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Colofon
Redactie
Lucy van der Aa, 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
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.
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

Verschijningsdata 2008 (onder voorbehoud)
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(K)Oers met name(n)

Vraag en aanbod

Op 16 november jl. is een redactielid van
de Koers van Oers getrouwd.
Bij deze willen we als redactie:
Bart van den Boogaard
en
Chantal Louwers
feliciteren met hun huwelijk.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
De redactie feliciteert:
Hendrik en An Sanders
Zij waren op 26 november jl. 50 jaar getrouwd
Verder feliciteren we ook nog

Elke Oerlenaar kan van de rubriek gebruik maken. Hij is bedoeld om op niet
commerciële basis een oproep te doen. De redactie behoudt zich wel het
recht voor om (zonder opgaaf van redenen) het stukje niet te plaatsen

Kerstbomen te koop
Vanaf € 5,Stepke 5
Oerle
( 040-2051377

Familie Nederlof uit de St. Janstraat
met hun 50 jarig huwelijk

Koers zonder namen
Onlangs heeft de Stichting Koers van Oers een anonieme
gift gekregen van € 360,-.
Wij willen bij deze de anonieme gever hartelijk danken
voor de bijdrage, deze zal zeker goed besteed worden.
De redactie.

Bedankje
Dank u wel lieve meneer of mevrouw!
Toen mijn mama de pompoenen aan het opruimen was
stond er een tas met kadootjes voor mij bij en een mooie
kaart. Er stond op dat het was omdat ik zo'n mooie
pompoen had gemaakt, maar er stond niet op van wie ik die
mooie kadootjes had gekregen.
Ik vind de kadootjes hartstikke leuk en wil heel erg dank u
wel zeggen tegen die meneer of mevrouw.
Dikke kus van Willemijn van Balen

TE KOOP
1 heren sportfiets met versnellingen merk Exellent,
prijs € 55,00
1 witte kinderstoel merk Koelstra, ook te gebruiken als
tafeltje en stoeltje, prijs € 17,00
Campingbedje, inklapbaar met matras, lakentje en sloopje
prijs € 12,50
voor info telefoon ( 040-2557190 A. v.d. Berk
(advertentie)

Kerstshow 2007
Gilia Bloemen
en
Warenhuis Schennink
Wegens 5 jaar grandioos succes!
Onze kerstshow is dit jaar maar liefst 5 weken lang!
Kom onze permanente show bezoeken op ons eigen
winkeladres:
Willibrordusstraat 1 Wintelre
Tel: 040-2051241 / 2051052
De winkel is tijdelijk uitgebreid met 50 m2
De show is vanaf 19 november t/m 24 december
Openingstijden:
ma-do: 8:30 - 12:30 13:30 - 18:00
vr:
8:30 - 12:30 13:30 - 20:00
za:
8:30 - 16:00
Let op! Ook op dinsdagmiddag geopend.
U bent van harte welkom bij
Gilia Bloemen en Warenhuis Schennink
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Wensen

Belangenbehartiging

Beste mensen!
Namens bloemenvereniging “Groen en Keurig” wensen wij
jullie, maar in het bijzonder onze donateurs en de mensen
die onze vereniging het afgelopen jaar op een andere
manier hebben ondersteund,

OMDAT HET JULLIE AANGAAT
HET WOON- EN LEEFKLIMAAT IN DE
OMGEVING VAN HET VLIEGVELD WORDT
BEDREIGD
Het is de hoogste tijd om uw vertegenwoordigers in de
gemeenteraad wakker te schudden en te behoeden voor het
nemen van een riskant besluit over een onomkeerbare
uitbreiding van het vliegveld en een vergroting van de
geluidoverlast en luchtverontreiniging.
Dinsdag 18 december 19.30 uur Raadsvergadering in
Veldhoven.
KOM NAAR HET GEMEENTEHUIS EN LAAT UW
ONGERUSTHEID HOREN.

Bestuur en leden “Groen en Keurig”
Werkgroep Pompoenenplezier met Halloween.

In de nieuwe zgn. “gemoderniseerde” Regionale
Overeenkomst Eindhoven Airport is sprake van een
juridische valkuil met boterzachte afspraken.
Deze Overeenkomst haalt alle verworvenheden van de nu
bestaande Overeenkomst onderuit.
LAAT U NU ZIEN ANDERS IS HET NOOIT MEER
NODIG.
De Brabantse Milieufederatie en de Belangenbehartiging
Omwonenden Welschap.

MAKELAARDI J
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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88e-122e prijs: Extra jubileumprijs: kadobon Sport 2000
t.w.v. € 25,0159184 0202980 0270126 0300367 0410359
0504536 0656865 0666990 0703459 0825870
0899336 0987382 1106066 1128368 1135810
1167357 1444187 1776279 1779580 1815067
2043997 2229479 2428041 2743957 2785666
2903595 2941770 2999830 3010397 4036464
4197447 4292223 4300061 4362196 4429567

Uitslag Grote Clubactie

Trekkingsuitslag Grote clubactie 2007
Hier vindt u de prijzen en de lotnummers waarop deze
gevallen zijn. Onderaan staat hoe de winnaars over hun
prijs kunnen beschikken.

Prijzen op eindcijfers:
Laatste twee cijfers goed: € 5,Laatste vier cijfers goed:
Vacansoleil reischeque ter waarde van € 250,-

1e prijs: € 100.000,- belastingvrij

2767582

2e prijs: € 10.000,- belastingvrij

2918347

Laatste vijf cijfers goed: € 350,Laatste zes cijfers goed: € 450,-

3e prijs: Extra jubileum geldprijs van € 3.500,-

1387964

Trekkingsdatum: 22 november 2007

4e prijs: 15-daagse rondreis Egypte inclusief Nijlcruise
voor 2 personen t.w.v. € 2.500,2023440
5e-6e prijs: 8-daagse wintersportvakantie voor 4 personen
t.w.v. € 1.500,0745313 1702765
7e-9e prijs: 4-daagse citytrip naar Milaan voor 2 personen
t.w.v. € 750,2683657 4170941 4459387
10e-19e prijs: Luxe kofferset t.w.v. € 300,0008706 0075877 0643942 1140995 2328792
2415269 2729207 2908727 4031177 4140919
20e-23e prijs: Portable dvd-speler met 2 TV-monitors
t.w.v. € 289,- 0322035 2003874 4320233 4548307

49

0094
97665
824814

Prijzen innen
Lot via eenmalige machtiging
Als u uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging,
hoeft u niets te doen. Binnen zes weken ontvangt u uw prijs
thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening.
Lot via contante betaling
Bewaar zelf een kopie van uw winnende lot.
Stuur het originele lot, volledig ingevuld, naar:
Nationale Grote Clubactie
Postbus 90100
5000 LA Tilburg
Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van
een geldprijs, op uw bankrekening.

24e-27e prijs: IPOD t.w.v. € 150,1936877 2348381 2521254 4547276
28e-47e prijs: 4 Entreekaarten voor Bobbejaanland
t.w.v. € 104,0036897 0817785 0958984 1021011 1035028
1130980 1147590 1218129 1244983 1326301
1512031 1548574 1725533 1799193 2250903
2299286 2431674 2454510 2721980 4497084
48e-67e prijs: 4 Entreekaarten voor Madame Tussauds
t.w.v. € 80,0201039 0256395 0435006 0967755 1027690
1046951 1166154 1408099 1492321 1593640
1892711 2050629 2880788 2882662 4124562
4188375 4272156 4496980 4542361 4592241
Dorus Seuntiens

68e-87e prijs: 4 Entreekaarten voor SEA LIFE
t.w.v. € 46,0111308 0159964 0266989 0417145
1084782 1423188 1524542 1683101
1898022 2150530 2437814 2712959
4178134 4270230 4342022 4359019
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Oerle

0441576
1865694
2734701
4401382

Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Overpeinzingen

De uitvaart in vertrouwde handen

Slikdijk 16

Ik vraag me wel eens af of er nog meer mensen zijn die zich
van tijd tot tijd kunnen ergeren aan flacons, tubes en flesjes,
die niet goed leeg te krijgen zijn.
Nou dit persoontje in elk geval wel!
Bij voorkeur koop ik dan ook potten of potjes met een
royale opening, zodat ik goed bij alles kan komen wat ik er
uit wil hebben.
Soms kun je de artikelen echter niet in zulke potten of
potjes kopen. Neem nou bijvoorbeeld bad of doucheschuim.
Nee, dat is niet het goede voorbeeld, want wanneer het bad
of doucheschuim bijna op is … gooi je er gewoon wat
water bij en er komt altijd nog wel voldoende uit voor een
volgende wasbeurt.
Tandpasta dan of scheercrème voor mijn part (niet dat ik nu
scheercrème gebruikt, want er valt bij mij nu eenmaal
weinig te scheren).
Ook niet het goede voorbeeld want daar heb ik iets
opgevonden.
Er is een soort knijpsysteem in de handel, waarmee je zulke
tubes heel goed leeg kunt krijgen en die heb ik dan ook
vanzelfsprekend zo nodig in gebruik.
Maar bodymilk of crème, waarmee ik mijn oude lijf toch
nog een beetje toonbaar wil houden, daar heb ik nou
voortdurend ruzie mee.
Er blijft altijd veel meer achter in die verpakking dan mij
lief is.
En natuurlijk, zo slecht sta ik er nou niet voor dat ik me
geen nieuwe milk of crème kan aanschaffen, maar ja … het
hamert nog steeds door mijn hoofd, wat mijn moeder me
ooit geleerd heeft:
Zuinigheid en vlijt … bouwt huizen als kastelen!

Wintelre

Ditty ten Boske en Mieke Artz

Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.

040-212 8 212 www.eclips-uitvaart.nl

En natuurlijk, ik heb geen kasteel meer nodig om in te
wonen, tenslotte is dit appartementje veel handiger en
praktischer op dit moment, maar toch …
Zuinigheid zit er nu eenmaal ingebakken en is er volgens
mij niet meer uit te branden!
Dus staat er op mijn kamer al dagenlang een flacon
ondersteboven op de vensterbank en ben ik met de
regelmaat van de klok bezig om alsmaar weer een
hoeveelheid van dat spul eruit te pulleken, tot er echt niets
maar dan ook helemaal niets te smeren meer overblijft.
De fabrikanten hebben dus dikke pech met zo’n klantje als
ik.
Ik doe gewoon veel te lang met hun artikelen en van mij
zullen zij niet rijk worden met hun zuinigheid.
Of zie ik dat verkeerd?
Ik ga Sinterklaas maar eens om potten met flinke openingen
vragen en als hij dat nu nog niet heeft gedaan … dan vraag
ik het aan de Kerstman! O zo!

Thea.

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
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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De parochie

Parochieberichten:
Overleden:
† Anneke Saenen, echtgenote van Piet van Nunen,
Feit 19 (77 jaar)
† Ingrid Liebregts, echtgenote van Frank van Riet,
De Roerenmaker 12 (36 jaar)
† Anneke van Weert, Severinusstichting (50 jaar)

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk:

Pastoresteam:
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26

Weekeinde van 15 – 16 december:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino.
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(Convocamus).

