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Kangoeroe Klub BIO 

Op zaterdag 4 oktober was de eerste officiële 
training van de Kangoeroe Klub! 
BIO is een nieuw initiatief begonnen. Meiden 
van 3 en 4 jaar kunnen nu al kennismaken met 
de sport waar we allemaal zo dol op zijn: 
korfbal! En wat zijn we goed begonnen!  
Een hele zenuwachtige groep van 10 meiden 
van 3 en 4 jaar verzamelden zich 's ochtends 
op het korfbalveld. Onder leiding van Carlijn 
de Kort zijn ze met de beginselen van korfbal 
aan het oefenen gegaan.  

Ze begonnen met tikkertje. Dat was nog wel even 
wennen, hoor. Maar door al dat rennen ging de 
spanning er bij de meesten toch wel af. 
Daarna gingen ze oefenen met gooien naar de korf. 
Deze stond nog lekker laag, zodat de meiden goed 
konden wennen. Ook werd er al flink geoefend met 
gooien en vangen. Knap hoor!  

Vervolgens wat estafette-rondjes; rennen met de 
bal, het wegbrengen en halen van tennisballen, 
kikkersprongen en favoriet was toch wel het samen 
hand in hand-rennen! Wat een lol! 
Even een bekertje ranja tussendoor, want van al 
dat rennen krijg je wel dorst! 
Nog geoefend met rennen en stoppen en heel goed 
luisteren naar wat de trainster zei wat je moest 
doen!  

En natuurlijk ook nog even op de hoge korf 
geschoten, maar dat was toch nog wel erg moeilijk. 
Al waren er toch wel wat meiden die behoorlijk in 
de buurt van de korf kwamen!  

Wat was het een geslaagde eerste training! De 
meiden waren superenthousiast en er zitten wat 
talentjes tussen hoor! 
Volgende maand weer! 
Bedankt Carlijn! (en alle moeders die geholpen 
hebben natuurlijk ook!) 
 
De Kangoeroe Klub traint 1 keer per maand en 
is voor meisjes van 3 t/m 6 jaar, als 
voorbereiding op het korfballen en natuurlijk 
om te kijken of het iets voor uw dochter is. U 
kunt uw dochter aanmelden via 
bio.oerle@knkv.nl. 
Graag naam en geboortedatum vermelden.  
 
Groetjes, Yvonne 

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Redactie 
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy, 
Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,  
Annie van der Velden - van Vlerken,  
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel, 
Janine Zwerink- Nijlunsing. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij de Rabobank in Oerle en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 
 
Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd). 
 
Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  ( 112 
Geen spoed, toch politie  ( 0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253 33 33 
 
Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258 44 44 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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2 02-02-2015  8 (18-02-2015) 

3 02-03-2015  12 (18-03-2015) 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

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

Bedankje 

Wij willen via deze weg alle 
vrijwilligers en 
ondersteuners van  
"Stichting Nieuwe Levenskracht" ontzettend 
bedanken voor de aangeboden reis met ons gezin. 
We zijn samen een lang weekend naar Lissabon 
gegaan en hebben dit als een enorm lichtpunt 
ervaren. 
 
Dré, Wilma, Bart, Marije en Willem Jonkers 

Busbedevaart naar Lourdes 

9-daagse busbedevaart naar Lourdes 
juni 2015. 

De busbedevaart naar Lourdes in september was 
weer heel bijzonder. Er namen 52 pelgrims deel uit 
de Kempen en uit Raalte. Onlangs is besloten in 
2015 in samenwerking met de N.L.Z (Nederlandse 
Lourdesbedevaart voor Zieken) bij voldoende 
belangstelling weer een 9-daagse busbedevaart te 
organiseren van maandag 1 t/m dinsdag 9 juni. 
 
Het is nog ver vooruit, maar misschien weet u nu al 
of u interesse heeft. Misschien zijn er familieleden, 
vrienden, kennissen die deze mooie reis mee willen 
maken. Voor verdere informatie of evt. aanmelden 
kunt u contact opnemen met: Jos van der Heijden  
( 0499 – 373779 / 06-18618903 of  
Pastoor A. Verschure (040 - 2051575. 
U kunt ook een mailtje sturen naar 
vwkn.lourdes@gmail.com 

KBO Filmavond - deel 1 

FILMAVOND maandag 1 december a.s. 
Aanvang 19.30 uur in d’Ouw School 
 
Gerrit Vekemans vierde in 1993 zijn 50-jarig 
priesterjubileum. Ter gelegenheid van dit feestelijk 
moment wordt hem op 26-27 oktober 1993 een 
theatervoorstelling aangeboden met als titel  
“Met dank aan den Engelbewaarder”. Van deze ruim 
3 uur durende voorstelling over het leven van  
Gerrit Vekemans is een video opname gemaakt . 
Vanwege de lange tijdsduur wordt de video in twee 
gedeelten vertoond. 
 
Maandag 1 december:  
“Met dank aan den Engelbewaarder” - deel 1 
 
Deel 2 van deze theater voorstelling wordt vertoond 
op maandag 5 januari 2015. 
 
In 2015 zijn de volgende filmavonden gepland: 
maandag 5 januari, maandag 2 februari en maandag 
2 maart. 
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Oersmakelijk 

Deze keer het recept van Lenny Reiningh. 

Spaanse aardappelomelet (6 personen) 
 
Ingrediënten: 
Voor 6 personen 
900g aardappelen, gekookt 
6 eieren 
6 stuks eiwit 
1 eetlepel olijfolie 
1 theelepel paprikapoeder 
1 ui, fijngesneden 
 
Materialen: 
Antiaanbakpan 
 
Bereiden (tijd: 30min) 
Breng water aan de kook en kook de aardappelen  
5 min tot ze halfgaar zijn. Giet ze af en houd ze 
apart. Klop ondertussen de eieren en eiwit in een 
kom. Voeg paprikapoeder toe en breng alles op 
smaak met peper en zout.  
Verhit de olie in de antiaanbakpan op gemiddeld 
vuur. Voeg de uien en aardappelen toe en bak al 
roerend gedurende 10 min of totdat het geheel 
goudbruin is 
Voeg het aardappelmengsel toe aan het eiermengsel 
en meng alles goed door elkaar.  
Verwarm de bakpan nogmaals op gemiddeld vuur. 
Doe het mengsel in de pan en bak het 2 tot 3 min. 
Draai de omelet om en bak deze 2 tot 3 min. 
Verdeel over 6 porties en serveer. 
 
Dit recept is zeer eenvoudig en snel te bereiden. Ik 
heb 2 kinderen van 11 en 9 jaar. Zij zijn dol op dit 
soort gerechten vanwege de zachte smaak van de 
ingrediënten. Het is erg fijn om diverse van dit 
soort gerechten achter de hand te hebben voor 
momenten dat je weinig tijd hebt en toch iets 
voedzaams op tafel wilt zetten. Ik heb het nog 
nooit geprobeerd maar het lijkt me ook heerlijk 
om dit gerecht als lunch mee te nemen. 
 
Ik geef de pollepel door aan Kay Peters, Feit 2. 

‘Samen muzikaal’ is de titel van een uniek 240-
jarig muzikaal jubileum. En met samen 
muzikaal bedoelen we twee harmonieën, een 
blaaskapel en een koor! 

Iedere aan ‘Samen muzikaal’ meewerkende 
vereniging heeft in 2014 een jubileum te vieren. De 
oudste is het Veldhovens Muziekkorps dat dit jaar 
haar 120-jarig bestaan viert terwijl Harmonie Sub 
Umbra maar liefst 80 jaar oud is. De Verrekesbloas 
met haar 25 jaren en Gemengde Zangvereniging 
Chant’Oers, dat dit jaar haar 15-jarige jubileum 
beleeft, zijn dan ook de relatieve jonkies in dit 
gezelschap. 

