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Druk & technische realisatie 

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

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Oudejaarsavond 2010.  
We bedenken om half acht  
’s avonds dat we vergeten zijn de 
groene kliko binnen te zetten. 
Die is dus verdwenen.  
Hoe dom kun je ook zijn. Wie laat 
er nu met Oudjaar z’n kliko aan de 
straat staan, nog wel de kleine groene, ideaal dus 
om te experimenteren met vuurwerk. Toch?? 
Of zou toch een oplettende buur hem binnen hebben 
gehaald? 
 
We hebben er geen vertrouwen in, balen, en gaan in 
gedachten in het nieuwe jaar al op weg naar het 
gemeentehuis om een nieuwe kliko te regelen. 
Nieuwjaarsdag nog wat rondgelopen in het dorp 
maar nergens een, al dan niet verminkte, groene 
kliko te zien. Nog steeds balen dus. 
 
Zondag 2 januari, we komen buiten en wat staat er 
op precies dezelfde plaats waar we hem op Oudjaar 
hebben achtergelaten? Onze groene kliko! 
Er is dus toch blijkbaar een goede buur geweest die 
onze kliko heeft gered. 
Zie je wel, ze bestaan nog, vooral in Oers……. 
Dank je goede buur voor het redden van onze kliko,                                                                    
Wat een prettig begin van 2011. 
 
Hilda en Peter, A.P de Bontstraat 4a. 

Nieuw redactielid gezocht 

Sinds mei 2003 is Herman Gras een redactielid 
geweest die zich onder andere bezig hield met de 
opmaak van de Koers van Oers. Vorige maand heeft 
Herman te kennen gegeven te willen stoppen als 
redactielid van de Koers vanwege een studie die hij 
voor zijn werk dient te volgen.  
 
Dit betekent dat we op zoek zijn naar iemand die 
samen met een ander redactielid zich bezig wil 
houden met de opmaak van de Koers van Oers. De 
Koers wordt opgemaakt in het programma Microsoft 
Publisher. De directe kennis van dit programma is 
niet echt een vereiste, als je met Word kunt omgaan 
kun je ook met Publisher prima uit de voeten. 
 
De Koers komt 11 x per jaar uit. Dit betekent dat we 
11 x per jaar een redactievergadering hebben 
waarin we de kopij voor de komende Koers 
bespreken. Naast deze redactievergadering zul je 
per maand een aantal avonden bezig zijn met de 
opmaak van de Koers.  
 
Mocht je interesse hebben dan horen we het graag! 
Mail naar redactie@koersvanoers.nl 
 
De redactie. 

Straatsubsidie 

Straat- en buurtactiviteit. 
 
Misschien ten overvloede, maar toch willen wij 
iedereen er op wijzen, dat er de mogelijkheid 
bestaat om subsidie bij de gemeente aan te vragen 
voor een straat- of een buurtactiviteit. Hierbij is het 
niet noodzakelijk een officiële erkende vereniging te 
zijn. 
Om te weten, wat men hiervoor moet doen en aan 
welke voorwaarden er voldaan moet worden, kun je 
de website van de Gemeente Veldhoven raadplegen. 
Ga naar www.gemeenteveldhoven.nl > klik op de 
linkerkolom op “Wijkbeheer“ en klik op “Straat en 
Buurtactiviteiten”. Hier vind je alle nodige 
informatie. 
Nog een paar adviezen : 
∗ Wees er tijdig bij, want het totaalbedrag van  

€ 22.500,-- voor de gehele gemeente kan niet 
overschreden worden. 

∗ Ook al is die activiteit pas komende zomer, toch 
kun je de aanvrage nu al indienen. 

 
Secretariaat Wijkplatform Oerle. 

Een goede buur ……? 
Te koop aangeboden 
 
 
 
 
Caravan Home-Car 380  
Bouwjaar 1998. 
Weinig gebruikt, zo goed als nieuw 
Aantal slaapplaatsen: 3 
Voorzien van panoramaluifel 
Vraagprijs € 4700,- 
Meer informatie bel ( 040-2539211 
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Van wie bende gij d’r inne? 
 
Toen ik nog actief was in het Sinterklaascomité 
gingen we de week vóór de intocht altijd collecteren. 
Ik deed toentertijd het buitengebied, van Hoogeind 
tot Half Mijl. Het was een van de leukste dagen van 
het jaar. Op zaterdagmiddag liep ik dan met de 
collectebus bij iedereen achterom. Met mijn 
onverwachte bezoek stuitte ik vaak op de mooiste 
taferelen. 

Moeders en dochters met krulspelden in hun mond, 
die aan de keukentafel bezig waren met elkaars 
haar. En oma die met een getoupeerde, paarsige 
coupe een euro in mijn bus stopte. “Ist vur de 
kiendjes? Kom dan maar hier menneke.” Een paar 
huizen verderop deed een boerenfamilie zich tegoed 
aan een schaal diepzwart gebakken kroketten. 
Wannen bloak! Op de Vlut zat een ouder echtpaar 
een torenhoge stapel pannenkoeken weg te smullen. 
“Luste gij ok iets?” 

Zonder uitzondering kreeg ik overal geld. Iedereen 
stopte wat in mijn bus. In veel boerderijen heerste 
een filmische rust. Ik betrapte mensen in hun 
dagelijkse routine. Zo kwam ik binnen bij een 
stokoud vrouwtje op ‘t Hoogeind. “Van wie bende gij 
d’r inne?”, vroeg ze. Ik noemde eerst ons pap, 
omdat die in Veldhoven bekend stond als een bonte 
hond. Hij zei haar niets. “Ons mam, Riek Verberne 
uit Zilst, kende die dan?”, vroeg ik.  
“Van Tinus Verberne?”, antwoordde ze bijna 
roepend. “Die ken ik wel. Jullie moeder poetste altè 
bij Croymans!” 

Met een glinstering in haar doffe ogen begon ze 
allerlei verbanden te leggen, die ik niet meer kan 
navertellen. Mooie herinneringen aan vroeger 
trokken aan haar voorbij. Vooral herinneringen aan 
mensen die er niet meer waren. Mensen met wie ze 
had geleefd... Ik kreeg koffie en zij vertelde en 
vertelde, en ging maar door. 

Soms kom je met een collectebus ook iets brengen. 

Column Wil van de Vorst 

Wil van de Vorst schrijft maandelijks 
een column in de Koers.  
Over grote en kleine Oerse zaken. De Veldhovense Teken- en schilderclub heeft plaats 

voor nieuwe leden, gevorderde of beginner, jong en 
oud, op maandagmiddag en zaterdagmorgen. 
De lessen o.l.v. deskundige docenten  
worden gegeven in wijkgebouw D'n Uitwijk. 
Wij zijn gestart op 10 januari. 
Zie voor meer informatie onze website: 
www.metverve.dse.nl 
Of neem contact op met: 
Irma Caris tel. 040 - 2545056 of 
Cees Nagtzaam tel 040 - 2526034 

Tekenen en schilderen 
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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 

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

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 1969/1970, 
Nummer 4 
 
Het winterseizoen is bijna ten einde en wij maken 
ons weer klaar voor de tweede helft van onze 
korfbalcompetitie. Hierbij moet ik dan even 
aantippen, dat wij met dat begin ook ons eigen 
terrein in gebruik zullen nemen. Ik hoor jullie al 
zeggen eindelijk! Want er is al zoveel over gepraat, 
maar er kwam nooit iets van. Maar met 
medewerking van onze Veldhovense Sportstichting 
en met de vele medewerking van de 
voetbalvereniging R.K.V.V.O. is het dan zover 
gekomen. 
Ik wil er wel op wijzen, dat wij zuinig moeten zijn op 
ons veld en op de kleedaccommodatie en daarvoor 
vraag ik jullie volle medewerking, zowel van groot 
als van klein. 
Ook mag ik hier dan hulde brengen en dank aan de 
voetbalvereniging, die ons 20 jaar geholpen heeft, 
door haar veld voor ons beschikbaar te stellen. 
Bestuur en leden hartelijk dank en veel sukses 
toegewenst door alle leden van Bio! En dan, op 
donderdag 12 maart houden wij onze 
jaarvergadering. Wij het bestuur rekenen op een 
grote opkomst van de leden; zowel van de senioren, 
als van de junioren. Zo houden jullie jezelf op de 
hoogte van het wel en het wee van onze 
korfbalvereniging. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x                        x 
x werkt allen mee om     x 
x onze korfbalvereniging x 
x GROOT te maken !!!     x 
x                        x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

En dan nog dit. 
 
Als we leidsters kunnen vinden dan is het de 
bedoeling,dat we dit jaar weer op kamp gaan. Daar 
het dit jaar niet meer in Nijmegen is, dachten wij 
naar dat van Griendsveen te gaan. Praat er thuis al 
vast eens over. Het kamp geldt voor onze junioren 
van 12 tot 15 jaar. Wij van BIO hebben voor deze 
kampen nog 'n verrassing in petto. 
De kosten bedragen fl. 30.- per persoon. 
Wij hopen,dat jullie op de jaarvergadering al 
ongeveer weten, wie er mee gaat,want de 
inschrijving moet voór 10 april binnen zijn in  
Den Bosch. 
 
En dan onze toekomstige kampioenen: 
in de tweede helft van de competitie zullen we er 
nog hard voor moeten werken, zowel op de training 
straks als in de wedstrijd. 
Denk er om dat je op het veld een team vormt en 
niet dat je alleen met je vriendin samen speelt,maar 
ook met anderen. Ik zou willen zeggen. 
vergeet die kleine onenigheden onder elkaar, want 
dank aan het volgende gezegde; 
Wanneer je één ding wilt bereiken, 
moet je honderd andere vergeten. 
 
Fr. Loots. 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O
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Evaluatieverslag Halloween 

Verslag evaluatie pompoenenplezier 
met Halloween 2010 
 
Harrie van Beers heette iedereen van harte welkom 
en gaf een blijk van waardering voor de goede 
opkomst. Na een kopje koffie en een 
openingswoord, werd er een begin gemaakt met de 
evaluatie. 

