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Redactie 
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,  
Ine Loijen, Wim Luijkx, Carolien Sandkuijl - Kickken,  
Chris Sandkuijl, Marlène Snelders-Linssen, Kitty Tholen - Jacobs,  
Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel 

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

Parochieberichten: 
50 jarig Huwelijksjubileum 
Henk en Ria van Nunen – Sanders  (20 november) 

Overleden: 
† Bertha Liebregts – van den Berk, 92 jaar 
† Riet Verwijen, 83 jaar 
 
Pastores: 
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 
Pater S.R. Malaka,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.  
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
 
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 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekeinde van  15 – 16 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 S. Malaka. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 S. Malaka. (Convocamus) 
 
Weekeinde van  22 – 23 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 S. Malaka. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 S. Malaka. 
 
 
Gezinsviering Kerstavond 
In de H. Caeciliakerk wordt op 24 december om 
18.30 uur een gezinsviering gehouden door de 
Gebedsgroep en m.m.v. het C-orkest van het 
Veldhovens Muziekkorps voor de kinderen van de 
parochie H. Drie-eenheid en H. Lambertus. 
 
Kerstmis: 24 – 25 – 26 december: 
ma 19.00 uur Kerstavond : Eucharistieviering met 
 pater S. Malaka (The Unity). 
ma 21.00 uur Nachtmis: Eucharistieviering met 
 pater S. Malaka.(Convocamus). 
di  10.00 uur Kerstmis: Eucharistieviering met 
 pater S. Malaka.(Convocamus) 
wo 10.00 uur 2e Kerstdag:Eucharistieviering met 
 pastor J. van Doorn (St. Janskoor). 
 
Weekeinde van 29 – 30 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka. 
 
Oudjaar – 31 december:  
ma 19.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 S. Malaka (The Unity). 
 

De parochie 
Nieuwjaar: geen viering in onze kerk; wel om 
10.30 uur in H. Caecilia met pastor J. van Doorn. 
 
Weekeinde van  5 – 6 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn.  
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn (St. Janskoor). 
 
Weekeinde van  12 – 13 januari: 
za 19.00 uur: Presentatie 1e Communicanten: 
 Eucharistieviering met pater  
 S. Malaka. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pater  
 S. Malaka (Convocamus). 
 
Weekeinde van  19 - 20 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn  
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn (Convocamus). 
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De ziekte dementie veroorzaakt beperkingen in de 
dagelijkse bezigheden. De dingen, die je altijd hebt 
gedaan, zoals de krant lezen, kaarten of tuinieren 
leveren steeds meer problemen op. Het gevolg is 
dat mensen met de ziekte dementie steeds minder 
actief worden. Mantelzorgers worstelen vaak met de 
vraag wat je samen nog kunt doen en hoe je dit 
aanpakt.  
 
De gastsprekers van het Alzheimer café van  
13 december zijn dagelijks met deze vraag bezig.  
Het zijn Tonnie de Crom van zorgboerderij 
Molenvelden in Knegsel en Nelly Westerman, 
activiteitenbegeleidster bij de RSZK. Beiden 
vertellen over hun werk en geven adviezen aan 
mantelzorgers hoe je iemand kunt stimuleren en 
activeren.  

Alzheimer café Eersel 

Restauratie + onderhoud 
 
Momenteel is zowel Bouwbedrijf vd Ven uit Veghel 
als Leidekkersbedrijf vd Kimmenade uit Helmond op 
de steigers, in en rond de kerk bezig. Beide firma’s 
zijn gespecialiseerd in het onderhoud aan kerken en 
zijn door het Bouwbureau van het bisdom benaderd. 
In de vorige Koers stond een beschrijving van de 
werkzaamheden van Bouwbedrijf vd Ven, nu is het 
loodgieterswerk van vd Kimmenade aan de beurt.  
− diverse dakkapellen + nokken worden met lood 

bekleed 
− pironnen in lood worden vernieuwd 
− reparatie van lood en koperwerk aan 

Angelustoren 
− diverse dakvlakken vernieuwen met natuurleien 
− alle loodwerken t.b.v. leiendak zoals voetlood, 

indekloketten, zakgootje en kilgootjes vd 
dakkapellen 

− Muurlood 
− aanbrengen van Keulse goot 
 
Gelukkig ziet de inspecteur van het Bouwbureau 
namens de parochie toe op de gang van zaken van 
ons Rijksmonument. 
 
Binnenkort zullen de engelen + Maria met kind wel 
weer terugkomen van hun rondreis aan quarantaine 
cel, houtrestaurateur en houtbeschilderaar.  
De planning is dat alles voor Kerstmis weer in orde 
zal zijn. 
 
De pastores, koren en vele kerkvrijwilligers wensen 
u fijne dagen en hopen u natuurlijk in de diverse 
vieringen te mogen begroeten!! 
 
Alexa 
 
Parochiebureau uitsluitend op 
maandagochtend van 9.30 - 12.00 uur 
geopend! 

Gregoriusinsigne voor  
Bob Baarends 
 
Rond het feest van de H. Caecilia (patrones van alle 
zangers en muzikanten) is het gebruikelijk dat 
koren, die aangesloten zijn bij de  
H. Gregoriusvereniging,  
zo rond 22 november hun 25, 40 of zelfs 50 jarige 
koorleden in het zonnetje zetten. Dat overkwam  
Bob Baarends tijdens de Eucharistieviering op  
18 november. Pastor Jos van Doorn speldde hem 
vanwege zijn 40 – jarig jubileum het gouden insigne 
op. Hij is met zijn 82 jaar het oudste koorlid van 
Convocamus en heeft deze waardering voor zijn 
verdiensten aan het koor en de luisteraars dik 
verdiend. Wij wensen hem en zijn vrouw nog veel 
plezierige jaren bij Convocamus. 
 
 
Parochie Informatie-avond 
 
Op maandag 17 december zijn alle parochianen 
welkom in de H. Caeciliakerk voor een informatie-
avond. Deken R. Wilmink, momenteel administrator 
is van de parochies H. Drie-eenheid en de  
H. Lambertus, zal de voortgang van het fusieproces 
naar één Veldhovense parochie Christus Koning 
bespreken en de effecten voor onze parochie.  
De avond start om 20.00 uur. U bent van harte 
uitgenodigd! 



4 

Kerstoptreden Neva Ensemble 
 
Woensdag 26 december, 2e kerstdag treedt 
het Neva Ensemble op in de H. Caeciliakerk. 
Aanvang 20.00 uur. 
Het Neva Ensemble is een klein koor van  
5 personen : 2 vrouwen en 3 mannen. Het heeft zich 
gespecialiseerd in het zingen van Russische 
kerkmuziek. Daarnaast wordt dit repertoire 
aangevuld met beroemde liederen uit de folklore  
van het land en een licht klassiek repertoire.  
Alle leden van het ensemble hebben een 
professionele zangopleiding aan het  
Conservatorium gehad. Als zanggroep heeft het zich 
een techniek eigen gemaakt, die uitmunt in vocaal 
evenwicht. De eigen interpretatie van de Slavisch-
Russische muziek wordt dan ook overal hogelijk 
gewaardeerd. 
 
De kerkmuziek is meer dan zeventig jaar in Rusland 
verboden geweest, maar het volk is altijd blijven 
zingen, al was het in het verborgene. Wat aan een 
volk behoort, kan een regime niet uitroeien. Zelfs 
niet over drie generaties heen. Men is in het 
verborgene deze muziek blijven zingen. Na 1990 
brak een geweldige opleving aan van godsdienstig 
leven, ook in de kerkmuziek.Oude tradities werden 
in ere hersteld. Nu kunnen zij weer met de oeroude 
Slavisch-Russische kerkmuziek "naar buiten" 
optreden. Het Neva Ensemble doet dat met een 
meesterlijke stembeheersing en een overtuigende 
bevlogenheid. Ze houden van hun land en van hun 
kerk. Deze combinatie van technisch meesterschap 
en emotionele betrokkenheid maakt hun optredens 
telkens weer tot een prachtige, ontroerende 
belevenis. 
 
Behalve enkele uitzonderingen zijn de concerten 
gratis toegankelijk. Na afloop begeven de zangers 
zich onder de toehoorders voor het houden van een 
schaalcollecte. Afhankelijk van de mate van 
tevredenheid over het gebodene door dit unieke 
ensemble kan men de met een toereikende  
bijdrage, de waardering laten blijken. Voor en na  
het optreden en in de pauze is er gelegenheid tot 
het aanschaffen van hun nieuwste CD en het 
programmaboekje met daarin de volledige 
concertagenda. 

Kerstoptredens 

 Kerstoptreden Chant’Oers 
 
Kerstconcert in Máxima Medisch Centrum in 
Veldhoven Zondag 16 december om 15.00 uur 
Ook Máxima Medisch Centrum maakt zich op voor 
Kerstmis. Om in de stemming te komen organiseert 
de dienst geestelijke verzorging een kerstconcert 
voor patiënten en bezoekers. Het concert vindt 
plaats op zondagmiddag 16 december van  
15.00-16.00 uur in het auditorium op locatie 
Veldhoven. De toegang is gratis.  
Chant’Oers brengt prachtige kerstliederen ten 
gehore. Daarnaast wordt het publiek uitgenodigd  
om mee te zingen om zo gezamenlijk Kerstmis 
muzikaal te verwelkomen.  
Het geheel onder leiding van Jan Terpstra met 
pianobegeleiding van Maurice Alessie. 
 
 
Kerstviering Vliegbasis Eindhoven 
 
Kerstavond,  
maandag 24 december om 20.00 uur 
Een heel bijzondere kerstviering in de 
passagiersterminal van Vliegbasis Eindhoven.  
Voorgangers zijn: Aalmoezenier Sanneke Brouwers, 
Dominee Ids Smedema en Humanistisch 
Raadsvrouw Marieke van Veem. Naast Chant’Oers 
o.l.v. Jan Terpstra speelt er ook een 
gelegenheidsorkest o.l.v. Tristan de Groot.  
Johan Jansen begeleidt op piano. 
Het adres en hoe je er komt: Vliegbasis Eindhoven, 
Flight Forum 1550, 5657 EZ Eindhoven.  
Per auto: Volg randweg Eindhoven N2, afrit 29 
Eindhoven Airport. Volg de borden ‘Koninklijke 
Luchtmacht’. Let op: Bij witte betonblokken rechts 
aanhouden. U kunt de passagiersterminal bereiken 
door direct na de hoofdpoort, nog voor de slagboom, 
de weg naar rechts te volgen. Een toegang- en 
legitimatiebewijs is niet nodig. Deuren open om 
19.30 uur. 
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7 november jl is de Zonnebloem met een  
aantal gasten naar het Edahmuseum in 
Helmond geweest. 
 
In het museum ervaar je ruim 100 jaar distributie  
in levensmiddelen. Een nostalgische beleving van 
kruidenier naar supermarkt. 
Er zijn veel herkenbare spullen bewaard gebleven. 
Wij zijn als Zonnebloem, erg gastvrij ontvangen 
door enthousiaste vrijwillige medewerkers. Tijdens 
de rondleiding, werden er veel verpakkingen, 
levensmiddelen van toen! Herkend. 
Er was een groot O JA - gehalte. 
Het was een geslaagde middag en de gasten van de 
Zonnebloem hebben genoten. 
 
Zonnebloem, afd. Oerle. 

Verslag Zonnebloem 

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS 
Fonds is met 73 collectanten het mooie bedrag 
van € 5244 in Veldhoven opgehaald. 
 
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald 
blijft het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor 
onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van 
leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen 
met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en 
vrijwilligers.  
 
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit 
jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, 
hartelijk voor hun bijdrage . Hebt u de collectant 
gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 
5057 te Maassluis! 
 