Parochiecentrum:
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl

Woensdag 19 december:
19.00 uur:
Boeteviering met pastoor W. Smulders en
M.Sanders, pastoraal werker
Weekeinde van 22 – 23 december:
za 19.00 uur: géén viering, concert Harmonie St. Cecilia
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders.
Kerstmis:
ma 17.00 uur Gezinsviering, Woord- en Communieviering
met M. Sanders, pastoraal werker
20.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(The Unity)
22.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(Convocamus)
di 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(Convocamus)
wo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
Weekeinde van 29 – 30 december + Oud- en Nieuwjaar:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(Convocamus).
ma 19.00 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
di 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
Weekeinde van 5 - 6 januari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
Weekeinde van 12 – 13 januari:
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
(Convocamus)
Weekeinde van 19 – 20 januari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(Convocamus)
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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 (per intentie € 9).
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden:
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56
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/

Tarieven 2008

Een kijkje in de keuken van…

Om onze parochie in stand te kunnen houden zijn wij
afhankelijk van uw financiële hulp.
Daarbij is de jaarlijkse parochiebijdrage in feite onze
belangrijkste inkomstenbron.

Deze keer gaat het om de keuken van de koren. In onze
parochie zijn er zeven kerkelijke koren: Caecilia-koor,
Convocamus, Het Koraal, Sint Jan-koor, het
avondwakekoor, The Unity en Voice. Met uitzondering van
‘Het Koraal’ zijn de koren nogal kerkgebonden maar de
laatste tijden zien we al wat uitwisselingen.
De Caecilia-kerk kent zo het Caecilia-koor (dat iedere
zondag haar opwachting maakt) en het koor Voice (dat
iedere maand één zaterdagse viering opluistert). In de Sint
Jan zijn er: Parochiekoor Convocamus (dat twee zondagen
zingt en in een maand met vijf zondagen zingen ze éénmaal
extra), The Unity (dat iedere maand één zaterdagse viering
opluistert) en tot slot het Sint Jan koor (dat nog druk aan het
oefenen is om de uitvaarten in de Sint Jan-kerk weer te
verzorgen). Het Koraal is een uitvaartkoor dat tot voor kort
de uitvaarten samen met het Caecilia-koor in de
gelijkgenaamde kerk verzorgde, maar nu verzorgen zij ook
de uitvaarten in de Oerse kerk.
Hoe bepalen de koren wat ze zingen? Ieder koor heeft zijn
eigen werkwijze. Bij het Caecilia-koor is er één team van
voorbereiders dat één keer in de één of twee maanden bij
elkaar komt. Zij gebruiken dan de liedsuggesties die zij
kunnen vinden bij de lezingen van de zondag. Deze groep
(inclusief dirigent en documentalist) maken zo een
programma van meestal zes weken. Bij de repetities weet
men dus ruim van te voren wat er gezongen gaat worden
tijdens de zondagse viering. Bij het koor Convocamus zijn
er uitzoekgroepen die gevormd worden door koorleden, dat
zijn dus meerdere groepen die eens in ongeveer twee of drie
maanden aan de beurt zijn. Zij zoeken de liederen uit, ook
weer met liedsuggesties in de hand. Deze liederen worden
doorgegeven aan de dirigent, die ermee aan de slag gaat
tijdens de repetities. Bij deze koren staat voorop dat het
openingslied, de tussenzang en het slotlied door de mensen
in de kerk meegezongen kunnen worden.
De koren Voice en The Unity werken iets anders. Zij gaan
uit van de evangelie lezing en zoeken daar hun liederen bij

Indien tenminste 3 jaar de minimumbijdrage van € 60,- per
jaar is betaald dan is de deelnemer vrijgesteld van betaling
van de tarieven voor huwelijksviering, jubileumviering,
avondwake en/of uitvaartdienst. In dat geval wordt evenmin
een bijdrage gevraagd in de kosten voor het H. Doopsel,
Eerste H. Communie en het H. Vormsel.
In andere gevallen wordt een bijdrage gevraagd conform
onderstaande tarieven:
Minimum Parochiebijdrage

€

60

Misintenties/stipendia

€

10

Vieringen:
Huwelijksviering
Jubileumviering
Uitvaartdienst
Alleen avondwake

€
€
€
€

335
250
410
185

Enkel graf:
Grafdelven/dichten
Grafrecht voor 20 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar
Totaal:

€ 250
€ 380
€ 390
€ 1.020

Verlenging enkel graf met 10 jaar:
Grafrecht voor 10 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 10 jaar
Totaal:

€
€
€

Dubbel graf – 20 jaar:
Grafdelven/dichten
Grafrecht voor 20 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar
Totaal:

€ 250
€ 575
€ 390
€ 1.215

Verlenging dubbel graf met 10 jaar:
Grafrecht voor 10 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 10 jaar
Totaal:

€
€
€

380
205
585

Urnengraf:
Bijzetting in urnenmuur voor 10 jaar €

315

280
205
485

*Tarieven gelden uitsluitend voor de begraafplaatsen
H. Caecilia & St. Jan de Doper.
Bijzetting urnenmuur is alleen mogelijk op de
begraafplaats H. Caecilia.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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uit. Maar tevens worden er teksten uitgezocht als eerste
lezing, als openings- en slotgedachte. Zo sluiten deze
teksten wel aan op het liturgisch jaar (via het evangelie)
maar er zijn ook meer hedendaagse teksten waardoor er een
sfeer van een themadienst ontstaat. De liederen komen uit
het eigen repertoire met duidelijke ‘koorstukken’ maar ook
met Nederlandse teksten op bekende melodieën en op deze
manier kunnen de mensen in de kerk ook de liederen
meezingen.
Het koor ‘Het Koraal’ is een duidelijk rouw- en trouwkoor
oorspronkelijk afkomstig uit de H. Geest kerk. Dat betekent
dat de familie van de overledene of de trouwlustigen de
liederen uitzoeken. Daarom ook heeft dit koor (net als het
Caecilia-koor als het een rouwdienst verzorgt) geen
uitzoekgroep. De laatste tijd is het voorgekomen dat een
afvaardiging van het koor Convocamus wel eens gevraagd
wordt voor een uitvaart in de Sint Jan kerk. De bedoeling is
dat in de nabije toekomst het Sint Jan koor deze functie
weer op zich zal nemen. Het avondwakekoor zingt zoals
verwacht alleen bij avondwakes.
Zo hebben we in onze parochie zeven actieve koren, met
ieder een eigen ‘sound’ en repertoire en waarschijnlijk ook
een eigen ‘publiek’, een aardige waaier en dus voor ieder
wat wils. Zeker in de komende kerstperiode zullen de koren
weer hun beste beentje voorzetten en aan u de vraag om
naar deze vieringen te komen. De vraag om nieuwe
koorleden is ook urgent bij alle koren.
Mardi Sanders, chefkok

Diaconaal Centrum

Gastvrijheid
In de inloophuizen zijn nogal wat vrijwilligers actief, vooral
gastvrouwen en gastheren. Wat zijn dat voor mensen? Het
zijn geen professionals, geen hulpverleners. Maar wat dan
wel? Het zijn gewone mensen die koffie en thee schenken,
brood smeren, soep koken. Maar vooral mensen die kunnen
luisteren en belangstelling hebben voor anderen. Je hoeft er
niet voor geleerd hebben, maar er is wel van tijd tot tijd een
training. Veel inloophuizen hebben een kerkelijke
achtergrond. Dat geldt ook voor veel van de vrijwilligers.
Wat beweegt en inspireert hen om dit werk te doen, want
het kost tijd en is vermoeiend. Is dat de wens om nuttig
werk te doen, iets goeds te willen bijdragen, is het het
evangelie? Of doen zij het gewoon om niet alleen maar
thuis te zitten en interessante mensen te ontmoeten. Ieder
heeft een eigen motivatie. Het is meestal een combinatie
van motieven. Heel belangrijk is het dat je het leuk werk
vindt, dat het je voldoening geeft. Je ontvangt trouwens zo
veel in het contact met bezoekers, je geeft niet alleen. Wij
kunnen nieuwe vrijwilligers goed gebruiken. Hieronder
staan telefoonnummers waar u informatie kunt krijgen.
Hartelijk welkom!
Diaconaal Centrum Eindhoven (040 2468785
Open Huis St Cathrien (040 2836457

Opbrengst Korenfestival
Tijdens een drukbezochte Eucharistieviering is op
zaterdagavond 1 december de opbrengst van het
korenfestival van Voices Unlimited bekend gemaakt.
De cheque met een bedrag van
€ 5095,10 is overhandigd aan zuster
Philomena uit India. Zij gaat dit geld
besteden aan projecten van het
Stichting Pastoor Vekemansfonds.

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
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Timmer- en M ontagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

Vormsel deelnemers

Afgelopen zaterdag mochten we ons voorstellen in de kerk
omdat we volgend jaar ons vormsel doen. We zijn met
17 kinderen in Oerle, waarbij twee meisjes en één jongen
op een andere school zitten.
Het thema was muziek en de kinderen die een instrument
speelden mochten een stukje spelen. We hadden een
trompet, 2 jongens op drums, een harp, een orgel, keyboard
en 2 dwarsfluiten.
Bij het voorstellen vroeg Mardi naar onze familie, hobbies
en onze favoriete muziek. Helaas voor Mardi was dit laatste
bijna bij iedereen hetzelfde; bijna iedereen zei: allerlei
soorten muziek.
Het was een leuke dienst.
Alle deelnemers uit groep 8

Bestuurswisseling

Bestuursmutaties Stichting Pastoor Vekemans Fonds
Wil de Kort: nieuwe Algemeen Secretaris - Penningmeester.
De Raad van Toezicht van de Stichting Pastoor Vekemans
Fonds heeft de heer W. de Kort met ingang van 1 januari
2008 benoemd tot bestuurslid. Hij gaat vanaf die datum de
functie bekleden van algemeen secretaris en penningmeester
als opvolger van de heer C. Raijmakers, welke vanaf de start
van het Fonds in 1983 bijna 25 jaar lang bij het werk was
betrokken.
Vanwege de bepalingen in de Statuten is een bestuurslid bij
het bereiken van de 75 jarige leeftijd verplicht af te treden.
Deze leeftijd zal de heer C. Raijmakers op 1 mei 2008
bereiken.
Tot die datum heeft hij de gelegenheid de nieuwe
functionaris in te werken en in de tussentijd zal hij ook de
lopende financiële zaken betreffende het jaar 2007
afwikkelen.
Het Algemeen Secretariaat zal vanaf 1 januari 2008
gevestigd zijn op het adres:
Sint Janstraat 58, 5507 ND Veldhoven.