Het eerste wat aanbod kwam was dat er minder 
deelnemers waren, dit was wel jammer, maar bij 
nader inzien, niet storend. 
De creaties waren goed in de route verdeeld en door 
de hoge kwaliteit van de creaties is het nauwelijks 
opgevallen. 
Het blijft een hangpunt dat buitengebied, maar het 
is nodig om het autoverkeer in goede banen te 
leiden en het geeft de nodige lucht in het centrum. 
Daarbij zijn er mensen die daar nu eenmaal wonen 
en graag aan het pompoenenplezier willen 
deelnemen. We zijn er als organisatie blij mee, want 
het is een happening voor heel Oerle. 
We blijven zoeken naar een gepaste oplossing en we 
houden jullie hiervan op de hoogte. 
Als er iemand is die hiervoor een goed plan heeft 
schroom niet en neem contact op met Harrie van 
Beers, Martien van Bree, of Wim Heijmans en leg uw 
plan bij hen neer, er zal serieus naar gekeken 
worden of het uit te voeren is. 
Er zal geprobeerd worden om de publiciteit van 
pompoenenplezier in de media uit te breiden en te 
verbeteren. 
De Janus Hagelaarsstraat stelde voor om eens in de 
twee jaar pompoenenplezier te houden, maar dit 
werd door de overige aanwezige eigenlijk meteen 
afgewezen, omdat men bang is dat dit dan het begin 
van het einde is. 
Als organisatie waren we genoodzaakt om op het 
laatste moment naar een nieuwe jury uit te kijken. 
Dit was wel gelukt, maar deze jury gaf voor 
sommige creaties niet het gewenste resultaat. 

Er wordt door twee groepen van drie mensen, die 
afzonderlijk van elkaar controleren tot een resultaat 
gekomen. 
De uitslag van de jury is voor ons bindend en met 
deze uitslag verdeelt de organisatie de prijzen en 
kent de deelnemers een categorie toe waar ze het 
beste resultaat hebben, in ogenschouw genomen 
waar de deelnemer zich voor heeft in geschreven. 
Omdat de jurering zaterdag ’s avonds tussen 19.00 
en 22.00 uur gedaan moet worden i.v.m. eventuele 
vernielingen, hebben deze mensen het niet 
makkelijk. 
Daarbij komt ook nog dat de uitstraling ’s avonds en 
overdag heel verschillend is. 
Het komend jaar zal de jury beter begeleid worden 
door de organisatie. 
Om de prijsuitreiking in samenwerking met de 
harmonie te doen, mogen we wel stellen dat dit een 
succes was, er waren dan ook veel positieve 
geluiden. 
Als organisatie willen we nogmaals onze dank 
uitspreken voor hun spontane medewerking. 
Er werd gevraagd om de publieksprijs op een los 
formulier bij te voegen, of dit bij elke stand in te 
laten vullen. Van dit laatste zullen we geen gebruik 
maken, want dan kan elke deelnemer door dezelfde 
persoon de prijs toegekend worden, (dus geen echte 
winnaar) om een formulier bij te voegen wordt 
nader bekeken. 
Om de prijsuitreiking op een andere dag te doen, 
was geen optie, dus blijft deze staan op 
zondagavond. 
Voorstel om de prijsuitreiking van de basisschool 
komend jaar in overleg, op de school zelf te doen, 
gezien de opkomst afgelopen jaar het misschien 
voor de kinderen op zondagavond te laat wordt. 
Er zijn komend jaar meerdere activiteiten en 
lustrums in Oerle. Deze willen we benaderen om 
samen wat voor elkaar te kunnen betekenen met 
het organiseren van het Oerse spektakel. 
Er wordt komend jaar opnieuw gezocht naar een 
locatie voor het kweken van pompoenen. 
Hiermee zijn we aan het einde van de evaluatie 
gekomen en mogen we zeggen dat het een 
geslaagde avond was. 
Harrie van Beers bedankte namens de organisatie 
iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. 
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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

2010 - 2011 
 
Als U dit leest is het jaar 2010 al weer afgesloten en 
hebben we het nieuwe jaar 2011 met de beste 
wensen welkom geheten. 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig” wil via deze 
weg alle inwoners van Oerle en de mensen die onze 
vereniging een warm hart toedragen een goed en 
gezond jaar toe wensen en dat de wensen die men 
heeft, uit mogen komen of in vervulling gaan. 

 
Een gelukkig en 

voorspoedig 2011 

No-Claim garantie 

De Interpolis No-Claim Garantie® 
Sneeuw en gladheid hebben de afgelopen periode 
geleid tot duizenden aanrijdingen. Voor veel 
automobilisten kwam hiermee een einde aan een 
lange periode van schadevrij rijden. In veel gevallen 
zal de verzekering de schade gedekt hebben. Maar 
wat zijn de gevolgen voor de opgebouwde no-claim 
korting? 
 
Behoud uw no-claim korting 
U reed al jaren schadevrij. Tot vanmorgen. Daar 
gaat uw zorgvuldig opgebouwde no-claim korting. 
Geen paniek, met de Interpolis No-Claim Garantie® 
stijgt uw premie niet als gevolg van deze schade. 
Uw no-claim korting blijft volgend jaar hetzelfde. 
 
Bespaar veel geld 
Deze unieke aanvulling op de Interpolis Auto- of 
Motorverzekering kan u veel geld besparen. Ieder 
verzekeringsjaar mag u één schade claimen zonder 
dat het gevolgen heeft voor uw opgebouwde no-
claim korting. Afhankelijk van de dekking en uw 
leeftijd betaalt u een jaarpremie tussen de 39 en 80 
euro.  
 
Geen premie vanaf trede 19 
Als u de Interpolis No-Claim Garantie® heeft 
afgesloten en bonus malus trede 19 bereikt, dan 
betaalt u vanaf dat moment geen premie meer voor 
de No-Claim Garantie. Bij een schade bent u vanaf 
trede 19 automatisch beschermd tegen terugval in 
no-claim korting. Wel behoudt u de No-Claim 
Garantie. Valt u terug door schade, dan geldt de 
werking van de Interpolis No-Claim Garantie® weer 
en betaalt u ook weer premie voor deze dekking. 
 
Stel uw no-claim korting veilig 
Wilt u meer weten of direct de No-Claim Garantie 
afsluiten? Neem dan contact op met onze bank. U 
kunt de No-Claim Garantie alleen aanvragen als u al 
de Interpolis Auto- of Motorverzekering heeft. 
 
 
Rabobank Oerle-Wintelre 
Willibrordusstraat 29, Wintelre 
Zandoerleseweg 10, Oerle 
( 040-205 58 60 
www.rabobank.nl/oerle-wintelre  
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Parochieberichten: 

Overleden: 
† Leo Jonkers, Daalseweg 21  (87 jaar) 
† Hans van Hoof, Hulst 8 (Severinusstichting) 

(47 jaar) 
† Jan Lemmens, Nieuwe Kerkstraat 35 (Severinus) 

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

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van 22 – 23 januari:  
za 19.00 uur: Presentatie communicanten 

Zonderwijk – ’t Look: Eucharistieviering met 
pastor J. van Doorn. 

zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  
J. Tonino (organist). 

 
Weekeinde van 29 – 30 januari: 
za 19.00 uur: Presentatie communicanten uit Oerle. 

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

J. van Doorn (Convocamus). 
 
Weekeinde  5 – 6 februari: 
za 19.00 uur: Presentatieviering Vormelingen uit 

Oerle: Eucharistieviering met pastor  
J. van Doorn(The Unity).  

zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor  
W. Smulders (St. Janskoor). 

  
Weekeinde van 12 -13 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn (Convocamus). 
 
Weekeinde van 19 – 20 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  

W. Smulders. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor  

J. van Doorn (Convocamus). 
 
 
 
JAAROVERZICHT – bijzondere vieringen 
 
Het afgelopen jaar waren er in onze kerk bijzondere 
vieringen voor: 
 10 Dopelingen,  
 30 Eerste Communicanten, waarvan 18 kinderen uit 

Oerle 
 11 Vormelingen 
 3 Huwelijken 
 4 Huwelijksjubilea 
 37 Uitvaarten 
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EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE 
 
Kerkbalans is de jaarlijkse financiële actie, die dit 
jaar gehouden wordt van 16 t/m 30 januari 2011, 
waarmee u, uw parochie en al het waardevolle werk 
dat daar gedaan wordt, ondersteunt en in stand 
houdt. 
 
De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de 
lopende kosten van de plaatselijke kerk: het 
onderhoud van het gebouw, verwarming, 
verlichting, personeelskosten, vieringen etc. Het 
gaat om alle kosten om de kerkdeur open te houden 
en u welkom te kunnen heten.  
 
De kerk is voor veel mensen een baken en een 
herkenningspunt. Wij komen er samen voor de grote 
momenten in ons leven en als christen is het een 
belangrijke plaats die wij willen behouden om de 
boodschap van het geloof door te geven. 
Laat onze parochie niet in de steek geef naar 
vermogen! 
 
Het minimum bedrag is door de gezamenlijke 
Veldhovense parochies vastgesteld op: 
  

€ 65,00 per alleenstaande / gezin / 
woonverband per jaar. 

 
Alleen uw bijdrage maakt het mogelijk deze unieke 
en onmisbare functie te blijven vervullen. Laat zien 
wat de kerk ons waard is, dat we met z’n allen 
verantwoordelijk zijn en ieder op zijn of haar manier 
een bijdrage kan leveren. 
 
Wij rekenen op u. 
 
Parochiebijdragecomité. 
 
Inlichtingen voor Oerle: 
Adriaan Tholen, Banstraat 4, 040 – 205.18.10 
Alexa Peijnenborgh, Welle 28, 040 – 205.22.81  

Opbrengst MS Collecte 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose  
 
Het Nationaal MS Fonds heeft met 85 collectanten 
het mooie bedrag van €6616 in Veldhoven 
opgehaald tijdens de collecteweek in november. 
 
Dankzij deze opbrengst kunnen we nuttige dingen 
doen én regelen voor mensen met Multiple Sclerose 
(MS). Maar ook voor de mensen in hun naaste 
omgeving. Met uw hulp krijgen meer mensen met 
MS zicht op een toekomst. 
 