 
Meer dan 17.000 mensen in Nederland hebben MS. 
Het Nationaal MS Fonds stimuleert mensen met MS 
in beweging te blijven op zowel mentaal als fysiek 
vlak. Omdat de ziekte MS zo onvoorspelbaar is, is 
het belangrijk om goede voorlichting te geven over 
MS en programma’s te ontwikkelen, die uitgaan van 
de mogelijkheden die je als mens met MS hebt. 
Kijken naar wat men nog wel kan in plaats van wat 
niet meer kan, zodat mensen handvatten krijgen 
aangereikt die nodig zijn om het maximale te halen 
uit een leven met MS. 
De huis-aan-huiscollecte is de belangrijkste 
inkomstenbron van het MS Fonds. Met deze 
inkomsten financieren we bovengenoemde 
programma’s.  
 
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.nationaalmsfonds.nl. 
 

Multiple Sclerose Collecte 
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Heeft u ook een wens? 
Heb jij ook een wens voor de generaties na ons? 
Stuur deze dan vóór 19 december naar  
Jos van Haren (jfavanharen@onsbrabantnet.nl).  
Hij zorgt ervoor dat ie mee D’n Oerse Hoop ingaat. 
Kom in ieder geval allemaal naar de kerstmarkt, 
want het wordt een onvergetelijke avond. En 
misschien wel de start van weer een nieuwe Oerse 
traditie… Tot woensdag! 

D’n Oerse Hoop op het Gerard Vekemansplein. 

D’n Oerse Hoop op de kerstmarkt 
 
Wat vind je ervan? Ligt ie er niet prachtig bij, 
middenin het vernieuwde hart van Oerle? Wat een 
gigantische hoop! Vorig jaar heb ik een column 
geschreven over de nieuwe grafheuvel op het 
Gerard Vekemansplein. Gekscherend stelde ik voor 
om hem D’n Oerse Hoop te noemen. De volksmond 
zou het bedacht kunnen hebben, D’n Oerse Hoop 
klinkt net wat gezelliger dan grafheuvel. En weet  
je, een grafheuvel was vroeger ook een heuvel van 
hoop, gezien de vele bijgiften die werden 
meebegraven. Hij gaf hoop op een mooie toekomst 
in het hiernamaals. 
 
Stichting Oerle 4000 en de Gemeente Veldhoven 
hebben het idee van D’n Oerse Hoop omarmd, en 
bedacht om er letterlijk een hoopvolle heuvel van te 
maken. Samen met onze jeugd. Hoe dan? 
 
D’n Oerse Hoop van de kinderen 
Tijdens de opening van ons gerenoveerde dorpsplein 
zal D’n Oerse Hoop worden ingewijd door de 
kinderen van Oerle. Zij zullen honderd kruikflessen 
vullen met hun wensen voor de toekomst. Deze 
flessen worden geborgen in een verzegelde, stalen 
kist. Vervolgens laten we tijdens de Oerse 
Kerstmarkt, om 18.30 uur, de kist ceremonieel in de 
grafheuvel zakken. Ooit zullen Oerlenaren, vele 
generaties na ons, deze flessen opgraven en de 
wensen van onze kinderen lezen: D’n Oerse Hoop 
anno 2012. 
 
D’n Oerse Hoop voor volwassenen 
Stichting Oerle 4000 brengt voor deze gelegenheid 
een fles kruidenlikeur uit, onder de welluidende 
naam: D’n Oerse Hoop. Deze is natuurlijk alleen 
voor volwassenen (drink met mate). Op het etiket, 
dat door Bertina Senders is ontworpen, staat 
geschreven: Dees elixer loutert oew ziel… En dat 
doet ie. Je vindt er ook een aantal serveertips, 
bijvoorbeeld hoe je Oerse Koffie kunt maken.  
 
Kruidenlikeur D’n Oerse Hoop kun je proeven en 
bestellen op de kerstmarkt. De introductieprijs is 
tien euro. De fles wordt dan nog vóór de kerstdagen 
thuisbezorgd. Lekker als digestief na het kerstdiner. 
Bedrijven en particulieren kunnen hun bestelling ook 
plaatsen bij Leo Sanders of bij mij. Of bij de Oerse 
horeca: alle restaurants en cafés hebben D’n Oerse 
Hoop op de kaart gezet. 
 

Column Wil van de Vorst 

Wil van de Vorst schrijft geregeld 
een column in de Koers.  
Over grote en kleine Oerse zaken. 
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Harmonie opent dorpsplein in 
kerstsfeer. 
 
Op woensdag 19 december is het zover…  
De opening van ons nieuwe kerkplein.  
 
In de vorige uitgave van De Koers van Oers heeft U 
al het nodige kunnen lezen wat ons nieuwe  
kerkplein aangaat. Op woensdag 19 december is het 
dan toch zover dat wij kunnen beleven dat het plein 
feestelijk en in een prettige kerstsfeer geopend 
wordt. Veel verenigingen uit Oerle werken mee aan 
een kerstvolle sfeer in de vorm van een echte 
kerstmarkt, vanaf 18:00 bent U welkom op het 
nieuwe kerkplein. 
 
De harmonie speelt om ca 18.45 uur in de kerk 
kerstmuziek die wordt aangevuld door een 
kinderkoor van de basisschool. Tevens is er 
gelegenheid om samen te zingen. Tussen de 
kramen, vuurkorven en een schaatsbaan is ook een 
verwarmde tent opgebouwd waar Harmonie  
Sint Cecilia om ca 19.45 uur het kerstconcert zal 
gaan verzorgen. Traditiegetrouw vindt dit elk jaar 
plaats in de kerk, maar in het kader van de totale 
feestelijkheden is deze tent een goed alternatief.  
 
Naast mooie muziek van het Harmonieorkest is ook 
een gelegenheidskoor aanwezig, dat als een 
gospelkoor én samen met de harmonie bekende en 
sfeervolle gospels zal zingen en spelen.  
 
Na afloop hoeft u nog niet weg, want u kunt samen 
met anderen nog gezellig vertoeven in een leuke 
sfeer waarin u op diverse wijzen muzikaal wordt 
vermaakt. 

Opening dorpsplein 

 
Stichting Oerle 4000 heeft een primeur:  
 

D’n Oerse Hoop kruidenlikeur  
 
De drank is ontwikkeld ter gelegenheid van de 
opening van ons vernieuwde dorpsplein en de 
aanleg van de nieuwe grafheuvel. Het etiket is 
ontworpen door Bertina Senders.  
De introductieprijs is tien euro per fles (50 cl). Na 
uitgebreide smaaktesten is een nieuwe kruidenlikeur 
ontstaan die lekkerder is dan alles wat je voorheen 
hebt geproefd. Dees elixer loutert oew ziel… 
 
Bedrijven en particulieren kunnen D’n Oerse Hoop 
bestellen bij een van de geestelijke vaders:  
Leo Sanders, Jos van Haren of Wil van de Vorst.  
De kruidenlikeur is ook verkrijgbaar bij de Oerse 
horeca. 

D’n Oerse Hoop 
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Op de hoek van het pand zat het café, daarnaast zat 
een textielwinkeltje en daarnaast bevond zich het 
woonhuis. Het pand liep helemaal door tot aan de 
huidige shoarmazaak. De grote boerderij is 
afgebroken en daarvoor in plaats is ons huidige 
pand gebouwd. Het rechter deel van het huis werd 
kapsalon, waar ook sigaren en sigaretten verkocht 
werden en het linkerdeel was woonhuis." 
 
Knipschort als winkel 
"Pas in 1972 heb ik het overgenomen. Ons vader 
was toen 53 jaar en heeft zijn knipschort 
uitgetrokken en daarna nooit meer aangeraakt." 
Toos vult hem aan: "Dat schort was ook zoiets 
bijzonders, dat was gewoon 'dé winkel'. In het 
schort bewaarde hij zijn schaar, kam en scheermes, 
maar het schort diende ook als kassa."  
Cis gaat verder: "De kapsalon/winkel was destijds 
een soort sociale ontmoetingsruimte. 's Zondags  
(na de leste mis) kwamen de meeste boeren 
afrekenen en een praatje maken. Dan werd er 
meestal ook een dikke sigaar bij opgestoken ('Ge 
kont door de rook hinne snije') en daarna eindigden 
de mannen meestal in het café. 
 
Bij ons in de kapperszaak werd destijds van alles 
verkocht, panty's, lippenstiften, aftershaves en 
natuurlijk ook tabak, sigaren en sigaretten. Over die 
aftershave kan ik nog wel iets leuks vertellen. Op 
een gegeven moment zat er een boer binnen die 
geknipt moest worden en die wees naar de flesjes 
Fresh Up, Tabac, je kent die oude merken nog wel. 
Die boer dacht dat het likeurtjes waren en hij zegt 
tegen mij: "Goh, laatst heb ik da spul geproefd, 
maar het was echt niet te zuipen!"  
 
Scheren gaat voor! 
Vroeger lieten de mannen zich nog scheren bij de 
kapper. Dat gebeurde meestal op zaterdag. En om 
te voorkomen dat het te druk werd ging het scheren 
voor het knippen. De meeste mannen kwamen een 
keer in de week om zich te laten scheren. De rijken 
kwamen twee keer. Toen Cis in 1972 de zaak 
overnam is het scheren gestopt dat was te 
arbeidsintensief. In het begin had Cis nog geen 
vervanger, dus als hij ooit ziek zou worden, hadden 
ze ook geen inkomsten. Daarom is Toos ook het 
kappersvak gaan leren. Tot op de dag van vandaag 
is ze daar blij mee. Toos: "Ik zie en spreek iedere 
dag andere mensen en daar leer ik nog steeds van." 

Kapper van der Looy  
viert 75-jarig bestaan  
en ondergaat een ware metamorfose! 
 
Afgelopen maanden is niet alleen de kom van 
Oerle opgeknapt, ook kapper Van der Looy 
heeft een ware metamorfose ondergaan.  
De kapsalon is bijna helemaal opnieuw 
opgebouwd en precies op tijd klaar om op  
20-12-2012 het 75-jarig jubileum te vieren.  
Door: Annie vd Velden en Miranda van Vlerken. 
 
Vandaag gaan we naar de kapper. Niet om geknipt 
te worden, maar om eens te luisteren naar de 
gezellige verhalen die Cis, Toos en hun dochter Noor 
te vertellen hebben. 75 jaar geleden is het allemaal 
begonnen. Cis begint te vertellen: ”Ons vader is in 
1937 begonnen in het pand aan het Hoogeind, waar 
nu de familie Lommers woont. Het inschrijfnummer 
van de Kamer van Koophandel heb ik nog bewaard. 

Snel daarna verhuisden ze naar de grote boerderij 
op de hoek van de Zittardsestraat/Zandoerleseweg. 

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Minder werken 
Cis: "Wij zijn nog geen dag met tegenzin gaan 
werken. Maar nu wordt het toch tijd dat we gaan 
minderen. Vier jaar geleden hebben we het er 
samen over gehad om langzaamaan te stoppen, ook 
al hadden we geen opvolger. Onze kinderen hadden 
andere keuzes gemaakt. Noor zat in het onderwijs 
en ons Marscha woont in het buitenland." Noor: 
"Toen ze mij en mijn zus vertelden dat ze wilden 
stoppen, ging dat echt aan ons hart. Ik zei tegen 
mijn zus: Als ze stoppen is alles wat ze in jaren 
opgebouwd hebben gewoon weg!" In overleg met 
haar zus heeft Noor besloten om de kapsalon over te 
nemen. 
In eerste instantie waren Cis en Toos er niet zo blij 
mee omdat het wel heel veel zorgen met zich 
meebrengt. Toos: "Wij kunnen alles met z'n tweeën 
doen, maar ons Noor zou er alleen voor staan. Dus 
we hebben haar een jaar gegeven om er eens goed 
over na te denken." 
 