Namens het Bestuur van de Stichting Pastoor Vekemans
Fonds

B.J.W.M. Vekemans
Voorzitter.
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Het interview

Jan Reker; een veelzijdig man
Sport, bedrijfsleven en goede doelen
Een aantal weken geleden zijn we op bezoek geweest bij
Jan Reker. We zijn gastvrij ontvangen bij hem op
kantoor en hadden een mooi uitzicht op de grasmat van
PSV. Vanaf het moment dat we met hem aan tafel
zitten, begint hij enthousiast te vertellen. "Hoe is het
dames, hebben jullie ook de pompoenenroute gefietst?
Geweldig hè, wat waren er weer mooie dingen bij!
Vooral het Pompoenenmuseum vond ik leuk. Nu ik weer
druk aan het werk ben bij PSV heb ik helaas geen tijd
om zelf mee te doen. Maar ik heb al genoeg ideeën voor
de toekomst."
(Door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken)
Jan Reker is geboren en getogen in Eindhoven (Strijp).
Na zijn voetbalcarrière is hij als trainer aan de slag gegaan
bij VVV, Roda JC, Willem II en PSV. Hij is oprichter van
Coaches Betaald Voetbal (nu ambassadeur) en momenteel
werkzaam als directeur bij PSV. Hij woont samen met zijn
vrouw Hanneke sinds een jaar of elf in Zandoerle en dat
bevalt hem prima. Hij heeft een dochter van 27, een zoon
van 29 en hij is de trotse opa van de 18 maanden oude
Bram. Naast zijn drukke dagelijkse werkzaamheden, zet hij
zich in voor een aantal goede doelen en daar gaan we het
vandaag met hem over hebben.

Jos en Jenny Timmermans
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven
Telefoon (040) 205 19 52 Fax (040) 205 29 50
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur
Tevens kunt u bij ons overnachten
E-mail: info@zandoerle.nl
http://www.zandoerle.nl

10

Kuychi
Rond Kerstmis vertrekt Jan Reker weer naar Peru. Samen
met zijn vrouw en dochter werkt hij daar voor het weeshuis
Kuychi (dat betekent regenboog in het Spaans). Oprichtster
Helena van Engelen heeft eind 2001 in Urubamba een
weeshuis opgericht voor kansarme kinderen. Ze heeft daar
2½ ha grond gekocht en diverse huisjes op gebouwd. Door
die huizen als vakantiehuisjes te verhuren kon ze de
opbrengst weer investeren in nieuwe gebouwen. Inmiddels
is het weeshuis uitgegroeid tot een heel project. Er is een
familiehuis waarin Helena woont met haar
18 pleegkinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Daarnaast
bieden ze dagopvang aan circa 100 kansarme kinderen
(warme maaltijd, lichaamsverzorging en een educatief
lesprogramma). De ouders worden zoveel mogelijk bij de
activiteiten betrokken. Op het terrein is nu ook huisarts- en
tandartspraktijk geopend en wordt psychosociale
begeleiding geboden. Voor ca. 80 jongvolwassenen (15 tot
25 jaar) is er sinds maart 2005 een CEO opleiding,
goedgekeurd door de Peruaanse overheid. Hier leren
jongeren via deelcertificaten voor een diploma Engels,
computertechniek, houtbewerker of elektrotechnicus. Voor
de meisjes is er industriële confectie.
Vakantiehuisjes
Daarnaast zijn er op het terrein een aantal vakantiehuisjes
(regenbooghuisjes) gebouwd. De huuropbrengst en alle
andere consumpties die vakantiegangers op het terrein
besteden worden als donatie in de boeken opgenomen en de
opbrengsten komen op deze manier weer voor 100% ten

Activiteiten

goede aan het project. Donateurs van de stichting betalen
€ 125,= per jaar en mogen dan gratis verblijven in een van
de regenbooghuisjes, reis- en verblijfkosten zijn echter voor
eigen rekening.
"In totaal helpen we hiermee zo'n 220 kinderen in Peru",
vertelt Jan. "Ik ben voorzitter van de stichting Kuychi en
vertel regelmatig mijn verhaal bij Rotaryclubs, etc. Een
aantal maanden geleden heb ik bijvoorbeeld nog zelf
tweede hands kleding opgehaald samen met mijn vrouw.
Met allerlei sponsoractiviteiten krijgen we het geld bij
elkaar. Zodoende kunnen we maandelijks ongeveer een
bedrag van € 12.000,= overmaken. En daarmee kunnen ze
weer heel wat doen."

In 2007 is er al weer heel wat georganiseerd om de stichting
financieel te ondersteunen, door zowel particulieren als het
bedrijfsleven. Zo heeft van 19 t/m 29 september een
actieweek plaatsgevonden de Spieren voor Spierenweek
2007. In die week vonden er in het hele land diverse
sportactiviteiten plaats, zoals sponsorlopen en
spinningmarathons. Daarnaast trok een grote
campagnetruck door heel Nederland. Ook de ambassadeurs
(Louis van Gaal en Truus Opmeer en de beschermheren,
Ronald en Frank de Boer waren veelvuldig op radio of tv.
Spieren voor spieren is onlangs met 7 jongens met een
spierziekte naar Hamburg afgereisd om voetballer
Joris Mathijsen te ontmoeten. Joris zet zich in voor de
Stichting en is lid van het Oranje Team van
Spieren voor Spieren. Deze jongens hadden een prijs
gewonnen en mochten een heel weekend naar Hamburg om
Joris Mathijsen te ontmoeten, om een training bij te wonen
en de wedstrijd HSV – Stuttgart te zien. Tot hun grote
verrassing waren ook Nigel de Jong, Romeo Castelen en
Rafaël van der Vaart aanwezig om een hand te geven en
mee op de foto te gaan.

Spieren voor Spieren
In 1997 heeft Jan Reker samen met de voetballers Frank en
Ronald de Boer een tv-uitzending georganiseerd voor een
goed doel. Het was de bedoeling dat gezonde spieren
(topsporters) zoveel mogelijk geld inzamelden voor de
zieke spieren (mensen met een spierziekte). De kosten van
zo'n tv-uitzending waren destijds enorm hoog en ze
moesten alle drie privé garant staan voor een miljoen
gulden. Tijdens de uitzending werd er echter al 3 miljoen
gulden opgehaald en daarna bleef het geld binnenstromen.
Het jaar daarna heeft Jan Reker samen met Frank de Boer
de stichting Spieren voor Spieren opgericht waarvan hij
momenteel nog steeds bestuurslid is.
Doel van de stichting Spieren voor Spieren is om alle
opbrengsten zo snel en effectief mogelijk in te zetten.
Jaarlijks wordt 85% overgemaakt aan het Prinses Beatrix
Fonds om gericht onderzoek te kunnen doen naar
spierziekten. De overige 15% wordt door Spieren voor
Spieren toebedeeld aan (schrijnende) individuele gevallen.
Alle overheadkosten (salaris, reclame, bureaukosten, etc.)
worden door de sponsors betaald.
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Spieren voor Spieren Gala
In 2008 bestaat de stichting alweer 10 jaar en dit wordt
onder andere gevierd tijdens het jaarlijks Spieren voor
Spieren Gala. Tijdens deze gala-avond zijn vele
Nederlandse bedrijven aanwezig om te genieten van een
exclusieve, feestelijke avond, gevuld met entertainment,
culinaire gerechten en verrassende ontmoetingen.
Sport en bedrijfsleven hebben vele raakvlakken en ook
verschillen. Tijdens zo’n gala kan iedereen van elkaar leren
en het levert weer enorm veel geld op voor de stichting.
Werken voor de stichting Spieren voor Spieren kost Jan
gemiddeld 5 uur in de week. Zo nu en dan moet hij naar een
vergadering en hij houdt regelmatig een praatje bij bepaalde
clubs om geld in te zamelen. “Maar de afgelopen jaren
hebben we al heel wat bereikt,” vertelt hij trots. “Zo krijgen
we in Utrecht een speciale afdeling in het ziekenhuis waar
een arts, een professor en verpleegkundigen, fulltime met
spierziekten bezig zijn; het ‘Spieren voor Spieren
Kinderziekenhuis’. Bovendien zijn er diverse onderzoeken
verricht waar men weer veel van heeft geleerd.”
Gehandicapten Voetbaltoernooi
Een ander goed doel waar Jan Reker zich voor inzet is het
gehandicapten voetbaltoernooi van de KNVB. Jan is al
vijftien jaar lang medeorganisator van dit gehandicapten
voetbaltoernooi. Daaraan doen ieder jaar ongeveer
500 kinderen mee. "Da's ook mooi om mee te maken",
vertelt Jan enthousiast. "Alle teams spelen tijdens dit
toernooi in de kleuren van een Nederlandse profclub en na
afloop mogen ze de shirtjes gewoon houden. De
deelnemende teams worden begeleid door coaches uit het
betaald voetbal, en de wedstrijden staan onder leiding van
bekende topscheidsrechters. Als je de glunderende snoetjes
van die kinderen ziet, dat is geweldig. "

Dát zijn de beste managers. Mensen die ieder dag onderuit
op de bank liggen, kunnen niet zoveel werk verzetten.”
We zien hem regelmatig wandelen samen met zijn vrouw.
“Da's fijn, dan hebben we ook echt even tijd voor elkaar.
Ik heb maar weinig slaap nodig dus ik ben de hele dag in de
weer. Maar 's morgensvroeg is bij ons ook zo'n fijn
rustpunt. We zijn altijd vroeg wakker, rond 6 uur. Dan
drinken we samen even een bak koffie en nemen even de
dag door. En daarna ga ik weer aan het werk bij PSV maar
ook weer voor de goede doelen.
Mochten er mensen zijn die (in het kader van de
kerstgedachte!) een van de goede doelen van Jan Reker
zouden willen ondersteunen dan kunt u kijken op de
volgende sites:
www.kuychi.org en www.spierenvoorspieren.nl.

Hobby's
Tijd voor hobby's heeft hij ook nog. Een keer per maand
gaat hij naar de kookclub waar hij samen met 15 mannen
een uitgebreid menu klaarmaakt. De dames komen twee uur
later en eten dan gezellig mee. Hij werkt zo nu en dan in
zijn moestuin en golft graag, maar daarvoor heeft hij
momenteel echt te weinig tijd. “Drukte is erg relatief. Als je
mensen nodig hebt voor vrijwilligerswerk of zo, dan moet
je altijd aankloppen bij de mensen die het al druk hebben.

Marinella Boer10
Groendecoraties, Workshops en
Creatief Atelier
Last minute workshops voor de Kerst!! Vol = vol
Kom eens langs tijdens de inloopochtend op
woensdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur

Zorgcentrum Merefelt
uw seniorenpartner
voor zorg, welzijn en
wonen !

M.u.v. de schoolvakanties

Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143
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marinella@boer10.com

www.boer10.com

Atelierruimte:
De Run 5404
5504 DE Veldhoven

Postadres:
Berg 82
5508 AX Veldhoven

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

Boergondisch Oers

Opbrengsten collectes

Opbrengst collecte Diabetes Fonds.
Beste Boergondische Oerlenaren,
Het jaar 2008 nadert en Boergondisch Oers heeft de eerste
vergadering alweer achter de rug. Vol enthousiasme is er
weer gebrainstormd over Boergondisch Oers 2008. Welk
thema komt er in 2008, hoe gaan we het doen, wat gaan we
doen. Er zijn al weer talloze snode plannen om het weekend
van 31 mei 2008 onvergetelijk te maken. We zullen jullie
via de Koers op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Te zijner tijd verschijnt ook het inschrijfformulier weer in
de Koers om jezelf en je volleybalteam aan te melden.
Ondertussen heeft Boergondisch Oers ook een eigen site
waar we zoveel mogelijk informatie op zullen plaatsen. Er
staan ook foto’s op van vorig jaar, dus dat is altijd leuk om
te zien, en we hebben een gastenboek waar je reacties kwijt
kunt. Kortom Boergondisch Oers gaat met de tijd mee.
Verder mogen we een nieuw lid verwelkomen bij ons
cluppie, John van Doormalen gaat ons versterken, hij heeft
de eerste vergadering en de nazit al overleefd dus dat komt
helemaal goed. Welkom John, keileuk!
Stichting Boergondisch Oers

De enkele weken geleden in Veldhoven gehouden collecte
voor het Diabetes Fonds heeft een bedrag opgebracht van
€ 2.043,98. De inwoners van Oerle bleken weer zeer
vrijgevig. Zij namen met een opbrengst van € 907,84 bijna
de helft van het bedrag voor hun rekening.
Collectanten en gulle gevers:
allemaal heel hartelijk bedankt!

Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Het Nationaal MS Fonds heeft het mooie bedrag van
€ 4032,= in Veldhoven opgehaald.
Het Nationaal MS Fonds doet er alles aan om mensen met
Multiple Sclerose onafhankelijk te houden. Niet alleen
fysiek maar ook mentaal. Dit doet zij door voorlichting te
verstrekken, activiteiten en vakanties te organiseren en
onderzoek te verrichten.
We bedanken de gevers maar uiteraard ook de collectanten
die door weer en wind op pad zijn gegaan. Heeft u de
collectant gemist, dan kunt u een bijdrage overmaken op
giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als
collectant? Neem contact op met Pamela Zaat,
( 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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Buurtbus lijn 208 Oerle

Felicitaties
Beste Oerlenaren,

Buurtbus lijn 208 in Oerle
Van deze buslijn kan iedereen gebruik maken en rijdt op
maandag t/m vrijdag. De volgende instaptijden zijn voor de
bushalte bij de kerk in Oerle.
Richting City-Centrum Veldhoven en MMC Veldhoven:
om
7.17 7.47 8.47 10.17 11.47 13.27 14.47 uur
Komende vanuit Veldhoven richting Oerle, Wintelre,
Vessem, Hoogeloon en Eersel:
om
8.12 9.12 10.42 12.12 13.42 15.12 16.12
17.12 18.12 uur
Vanaf 15.22 uur rijdt de bus rond via Vessem, Hoogeloon,
Duizel en Eersel rechtstreeks naar het MMC en het
City Centrum in Veldhoven komt weer terug via Oerle,
Wintelre en Vessem.
Dan blijft hij deze route steeds rijden tot 18.22 uur.
Deze laatste rit stopt in Hoogeloon.

Het is geen grapje, maar heus echt waar,
op Nieuwe Kerkstraat 2 woont een bruidspaar!
Op 16 juni 1995 trouwden zij voor de kerk en de wet.
Nu delen zij al meer dan 12,5 jaar hun vertrouwde bed.
We hebben het over Twan en Karin Leemans.
Nee, zij ontspringen niet zomaar deze dans.
Zij hebben ook een lieve dochter en een leuke zoon.
Jordi en Senna zijn verder dan ook heel gewoon.
Op zondag 16 december is dus de grote feestdag,
en genieten zij al 12,5 jaar van elkaars lieve lach.
We willen het bruidspaar via deze weg proficiat wensen.
En hopelijk doen dat in Oerle, die dag, nog veel meer
mensen.
Als je zin hebt, stuur je deze mensen op 16 december een
leuke kaart,
want dat zijn ze naar zoveel jaren toch zeker wel waard.
Twan en Karin, op naar de 25 jaar,
Geniet nog lang en gelukkig in goede gezondheid van elkaar!

Info over buurtbussen en andere informatie over
Openbaar vervoer rondom Eindhoven op
http://www.oveindhoven.nl

Namens,
Jeroen en Mascha & Brett en Isa Leemans
Claar en Ben Leemans

De Run 6360
5504DM Veldhoven
Tel: 040 2942666
Fax: 040-2942600
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Koers cultuur

Ik had een droom
over mooie bloemen
een veld vol
gekleurd door zonneschijn.
Ik had een droom
over een wereld
vol met tevreden mensen
nergens meer oorlog en ellende
Ik had een droom
er was geen ziekte
er was geen pijn
iedereen mocht gelukkig zijn
Ik had een droom
toch blijf ik hopen
heb er vertrouwen in
want ooit worden dromen waar.

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, december 1986
Kerstmis: Leerlingen van groep 6 schrijven een
verhaaltje over kerst.
Kerstmis:
Kerstmis is een fijn moment.
Dat is het voor ierder vrind
De kaarsjes staan te branden
dat is lekker warm wandt buiten sta je te klappertanden
Met kerstmis mag je de kerstboom zetten
Maar met de kerstballen moet je wel goed opletten.
Marsha van de Looy
-------------Kerstmis:
Wij vieren thuis kerstmis omdat het kindje Jezus dan is
geboren.
Thuis zetten we bij kerstmis een kerstboom en daarlangs
een kerststalletje met beeldjes erin.
Jezus, maria, Jozef en herders staan erin.
In de kertsboom zitten dan gekleurde lampjes, er hangen
kerstballen in en veel andere versieringen.
Met nieuwjaar steken de oudere jongens en meisjes
vuurwerk aan.
Jeanneke Schippers.
--------------

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:

Kerstmis:
Met kerstmis is het feest. Sinterklaas is dan al geweest. De
kerstman komt dan in de plaats van Sinterklaas.
Wij zijn blij met zoals Jezus van Nazareth bedoel. Ik die
gekruisigd werd in het licht.
Met kerstmis zetten wij de kerstboom, en eten wij
slagroom.
Er hangen ballen aan, als je door het raam kijkt zie je hem
staan. Wij krijgen dan snoeperij, maar wij staan daar niet
voor in de rij.

040 2541689 of 06 42726123
Jeroen Geerts
-------------Kerstmis:
In de kerstmis is Jezus geboren in Betlehem in een stal. De
mensen van Betlehem vieren geen kerstmis, want ze denken
dat Jezus niet bestaan heeft. De meesten mensen in Oerle
vieren wel kerstmis, want ze denken dat Jezus wel bestaat.
Kerstmis is in de winter. Donderdag 25 december is het
kerstmis. 1 Januari is het nieuwjaar en om 12 uur is het 1
januarie en dan wordt er vuurwerk aangestoken. Met
nieuwjaar kan vuurwerk heel gevaarlijk zijn met rieten
daken. De kerstman komt niet altijd bij iedereen.
Franca van Beers.
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Pyjamaontbijt

MVO plan beloond

Pyjamaontbijt Carnavalsmaandag in d’Ouw School
d’Ouw School nodigt heel Oers uit om te komen ontbijten
op carnavalsmaandag! Noteer het vast in jullie agenda’s:
maandag 4 februari om 11.11 uur Pyjamaontbijt.
Het is gebleken (wetenschappelijk onderzocht) dat
carnavalsvierders op maandagochtend traditioneel honger
hebben. Het ontbijt zal bestaan uit een rijk gevuld buffet
met broodjes, luxe beleg, krentenbollen, jus d’orange,
getikte eitjes en nog veel meer. Er is natuurlijk ook een
gezellig muziekske. Degene met de mooiste pyjama wint
een grote foto in de Koers in vol ornaat. Dat zal iedereen
bijzonder aanspreken. Komt dus allen naar het
Pyjamaontbijt!
Carnavalsteam d’Ouw School

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen plan
beloond met 10.000 euro
Rabobankmedewerker Hetty van Hoof heeft onlangs
€ 10.000,- gewonnen voor haar MVO-plan. Hetty heeft een
uitgebreid plan geschreven over haar inzet voor
KWF/Alpe d'HuZes. De stichting Alpe d'HuZes is
opgericht met als doel onmacht ontstaan door kanker om te
zetten in kracht ofwel kracht putten uit emotie. Deze kracht
uit zich in de bijzondere prestatie op één dag 6, 7 of 8 keer
de Alpe d’Huez op te fietsen.
Deze prestatie wordt neergezet door individuele fietsers
zoals Rob Slaats op 7 juni heeft gedaan en fietsers in
teamverband. Hetty heeft een oproep op een digitaal
prikbord geplaatst voor collega’s om samen voor het goede
doel te gaan fietsen. De reacties op deze oproep zijn
overweldigend. Een Rabobank Team met collega’s uit het
hele land is ontstaan en ingeschreven. Met het winnen van
de Schretlen&Co-prijsvraag is het team verzekerd van een
startnummer, want ieder team dient minimaal € 10.000,aan sponsorgeld mee te brengen. Dat neemt niet weg dat het
team doorgaat met het zoeken naar sponsoring. Als team
gaan ze voor minimaal € 50.000,- voor het goede doel!
Het Rabobank Team heeft er vertrouwen in dat zij deze
flinke bijdrage kunnen leveren. De teamleden zijn
enthousiast en super gemotiveerd. Op 5 juni 2008 zullen zij
allen minimaal 2 keer in Frankrijk de Alpe d’Huez
beklimmen. Eén keer als individu en 1 keer een finalerit in
teamverband. En dat is een hele uitdaging. In teamverband
fietsen bepaalt de langzaamste de snelheid van het hele
team en dat 14 kilometer lang bergopwaarts!
Hetty van Hoof is naast Teamcaptain ook Blog-coördinator.
In de week van 5 juni verzorgt het blogteam, een team van
vrijwilligers, bovenop de Alpe d’Huez live verslag via
internet voor het thuisfront en sponsoren. Er zijn diverse
vrijwilligerstaken zoals bloggen, koken, tijdschrijven,
aanmoedigingsteam, drankvoorzieningen enz. De stichting
heeft een volledig anti-strijkstokbeleid waardoor reis- en
verblijfkosten zelf georganiseerd en opgebracht dienen te
worden. Door dit beleid kan het sponsorgeld 100% naar het
KWF/Alpe d’HuZesfonds gaan; een fonds dat bijdraagt aan
het revalideren van kankerpatiënten.
Ontwikkelingen van het team zijn te volgen op
www.hetrabobankteam.blogspot.com .
Meer info over de stichting kijk op
www.opgevenisgeenoptie.nl

B&D bouwbedrijf B.V.
Leemskuilen 5
5563 CK Westerhoven
tel: 040-2010051
www.bd-bouwbedrijf.nl
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Horroravond

Nieuwjaarsreceptie
Stichting

Hallo,

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2008
Wij moesten om half zeven ’s avonds aanwezig zijn in het
jeugdhuis bij de d’Ouw School. Daar kwam de rest van de
tieners samen binnen gedruppeld. We konden zien op
papiertjes die aan de muur hingen, bij wie we in de groep
zaten en wie van de ouders met ons mee liep. De groepjes
vertrokken in de auto’s ongeveer steeds om de tien
minuten. We werden ergens in Knegsel afgezet, waar onze
tocht begon. we moesten lichtjes volgen. Het was leuk soms
schrokken we echt wel, alhoewel we ons natuurlijk wel
stoer moesten houden tegen over de anderen. Wat heel leuk
was dat er ineens een bal voorbij kwam vliegen. Waar we
ook van schrokken was iets met een doodskist en dan kwam
er een iemand boven. En die stootte heel hard zijn hoofd
tegen een tak en dat was dan wel weer lachen. Het was wel
jammer dat het niet pikdonker was, maar volle maan. We
liepen zo terug naar d’Ouw School door het bos. Toen we
terug kwamen in het jeugdhuis was er drinken en chips.
Eerst was er een film met sportbloopers, maar daarna
kregen we toch een engere film te zien voor wie dat wou.
Ook waren er tieners in de andere zaal spelletjes aan het
spelen. Het was weer een geslaagde avond.