In het kader van het 
Veldhovense thema 
‘Samensmelten’ heeft 
Sub Umbra het initiatief 
genomen tot dit 
muzikale evenement in 
Theater de Schalm. Het 
is dan ook bijzonder 
geslaagd te noemen dat 
vanuit Meerveldhoven, 
Veldhoven-dorp en 
Oerle aan dit thema 
vorm wordt gegeven 
door de handen 
muzikaal ineen te 
slaan. 

Samen met de andere jubilarissen schotelen wij u 
een smakelijke muzikale mengelmoes voor. Van een 
licht klassieke openingsouverture gaan we, via een 
populair musicalnummer en een Brabantse 
meezinger, naar een aanstekelijke Franse medley 
waarbij instrumentale, vocale en gecombineerde 
uitvoeringen elkaar zullen afwisselen. 

Wij nodigen u dan ook van harte uit om samen met 
ons op zondag 16 november a.s. van 14.00 tot circa 
16.15 uur muzikaal te komen genieten in Theater de 
Schalm. U kunt luisteren, kijken en enthousiast 
meezingen en na het concert in de foyer nog 
napraten onder het genot van drank en klank. 

Kaarten à € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor 
kinderen t/m 12 jaar kunt u bestellen op 
www.subumbra.nl of via de leden van de 
verenigingen. Kaarten zijn tevens verkrijgbaar aan 
de kassa van Theater de Schalm.  

Samen muzikaal 
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Overpeinzingen 

Sinterklaas hoe moet dat nu eigenlijk met ons? 
 
Hoe bedoel je Piet? 
 
Nou ik bedoel als we straks naar 
Nederland gaan.  
Ik heb gehoord dat daar een 
heleboel mensen geen Zwarte 
Pieten meer willen hebben. Maar 
wij zijn hier allemaal zwart Sinterklaas. Het zal toch 
niet zo zijn dat we ons straks allemaal wit moeten 
gaan schminken?  
De kinderen in Nederland zullen dat allemaal meteen 
door hebben toch. Dat zijn echt geen domme 
kinderen daar hoor.  
En stel je voor Sinterklaas, een volgende keer willen 
de mensen daar misschien wel dat U niet meer wit 
ziet!  
Ik begrijp die mensen niet Sinterklaas, want we zijn 
al zolang zwart hè, dat kan toch zomaar niet anders 
worden! 
 
Piet jongen, ja … ik heb er iets van gehoord en heel 
eerlijk gezegd begrijp ik het ook allemaal niet zo 
goed.  
Ik kom al zolang met mijn zwarte Pieten in 
Nederland en nog nooit is er een probleem van 
gemaakt, dus waarom het nu ineens zo moet … dat 
weet ik echt niet hoor. 
Niet dat het mij nu iets uitmaakt welke kleur mijn 
Pieten hebben, want alle kleuren Pieten zijn me even 
lief. En weet je … de kleur is natuurlijk helemaal niet 
het belangrijkste hè.  
Jullie Pieten moeten op de daken kunnen klimmen, 
door de schoorstenen gaan en kadootjes brengen 
voor alle brave kindertjes. En brave kindertjes zijn 
er veel in Nederland, kijk maar eens in dat grote 
dikke boek van mij. 

En weet je Piet, het is mij juist 
opgevallen dat er zoveel zwarte 
Pieten bijzonder goed zijn in het 
beklimmen van daken en het 
door de schoorstenen zakken. 
En trouwens wanneer jullie een andere kleur zouden 
hebben dan werden jullie wel zwart van het roet in 
de schoorstenen hè! 
Bovendien vinden de kindertjes het ook altijd leuk 
wanneer jullie handstandjes maken en koprollen en 
al die andere leuke dingen die jullie kunnen en ook 
altijd doen. 
En met jullie mooie pakken zien jullie er ook altijd 
prachtig uit.  
 
Dus Sinterklaas, ik hoef niet tegen alle andere 
Pieten te zeggen dat ze hun gezichten wit moeten 
gaan maken of zo? 
Zou trouwens ook best een probleem geweest zijn 
hè. Weet u nog Sinterklaas dat we een paar jaar 
geleden met het probleem gezeten hebben toen uw 
trouwe schimmel Amigo zo ziek geworden was dat 
hij niet mee kon naar Nederland.  
We hebben toen dat zwarte paard, dat zo goed 
daken kon lopen, wit gemaakt. En in de regen toen 
… ging al het wit er weer af.  
Dat zou bij ons Pieten ook zomaar kunnen gebeuren 
hè Sinterklaas!  
Dus ik ben heel blij dat wij tenminste van U gewoon 
ons zelf mogen blijven. 
En ik weet bijna wel zeker dat de kindertjes in 
Nederland blij zullen zijn als ze ons als de oude 
vertrouwde zwarte Pieten bij U zullen zien hè. 
 
Natuurlijk is dat zo Piet, maar weet je … wanneer er 
Pieten zijn die er deze keer anders uit willen gaan 
zien … dan moet je je daar niet druk om maken hè. 
Het is tenslotte een feest voor de kinderen en als de 
kinderen er geen moeite mee hebben dan is het mij 
allemaal goed hoor Piet.  
Zolang het Sinterklaasfeest maar doorgaat, want 
stel je voor wanneer dat kinderfeest helemaal 
afgeschaft zou gaan worden. Dat zou pas 
verschrikkelijk erg zijn! 
 
 
Voor alle kinderen, mama’s en papa’s, opa’s en 
oma’s … een heel fijn Sinterklaasfeest. 
Thea. 
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dpgveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dpgveldhoven.nl 

Wedstrijdprogramma BIO 

Wedstrijdprogramma BIO 1 en 2 
16 nov 10.00u ROKA 1 - BIO 1 
 Sporthal de Schans in Reuver 
 14.30u Olympia 2 – BIO 2 
 Sporthal de Schop in Asten 

23 nov 12.40u BIO 1 – NECA 1 
 Sporthal den Ekkerman 
 11.20u BIO 2 – de Horst 2 
 Sporthal den Ekkerman 

30 nov 11.45u de Treffers 1 – BIO 1 
 Sporthal de Kubus in Deurne 
 14.15u De Merels 2 – BIO 2 
 Sporthal de Berkel in Horst 

7 dec 17.10u BIO 1 – Vessem 1 
 Sporthal de Kempen Campus 
 15.50u BIO 2 – Stormvogels 2 
 Sporthal de Kempen Campus 

14 dec 12.40u BIO 1 – DOS 1 
 Sporthal de Kempen Campus 
 11.20u BIO 2 – VVO 2 
 Sporthal de Kempen Campus 

21 dec 19.30u Nijnsel 1 – BIO 1 
 Sporthal de Streepen in St Oedenrode 
 13.10u Celeritas 2 – BIO 2  
 Sporthal Dioscuren in Schijndel 

11 jan 11.20u Rietvogels 1 - BIO 1  
 Sporthal de Kemphaan in Riethoven 
 10.25u SVOC 2 – BIO 2 
 Sporthal de Wetteling in Venray 

18 jan 19.15u BIO 1 – ROKA 1  
 Sporthal den Ekkerman 
 18.00u BIO 2 – Olympia 
 Sporthal den Ekkerman 

25 jan 12.30u NECA 1 – BIO 1 
 Sporthal Eureka in Hapert 
 11.00u de Horst 2 – BIO 2 
 Sporthal de Passelegt in Overasselt 

1 febr 17.40u BIO 1 – de Treffers 1 
 Sporthal de Atalanta 
 16.20u BIO 2 – de Merels 2 
 Sporthal de Atalanta 

8 febr 15.00u Vessem 1 – BIO 1 
 Sporthal de Kraanvogel in Eersel 
 13.30u Stormvogels 2 – BIO 2 
 Sporthal de Stap in Luijksgestel 

1 mrt 16.00u DOS 1 – BIO 1 
 Sporthal de Schop in Asten 
 15.15u VVO 2 – BIO 2 
 Sporthal Eureka in Hapert 

8 mrt 12.40u BIO 1 – Nijnsel 1 
 Sporthal den Ekkerman 
 11.20u BIO 2 – Celeritas 2 
 Sporthal den Ekkerman 
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Fietsenmaker nodig? 
Bel Bert van Eeten ( 06 21 84 81 65 en 

de mobiele fietsenmaker komt naar u toe. 
Op afspraak: 

bij u aan huis, op het werk of wanneer het u uit komt 
of 

iedere vrijdag van 13.00 uur tot 14.30 uur 
op het marktplein in Oerle. 