Kappersopleiding 
Cis: "Maar Noor had haar baan opgezegd en is een 
kappersopleiding in Amsterdam gaan volgen. We 
hebben externe adviseurs geraadpleegd en Noor 
heeft vanuit L'Oreal managementtrainingen gehad. 
Want als ze in een kapperszaak wil werken moet ze 
ook weten wat het werk inhoudt," aldus Cis. "Nu 
werkt ze al een tijdje mee in de zaak en ze wil zich 
gaan specialiseren in kleuradvies. Op dit moment 
neemt ze vooral het regelwerk voor haar rekening. 
Ze houdt de planning in de gaten voor de  
10 personeelsleden, ze plant de cursussen, ze 
verzorgt de inkoop, houdt de voorraden bij, verzorgt 
de administratie, en schrijft iedere maand een 
nieuwsbrief."  
Het belangrijkste is, dat ze het met zijn drieën eens 
zijn. Noor: "Omdat je elkaar door en door kent, 
heeft dat voor- en nadelen. In het begin was het wel 
eens lastig om daar onze weg in te vinden. We 
hebben veel gehad aan mensen die in hetzelfde 
schuitje hebben gezeten en ons voorzien hebben 
van het nodige advies". 
 
Amsterdam Fashion Week 
Wat verandert er nu voor de klanten? Noor: 
"Allereerst is de zaak helemaal verbouwd en 
gemoderniseerd. Daarnaast gaan we werken met 
Kerastase. Kerastase is specialist in hoofd, huid en 
haar. Wij gaan er meer bij doen. We gaan 
kleuradviezen geven, we kunnen haarmetingen 

doen, etc. De mode verandert snel en wij moeten 
meedoen. Bijzonder om te vertellen is, dat onze 
kapsters mee mogen doen met de Amsterdam 
Fashion Week. Zij zijn uitgenodigd door L'Oréal om 
achter de schermen de modellen te gaan stylen. Dit 
alles onder leiding van een beroemde Nederlandse 
topkapper die 'chef de cabine' genoemd wordt. Echt 
een supermooie ervaring voor die dames." 
 
Gezellig buurten 
Noor: "Maar ondanks dat alles mooier en moderner 
gaat geworden, blijven wij hetzelfde! En de koffie 
staat nog steeds klaar. Dat is het sterke punt van 
onze kapperszaak. Mensen komen hier, net zoals 
vroeger, nog steeds om gezellig te buurten." 
Toos: "Nu Noor in de zaak werkt, werken wij nog 
maar 3 dagen en we zijn nu altijd om 18.30 uur 
klaar, terwijl we vroeger om 21.00 uur 's avonds de 
administratie nog moesten doen. Voor ons is dat 
veel rustiger en we blijven toch nog bij de zaak 
betrokken. Beter kan het eigenlijk niet! Wij hopen zo 
nog vele jaren te kunnen blijven doen wat we leuk 
vinden." 
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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 

I. Jonker Willem de Borchgrave (zoon van jonker 
Pierre de Borchgrave, schepen van Den Bosch en 
hoofdschout van het Land van Altena, en Maria van 
Bruhesen), geboren omstreeks 1520, overleden 
1 februari 1589, gehuwd 1e met jonkvrouw 
Everarda van Nieulant (Nulants), dochter van 
Everard van Nieulant en Ida Berwouts, gehuwd  
2e met Gertrude van Kessel, dochter van Antoon 
van Kessel en Jossine Back. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Everard (volgt) 
2. Jan (volgt) 
3. Anna, overleden op 16 april 

1648, gehuwd met jonker 
Richard van Vlierden, 
schout van Den Bosch. 

4. Ida, gehuwd met  
Gerard van Berkel. 

Wapenzegel van  
Willem de Borchgrave 

 
Willem de Borchgrave woonde in de Sint-Jorisstraat 
in Den Bosch (naast het huis De Berenbijt), en was 
in Den Bosch achttien maal benoemd tot schepen in 
de periode 1543-1580, waarvan tussen 1568-1570 
als schepenpresident. Werd in 1589 genoemd als 
procureur aan de Raad van Brabant. 
Hij kocht op 5 juni 1559 van Filips II het pandschap 
van de heerlijkheid Meerveldhoven Mirefelt en op  
28 augustus 1561 verhief hij de heerlijkheid Oerle 
met de hoge, middelbare en lage justitie, waardoor 
hij heer werd van OERLE en MEERVELDHOVEN. 
Na zijn dood gingen beide lenen bij successie over 
op zijn zoon Jan. 
 
 
II. Jonker Jan de Borchgrave (zoon van jonker 
Willem de Borchgrave en Everarda van Nieulant), 
overleden waarschijnlijk in 1591, ongehuwd. 
Schepen van Den Bosch in de jaren 1581, 1584, 
1585 en 1590. In 1589 werd hij benoemd tot 
kapitein van een compagnie stadssoldaten van  
Den Bosch.  
Jan de Borchgrave ontving op  
20 december 1590 bij successie 
de heerlijkheden OERLE en  
MEERVELDHOVEN. 
 
 Wapenzegel van 
 Jan de Borchgrave 

Aspecten uit de geschiedenis van Oerle 
beschreven in 10 korte opstellen 
Door Jacq. Bijnen 
 
100 JAAR HEERLIJKHEID OERLE (2e deel) 
 
Omstreeks 1868 liet de toenmalige kasteelheer te 
Bovelingen, graaf Francois Henri Michel de 
Borchgrave d’Altena (1835-1902), een klooster met 
school bouwen om het onderwijs aan de meisjes van 
het dorp mogelijk te maken, waarvoor hij religieuzen 
wist te aan te trekken. Bij deze gebouwen liet hij op 
zijn kosten een kapel bouwen met daaronder een 
crypte die moest dienen als begraafplaats voor zijn 
gestorven familieleden. 
De kapel, toegewijd aan St-Martinus en uitgevoerd 
in gotische stijl, werd op 6 augustus 1872 plechtig 
ingezegend. De grafkelder is volledig gemetseld in 
baksteen en bestaat uit twee compartimenten van 
elk dertig nissen die in drie rijen boven elkaar zijn 
geplaatst. De ingang bevindt zich aan de noordoost 
zijde buiten de kapel. 
Onmiddellijk na de inzegening werden de stoffelijke 
resten van de familieleden (die rond de oude kapel 
van Pepingen waren begraven) opgegraven en 
overgebracht naar de nieuwe grafkelder. Later op  
2 oktober 1902, werd ook de bouwheer in ’zijn’ 
kelder begraven.  
Alhoewel de adellijke familie het kasteel en dus ook 
het dorp omstreeks 1920 definitief verliet om zich in 
Brussel te gaan vestigen, keerden sommigen toch 
nog voor hun laatste tocht naar Mechelen-
Bovelingen terug. De laatste bijzetting vond in 1996 
plaats. Momenteel zijn er nog 30 plaatsen 
beschikbaar. 
De grafkelder gaat open bij elke bijzetting en blijft 
dan gedurende 
enkele dagen 
toegankelijk voor 
geïnteresseerden. 
 
 
 
 
 
 

Ingang crypte.(foto:Irène Rijkse-Jansen) 

4000 Jaar Oerle (deel 7-2) 
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3. Anna-Maria de Borchgrave, overleden vóór 
1653, gehuwd met Arnold 
van Mombeek, heer van 
Haebrouck en van 
Terlaemen. 

4. Michel Robert de 
Borchgrave, kanunnik van 
St. Gertrude te Leuven, 
pastoor te Neerlanden, 
overleden 1679. 

 
Wapenzegel van  

Michiel de Borchgrave 
 
Michiel de Borchgrave was van 27 juli 1613 
drossaard van het land van Megen en schepen in 
Den Bosch in de jaren 1617 en 1620. 
Hij ontving bij dode hand van zijn vader op  
30 september 1617 de heerlijkheid OERLE en 
MEERVELDHOVEN in leen, en van zijn moeder 
ontving hij de heerlijkheid PEPINGEN. Op 14 april 
1616 kocht hij van zijn oom Guillaume Schroots, 
broer van zijn moeder, de goederen van 
BOVELINGEN; hierdoor kwam Michiel in het bezit 
van het kasteel van Bovelingen, om er in 1620 zijn 
intrek te nemen. (Het kasteel, waarschijnlijk 
omstreeks 1525 gesticht door Arnould Schroots, de 
grootvader van Johanna, zou tot 1920 in handen 
blijven van nazaten van Michiel.) 
 
18 december 1619 kreeg hij van de prins-bisschop 
van Luik, Ferdinand van Beieren, als pand de 
heerlijkheid van QUAEDMECHELEN en RUCKELINGEN 
voor de som van 460 rijksdaalders. 

Kasteel van Bovelingen 
(thans gemeente Heers,  

tussen Tongeren en Sint Truiden). 

Het leen ging op 14 januari 1592 door erfopvolging 
over op zijn broer Everard. 
 
III. Jonker Everard de Borchgrave (zoon van 
jonker Willem de Borchgrave en Everarda van 
Nieulant), overleden in augustus 1617, gehuwd in 
1577 met jonkvrouw Johanna Schroots, overleden 
in 1612, dochter van Michiel Schroots, heer van 
Bovelingen, Quadmechelen en Pepingen, en Barbe 
de Bochgrave.  
Uit dit huwelijk twee 2 kinderen: 
1. Michiel de Borchgrave (volgt) 
2. Janna Mathilda kinderloos. 
 
Everard de Borchgrave was schepen van Den Bosch 
in 1587, 1591, 1594, 1602 en 1603. In 1599 wordt 
hij vermeld als kapitein van de compagnie schutterij 
van het blok Beursstraat, een van de negen 
schutterijen van Den Bosch. Hij was zwanenbroeder 
van de illustere Lieve-Vrouwe-Broederschap van  
Den Bosch. 
14 januari 1592 ontving hij bij verhef het pandschap 
van de heerlijkheid OERLE en 
MEERVELDHOVEN. 
Na zijn overlijden ging het leen 
door erfopvolging over op zijn 
zoon Michiel. 
Johanna Schroots werd door 
erfenis van haar ouders  
Vrouwe van Pepingen. 
 

Wapenzegel van 
Everard de Borchgrave 

 
 
IV. Jonker Michiel de Borchgrave (zoon van 
jonker Everard de Borchgrave en Johanna Schroots), 
geboren omstreeks 1580, overleden in 1630, 
gehuwd omstreeks 1612 met jonkvrouw Maria de 
Jeger, overleden in 1650, dochter van Wouter de 
Jeger, slotheer van het kasteel Lochtenburg te St. 
Oedenrode, en Helwige van Roesen.  
Uit dit huwelijk vier kinderen: 
1. Johanna Mathildis de Borchgrave, gehuwd in 

1653 met jonker Johan Charles de Jeger. (zie 
hierna) 

2. Jan Baptiste Everard de Borchgrave, heer 
van Bovelingen, Marlens, Ruc¬kelingen, 
Pepingen en Quaedmechelen, gehuwd met 
Catharina van Woelmont. 
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V. Jonkvrouw Maria de Jeger weduwe Michiel de 
Borchgrave  
Maria de Jeger weduwe Michiel de Borchgrave 
verhief op 26 oktober 1633 de 
heerlijkheid Oerle en 
Meerveldhoven. Na haar 
overlijden erfde haar dochter 
Joanna Mathildis de Borchgrave, 
gehuwd met (neef) Johan Charles 
de Jeger, bij verhef de 
heerlijkheden Oerle en 
Meerveldhoven. 

 Wapenschild van  
Johan Charles de Jeger. 

