouw Rita van der Lee 
R.vdLee@sintjanbaptist.nl 
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Verslag BIO kamp 

BIOkamp: Ik hou van Holland - oudste 
jeugd - 15,16,17 oktober 2010 
  
Wij houden van Holland! 
En daar stonden we dan, 40 meiden tussen de 12 en 
18 jaar in de stromende regen… Ons ‘Ik hou van 
Holland’-kamp begon dus echt op z’n Hollands. Toch 
maar allemaal op de fiets gestapt en in een lange 
stoet naar Oirschot gefietst. Daar was de 
kamplocatie gelukkig lekker warm, dus; spullen 
uitladen en bedden verdelen. Na een uurtje zat 
iedereen weer lekker droog beneden te kletsen en 
was de regen alweer vergeten.  
Iedereen was in rood-wit-blauw-oranje-kleding, 
want het was tijd voor ons vrijdagavondspel;  
Ik hou van Holland! Bijna net zo echt als op tv, met 
liedjes raden, roddels vertellen, woorden spellen en 
tegen elkaar opbieden.  De meiden speelden in 
teams en er werd volop meegezongen met heel veel 
verschillende Nederlandse liedjes. Af en toe pauze 
met echte Nederlandse hapjes (kaas, worst, 
speculaas en stroopwafels) en ons kamp was echt 
begonnen!  

Na het avondspel was het ieder voor zich; lekker 
boven op de bedden hangen of beneden een filmpje 
kijken. Dat is wat de oudste meiden eigenlijk nog 
het leukst vinden.  
  
Zaterdagmorgen was het tijd voor ons ochtendspel 
in het dorp. Dus na het ontbijten, corveeën én 
plezier op de familieschommel, hup, de fiets weer op 
en richting Oirschot. Daar kregen de meiden in 
groepjes een fototoestel en wat steekwoorden mee. 
Met die woorden moest dan een zo creatief 
mogelijke foto gemaakt worden. En wat waren ze 
creatief! Oirschot heeft gemerkt dat we er waren! 
Overal liepen groepen meiden enthousiast gek te 
doen en gelukkig deed Oirschot net zo enthousiast 
mee. Zo mocht een groep meiden bijvoorbeeld de 
kapper binnen voor de ‘Doe raar met je haar’-foto 
en werd er kleding verwisseld met postbodes en 
mensen van de Blokker voor de foto ‘Kleding 
wisselen’. Voor de ‘New Kids’-foto hebben de meiden 
staan ‘hakken’ voor de supermarkt en één groepje 
was wel heel origineel met de ‘Doe gek met bestek’-
foto (zij vormden namelijk zelf het bestek!).  

Al met al dus een hele leuke activiteit. Helaas begon 
het hier weer te regenen, dus zijn we toch maar 
weer naar huis gegaan. De meiden werden 
opgevangen met een lekkere kom warme soep, 
zodat ze zo weer warm waren. 
’s Middags was het tijd voor Oud-Hollandse 
spelletjes! Er werd van alles gedaan; blikgooien, op 
klompen lopen, koekhappen, repen (met zo’n 
fietsvelg) en natuurlijk aardappels schillen voor het 

De 40 dames en leiding. 

Uitvoering van ‘Doe gek met bestek’. 
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avondeten, want het menu bestond uit hutspot en 
boerenkoolstamppot met worst en appelmoes! 

’s Avonds zouden we eigenlijk een dropping gaan 
lopen, maar deze hebben we vanwege het weer 
maar afgelast (maar beloofd is beloofd; in mei halen 
we deze zeker nog in!). Dus moest de leiding 
improviseren. We begonnen de avond met wat 
spelletjes ‘Levend Cluedo’, daarna werden er heel 
veel moppen getapt (snap je hem al, Carlijn?) en 
ook nog een spelletje ‘Bekende Nederlanders raden’. 
Tussendoor nog een lekker bakje vla en de avond 
kon niet meer stuk. Toen het alweer wat later werd, 
wilden de meiden graag tijd voor zichzelf, dus werd 
er boven lekker gekletst en werden er beneden 
spelletjes gedaan.  
  
Op zondagmorgen vertrokken de senioren vroeg 
naar het korfbalveld, want zij moesten natuurlijk 
gewoon een wedstrijd spelen. Tegen de tijd dat de 
rest van de dames wakker waren, waren de 
worstenbroodjes warm en konden ze dus gelijk 
ontbijten. Na het ontbijt met z’n allen corvee gedaan 
en de locatie gepoetst. En meiden; hiervoor een 
groot compliment, want het zag er keurig uit!  
De leiding zorgde voor de finishing touch, terwijl de 
meiden buiten (in het zonnetje!) nog wat spellen 
deden. 
Na de frietjes was het dan toch echt weer tijd om te 
vertrekken, dus weer op de fiets terug naar Oerle 
(gelukkig bleef het nu wel droog)! Hier kregen de 
meiden nog hun kampherinnering (een ‘Hollands’-
tasje met dropjes) en konden ze de rest van de 
zondag gaan slapen. 
  
Natuurlijk willen we nog wat mensen bedanken;  
Allereerst de meiden, want zij hebben er weer voor 
gezorgd dat het supergezellig is geweest! 
Natuurlijk AH ’t Look voor het sponsoren!  
Boergondisch Oers bedanken wij voor het lenen van 
de ‘Ik hou van Holland’-aankleding, waardoor onze 
locatie er geweldig uitzag! 
En alle mensen die ons geholpen hebben met de 
voorbereiding en tijdens het kamp zelf; 
Superbedankt! 
Link naar de foto’s vind je op www.biokorfbal.nl ! 
  
Groetjes van, 
Dorian, Saskia, Rob, Sandra, Jan, Bas en Yvonne! 

Wedstrijdprogramma BIO 1 

Wedstrijdprogramma BIO1 
Zaalcompetitie 
 
21 nov: 12.45u BIO1 – SCMH 1 
 sporthal De Kempen Campus 
 pupil vd week: Nanne Roosen 
28 nov: 14.50u: SVOC ’01 – BIO 1 
 sporthal Brugeind in Meerlo 
 5 dec: 13.45u BIO1 – Geko1 
 sporthal De Kempen Campus 
12 dec: 18.45u BIO1 – de Wilma’s 1 
 sporthal Den Ekkerman 
 pupil vd week: Nikki Willems 
19 dec: 10.45u Vessem 1 – BIO 1 
 sporthal De Kraanvogel  in Eersel 
 9 jan.: 19.45u BIO1 – Corridor 1 
 sporthal Den Ekkerman 
16 jan: 14.45u BIO1 – Roka1 
 sporthal Den Ekkerman 
 pupil vd week: Lieke Geenen 
23 jan: 13.45u SCMH1 – BIO 1 
 sporthal de Bunders in Veghel 
30 jan: 15.45u BIO1- SVOC1 
 sporthal Den Ekkerman 
 pupil vd week: Chantal Denis 
 6 febr: 12.30u Geko1 – BIO1 
 sporthal Theereheide in St Michielsgestel 
13 febr: 13.30u de Wilma’s 1- BIO1 
 sporthal de Looierij in Mill 
20 febr: 19.45u BIO1- Vessem1 
 sporthal Den Ekkerman 
27 febr:  1.00u Corridor 1 – BIO1 
 Apollohal in Son 

Boerenkoolstamppot (nu nog zonder de worst ☺) 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

Ommetje Veldhoven 
‘Dommelbeemden’  
 
Een korte wandeling in het gebied waar de Dommel 
bepalend is. Deze beek – in totaal 146 km lang - 
loopt 120 km over Brabants grondgebied. Via droge 
zandgrond loopt u het beekdal in, langs de 
meanderende Dommel. Een prachtige, korte route…
ideaal voor als je even met je gezin naar buiten wilt 
tijdens de a.s. feestdagen, maar ook geschikt 
wanneer je effe moet uitwaaien na een bezoekje aan 
schoonmoeder ☺ ). 