Dat is nou service. 

Tweewielerservice Bert van Eeten 
www.fietsned.nl 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Zaterdag 15 november: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor R. Franken (The Unity) 
 
Zaterdag 22 november: géén viering, zondag in de 

H. Lambertuskerk om 11.00 uur. 
 
Zaterdag 29 november: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
 
Zaterdag 6 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus) 
 
Zaterdag 13 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor R. Franken 
 
 
Nood of alarmnummer van de pastores:  
06 – 10 47 52 26 
Voor een ziekenzalving of overlijden wordt u 
verzocht het noodnummer van de parochie te 
gebruiken. Ook de uitvaartondernemers zijn hiervan 
op de hoogte. 
 
 
Dinsdag = Eucharistieviering 
Elke dinsdagmorgen is er om 9.00 uur een 
eucharistieviering. In de koude maanden wordt 
uitgeweken naar de sacristie. Na afloop is er koffie 
in het kerkwijkcentrum/sacristie. Bij een uitvaart op 
die dag gaat wél de Eucharistieviering door, maar is 
het kerkwijkcentrum is gesloten!! 
 
 

Toekomst van de kerkgebouwen 
Het gezamenlijk advies van het parochiebestuur en 
het pastorale team over de toekomst van de 
kerkgebouwen is door het bisdom niet ontvankelijk 
verklaard. Het kerkbezoek en de exploitatie van de 
kerken in ons bisdom en ook in onze parochie zijn 
zodanig, dat elk voorstel tot verruiming niet wordt 
gehonoreerd. De komende tijd beraden het 
parochiebestuur en het pastorale team zich opnieuw 
over de situatie. We houden u op de hoogte. 
 
Hoogfeest Christus Koning: zondag  
23 november 11.00 uur in de Lambertuskerk 
De laatste viering van het kerkelijke jaar, voor het 
nieuwe jaar met de Advent begint, is het feest van 
Christus Koning en dus ook het feest van onze 
parochie. Dit feest vieren wij op zondag  
23 november om 11 uur in de H. Lambertuskerk met 
een koor samengesteld uit zangers van alle 
kerkwijken, met onze vier priesters, met een 
kinderwoorddienst. Er is op zaterdagavond géén 
viering in onze kerk en op zondag niet in de andere 
kerken. 
 
Pr. Willem Alexanderband 
Op zondag 14 december van 14.00 – 16.00 uur is het 
kerstconcert van de Pr. Willem Alexanderband. 
U bent welkom om deze enthousiaste muzikanten te 
beluisteren en aan te moedigen. 
 
Harmonie St. Cecilia 
Op zondag 21 december is om 14.00 uur weer het 
jaarlijkse kerstconcert van de harmonie in de kerk 
gepland. Velen raken door deze fantastische klanken 
alvast in de kerstsfeer. Het klinkt prima in onze kerk!  
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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

Parochieberichten: 
Pastores: 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78 78 923 b.g.g. ( 040 - 253 22 26 
Pater S.R. Malaka, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 – 205 13 50 b.g.g. ( 040 - 253 22 26 
 
KerkWijkCentrum:  
open op dinsdag van 9.30 – 12.00 uur.  
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA, ( 040 – 205 12 02 
e-mail: 
st.jandedoperkerk@christuskoningveldhoven.nl 
 
Melding van overlijden: 06 – 10 47 52 26 

Opgeven van misintenties, huwelijk of 
jubileum:  
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 op bovenstaand adres t/m iedere 
laatste maandag van de maand  
(per intentie € 10,-).  
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden 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.christuskoningveldhoven.nl 

Communie voor zieken 
Iedere 1e vrijdag van de maand bestaat de 
mogelijkheid voor ouderen of zieken, die niet meer 
naar de kerk kunnen komen, om thuis de  
H. Communie te ontvangen. U kunt hiervoor 
telefonisch een afspraak maken met  
Pater Malaka, tel: 205 13 50. 
 
Mededelingenblad 
Achter in de kerk vindt u vanaf iedere 1e zaterdag 
van de maand het Mededelingenblad met de 
misintenties en overige informatie. U kunt dit ook 
aanvragen via 
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl  
Kijk ook eens op de website van de parochie: 
www.christuskoningveldhoven.nl  

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen,etc beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond. 
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl. 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto’s wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans! 
 
De oplossing van Crypto 12 was:  
1.  GBV 
2.  HArmonie 
3.  BooNberg 
4.  BokKenrijders 
5.  Grote Aard 
6.  OrAnjemarkt 
7.  De BonT 
8. WijnHoven 
9. KOlbouw 
10. DorpsVisie 
11. StemErdink 
12. BinNendijk 
 
Familienaam: Van Kaathoven 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn:  
Sjaan van Beers, Familie van den Boomen,  
Mieke van Campen, Annie Eliéns, Jo ten Have,  
B. Hospel, Lotte van Kuijk, Gerry van der Mierden, 
Thea Peters, Zus Sanders, Annie Stemerdink. 

 

1. De man van Cynthia is een vriend zonder 
kamer (3) 

2. Maria van de school is anders een lieve vent (9) 
3. Jonge Oerse leraar die bijna 60 is (2) 
4. Bloemen(actie) van de harmonie waar muziek 

uit komt (6) 
5. Geen droge 60 minuten met het IVN (6) 
6. Wordt de KI een medisch middelpunt (11) 
 
Succes met de crypto. 

Crypto Oers, puzzel 13 

1               

2                     

3              

4                  

5                  

6                       
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

KOM!  Kunst Om Molen 

Kerstwandeling vol kunst: KOM!  
Kunst Om Molen in Veldhoven  
25-12-2014 t/m 4-01-2015 
 
Kom genieten van kunst in de buitenlucht. Dat kan 
tussen Kerst en Nieuw in Oerle, Veldhoven. KOM! 
staat voor Kunst Om Molen. Het is een 
traditiegetrouwe kerstwandeling vol kunst. Ook 
binnen, in de ateliers van de kunstenaars, zijn veel 
sculpturen en schilderijen te zien. Aan het 
wandeltraject zijn drie locaties verbonden. De Oerse 
molen fungeert als baken, spil en rustpunt. Het is 
een mooie wandeling met prikkelende kunst, midden 
in de natuur in het winterse buitengebied. KOM! 
naar Oerle en verwonder.  

Drie locaties vol kunst 
KOM! is een bundeling van drie locaties: Atelier Els 
Börger, Atelier Le Vent des Forêts en Atelier 
Hoogeind Keramiek. Maar liefst 21 kunstenaars 
tonen in KOM! een diversiteit aan kunst. 

Vaaggrond 
Een kunstinitiatief van Atelier Els Börger is 
Vaaggrond. Vaaggrond is de naam van ‘hét Museum 
zonder Muren’. Maar liefst 17 kunstenaars spelen 
met hun werk in op het buitengebied. Zij leggen een 
verband tussen heden & verleden en cultuur & 
natuur. Alle kunstenaars werken vanuit een 
vragende werkhouding. Het zijn mensen waarvan 
wij later zullen zeggen, dat zij met elkaar boeiend 
en baanbrekend werk hebben verricht. Als die 
hedendaagse aanzet uw belangstelling heeft, hoe 
kan het dan dat u nog nooit bij Vaaggrond bent 
geweest? 
 