 
VI. Jonker Johan Charles de Jeger (zoon van 
Godart de Jeg(h)er en Johanna Spie¬rinck van 
Well), overleden omstreeks 1675, gehuwd in 1653 
met (zijn nicht) Joanna Mathildis de Borchgrave 
(dochter van Michiel de Borchgrave en jonkvrouw 
Maria de Jeger). Johan Charles de Jeger was tussen 
9 oktober 1653 tot kort na 21 mei 1658 heer van 
Oerle en Meerveldhoven en woonachtig Den Bosch.   

Grafzerk, in de Sint Jan van Den Bosch, 
van Godart de Jeger († 5 december 1624) 

en Johanna († 26 december 1618), 
de ouders van Johan Charles 

 
In 1658 werd de verpanding van Oerle (en 
Meerveldhoven) geheel vrijgemaakt door de Staten, 
waardoor Oerle (en Meerveldhoven) onder het 
bestuur van de schout van Kempenland werd 
gesteld.  

Sensoor vrijwilliger 
Als je goed kunt luisteren, word dan 
vrijwilliger bij Sensoor 
Het nieuwe jaar staat voor de deur. Tijd voor goede 
voornemens. Bijvoorbeeld om er volgend jaar echt 
te zijn voor een ander. Dat kan bij Sensoor 
Eindhoven.  
Sensoor is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die met 
echte aandacht gesprekken willen voeren. Hoe dat 
precies werkt, komt aan bod in de uitgebreide 
basistraining, die nieuwe vrijwilligers volgen. 
Aanmelden voor deze training kan tot 11 januari 
2013. Meer informatie is te vinden op 
www.sensoor.nl/brabant of telefonisch te verkrijgen 
via 040-212 55 66. 
 
Er echt voor iemand zijn 
Als iemand ergens over wil praten, zich zorgen 
maakt of gewoon behoefte heeft aan een gesprek, 
kan hij/zij contact opnemen met Sensoor. De 
gespreksonderwerpen zijn zeer uiteenlopend. Als 
vrijwilliger voer je een aantal uur per week 
gesprekken via de telefoon of chat met deze 
mensen. Je luistert naar de verhalen, probeert 
mensen op weg te helpen en biedt hen een steuntje 
in de rug.  
 
Echt luisteren  
Vrijwilligers van Sensoor luisteren echt naar de 
ander. Dat betekent meer dan het ‘aanhoren’ van 
een verhaal. Echt luisteren vraagt om echte 
aandacht en goede vaardigheden. Voor je aan de 
slag gaat, krijg je daarom een uitgebreide 
basistraining.  
Ook na de basistraining zijn er (vervolg)trainingen 
en persoonlijke begeleiding. De trainingen zijn 
noodzakelijk om het werk goed te kunnen doen, 
maar ook een verrijking van het eigen leven. 
De training is landelijk erkend door Stichting 
Permanente Educatie Nederland (SPEN).  
Aan de training zijn geen kosten verbonden.  
 
Aanmelden 
Aanmelden voor de nieuwe training kan tot  
11 januari 2013. De training start 1 en 2 februari 
2013. Het is mogelijk telefonisch een 
informatiepakket aan te vragen via  
0900 – 07 67 (5 ct/m) of 040-212 55 66. 
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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

Er is altijd wel weer iets nieuws te vinden, in de 
Unicef-Wereldwinkel van Veldhoven. Niet voor niets 
zijn de Wereldwinkels uitgeroepen tot beste 
cadeauwinkels van 2012. Zoals bekend, wordt de 
Unicef-Wereldwinkel gerund door vrijwilligers, die dit 
doen omdat ze een bijdrage willen leveren aan 
betere leefomstandigheden van kinderen en 
gezinnen in landen met een lage levensstandaard. 
Nu het eind van het jaar nadert biedt de winkel 
enkele aantrekkelijke mogelijkheden. In de eerste 
plaats kunt u vanaf donderdag 27 december tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen overgebleven 
kerstspullen kopen. Bovendien hebben we vanaf 
dinsdag 8 januari de hele maand opruiming. Met een 
korting van 25% kunt u dan mooie cadeaus in uw 
bezit krijgen. 
 
De Unicef-Wereldwinkel vindt u aan de Burg. van 
Hoofflaan 175, geopend op maandag van 13 tot 17, 
dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17 en zaterdag van 
10 tot 17 uur. Meer informatie via  
tel. 040-253.75.14 of www.unicefwereldwinkel.nl 

Biljarten voor het goede doel 
 
Café De Linde start in januari 2013 
een nederlaagtoernooi voor een goed 
doel. Er zal gedurende een aantal 
maandagavonden vanaf 20.30 uur 
gebiljart worden voor de Stichting 
Guus. De stichting zamelt momenteel 
geld in voor de Oerlese broertjes Loek en  
Tim Schueler. Het tweetal heeft een zeldzame 
stofwisselingsziekte. Met de opbrengst van een 
aantal acties kunnen de kinderen een dolfijntherapie 
volgen op Curaçao. Hierover heeft eerder al een 
verhaal in de Koers gestaan. Teams bestaande uit 
vijf personen kunnen deelnemen aan het toernooi.  
 
Aanmelden hiervoor kan bij Jan Joosten op 
telefoonnummer 06-51231408 en bij  
Wil Meulenbroek op 06-27513097.  
De eerste speelavond is op maandag 7 januari 2013. 

Stichting Guus Biljarten Dolfijntherapie Loek & Tim 

Wat waren wij ontroerd door de mooie en warme 
reacties nadat ons verhaal in de Koers van Oers, 
Veldhovens weekblad en het Eindhovens dagblad 
had gestaan. Veel mensen steunen onze jongens 
Loek (9) en Tim (7) door donaties voor hun 
dolfijntherapie. Deze donaties gaan naar Stichting 
Guus, die kosten voor de dolfijntherapie betaalt. 
 
Niet alleen mensen individueel, maar ook Oerse 
ondernemers voelen zich betrokken bij deze actie! 
Zo heeft eetcafé de Kers 4 oktober een benefiet 
diner georganiseerd en heeft Stichting Nieuwe 
Levenskracht Oerle een bijdrage gegeven. De 
werknemers van Kapper van der Looy geven alle 
fooi die ze krijgen tijdens de verbouwing aan 
Stichting Guus.  
Zelf staan we ook niet stil en hebben tijdens 
Pompoenplezier chocomel, koffie, thee en gevulde 
koeken verkocht. Dat was een groot succes! Veel 
mensen waren oprecht geïnteresseerd in ons 
verhaal, terwijl ze lekker opwarmden met hete 
chocomel bij de vuurkorf. 
 
Bij restaurant Oers gezellig, eetcafé De Kers, 
friettent De Kers, Kapper van der Looy en de Oerse 
Molenbakker staan inzamelingsdoosjes voor 
Stichting Guus waarin men een bijdrage kan doen. 
We hebben al gemerkt dat er gul gegeven wordt en 
dat vinden we echt SUPER!  
 
We zijn er nog niet maar zijn hard op weg om het 
beoogde bedrag van 11.000 euro bij elkaar te 
krijgen. Met dit bedrag kunnen Loek en Tim de 
dolfijntherapie volgen bij het Curaçao Dolphin 
Therapy & Research Center ( CDTC ). Wij hopen dat 
de therapie een doorbraak oplevert in hun 
ontwikkeling. Onze jongens hebben een onbekende 
stofwisselingsziekte waardoor ze een verstandelijke 
handicap hebben en een ontwikkelingsleeftijd van  
4-5 (Loek) en 3-4 (Tim) 

Met vriendelijke groeten van 
Ben, Twanny, Loek en Tim Schueler 
Nieuwe Kerkstraat 11, Oerle 

Unicef Wereldwinkel 
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Loodgietersbedrijf Peelen verzorgt voor de 
particulier en MKB alle voorkomende loodgieters- & 
verwarmingswerkzaamheden. 

 
Dit van dagelijks onderhoud tot aan verbouwingen 
en nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. 
Als Bosch WarmteSpecialist leveren wij ook  
cv-ketels en duurzame oplossingen voor de 
particulier en MKB. 

 
Loodgietersbedrijf Peelen 
Zandven 14 
5508 RN Veldhoven 
040-2051253 
www.loodgietersbedrijf-peelen.nl 

 
Loodgietersbedrijf Peelen is een familiebedrijf van 
Chris en Gusta Peelen en hun zoon Yorick Peelen. 
Het bedrijf is in 1950 gestart door Chris sr en Dora 
Peelen en later overgenomen door Chris jr en Gusta 
Peelen. In 2007 is zoon Yorick Peelen ook in het 
bedrijf komen werken. 
 
Inmiddels zijn de bedrijfsactiviteiten uit de 
dorpskern van Oerle verhuisd naar industrieterrein 
“Zandven”. 
Loodgietersbedrijf Peelen heeft één monteur in 
dienst en dit is een neef van Yorick. Dus ook het 
personeel blijft in de familie. 
 

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: 

Advertentie in de spotlight 
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jan1.joosten@kpnplanet.nl 

Bron: Koers van Oers 
 jaargang 1979 
 nummer 1 
 
DE JEUGD VERTELT: 
 
Brieven van kinderen aan Sinterklaas en Zwarte 
Piet: 
 
Ik ben gisteren ook hier op school geweest. En ik 
ben blij dat U ook Oerle niet hebt vergeten maar U 
bent een goede man en u vergeet toch geen een 
dorpje wel dan. En Uw Pieten die zijn flinke mannen. 
Ik heb gehoord dat Uw wel meer als 100 Pieten hebt 
is dat ook. 28 november ook op school geweest. De 
pieten deden allemaal snoepjes uitdelen aan de 
kinderen en ik zou wel kunnen zingen lang leven 
Sint Nicolaas en zijn Pieten. Ik vind het zo gek, jullie 
komen uit Spanje en jullie spreken geen spaans, 
maar toch zou ik U nog wel meer willen vertellen 
maar een ding mag ik niet vergeten. Ik moet nog 
groeten en danken en zegen dat U nog een fijne 
verjaardag mag hebben en nu piepeldetuit is het uit. 
 
Dit is geschrefen dit is gedaan 
Jolande is mijn naam. 
 
De Sint is met Piet op het dak van Stefan. Stefan is 
in zijn bed. Hij droomt dat hij piet is en kees de roe 
geeft. want kees is stout.  
Kees roept: au. Kees gaat de zak in.  
Piet gaat uit huis. 
Stefan Bijen 1a 
 
Bedankt wat U in mijn schoen hebt gedaan. En hebt 
U mijn brief gelezen. Ik ben blij dat U uit het verre 
land Spanje bent gekomen. En ik heb u op televisie 
gezien en U was U kleren kwijt en beerent 
bouwdewijn was op U boot geklomen en de 
horselpiet had U mantel aangedaan. En de Hooftpiet 
was maar aan het zoeken en toen zei beerend ik 
weet waar de kleren Van Sint Nicolaas is waar ze 
alles schoon maken. En ik vond het erg leuk dat u 
op onze school bent gekomen. En u pieten waren 
erg vrolijk vind jezelf niet ik wel. 
 
Ingrid Segers 

Ouw (k)oers 

Café de Linde maakt Stichting Vlinderkind blij 
 
Al vijf jaar op rij zet Jan Joosten van café De Linde 
zich tijdens het evenement Pompoenenplezier met 
Halloween in voor een goed doel. Zijn dochter zoekt 
op internet een aantal goede doelen uit, en Jan 
maakt daaruit een keuze. Dit jaar koos hij voor de 
Stichting Vlinderkind. Een prachtige naam, 
vlinderkinderen. Maar de reden voor die naam is een 
stuk minder mooi. Hun huid is namelijk zo teer als 
de vleugel van een vlinder. Jan: “Als je kijkt hoe die 
kinderen moeten leven. Ze kunnen niet eens 
geknuffeld worden want dat veroorzaakt blaren.”  
 