Start-/eindpunt: de parkeerplaats van 
Recreatiecentrum ’t Witven, Runstraat, Veldhoven.  
Lengte: 2,5 à 3 km.  

Begaanbaarheid: niet geschikt voor rolstoelen en 
buggy’s. Gaat deels door weilanden en over smalle 
zandpaadjes. Waterdicht schoeisel aanbevolen.  
 
Routebeschrijving 

1. U start vanaf de parkeerplaats bij ’t Witven en 
gaat buiten de poort rechtsaf over het fietspad.  

2. Na ongeveer 150 m, in haakse bocht, steekt u 
over (voorzichtig!) en gaat u rechtdoor het 
zandpad op.  

3. Dit pad volgt u zeker 500 m tot aan het houten 
klaphek met opschrift ‘Dommeldal – 
Natuurmonumenten’. Hier gaat u linksaf. Vroeger 
waren dit de Beemden, het land dat in de winter 
vaak blank stond omdat de Dommel dan buiten 
zijn oevers trad. ’s Zomers grazen hier de koeien 
en hooien er de boeren. Vijftien jaar 
natuurvriendelijk beheer hebben ervoor gezorgd 
dat de weiden weer kleuren door een variatie aan 
bloemen en kruiden.  

4. De wei recht oversteken. Even verderop kruist u 
een sloot met boompjes; daar juist voorbij ligt 
een mooie poel. Op verschillende plaatsen zijn 
poelen gegraven. Deze zijn in de eerste plaats 
bedoeld als kraamkamer en leefgebied voor 
kikkers, padden en salamanders, maar zijn ook 
een paradijs voor waterjuffers en libellen. 

5. 50 m voorbij de poel gaat u schuin linksaf, vóór 
de houtwal langs.  

6. Aan het eind van de wei rechtsaf door het 
klaphek.  

De wandeling 
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Verslagje Phantasialand 

Phantasialand 
 
We zijn zondag naar Phantasialand geweest. 
We gingen met de bus, maar al gauw hadden we 
autopech, drie kwartier stilgestaan en toen weer 
verder gegaan.  
Eenmaal daar aan gekomen zagen we veel 
toneelspelers.  
We hebben onze tassen op een centrale plek 
neergelegd en gingen onze eigen gang.  
Er waren veel leuke attracties zoals de 
boomstammetjes, Vila Holta en de vrije val.  
In de vrije val lieten ze ons nogal schrikken. Er 
waren shows en van alles.  
om half 6 moesten we verzamelen bij de plek. 
We gingen in de bus en hadden alweer pech; De bus 
kwam de helling niet op en dus konden we niet 
verder. 
Een kwartier hebben we nog gereden en hadden we 
alweer het volgende probleem. 
Er was een ongeluk en stonden 3 uur in de file.  
In de bus was het heel onrustig, iedereen was moe 
en wilde de bus uit, om half 10 kwamen we eindelijk 
op het kerkplein aan. 
 
Het was weer een gezellige dag!  
 
Groetjes Sofie en Iris.  

StichtingStichtingStichtingStichting

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

7. Volg de Dommel tot aan een grote S-vormige 
meander. Op deze plaats is goed te zien wat het 
effect is wanneer de beek haar eigen loop mag 
bepalen. In de buitenbocht spoelt aarde weg en 
brokkelt de oever steeds verder af. De 
binnenbochten verlanden doordat het water daar 
langzamer stroomt en de uitgespoelde aarde 
bezinkt. De steile oevers kunnen worden gebruikt 
door ijsvogels en oeverzwaluwen om hun 
nestgang in uit te graven.  

8. Vervolg het pad tot aan de versperring, hier gaat 
u rechtsaf het weiland in.  

9. Doorlopen tot aan het zandpad, hier rechtsaf. Het 
zandpad vormt de scheiding tussen de hoger 
gelegen, grootschalige akkers en het 
afwisselende, natte coulissenlandschap.  

10.Na 150 m ligt aan uw rechter zijde een bosje. De 
graslanden worden omzoomd met houtwallen en 
hakhoutbosjes. Door periodiek en selectief 
kappen, wordt een gevarieerde onderbegroeiing 
verkregen. Afwisseling van oud en jong bos is erg 
aantrekkelijk voor veel soorten vogels en kleine 
zoogdieren.  

11.Volg de weg terug naar ’t Witven.  

12.U bent weer terug bij het startpunt van de 
wandeling.  

 
 
Meer informatie: www.ivn.nl/veldhovenvessem en 
www.groenemaand.nl/2010/ommetjes 
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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 

Koers cultuur 

De Bewaakpiet voelt zich beroerd, 
Sinterklaas die is ontvoerd. 
En dat terwijl hij altijd waakzaam was, 
zoiets geeft toch geen pas. 
 
Hoe moeilijk Bewaakpiet het ook vindt 
het moet gemeld, want ieder kind 
wacht vol spanning op de komst van Sinterklaas 
en zijn zwarte Pieterbaas. 
 
Het nieuws wordt onder de Pieten verspreid, 
die kreunen en steunen: “oje, oje wat een narigheid, 
wat moeten we nu beginnen, wat moeten we doen, 
al die kinderen met briefjes in hun schoen?” 
 
Het nieuws komt op radio en tv, 
de boot brengt Sinterklaas niet mee, 
Sint is zoek, niemand weet waar hij is, 
wat een ramp, wat een gemis. 
 
Hulptroepen worden uitgezonden naar de pakjesboot, 
de paniek onder de Pieten is groot, 
ze hollen van hot naar haar, 
ze zoeken hier, ze kijken daar. 
 
Maar nergens, nergens is er een bericht, 
maar kijk eens even daar, ik zie een lachend gezicht. 
De Opperpiet straalt en lacht, 
kijk wat de post heeft gebracht. 
 
Een brief van de ontvoerder, hij wil Sinterklaas niet 
door laten gaan, 
want hij wil dat zwarte Pieten voortaan 
meer rechten krijgen op vrije tijd en extra snoep 
en meer balletjes in de soep.  
 

Bewaakpiet bekijkt de brief heel nauwkeurig en 
nauwgezet  
en zegt dan: “Pieten broeders opgelet, 
ik weet wie de dader is, het is onze Opperpiet, 
zie hem daar staan de deugniet.” 
 
Opperpiet huilt dikke tranen van verdriet, 
hij stottert en stamelt: “dit wilde ik niet. 
Sinterklaas zit in het pepernotenruim verborgen 
dus maken jullie je maar geen zorgen.” 
 
De Pieten snellen naar het pepernotenruim om 
Sinterklaas te halen, 
anderen vangen de opperpiet in pepernotenbalen. 
Sinterklaas heeft nog voldoende tijd om hierheen te 
komen, 
zodat hij kan vervullen ieders wensen en dromen. 
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Trainingen begeleiders 

Trainingen maatschappelijke stage 
 
Vanaf schooljaar 2011-2012 zijn alle leerlingen in 
het voortgezet onderwijs verplicht om een 
maatschappelijke stage te lopen.  
Misschien biedt u al stageplaatsen aan.  
Om de maatschappelijke stage tot een succes te 
maken kunnen we niet zonder de medewerking en 
de inzet van de vrijwilligersorganisaties. 
 
Wanneer uw organisatie nog niet bekend is met de 
doelgroep, of als u niet weet waar u moet beginnen, 
kunt u zich inschrijven voor een van de trainingen 
die het Vrijwilligersbureau organiseert.  
 
Mocht u wel interesse hebben in de trainingen maar 
schikken u de data niet, dan verneem ik dat graag. 
Bij voldoende belangstelling zullen de trainingen 
worden herhaald. 
 