Multiple Sclerose is de meest invaliderende 
aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in 
Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk om MS te 
genezen.  
Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose 
hebben met coaching, voorlichting en financiering 
van wetenschappelijk onderzoek.  
 
We bedanken de gevers maar uiteraard ook de 
collectanten die door weer en wind op pad zijn 
gegaan. Hebt 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 
het Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 of via 
www.msfonds.nl 



8 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Overpeinzingen 

 
Maar de allergrootste verandering is natuurlijk wel 
het gemis van manlief. Hij kon zo genieten van de 
kersttijd en hield er altijd van om de kerstboom vol 
te hangen met de lichtjes en hij kon 
intens genieten van de avonden 
wanneer alle lichtjes brandden, zelfs al 
miste hij het vrolijk geknetter van de 
open haard en het glaasje wijn, dat hij 
al heel lang moest laten staan.  
Is het wellicht daarom dat ik me er niet toe kon 
zetten om de kerstboom tevoorschijn te halen.  
Nu manlief er niet meer is om van te genieten, zie ik 
die boom ook niet meer zo graag.  
 
Datzelfde had ik ook al in de tijden dat hij met de 
kerstdagen in het ziekenhuis verbleef. Voor hem 
zorgde ik dan wel voor een boompje bij zijn bed, 
maar thuis wilde ik de kerstboom dan niet zien. 
De kans zit er dan ook in dat hier misschien nooit 
meer een kerstboom zal komen te staan. Ik zeg met 
opzet misschien, want niets is veranderlijker dan 
een mens. En omdat ik toevallig ook maar gewoon 
een mens ben, kan ook ik dus van gedachten 
veranderen.  
We zien het wel.  
Wie weet vier ik ooit nog eens de Kerstdagen en 
jaarwisseling met de boom die nu 
beneden in de kelder heeft moeten 
blijven en hang ik zelf de lichtjes en 
de kerstversieringen op, onderwijl 
denkend aan hoe manlief het gedaan 
zou hebben. 
 
Maar nu ben ik vooral blij dat de feestdagen weer 
voorbij zijn en we heel langzaam opnieuw richting 
voorjaar gaan. Voorjaar ... met fris groen en belofte 
van een nieuwe toekomst, wat die dan ook brengen 
moge.  
 
Ik wens dan ook een iedereen uit de grond van mijn 
hart een heel goed 2011 en dat dit nieuwe jaar ons 
allen maar mag brengen wat we heel graag zouden 
willen en wat mogelijk is natuurlijk.  
Vertrouwen in de toekomst die voor ons ligt en 
waarvan dit jaar een nieuwe start is.  
 
Gelukkig Nieuwjaar! 
Thea. 

2011 ...  
 
Een heel nieuw jaar ligt voor ons. 
En ik bedenk dat het nu precies elf jaar geleden is 
dat er voor de eerste keer een overpeinzing van mij 
in de Koers verscheen.  
Hoe anders is mijn leven sindsdien.  
Elf jaar geleden woonde ik nog samen met manlief 
en onze golden retriever in ons eigen verbouwde 
boerderijtje op het Hoogeind met die heerlijke tuin 
erbij.  
Ons Mina (een stenen vrouwenfiguur) vertoefde bij 
de door ons zelf ontworpen vijver. En in de dagen, 
dat ik toen mijn overpeinzing 
schreef, stond er naast het 
kerststalletje en andere 
kerstversieringen zelfs nog een 
echte kerstboom in de kamer.  
En 's avonds dronken manlief 
en ik een glaasje wijn bij het 
knetterende vuur van de open 
haard. 
 
Dit jaar is er heel veel anders.  
Terwijl ik nu mijn overpeinzing schrijf, zit ik vijfhoog 
op mijn appartementje zonder kerstboom en slechts 
met twee kerststukjes, die mij door lieve mensen 
werden geschonken, want ja echt zin in 
kerstversiering had ik niet dit keer.  
Boom (al jaren geen echte kerstboom meer maar 
een van kunststof omdat dit veel handiger is met 
het opruimen) met glinsterende ballen en lichtjes 
heb ik dus achterwege gelaten en de kerstdagen zelf 
heb ik bij zoonlief doorgebracht.  
Ook de golden retriever van weleer, die nog wel 
eens een van de kerstballen kon laten sneuvelen, is 
helaas al lang uit deze woning verdwenen. En ons 
Mina staat sinds we de Datsja (stacaravan in 
Zeeland) hebben in het tuintje daar te genieten.  
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Kleding voor ouderen en voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of 

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 

Hallo beste inwoners van Oerle, 
 
Ik heb enige tijd geleden na een mortierpijl die voor 
onze deur werd afgestookt door de uitgaande jeugd 
van de Kers, contact gehad met John Schellekens 
zelf en de politie. 
De politie en John geven te kennen weinig tot zelden 
klachten binnen te krijgen. Als jullie overlast hebben 
of er zijn maar kleine vernielingen, geef dit dan 
altijd door aan de politie. Politie Zuid-Oost Brabant: 
0900-8844. 
Berrie Van Heugten is de wijkagent en hem kun je 
ook bereiken via dit nummer. 
Bij grotere feesten in de Kers houdt John altijd 
contact met de politie.  
Hij geeft ruimschoots van te voren door wanneer 
deze data bekend zijn, zodat er extra gesurveilleerd 
kan worden. 
John zal er ook alles aan doen om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Tenslotte denk ik dat we 
straks of nu liever hebben dat onze kinderen uitgaan 
naar de Kers dan naar het Stratumseind! 
Met zijn allen gaan we toch voor een veilige 
woonomgeving! 
Dus twijfel niet en bel of mail gerust ! 
 
Karin Leemans 

Overlast, doe aangifte!! 

Toneelstuk Bokkesprongen 

Toneel buurtvereniging Muggenhol 
 
In het weekend van 12 en 13 februari speelt 
buurtvereniging het Muggenhol het toneelstuk 
Bokkesprongen. 
Beide avonden vinden plaats in de zaal van 
Handboogvereniging Vreugde Zij Ons Doel aan de 
Blaarthemseweg in Zeelst. Aanvang 20.00 uur. 
 
Kaarten kunnen besteld worden bij  
Hr en Mw Kuijpers, telefoon ( 040-2530906.  
Bellen tussen 18.00 en 20.00 uur. 

Wijziging ophalen containers 

Per 1 januari zijn er wijzigingen gekomen in de 
ophaalrondes van de vuilcontainers. In de 1e week 
van januari (die nu al geweest is) werden beide 
containers geleegd. Daarna wordt het schema als 
volgt: 14 januari grijs, 21 januari groen, 28 januari 
grijs enz. 
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Advertentie in de spotlight 

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

Op de Boonberg 2a zit de enige 
Geluksonderneming van Nederland namelijk 
W-cair en W-cair2. 
W-cair bv (Spreek uit als: We care bv) is een 
Geluksonderneming en een commerciaal 
(commercieel en sociaal) bedrijf. Wij laten je zien 
dat jij de sleutels tot jouw Geluk al hebt. Het is aan 
jou om er gebruik van te maken. 
Wij helpen mensen bij het bereiken van een hogere 
levenskwaliteit. 
Het (werk)leven is volgens ons namelijk net 
ganzenborden: 
Je kunt steeds opnieuw beginnen, tenzij je in de put 
blijft zitten! 
  
De letters van W-cair bv zijn de beginletters van 
principes die wij zeer belangrijk vinden namelijk: 
Waardering Communicatie Aandacht Integriteit 
Respect Bewustzijn Vertrouwen en ons bedrijf 
bestaat nu 7 jaar. 
Wij werken hier hoofdzakelijk vanuit twee 
disciplines, Harry o.a. als personal mental coach/
trainer/spreker/interimmer en Karin als 
Natuurgeneeskundige. 
Als gekwalificeerd Natuurgeneeskundig Therapeut 
werkt Karin met verschillende behandelvormen, 
zowel ter voorkoming als ter genezing. Het kan 
zowel als enige of als aanvullende behandeling naast 
andere (reguliere) therapievormen worden ingezet. 
Het beroep van de Natuurgeneeskundig Therapeut is 
een medisch beroep. 
De behandelingen worden dan ook door de 
meeste zorgverzekeraars vergoed. 
 

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) 

Voor onder andere de volgende klachten kun je 
bij Karin terecht: Hoofdpijn/migraine-, rugpijn-, 
maag/darm-, hormonale-, stress-, acne-, schouder/
nek/spier-, menstruatieklachten, zwangerschap, 
vage klachten en overgewicht. Mensen van alle 
leeftijden (van baby’s tot ouderen) hebben veel baat 
bij haar aanpak. 
 
Nieuw is de Hartcoherentie neurofeedback 
methodiek. 
Dit is een wetenschappelijk onderbouwd programma 
en het geeft resultaat door aansturing van je 
hartritme met behulp van je ademhaling en 
emotieregulatie (een buitengewoon krachtig middel 
om o.a. depressiviteit, stress, angsten, stemming, 
gewicht enz. te beheersen, en ook voor betere 
prestaties in werk, verkoop, management, sport, 
examen, aandachtsverbetering, ADHD en autisme). 
Samen met Karin kun je het programma volgen. Je 
krijgt uitleg en daardoor inzicht met behulp van 
biofeedback (je kunt de resultaten met eigen ogen 
zien!). Een mooie bijkomstigheid is, dat dit een 
nieuwe revolutionaire manier van afvallen is, want in 
een volgende fase kan gekeken worden naar de 
emotie-aspecten van het eetgedrag, want heel vaak 
is teveel eten het gevolg van emoties. 

Op onze sites (www.w-cair.nl en www.w-cair2.nl ) 
kun je verder lezen wat wij precies allemaal doen. 
 
We hebben in ieder geval weer een mooi jaar achter 
de rug van (zaken)balans opmaken en van een jaar 
dat wij verschillende mensen hebben mogen helpen 
in het inzien dat: 
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Terugblik kerstconcert 

Kerstconcert en 2011 
 
Terugkijkend naar het kerstconcert kunnen wij als 
harmonie alleen maar ons tevreden gevoel proberen 
te omschrijven. Na vele jaren samen met  
Chant Oers het concert te mogen vullen, hebben wij 
nu een programma gepresenteerd op hoofdzakelijk 
eigen kracht. 