De oorzaak is een ernstige erfelijke huidziekte: 
Epidermolysis Bullosa (EB). Patiënten hebben een 
flinterdunne huid die bij vrijwel elke aanraking 
blaren vormt en kapot gaat. Deze kinderen hebben 
vanaf hun geboorte te maken met pijn, jeuk en 
ander lijden. Meerdere keren per week moeten ze 
verbonden worden. De kinderen mogen alleen 
vloeibaar voedsel eten omdat er anders blaren in de 
mond en slokdarm ontstaan.    
 
Er bestaat nog geen genezing voor EB, maar het 
Blaarcentrum van het Universitair Medisch Centrum 
in Groningen werkt er hard aan om hierin 
verandering te brengen. Natuurlijk is daarvoor veel 
onderzoek en dus geld nodig. Een goede reden voor 
Jan om de opbrengst van zijn Halloween actie te 
schenken aan de Stichting Vlinderkind. Bezoekers 
van het Pompoenenspektakel konden bij café De 
Linde het gewicht van een flinke pompoen raden. De 
oranje kolos woog 24,4 kilo, en dat werd door twee 
bezoekers geraden. Ruim zeventig mensen waagden 
een gokje.  
 
De winnaar, welke door loting werd bepaald, was in 
inwoner uit de Heikant. Deze ging met een 
prijzenpakket naar huis. De totaalopbrengst was 
107,50 euro. Het bedrag is inmiddels al 
overgemaakt. In 2013 kiest Jan weer een nieuw 
goed doel. 

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

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

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

Vet een ovenschaal in en leg op de bodem de 
zalmblokjes en de sjalotjes. Schenk de room erover. 
Bestrooi de vis met peper en zout en leg die op de 
room. Verdeel de krieltjes over de vis en strooi er 
eerst de peterselie over, vervolgens de kaas en tot 
slot op smaak brengen met wat peper. 
Schuif de schaal in het midden van een 
voorverwarmde oven (200 graden) en laat deze in 
25 minuten gaar en lichtbruin worden. 
Heerlijk met peultjes!! 
 
Nou moet ik de pollepel natuurlijk nog doorgeven 
aan iemand anders….en wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst, dus geef ik hem door aan 
Myrthe Binnendijk.  
 
Hannie Luijkx 

Deze maand een bijdrage van 
Hannie Luijkx 
 
Waar theedrinken al niet goed voor is….. 
Ans vroeg mij een recept te zoeken voor de Koers 
van Oers en daarbij iets te vertellen. Het recept wat 
hieronder staat is niet origineel van mij, maar staat 
in een kookboekje wat uitgegeven is door de 
gastvrouw van “Le Bonnefroy” in Corravillers in 
Frankrijk. 
Le Bonnefroy is een chambres d’hotes waar wij al 
twee keer een aantal dagen van de rust, lekker 
eten, heerlijke wandelen en goed gezelschap hebben 
genoten. Anja, de gastvrouw, kookt iedere avond 
voor de gasten een geweldige maaltijd (3 gangen 
en een gigantische kaasplank!!).  
Tijdens het eten –met steeds wisselende gasten- 
kom je tot interessante gesprekken, vreselijke 
lachbuien, wereldverbeterende ideeën en prachtige 
liedjes die de gastheer Martin begeleidt op zijn 
gitaar. Kortom: een aanrader! 
 
Kijk gerust even op hun website: 
www.lebonnefroy.com  
 
Gegratineerde vis met krieltjes 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
 
100 gram gerookte zalmblokjes 
200 ml room 
2 sjalotjes, fijngesneden 
500 gram pangasiusfilet, in stukjes 
500 gram krieltjes, niet te groot of anders even 
doorsnijden 
3 eetlepels fijngehakte peterselie 
100 gram geraspte belegen kaas. 
 

Oersmakelijk 
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Sinterklaasfeest in Oerle 

Zondag 18 november was 
het dan zover. Menig 
hartje zal die dag wat 
harder geklopt hebben. 
Want niemand minder dan 
Sinterklaas kwam in Oerle 
een bezoek brengen.  
En jawel hoor in een mooie 
cabriolet omringd met zijn 
pieten reed hij door de 
straten. De harmonie en 
de ponyclub voorop. 
 

Wat een feest en wat een blijde gezichtjes. Maar ook 
her en der wat schrik en een traantje. Want het kan 
ook best een beetje spannend zijn als Sinterklaas 
komt. Misschien mag je wel een hand komen geven, 
of op schoot zitten , of nog enger…. Een liedje 
zingen bij Sint. En dan die gekke zwarte pieten. Oei 
als dat maar goed komt. 
Natuurlijk is het allemaal goed gekomen. Het was 
weer een heel gezellig feest met allerlei spelletjes. 
Samen met Frank en Emiel is er gedanst, chocolade 
gehapt, gezongen, geschminkt en nog veel meer. 
Sinterklaas heeft met volle teugen genoten. En ook 
alle kinderen deden mee. De een zong nog harder 
dan de ander. Volgens mij was alle schrik 
verdwenen.  
Daarna is iedereen met Sinterklaas op de foto 
gegaan, kreeg iedereen een cadeautje en dan via de 
glijbaan weer het podium af. 
 
Wij kijken weer terug op een mooi feest. Hopelijk 
zijn alle verlanglijstjes al opgehaald en worden er op 
5 december mooie cadautjes naar ieders wens 
gebracht. 
Sinterklaas komt in ieder geval op 5 december nog 
langs op de St Jan Baptist en de peuterspeelzaal. 
 Hij kan er maar geen genoeg van krijgen geloof ik☺ 
Houd voor de foto’s www.oerle.info in de gaten. 
 
Dit jaar neemt Henriëtte Schoonen afscheid van het 
Sinterklaascomité. Zij heeft zich jaren lang ingezet 
om dit mooie feest vorm te geven. Wij zijn haar 
daar heel erg dankbaar voor. 
En wat is een feest zonder muziek? Helemaal niets. 
Ger van de Wiel heeft net zoveel jaren voor al die 
vrolijke noten bij ons feest gezorgd. En ook hem 
willen wij heel erg bedanken. 
Henriëtte en Ger… Bedankt!!! 
 
Namens het Sinterklaascomité wensen we jullie een 
fijn feest toe! 
 
 
Esther, Sandra, Cindy. Jeanine, Lian, Corné, Frank 
en Emiel 

Waanzinnige winter open tuin, 
met mogelijkheden om een fikse  
Kerst - Nieuwjaarswandeling te 
maken. 
 
 
1ste Kerstdag tot en met 1 januari 
Kerst - Nieuwjaarswandeling. 
Wandelaars kunnen in het 
buitengebied van Veldhoven hun eigen wandelroute 
bepalen in afstand of ondergrond. 
 
Veel wandelingen gaan over zandwegen. Enkele 
gaan alleen over verharde wegen. 
Wandelingen zijn in afstand tussen de 1 en 15 km 
lang.  
 
De Dwaaltuin toont de kunst van het tuinieren, en 
er is een kerststal te bezichtigen gemaakt van 
natuurlijke materialen. Florale kunst staat hier 
centraal. 
 
Entree € 2.50 p.p.  
Voor open tuin en wandeling samen. 
Kinderen tot en met 10 jaar gratis. 
Gratis parkeren. 
Honden zijn op de wandeling toegestaan. (in de tuin 
blijven ze op het terras). 
 
Graag de wandeling starten tot ca. 14.00 uur. 
Let op: - Vertrekt u later in de namiddag dan moet  
u verlichting mee nemen. U bent dan goed 
zichtbaar. Niet alle wandelroutes zijn kinderwagen 
vriendelijk omdat sommige paden door  
Akkerland- zand- en boswegen lopen. 
  
Open winter tuin en start wandeling: 
donderdag 20 december tot en met dinsdag  
1 januari  
 
Tijd van 11.00 tot 16.00 uur 
Dwaaltuin ’t Oerse Zand 
Zandoerleseweg 78 
Veldhoven (Zandoerle) 
Let op de weg omleiding! 
( 06-26294952 
Zie voor meer info: www.dwaaltuin.com. 

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

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 

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 

Tien mille uit het Oranje Fonds voor 
het project “Zorg in het Dorp” 
 
Stichting Dorpscentrum Oerle heeft voor het project 
“Zorg in het Dorp” een bedrag van tienduizend Euro 
toegezegd gekregen uit het Oranje Fonds. 
Het geld wordt besteed aan de totstandkoming van 
een ontmoetingsruimte in Dorpscentrum d’Ouw 
School. Een plek waar je informatie, advies en 
ondersteuning kunt krijgen van o.a. een wijkzuster. 
Maar ook een plek waar men onder het genot van 
een drankje met elkaar kan buurten, een kaartje 
kan leggen of wat kan lezen. In deze 
ontmoetingsruimte moet iedereen zich thuis kunnen 
voelen en mee kunnen doen.  
De ontmoetingsruimte is ontstaan uit de creatieve 
ideeën van het wijkplatform Oerle.  
De werkgroep ‘Zorg in het Dorp’ heeft zich samen 
met stichting Dorpscentrum Oerle ingespannen om 
deze laagdrempelige ontmoetingsruimte annex 
steunpunt te realiseren. 
 
Het Oranje Fonds heeft de afgelopen tien jaar meer 
dan 20.000 sociale initiatieven gesteund. Hierdoor 
hebben veel mensen een betere kwaliteit van leven 
of nieuwe plek in de maatschappij gevonden. Het 
Fonds biedt naast financiële ondersteuning ook 
kennis d.m.v. trainingen en toegang tot 
professionele netwerken. Het Fonds fungeert ook als 
aanjager voor sociale initiatieven overal in het land. 
Mediacampagnes zoals ‘Maatjes Gezocht’ en de 
landelijke vrijwilligersdag ‘NL DOET’ en ‘Burendag’ 
zijn aansprekende voorbeelden. 
Het Oranje Fonds heeft een bijzondere plaats in 
onze samenleving. Niet alleen door de 
betrokkenheid van het beschermpaar, de Prins van 
Oranje en Prinses Máxima, of door het brede 
netwerk en de grote kennis die het Fonds de 
afgelopen jaren heeft opgebouwd. Het Fonds is 
vooral bijzonder door de wijze waarop het sociale 
initiatieven ondersteunt. 

Zorg in het Dorp 

Uiteraard wil het Oranje Fonds de komende tien jaar 
nog veel meer doen om betrokkenheid in onze 
samenleving te stimuleren. Onder de huidige 
overheidsbezuinigingen heeft het sociale veld het 
zwaar. Het Oranje Fonds kan daarom de komende 
jaren veel extra geld gebruiken. 
Elke bijdrage is van harte welkom. Financiële steun 
aan het Oranje Fonds draagt honderd procent bij 
aan het werk, want elke euro wordt besteed aan 
duurzame sociale initiatieven.  
 
Ook u kunt het Oranje Fonds steunen met een gift 
op rekeningnummer 888444 t.n.v. Oranje Fonds te 
Utrecht. 
 
Tot ziens in de nieuwe ontmoetingsruimte van 
d’Ouw School Oerle. 
Het bestuur van St. Dorpscentrum Oerle 
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Wijkzusters in Oerle 
ingewikkelde medicijnen in moet nemen en 
vergeetachtig is. In sommige gevallen gebruiken we 
het bij diabetespatiënten die baat hebben bij 
langdurige ondersteuning door een verpleegkundige 
bij het insuline spuiten. Er zijn ook mensen die 
gebruik maken van de ‘goede morgen’ service. Dit 
zijn mensen die nog wel goed zelfstandig zijn en toe 
kunnen met even een kort gesprekje in de ochtend. 
Om de dag goed op te starten en herinnerd te 
worden aan afspraken of activiteiten bijvoorbeeld. 