Aan alle inwoners van Oerle
Zondag 6 januari a.s. wordt er in d’Ouw School weer een
nieuwjaarsreceptie gehouden.
Deze receptie wordt georganiseerd door OWWO in
samenwerking met Wijkplatform Oerle en
Dorpscentrum d’Ouw School. De receptie begint om
10.30 uur en duurt tot 13.30 uur.
Alle inwoners van Oerle en zij die Oerle een warm hart
toedragen zijn van harte welkom.
Het jeugdorkest van Harmonie St. Cecilia zal enkele leuke
nummers ten gehore brengen.
Tevens wordt bij deze bijeenkomst bekend gemaakt, wie de
3 genomineerden zijn voor de Rabobank Verenigingsprijs
2007. Alle aanwezigen van 12 jaar en ouder krijgen de
gelegenheid om door middel van stemmen uit deze
3 genomineerden de uiteindelijke winnaar aan te wijzen.
Zorg dat uw stem niet verloren gaat en kom naar de Oerse
Nieuwjaarsreceptie. Uw aanwezigheid zal ons stimuleren
om deze receptie weer een jaarlijks terugkerende activiteit
te laten worden.

Groetjes de tieners uit Oerle
OWWO
Wijkplatform Oerle
Dorpscentrum “d’Ouw School”
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Culturele Dag Kring Veldh.

Snerttocht 2008

Snerttocht zondag 13 januari 2008
Beste K.B.O.-leden.
De werkgroep van de Culturele Dag Kring Veldhoven heeft
plannen voor een vernieuwde invulling voor de
informatiemarkt, die u gewend bent om
’s morgens te vinden wanneer u de Culturele Dag bezoekt.
We zouden heel graag leden willen zien en horen, die een
of andere bijzondere hobby uitoefenen.
Wat is nu een bijzondere hobby, hoor ik u denken.
Werken met mozaïek bijvoorbeeld of graveren van glas,
uurwerken repareren, sieraden maken, poppenkleertjes in
elkaar zetten of boekbinden.
Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar zo zullen er nog
vele te noemen zijn.
Het hoeft echt niet zo bijzonder te zijn als wat ik laatst op
internet las, waar een man aangaf te frisbeeën met zijn
hond. De man gooit de frisbee en zijn hond vangt hem dan
op. Dit lijkt me trouwens een lastige hobby voor op een
Culturele Dag.

Zondag 13 januari is het alweer zover, dan kan iedereen die
zin heeft in een winterse wandeling weer deelnemen aan de
Oerse snerttocht. De snerttocht wordt zoals vanouds
georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen i.s.m.
Dorpscentrum d’Ouw School. Het wordt een leuke
wandeltocht van ± 8 km geschikt voor jong en oud. Bij de
rustpost kan er genoten worden van een lekkere kop
chocolademelk, koffie of thee.
Inschrijven kan tussen 13.00 uur en 14.00 uur bij
d’Ouw School. Deelname aan de snerttocht is gratis voor
alle kinderen onder de 6 jaar, kinderen tot 12 jaar
betalen € 1,- en v.a. 12 jaar €1,50.
Na afloop staat er in d’Ouw School voor alle deelnemers
een heerlijke kop snert klaar. Aansluitend zal ook de
prijsuitreiking plaatsvinden.
Wij rekenen natuurlijk weer op een grote opkomst en
wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe en tot ziens bij
de snerttocht op zondag 13 januari 2008.
Stichting Jeugdbelangen Oerle

Maar uw hobby, die voor uzelf misschien zo gewoon lijkt,
kan voor anderen heel bijzonder zijn.
Bent u zo iemand of kent u iemand in uw omgeving die een
bijzondere hobby heeft en bent u bereid om op de Culturele
Dag in de ochtenduren over die hobby te praten en er iets
over te laten zien? Dan bent u degene die we zoeken.
Het zou heel fijn zijn wanneer u zich dan schriftelijk zou
willen aanmelden op een van de onderstaande adressen.
- Dhr. Willie Ivits,
- Dhr. Piet de Greef,

de Sperwer 23, 5508 KN Veldhoven
Meester Rijkenstraat 17,
5504 BG Veldhoven
- Mevr. Rieke Heijnen, Mariaoord 40, 5503 DD Veldhoven.
U kunt ons op zo’n manier precies vertellen wat uw hobby
inhoudt, hoeveel ruimte u denkt te gebruiken en of u ook
eventuele hulpmiddelen nodig heeft.
Wanneer u ons tijdig van het een en ander op de hoogte
stelt, kunnen we zo veel mogelijk aan u wensen tegemoet
komen en komt uw hobby optimaal aan bod.
We kijken nu al uit naar uw reacties.

Namens de werkgroep van de Culturele Dag
Kring Veldhoven,
Thea Hogewoning.
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Lekker met de feestdagen
Glühwein
Ingrediënten:
1 sinaasappel
1 fles rode wijn
1 kaneelstokje
1 kruidnagel
2 eetlepels suiker
Bereiden:
Boen de sinaasappel schoon en snijd hem in plakjes. Giet
de wijn in een pan ( geen aluminium, want dat beïnvloedt
de smaak ) en voeg de plakjes sinaasappel, kaneel,
kruidnagel en suiker toe.
Verwarm het wijnmengsel 30 minuten op laag vuur.
Zorg dat de glühwein niet gaat koken, want dan vervliegt de
alcohol.
Serveer direct.

Koken met de koers

Korenfestival

Deze keer twee Tapas gerechten.
Witlofbootjes met gerookte zalm en ei
voor 6 personen, 12 stuks
Ingrediënten:
1 ei
3 eetlepels olijfolie
1 eetlepel citroensap
½ eetlepel kappertjes
zout, versgemalen zwarte peper
12 blaadjes witlof
100 gram gerookte Noorse zalmfilet
1 takje peterselie
keukenpapier
Voorbereiden:
Ei in ca. 10 minuten hard koken. Intussen olie, citroensap
en kappertjes door elkaar mengen. Op smaak brengen met
zout en peper. Blaadjes witlof wassen en droogdeppen met
keukenpapier. Plakjes gerookte zalm in 12 porties verdelen
en in blaadjes witlof leggen. Vinaigrette over witlofbootjes
sprenkelen. Peterselie in kopje fijn knippen.
Bereiden:
Ei onder koud stromend water afspoelen, pellen en
fijnhakken. Mengen met peterselie. Ei-peterselie mengsel
over witlofbootjes verdelen. Witlofbootjes rangschikken op
platte schaal. Tot gebruik in koelkast bewaren.

Deelname aan korenfestival
In het weekeinde van 15 en 16 december neemt het
gospelkoor Messengers of Joy deel aan een korenfestival in
de sporthal de Genderbeemd.
Zij brengen daar een aantal kerstliederen te gehore. Het
koor wat enige tijd zonder pianist heeft gezeten kan nu met
een nieuwe pianiste/organiste weer van zich laten horen. Zij
zullen dit ook doen op kerstavond tijdens de nachtmis die
om 23.00 uur in de H. Jozefkerk aan de lange Kruisweg in
Veldhoven gehouden wordt. Deze nachtmis is een
themadienst waarin het koor samenzang met de mensen in
de kerk en hun eigen repertoire perfect weet te combineren.
Het belooft een zeer sfeervolle dienst te worden.
Hebt u belangstelling om lid te worden, u bent van harte
welkom tijdens een van onze repetities op dinsdagavond
van 20.00 tot 22.15 uur.
Informatie kunt u vinden op de website
messengersofjoy.dse.nl
U kunt ook contact opnemen met het secretariaat,
( 040-2051642.

Witlofbootjes met garnalen in vinaigrette
voor 6 personen, 12 stuks
Ingrediënten:
½ rode peper
½ kleine ui
1 takje peterselie
1 eetlepel kappertjes
3 eetlepels olijfolie
1 ½ eetlepel witte wijnazijn
1 bakje roze garnalen
12 blaadjes witlof
keukenpapier
Voorbereiden:
Rode peper wassen, schoonmaken en heel fijn hakken.
Uitje pellen en snipperen. Peterselie in kopje fijnknippen.
Rode peper, ui, peterselie en kappertjes met olie en azijn tot
vinaigrette roeren. Vinaigrette door garnalen scheppen en
tot gebruik in koelkast zetten.
Bereiden:
Blaadjes witlof wassen en droogdeppen met keukenpapier.
Garnalen in vinaigrette over blaadjes witlof verdelen.
Witlofbootjes rangschikken op platte schaal.
SMAKELIJK !!!!!!!!
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Vrijwilliger gezocht

Donateursavond SNL

Gezin zoekt vrijwilliger!
De Praktische Thuishulp is onderdeel van MEE Zuidoost
Brabant, locatie Eindhoven en de Kempen en biedt
ondersteuning aan mensen met een beperking in de
thuissituatie. Dit doen wij middels het inzetten van
vrijwilligers. Heb je enkele uurtjes per week of per maand
de tijd? Dan is dit misschien iets voor jou!

Donateursavonden van Stichting Nieuwe Levenskracht
donderdag 24 januari en vrijdag 25 januari 2008
Aanvang 20.00 uur
Deze keer speelt

Veldhoven
•

Een gezin zoekt voor hun 2 zoontjes (2 en 4 jaar
oud) een oppas/speelhulp voor de vrijdagochtend.
Moeder kan dan even rustig de boodschappen doen.
Beide kinderen hebben een
ontwikkelingsachterstand.

Heb je belangstelling of wil je meer weten over deze
oproep?
Neem dan contact op met de Praktische Thuishulp
( 040-2140373, pth@meezuidoostbrabant.nl.