De ontvangst buiten aan de kerk met  
4 schuiftrombone muzikanten, krijgt men al een 
gevoel welkom te zijn. Het concert zat verpakt in 
een kerstverhaal wat de rode draad was om een 
aantal mooie kerstmuziek stukken te laten horen. 
Daarbij de ondersteuning van een baritonzanger en 
een violiste gaf dat aan het totaal net dat nodige 
“kerstkransje”. Een mooi geheel wat wij voor het 
komende jaar willen voortzetten. Wellicht ook weer 
ondersteund met zang en andere instrumenten. 

Als we het vizier naar voren richten, hebben wij 
naast de jaarlijkse verantwoordelijkheden een nieuw 
doel na te streven wat voor een harmonie niet 
alledaags is. Wij willen in de komende jaren onze 
verschillende doelgroepen gaan benaderen om daar 
iets speciaals mee te gaan doen op muzikaal gebied. 
Dit jaar beginnen wij met de jeugd van ongeveer  
15 tot 25 jaar. 

Onder de titel “ Battle Of The Bands” gaan wij een 
muziekwedstrijd voorbereiden om beginnende bands 
een podium te geven. Uit voorrondes worden een 
aantal bands gekozen die onder professionele 
begeleiding verder gaan om samen met de harmonie 
in een finale strijden om de 1e prijs van  
“Battle Of The Bands”. Hierin worden de bands van 
een deel van de Kempen betrokken en het totaal zal 
over het jaar 2011 gespreid  gaan worden. In 
januari gaan de voorbereidingen van start. 

Wij houden u via “De Koers van Oers” op de hoogte. 

• Het niet eenvoudig is om het Geluk in jezelf te 
vinden, maar dat je het ergens anders zeker 
niet vindt; 

• Dat het leven te kort is om te wachten tot je 
vanzelf gelukkig wordt; 

• Dat het vinden van Geluk niet ligt in het 
bezitten, maar in het genieten; 

• Dat je niet op zoek hoeft te gaan naar Geluk, 
maar moet ontdekken waarom je het Geluk 
tegenhoudt; 

• Dat de basis van Geluk dankbaarheid is; 
• Dat als je jouw Geluk laat afhangen van 

anderen, je je daarmee afhankelijk maakt van 
anderen en dat zij dan wel een hele zware 
taak te vervullen hebben; 

• Dat het leven bestaat uit vallen en opstaan en 
weer vallen en opstaan en……. 

• Dat (zakelijke) problemen meestal geen 
stoptekens zijn, maar wegwijzers; 

• Dat je zelf de hoofdrol speelt in het verhaal 
dat je zelf iedere dag schrijft; 

• Dat (zakelijk) succes een reis is en niet een 
bestemming; 

• Dat niets in het leven een betekenis heeft, 
totdat jij er een betekenis aan geeft; 

• Dat de beste investering die je ooit kunt doen, 
investeren in jezelf is! 

 
Wij wensen de lezer dat hij/zij in 2011 de 
juiste Koers (van Oers) gaat varen, die leidt tot 
de kern van zijn/haar Geluk! 
 
Karin en Harry Wijnhoven  
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

Het recept is deze keer van Karin van der Velden. 
 
Cannelloni met spinazie en gehakt: 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
3 el olijfolie  
300 g mager rundergehakt  
2 tenen knoflook, fijngesneden  
Verse spinazie fijngesneden (750 g)  
1 pak verse lasagnebladen (250 g, koelvers)  
1 zakje gemalen kaas belegen (175 g)  
2 tl gedroogde oregano  
1 bekertje slagroom (125 ml)  
(eventueel: Champignons en ui) 
 
Materialen: 
Ovenschaal ca. 20 x 30 cm  
 
Bereidingswijze: 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Verhit 2 el olie 

in een koekenpan en bak het gehakt rul. Breng 
op smaak met peper en zout.  

2. Verhit ondertussen de rest van de olie in een 
andere koekenpan (Bak hierin de ui en 
champignons en voeg dan de knoflook toe) en 
bak de knoflook 1 min. Voeg de spinazie toe en 
laat het slinken. Breng op smaak met peper en 
zout. Laat goed uitlekken in een bolzeef. Meng de 
spinazie met het gehakt.  

3. Snijd de lasagnebladen in de breedte 
doormidden. Verdeel een beetje spinazie-
gehaktmengsel over elk vel en rol op. Leg de 
rolletjes in de ingevette ovenschaal. Schenk de 
slagroom erover en bestrooi met de kaas en de 
oregano. Dek af met aluminiumfolie. Bak de 
cannelloni 20 min. in het midden van de oven. 
Verwijder de folie en bak nog 10 min. tot de 
cannelloni goudbruin is. Lekker met gemengde 
sla met balsamicoazijn.  

Waarom heb ik voor dit recept gekozen: 
Ik heb dit recept gekozen omdat een eenvoudig 
recept is en het niet zo lang duurt om het te maken. 
Ook kun je er zelf mee variëren. Zelf doe ik er 
bijvoorbeeld nog champignons en uien bij.  
Als je weinig tijd hebt kun je de schotel ook ruim 
van te voren maken, hem dan in de koelkast 
bewaren om hem een half uur voordat je het wil 
opdienen in de oven te zetten.  
En het allerbelangrijkste; het is erg lekker! 
 
Aan wie geef je de pollepel door? 
Ik geef de pollepel door aan Yvonne Reker. 
Zij houdt van koken en probeert ook iedere 
keer weer nieuwe recepten uit. 
Soms een eenvoudig recept, soms ingewikkeld 
maar het is altijd heel erg lekker! 
Ze heeft er echt oog voor om goede recepten uit 
te zoeken. Ik ga het recept wat zij volgende 
maand in de Koers zet dan ook zeker 
uitproberen! 

Oersmakelijk 
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Pastoor Vekemans Fonds 

Stichting Pastoor Vekemans Fonds 
 
Het jaar 2010. 
 
In ons Jubileum jaar hebben wij maar liefst 
€ 134.736,00 in India kunnen besteden. 
Een geweldig resultaat. 
 
We namen ons voor om, naast andere noodzakelijke projecten, ook geld in te zamelen voor de bouw van een 
English Medium School te Ambikapur, t.w. voor de begane grond en 1ste etage. Door uw financiële bijdrage is 
ons dat gelukt. De bouw is in volle gang en onze kansarme  kinderen zullen spoedig gebruik kunnen gaan 
maken van hun nieuwe school. Een school waar alle vakken in de Engelse taal zullen worden gegeven. Mede 
namens de kinderen, hun ouders, verzorgers en de Zusters Ursulinen, onze oprechte dank voor uw bijdrage.  
 
Maar we deden meer, veel meer.  
 
Wederom hebben we kunnen voldoen aan de betaling van onze adoptieprojecten. We kochten bedden, 
matrassen, dekens en muggennetten voor de kinderen in diverse hostels, bouwden meisjes en jongens 
toiletten, kochten medisch apparatuur en we realiseerden een open waterput voor de school- en 
hostelkinderen en omwonende dorpelingen in Adrai. Dit alles werd ons mogelijk gemaakt dankzij u. 
 
Onderstaand een overzicht van de betaalde projecten in 2010. 
 
Nr. Proj.nr. Projectomschrijving Bedrag  € 
01 04-070 Adoptieproject - Studie Grihni Children – Kodaura (3e termijn)  3.819,00  
02 08-158 Bouw English Medium School beg.grond en 1ste etage – Ambikapur    68.051,00  
03 08-161 Adoptieproject - Studie Emilda – Ambikapur (3e termijn)  159,00  
04 09-181  Bijdrage in de salarissen voor  4 leerkrachten - Ordih  910,00  
05 09-182 Bijdrage in de salarissen voor  4 leerkrachten - Bahora    955,00  
06 09-183 Bijdrage in de salarissen voor  6 leerkrachten - Bagra   861,00  
07 09-184 Bijdrage in de salarissen voor  8 leerkrachten - Dharamjaigarh  1.089,00  
08 09-185 Bijdrage in de salarissen voor 10 leerkrachten - Kodaura   1.945,00  
09 10-186 Aanschaf matrassen, dekens en muggennetten - Borbam    500,00  
10 10-187 Aanschaf matrassen, dekens en muggennetten - Dholabil  500,00  
11 10-188 Aanschaf medisch apparatuur Gezondheidscentrum - Bagra   1.250,00  
12 10-190 Bouw open waterput met pompset voor de schoolkinderen - Adrai   4.249,00  
13 10-191 Aanschaf 140 lessetjes English Medium School - Ambikapur   4.685,00  
14 10-193 Aanschaf 5 computers en 2 printers EMS - Ambikapur    2.829,00  
15 10-194 Verharden binnenplaats English Medium School - Dharamjaigarh   6.633,00  
16 10-195 Aanschaf 170 bedden, matrassen, dekens, muggennetten - Adrai  10.418,00  
17 10-196 Bouw meisjes- en jongenstoiletten bij de school - Adrai    10.123,00  
18 10-198 Adoptieproject - Studie Pryanka Minj – Dharamjaigarh (1ste termijn)  360,00  
19 2010 Sponsoring 50 kinderen van de Stichting   5.000,00  
20 2010 Sponsoring USCI - sponsorkinderen (sponsorouderschap)  10.400,00  
   ——————— 
  Totaal  € 134.736,00 
   ========= 
 
Beste weldoeners,  
Wij voelen ons enorm gesteund door uw betrokkenheid en waardevolle giften. Zonder u zouden we nooit 
hebben kunnen bereiken wat we tot nu toe hebben bereikt. Wij hopen dat u ons nog vele jaren zult blijven 
steunen. 
Het Bestuur 
 
www.pastoorvekemansfonds.nl 



14 

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

Mixtoernooi 4 januari 2011  
- gehele BIO-jeugd - 

In de kerstvakantie was er ook dit jaar weer een 
mixtoernooi voor de gehele jeugd van BIO. De 
meiden, tussen de 5 en 18 jaar, konden zich 
inschrijven om gezellig een paar uurtjes te komen 
korfballen. 