Training 1 Het inrichten van de organisatie op 
jongeren en maatschappelijke stage 
Deze training helpt u een visie te vormen op het 
werken met jongeren. Ook gaan we in op de eisen 
die het werken met jongeren aan uw organisatie 
stelt. Verder behandelen we knelpunten op het 
gebied van weerstand, het creëren van draagvlak en 
het organiseren van de stage. De training is bedoeld 
voor bestuursleden, coördinatoren, enthousiaste 
vrijwilligers en anderen die de stage binnen de 
organisatie vorm gaan geven.  
 
Datum: donderdag 25 november 2010 
Locatie: Wijkcentrum de Leus 
Tijd: 19.30u – 22.00u (inloop vanaf 19.15uur) 
 

Training 2 Het creëren van een aantrekkelijk 
activiteitenaanbod 
Veel vrijwilligersorganisaties vinden het lastig om 
aantrekkelijke activiteiten voor jongeren en voor 
maatschappelijke stages te creëren. Door het 
toepassen van de belevenismarketing word je 
uitgedaagd tot het creëren van een belevenis voor 
jongeren. 
De training is bedoeld voor diegene die binnen de 
organisatie de inhoud van de stages bepaalt. 
 
Datum: woensdag 8 december 2010 
Locatie: Wijkcentrum de Leus 
Tijd: 19.30u – 22.00u (inloop vanaf 19.15uur) 
 
Training 3 Het omgaan met en het begeleiden 
van jongeren 
Veel vrijwilligers (c.q. stagebegeleiders) geven aan 
dat zij denken competenties te missen om jongeren 
tijdens hun maatschappelijke stages te begeleiden. 
Organisaties die met jongeren (willen) werken zitten 
met vragen. Want hoe spreek je jongeren aan en 
wat spreekt hen aan? Hoe ga je aan de slag als je 
voor een groep staat en hoe ga je om met typische 
vormen van pubergedrag? De training geeft 
antwoord op deze en meer vragen.  
De training is bedoeld voor vrijwilligers (c.q. stage-
begeleiders) die jongeren begeleiden tijdens de 
maatschappelijke stage.  
 
Datum: donderdag 9 december 2010 
Locatie: Wijkcentrum de Leus 
Tijd: 19.30u – 22.00u (inloop vanaf 19.15uur) 
 
Uw inschrijving dient voor 22 november a.s. 
ingeleverd te zijn bij het Vrijwilligersbureau 
Stimulans.  
 
Vragen?  
Neemt u dan contact op met Cindy Schuurkes, 
stagemakelaar bij het Vrijwilligersbureau van 
Stimulans.  
 
Stimulans Vrijwilligersbureau 
Lange Kruisweg 112 
5503 RC Veldhoven 
( 040-2536789 
E-mail: cindyschuurkes@stimulansveldhoven.nl 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur 
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Aanmeldformulier trainingen 

Aanmeldformulier Trainingen 
Maatschappelijke Stage 
 
Ik wil me graag opgeven voor de volgende  
training (en): 
 

* Training 1: Het inrichten van de organisatie op 
jongeren en maatschappelijke stage op 
donderdag 25 november 2010 om  
19.30uur - 22.00 uur in Wijkcentrum de Leus 

* Training 2: Het creëren van een aantrekkelijk 
activiteitenaanbod woensdag 8 december 2010 
om 19.30u – 22.00u in Wijkcentrum de Leus. 

* Training 3: Het omgaan met en het begeleiden 
van jongeren op donderdag 9 december 2010 
om 19.30u – 22.00u in Wijkcentrum de Leus. 

 
Naam:  
_________________________________________ 
 
Adres:  
_________________________________________ 
 
Postcode/Plaats:  
_________________________________________ 
 
Telefoonnummer (event. mobiel): 

_________________________________________ 
 
Email: 

_________________________________________ 
 
Organisatie: 

_________________________________________ 
 
Functie binnen organisatie:  

_________________________________________ 
 
 
Uw aanmeldformulier dient voor 22 november a.s. 
ingeleverd te zijn bij het Vrijwilligersbureau van 
Stimulans. Mailen kan natuurlijk ook: 
vrijwilligersbureau@stimulansveldhoven.nl of 
cindyschuurkes@stimulansveldhoven.nl  

Uitnodiging evaluatieavond 

Uitnodiging evaluatieavond 
 
Hierbij nodigen we iedereen uit, en in het 
bijzonder de mensen die hebben 
deelgenomen aan het evenement 
pompoenenplezier met Halloween 2010, 
voor het bijwonen van de evaluatieavond. 
Deze avond zal gehouden worden op maandag  
13 december a.s. om 20.00 uur in 
dorpscentrum d’Ouw School. 
Hier krijgt iedereen de gelegenheid om zijn zegje te 
doen, met de bedoeling dit evenement nog grootser 
te maken in 2011. 
 
Groetjes en tot ziens op 13 december 2010. 
 
Werkgroep Pompoenenplezier met Halloween. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers,  
2e jaargang, nummer 6, Maart 1969. 

 
HOE HET ACHTERSTE EIND VAN EEN VARKEN 
ONTSTOND...... 
 
Toen God de dieren schiep, schiep 
hij ook varkens. Vroeger hadden 
die geen vier poten, maar twee 
poten. Het was dus een half 
varken. Een van zo’n varkens 
heette Blubber. En hij dacht: waarom zijn wij half, 
en niet heel?? Toen ging hij naar zijn vriend 
Snoeper. Als wij naar een vriend gaan die een paar 
honderd meter verder woont is dat zo gebeurd. Maar 
dat ging bij Blubber niet. Die deed er zes uren over. 
Toen hij er was, vroeg hij: Ga je mee naar de fee?  
Ja, dat doen we, riep Snoeper, maar dat gaat niet zo 
vlug! Wat doen we nu?  
Ik weet het! Riep Blubber dolblij, we lijmen ons aan 
elkaar, dan gaat het vlugger! Waarmee?  
Met velpon! Waarom velpon? 
Dan zie je er geen barst van! En daar gingen ze 
hoor. Weer naar de winkel. Een grote tube velpon. 
Dat is fl. 1.50 O ja, dat was ik vergeten, zei de 
winkelier, wat gaan jullie daarmee doen? O, zei 
opgewonden Snoeper, wij gaan ons aan.......  
Stil, zei Blubber, ik zal het zeggen: we moeten van 
de meester onze monden dicht plakken! Nou, daaag! 
 
Daar liepen ze dan, aan elkaar geplakt, op weg naar 
de hemel. Ze dachten: de wereld is plat, en als wij 
blijven lopen, vallen wij eraf, en dan gaan we naar 
de hemel. En zo gebeurde het, dat ze steeds om de 
aarde liepen, 2.000.000 jaren lang! Zo kwam het, 
dat ze op Cape Kennedy kwamen. Ze vroegen: 
mogen wij een raket huren voor de hemel? Ja, 
zeker, jubelde de baas, jullie kunnen hem voor niks 
hebben. Eindelijk was het zover. Baas was zo blij, 
dat er twee vrijwilligers of eigenlijk, een vrijwilliger 
was gekomen, dat hij een sigaar van fl. 2,30 aan 
iedereen gaf, die op de basis werkte.  
Dat zal hem centen gekost hebben!!!  