Meer informatie: Vaaggrond.nl.  
Adres: Kleine Vliet 1d, Veldhoven (Oerle).  
Er is geen entree. Kunstenaars geloven dat u 
achteraf heel goed zelf kunt bepalen wat u voor een 
bezoek aan hún museum over heeft. Dagelijks 
rondleiding om 11.30/13.00/15.00 uur. 
 
Atelier Le Vent des Forêts biedt sculpturen en 
schilderijen van Guus en Riek Wouters.  
Zij exposeren in hun atelier. Daarnaast vindt u werk 
in het omliggende bos. In dit bos ziet u mooie 
waterpartijen. Hier gaan kunst en frisse lucht écht 
een natuurlijke onderlinge verbintenis aan. Gratis 
toegang. Voor meer informatie: Riekenguus.nl. 
Adres: Kerkheide 4, Wintelre. 
 
Atelier Hoogeind Keramiek een galerie met 
keramisch werk van Jeske Snoeren. Bij Jeske gaat 
abstracte kunst langzamerhand de boventoon 
voeren. Ze experimenteert en is op zoek naar 
nieuwe vormen. De ontdekkingstocht, waarbij het 
materiaal zich gaandeweg in haar handen vormt, is 
nog niet ten einde. Inmiddels heeft zij nominaties en 
uitnodigingen tot deelname aan (internationale) 
exposities op haar naam staan. In ieder geval mag 
haar werk waardering oogsten. Informatie: 
Hoogeindkeramiek.webklik.nl.  Hoogeind 24, 
Veldhoven (Oerle). Toegang gratis.  
 
Informatie 
KOM! Kunst Om Molen is open van 25 december 
2014 t/m 4 januari 2015. Iedere dag tussen 11.00 
en 17.00 uur. Let op, de openingstijden van de 
verschillende locaties sluiten niet volledig op elkaar 
aan. Bij alle locaties is de wandeling KOM! gratis 
verkrijgbaar of te downloaden via Oerle.info. 
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Het interview 

“We runnen samen het bedrijf” 
De website is in de lucht, en de flyers zijn 
gedrukt. Carla ten Have (33) is aan het 
Hoogeind 28 gestart met zorgboerderij  
d’n Oerse Have. Mensen met een 
arbeidshandicap en de kwetsbare burger 
vinden er als hulpboer een waardevolle 
dagtaak in een natuurlijke omgeving. 
Door Ad Adriaans 

Carla heeft een jarenlange ervaring in de 
gehandicaptenzorg. “Ik werk sinds 2003 als 
activiteitenbegeleidster voor SWZ Zorg in Eindhoven 
met cliënten met een lichamelijke handicap of niet-
aangeboren-hersenletsel.” Als klein meisje hielp ze 
haar vader op het varkensbedrijf. “Ik was altijd bij 
mijn vader en verzamelde van alles. De 
gecoupeerde varkensstaartjes stopte ik in de zak 
van mijn overall. Als er iets nieuws geboren werd, 
bijvoorbeeld een biggetje, dan moest dat mee naar 
school. Het werken met dieren spreekt mij aan, alle 
voorkomende werkzaamheden pak ik op.”  

Paardenboxen 
Eerst had de familie Ten Have een zeugenbedrijf. 
Ten gevolge van de varkenspest maakten de 
varkens in 1998 plaats voor een paardenpension. 
“Eigenlijk wilden we een caravanstalling beginnen 
omdat de vlakbij gelegen camping ’t Vlutterke toen 
nog bestond. Er kwam toevallig in die periode 
iemand vragen of hij bij ons een paard kon stallen. 
We hebben toen in de schuur enkele paardenboxen 
gemaakt en we startten met twee paarden. Dat 
werden er al snel vier en gaandeweg kwamen er 
steeds meer. Ook de varkensstallen werden 
omgebouwd tot paardenverblijf. We hebben nooit 
reclame hoeven te maken voor ons bedrijf Stal ten 
Have”, vertelt moeder Jo. Met 28 paarden is er 
momenteel geen plaatsje meer vrij. Vijf paarden zijn 
van de familie. 

Heslie 
Carla: “Toen ik een jaar of twintig was, ben ik met 
paardrijden begonnen. Ik ben lid van rijvereniging 
St. Jan, maar ik rij geen wedstrijden. Zelf heb ik 
twee paarden, Thomas en Heslie. Heslie is 26 jaar. 
Ook heb ik een hond: labrador Morris.” Het idee van 
een zorgboerderij ontstond zo’n zes jaar geleden. 
“Toen startte ik op de zaterdagen om mensen met 
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking de 
kans te bieden hun hobby hier uit te oefenen. Heslie 
zet ik dan in voor het aangepast paardrijden. Ook de 
verzorging van het paard is belangrijk voor de cliënt. 
Voor zover ze het zelf kunnen, genieten ze ook van 
het poetsen van het paard, het uitkrabben van de 
hoeven en het opzadelen. Gemiddeld blijft er dan 
een half uur over om het paard te berijden. Soms 
willen ze met de kar weg, dan doen we dan ook.”  

Hulpboeren 
Het pension heeft dus een centrale plaats op de 
zorgboerderij. Bij het bepalen van de 
werkzaamheden voor de cliënten komt haar ervaring 
als activiteitenbegeleidster Carla goed van pas. “De 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de zorgvraag. 
Welke cliënt kan ik wat laten doen. De hulpboeren 
kunnen hier de paarden verzorgen en de stallen 
uitdoen, maar paardrijden maakt evengoed deel uit 
van de zorgboerderij. Ook snoeiwerkzaamheden en 
het verzorgen van de lunch behoren tot de 
mogelijkheden. De nadruk ligt op het arbeidsmatige, 
maar ze hoeven niet altijd te werken als ze hier zijn. 
De gezelligheid en de sfeer eromheen zijn ook 
belangrijk.”  
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

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

Graag tot ziens bij 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Houtwerkplaats 
Om meer diversiteit in de activiteiten te bieden, 
heeft Carla nog enkele plannen. “Op de planning 
staan nog de aanleg van een moes- en siertuin en 
de komst van een houtwerkplaats. Hiervoor moet de 
schuur worden uitgebreid. In de werkplaats zullen 
producten worden gemaakt die gericht zijn op dieren 
en de natuur, zoals vogelhuisjes en insectenhotels. 
Indien nodig zoek ik hiervoor afnemers.” D’n Oerse 
Have wil de hulpboeren de kans bieden om mee te 
doen. “We vervangen de reguliere arbeid voor de 
mensen zodat ze zich nuttig blijven voelen. Ze zijn 
niet minder door hun beperking, ze kunnen gewoon 
meedoen met alle voorkomende werkzaamheden op 
de boerderij. Naast de dagelijkse leiding werk ik zelf 
ook mee, de opzet is dat we samen het bedrijf 
runnen.”  

Reclame maken 
Inmiddels is zorgboerderij d’n Oerse Have 
aangesloten bij de Stichting Samenwerkende 
Zorgboeren Zuid (SZZ). Via de SZZ kan Carla het 
kwaliteitskeurmerk behalen. Nu is het tijd om 
reclame te maken. De website en de flyers zijn 
klaar. Inmiddels adverteerde de zorgboerderij ook al 
in een zorgkrant die verspreid is in Bergeijk en 
Eersel. Naast haar werk als activiteitenbegeleidster 
en de opstart van de zorgboerderij vindt Carla ook 
nog wekelijks tijd voor een meisje met het 
syndroom van Down. “Al vijftien jaar ga ik op 
maandagavond op pad met haar. Ik ben begonnen 
als oppas, later ging ik met haar naar Helmond waar 
ze bijles kreeg in rekenen. Tegenwoordig bezoek ik 
met haar een musicalclub in Helmond.”  