Om 14.30 uur stonden de meiden klaar in den 
Ekkerman om te beginnen. Ze kregen te horen dat 
alle teams door elkaar waren gehusseld, zodat er  
4 teams ontstonden met meiden van verschillende 
leeftijden. Per team kregen ze een coach (of twee) 
en natuurlijk een gekleurd shirtje. 

Er werden 3 wedstrijden gespeeld. In het begin 
moesten de meiden nog even op gang komen; voor 
de allerkleinste was de bal een maatje groter dan 
normaal, voor de allergrootste was de korf een 
maatje lager dan normaal. Het schieten was dus nog 
niet zo gemakkelijk en dan ook nog met meiden een 
wedstrijd spelen, waar je normaal niet mee speelt. 
Even wennen dus! 

Er werd erg sportief en vooral gezellig gekorfbald. 
Zowel de jongere als de oudere meiden kwamen aan 
de bal en samen creëerden ze erg originele kansen 
om te scoren. En dat lukte bij jong en oud! 
Superleuk dus! 

Verslag Mixtoernooi 

Na de drie wedstrijden werden er nog finales 
gespeeld. De uiteindelijke winnaars waren de 
Duizendklappers! Zij kregen een mooie (en vooral 
lekkere) medaille mee naar huis! 

Het mixtoernooi is een jaarlijks terugkomende 
activiteit bij BIO en elk jaar merk je weer dat het 
een goede manier is om jong en oud samen te laten 
werken. Het is superleuk om de verschillende 
leeftijden met elkaar te zien spelen en te zien leren 
van elkaar. Volgend jaar dus weer! 

Dit jaar werd het mixtoernooi georganiseerd door 
Judith Borgers, als afstudeerproject voor haar 
opleiding ROC sport en bewegen. De 
jeugdcommissie wil haar hiervoor erg bedanken, 
want alles was super geregeld en de meiden hebben 
het erg naar hun zin gehad! 

Natuurlijk willen we ook weer alle vrijwilligers 
bedanken die hebben wedstrijden hebben gefloten 
en teams hebben gecoacht. Zonder jullie kunnen dit 
soort activiteiten niet doorgaan, dus; Bedankt! 
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First Lego League nieuws 

St. Jan Baptist in Beneluxfinale 
 
Tijdens de regiofinale van de wereldwijde 
wedstrijd First Lego League hebben de  
3 groepen van Sint Jan Baptist bijzonder goed 
gepresteerd. In een deelnemersveld van  
25 teams wisten de 3 teams van Sint Jan 
Baptist van de 10 te winnen bekers, er 5 mee 
naar Oerle te nemen. Het team Lego4Life won 
de teamworkprijs, de Power Minders namen de 
pitarea-prijs mee en de RobobotZ wonnen de 
projectprijs.  
 
In het overall eindklassement eindigden de 
RobobotZ als 3e en de PowerMinders als 2e.  

Deze 2 teams gaan samen met NXT-generation uit 
Eindhoven op 19 februari de strijd aan met  
40 andere teams tijdens de Beneluxfinale in 
Kerkrade. 
 

Iedereen is hartstikke trots op de behaalde 
resultaten! Het was een fantastische dag en voordat 
de prijzen werden uitgereikt hebben de kinderen van 
Sint Jan Baptist laten zien wat een geweldige sfeer 
zij kunnen neerzetten. Ze stonden daar met z’n allen 
(als een groep) op het podium te feesten en kregen 
de hele zaal mee, super!! 

En toen de uitslag eenmaal bekend was ging het dak 
eraf. 5 van de 10 prijzen zijn mee naar Oerle 
gegaan en daar mogen ze zeker trots op zijn, want 
het is een mooi stel. Dankzij de vele vrijwilligers en 
de geweldige organisatie van Fontys ICT hebben alle 
deelnemers een fantastische dag gehad. 
Voor uitgebreide informatie en foto’s kunt u kijken 
op de site www.fllbappers.tk. 

De Power Minders behaalden de 2e prijs in het 
overall klassement. 

Lego4Life gaat met de teamwork prijs aan de haal. 

De RobobotZ zijn 3e en winnen de prijs voor het 
beste project. 
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Door de drie wijzen van De Berkt. 
 
Eric 
Goedenavond dames en heren, zoals u van ons 
gewend bent gaan we samen met u terugkijken op 
wat er gebeurd is in Oers in 2010. Wat kan er toch 
veul gebeuren in 12 maanden tijd, zowel in positieve 
als in negatieve zin. 
 
Aad 
Ja mensen, om maar met het goede nieuws te 
beginnen. We zijn rijk, en dan niet een bietje, maar 
schathemeltje rijk. We krijgen 2 miljoen euro van de 
provincie en die mogen we zelf besteden, als het 
maar in Oers is. Ik zat al te denken aan een drive-in 
bioscoop achter de bank, een kiosk op het 
Vekemansplein, een overdekte tribune bij de 
voetbalclub …... 
 
Wim  
Jammer Aad, ik moet jou uit de droom helpen. Dat 
geld wordt helaas anders besteed, o.a. aan de 
herinrichting van de bebouwde kom, een 
zorgcentrum met een dorpswinkel, stimulatie van de 
recreatie (dat rijmt) en aanpassing van de 
basisschool tot een verbrede school. 
 
Eric 
Zeg, wat heeft dat nou voor zin om die school 
breder te maken. Zijn die Oerse kinderen zo dik 
geworden dat ze niet meer binnen kunnen? Wat 
geven ze die jong dan te eten tegenwoordig?  
  
Aad 
Dat weet ik niet. Als er iets georganiseerd wordt in 
Oers, dan wordt er volgens mij altijd zeer zorgvuldig 
op de voeding gelet. Die verenigingen kennen alle-
maal de schijf van vijf, en zorgen dan ook steeds 
voor een voedzame maaltijd. 
 
Wim 
Bedoel je dan die snert met de nieuwjaarswandeling, 
de hamburgers bij de braderie van het Tienercomité, 
de barbecue bij Boergondisch Oers of de frietjes en 
snacks bij het Vakantieprogramma? 
 

Terugblik Oers 2010 

Eric  
En de buitenschoolse opvang noemen ze Clup Hasta 
la Pasta, dat is natuurlijk ook niet voor niks. Wel 
goed dat ze op jonge leeftijd al wennen aan 
buitenlands eten. Dan kun je er al vlug mee naar de 
Chinees, of naar een andere Uitdaging. 
 
Aad 
Weet je wat ook een uitdaging is? De nieuwe 
milieustraat op de Habraken. De stort !!! Daar 
hebben ze wel heel beroerd over nagedacht, toen ze 
die aan gingen leggen. Ongelooflijk dat heel Oers 
mag meegenieten als er weer eens een aanhanger 
met afval door de straten dendert. Wat kun je toch 
veel fout doen bij de realisatie van een nieuw 
project. 
 
Wim 
Kom, kom, Aad. Het is toch logisch dat als je bij die 
stort komt – als je hem al kunt vinden trouwens - 
dat het ontvangstcomité dan aan de rechterkant zit. 
Dan kan de chauffeur toch heel simpel zijn 
rechterraam open draaien, en het geld voor de stort 
heel gemakkelijk aan die man geven. 
 
Eric 
Ja, en het lossen van hout en ander afvalmateriaal 
boven je macht in een container moeten gooien, 
daar is toch ook goed over gebrainstormd. Of dat er 
geen overkapping voor het personeel is, dat is toch 
ook best slim. Dan sta je lekker in de regen en de 
wind, en kun je pas echt genieten van het buiten 
werken.  
 
Aad 
Waar ook goed over nagedacht wordt, is Oerle-Zuid. 
Ik weet nog dat ze de oplevering van de eerste 
huizen gepland hadden eind 2009. De 
kopersvereniging is al tig keer van samenstelling 
veranderd. Je zult maar willen trouwen en in Oers 
een liefdesnestje willen bouwen. Ik denk dat ze de 
wijk nemen naar een andere wijk. 
 
Wim 
Het schijnt dat een ijverige ambtenaar van de 
gemeente ook heel lang nagedacht heeft en een 
afkorting heeft gemaakt van O.E.R.L.E.Z.U.I.D. Na 
lang en hevig nadenken kwam hij tot: Ontspan En 
Rust Lekker Echt Zou U Iets Doen? 

De drie wijzen van de Berkt, vlnr Aad Vennix,  
Eric van de Spijker en Wim Luijkx. 
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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 

Eric 
Ja mensen, het zijn Vlerken daar bij de Gemeente. 
Dieje Jack Tops schijnt een wasknijper op zijn 
bureau te hebben liggen met het opschrift “ Morgen 
Doen” . Daarin bewaart hij alle correspondentie over 
Oerle-Zuid, en jullie begrijpen het al: elke dag dat 
hij op zijn werk komt, ziet hij Morgen Doen, dus 
komt er vandaag weer niets van terecht. 
  
Aad  
Zit in die knijper soms ook de correspondentie over 
de W.O.R., de Westelijke Ontsluitings Route?  Al die 
berichten daarover in de pers in 2010, over de 
W.O.R., de verlengde Oersebaan en de Zilverbaan. 
En dat ze de tunnels van de dassen zullen gaan 
gebruiken. Ongelooflijk, wat wordt daar veel over 
geschreven en geouwehoerd, maar aanleggen ho 
maar.   
 
Wim 
Ik snap niet dat die weg niet al lang klaar is. Wat is 
er nou zo moeilijk aan aanleggen en doortrekken? 
Wij leggen ook geregeld aan – zoals hier bij D’Ouw 
School -  en na verloop van tijd trekken wij ook 
door. Wij hebben ervaring zat. 
 
Eric 
Zat, zat, dat valt toch wel mee. Wij drinken voor de 
gezelligheid een paar pinten mee, maar echt 
dronken zijn we toch niet? Neem nou bijvoorbeeld 
dat feest van Boergondisch Oers op de camping. In 
2010 bestonden ze 10 jaar en dat was weer 
keigezellig. Heel Oers trad op, en die mooie meiden 
van K3 wel drie keer. Je kon er lekker kienen, de 
kinderen vonden het rappen en de andere spelletjes 
leuk, er was een barbecue voor 500 man, kortom 
echt een gezellig dorpsfeest.  
 