Daar gingen ze. Onderweg zagen ze iets wits 
aankomen, het was een fee! Toen vroeg Blubber: 
Wij willen heel zijn en niet half! Kunt u daarvoor 
zorgen? Ja, daar kon ze iets aan doen. Toen sprak 
ze enkele gekke woorden en daar zaten ze dan, 
twee hele varkens aan elkaar. Toen rukten en 
rukten ze net zo lang, totdat ze doodmoe op de 
grond vielen. De fee sprak weer gekke woorden, en 
het was gebeurd, ze waren van elkaar. Toen 
sprongen ze uit de raket en vielen door het heelal. 
Toen ze in slaap vielen, zagen ze niet, dat de wereld 
naar hen toekwam lopen. Maar toen de wereld 
sprak: waar wonen jullie? Toen schrokken ze 
wakker. Ze zeiden: In het land van de varkens. O, 
zei de aarde, nou jullie zijn al bijna thuis en meteen 
daarna stonden ze tussen andere varkens. Ze 
raakten elkaar aan, en toen waren ze allemaal heel. 
En toen er een televisie werd gekocht, zagen ze de 
raket, waar ze in hadden gezeten. Ook de baas nog. 
En zo is het achterste eind van een varken ontstaan. 
 
Dit fantasierijk verhaal is ontsproten uit het brein 
van Ton van de Ven, 
Leerling van de zesde klas... 
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Uitslag pompoenenplezier 

Uitslag Pompoenenplezier met 
Halloween 2010 
 
Pompoenenplezier 2010 zit er weer op. 
Ondanks dat er wat minder 
inschrijvingen waren, mogen we toch zeggen dat het 
een geslaagd evenement is geweest. 
De mensen die dit mogelijk hebben gemaakt zijn 
natuurlijk de deelnemers aan dit spektakel, en die 
hebben er voor gezorgd dat de creaties van een nog 
hogere kwaliteit waren. 
Voor de prijsverdeling had de jury het er erg 
moeilijk mee, want de verschillen waren maar klein. 
Hieronder volgen de uitslagen. 
 
In de categorie pompoenen: creaties door 
gezinnen, eindigde op de 1ste plaats het 
pompoenhuisje van de familie Kelders,  
St. Janstraat 19. 
Dan volgen er 2 creaties die de 2e plaats moesten 
delen, het uilennest van familie van Dooren, 
Heikantsebaan 7 en zus Antigoon van de familie 
Weening Paleisstraat 11. 
 
In de categorie Halloween: creaties door 
gezinnen, eindigde de familie H. van Beers + 
kleinkinderen, Zandoerleseweg 41 op de 1ste plaats, 
de 2e plaats was weg gelegd voor de familie Leijten 
Welle 46, en een 3e plaats was voor de griezelgang 
familie v/d Boomen Paleisstraat 8. 
 
In de categorie van alles wat: creaties door 
gezinnen, werden vijf prijzen toegekend, 
1ste plaats was voor familie van Balen,  
Nieuwe Kerkstraat 3a, 2e plaats voor de familie  
L. van Bree, A.P. de Bontstraat 34. De 3e plaats ging 
naar familie van Beers, Zandoerleseweg 13c. Als 4e 
noteerde we de familie Kelders Hoogeind 39 – 41, 
en als 5e was het de beurt aan de familie Geerts + 
kleinkinderen Paleisstraat 21. 

In de categorie grootste pompoen: Hier was de 
winnaar familie van Lieshout Stepke 8 
 
De tieners lieten het dit jaar een beetje afweten, 
maar we konden er toch een paar noteren. 
In de categorie van alles wat: door tieners was 
er een 1ste plaats voor Boomen kunst door  
Martine v/d Boomen Paleisstraat 8, en de 2e plaats 
werd toegekend aan R. Hoogeboom,  
A.P. de Bontstraat 18. 
 
In de categorie pompoenen: door volwassenen, 
hier was de 1ste plaats voor Elly van Dooren 
Paleisstraat 28 
 
In de categorie Halloween: door volwassenen, 
eindigde Wil en Loes van Doren  
A.P. de Bontstraat 11 als 1ste. 
 
In de categorie van alles wat: door volwassenen, 
was de 1ste plaats voor Café in de heksenketel 
Paleisstraat 12 + 14, de 2e plaats ging naar  
Lisanne Schoonen, Oude Kerkstraat 18. 
 
In de categorie Halloween: door een groep of 
vereniging, was de eerste plaats voor de K.V.O. 
Toterfout 13. 
 
In de categorie van alles wat: door een groep of 
vereniging, was de 1ste plaats weggelegd voor de 
groep Parkoers van Oers van de familie van Rooij en 
de familie de Jong Berthastraat 6 + 8. 
 
In de categorie geautomatiseerd: door groep of 
vereniging, was de Al “weer pompoen” door Kuhuku 
Boswegje 1 als beste geplaatst, dus was de 1ste 
plaats dan ook voor hen. 
 
In de categorie van alles wat: door straat of 
buurt,’t Oers bos Janus Hagelaarsstraat eindigde in 
deze categorie als 1ste, en dat is wel verdiend. 
Op een gedeelde 2e plaats eindigde  
Boulevard de Zandoers Zandoers en Oerles Next Top 
Pompoen Welle. 
 
De mooist gesneden pompoen: Ook hier waren 
er twee winnaars, Lisanne Schoonen, Oude 
Kerkstraat 18 en de familie van Bree  
A.P. de Bontstraat 34. 
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De origineelste pompoen creatie: ging naar ’t 
Oers bos Janus Hagelaarsstraat. 
 
Het hoogst aantal punten: Ook hier wist ’t Oers 
bos Janus Hagelaarsstraat de hoogste score in de 
wacht te slepen, en tevens ook de nieuwe 
wisselbeker. 
 
De publieksprijs: gaat dit jaar naar de creatie 35 
het Pompoenhuisje St. Janstraat 19. 
 
 
Uitslag pompoenenraden bij café De Linde aan 
de Oude Kerkstraat. 
In de tent op het terras lagen 199 pompoenen. 
Er waren meerdere winnaars, dus er is een winnaar 
getrokken. 
De prijs is terecht gekomen bij de familie 
Eggenhuizen aan de Oude Kerkstraat. 
De opbrengst van € 215,00 komt ten goede aan de 
Brandwondenstichting. 
 
Enkele foto’s (in kleur) kun je vinden op de 
binnenkant van de kaft van de Koers van Oers!! 

Juryuitslag basisschool 

Uitslag jury van de St. Jan Baptist 
school  
 
Groep 1 3e plaats: Marit Tholen 
 2e plaats: Joran Denis 
 Winnaar: Yannick Schilleman 
 
Groep 2 3e plaats: Kevin v/d Broek 
 2e plaats: Mathijs Renders 
 Winnaar: Bart van Balen 
 
Groep 3 3e plaats: Aimée Matheeuwsen 
 2e plaats: Mayke Kreutzelman 
 Winnaar: Carmen Kreutzelman 
 
Groep 4 3e plaats: Loïs Sandkuijl 
 2e plaats: Britt Renders 
 Winnaar: Chris Jansen 
 
Groep 5 3e plaats: Mirte van Beers 
 2e plaats: Pieter Beckers 
 Winnaar: Hendrik Schippers 
 
Groep 6 3e plaats: Rhoan van Dooren 
 2e plaats: Micaèla Alves Lopes 
 Winnaar: Mandy v/d Velden 
 
Groep 7 Is eerste geworden met de raamdecoratie. 
 
Groep 8 Is tweede geworden met de raamdecoratie. 

Veldhoven’s Got Talent 

Veldhoven’s Got Talent 
Wij zijn op zoek naar jouw talent! 

HEB JIJ TALENT? Meld je dan nu aan voor 
Veldhovens eigen talentenjacht “Power of L’UF 2011 
- Veldhoven’s Got Talent” en laat zien wat je kunt! 
Muzikanten, zangers, maar ook dansers, komische 
acts of goochelaars, iedereen kan meedoen met de 
audities. 

Power of L’UF 2011 - Veldhoven’s Got Talent wordt 
het hoogtepunt van het 140-jarig jubileum van 
harmonie L’Union Fraternelle. The Power of L’UF 
wordt net als in 2006 en 2009 een groot muzikaal 
spektakel, op de planken gebracht door L’UF, 
gemengd koor Sheliak en wellicht ben jij dit jaar 
onze hoofdact?  