Hulpboeren met een indicatie Zorg In Natura (ZIN) 
en Persoonsgebonden Budget (PGB) kunnen op 
zorgboerderij d’n Oerse Have terecht. 
www.oersehave.nl. 

Bijeenkomst inbraakpreventie 

De KBO Kring Veldhoven en de PGVE Veldhoven e.o. 
organiseren een informatiebijeenkomst voor al de 
senioren uit Veldhoven. 
 
Deze wordt gehouden op 19 november 2014  
in het ontmoetingscentrum D’n Bond 
Rapportstraat 29 Veldhoven-Dorp.  
De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt  
om 15.30 uur. 
 
De Wijkagenten van Veldhoven-Dorp en  
Zonderwijk/t’Look verzorgen de bijeenkomst, die als 
onderwerp heeft: 
 
inbraak preventie en babbeltrucs  
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

TCO verslagje 

Phantasialand 12 oktober 2014 
 
Vandaag gingen we met TCO naar Phantasialand 
vlakbij Keulen. ’s Morgens vertrokken we om 8 uur 
en na ruim 2 uur in de bus te hebben gezeten 
kwamen we in het park. De grootste attracties van 
het park waren de ‘Black Mamba’ en de ‘Chiapas’. Ik 
heb heel erg van deze dag genoten en de rest denk 
ik ook!  
 
Max van Amelsfort 

Stichting

Even kijken 
waar we 

allemaal nog 
in willen. 

Tijd voor een 
break en wat 

lekkers. 

De reis naar 
Phantasialand 
is begonnen. 

De Oerse 
tieners 

vermaken 
zich prima! 

(en de 
begeleiding 

ook!) 
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Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid 
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse 
ondernemers om hun contactgegevens tegen een 
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar 
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.  
 
In de menubalk op de homepage staat een kopje 
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw 
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link 
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle 
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de 
homepage van www.oerle.info.  
 
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site 
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan 
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.  
We betalen hier onder andere de hosting en het 
onderhoud van de website van. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info 
of redactie@koersvanoers.nl 

Oerse bedrijvengids Kerst MEEMEKOAR 

KERST MEEMEKOAR in Oerle 
 
Zaterdag 20 december om 17.00 uur gaat de 
eerste KERST MEEMEKOAR van start. 
Een mooie wandeling die opgeluisterd zal 
worden door diverse ludieke, levende 
Kersttaferelen, uitgebeeld door leden van 
verschillende Oerse verenigingen en 
stichtingen.  
 
 
Het vertrekpunt is bij de Oerse Hoop waar een 
prachtige lichtjes-kerstboom zal verrijzen. Voor de 
wandeling start mag iedere deelnemer een (kerst-)
wens in die boom laten hangen en is er koffie, thee 
en chocolademelk voor iedereen. Vanaf de Oerse 
Hoop voert de tocht naar de kerststal op Zandoers 
waar een klein hapje en een winters drankje te 
verkrijgen zijn. 
 
Vanaf Zandoers lopen we dan binnendoor naar de 
Dommelsche Watermolen en van daar weer terug 
naar Oerle, naar het kerkplein. Op het kerkplein 
brandt dan een lekker vuurtje en kan jong en oud op 
de foto met de Kerstman. Er is muziek aanwezig en 
natuurlijk zijn er ook hier de winterse drankjes en 
wat hapjes verkrijgbaar. 
 
Deelname aan de wandeling is gratis en de diverse 
versnaperingen zullen verkrijgbaar zijn tegen een 
kleine vergoeding. 
 
Graag zien we jullie allemaal op 20 december 
aanstaande! 
 
 
KERST MEEMEKOAR 
Wil Jacobs 
Dirk Goossens 
Maria Veenvliet 
René van der Mierden 
Milja de Jong – Du Puy 
(milja.du.puy@onsbrabantnet.nl) 
 
 
Op initiatief van Dorpsvereniging Oerle wordt, in 
navolging van de zeer geslaagde Kerstmarkt in 
2012, ook in 2014 een activiteit in kerstsfeer 
georganiseerd. Alle inwoners van Oerle - jong en 
oud – zijn dan van harte welkom om vlak voor de 
kerstdagen nog even samen, vóór de drukke 
feestdagen losbarsten, de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar onder de loep te nemen. 
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Bezoek: 
www.vertelclubveldhoven.nl 

Mail naar: 
vertelclubveldhoven@hotmail.com 

Of bel: 
06-28083318 

Geschikt voor alle 

leeftijden en iedere 

gelegenheid.  

voor verhalen door vertelkunstenaars 

Sinterklaas nieuws 

Op zondag 16 november komt de Sint weer 
met zijn Pietermannen een bezoek brengen 
aan Oerle. 
 
De intocht 
De tocht start om 14:00 uur en is als volgt: 
Bosbender - Nieuwe Kerkstraat - Clementinalaan - 
Sint Janstraat - Nieuwe Kerkstraat - Ruiske -  
A.P de Bontstraat - Boonberg - Oude Kerkstraat en 
eindbestemming d’Ouw School. 
Sinterklaas zal buiten de Hinnekers en de Harmonie 
bedanken voor de begeleiding van de route die is 
afgelegd. 
 
Feest 
Om 14:30 starten we in de d’Ouw School met: 

Oers’s got talent 
Heb je iets moois gemaakt voor de Sint?  
Wil je een liedje zingen voor de Sint? 
Wil je de Sint laten zien wat jij kan? 
 
Geef je dan snel op  
want de eerste 10 aanmeldingen 
mogen op het podium bij de Sint komen 
om hun talent te laten zien! 
 
Je kunt je opgeven door een email te sturen naar 
ecjbeckers@gmail.com of bel naar 06- 53372653.  
Vergeet niet bij het opgeven te vermelden wie je 
bent, hoe oud je bent en wat je voor de Sint wilt 
doen. 
 
Iedereen is van harte welkom om de Oerse talentjes 
te zien optreden.  
  

Chocolademunten. 
Zoals jullie wellicht weten vragen wij tijdens de 
intocht een bijdrage voor het in stand houden van 
het geweldig feest voor de kinderen in Oerle. 
In d’Ouw School staat een collectebus waarin u kunt 
doneren. 
  
Want zo’n dorpsfeest is en blijft toch een mooie 
traditie! 
  
Bezoek aan St. Jan Baptist 
Op vrijdag 5 december zal de Sint met zijn Pieten 
een bezoek brengen aan basisschool St. Jan Baptist. 
  
Het Sint Nicolaas Comité wenst iedereen een fijne 
middag dan! 
 
Groetjes van Frank, Emiel, Cindy, Jeanine en 
Mellanie. 
  
 
INSCHRIJVING OERS’S GOT TALENT 
  
Wat moet je vermelden: 
* Wat is je voornaam en achternaam? 
* Wat is je leeftijd? 
* Wat wil je voor de Sint doen:  
 
Mail naar ecjbeckers@gmail.com of  
bel naar 06- 53372653. 
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Brabantse belangengroepen tekenen 
internationale petitie  
“Taming aviation” 
 
De Belangenvereniging Omwonenden 
Welschap (BOW), de actiegroep Geen Vluchten 
Na Elven en het Platform de 10 geboden voor 
Eindhoven Airport (waarin de BOW, BMF, 
politieke partijen en individuele personen) 
hebben de internationale petitie ondertekend 
Taming Aviation  
(http://www.tamingaviation.eu/).  
Deze petitie zal binnenkort worden 
aangeboden aan het Europees Parlement.  
 
De internationale petitie Taming Aviation is het 
resultaat van een burgerbeweging, die gestart is 
door twee omwonenden van het vliegveld van 
Wenen. Mevrouw Heger is advocaat en mevrouw 
Leth is psychiater/geriater en milieugeneeskundige. 
 