Bonbons in luxe verpakking
Een ondeugend blijspel van Ria de Looze-Lafeber in
3 bedrijven,
Als meneer
Van Oeveren een
cadeau heeft voor
zijn vrouw, maar
niemand er van af
mag weten, wordt
het hem soms wel
erg moeilijk
gemaakt. Zeker als er een bemoeizuchtige, maar wel
eerlijke huishoudster rondloopt.
Ook mevrouw Van Oeveren heeft zo haar geheimen voor
haar man, want wat moet zij zeggen als de kleren van
Frans, een buurtbewoner, bij haar in de kast worden

gevonden. Is zij dan wel eerlijk tegen haar man? Haar
vriendin Elly helpt haar, maar zij maakt het er niet
gemakkelijker op.
En als dan ook nog de tante van Frans en de tuinman zich
ermee gaan bemoeien is het hek van de dam. Er ontstaat
veel spraakverwarring.... maar een zakenrelatie van meneer
Van Oeveren brengt de oplossing!
Of toch juist niet?????
Kaarten voor de voorstelling (€ 3,50 voor donateurs en
€ 7,00 voor niet-donateurs) kunt u vanaf 7 januari afhalen
bij:
Mia van den Wildenberg St. Janstraat 21a ( 205 25 47
André van de Boogaard Berkt 54
( 254 23 49
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Zweefmolen gestolen

Keurmerk verkregen

Zweefmolen gestolen
Naar nu gebleken is, is op vrijdagavond 9 november jl. rond
22.00 uur een zweefmolen gestolen van
Hartogs Entertainment te Veldhoven. De eigenaar is ten
einde raad daar het zijn grootste bron van inkomsten was.
De heer Hartogs heeft kanker in een vergevorderd stadium
en probeert met zijn zweefmolen nog wat geld te verdienen
om bij te dragen in zijn levensonderhoud. Vele braderieën
in Nederland worden door hem bezocht om de kinderen te
plezieren met een zweefvlucht. Niet alleen voor de
kinderen, maar ook voor Lambert Hartogs zelf is een blij
kindergezicht heel belangrijk. “Als ik die lachende
gezichtjes zie als de kindertjes in de zweefmolen zitten, dan
leef ik zelf weer helemaal op. Er is toch niets mooier in de
wereld dan kinderen onbevangen te zien lachen?”

Hartogs kwam terug van een optreden en miste de
zweefmolen direct: “Toen ik vrijdagmiddag vertrok naar
een optreden, stond mijn zweefmolen nog voor de deur van
mijn loods. Bij mijn thuiskomst op zaterdag was de
zweefmolen verdwenen. Ik ben ten einde raad daar ik deze
maand nog diverse braderieën heb waar de zweefmolen
voor gereserveerd was. Wat moet ik nu? Ik kan mijn
afspraken niet meer nakomen en kan geen geld meer
verdienen met de zweefmolen. Bovendien mis ik de
ontspanning nu al en moet ik al die kindertjes teleurstellen.”
De heer Lambert Hartogs doet een dringend beroep op
eenieder die hem kan helpen met het terugkrijgen van zijn
zweefmolen. Waarschijnlijk is de zweefmolen gestolen
door iemand die er zelf braderieën mee wil gaan draaien en
zal de zweefmolen wel gaan overspuiten zodat deze niet
meer herkenbaar is. Hartogs Entertainment is bereikbaar op
( 06-45014020.

Keurmerk voor Spectrum Brabant
Spectrum Brabant heeft als eerste
studiebegeleidingsinstituut uit de regio Zuidoost-Brabant
het kwaliteitskeurmerk van de LVSI (Landelijke
Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten) verkregen.
Leden die door deze vereniging worden erkend zijn
gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen die
(tijdelijk) steun nodig hebben bij het volgen van een
opleiding.
Gelet op de toenemende vraag naar studie- en
huiswerkbegeleiding is het zaak deze verder te
professionaliseren. Het LVSI heeft hiertoe scherpe
kwaliteitseisen en richtlijnen ontwikkeld gebaseerd op de
eisen die in het basis- en voortgezet onderwijs worden
gesteld aan de opleiding van docenten en begeleiders, het
pedagogisch en didactisch beleid en andere waarborgen
voor de kwaliteit en dienstverlening. Een onafhankelijke
klachtencommissie maakt deel uit van de
kwaliteitsbewaking.
Het is een belangrijke stap voor Spectrum Brabant. Het
centrum is in twee jaar tijd uitgegroeid tot het meest
toonaangevende instituut in de regio Veldhoven, Eindhoven
en omstreken. Er worden inmiddels ruim 120 leerlingen uit
het voortgezet onderwijs begeleid op 12 verschillende
locaties. Het centrum heeft circa 40 mensen in dienst,
waaronder psychologen, docenten, onderwijskundigen,
remedial teachers en pedagogisch medewerkers.
Inke Brugman, orthopedagoog en directeur van Spectrum
Brabant: “Wij werken hard aan de continue
professionalisering van ons centrum. Met enkel overhoren
en korte bijlessen kom je er niet. Wij willen er steeds
naartoe werken dat een leerling zelfstandig de taken aankan
zodat externe begeleiding overbodig wordt. Het verkrijgen
van het keurmerk betekent voor ons een geweldige
erkenning van onze inzet”.
Het centrum heeft een uitgebreide methodiek ontwikkeld
om leerlingen vaardigheden als planning, organisatie en
aanpak van leer- en maakwerk bij te brengen. Ouders en
scholen worden nauw bij de begeleiding betrokken wat erg
belangrijk is om goede resultaten met een leerling te
kunnen boeken. Op verschillende locaties wordt uitsluitend
gespecialiseerde studiebegeleiding aangeboden, gericht op
leerlingen met een autisme spectrum stoornis of ADHD.

Meer informatie:
Drs. Inke Brugman
Directeur / orthopedagoog Spectrum Brabant
( 040-2549348 / 06-50440714
info@spectrumbrabant.nl
www.spectrumbrabant.nl
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Oproep Raadsvergadering

Oproep van het wijkplatform Oerle
1. Nieuwbouw Oerle-Zuid zonder randweg zal leiden tot
grote verkeerschaos in Oerle
2. Uitbreiding Airport Eindhoven zal leiden tot
verdubbeling van lawaai in Oerle

Het Wijkplatform Oerle heeft er bij de gemeente
Veldhoven vele malen op aangedrongen een oplossing te
vinden voor dit probleem. Maar die oplossing komt niet.
De gemeente is doof voor onze argumenten. We hebben
nog maar één mogelijkheid om onze dringende wens
kenbaar te maken. En dat is door ons groot te maken en
met zijn allen naar de raadsvergadering van 18 december
aanstaande te gaan. Dan laten we zien dat het ons allen
aangaat. Oerlenaren zijn reële mensen, maar als het erop
aankomt staan we voor ons dorp! Dat is óók reëel.

Beste Oerlenaren,
Ons welzijn staat op het spel. Komt daarom allen op
dinsdag 18 december a.s. om 19.30 uur naar de
raadsvergadering in het Gemeentehuis van Veldhoven.
Het Wijkplatform Oerle roept alle Oerlenaren op om zich
daar te laten zien en te laten horen! Verkeerschaos en teveel
vliegtuiglawaai horen namelijk niet thuis in ons dorp. We
mogen dit niet laten gebeuren. Samen zijn we Oers-sterk!

1. Nieuwbouw Oerle-Zuid zonder randweg zal leiden tot
grote verkeerschaos in Oerle
Komende jaren gaat er flink gebouwd worden in Oerle.
Oerle-Zuid, Habraken Veld en Schippershof zullen
worden gerealiseerd. Oerle groeit en dat vinden wij goed
voor ons dorp.
Maar er gloort ook een gigantisch probleem. Wat is het
geval: de randweg om Oerle heen zal pas worden
aangelegd nadat alle bouwplannen zijn uitgevoerd. Dat
betekent dat we jarenlang een enorme verkeerschaos in
Oerle gaan krijgen. Er worden zeer grote verkeerstromen
door het dorp verwacht en ook het bouwverkeer zal
enorm zijn. De veiligheid van onze kinderen en alle
andere Oerlenaren is hierbij in het geding. Alsook de
leefbaarheid van ons dorp. Dit mag niet gebeuren. Eerst
de randweg aanleggen, dan pas bouwen is ons standpunt.

2. Uitbreiding Airport Eindhoven zal leiden tot
verdubbeling van lawaai in Oerle
Het geluid van vliegtuigen hoort bij Oerle. Daar zijn we
aan gewend, daar zijn afspraken over gemaakt en daar
kunnen we mee leven. Het hoort bij de huidige
samenleving en veel mensen hebben daar ook profijt van.
Echter nu ligt er een voorstel op tafel dat uiteindelijk
leidt tot een verdubbeling van het lawaai. Niet in decibel,
maar in aantallen uren dat vliegtuigen overvliegen. En
daar kunnen we natuurlijk niet mee akkoord gaan. Het
aantal vluchten verdubbelt, er komen meer militaire
oefeningen en de openingstijden worden verruimd. De
ochtenden in het weekend zullen voortaan vroeg met
veel lawaai beginnen. De milieueffecten zijn nog niet
inzichtelijk, maar dat ook uitstoot en roetneerslag
verdubbelen is aannemelijk.
De “gemoderniseerde” Regionale Overeenkomst
Eindhoven Airport waar het hier over gaat zal ook op
18 december in de raadsvergadering aan de orde komen.
Een overeenkomst die op bijna alle punten slechter is dan
de huidige overeenkomst. Zorg daarom dat u aanwezig
bent en laat uw stem horen. Meer informatie hierover
vindt u op de site van Belangenbehartiging Omwonenden
Welschap, www.b-o-w.nl.
Zet in uw agenda: dinsdag 18 december, 19.30 uur,
raadszaal Gemeentehuis Veldhoven.
Komt allen, want samen zijn we Oers-sterk. Dank u!
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Oerle Zuid
Op 10 oktober jl. heeft de gemeente Veldhoven de
presentatie georganiseerd waarbij het bureau Wissing zijn
plan voor Oerle Zuid heeft geïntroduceerd.
Onder belangstelling van vele honderden inwoners en
belangstellenden hebben we kennis genomen van de
uitbreidingsplannen. .
In de eerste fase zullen zo’n 315 woningen worden
gerealiseerd. Deze zullen worden gebouwd in 2 helften.
Deze 2 helften worden gescheiden door een groen
gedeelte.De ambitie van de gemeente is om in 2009 te
starten met de eerste woningen en vervolgens in een korte
tijd de 315 woningen te realiseren.
Centraal in de plannen staan het dorpse karakter en het
wonen in de buurt van groen.
Over het geheel genomen, kan men concluderen dat er
getracht wordt om een grote variatie in de wijk aan te
bieden.
Er wordt ruimte geboden aan groen en ruimte. Het idee is
dat mensen gemakkelijk naar buiten gaan om een
wandeling te maken in de buurt.
Ook als wijkplatform zijn we in grote lijnen enthousiast
over de ideeën die aan dit ontwerp ten grondslag ligt.

Uiteraard zullen we op het gebied van de woningbouw de
vinger aan de pols houden. Dit met name om mee te
bewaken dat de plannen ook gerealiseerd worden zoals
bedacht waren.
Wat we in de plannen nog te weinig naar voren zien komen,
is de realisatie van voorzieningen.
We hebben in het laatste half jaar een aantal malen
gesproken met diverse instanties over wat wenselijk is. Met
name de voorzieningen voor ouderen zal aanzienlijk
verbeterd moeten worden. De plannen daarvoor zijn
momenteel nog erg vaag. Als wijkplatform lobbyen we nu
dan ook bij de politiek. Ook zorgvoorzieningen zijn nog
niet duidelijk. Naast de voorzieningen voor ouderen denken
we ook aan de basisschool en kinderopvang. Kortom er zijn
nog heel veel ideeën waar we mee bezig zijn.
Er is al een succes te melden. Op 9 november hebben
25 jonge mensen een lot getrokken dat hen een deelname
geeft in het eerste project “bouwen in eigen beheer”
Dit project zal dienen als pilot voor andere projecten in
Veldhoven. Hiermee worden de eerste 25 starterwoningen
gerealiseerd in Oerle Zuid.