De uitvoeringen worden gehouden op 8 en 9 oktober 
2011 in Theater De Schalm in Veldhoven. 

Heb jij (solo/met een groep) altijd al op willen 
treden met begeleiding van een groot orkest en/of 
koor en denk je op overtuigende wijze de artistieke 
leiders van het orkest en het koor te kunnen 
overtuigen? Grijp dan nu je kans en ga naar 
www.lunionfraternelle.nl voor meer informatie en 
het inschrijfformulier.  

Wees er snel bij want 1 december 2010 sluit de 
inschrijving! 

De uiteindelijke selectie vindt plaats door middel van 
besloten audities die op 8 januari in ’t Patronaat in 
Veldhoven gehouden zullen worden 

Hopelijk zien we jouw inschrijving snel verschijnen! 
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Wijkplatform Oerle 

Publicatie in de Ahrenberger : 
 
 Het is goed wonen in Veldhoven! Dat blijkt uit de 
bewonersenquête 2010, die is gehouden voor de 
totstandkoming van de nieuwe Wijkatlas. Inwoners 
van Veldhoven beoordelen hun wijk en 
woonomgeving gemiddeld met een 7,5. Gerichte 
inspanningen van inwoners, verenigingen, 
instellingen en de gemeente werpen op sommige 
plaatsen hun vruchten al af.  
 
 De Wijkatlas geeft actuele informatie over de 
bevolkingssamenstelling, woningvoorraad, sociale 
situatie, leefbaarheid en veiligheid in de gemeente 
Veldhoven. Het rapport biedt inzicht in de huidige 
situatie en ontwikkelingen in de wijken van 
Veldhoven en de totale gemeente. Per wijk is 
aangegeven hoe de inwoners hun leefomgeving 
ervaren en welke onderdelen in de toekomst extra 
aandacht nodig hebben.  
 
Wij hebben voor u betreffende Oerle een aantal 
relevante gegevens uit deze Wijkatlas gelicht. 
Alle getallen slaan op de situatie in Oerle met 
daarachter tussen haakjes het getal, dat voor de 
gehele gemeente geldt. Voor de volledigheid zou u 
de Wijkatlas 2010 van de gemeente Veldhoven 
moeten raadplegen. 
 
Inwoners: 2482 (43244) waarvan 250 inwoners 

van Severinus. 
Woningen: 810 ( 18496)  

waarvan 81% ( 68%) eigendom. 
Huishoudens: 851 ( 18765) 
 
Inwoners gesplitst naar leeftijdsgroepen ; 

 
Hier zien we, dat er 2 leeftijdsgroepen sterk 
onderbezet zijn, te weten de starters en jonge 
gezinnen, wat in de toekomst van invloed zal zijn op 
o.a. de schoolbezetting en activiteiten in het dorp. 

Leeftijds-
groep 

Huidig 
Aantal 
(2010) 

Perc. 
Oerle 

Perc. 
Veldhoven 

0-3 55 2,21% 3,88% 

 4-11 250 10% 9,45% 

 12-17 252 10,13% 7,42% 

16-23 176 7,10% 6,28% 

24-34 122 4,91% 11,49% 

35-44 339 13,65% 14,94% 

45-54 498 20,07% 16,31% 

55-64 391 15,75% 13,65% 

65-74 245 9,88% 9,61% 

75-e.o. 154 6,22% 6,98% 

totaal 2482 100% 100% 

Oerlenaren ( mnl en vrl) 
doen aan vrijwilligerswerk 48%  (34%) 
nemen deel aan verenigingsactiviteiten 57%  (35%) 
gebruiken wijkcentrum 44%  (20%) 
hebben interesse in lokale onderwerpen 88%  (85%) 
doen aan sport 76%  (65%) 
Ervaren gezondheid als (heel) goed 80%  (75%) 
Betrokkenheid van bewoners bij wijk 56%  (15%) 
 
Hier kun je zien, dat Oerle er zeer positief uit springt 
t.o.v. de totale gemeente. 
 
Ofwel : Het is goed wonen in Veldhoven, maar 
nog beter in Oerle. 
 
Oerlenaren ( mnl en vrl) geven een rapportcijfer 
 (1 = zeer onprettig tot 10 = heel pretig) 
Winkelvoorzieningen 3,5  ( 7,2 ) 
Openbaar groen 7,0  ( 6,5 ) 
Opstaplaatsen openbaar vervoer 5,1  ( 7,2 ) 
Kwaliteit woningen 7,7  ( 6,4 ) 
Speelvoorzieningen voor kinderen 5,3  ( 6,4 ) 
Basisschool 6,2  ( 7,4 ) 
Voorz./actvit. voor jongeren 6,0  ( 5,3 ) 
Voorz./activit. voor ouderen 5,8  ( 6,0 ) 
Gezondheidsvoorzieningen 4,0  ( 7,0 ) 
Welzijnsvoorzieningen 6,5  ( 6,3 ) 
 
En hier zien we, dat er in Oerle nog veel te doen valt 
en er nog veel verbeterd kan worden. 
Hopelijk kunnen we daar de komende jaren 
verandering in brengen. 
 
En dan nog de overlastcijfers : 
( 1 = veel overlast tot 10 = geen overlast) 
Hondenpoep 6,6  ( 5,3 ) 
Andere vervuiling 6,4  ( 5,9 ) 
Buren 8,7  ( 8,0 ) 
Geluid 7,2  ( 7,3 ) 
Vandalisme 7,3  ( 7,3 ) 
Hangjongeren 7,7  ( 6,9 ) 
Onveilige verkeerssituaties 6,3  ( 6,3 ) 
 
Bij de politie geregistreerde incidenten in 2009 : 
 Per 1000 inw./ Absoluut 
Vernielingen 20,5   51 ( 14,2 - 613 ) 
Jongerenoverlast   6,8  17 ( 10,4 – 450) 
Sociale problemen 11,7  29 ( 13,6 – 587 ) 
Woninginbraken   1,6    4 ( 5,1 – 219 ) 
Diefstal af/uit/van auto/motor   
   4,4  11 ( 7,8 – 336 ) 
Fietsendiefstallen   7,3  18 ( 11,1 – 479 ) 
Geweld   5,6  14 ( 6,1 – 262 ) 
Verkeersongevallen 26,6  66 ( 15,2 – 656 ) 
 
Zoals je kunt zien, zitten de vernielingen en de 
verkeersongevallen in Oerle duidelijk boven het 
gemiddelde. Ook hier valt nog wel e.e.a. te doen.  
 
Secretariaat Wijkplatform Oerle 
p/a. Jos van Haren. 
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Platform de 10 geboden 

Première Polygoon journaal 
Gemeenschapshuis D’n Bond 
 
Op dinsdag 5 oktober is het Polygoonjournaal in 
gemeenschapshuis D’n bond in Première gegaan. 
Het thema tijdens deze avond vol oude 
nieuwsberichten was gericht op de jaren ’20.  
Zo rond 1920 stond Nederland nog met een been in 
de negentiende eeuw, het was een conservatief land 
waar de tijd soms leek stil te staan. Maar in de loop 
van de jaren twintig veranderde er veel, want de 
techniek ging steeds meer het beeld bepalen. Vooral 
de ontwikkelingen van de luchtvaart, met de 
legendarische Indiërvluchten, sprak sterk tot de 
verbeelding. Voetbal was ook in de jaren twintig al 
een populaire sport. Dit waren enkele onderwerpen 
die de revue passeerden tijdens de voorstelling van 
90 minuten. De aanwezigen vonden het erg 
interessant om de oude beelden te zien en het 
kenmerkende geluid van de nieuwslezer te horen. 
Het gaf een terugblik in de vervlogen tijd. 
 