 
Is het afstandelijke zorg? 
Integendeel. De techniek kan het echte menselijke 
contact niet vervangen. Wat zeker wel helpt is het 
snel in kunnen schatten van wat er aan de hand is 
wanneer een cliënt bijvoorbeeld alarmeert.  
Of wanneer er twijfel is over de in te nemen 
medicijnen. Met Zorg op Afstand kunnen we direct 
handelen, zonder eerst naar de cliënt toe te gaan. 
En als het nodig is, komt er alsnog een 
verpleegkundige in levenden lijve aan huis. 
 
Privacy bovenaan. 
Natuurlijk bepaalt de cliënt of er een beeld en 
geluidcontact plaats mag vinden. De techniek is zo 
ingericht dat ZuidZorg altijd nadat u toestemming 
geeft, in uw kamer kan kijken of luisteren. Het is de 
bedoeling dat met Zorg op Afstand de zorg en de 
veiligheid van de cliënt sterk verbetert. Op die 
manier heeft het pas echt nut en meerwaarde.  
 
Voor meer informatie over Zorg op Afstand kunt u 
ons bellen of e-mailen. Er liggen ook folders over dit 
onderwerp in d’Ouw School. 
 
Koffie drinken 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur 
zijn wij in de nieuwe ontmoetingsruimte in  
d’Ouw School. U bent dan van harte welkom voor 
een kop koffie en een praatje. 
 
Tot gauw! Groetjes van Berry en Vivian. 

 
Correctie 
In de vorige Koers hebben we  
iets verteld over het aanvragen 
van indicaties voor verzorging en 
verpleging thuis. Hier is tot onze 
spijt een fout ingeslopen.  
We schreven dat u het CIZ kon bellen hiervoor. 
Voorheen was dat ook zo. Tegenwoordig kunt u 
gewoon direct bellen naar de zorgaanbieder van uw 
keuze en die regelt de benodigde indicatie. Het team 
indicatieverwerking van ZuidZorg is elke werkdag 
bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op 040-2308 500. 
Zij bekijken samen met u wat de mogelijkheden zijn 
en regelen de zorgaanvraag voor u. Heel 
gemakkelijk eigenlijk.  
 
Zorg op Afstand 
Deze keer willen we graag iets over Zorg op Afstand 
vertellen. In Veldhoven maken momenteel een 
kleine 40 cliënten gebruik van een ‘thuispost’. Het is 
een beeldscherm waarop een cameraatje bevestigd 
is. In het beeldscherm zit een kleine computer. Deze 
techniek maakt het op een gebruiksvriendelijke 
manier mogelijk om contact te maken met een 
verpleegkundige op onze Zorgcentrale. Andersom 
kan het ook. De verpleegkundige kan ook contact 
met u maken.  
 

Hoe werkt het? 
Het is heel eenvoudig. Op het beeldscherm staan 
een aantal afbeeldingen. Als u die aanraakt wordt er 
een bepaalde opdracht geactiveerd. Bijvoorbeeld 
contact maken met de Zorgcentrale als u een 
verpleegkundige wilt raadplegen. U hoeft alleen bij 
het beeldscherm te gaan zitten en de rest gaat 
vanzelf. ZuidZorg heeft de afgelopen jaren erg veel 
ervaring opgedaan met deze techniek. Hierdoor 
hebben we goed zicht gekregen voor welke 
problemen, vragen en zorgbehoeften, Zorg op 
Afstand waarde toevoegt. 
 
Voor wie is het? 
Iedereen die een indicatie voor persoonlijke 
verzorging en verpleging heeft kan aangesloten 
worden. Verder is het belangrijk dat deze techniek 
het gevoel van veiligheid verhoogt. Denk 
bijvoorbeeld aan het op tijd moeten innemen van 
bepaalde medicijnen. Zeker als een cliënt veel of 

Berry de Lepper en Vivian Olislagers,  
wijkzusters in Oerle. Wij zijn bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op  
( 040-230 84 08 en via 
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl.  
 
Onze hulp en advies zijn 
gratis (zonder indicatie en 
zonder kosten).  
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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

Wandeling vol kunst: KOM!  
Kunst Om Molen in Veldhoven  
23-12-2012 t/m 1-01-2013 
 
KOM! Kunst Om Molen is een 
wandeling vol kunst. In het 
buitengebied van Oerle 
(Veldhoven) ligt het idyllische 
wandeltraject KOM! Rond  
kerst exposeren hier negentien 
kunstenaars hun werk. Een 
mooie traditie.  
De Oerse molen fungeert als 
baken, spil en rustpunt in deze 
wandeling vol verwondering. 
 
De Oerse molen is op zich al 
een bezienswaardigheid, hier 
komen vier ambachten bij elkaar: de molenbouwer, 
de molenaar, de landbouwer en de bakker. Hier kun 
je genieten van lekkere desembroodjes of een KOM! 
Snert. 
 
Drie kunstzinnige locaties 
De wandeling KOM! loopt langs drie kunstzinnige 
locaties. Je wandelt door akkerland en langs 
bosranden. Hij is zo’n 5 tot 8 km lang, je kunt je 
eigen route uitstippelen. Trek wel stevige 
wandelschoenen aan, want je loopt soms over 
drassige zandwegen. KOM! is een initiatief van 
Vaaggrond, de Oerse Molenbakker, Atelier Le Vent 
des Forêts en Atelier Hoogeind Keramiek. De 
wandeling is zo samengesteld, dat je er een dagje 
uit van kunt maken. 
 
• Vaaggrond presenteert dit jaar Natuurlijk. Een 

expositie in een winterse bostuin. Een plek waar 
de onderlinge verhoudingen tussen kunst en 
natuur een rol spelen. Natuurlijk schetst een 
beeld over groei, bloei, ontworteling, ondergang 
en vergankelijkheid. Zie voor meer informatie: 
www.vaaggrond.nl . De expositie is te 
bezichtigen aan de Kleine Vliet 1d, Veldhoven 
(Oerle). De toegang bedraagt 2,50. Kinderen tot 
en met 10 jaar gratis. 

Wandeling vol kunst 

• Atelier Le Vent des Forêts, Kerkheide 4, 
Wintelre, met sculpturen van Guus en 
schilderijen van Riek Wouters. De werken 
worden geëxposeerd in het atelier en in het 
omliggende bos met waterpartijen. Hier gaan 
kunst- en frisse lucht opsnuiven hand in hand. 
Gratis toegang. Voor meer informatie: 
www.riekenguus.nl 

• Atelier Hoogeind Keramiek, met keramisch werk 
van Jeske Snoeren. Het atelier in Veldhoven voor 
hedendaagse keramiek, zowel abstract, figuratief 
als conceptueel. Voor meer informatie:  
http://hoogeindkeramiek.webklik.nl. 
Het werk is te bezichtigen aan Hoogeind 24, 
Veldhoven (Oerle), Gratis toegang.  

KOM! Kunst Om Molen is open van 23 december 
2012 t/m 1 januari 2013. Iedere dag tussen 11.00 
en 17.00 uur. Let op, de openingstijden van de 
verschillende locaties sluiten niet volledig op elkaar 
aan. Bij alle locaties is de wandeling KOM! gratis 
verkrijgbaar. Of te downloaden via www.oerle.info. 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

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

Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dpgveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dpgveldhoven.nl 

Nieuwe Levenskracht 

16 dec 12.45u  BIO 1 – DOS 1 
 sporthal de Kempen Campus 
23 dec 11:00u de Weebosch 1 – BIO 1 
 sporthal de Stap Luiksgestel 
20 jan   12.45u  BIO 1 – Tuldania 1 
 sporthal den Ekkerman 
27 jan   12.00u    MKV 1 – BIO 1 
 sporthal de Beek Bakel 
3 febr 11.15u  BIO 1 – de Treffers 1 
 sporthal den Ekkerman 
24 febr  12.45u  BIO 1 – Rietvogels 1 
 sporthal den Ekkerman 
3 mrt 16.00u   DOS 1- BIO 1  
  sporthal de Schop  Asten 
10 mrt 12.45u  BIO 1 – Weebosch 1 
  sporthal de Kempen Campus 

Controleur Jaap doet zijn best om te onderzoeken of 
er fraude in het spel is. Door toedoen van Amanda 
raakt hij verstrikt in zijn eigen onderzoek, op de 
achtergrond zelf gecontroleerd door zijn vrouw 
Gonda. 
En wie is Harriët? Leidt Pierre een dubbelleven? 
 
Wilt u weten wat er zich in dit doldwaze stuk 
allemaal afspeelt, noteer dan in uw agenda alvast 
donderdag 24 en vrijdag 25 januari 2013. De 
voorstellingen beginnen dan om 20.00 uur en de 
kaarten kunnen vanaf 2 januari a.s. worden 
afgehaald bij: 
Mia van den Wildenberg, Sint Janstraat 21a 
André van de Boogaard, Berkt 54 
 
Donateurs van Nieuwe Levenskracht Veldhoven 
betalen voor de toegangskaart een kleine bijdrage 
van € 4.00 en voor niet-donateurs € 10.00 
Het belooft net als afgelopen jaar weer een avond te 
worden waar de lachspieren echt in beweging zullen 
komen, met andere woorden zo’ n avond mag je 
niet missen! 
 
Voor meer informatie zie 
www.nieuwelevenskracht.nl 

 
 
 
 
 
 
Al 41 jaar Donateursavonden bij 
Nieuwe Levenskracht Veldhoven. 
 
Stichting “Nieuwe Levenskracht” Veldhoven 
organiseert al 41 jaar leuke avonden voor hun 
donateurs, steeds in de vorm van 
toneelavonden in theater de Schalm in 
Veldhoven. Voor deze avonden wordt steeds 
een toneelgezelschap uit de Regio gevraagd 
om hun voorstelling ook in Veldhoven te 
spelen. 
We weten, dat het publiek graag een leuke 
klucht of blijspel ziet en hier willen we dan ook 
graag gehoor aan geven. 
Op donderdag 24 en vrijdag 25 januari 2013 
speelt ‘De Budelse Comedie’ uit Budel de 
doldwaze klucht ‘Deze vrouw … is uw man!’ 
geschreven door Jan Tol. 
 
Afgelopen jaren zijn we er telkens in geslaagd een 
stuk van de bovenste plank voor de 
belangstellenden in de Schalm te krijgen. 
Het toneelgezelschap ‘De Budelse Comedie’ bestaat 
al meer dan 40 jaar en heeft ook spelers van hoge 
kwaliteit. Zij speelden voornoemd stuk in november 
in Budel, met steeds uitverkochte zalen. 
 
Inhoud “Deze vrouw …. Is uw man!” 
 
De alleenstaande moeder Annie Zuiderhorn, die al 
jaren met dochter Amanda alleen heeft gewoond, 
levend van een uitkering, is smoorverliefd geworden 
op Pierre. 
 
Gevolg: Amanda op gespannen voet met moeder en 
Pierre. De buren Miep en Arie zijn nieuwsgierig en 
de geruchten komen op gang. Tot overmaat van 
ramp komt er ook nog controle van de Sociale 
Dienst. Wie is Pierre? Wonen die twee samen? 
 

BIO zaalprogramma 



22 

Oerse Muziek avond 

 
 
 
 

Optreden van Oerse muzikanten en de 
uitreiking van de  
Oerse Rabo Verenigingsprijs op 
zaterdag 19 januari 2013. 
 
Op 19 januari 2013 wordt door Oerle Wordt Weer 
Oers (OWWO) de jaarlijkse Rabo Verenigingsprijs 
uitgereikt in dorpscentrum ‘d Ouw School.  
Wegens een ongeëvenaard succes in januari 2012 
organiseert OWWO in januari 2013 wederom een 
fantastische muzikale avond om de Rabo 
Verenigingsprijs uit te reiken. Het is de tweede keer 
dat OWWO op deze manier de OERSE bevolking op 
de been wil brengen. De drie bands waar alles om 
draait zijn evenals in januari 2012: 
Doomsday, Bakkerij Adams en De Zjoem. 
 