Op de website van de petitie worden eisen 
geformuleerd aan het adres van de internationale 
luchtvaart. Een greep hieruit: 
• een absolute en onvoorwaardelijke stop op 

nachtvluchten en acht uur rust 
• een energiebelasting en accijns op 

vliegtuigbrandstof in afwachting van 
onderbrenging van de luchtvaart bij een 
functionerend Emission Trade System 

• afschaffing van uitzonderingsposities inzake 
het betalen van BTW ten gunste van een in 
Europa normaal BTW-tarief 

• Geen stimulerende uitkeringen aan 
luchthavens en begrijpelijke en transparante 
tarieven 

Deze eisen worden in afzonderlijke rubrieken verder 
onderbouwd. 
 
De petitie is inmiddels in Europa door ruim  
130 groepen uit 10 EU-landen ondertekend, 
waaronder de BOW, GVNE en het Platform de 10 
geboden voor Eindhoven Airport.  
 
De petitie zal op 18 november 2014 worden 
aangeboden aan Cecilia Wikström, voorzitter van het 
Petitiecomité van het Europees Parlement. 
 
Nadere informatie bij: 
Bernard Gerard,  
bjmgerard@gmail.com, 040-2454879  
 
Klaas Kopinga,  
k.kopinga@onsbrabantnet.nl, 040-2538880 
 
Wim Scheffers, 
wim.scheffers@onsmail.nl, 0499-392562 

Petitie “Taming Aviation” 
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Extra gezondheidsonderzoek voor 
pubers 
 
De GGD Brabant-Zuidoost is vanaf dit 
schooljaar gestart met een nieuw 
gezondheidsonderzoek bij pubers. Het 
onderzoek gebeurt bij alle leerlingen in de 
klassen 3 VMBO en 4 Havo/VWO. Voor het 
onderzoek vullen jongeren eerst digitaal een 
vragenlijst in. Daarna krijgen ze een 
persoonlijk gezondheidsadvies. Bij vragen of 
zorgen kunnen de leerlingen terecht bij de 
jeugdverpleegkundige voor een persoonlijk 
gesprek. Het onderzoek voor pubers is een 
extra contactmoment voor jongeren naast de 
al bestaande onderzoeken van de GGD 
Brabant-Zuidoost in het basisonderwijs en klas 
2 van het voortgezet onderwijs.  
 
 
Extra aandacht voor gezondheid pubers  
Het ministerie van VWS investeert extra in het 
bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. 
Een van de afspraken hiervoor is een extra 
contactmoment van de Jeugdgezondheidszorg met 
jongeren vanaf 14 jaar. 
Met het extra contactmoment kan de 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD passende zorg 
leveren voor jongeren in de leeftijd van het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Insteek 
is om meer de nadruk te leggen op individueel 
maatwerk om zo in de adviezen beter aan te sluiten 
op de belevingswereld van jongeren.  
  
EMOVO 
De GGD Brabant-Zuidoost is vanaf dit schooljaar 
daarom gestart met het extra onderzoek bij alle 
leerlingen in de klassen 3 vmbo en 4 Havo/VWO. 

Deze leerlingen vullen eerst de zogenaamde EMOVO 
(Elektronische MOnitor en Voorlichting) in. Dit is een 
vragenlijst via internet. 
De vragen gaan onder andere over lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, sociale contacten, 
leefgewoonten, veiligheid, school en vrije tijd. 
Na het invullen krijgt de leerling meteen een 
persoonlijk digitaal gezondheidsadvies. Ook verwijst 
de GGD naar betrouwbare internetsites voor meer 
informatie. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde 
zorgen of vragen naar voren komen, dan nodigt de 
jeugdverpleegkundige de leerling uit voor een 
gesprek. Maar ook de leerling zelf kan om een 
gesprek vragen.  
Via de ingevulde vragenlijst kan de GGD mogelijke 
(gezondheid)problemen bij jongeren op tijd 
signaleren en als het nodig is ook verdere hulp 
bieden.  
 
Pilot 
Het afgelopen schooljaar voerde de GGD Brabant-
Zuidoost het onderzoek met succes uit als proef op 
een aantal scholen voortgezet onderwijs . Vanaf 1 
oktober wordt het onderzoek nu aangeboden op alle 
middelbare scholen in de hele regio.  
De GGD is vanuit de Wet publieke gezondheid 
verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van 
kinderen van 4 t/m 19 jaar. 

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

 

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 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Sensoor blijft luisteren 

Gemeenten vertrouwen anonieme 
hulp toe aan Sensoor 
 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
heeft namens nagenoeg alle gemeenten de 
opdracht ‘Anonieme hulp op afstand’ 
toevertrouwd aan Sensoor. Dit is het resultaat 
na een aanbestedingsprocedure met meerdere 
aanbieders. Het betekent dat de vrijwilligers 
van Sensoor ook na 1 januari onverminderd 
een luisterend oor bieden per telefoon, chat en 
e-mail. 
 
Gemeenten zijn, in het kader van de nieuwe WMO, 
vanaf januari 2015 verplicht om anonieme hulp op 
afstand aan te bieden aan haar inwoners. Daarom is 
er een aanbestedingsprocedure in gang gezet 
waarop aanbieders een offerte konden indienen. De 
VNG heeft bij de beoordeling onder andere getoetst 
op werkwijze, effectiviteit en het vrijwilligers- en 
personeelsbeleid.  

“Sensoor heeft bewezen deze opdracht te kunnen 
vervullen, met dank aan meer dan 55 jaar ervaring 
en de ruim 900 voor dit werk goed opgeleide 
vrijwilligers. Voor personeel, vrijwilligers en vooral 
gebruikers van de dienst is deze toekenning 
ontzettend goed nieuws” aldus Willemieke 
Ottevanger, directeur van de Vereniging Sensoor 
Nederland.  
 
Aandacht op afstand  
Gehoord worden is een basisbehoefte van ieder 
mens. Het is nodig om inzicht te krijgen in 
gevoelens, problemen en het geeft steun bij 
verdriet. De vrijwillige medewerkers van Sensoor 
bieden een luisterend oor en een goed gesprek 
waarbij het verhaal van de ander centraal staat. Ze 
helpen gedachten onder woorden te brengen en 
denken mee hoe met een probleem of vraag om te 
gaan. De anonimiteit en het feit dat de dienst ook 
buiten kantoortijden bereikbaar is, maakt de hulp 
zeer laagdrempelig.   
 
Sensoor 
Sensoor is de grootste organisatie in Nederland die 
emotionele ondersteuning op afstand biedt vanuit 
vestigingen in het hele land. Sensoor is sinds 1958 
dag en nacht anoniem bereikbaar per telefoon. 
Jaarlijks voeren de vrijwilligers rond de 250.000 
gesprekken via telefoon, chat en e-mail. Bellen kan 
dag en nacht via 0900-0767 of een lokaal nummer. 
Chatten en E-mailen kan via het beveiligde website 
van Sensoor. Voor de lokale telefoonnummers van 
Sensoor en chat- en e-mailhulp, zie www.sensoor.nl  
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Deelname aan de Kerstmarkt 
Zonderwijk ?! 
Heeft u interesse om deel te nemen aan Kerstmarkt 
Zonderwijk welke op zaterdag 13 december door 
stichting “Ons Zonderwijk” voor het  
5e opeenvolgende jaar georganiseerd wordt meld je 
dan snel aan. Onze Kerstmarkt start om 18.00 uur 
in ontmoetingscentrum “’t Tweespan” Mira 2 en 
duurt tot 21.00 uur. 
 