Aad 
Ook het Tienercomité bestond 10 jaar en ook dat 
was een gezellig dorpsfeest. Zo organiseerden ze 
o.a. een braderie met levende standbeelden door de 
tieners en demonstructies van de Brandweer. Willem 
Binnendijk heeft er een schitterende film van 
gemaakt, echt een juweeltje. 
 

Wim 
In mei had TCO nog een feestavond voor alle leden, 
oud-leden, ouders en sponsors. Op deze reünie 
hadden ze ook Michael Jackson weer tot leven weten 
te wekken. Michael verzorgde een spetterend 
optreden, maar vreemd genoeg was hij enkele 
pondjes zwaarder dan voor zijn dood. Maar ja, een 
beetje buik misstaat niemand, toch? 
 
Eric 
Nee, een beetje buik niet, dat klopt wel, maar je 
kunt ook overdrijven. Ik denk dat je wat meer moet 
gaan sporten. Fietsen met de Hunnebergers of met 
de Oerse Bikers, jeu-de-boulen bij ons op de Berkt 
of wat wandelen in de mooie bossen.  
 
Aad 
Ja, Oers heeft inderdaad een schitterende natuur 
met dassen, spechten en zelfs vleermuizen, heb ik 
gelezen. En verder wonen er heel gezellige mensen, 
is er een bloeiend verenigingsleven en stikt het er 
van de prominenten, zoals Peter Wennink van ASML, 
Jan Reker van PSV en Harrie Schippers van de DAF.  
 
Wim 
Sinds Harrie daar directeur is, draait d’n DAF weer 
als een tierelier, en is de productie verdrievoudigd. 
Maar wat wil je ook met zo’n vrouw. Wat heeft Carla 
een geweldige reclamecampagne gevoerd, samen 
met Wil van de Vorst. Heel Oers en half Veldhoven 
hing vol met die OK-posters en driehoeksborden, 
over hoe ondernemend en kansrijk Oers wel niet 
was. 
Eric 
Dat heeft toch niets met de DAF te maken, dat ging 
over de buurt, en over de handen uit de mouwen 
steken als er iets georganiseerd wordt. Oers is 
daarbij een schoolvoorbeeld. Denk maar eens aan 
de vele vrijwilligers bij T.C.O., Boergondisch Oers, 
het Vakantieprogramma en andere Oerse 
verenigingen.  
 
Aad 
Het is wel jammer dat Jong Nederland is gestopt. Na 
40 jaar hutten bouwen in het bos, genieten bij een 
kampvuur of bij andere activiteiten, is in augustus 
2010 besloten er mee op te houden. Gelukkig 
hebben de Searchers van Thieu Renders besloten 
om dit gat op te vullen. Dan kan de Oerse jeugd 
weer survivallen. 

Voor fietsen, electrische fietsen, rolstoelen, rollators en scootmobielen 
Natuurlijk ook voor uw aan huis service voor onderhoud, reparatie en 

ombouw van uw gewone fiets naar een electrische fiets. 

Wij wensen u een goed en gezond 2011 ! 

Service bij u aan huis of op het werk 
Met vriendelijke groet 

Tweewielerservice Bert van Eeten 
Tel.06 21 84 81 65 
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Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

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

Wim 
Wat ze ook kunnen doen, is zonnebloempitten in de 
grond stoppen, en kijken wie er in september de 
langste zonnebloem heeft. Fien de Lepper 
organiseert dit al 25 jaar voor de familie, en elk jaar 
is het een groot succes. De winnaar krijgt een beker 
en degene met de kortste zonnebloem moet een 
feest geven voor de hele familie. Misschien een idee 
voor Oers Kermis, dat is ook in september. 
 
Eric 
Weten jullie wie er vorig jaar ook een beker hebben 
gewonnen. CarnavalsStraat 
‘t Struiske behaalde de eerste prijs in de Grote 
Carnavalsoptocht van Veldhoven met het Olympisch 
Après Ski Team. En in Oers werden ze 2e, hoe kan 
dat nou? 
 
Aad 
Dat kan in ieder geval niet aan de jury liggen. Dat is 
een groep van enkele zeer bekwame mensen, 
onkreukbaar en van onbesproken gedrag.  
 
Eric 
Hebben wij het over dezelfde mensen? 
 
Wim 
We dwalen af mannen. Ik heb jullie nog niet over 
Halloween gehoord. Zijn jullie er niet geweest dit 
jaar? 
 

Eric 
Natuurlijk wel, wat waren er weer mooie creaties te 
bewonderen. Op Zand-Oers was een heel 
pompoenendorp verrezen met Amsterdamse 
geveltjes, compleet met een bakker van 
stokpompoenen, een kapper, een dorpscafé met een 
laveloze bezoeker en een rosse buurt. 
 
Aad 
Ja, en in de Janus Hagelslagstraat hadden ze het 
Oerse bos nagebouwd, waar de geest van de 
overleden boswachter Janus rondwaarde. Ik hoorde 
vertellen dat 10% van de bezoekers van dat bos 
spoorloos verdwenen is. Er liep ook een dronken 
zwerver rond, die met name interesse had in de 
talrijke dames.  
 
Wim 
In die Hagelslagstraat gebeuren wel meer rare 
dingen hoor, en niet alleen met Halloween. Zo woont 
daar ook een zekere Frans L. die laatst op  
20 december nog persé wilde vergaderen, omdat hij 
de vaart wilde houden in de organisatie van 
Boergondisch Oers 2011.  
 
Eric 
Maar dat is toch goed, een voorzitter die er een 
beetje tempo in houdt. 
 
Wim 
Ja, maar op die bewuste avond zaten wij op Frans te 
wachten en zat meneer zelf in Antwerpen, samen 
met zijn Ine. Hij was het glad vergeten, zei hij.  
 
Aad  
Het was ook glad in december, vinden jullie niet? 
Een zekere Mieke van Campen was laatst vóór een 
vergadering al gevallen. Ik wil niet op alle slakken 
zout leggen, maar ik vind dat de Gemeente best wat 
meer had mogen strooien. 
 
Eric 
De Gemeente Best? Die zal hier toch niet komen 
strooien Aad. Dat zal de Gemeente Veldhoven toch 
wel zelf moeten doen, denk je niet? 
 
Wim 
Ik denk het ook, maar mannen we gaan er nu mee 
stoppen. 2010 is voorbij en onze tijd ook. Ik ben 
benieuwd wie de Oerlenaar van het jaar is 
geworden. Daarom wil ik Harry van der Zanden 
vragen om even naar hier te komen, en ons te 
vertellen wie dit jaar de felbegeerde titel van 
Oerlenaar van het jaar heeft behaald. Harry aan jou 
het woord.  
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Koers cultuur 

Een grijze lucht, 
wolken zwaar geladen 

met een witte vlokkenpracht. 
Eindelijk geven de wolken 

hun zware lading prijs  
en dwarrelend, dansend door elkaar 
zweven de vlokken naar beneden, 

de aarde bedekkend 
met een wit kleed. 

De bomen in een prachtig dek, 
hun takken wit gekleed, 

door de witte vlokkenpracht. 
De natuur verstild, 

geluiden klinken zachter 
nu alles wordt gedempt 

door de witte vlokkenpracht. 

Collecte Amnesty International 

Van 7 t/m 12 februari organiseert Amnesty 
International voor de 9e keer de landelijke collecte. 
Ook Amnestygroep Veldhoven doet daar aan mee. 
Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty 
duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen 
vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de 
vrijheid van mensen te waarborgen.  
  
Amnesty International is een onafhankelijke en 
onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties 
ontvangt de organisatie geen geld van de overheid 
of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden 
en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk 
van Amnesty blijvend mogelijk.  
 
Hebt u in de collecteweek een paar uurtjes over, 
meldt u dan aan als collectant. 
Tel. 040-2540119 
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Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl

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

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

Rabobank Verenigingsprijs 

Stichting Nieuwe Levenskracht 
winnaar Rabobank Verenigingsprijs 
 
Stichting Nieuwe Levenskracht kreeg vrijdagavond  
7 januari in dorpscentrum d’Ouw School de cheque 
van duizend euro uitgereikt van Rabobankdirecteur 
Tiny Renders. De stichting was hiermee de vijfde 
winnaar van de in 2006 in het leven geroepen 
Rabobank Verenigingsprijs. 

De nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door OWWO, 
het wijkplatform Oerle en de Rabobank werd door 
een kleine honderd Oerlenaren bezocht. Onder het 
genot van een glas ‘bubbels’ en de 
accordeonklanken van Ad Hoeks werd in spanning 
gewacht op het bekendmaken van de drie 
genomineerden voor de Rabobank Verenigingsprijs 
2010. Maar eerst kondigde presentator Frans Loijen 
de drie wijzen aan. Het trio liet op hun inmiddels 
bekende wijze het afgelopen jaar de revue passeren. 

Mia van de Wildenberg werd gekozen tot Oerlenaar 
van het jaar. Mia is al 25 jaar actief in en voor 
Oerle. Ze is actief binnen de KVB, verzorgt Sint en 
Pieten, is kerkbegeleidster van mensen met een 
verstandelijke beperking, secretaresse van de 
Stichting Nieuwe Levenskracht, ze bezoekt zieken, 
nabestaanden en ouderen en is lid van de 
avondwakegroep. Daarnaast helpt ze bejaarden met 
klusjes in huis en is ze contactpersoon voor nieuwe 
parochianen in Oerle. Namens OWWO overhandigde 
Harry van der Zanden haar een oorkonde en 
bloemen. 

Vervolgens maakte Tiny Renders de drie 
genomineerden bekend en kon er gestemd worden 
op Chant’Oers, Stichting Nieuwe Levenskracht of 
Stichting Historisch Oerle.  

De meeste stemmen werden uitgebracht op 
Stichting Nieuwe Levenskracht. Een blij verraste 
André van den Boogaard nam de cheque van 
duizend euro in ontvangst uit handen van  
Tiny Renders. Stichting Historisch Oerle kreeg een 
cheque van 250 euro, en 100 euro was er voor het 
koor Chant’Oers. 