Daarnaast wordt er gewerkt met fantastische 
gastmuzikanten. Dat op deze avond de Rabo 
Verenigingsprijs wordt uitgereikt, wil niet zeggen dat 
het een avond is voor alleen maar verenigingen of 
personen die actief zijn binnen de Oerse 
verenigingen. 
 
Heel Oers van jong tot oud, maar ook 
belangstellenden van buiten Oers, zijn van 
harte welkom. 
 
Uitgangspunt is dat het een gezellige avond wordt  
met muziek, dans en onder het genot van een 
drankje er gezellig kan worden gekletst. 
 
Jaarlijkse Rabo Verenigingsprijs. 
Tijdens de optredens van de bands zal er gestemd 
worden wie de felbegeerde Rabo Verenigingsprijs 
mag ontvangen. Een ieder kan hiervoor een 
vereniging nomineren. Vul daarom het 

nominatieformulier in dat u kunt vinden op de Oerse 
site (www.oerle.info) en in de Koers van Oers van 
november. Vul het in voor 31 december 2012. We 
gaan ervan uit dat in deze tijd van bezuinigingen 
voor iedere vereniging extra financiën van harte 
welkom zijn. 
 
Noteer 19 januari 2013 in uw agenda. 
Het wordt een avond die u niet mag missen. 
De drie bands die optreden zijn: 
 
Doomsday 
Doomsday is opgericht in de beginjaren 70 door 
enkele leerlingen van het Rythovius College in 
Eersel. Ze speelden hoofdzakelijk akoestische 
popmuziek met meerstemmige zang, in de trant van 
Crosby, Stills, Nash en Young. Ook componeerden 
zij een aantal eigen nummers, die regionaal zelfs 
wat succes hebben geboekt. Zo’n tien jaar geleden 
is het idee ontstaan om nog eens met elkaar te gaan 
musiceren en werd het trio aangevuld met enkele 
bevriende muzikanten. Naast de originele leden 
kwam er versterking van Zeelsternaar Jac Boogers 
op drums, Frans Witteveen op gitaar en de Oerse 
muzikant Albert van Boekel op toetsen. Ook zij 
hadden in het verleden al hun muzikale sporen 
verdiend (Blues ‘M, Acht Zaligheden, The Savoy 
Jazzmen). In deze tien jaar is er door Doomsday 
weer fanatiek muziek gemaakt door oude nummers 
weer een nieuw jasje te geven en nieuwe nummers 
en covers onder handen te nemen. Regelmatig zijn 
er in diverse muziekcafe’s, op evenementen en 
privéfeestjes optredens gegeven, die door het 
publiek zeer werden gewaardeerd.  
In de loop van de afgelopen jaren zijn er nog wat  
personeelswisselingen geweest, totdat een min of 
meer vaste kern van vier muzikanten is 
overgebleven. Momenteel bestaat Doomsday al weer 
enige jaren uit: Lowie Seuntjens, Peter van der Aa, 
Jac Boogers en Albert van Boekel. Het repertoire 
bestaat hoofdzakelijk uit rustige popmuziek zoals 
nummers van Eric Clapton, Chris Rea, John Mayer, 
Van Morrison, Ryan Adams en anderen, maar ook 
nog een redelijk aantal eigen nummers. 
 
Bakkerij Adams 
Zangeres Sabrina van der Straaten, die een enkele 
keer ook een gitaar en accordeon bespeelt, wordt 
begeleid door drummer John Mink, de gitaristen 
Peter Bleumer en Henk Jansen, op basgitaar de 
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Oerse muzikant Piet van den Hurk en op 
keyboard Jeroen Loijen. In deze bezetting spelen 
ze een repertoire dat voornamelijk bestaat uit 
covers en interpretaties van de minder bekende 
nummers van artiesten als Bruce Springsteen, 
Leonard Cohen, Amy Winehouse, Amy Macdonald, 
Ilse de Lange, James Blunt, Nina Simone, Adèle, 
Keane, en anderen. Met de missie ‘moge het publiek 
evenveel genieten van de muziek als de makers’, 
zullen zij u een gezellige avond bezorgen.  
 
 
De Zjoem 
De zjoem heeft een eigen website www.dezjoem.nl. 
De bezetting van De Zjoem bestaat uit  
Maarten van Bussel met gitaar/zang/, trombone 
door Gidi Ansems en de Oerse muzikant  
Marco Roosen, trompet door Jeroen Troost, 
basgitaar door Bart van Rooij, klarinet door  
Jack Kolsters en accordeon door Arie van den Broek. 
De Zjoem wisselt instrumentale nummers af met 
meeslepende liedjes die ze zelf schrijven zoals, De 
Blondine, Het Kaas & Bonen lied, Achterin Café de 
Kers en het lied Lieve Lieke. 
Behalve de drie bovenstaande bands spelen 
verschillende Oerse gastmuzikanten mee. Zoals het 
een goede lezer wel duidelijk zal zijn beloofd het een 
spetterende avond te worden met fantastische 
muziek. Tussen de optredens door wordt er door de 
aanwezigen gestemd wie de Rabo verenigingsprijzen 
gaan winnen. Er is een eerste prijs van €1000 een 
tweede prijs van € 250 en een derde prijs van €100. 
Tevens zullen de “Drie Wijzen” de actuele 
gebeurtenissen in en rond Oerle van het afgelopen 
jaar aanschouwen en wordt de Oerlenaar van het 
jaar bekend gemaakt. Oerle Wordt Weer Oers 
(OWWO) verwacht heel Oers van jong tot oud, maar 
ook belangstellenden van buiten Oers zijn van harte 
welkom. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en de 
toegang is gratis. Uitgangspunt is dat het een 
gezellige “ouwerwetse” Oerse avond wordt.  
 
Met de muzikale groeten namens OWWO en tot 
ziens in dorpscentrum d’Ouw School op 
zaterdagavond 19 januari 2013. 
 
OWWO wenst u een goede gezondheid en het 
allerbeste voor het nieuwe jaar.  

Uitslag Grote Clubactie 

Trekkingsuitslag 2012 
 
Onderstaand vindt u de winnende lotnummers van 
de Grote Clubactie 2012. De trekking is verricht op 
29 november 2012 door notaris J.A.H.G. van Tuijl. 
De trekkingsuitslag kunt u ook afdrukken. 
 
HOOFDPRIJZEN 
1e prijs  € 100.000,-  belastingvrij 2111605 
 
2e prijs  € 10.000,-  belastingvrij  2567979 
  
OVERIGE PRIJZEN 
3e prijs Reischeque luxe campingvakantie naar 
keuze met Eurocamp t.w.v. € 2.500,- 0435682 
 
4e t/m 8e prijs  
Verblijf in Domaine de Font Vayssière (Dordogne, 
Frankrijk) in een vakantiehuis van Topic Travel 
t.w.v. € 1.500,-  
0189190  0488422  2357198  2581651  2848596 
 
9e t/m 11e prijs  
Reischeque luxe campingvakantie naar keuze met 
Eurocamp t.w.v. € 750,- 
0220843  1947730  3179925  
 
12e t/m 16e prijs  
Waardebon voor een Beick fiets t.w.v. € 500,- 
0360446  0948312  2607741  2672534   2736140 
 
Zie voor de overige prijzen de website van de  
Grote Clubactie www.clubactie.nl 
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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 

Geachte Inspecteur • Precariobelasting, 
• Forensenbelasting, 
• Reclamebelasting, 
• Baatbelasting, 
• Roerendezaakbelasting, 
• en begraafplaatsrechten. 
 
En verder voor: 
• Tabaksaccijns, 
• Benzineaccijns, 
• Kwartje van Kok, 
• Gedistilleerd-accijns, 
• Zegelrecht, 
• Registratierecht, 
• Invoerrecht, 
• Statistiekrecht, 
• Reinigingsrecht 
• en wat er nog meer aan rechten zijn. 
 
Ik ben verplicht bij te dragen aan: 
• verplichte pensioenregelingen, 
• WAO, AOW, AWW, WW, WWV, 
• en tal van andere 'weeën'; 
• Als ook aan Ziektegeldverzekering en 

Zorgverzekering. 
 
Ik betaal ook netjes: 
• Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, 

Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, 
• Kijkgeld en Luistergeld. 
 
Ik ben ook aangezocht of zelfs verplicht bij te 
dragen voor: 
• Dierenbescherming, 
• Vrijheidsbond, 
• Kankerbestrijding, 
• Astmafonds,Nierfonds, 
• Leprafonds, 
• Kinderbescherming, 
• Geheelonthoudersbond, 
• Rampenfonds 
• en het Begrafenisfonds enz. 
 
Tevens is de druk groot om als steun te dienen 
voor: 
• het Rode Kruis, 
• het Groene Kruis, 
• Het Wit-Gele Kruis, 
• Het Oranje Kruis 
• en een regenboog van andere Kruizen. 
 
De regering en anderen die mij in haar naam 
regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer 
weet wiens eigendom ik ben. 

Geachte Inspecteur der Belastingen 
 
Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij 
onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 
2012 nog wel kan betalen. 
Mijn financiële positie is door de crisis en de 
bezuinigingsdrift zeer onoverzichtelijk geworden.  
Door de vele verschillende wetten en belastingen 
ben ik inmiddels zo terneergeslagen, uitgeput, 
uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, 
dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik 
moet zijn en of ik er nog wel ben.  
 
Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:  
• Milieubelasting, 
• Inkomstenbelasting, 
• Vennootschapsbelasting, 
• BTW, 
• BPM, 
• Precariobelasting, 
• Loon -belasting, 
• Onroerendgoedbelasting, 
• Overdrachtsbelasting, 
• Staatsbelasting, 
• Straatbelasting, 
• Rioolbelasting, 
• Grondbelasting, 
• Wegenbelasting, 
• Verzekeringsbelasting, 
• Beursbelasting, 
• Weeldebelasting, 
• Gemeentebelastingen, 
• Dividendbelasting, 
• Successiebelasting, 
• Hondenbelasting, 
• Vermakelijkheidsbelasting, 
• OZB, 
• Toeristenbelasting, 
• Parkeerbelasting, 



25 

TCO Spooktocht 

Hallo, 
 
Op de 17-11-12 was de spooktocht 
van het TCO.  
We vertrokken vanuit het Caves 
waar eerst een verhaal werd 
verteld. Toen vertrokken we naar 
de bossen waar de tocht werd 
gehouden. Ik zat in een groepje 
met Noortje, Anne, Laura, Eveline, Danielle, Kasia 
en Meral. In de bossen waren allemaal enge dingen 
zoals: een auto met lampen die ineens aanging, 
iemand die je bij de enkel pakte. Na de tocht gingen 
we nog even naar het Caves om iets te drinken. Het 
was een heel gezellige en enge tocht. We hebben 
veel lol en schrik gehad met ons groepje. 
 
Groetjes Sophie 

Stichting

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, 
berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, 
onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, 
ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, 
gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, 
doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht 
en heen en weer geschoven. 
 
Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven 
doorgebracht met het invullen, uitschrijven,  
overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen 
van formulieren. 
 
Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben 
geboren en waar en wanneer. Maar men schijnt mij 
slecht te geloven.  
 
Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, 
verenigingen, clubs, instellingen, instituten, 
organisaties en stichtingen schijn ik een 
onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen 
van G E L D en het bevredigen van iemands 
tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften 
van het menselijk ras.  
 
Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te 
betalen voor ik mijn huis mag verkopen. 
 
Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn 
nieuwsgierigheid: 
 

WAT KOMT ER NOG MEER? 
 
Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing 
op een biefstuk? Omdat het milieu vervuild wordt 
door de uitstoot van gassen door het rund. 
 