Op 19 oktober jl. was een uitzending van het 
Polygoonjournaal. Hierin kwamen de jaren ’30 aan 
de orde, waarbij de Afsluitdijk voltooid wordt en 
zeven jaar later is Urk geen eiland meer. Het 
autoverkeer verdubbelt en over de grote rivieren 
worden verkeersbruggen gebouwd, heel Nederland 
leeft mee met de snelle kerstpostvlucht van  
De Pelikaan en de dramatische Melbournerace van 
De Uiver. Koningin-moeder Emma en Prins Hendruk 
overlijden: Prinses Juliana trouwt met Prins 
Bernhard: de prinsessen Beatrix en Irene worden 
geboren. In 1933 wordt weer een Elfstedentocht 
gereden en tijdens de omstreden Olympische Spelen 
in Berlijn behalen onze zwemsters de ene gouden 
medaille na de andere 
 
De beheerder (Dhr. Verkeulen) is enthousiast over 
de samenwerking met SWOVE voor de senioren van 
Veldhoven. D’n Bond in Veldhoven-dorp is een 
mooie locatie in de wijk om het polygoonjournaal te 
tonen. De inloop en toegang is gratis en tijdens de 
pauze krijgen de aanwezige gasten een heerlijk 
kopje koffie of thee aangeboden met een plak cake.  
 
Wanneer u interesse heeft om eens te komen kijken, 
op dinsdag 30 november en dinsdag 14 december, 
staan wij om 18.45hr klaar om u van harte welkom 
te heten. Om 19.00hr wordt het polygoonjournaal 
gestart. 

Première Polygoonjournaal 

Vruchtbare gesprekken van Platform 
de 10 geboden voor EA met 
raadsleden in regiogemeenten 
 
Het Platform De 10 geboden voor Eindhoven Airport 
heeft gesprekken gevoerd met een groot aantal 
gemeenteraadsleden in de gemeenten Best, Eersel, 
Veldhoven, Son en Breugel, Sint Oedenrode, Bladel 
en Bergeijk. De raadsleden vertegenwoordigden bij 
elkaar een flink aantal lokale en landelijke partijen. 
Uit de gesprekken kunnen verschillende conclusies 
getrokken worden.  
1) Er bleek een informatieachterstand te bestaan. 

Bijpraten was nodig. 
2) Er is brede steun voor de gedachte, dat er na 31 

december 2014 een nieuwe Regionale 
Overeenkomst moet komen, liefst met meer 
deelnemende gemeenten en maatschappelijke 
partijen, bij voorkeur ook Defensie 

3) De gedachte dat het vliegveld slechts selectief en 
beperkt mag groeien wordt breed gedeeld. 
Economie - ondersteunende vluchten moeten 
voorrang krijgen boven pretvluchten 

4) De standpunten en activiteiten van het Platform 
worden gewaardeerd, ook door 
vertegenwoordigers van partijen die op landelijk 
en provinciaal niveau een andere mening over de 
ontwikkeling van Eindhoven Airport zijn 
toegedaan 

5) Algemeen bestaat de behoefte aan een 
handelingsperspectief 

 
Naar aanleiding van deze gesprekken heeft het 
Platform toekomstplannen gemaakt. Onder meer 
gaat het Platform in de nabije toekomst de volgende 
zaken uitvoeren: 
1) Er komt een voorbeeldmotie, die aangepast kan 

worden aan de lokale situatie en waarin de 
gemeenteraden zich kunnen uitspreken ten 
gunste van een nieuwe Regionale Overeenkomst 

2) Het Platform gaat het gesprek aan met de 
commissie EMG van Provinciale Staten als 
voorbereiding op de behandeling van de 
Luchtvaartnotitie door de Provincie 

3) Het Platform gaat stimuleren dat lokale 
vertegenwoordigers van landelijke partijen in 
gesprek gaan met hun luchtvaartwoordvoerders 
in de Provincie en de 2 de Kamer 

4) Op allerlei manieren zullen de standpunten van 
het Platform onder de aandacht van bestuurders, 
politici en publiek gebracht worden. 

 
Voor meer informatie: 
 
B.Gerard, (040 – 2454879, b.gerard@kpnplanet.nl 
 
K. Kopinga, (040-2538880, k.kopinga@tue.nl 
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Wintelrese winterwandeling 

Wintelrese winterwandeling met 
bezoek aan Dickensfestijn  
 
Op zaterdag 11 en zondag  
12 december 2010 worden er 
rond het groot en klein meer in 
Wintelre winterwandelingen 
gehouden. Aansluitend is er 
gelegenheid het Dickensfestijn 
te bezoeken.  
 
Er starten wandelingen om 
11.00 en om 14.00 uur vanaf 
de Bosschuur, Merenweg 2a te Wintelre. Hier wordt 
men verwelkomd met koffie of thee (voor de 
kinderen chocolademelk) gemaakt op een 
houtvuurtje. Een ervaren boswachter zal de 
deelnemers tijdens de wandeling vergasten op 
Brabantse anekdotes over de streek en omgeving 
met hun gebruiken door de jaren heen. 
 
De boswachter leidt de wandelaars ondermeer naar 
het grootmeer, een heideven dat ligt tussen Vessem 
en Wintelre en aangewezen is als beschermd 
natuurmonument. Er wordt uitleg gegeven over de 
nieuwe functie van het bosbeheer zoals deze is 
geïntegreerd in het oude systeem.  
Van kachelhout naar onthaasten! 
 
Tijdens de wandeling worden de deelnemers 
getrakteerd op een kop erwtensoep, waarna zij via 
een oud kerkpad het dorpshart bereiken. Hier vindt 
dat weekend het Dickensfestijn plaats, waaraan een 
bezoek gebracht wordt. Op deze markt krijgen de 
wandelaars een pannenkoek aangeboden.  
 

Na het aanschouwen van de talrijke taferelen uit de 
tijd van Charles Dickens kan men desgewenst 
plaatsnemen in een rijtuig van menclub De Burries. 
Nagenietend van de vele indrukken wordt dan de 
terugreis aanvaardt naar de beginplaats. Men kan 
ook op eigen beweging teruglopen. 
 
De kosten voor de wandeling, onder begeleiding van 
een boswachter, koffie of thee als ontvangst, 
erwtensoep tijdens de wandeling, entree 
Dickensmarkt met een pannenkoek en eventueel 
terugbrengen door De Burries bedraagt € 10, - per 
persoon. 
 
Belangstellenden dienen zich vooraf op te geven via 
info@dickensfestijnwintelre.nl . 
Voor verdere informatie zie 
www.dickensfestijnwintelre.nl 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Kerst- & Nieuwjaarswandeling 

Kunstzinnige Kerst- en Nieuwjaars 
Wandeling 
Met kaplaarzen op pad 
 
In het schitterende buitengebied van Veldhoven 
bieden vier initiatiefnemers een rustgevend 
alternatief ten opzichte van het lawaaiige stadse 
Kerstfestijn. Gezamenlijk hebben zij een 
kunstzinnige Kerst- en nieuwjaarswandeling 
uitgezet, die dwars door de Brabantse gehuchten 
Oerle en Wintelre loopt. Hij is kleinschalig van opzet 
en moet dat ook nadrukkelijk blijven. De wandelaars 
herkennen elkaar aan kaplaarzen of wandelschoenen 
en zwerven van locatie naar locatie. 