André van den Boogaard, penningmeester van de 
Stichting Nieuwe Levenskracht, ontvangt van  
Tiny Renders de cheque van € 1000. 

Oerlenaar van het jaar, Mia van de Wildenberg . 

Boven: Frans Loots krijgt de cheque van € 250 
uitgereikt voor de Stichting Historisch Oerle. 

Onder: Ed Smeets neemt de cheque van € 100 in 
ontvangst voor Chant’Oers . 
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Polygoon journaal 

Polygoon journaal  
Gemeenschapshuis D’n Bond 
 
Op dinsdag 11 januari is het Polygoonjournaal in 
gemeenschapshuis D’n Bond weer van start gegaan. 
Ééns in de twee weken komen de opvolgende jaren 
aan de orde. Op 11 januari 2011 zijn we reeds 
gestart met 1960-1965 en eindigen we op 19 april 
met de jaren 1990. Tijdens de avond zijn 
vrijwilligers aanwezig die u in de pauze voorzien van 
een kopje koffie met wat lekkers. U heeft dan de 
mogelijkheid om gezamenlijk te praten over wat u 
zojuist heeft gezien.  
 
Wanneer u interesse heeft om eens te komen 
kijken: 
 
25 januari 2011 
8 februari 2011 
22 februari 2011 
23 maart 2011 
5 april 2011 
19 april 2011 
 
Wij staan om 18.45 uur klaar om u van harte 
welkom te heten. Om 19.00 uur wordt het 
polygoonjournaal gestart. 
 
Voor meer informatie: 
SWOVE; Patricia Kohlen ( 040 - 254 00 66 

Verslagje Rabobank avondspel 

Op 12 november 2010 werd er door het TCO en het 
JOC een avondspel georganiseerd, gesponsord door 
de Rabobank. Omdat het weer ons tegenzat was er 
geen andere keus dit spel binnen te houden, wat 
natuurlijk de pret niet bederft. We begonnen met de 
indeling van de groepjes, ik zat in groepje 12.  
We deden allerlei spellen waarbij je geld in moest 
zetten. Als je als eerst eindigde kreeg je 50% van 
alle inzet van de groepjes. Als je als tweede eindigde 
25% en als derde ook 25%. Er waren 12 spellen en 
na 6 spellen was er een kleine pauze.  
Wie na de meeste spellen het meeste geld bij elkaar 
had gesprokkeld met het winnen van spelletjes had 
gewonnen. Dit kregen we te horen bij het JOC.  
Een week later bij het JOC kregen we te horen dat 
ons groepje, groepje 12, gewonnen had en daarmee 
een bioscoop bon had gewonnen. Daar waren we 
natuurlijk heel blij mee en het is dan ook de moeite 
waard om volgend jaar weer mee te doen.  
Kortom, een leuke en gezellige avond mede mogelijk 
gemaakt daar de Rabobank. 
Door Stijn Sanders. 

 
 
 
 
Meer foto’s op 
www.tcoerle.nl 

StichtingStichtingStichtingStichting
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Nieuws uit groep 4 

Nieuwsbrief uit groep 4 
 
Elke dag 
Elke maandag vertellen we wat we heben gedaan in 
het wiekent  
Elke dinsdag beginnen we met leker lezen 
Elke woensdag op het laast heben we muziek les  
Elke donderdag beginen we met gym  
Elke vrijdag doen we ook tema 
 
Wat we al allemaal hebben geleert 
Dat we sprongen van 2 en 5 en 10 en somegen van 
20 
Bij het rekenen van het tafeldiplomablad 
Jorn en Twan en de heele klas  
  
We heben sommen boven de honderd. 
We heben met meester max pietengym gedaan. 
We heben met rekenen kwart over en kwart voor 
geleert. 
We heben sterren gemaakt met glitters gemaakt 
voor op ramen. 
We heben tafels 2 en 5 en 10 geleerd en als we 50 
sommen in 2 minuiten kunnen maken dan krijen we 
een tafeldiploma. 
 We heben een kerstboom en een zingende 
sneeuwpop in de klas. 
Siegert en Chris. 
 
Op de kerstmarkt gaan we dingen verkopen die we 
zelf hebben gemaakt en spullen  
Die we van thuis hebben mee genomen. 
En kinderen geven kerst kaarten aan heel de klas. 
Maandag 20 december s middags gaan groep 1 2 3 
en 4 kerst 
Knutselen. 
Groetjes Floor en Noah 
 

St. Jan Baptist basisschool 
Oude Kerkstraat 27 
5507 LA VELDHOVEN 
tel.:040-2051303 
e-mail: info@sintjanbaptist.nl 
Website: www.sintjanbaptist.nl 

Wij hebben een gedichtje gemaakt 
Het is kerstfeest 
De juf leest 
Het is een mooi verhaal 
Het is een mooie taal 
Er ligt heel veel sneeuw 
En dan maak ik een leeuw 
Pippa en Britt 
 
In de herfst en de winter 
was sinter klaas en de 
pieten in onze klas 
En we hebben met de 
heele klas ge danst en ge 
zongen voor sint klaas 
We hebben een film 
gekeken van sinter klaas 
en die heeten het paard van sinter klaas 
Groetjes, Ruby & Lois 
 
Kijk wat wij al kunnen 
2x1=2 2x2=4 2x3=6  
4x2=8 5x2=10 6x2=12  
2x7=14 8x2=16 2x9=18 
2x10=20 
Goed hè. 
Mart en Sterre . 
 
Taal 
We hebe eens een keer  
Met taal dat we een 
toverdrankje moeste maake 
Maar niet echt hoor 
Schijfen we heben eens de B 
Bas v. b. en Timo 
 
Het lied van de kerstmusical dat wij moeten zingen 
is heel leuk  
Het gaat zo 
Je hept geeneens sandalen  
Je jurk is kapot  
Male male haren 
Flapoor 
Hou op hou op hou op 
Stef en Marc 
 
Als niewen regel hebben wij  
Als je een kerstkaart geeft  
Moet je voor iedereen een maaken  
Want anders is het niet eerlek en aardig 
We mogten zelf dingen meeneemen voor in  
Onze kerstboom . 
Groetjes Jens en Estelle 
 
Ik heb net sneeuw 
gemaakt met een grote 
naald en schuimvlokjes. 
Het was erg leuk omdat 
de andere kinderen het 
ook wilden maar alleen 
ik mocht het van  
juf Marielle. 
De sneeuwslinger komt voor de raam in de bomen 
te hangen. 
De slinger is denk ik wel 5 meter lang. 
Scott  
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

We hebben in plaats van zwemmen gym gedaan. 
We hebben slalomen gedaan, estafeten gedaan. 
We gaan met de bus naar de gym. 
De bus komt ons voor de school haallen. 
Dan loopen we met groep3 naar binnen. 
Pipe en Emma 
 
Het kerst knutselen was super ik hep gedaan 
borduren en koekjes baken 
Borduren was wel lastig maar het lukten wel 
Koekjes baken ging goed 
Stan 
 
Als we binen koomen staat het haardvuur aan en 
het is donker in de klas  
En de kerst versiering is aan en de ligjes zijn mooi 
Ondertusen leest de juf het kerstverhaal voor 
En dat was leuk  
Mick en Stijn 
 
Er hangt een discobal in de kunstkerstboom. 
Er staat een huisje van Jezus in de klas. 
J Bas v H en Aron J 

Nieuwe tenues G-Team 

Nieuwe tenues voor het G – team van 
RKVVO. 
 
Met een ferme handdruk aan Gerard Staal werden 
zaterdag 11 december nieuwe tenues overhandigd 
aan het gehandicaptenteam van RKVVO door 
directeur Tom Fasen van Komplete Komputer 
Systemen b.v.. 

Bijna 20 jaar traint dit team op dinsdagavond en 
speelt het zaterdags in competitieverband zijn 
wedstrijden. 
 
Binnenkort zal in de Koers van Oers een uitgebreid 
interview komen met het G-Team van RKVVO. 
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Nieuws uit groep 6 

Groep 6 kweekt champignons 
Met veel plezier hebben de kinderen van groep 6 
elke morgen (wekenlang) 3 kweekbakken verzorgd 
met champignons. Het resultaat mag er zijn: 2 goeie 
oogsten per bak en nog een 3de oogst van de witte 
champignons en van de oesterzwammen. 
Een kort verslagje van 2 kinderen: 
 
Beste ouders, 
 
Wij hebben kweekbakken. 
Met de soorten: witte champignons, bruine 
champignons en oesterzwammen. 
De witte champignons smaakten lekkerder 
dan in de winkel. De bruine champignons 
smaakten sterker van smaak dan andere.  
En als laatst de oesterzwammen. De 
oesterzwammen smaakten, toen ze gebakken 
waren, naar spek. 
Hoe hebben we ze verzorgd? 
We hebben ze tien weken verzorgd. Door ze 
te besprenkelen met lauw water. 
We hebben ze met veel aandacht verzorgd en 
toen het moest, hadden we ze geoogst. 
We vonden het allemaal een leuk project! 
 
Geschreven door: 
Jop en Tim 

St. Jan Baptist basisschool 
Oude Kerkstraat 27 
5507 LA VELDHOVEN 
tel.:040-2051303 
e-mail: info@sintjanbaptist.nl 
Website: www.sintjanbaptist.nl 

Interview gemaakt door de kinderen. Opdracht: 
Maak 3 vragen over school en geef deze door aan je 
buurman/buurvrouw. Deze beantwoordt dan de 
vragen. 
Enkele vragen en antwoorden: 
Hoe vind je het op school? 
Ik vind het fijn op school. Af en toe zijn sommige 
dingen moeilijk, maar de juf probeert dat zo snel 
mogelijk op te lossen. 
Vind je school leuk? 
Ja, heel leuk! Ook het overblijven is leuk. 
Wat vind je van de toestellen op het 
schoolplein? 
Ik vind dat de kinderen aan onze kant nog meer 
toestellen mogen, want wij hebben alleen een 
huisje. Daar kun je niks in doen. 
Wat vind je zo leuk aan de lessen? 
Dat de juffrouw zoveel foutjes maakt met het 
digibord. En er gebeurt altijd wel iets grappigs. 
Wat vind je leuk aan de juf? 
Dat zij altijd zijn best doet om het zo leuk mogelijk 
te maken en dat lukt hem. 
Wat vind je van het programma op school? 
Prima, in de goede volgorde! Zo kan ik heel goed 
mijn best doen. 
Wat vind je van hoe de school er uit ziet? 
Ik vind het wel mooi. Ik zeg: niks aan veranderen. 
Hoe vind je de boeken? 
Ze zijn nu leuker, want er zijn ook gedichtenboeken 
en kijkboeken en deze boeken zijn van onze tijd. 
 