Zandoerleseweg
Kerk

Rotonde Heerbaan
Platanenlaan
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Impressie intocht Sinterklaas

Spectaculaire intocht Sinterklaas
Ook dit jaar was de intocht van Sinterklaas weer
spectaculair. Zie hieronder een impressie van de intocht in
Oerle
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GGD actie slaat aan

Moppentrommel
Nieuwe autonavigatiesystemen voor speciale
groepen:

357 deelnemers in Zuidoost Brabant
probeerden 24 uur niet te roken

Actie ‘Rokers verdienen ’n beloning’ slaat aan
Meer deelnemers en meer mensen die 24 uur niet (62%) of
minder dan normaal (35%) hebben gerookt dan vorig jaar.
Dat zijn de klinkende resultaten van de actie ‘Rokers
verdienen ’n beloning’ die op 6 november 2007 werd
gehouden door STIVORO, GGD Eindhoven en GGD
Zuidoost Brabant. Op die dag probeerden de deelnemers
24 uur niet te roken. Daarvoor kregen ze een beloning,
maar dan moesten ze zich wel aanmelden. In Zuidoost
Brabant hebben 357 mensen dat gedaan. In heel Nederland
deden ruim 9.500 mensen dat.
Ellis Renders en Tineke Meeldijk: “Wat opvalt, is dat er
meer deelnemers zijn dan in 2006 (TNS NIPO, 2007), maar
dat het aantal geregistreerde deelnemers is afgenomen.
Natuurlijk zien we liever dat mensen zich aanmelden voor
de actie. Dan kunnen we hen persoonlijke informatie geven
die is gebaseerd op hun ervaringen. Maar al met al is het
natuurlijk geweldig dat er een stijgende lijn in het aantal
deelnemers zit.”
Bekendheid actie groter
Niet alleen het aantal deelnemers, maar ook de bekendheid
van de actie was groter dan in 2006. Uit onderzoek van
TNS NIPO blijkt dat 47% van de volwassen rokers bekend
was met ‘Rokers verdienen ’n beloning’. Van de
deelnemers heeft 97% echt 24 uur niet of minder gerookt,
dat was in 2006 nog 79%. In die zin zijn er flinke stappen
vooruit gezet.
Beloning
De deelnemers die een vragenlijst hadden ingevuld op
www.verdieneenbeloning.nl kregen een tijdschrift naar
keuze. Een gelukkige winnaar, mevrouw Hielkje Schmitz,
ontvangt binnenkort als beloning een LCD-tv. Met de actie
wilden STIVORO, GGD Eindhoven en GGD Zuidoost
Brabant ervoor zorgen dat rokers, door het niet roken een
keer uit te proberen, vertrouwen krijgen in een eventuele
latere stoppoging. De actie werd landelijk gehouden, maar
werd door de deelnemende GGD’en waaronder de GGD
Eindhoven en de GGD Zuidoost Brabant ook regionaal
onder de aandacht gebracht.

Een navigatiesysteem voor twijfelaars:
"Hier rechtsaf, maar je kan natuurlijk ook rechtdoor en over
50 meter rechts af, of je gaat daar links."
Een navigatiesysteem voor ratelband aanhangers:
"Je kan het! En je gaat rechts af. En je doet het want je kan
het. Je gaat er voor en je neemt die afslag."
Een navigatiesysteem voor wegpiraten / carrièremakers:
"Snij die auto's aan de linkerkant af, ga er rechts omheen.
Ga rechtdoor en geef vol gas. Pas op dat je niet op een
zijspoor komt "
Een navigatiesysteem voor zelfmoordterroristen:
"Hier linksaf, en dan rechtdoor, recht op dat gebouw af,
recht op dat gebouw."
Een navigatiesysteem van vrouwen voor vrouwen:
"En hier moet je links, of nee wacht het is rechts. Het hangt
ervan af hoe je de kaart houdt. Misschien is het toch beter
de volgende afslag te nemen."
Een navigatiesysteem voor wijze gelovigen:
"Zoek een heldere ster aan de hemel. volg deze zo lang je
kan."
Een navigatiesysteem voor paard en wagen:
"Hinnik, hinnik links, hinnik, hinnik, hinnik rechts.."
Een navigatiesysteem voor gescheiden mannen die hun
vrouw toch wel missen:
"Sukkel, je hebt je afslag gemist. Je had daar links
gemoeten. Nu moeten we omrijden. Zo komen we nooit op
tijd. Waarom zeg je nu niets? Is er wat?."

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
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Verhaal:
EEN KERST OM NOOIT TE VERGETEN
Het was koud. Het was ook nog erg vroeg. Dennis, 10 jaar
oud, moest aan zijn dagelijkse krantenwijk beginnen. Toen
hij de deur achter zich dicht trok woei een koude wind hem
midden in zijn gezicht. Gauw de hoek om... dan liep hij
tenminste beschut langs de huizen die hij vanuit zijn
slaapkamer kon zien.
Het zag er van boven af zo mooi uit
toen hij vanmorgen wakker werd en
naar buiten keek. Maar dat viel goed
tegen als je echt buiten was. Eerst
langs het blok huizen en dan langs de
nu bevroren singel naar de
Warandastraat waar hij zijn kranten
op moest halen en waar hij, zoals
iedere morgen, zijn vrienden zou ontmoeten die net als hij
ook de kou zouden moeten trotseren om hun dagelijkse
rondje te maken.
In gedachten liep hij langs de singel. Nog twee maandjes en
dan had hij zijn doel bereikt!
Alles nieuw!!! Voetbalschoenen, shirtje, broekje, kousen en
als zijn vader zijn belofte hield, en daar had hij natuurlijk
alle vertrouwen in, kreeg hij ook nog een nieuw
trainingspak cadeau van zijn ouders. Een goede tas had hij
al, die had hij niet meer nodig. Het had een beetje geijzeld
en de bomen en struiken langs de singel waren prachtig wit.
Dennis zag er eigenlijk niets van. Hij had zijn kraag hoog
op gezet en stapte flink door om maar zo gauw mogelijk bij
zijn "krantenafhaalpunt" te komen.
Wat was dat toch een eind lopen, die hele
singel af. Elke keer weer viel dat lange stuk
langs die singel, en dat altijd in de vroege
morgen, hem weer tegen.
Ze hadden beter een brug kunnen bouwen,
dan had hij niet zover hoeven lopen. Zou
het ijs al....? Het had nog pas twee nachtjes gevroren en hij
had eigenlijk nog niemand op het is gezien. Beter maar niet
doen dacht hij bij zichzelf. Moeder had hem trouwens nog
gewaarschuwd. Dennis, had ze gezegd, je kunt wel goed
zwemmen, maar een kletsnat pak met die kou.... en als je
onder het ijs schiet.... kijk alsjeblieft uit. Hij was al over de
helft aangekomen toen een krakend geluid en een ijselijke
gil van niet zover weg in zijn oren klonk.
Wat was dat nou? Hij stond stil en keek in het rond.... Niets
te zien natuurlijk. Het was ook nog zo donker. Hij luisterde
scherp of hij nog wat hoorde. Niets meer, zou het
verbeelding zijn geweest? Hij had ook zo in gedachten
gelopen. Hoorde hij toch weer wat? Toch maar even langs
de kant van de singel lopen... Maar welke kant uit?
Niet zo gek ver bij hem vandaan was een donkere plek in
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het sneeuwwitte ijs. Maar even kijken. Bewoog daar wat?
Het water was donker en ribbelig. Hoe kon het water daar
nou zo bewegen...? Stijf van de zenuwen probeerde hij om
meer in het donker te onderscheiden. Het zal toch niet waar
zijn? Zag hij daar een arm met een hand bewegen?
Kou of geen kou, daar was hulp nodig.... Zonder zich langer
te bedenken liet hij zich in het water
zakken. Het was gelukkig niet zo diep.
Toen hij tot zijn billen in het water stond
zag hij weer wat bewegen en greep
meteen.... Het was een hand, die hij te
pakken had. Hij trok er met alle macht
aan en het viel hem mee dat het eigenlijk zoo gemakkelijk
ging. Na enig gesjor, kon hij de jongen, want dat had hij al
gezien, onder het ijs vandaan trekken. Het was Bram, dat
zag hij direkt aan dat gekke petje wat hij altijd op had ´s
morgens als hij de krant ging bezorgen. Ze hadden hem er
vaak mee uitgelachen, maar Bram had zich er nooit wat van
aangetrokken. "Lekker warm", zei hij altijd, "Lachen jullie
maar."
Dennis was niet zo groot, maar Bram gelukkig ook niet.
Het lukte Dennis hem op de kant te krijgen en hem in de
sneeuw langs het pad te leggen. Hij bewoog niet....
Als een bezetene rende Dennis naar het dichtstbijzijnde
huis en begon op het eerste de beste raam te bonken. Help...
help... alstublieft, doe gauw open! Toen het gordijn opzij
geschoven werd zag Dennis het slaperige gezicht van een
oude man tevoorschijn komen. "Help alstublieft, mijn
vriendje is door het ijs gezakt en hij beweegt niet meer...
Na even ging ergens een deur open en kwam de oude man
in zijn ochtendjas naar buiten.
"Waar ligt hij?" vroeg de man. Samen renden zij naar de
singel, naar de plek waar Bram lag. "De politie en de
ambulance heb ik al gebeld", zei de man. "Laten we hem
maar snel naar binnen brengen anders bevriest hij nog."
Samen sjouwden ze Bram naar binnen en legden hem op de
bank in de kamer. Intussen was de vrouw van de oude man
ook de kamer binnengekomen. "Kom jij eerst maar eens
even hier" zei ze tegen Dennis "en trek gauw die natte
kleren uit voordat jij ook ziek wordt."
Toen Dennis nog bezig was
zich af te drogen en een (veel)
te grote droge broek aantrok
kwam de ambulance al
aangereden. De broeder en
zuster die binnenkwamen
begonnen zich direct met
Bram te bemoeien. "Dat valt
geloof ik nogal mee", zei de broeder. "Hij is wel bevangen
door de kou. Gelukkig heeft hij niet te lang in dat koude
water gelegen." Langzaam begon Bram wat te bewegen.