“Wij zijn in het najaar alweer gebeld door onze 
gasten met de vraag of wij deze inspirerende 
wandeling ook dit jaar weer gaan organiseren”, zegt 
Anny Jenniskens van De Dwaaltuin. 
“Natuurlijk doen we dit, want de initiatiefnemers 
sturen gemeenschappelijk aan op een traditionele 
verankering van deze kunstzinnige wandeling in het 
buitengebied, dat met steun van de gemeente 
Veldhoven terecht steeds meer een dagrecreatieve 
functie gaat vervullen.  
Wandelaars kunnen hun eigen route bepalen, of 
over zandwegen een 5 à 8 kilometer lang uitgezet 
wandelpad belopen. En in dit rustieke wandeltraject 
hebben Dwaaltuin ’t Oerse Zand, atelier Els Börger, 
galerie Hoogeind Keramiek en atelier Le Vent des 
Forêts een vaste plaats ingenomen. De tocht is 
vooral aantrekkelijk voor hen die door het winterse 
landschap willen wandelen en onderweg, met een 
frisse neus, kunst en cultuur willen opsnuiven.” 
 
Locaties  

• Galerie Hoogeind Keramiek met werk van  
Jeske Snoeren. Zij toont zowel abstract als 
figuratief werk en combineert glas met keramiek. 

• Atelier Le vent des Forêts met werk van  
Guus en Riek Wouters. Riek Wouters schildert 
abstract en figuratief met olieverf en acryl.  
Guus Wouters exposeert met sculpturen die 
gemaakt zijn van materialen direct uit de natuur. 

• De Dwaaltuin biedt Brabantse gezelligheid. In de 
Dwaalschuur staat de houtkachel te snorren en 
kunt u kleurrijke schilderijen en beeldhouw 
werken bewonderen. Uw kinderen of kleinkinderen 
kunnen aan de slag met een heuse verkleedkist. 

Maar u kunt ook ervaren dat in een winterse tuin 
heel veel valt te zien. En vergeet vooral niet om 
langs de kerstgroep te lopen, die gemaakt is van 
natuurlijke materialen afkomstig uit de tuin. 

• Atelier Els Börger presenteert BuitenZinnige 
Kunst. Een expositie waarin een aantal autonoom 
beeldend kunstenaars hedendaagse kunstwerken 
in de bostuin van het atelier heeft neergezet. Zij 
hebben zich artistiek uitgeleefd. Hun werkt nodigt 
uit tot bezinning en biedt wis en waarachtig 
gespreksstof. Als u dat op prijs stelt, leidt een 
gids u langs de getoonde werken. Hij vertelt 
boeiende verhalen over de kunstenaars, hun 
passies en levens en geeft toelichtingen op hun 
werk. Als u uw genodigden met iets speciaals wilt 
verrassen, dan is dit in onderling overleg wellicht 
mogelijk. Wat dacht u bijvoorbeeld van een 
hartverwarmende of romantische winterbarbecue 
waarbij uzelf in het vuurtje staat te porren? 

 
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. 
 
De galeries Hoogeind Keramiek en Atelier Le Vent 
des Forêts zijn vrij toegankelijk. 
Open van 26 december t/m 2 januari van 11.00 uur 
tot 17.00 uur. 
 
BuitenZinnige Kunst en Dwaaltuin’t Oerse Zand 
heffen een toegangsprijs. 
Entree € 2.50 p.p. 
Kinderen tot en met 10 jaar gratis. 
Open van 23 december t/m 2 januari van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. 
 
Start wandeling 
Tijd van 10.00 tot 16.00 uur 
Dwaaltuin ’t Oerse Zand 
Zandoerleseweg 78, Veldhoven 
( 0626294952 
Zie voor meer info: www. dwaaltuin.com. 
 
Start wandeling 
Tijd 11.00 tot 17.00 uur 
Atelier Els Börger 
Kleine Vliet 1d, Veldhoven 
( 0610255465  
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Verhaaltje: Pietenschool 
 

Het is slecht weer. De regen valt met bakken uit de 
hemel en het waait erg hard. Maar daar hoog in de 
bergen, staat een mooi kasteel waar het heel fijn en 
warm is. Overal branden kaarsjes en lampen, en in 
verschillende kamers brand een lekker warm vuur in 
de openhaard. Het is het huis van Sinterklaas. Hij 
woont hier met al zijn Pieten en natuurlijk met zijn 
trouwe schimmel. Sinterklaas en de Pieten hebben 
het allemaal erg druk. Het duurt nu niet lang meer, 
totdat ze weer naar Nederland mogen. Daar 
wachten al die lieve kinderen, die erg zoet zijn 
geweest dit jaar. De Pepernoot Pieten zijn begonnen 
met het bakken van strooigoed. De Inpak Pieten 
pakken de cadeautjes mooi voor 
jullie in. En de Wegwijs Pieten 
zoeken de route uit, waarlangs ze 
moeten varen. Enz. enz.  

Iedereen heeft zo zijn eigen taak. Ook in de gymzaal 
is het erg druk. De Acrobaat 
Pieten zijn druk aan het 
oefenen met koprollen en 
bokje springen. Normaal 
gesproken zijn hier ook de 
Pieten druk aan het trainen, 
die misschien de cadeautjes 
mogen rondbrengen. Maar nu even niet! Al deze 
Pieten zitten in een grote kring om Sinterklaas heen. 
Ze zijn allemaal erg zenuwachtig, want Sinterklaas 
gaat zo meteen vertellen wie ermee mogen naar 
Nederland, om pakjes te gaan bezorgen. Alle Pieten 
willen dat wel, want wat is nou leuker dan 
cadeautjes te brengen bij al die kinderen? 
Sinterklaas zit op zijn grote stoel. Hij haalt de lijst te 
voorschijn met de namen van Pieten die mee mogen 
naar Nederland. 'Mooi,' zegt Sinterklaas.  

'Als jullie er allemaal zijn, dan kan 
ik beginnen met het opnoemen van 
de namen.' De spanning stijgt in de 
zaal. En daar komen de namen van 
de Pieten die mee mogen.  
Wat willen ze allemaal graag mee. 
Behalve de kleine Marco! Hij hoopt 

dat zijn naam niet wordt genoemd. Hij is nog maar 
net van de Pietenschool en kan dit jaar voor eerst 
mee naar Nederland. Maar hij wil eigenlijk helemaal 
niet! Een tijdje geleden was Marco nog druk aan het 
oefenen. Hij was altijd erg fanatiek, want hij wou 
ook wel cadeautjes bezorgen. Totdat Marco van een 
oefendak viel. Dat deed behoorlijk pijn en Marco 
moest er zelfs een beetje van huilen. Geen wonder, 
want Marco had zijn been gebroken! Toen zijn been 
eenmaal weer beter was, wou Marco het dak niet 
meer op. Hij was bang! Marco durfde dit niet tegen 
de Meester Piet te zeggen. Hij zei daarom maar, dat 
zijn been altijd nog een beetje pijn deed. Marco ging 
toen maar kunstjes oefenen en snoepgoed leren 
strooien. Dit vond hij ook erg leuk. 
Toch dachten Sinterklaas en Meester 
Piet, dat Marco wel weer het dak op 
wou! 'Marco.' Marco schrikt op. 'Oh 
nee, nu moet ik mee naar Nederland 
om cadeautjes rond te brengen,' denkt Marco. 'Als ik 
nu vertel, dat ik niet het dak op durf, dan lacht 
iedereen mij uit.' Hij moest nu echt kiezen: of 
Sinterklaas vertellen dat hij de daken niet meer op 
durft, of meegaan en maar hopen dat hij het dak 
niet op hoeft en mag strooien. Marco koos voor de 
tweede optie. Marco besluit dus om niets te zeggen 
en mee te gaan naar Nederland. Of Marco ook echt 
naar Nederland gaat en bij jou cadeautjes komt 
langsbrengen is dus nog de vraag. We wachten af!  