Groep 6 wenst u allen alle goeds voor 2011! 
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Knutselen: Sneeuwmanvaas 
 

Wat heb je nodig? 
• wit, oranje en blauw karton  
• passer  
• crêpepapier  
• schaar  
• zwarte viltstift  
• lijm  
• paperclip  
• glas 
  
Leg je de ring van 
de sneeuwman om 
een glas, dan 
wordt het opeens 
een winterse bloemenvaas.  
 
1. Teken met de passer cirkels op wit karton: een 

met een doorsnede van 5 cm, een met een 
doorsnede van 3,5 cm 
en twee met een 
doorsnede van 1,8 cm.  

2. Knip de cirkels uit. Plak 
de middelste cirkel als 
hoofd, de beide kleinere 
cirkels als armen op de 
grote cirkel.  

3. Teken een hoed op 
blauw karton, een wortelneus op oranje karton. 
Knip beide andere delen uit en plak ze op het 
hoofd. Ogen, mond en knopen teken je er met 
zwarte viltstift op.  

4. Voor de sjaal knip je van crêpepapier een reep 
van 3 x 30 cm. Vouw de reep in de lengte 
doormidden en sla hem om de hals van de 
sneeuwman.  

5. Knip een reep van 26 x 2,5 cm van wit karton en 
plak die met het midden op de rug van de 
sneeuwman. De beide uiteinden buig je tot een 
cirkel met de doorsnede van een glas. Zet ze met 
een paperclip vast.  

6. Om de sneeuwman beter te laten staan, knip je 
een stukje van de onderkant.  
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Krokusbolletje  
Uit een donker holletje 
Kroop een krokusbolletje. 
Het wou de school zien en het ijs 
En daarom stak het eigenwijs 
Zijn kleine kopje uit de grond 
En keek de witte wereld rond.  
Maar hoei..het rilde van de kou. 
Gelukkig kwam daar toen een mevrouw. 
Die een mutsje breide en een das. 
Zo wachtte het bolletje tot het lente was. 
 
Meneer de Sneeuwman  
Dag meneer de sneeuwman 
waar kom je vandaan? 
Dag meneer de sneeuwman 
blijf maar staan. 
Dag meneer de sneeuwman 
hier is een bezem, een stok en een hoed. 
Dag meneer de sneeuwman 
het staat je goed! 

Wintergedichtjes 
 

Sneeuwman  
Een sneeuwman is een grote pop. 
Heel vaak heeft hij een hoedje op.  
Een sneeuwman is een witte reus. 
Hij heeft een lange wortelneus.  
Een sneeuwman is van sneeuw gebouwd. 
Hij heeft het altijd lekker koud.  
Nooit heeft hij iemand iets gedaan. 
Toch moet hij altijd buiten blijven staan.  
Je snapt dat hij nooit eens niest, 
terwijl het buiten zo hard vriest.  
En dat ie nooit eens praat of lacht. 
Hoewel... Wie weet... Misschien.. Vannacht.  
Maar nee hoor. Hij beweegt zich nooit. 
Hij blijft altijd maar staan totdat het....... 
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Uitslag kleur/knutselplaat van November 2010;  
“Pakkerij van Sint” 

Nina zit ook nog op zwemles. Ze heeft zelfs al haar 
diploma A. En nu nog even oefenen en dan mag ze 
al voor B afzwemmen. 
Dat is wel knap voor iemand van 5 jaar! 
Op  televisie kijkt Nina graag naar Mega Mindy. Maar 
omdat er nu zoveel sneeuw ligt, is ze pas geleden 
met opa in de sneeuw gaan spelen. 
 
En weet je wat hij deed??? 
Hij maakte de slee vast achter zijn auto en toen 
werd Nina door de straat gereden. Wauw dat is vet 
cool!!!!!!Dat zou ik ook wel eens willen. 
Bel me maar op als opa weer met jou gaat sleetje 
rijden. 
 
In de kerstvakantie gaat Nina nog 
een keer naar Dippie Doe toe. 
Dat is een grote speeltuin, maar 
dan binnen. Daar kun je heerlijk 
spelen. 
 
Nina kan ook al schrijven. Haar naam is niet zo 
moeilijk, maar ook heel moeilijke dingen kan ze al 
schrijven. 
Van Sinterklaas had ze een vissenspel gekregen en 
nog veel meer. 
 
Als Nina mag kiezen wat ze wil eten dan kiest ze 
niet zoals de meeste kinderen voor friet, maar……
voor rijst! Echt waar, dat vind ik 
wel heel bijzonder. Volgens mij 
ben jij het enige meisje in Oerle 
die liever rijst eet dan friet. Maar 
dat maakt natuurlijk niks uit. 
Rijst is bovendien nog veel 
gezonder dan die vette friet. 
 
Omdat het bijna oudjaar is mag Nina ook nog naar 
het vuurwerk gaan kijken bij de Severinus op  
31 december. 
Dat zal wel weer erg mooi zijn, dus heel veel plezier 
alvast en natuurlijk ook alvast een heel gelukkig 
Nieuwjaar gewenst voor jou mamma en je zusjes! 
 
Gefeliciteerd met je prijs en koop er maar iets leuks 
van…in 2011!!!! 

Het is kerstvakantie als ik onze nieuwe prijswinnares 
ga interviewen. 
Er ligt al enkele weken heel veel sneeuw en ik 
glibber dan ook voorzichtig door de  
A.P de Bontstraat. 

Want daar woont Nina Alves Lopes, samen met 
haar moeder Mariëlle en de tweelingzusjes 
Christiana en Micaele . 
 
Nina is 5 jaar en gaat na de kerstvakantie naar de 
combinatieklas 2-3 .Er gaan nog een paar kinderen 
met haar mee uit groep 2: Marc, Carmen, Tom, 
Joep, Dyem. 
De nieuwe juf heet Lineke en Nina heeft veel zin om 
weer naar school te gaan. 
 
Thuis vakantie vieren vindt ze natuurlijk ook erg 
leuk. 
Lekker spelen en met TOP-model spelen. 

Ze laat mij trots haar boeken zien van Top models 
en ze heeft al veel puppies ingekleurd en 
aangekleed. 
 
De vriendinnetjes van Nina zijn Yvana, Dyem en 
Mandy. Daar spreekt ze ook af en toe mee af. 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 31 januari 2011 
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 Januari 2011’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
31 januari 2011 

Agenda 2011 
Juni  
2 Viering 1ste H. Communie 

(Hemelvaartsdag) 
6 KVB: Smokkelroute lopen in Eersel 
9 Ophalen plastic afval 
8 t/m 10 50 Jarig bestaan St. Dorpscentrum  

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

van Oerle 
10: receptie met aansluitend feestavond 

voor aangesloten verenigingen 
16 KBO: Eten bij Hof van Holland 
19 BIO: Knegseltoernooi voor de gehele jeugd 
21 KVB: Fietstocht samen met KVO 
25 Ophalen oud papier 
26 Oerse Motortoertocht 
27 KVB: Teaparty 
  
Juli  
2 + 3 TCO: Tieners4Tieners weekend 
7 Ophalen plastic afval 
23 Ophalen oud papier 
  
Augustus  
4 Ophalen plastic afval 
18 t/m 21 TCO: Bivak 
27 Ophalen oud papier 
28 TCO: Afsluitingsfeest 
  
September  
1 Ophalen plastic afval 
6 KVB: Lange fietstocht 
12 KVB: Lifestyle avond (een gezonde 2e 

jeugd) 
24 Ophalen oud papier 
29 Ophalen plastic afval 
  
Oktober  
16 TCO: Pretpark 
17 KVB: Informatie over erfrecht en uitvaart 
22 Ophalen oud papier 
27 Ophalen plastic afval 
  
November  
2 / 9 / 16 KVB: Samen met KVO 

24 Ophalen plastic afval 
26 Ophalen oud papier 
28 KVB: Sinterklaasviering 
  

12 KVB: Doe-avond Kerst 
19 KVB: Kerstviering 
22 Ophalen plastic afval 

December  

24 Ophalen oud papier 

Januari  
15 t/m 30 Actie Kerkbalans 
18 KBO: Eten bij Heel gewoon, Dorpstraat 
20 Ophalen plastic afval 
22 Ophalen oud papier 
24 KVB: Jaarvergadering 
29 Presentatieviering Eerste Communicanten 
30 TCO: Dagje in de sneeuw 
  
Februari  
5 Voorstellen van de vormelingen in de  

St. Jan de Doper kerk om 19.00 uur 
11 BIO: Valentijnsharten verkopen  

(door de gehele jeugd) 
17 Ophalen plastic afval 
17 KBO: Eten bij Oude Garage 
21 KVB: Informatieavond GGD 
26 Ophalen oud papier 
  
Maart  
5 t/m 8 Carnaval 
11 TCO: Voorjaarsactiviteit 
15 KBO: Eten bij de Wok 

18 BIO: Dropping voor A-, B- en C-jeugd 
21 KVB: Sieraden maken van fietsbanden 

  
April  
3 TCO: Braderie 
4 KVB: Lianne Bosch vertelt over verre 

landen 
14 KBO: Eten bij De Kers Oerle 

15 Vormselviering in de H. Ceciliakerk om 
19.00 uur 

21 KVB: de Vuurhaard in Udenhout 

  
Mei  
9 KVB: Moederdagviering 

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

Groot Gildefeest in Oerle 
24 KVB: Reisje 

17 Ophalen plastic afval 

26 Ophalen oud papier 

14 Ophalen plastic afval 

23 Ophalen oud papier 

12 Ophalen plastic afval 

28 Ophalen oud papier 