Voor informatie/ aanmelding: 
Johan Couwenberg, ( 06 - 15 20 46 11  
Kometenlaan 29, 5505 PN Veldhoven  
E-mail: johancouwenberg@hotmail.com 
 

Kerstmarkt Zonderwijk Kerstmarkt Zonderwijk 
Zaterdag 13 december tussen 18.00 en 21.00 uur 
organiseert Stichting “Ons Zonderwijk” voor het  
5e opeenvolgende jaar wederom Kerstmarkt 
Zonderwijk. Personen en organisaties met 
Zonderwijkse betrokkenheid zullen deze sfeervolle 
markt invulling geven middels presentaties, 
creatieve bezigheden, verkoop van (eigengemaakt) 
handwerk en Kerstartikelen, muzikale opluistering, 
etc. 

Jeugd wordt tussen 13.30 en ±16.00 uur in de 
gelegenheid gesteld om lampionnen, etc. te 
knutselen. Hiervoor is aanmelding via 
www.hobbyclub-de-planeten.jouwweb.nl of 
Charlotte van Beek ( 040 253 09 77 (dagelijks 
tussen 19.00 en 20.00 uur) gewenst. 
E.e.a. vindt plaats in ontmoetingscentrum  
“’t Tweespan” Mira 2 te Veldhoven(Zonderwijk ) 
 
Voor meer informatie: 
Fred de Ruijter, ( 06 83 17 85 25  
E-mail: fred.de.Ruijter1@gmail.com 
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Ouw (k)oers 

Bron: De schoolkoers, Kerstnummer 1989/1990 
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Verslagje Culi-Kids 

Ik heb meegedaan met Culi-kids Veldhoven. Het 
begon met een quiz in De Schalm, daar moest 
iedereen ruiken, voelen en proeven. Ook moesten 
we komkommer snijden, eiwit kloppen (met de 
hand!!) en quizvragen beantwoorden. Met een mooi 
Culi-kids schort ging ik naar huis. Toen kregen we 
een masterclass op het Sondervick. Daar hebben we 
carpaccio met zelfgemaakte pesto leren maken. 
Toen begon het! De eerste keer moesten we een 
gerecht maken met gerookte zalm, ik mocht toen 
naar De Kers. Dat was superleuk! De tweede keer 
mocht ik naar Ulthimo en een gerecht maken met 
serranoham. Ook dat was weer heel erg leuk. 
Daarna was het wachten op de uitslag, dat vond ik 
heel spannend! En er kwam goed nieuws, want ik 
was door naar de halve finale. Dat was bij St. Tropez 
en daar heeft iedereen gesmuld van een gerecht 
met kipfilet. Ook daar was het weer heel leuk. 
Jammer genoeg ben ik niet door naar de finale, 
maar het was heel erg leuk om mee te maken.  
 
Groetjes 
Emma Buijs 

Smullen  
maar!!! 
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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 

Bedplassen, liever niet 

Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet 
durven logeren bij vriendjes, de vakantie of 
een schoolkamp dat in het water belandt. Daar 
wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost 
op dinsdag 2 december een informatieavond 
voor ouders van kinderen in de 
basisschoolleeftijd die regelmatig in bed 
plassen.  
 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat 
bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De 
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar 
zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen 
dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is 
een kind moeilijk wakker te krijgen.  
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde 
gewoonte, die u samen met uw kind kunt 
veranderen. 
 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in 
samenwerking met gastsprekers van 
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een aantal 
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond 
krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. 
Ook bespreken we uitgebreid de verschillende 
manieren en praktische tips om het bedplassen aan 
te pakken.  
 
U bent van harte welkom op dinsdag 2 december in 
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 
uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die 
tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze 
avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan 
via onze website www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook 
meer informatie over bedplassen en de datum en 
locatie van de andere informatieavonden. Voor 
vragen kunt u terecht bij de sector 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-
Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 
 
GGD Brabant-Zuidoost is partner van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 www.dehoeve.nu 
 040 - 205 22 66 

Projectpresentatie FLL 

Thema: World Class  
Hoe ziet ‘leren’ er in de toekomst uit? 
 
Op dinsdag 2 december om 19.00 uur presenteren 
de kinderen van groep 8 van basisschool St. Jan 
Baptist hun First Lego League project in de 
speelzaal. Dit jaar doet St. Jan Baptist met drie 
groepen mee aan deze wereldwijd georganiseerde 
wedstrijd.  
 

1) Fll Jojo 

2) de UFO's (Ultimate Future On School) 

3) de Lego Learn Adventures 
 
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken 
naar de ProjectPresentatie van de nieuwste 
vindingen van Groep 8. 

Het thema van dit jaar is: World Class. Ofwel: 
Hoe ziet ‘leren’ er in de toekomst uit? De teams 
moeten het antwoord op deze vraag zoeken en een 
goede oplossing bedenken. De teams zullen 
volwassenen de manieren laten zien waarop 
kinderen moeten en willen leren in de toekomst. 
 
Daarnaast moeten de teams een autonome robot 
bouwen, testen en programmeren, gebruik makend 
van LEGO MINDSTORMS®. Met deze robot moeten 
ze een aantal ‘missies’ (opdrachten) oplossen die op 
een wedstrijdmat zijn klaargezet. 
 
Tijdens hun ontdekkingstocht zullen FLL teams te 
werk gaan op basis van FLL’s Kernwaarden 
(samenwerken, sportief zijn, zelf het werk doen, …). 
 
De Regiofinale vindt plaats op zaterdag 13 december 
in Eindhoven.  
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De weergoden waren ons gunstig 
gezind 
 
Onder een lekker zonnetje en een zeer 
aangename temperatuur, beleefden we op  
31 oktober jongsleden onze kick-off van de 
Bosbender Kids club. 
 
We mochten op deze eerste vrijdag 23 kinderen 
welkom heten in ons thuishonk blokhut  
“d’n Bosbender”. Allereerst werd ons logo deskundig 
onthuld door 2 van onze kersverse Bosbender Kids, 
Juul & Bente…waarna een luid feestgetoeter ten 
gehore werd gebracht. 
 
We begonnen onze eerste activiteit met een 
spannende bingo, waarbij diverse kinderen een 
leuke prijs wonnen. Daarna hebben ze nog 
pompoenen versierd en lekker buiten gespeeld. 

Kick-off Bosbender Kids 

Bente, één van 
de prijswinnaars 
tijdens de bingo. 

Juul druk met 
haar bingokaart. 

Birgit met de pompoenen die versierd gaan 
worden. Maar we hadden er nog véél meer.  

 
 
 

 
We hopen dat de opkomst zo mag blijven, of meer, 
en sluiten onze start van de Bosbender Kids club 
met een heel tevreden gevoel af! 
 
Maar uiteraard zijn er nog een paar mensen die we 
hierbij bedanken voor hun medewerking en het 
mede mogelijk maken van deze eerste dag. 
 
Dat zijn: onze fotograaf, Bertina Senders voor het 
ontwerp van het logo en Martien van Bree voor het 
beschikbaar stellen van de pompoenen. 
En uiteraard iedereen die ons op een andere manier 
op weg heeft geholpen. 
 
Namens team Bosbender Kids: 
 
Judith de Hoog-Hospel,  
Marlène Snelders-Linssen  
Janine Nijlunsing-Zwerink 
 
http://www.facebook.com/bosbenderkids 

Lekker bezig met het versieren van de 
pompoenen, die ze mee naar huis 
mochten nemen. 
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Zich afvragen... 

Vraag je je soms wel eens af … 
• Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan?  
• Hoe zet men de bordjes met "Niet op het gras 

lopen" in de grasperken?  
• Hebben analfabeten evenveel plezier aan 

lettertjes in de soep?  
• Toen de mens ontdekte dat melk van koeien 

kwam, waarmee dacht hij dan dat hij bezig was?  
• Als Amerikanen rijst gooien op huwelijken, gooien 

Chinezen dan hot-dogs?  
• Waarom droegen kamikaze piloten helmen?  
• Als een woord verkeerd gespeld stond in het 

woordenboek, zouden we dat dan ooit weten?  
• Waarom is "afkorting" zo’n lang woord?  
• Als de meeste auto-ongelukken gebeuren in een 

straal van vijf kilometer rond de woning, waarom 
gaat iedereen dan geen tien kilometer verder 
wonen?  