Door de warmte in huis en misschien wel vijf dekens die de
zuster om Bram heen had gelegd, kwam hij weer bij en
opende langzaam zijn ogen. Wat was dat nou? Glimlachte
hij echt? Dennis kon zijn ogen niet geloven. Had hij dat nou
goed gezien? Maar Bram had intussen zijn ogen alweer
gesloten. "Hij gaat wel even mee naar het ziekenhuis", zei
de zuster, "en daar zullen we z´n ouders bellen en zeggen
dat alles goed is afgelopen. Vanmiddag mag hij weer naar
huis denk ik."
Bram werd op de brancard
gebonden en voordat hij de deur
werd uitgedragen zag Dennis weer
die glimlach op zijn gezicht. Wat
was dat nou toch....
Dennis kreeg een kop warme
chocolademelk van die aardige
mevrouw en werd door die aardige
oude man naar huis gebracht.
Vader en moeder schrokken wel even, maar waren blij dat
alles toch zo goed was afgelopen.
´s Middags kwam Bram zijn vader langs en kon niet nalaten
Dennis even in zijn armen te nemen en hem te bedanken
omdat hij zo dapper was geweest om in de met ijs bedekte
singel te stappen om iemand zijn leven te redden. De dokter
had gezegd dat hij net op tijd uit het water was gehaald en
dat als dat niet gebeurd was, Bram zeker was verdronken.
Dennis vond zichzelf ook eigenlijk wel een held nu
iedereen zo over hem sprak.
’s Avonds toen hij in bed lag en
over de gebeurtenissen van die dag
nog even nadacht was hij wat trots
dat hij zijn vriendje had kunnen
redden. Maar ja, dat zou iedereen
toch doen? Een paar dagen later
was het Kerstmis. Iedere eerste Kerstdag kwamen oma en
opa koffie drinken en meestal bleven ze ook met het
kerstdiner.
Dat was altijd wel gezellig, maar het leukste vond hij toch
de Kerstochtend, dan werden natuurlijk de cadeautjes
uitgepakt, die vaak al twee dagen van te voren onder de
kerstboom lagen. Dat was natuurlijk om je nieuwsgierig te
maken! Er lagen er wel héél veel dit jaar.....

hadden elkaar veel te vertellen. "Eén ding moet je me nog
vertellen", zei Dennis. "Leek het nou maar zo of lachte je
echt toen je voor het eerst je ogen open deed." Bram begon
te schateren van het lachen. "Weet je wat ik zag toen ik m´n
ogen opende? Jou.... in die achterlijke grote broek, het was
echt geen gezicht! Laten we maar
afspreken", zei Bram, "dat als jij nog
eens wat van m´n petje zegt, ik jou
help herinneren aan die gekke grote
broek!"
Dennis en Bram hadden nog heel veel
plezier en zouden deze Kerst nooit
meer vergeten.

Dennis was benieuwd voor wie dat grote pak eigenlijk was
en wat er in zou zitten. Het bleef nog als laatste liggen ook.
Vader, die altijd de cadeautjes onder de boom vandaan
haalde, pakte eindelijk het grote pak.
En voor wie was het??? Juist, voor Dennis.... Zenuwachtig
maakte hij het papier los. Nee maar, wat een mooie
voetbaltas was dat, en wat zwaar! "Maak hem eens open,"
zei opa. Dennis kon zijn ogen niet
geloven......
Eerst haalde hij er een voetbalbroekje uit,
toen een paar kousen, toen een paar
voetbalschoenen, toen een trainingspak,
toen een paar scheenbeschermers en als
laatste een shirtje met op de achterkant zijn naam.
"Dit heb je van je grote vriend Bram gekregen", zei vader.
"Ik zou hem vanmiddag maar eens gaan bedanken."
Dennis kon haast niet wachten om naar zijn vriendje te
hollen. Toen hij in de middag aanbelde en Bram open deed,
vlogen ze elkaar in de armen. Allebei waren ze gelukkig en
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Puzzelen: Sudokupuzzel
De oplossing bevindt zich elders in dit blad. Maar probeer
hem wel eerst zelf op te lossen ;-)

Belangstelling voor de
Veldhovense politiek?
Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl
Secretariaat: Biezenkuilen 90, 5502 PG Veldhoven,
( 040-2539663, fractie@cda-veldhoven.nl
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Kerstpuzzel
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Puzzelen: Zoek de 6 verschillen

Knutselen: Van Stip tot Stip
Begin bij 1 en eindig bij 153, succes!!!

Oplossing Sudokupuzzel
Hieronder staat de oplossing van de Sudoku puzzel van
pagina 28. Is het je gelukt om hem optelossen.
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Uitslag kleur/knutselplaat van oktober 2007;
“Heksenfeest”
Hallo allemaal,
Hebben jullie Halloween overleefd? Er waren zulke mooie
creaties bij, maar ook hele enge. Er is weer heel hard
gewerkt om zoiets moois te maken. De kleurplaat van die
maand stond ook in het teken van Halloween. Er stonden
3 heksen op, die iets lekkers aan het brouwen zijn.
Waarschijnlijk een lekker soepje met hier en daar een
kattenstaart met een snufje
rattenkruid erop. Wie weet.
Diegene die de cadeaubon
gewonnen heeft had de
heksen heel vrolijk
ingekleurd en hier en daar
een enge spin erbij
getekend. Zelfs aan de
bezemsteel hing zo’n grote
enge zwarte spin. Het leek
net alsof hij zo van de
kleurplaat mijn kamer in
zou kruipen. Gelukkig is dit
niet gebeurd, want ik hou
niet zo van die “huisdieren”.
Maar goed, ik ben dit keer
naar een winnares geweest.
Toen ik binnen kwam
hingen er slingers in de
woonkamer. Zij was pas
jarig geweest en is al 8 jaar
geworden. Haar naam is: LAURA AELBERTS. Zij woont
samen met haar ouders en haar jongere broertje Thomas. En
ze hebben een hond. En die hond is op dit moment heel erg
zielig. Hij is geopereerd aan zijn staart. En nu loopt hij met
een enorme kraag om, zodat hij niet aan zijn staart kan gaan
bijten of krabben. Hopelijk geneest de wond snel, zodat die
grote kraag eraf kan. En in de tuin staat nog een konijn. Het
konijn is wit met een beetje zwart. Laura zit in groep 3/4A
bij juf Lineke en juf Rachel. Laura heeft ook vriendinnen.
Anne, Eveline, Merel en Daniëlle Schippers. Daniëlle en
Laura zijn al vanaf de peuterspeelzaal vriendinnen. En
Daniëlle wist precies wat ik kwam doen en wat ik voor
Laura had meegebracht. Want Daniëlle heeft ook al een
keertje in de Koers van Oers gestaan, omdat ze gewonnen
had. Laura vindt het leuk op school. Zij houdt van
knutselen en tekenen. En als er een themahoek in de klas is,
dan is ze daar ook wel te vinden. Je kan in zo’n themahoek
spelletjes doen en kleurplaten kleuren. Met haar
vriendinnen speelt ze graag buiten, maar op dit moment
niet, want er moet druk worden gerepeteerd, voor een
toneelstuk. En dat mogen ze opvoeren als Sinterklaas op
school komt. Leuk hoor! Sportief is Laura ook. Samen met

Daniélle zit ze op turnen bij gymnastiek vereniging
Voorwaarts. Daar zijn ze lekker bezig met allerlei
gymoefeningen. Dus deze dames zijn erg lenig, vooral nu
ze op de gymles van school pietengym krijgen. Dan wordt
er een bank schuin tegen het wandrek aangezet en dan
moeten de “pietjes” over de bank omhoog lopen of
klimmen en er dan vanaf springen. En dat is het niet alleen
er moeten ook nog koprollen gemaakt worden en de radslag
ontbreekt ook niet. En het is
maar goed dat ze zoveel
oefenen, want ze hebben op
school ook nog pepernoten
gebakken. HHHMMMMM
lekker!! Laura zit ook op
korfballen bij BIO. Ze zit in
team F1. Dat is 1x per week
trainen en dan op zaterdag
een wedstrijd spelen. Een
water ratje is Laura ook. Zij
heeft al haar zwemdiploma’s
al de diploma’s A, B en C.
Met schoolzwemmen is zij nu
met reddingszwemmen bezig.
Er wordt dan een bal het
water ingegooid en die moet
je dan goed vast houden en
“redden”.
Als Laura naar de televisie
kijkt dan kijkt ze naar o.a.
Jetix, club van Sinterklaas, of naar Nederland 3, het
Sinterklaasjournaal..Een spelletje op de computer is ook
leuk. De site van Studio 100, kinderplezier. Maar er wordt
niet alleen gecomputerd en televisie gekeken. Er worden
ook andere spelletjes gedaan zoals, pim-pam-pet, Yahtzee,
Monopoly en Electro. Ja voorlopig heeft Laura genoeg te
doen, want ik schreef al dat ze jarig was geweest en ze heeft
een heleboel cadeautjes gekregen. Eén héél groot cadeau,
namelijk een bureau met draaistoel erbij. En op dat bureau
ligt een bureau blad met een afbeelding van Diddl erop.
Verder een roze poezen lampje. Kralen, om armbanden en
kettingen te maken. Een doos met magnetische clicks
sieraden. En wat ook handig is, een roze kastje, waar zij al
haar zelf gemaakte sieraden in op kan bergen. Dit zijn toch
echt allemaal leuke cadeautjes. En dan mag ze nog een
kinderfeestje geven voor haar vriendinnen. En dat wordt
heel erg leuk, want ik weet wat er die middag gedaan
wordt, maar ik verklap het niet.
Laura, ik wens je een leuk kinderfeestje toe, en tot ziens.

Houdoe allemaal tot de volgende keer.
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Naam:__________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:__________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 2 januari 2008
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.
P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat December 2007’ en druk de pagina af.
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Agenda 2007
December
12
17
18
19
22
22
28

KVO: Kerststukjes maken
KVB: Kerstviering
KBO: Kerstviering
KVO: Kerstviering
Oud papier ophalen
Harmonie: kerstconcert met Chant’Oers in de
kerk en nazit in d'Ouw School
TCO: Activiteitenmiddag

Agenda 2008
Januari
6
Nieuwjaarsreceptie en uitreiking Rabobank
Verenigingsprijs in d’Ouw School
12
19.00u: Presentatieviering communicanten
13
St. Jeugdbelangen: Snerttocht
15
KBO: Eten in de Uitdaging
26
Oud papier ophalen
27
TCO: Dag in de sneeuw (of 17 februari)
26 t/m 28 Vrijwilligersavonden, aanvang 20.15 uur
in theater de Schalm.
Februari
2 t/m 5
2
4
8
14
17
23
24

Carnaval
Carnavalsoptocht Oerle
Pyjamaontbijt in d’Ouw School om 11.11 uur
TCO: Bezoek aan een stad
KBO: Eten bij Crème de la Crème
TCO: Dag in de sneeuw (of 27 januari)
Oud papier ophalen
19.00 uur: Vormsel in St. Jan de Doperkerk,
m.m.v. de Unity

Maart
14 t/ 16
20
22
23
28

Veldhovens spektaokel
KBO: Eten bij Merlijn
Oud papier ophalen
St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken
TCO: Informatieavond

April
13
17
19
20
26

TCO: Braderie
KBO: Eten bij de Molenvelden
TCO: Evaluatie- en feestavond
Eerste H. Communie
Oud papier ophalen

De volgende kopijdatum is

2 januari 2008

Mei
11
24
31

St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht
Oud papier ophalen
Boergondische Oers

Juni
1
8
15
28
28 + 29

Oerse Motortoertocht
BIO: Knegseltoernooi
BIO: Gezelligheidstoernooi
Oud papier ophalen
TCO: Activiteit voor de oudste tieners

Juli
4 t/m 6
26

BIO: Kamp voor de gehele jeugd
Oud papier ophalen

Augustus
15 t/m 17 TCO: Bivak
23
TCO: Afsluitingsavond
23
Oud papier ophalen
September
20

Oud papier ophalen

Oktober
25

Oud papier ophalen

November
22
Oud papier ophalen
December
27
Oud papier ophalen

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