(Advertentie) 
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Knutselen: Doolhof en Stip tot stip 
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Schoolverlaters verslagjes 
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Uitslag kleur/knutselplaat van September 2010;  
“Dierendag cadeau” 

opbellen om te vragen of ze mag logeren! Dat vind 
ik wel echt heel erg knap voor een meisje van nog 
geen 5 jaar! 
Ook gymt Anouk graag en zaterdag komt oma een 
keertje kijken, want dan is het kijkles. Dus dan maar 
extra goed je best doen hè? 
Je boft maar met zo’n gezellige opa en oma Anouk!
En je boft helemaal omdat je nog meer oma’s hebt. 
Namelijk oma en opa Pannenkoek en oma Snoepje. 
 
Anouk vertelt dat oma en opa een grote tuin hebben 
bij Dre Jonkers waar nu heel erg veel pompoenen in 
staan. 

Die gebruiken ze altijd voor 
Halloween. En veel mensen 
gebruiken ze om hun tuin 
mooi te versieren. 
Daar houdt Anouk erg van en 
ze gaat ook altijd zelf de route 
fietsen. Dat vindt ze niet eng! 
Want ook fietsen kan ze al 
helemaal zonder zijwieltjes. 
Ongelofelijk hoor. Ze komt 
wel eens met de fiets naar 
Oers zegt ze. 
 
Met Halloween helpen  
6 kleinkinderen mee om opa 
en oma’s tuin mooi te 
versieren met tekeningen en 
pompoentjes. 
 
Ook zit Anouk al bij zwemles 
in badje 1 van den Ekkerman. 
Verder is zij een heel grote 
fan van K3. Ze heeft zelfs een 
dekbed van K3 en is al een 
keer naar een concert 
geweest van hun. Dan ben je 
wel een echte fan vind ik. 
Ook heeft ze een mooie 

haarband van K3. Anouk vindt Mama Se en bij de 
Politie het leukste. Ze kan alle liedjes al goed 
meezingen en ook meedansen. 
Natuurlijk wil ik ook weten wat Anouk graag eet…En 
dat is frietjes, het liefste van die gele! Haha die vind 
ik ook het aller lekkerst Anouk. En de mama en 
papa van Anouk kunnen heel goed frietjes bakken 
met frikadellen erbij. 
 
Als Anouk nog een wens zou mogen doen dan wil ze 
graag een discobal, zodat ze lekker op haar 
kamertje kan feesten. 
Dat lijkt mij ook wel erg leuk. 
Bel me maar op als je je eerste feestje geeft en dan 
kom ik wel meedansen op K3! 
 
Anouk hartelijk gefeliciteerd met je prijs en koop er 
maar iets leuks voor. 
Oma tuin, bedankt voor de koffie en alvast een heel 
erg gezellige Halloween gewenst! 

Deze keer alweer een winnaar van de kleurplaat. 
Ze heet Anouk van Bree en woont niet in Oerle, 
maar in Veldhoven. Dus misschien kennen de 
meeste kinderen haar niet. Maar waarschijnlijk 
kennen jullie wel de opa en oma van Anouk. Dat zijn 
Martien en Lies van Bree uit de A.P de Bontstraat. Je 
weet wel…. die zoveel pompoenen hebben altijd met 
Halloween en die zoveel regelen voor Halloween in 
Oers. 
Anouk komt vaak bij haar opa en oma op bezoek en 
dan kleurt ze vaak de kleurplaat uit de Koers van 
Oers. En dat kan ze enorm netjes, daarom is Anouk 
deze maand onze winnaar is van de kleurwedstrijd. 
 
Als ik de opa en oma van 
Anouk bel om te vertellen 
dat Anouk gewonnen heeft, 
blijkt dat Anouk die zelfde 
dag nog bij hun op bezoek 
zou komen. 
Want Anouk had een 
studiedag en daarom mocht 
ze fijn komen spelen bij opa 
en oma Tuin zoals ze hun 
altijd noemt. 
Anouk is bijna 5 jaar en 
heeft een broertje van  
7 jaar die Martijn heet. Haar 
mama heet Desiree en haar 
vader heet Peter. Ze woont 
in de Abtstraat 11 in 
Veldhoven. 
Anouk zat lekker te kleuren 
toen ik op bezoek kwam. 
Dat is dus echt een hobby 
van haar! Ze kleurt het liefst 
de hele dag en dat kun je 
wel zien, want ze kan het 
echt heel erg mooi binnen de 
lijntjes en met heel veel 
kleurtjes. 
Anouk zit in Veldhoven op school bij Basisschool  
‘Op Dreef’. Ze heeft 2 juffen. Die heten Annelies en 
Marie-José. 
Het zijn heel lieve juffen vindt Anouk en ze gaat 
graag naar school toe. Het leukste om te doen vindt 
ze de weektaakjes. 
Ze is nu een clown aan het knutselen die zijn armen 
en benen kan bewegen. Misschien kun je zelf een 
heks maken nog een keer en die met Halloween bij 
opa en oma Tuin voor het raam hangen. 
Brrrrrrr …wat zal iedereen dan schrikken. 
Anouk heeft veel vriendinnetjes:Isabel, Jude en 
Meike vindt ze heel lief en aardig. Op de camping 
deze zomer in Garderen had ze nog veel meer 
vriendinnetjes, maar hun namen weet ze niet meer. 
Naast kleuren heeft Anouk nog een grote hobby en 
dat is logeren bij opa en oma Tuin, Martien en Lies 
van Bree. Ze mag dan op de logeerkamer slapen en 
is altijd heel vroeg wakker. Ze zet graag koffie voor 
opa met alle kannetjes die voor het raam van oma 
staan. Anouk kan al zelf naar oma en opa ‘Tuin’ 
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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 29 november 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 November 2010’ en druk de pagina af. 
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Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 
 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 

Agenda 2010 
November  
20 BIO: 19.00u Casinoavond (C+D jeugd) bij 

BIO clubhuis 

24 KVO: Sinterklaas avond 
25 Ophalen plastic afval 
27 Oud papier ophalen 
29 KVB: Sinterklaasviering  
  
December  
1 BIO: zwarte pietentraining E+F-jeugd 

8 Vergadering Wijkplatform Oerle 
13 KVB: Doe-avond kerst  

15 KVO: Kerstviering  

18 Oud papier ophalen (v.a. 13.00 uur) 

20 KVB: Kerstviering  
30 TCO: Activiteitenmiddag 

21 Intocht Sinterklaas in Oerle 

3 Sinterklaas op bezoek bij St. Jan Baptist 

15 KBO: Kerstviering met de Zonnebloem 

18 Chant’Oers concert met TNT-Harmonie.  
(Gasterij de Harmonie,  
 Hoogstraat 310 in Eindhoven) 

13 Evaluatieavond Pompoenenplezier; 
20.00 uur in d’Ouw School 

De volgende kopijdatum is 
29 november 2010 

Agenda 2011 
Januari  
4 BIO; mixtoernooi voor de gehele jeugd om 

14.15u in D’n Ekkerman 
8 Open Sportdag in Sportcentrum  

De Atalanta, Heikant. 
15 t/m 30 Actie Kerkbalans 
29 Presentatieviering Eerste Communicanten 
30 TCO: Dagje in de sneeuw 
  
Februari  
10 BIO: valentijnsharten inpakken (A-B 

jeugd) 
11 BIO: valentijnsharten verkopen 
  
Maart  
11 TCO: Voorjaarsactiviteit 
  
April  
3 TCO: Braderie 
  
Mei  
14 TCO: Feestavond 
22 Gilde St. Jan Babtist:  

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

(Hemelvaartsdag) 
  
Juli  
2 + 3 TCO: Tieners4Tieners weekend 
  
Augustus  
18 t/m 21 TCO: Bivak 
28 TCO: Afsluitingsfeest 
  
Oktober  
15 TCO: Pretpark 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 



Foto’s gemaakt door Willem Binnendijk. Meer foto’s op http://www.willembinnendijk.nl 