• Hoe merk je dat de onzichtbare inkt op is?  
• Waarom heeft Noah die twee muggen niet 

doodgemept?  
• Als konijnenpootjes geluk brengen, wat gebeurde 

er dan met dat konijn?  
• Een boterham landt altijd met de beboterde kant 

naar beneden. Een kat landt altijd op haar poten. 
Wat gebeurt er als je boter op de rug van een kat 
smeert?  

• Welke sadist kwam er op het idee om een "s" in 
het woord "lispelen" te steken?  

• Als de mens afstamt van de apen, waarom zijn er 
dan nog apen?  

• Als onze knieën andersom zaten, hoe zouden 
stoelen er dan uit zien?  

• Waar haalde Van Dale de definities voor zijn 
woordenboek?  

• Krijgen werknemers van Lipton ook een 
koffiepauze?  

• Hoe weet een thermos of de drank koud of warm 
moet blijven?  

• Hoe zorgt men ervoor dat herten bij die 
verkeersborden oversteken?  

• Waarom krimpen schapen niet als het regent?  
• Waarom kan je geen ander woord maken met de 

letters van "anagram"?  
• Als het vandaag nul graden is, en het wordt 

morgen twee keer zo koud, hoeveel graden is het 
dan morgen?  

• Waarom moet het deksel van een doodskist 
dichtgenageld worden?  

• Als er niets aan de anti-aanbaklaag kan plakken, 
hoe krijgen ze de anti-aanbaklaag dan aan de 
pan?  

• Wat tellen schapen als ze niet kunnen slapen?  
• Waarom is er geen ander woord voor synoniem?  
• Wat gebeurde er met de eerste 6 "Up's"?  
• Waarom staat het woord "woordenboek" in het 

woordenboek?  
• Zwemt een eend met één poot in cirkeltjes?  
• Hoe zorgt iemand die rekken verkoopt er voor dat 

zijn winkel niet leeg lijkt?  
• Olijfolie komt van olijven. Waar komt babyolie dan 

vandaan?  
• Als een taxi je achteruit rijdend naar huis brengt, 

moet de chauffeur je dan betalen?  
• Als je probeert te falen en je slaagt, wat van de 

twee heb je dan gedaan ?  
• Als je in een voertuig zit dat beweegt tegen de 

snelheid van het licht, wat gebeurt er dan als je 
de koplampen aansteekt?  

• Geven crematoria korting voor een 
brandslachtoffer?  

• Als een blinde naar het toilet gaat, hoe merkt hij 
dan dat hij klaar is met zijn achterwerk af te 
vegen?  

• Waarom plakt lijm niet aan de binnenkant van de 
tube?  
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Uitslag kleur/knutselplaat van september 2014;  
“De kleine kapitein (in samenwerking met de Schalm)” 

Naar aanleiding van de kleurplaatwedstrijd in de Koers van Oers kon de gelukkige winnares  
Amarins Nijlunsing op maandag 20 oktober in Theater de Schalm samen met haar familie genieten van de 
jeugdvoorstelling ‘De Kleine Kapitein’. Amarins bezocht de voorstelling samen met haar opa, oma en zus Elke. 
De andere winnares, Birgit Snelders, kon de show helaas niet bezoeken, maar had ook een hele mooie 
kleurplaat ingeleverd!  

V.l.n.r.: oma, Elke, Amarins en opa hebben kunnen genieten van een mooie voorstelling. 

 

Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

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

Enkele foto’s van de voorstelling. 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 1 december 2014 in de gele brievenbus,  
die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.  

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat november 2014’ en druk de pagina af. 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2014 

De volgende kopijdatum is 
1 december 2014 

November  
13 Beursvloer Veldhoven 

15 Sing In Veldhovens mannenkoor in d’Ouw 
School om 9.30 uur tot 16.00 uur 

16 Intocht Sinterklaas 
18 Dementiecafé Restaurant de Berkt, 

Wilgenman 1, 19.30-21.30u. 
Thema: de rol van de huisarts. 

18 KVB: Margriet Winterfair 
18 KBO: 17.30u uit eten bij de Kers 

21 Ophalen groene kliko en plastic 

22 Ophalen oud papier (bebouwde kom) 

22 TCO: Spooktocht 

23 Postzegel- en muntenbeurs in  
d’Ouw School 9.30-12.30u 

24 KVB: sinterklaasviering 
26 VKS: sinterklaasavond 

28 Bosbender Kids 
  

December  
1 KBO: Filmavond 19.30 uur 

(voor iedere Oerlenaar) 
5 Ophalen groene kliko en plastic 

8 KVB: Kerst doe-avond 

10 KBO: Kerstviering 

12 Bosbender Kids 

13 Kerstmarkt Zonderwijk in ‘t Tweespan 

15 KVB: Kerstviering 

15 DVO: 19.30u openbare vergadering 

17 VKS: Kerststukjes maken 
19 Ophalen groene kliko en plastic 

20 Kerst in Oerle: “Kerst MEEMEKOAR” 

22 VKS: Kerstviering 

27 Ophalen oud papier (bebouwde kom) 

28 Postzegel- en muntenbeurs in  
d’Ouw School 9.30-12.30u 

14 Bosbender Kids 

5 Sint op bezoek bij basisschool St. 
Janbaptist en de peuterzaal 

21 Harmonie: Kerstconcert in de kerk 14.00u 

25 t/m  
4 januari 

KOM! Kunst Om Molen 

2015 
Januari  

2 TCO: Activiteitenmiddag 
5 KBO: Filmavond 19.30 uur 

(voor iedere Oerlenaar) 
10 DVO: Tiroleravond in d’Ouw School 
11 SJO: Snerttocht 
15 KBO: 17.30u uit eten bij  

Crème de la Crème 
25 TCO: Dag in de sneeuw (of 1 februari) 
25 Postzegel- en muntenbeurs in  

d’Ouw School 9.30-12.30u 
  

Februari  
1 TCO: Dag in de sneeuw (of 25 januari) 
2 KBO: Filmavond 19.30 uur 

(voor iedere Oerlenaar) 
14 t/m 17 Carnaval in Oerle 
19 KBO: 17.30u uit eten bij  

Hof van Holland 
20 TCO: Voorjaarsactiviteit 
22 Postzegel- en muntenbeurs in  

d’Ouw School 9.30-12.30u 
  

Maart  
2 KBO: Filmavond 19.30 uur 

(voor iedere Oerlenaar) 
9 DVO: Bestuursvergadering met leden in 

d’Ouw School om 19.30u 
17 KBO: 17.30u uit eten bij ‘t Witven 

22 Postzegel- en muntenbeurs in  
d’Ouw School 9.30-12.30u 

27 TCO: Informatieavond Braderie 
  

April  
12 TCO: Braderie 
16 KBO: 17.30u uit eten bij  

De Oude Garage 
20 DVO: Jaarvergadering in d’Ouw School 

om 19.30u 
26 Postzegel- en muntenbeurs in  

d’Ouw School 9.30-12.30u 
  
Mei  
12 KBO: 17.30u uit eten bij de Wok 
30 TCO: Verrassingsactiviteit 
31 Postzegel- en muntenbeurs in  

d’Ouw School 9.30-12.30u 

  
Juni  
5 + 6 Boergondisch Oers 
28 Postzegel- en muntenbeurs in  

d’Ouw School 9.30-12.30u 
  
Juli  
11 + 12 TCO: Tieners4Tieners weekend 
13 DVO: Bestuursvergadering met leden in 

d’Ouw School om 19.30u 

t/m 4 jan KOM! Kunst Om Molen 