Dan voel ik door mijn klompen heen, wat de 
volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben 
een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis. 
Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook 
milieubelasting te betalen. 
 
Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn 
spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, 
laat staan om nog meer te betalen. 
 
Hoogachtend, 
 
Een uitgeputte belastingbetaler 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

First Lego League 
Oerlese teams weer naar 
regiofinale First Lego League. 
 
Teams van de Oerlese basisschool 
vormen al jaren een vaste 
verschijning op de regio- en 
Beneluxfinale van de Lego wedstrijd. De FLL is een 
wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 14 jaar 
uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek 
en technologie te onderzoeken. Het thema voor dit 
jaar is Senior Solutions. De teams uit groep 8 
bedachten een hulpmiddel en bouwden en 
programmeerden een Lego robot die opdrachten 
kan uitvoeren.  

Al vanaf september zijn de teams regelmatig bezig 
met de wedstrijd. Naast het bouwen van een robot 
moet deze ook nog geprogrammeerd worden zodat 
deze zelfstandig een aantal opdrachten kan 
uitvoeren op een grote mat. De teamleden mogen 
de robot niet aanraken tijdens het uitvoeren van  
een missie, want dat levert strafpunten op. Ook 
hebben de jongeren gewerkt aan de presentatie  
van hun vinding. Dit alles onder begeleiding van  
een aantal actieve ouders die als coach optreden. 
 
Dinsdagavond 27 november presenteerden de 
kinderen hun vinding aan hun ouders en andere 
belangstellenden in de gymzaal van de basisschool. 
Beide teams bedachten een hulpmiddel waarmee 
ouderen eenvoudig hulp of gezelschap kunnen 
inroepen als dat nodig is. Hoe kwamen ze op dat 
geweldige idee? Ze hadden de wijkzusters 
uitgenodigd op school, brachten een bezoek aan de 

winkel van ZuidZorg in Eindhoven, en hielden een 
enquête onder ouderen.  
En iedere keer kwam eenzaamheid als grootste 
probleem onder ouderen naar voren. En daar 
besloten de jonge Oerlese uitvinders een oplossing 
voor te bedenken. 

De kinderen uit groep acht gaven op 27 november 
een leuke presentatie waarbij ook veel zorg was 
besteed aan de kleding. Na afloop wist iedereen wat 
de mogelijkheden zijn van het hulpmiddel, want die 
werden heel duidelijk uitgebeeld. Het team 
Kids4Quality bedacht de vriendenbox. Hiermee 
kunnen vrijwilligers worden opgeroepen om 
bijvoorbeeld even de hond uit te laten, de rollator te 
laten repareren of gezellig op visite te komen. Het 
team FLLOERS bedacht de FLLAPP. Dit is een app die 
bijvoorbeeld met een druk op het scherm ZuidZorg 
kan oproepen als een oudere zich bijvoorbeeld in de 
vinger heeft gesneden. Misschien worden de 
vindingen ooit nog eens echt gemaakt!  

Ook lieten ze de zelfgebouwde en geprogrammeerde 
Lego robot een aantal missies uitvoeren. Zo kon de 
robot, die voorzien is van een kleurensensor, uit  
een rij van vier potjes, het enige potje in een  
groene kleur ophalen. Reuze knap gemaakt! Bij het 
ter perse gaan van deze Koers was de uitslag van  
de regiofinale nog niet bekend. 
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Alle Leerlingen van de bovenbouw 
deden mee met ANWB 
fietsverlichtingsactie Lightwise 
 
In dit speciale programma voor basisscholen staat 
een veilige fietsverlichting voor leerlingen centraal. 
Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dat de 
leerlingen met een veilig en goed verlichte fiets naar 
school gaan. Zeker nu de dagen korter worden.  
 
ANWB Lightwise bestond uit een digitaal lespakket 
en een toolkit. Eerst bespraken de leerlingen in een 
speciale les de noodzaak van goede zichtbaarheid in 
het verkeer. Daarna heb ik samen met zo’n 6 andere 
ouders hun fietsen gecontroleerd op 15 belangrijke 
punten. Tijdens deze ochtend waren er ook 
vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland 
afd. Veldhoven aanwezig en Politie Veldhoven. 
 
Na de gang e.d. te hebben versierd, zijn we aan het 
controleren gegaan. Ik zelf heb er voor gezorgd dat 
de leerlingen rustig en in groepjes naar beneden 
gingen. De andere ouders hebben samen met Veilig 
Verkeer Nederland de fietsen gecontroleerd. 
Als eerste is de fiets van Estelle Winthagen 
gecontroleerd en daarmee werd de actie voor 
geopend verklaard. 
 
Dankzij de medewerking van de ouders, VVN en 
Politie, en niet te vergeten de leerlingen zelf, is het 
een geslaagde actie geworden en waren we in een 
paar uurtjes klaar. 
 
Groetjes, 
Marlène Snelders-Linssen 
 
Op de volgende pagina nog een  
aantal verslagen over de actie 
Lightwise van de leerlingen zelf. 
Tevens wat foto’s van de ochtend om 
een kleine impressie te geven over 
het verloop. 

hoi ik ben Estelle en ik heb me opgegeven voor de 
anwb explorers. Toen heb ik gezorgd dat de school 
is uitgeloot voor de lightwise toolkit en toen mocht 
ik het openen en werd mij 
fiets allereerst na gekeken 
heb alles goed ik heb een 
leuke en mooie sticker 
gekregen en dat was het 
wel  
doei xxx 
Estelle 
 
Hoi. 5 november werden 
onze fietsen gecontroleerd. 
En niet alle fietsen werden 
goed gekeurd. De 
standaard, bel, verlichting, 
reflector, achterlicht, stuur 
om te kijken of alles goed was. Mijn fiets werd 
helemaal goed gekeurd en we hebben een hele 
mooie sticker gekregen alleen als alles goed gekeurd 
was. 
Groetjes ghislaine.  
 
We hadden maandag 5 november 2012 onze fietsen 
gecontroleerd. bijna alle fietsen waren goed maar 
sommige waren niet goed .bijvoorbeeld de batterijen 
waren leeg van de lampen ,de banden waren 
leeg ,het zadel was verkeerd bij mij was alles goed 
en ik kan weer voorlopig vooruit .!!!! JORN  
 
Hallo beste lezers van de KOERS VAN OERS Op 
maandag 5 november 2012 moesten we op de fiets 
naar school gaan omdat de ANWB naar onze school 
kwam we moesten onze fiets pakken en door de 
gang van de school lopen toen werd je fiets gekeurd 
die van mij was helemaal goed dus ik heb een goede 
fiets de politie pakte je fiets aan en deed hem van 
het trappetjes aftillen het niet voor de lol want ze 
doen het voor de veiligheid   
GROETJES FLOOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Lightwise! 
Iedereen moet weten wat Lightwise is: licht wijs! 
Dat je dus verstand hebt van het licht op je fiets. 
Daar zijn we allemaal op getest. Iedereen kwam op 
de fiets. Je fiets werd bekeken, hierbij letten ze op: 
reflectie op je banden, je trappers en op de 
achterkant op je fiets. Verder op je voor- en 
achterlicht, je remmen en op hoe goed je zadel en 
stuur vast zaten. En lest best werd er gecontroleerd 
op de bel. Als je één van die dingen niet had of niet 
werkte, werd dat genoteerd en kreeg je dat mee 
naar huis. Dan kun je weer veilig weg.  

Schoolnieuws 

Elke maand hebben we het 
schoolnieuws. Hiermee zetten 
we elke keer 2 of 3 klassen 
van de basisschool een beetje 
in het zonnetje. 
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Zoek de 10 verschillen 

Estelle Winthagen, 
de leerling die onze 

school had 
opgegeven als 

deelnemer van deze 
actie. 

De leerlingen 
kwamen in groepjes 
met hun fietsen de 

gang in. Als ze 
gekeurd waren 

gingen de fietsen 
terug in de stalling 

Als je alles goed had kreeg je een sticker. Zo niet, 
dan niet! (tenzij je maar blijft zeuren….) Maar als 
werd wel duidelijk gemaakt, met een diavoorstelling, 
waarom het zo belangrijk is. We hebben dus weer 
een super veilige school in Oerle. 
By: Denise 
 
Wise fietsenkeuring. Alles ging heel snel en het was 
goed verlopen. Pieter zegt: dat klopt Tim en het was 
ook nog erg leuk mijn fiets was goed gekeurd. Tim: 
de mijne was ook goed gekeurd en meer hebben wij 
eigenlijk niet te vertellen. Dit was het verslag van 
pieter en tim!!!!!!!!! 
 
p.s. zet altijd je ligt aan. 
Nog een stukje over de juffenavond, 
geschreven door twee leerlingen uit 
groep 7 
 
Op vrijdagavond 2 november kwamen we in de 
gymzaal. Daar kregen de juffen een schilderij dat 
door de kinderen gemaakt is. Dat was in het 
overblijflokaal. 
 
De juffen vonden het een leuk schilderij! 
Daarna gingen we naar de klas van groep 8. 
Daar gingen we de film Briefgeheim kijken. 
Het was heel leuk en gezellig, we kregen chips en 
drinken daarna popcorn dat was heel lekker.  
Toen we naar huis gingen kregen we een snoepje. 
 
Van Luc vd Heijden en Thomas Aelberts 
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Kerstballen muizentrapjes 

Je hebt nodig: 
• 1 piepschuim balletje of ander kerstvormpje. 
• Smalle stroken papier in 1 of 2 mooie kleuren. 
• Spelden 
• 1 Lint of touwtje om de bal op te hangen 
 
Maak van de dunne stroken muizentrapjes op deze 
manier. 

 
 
 
 
 
 
 

Prik een muizentrapje aan een kant vast op de bal. 
Draai het muizentrapje om de bal heen en zet er af 
en toe een speld in. 
 
Ga zo door tot de bal vol is. Speldt dan het lint aan 
de bal en je hebt een prachtige kerstbal. 

Je hebt nodig : 
• babyvoedsel potjes 
• Watten 
• gekleurd, rond papier 
• wit papier 
• Stiften 
• Lijm 
• schaar 
 
 
Zo ga je te werk 
Van rond gekleurd papier maak je een (chinees) 
hoedje. Op de punt van het hoedje en ook onderaan 
het hoedje plak je watten.  
Dan plak je het hoedje op de bovenkant van het 
potje. Nu plak je overal watten op het potje, maar 
zo erg ervoor dat er nog een gedeelte vrij blijft voor 
het gezicht van de kerstman.  
De ogen, mond en neus teken je op een stuk wit 
papier, dit knip je uit en plak je op het potje. 
 

 

Kerstman 
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Uitslag kleur/knutselplaat van november 2012;  
“Sinterklaas” 

Koosje,Pavia (papa’s cavia) en Zonnevlekje kregen 
ook iets van zwarte Piet. Hebben zij dan ook een 
schoen gezet Bart? 
 
Bart heeft verder een druk maar gezellig leventje. 
Hij doet aan Judo en demonstreert mij zijn mooie 
pak en laat me 3 worpen zien die hij geleerd heeft. 
De heupworp, de houdgreep en de beenhaal.  
Poe-poe, dat ziet er wel heftig uit Bart, maar het is 
geen gevaarlijke sport legt Bart uit. Hij heeft al de 
gele slip gehaald. Dat betekent dat hij zijn eerste 
examen heeft gedaan en ook heeft hij al 2 

wedstrijden gespeeld. Op vrijdag 
traint hij altijd bij Don, de trainer. 
 
Op dinsdag kun je Bart vinden bij 
de muziekschool. Daar heeft hij 
muziekles. Hij leert noten op het 
klokkenspel en kan ook al 
sinterklaasliedjes zelf spelen. 
Bart laat het me horen. Ik denk 
als zwarte piet het gehoord heeft, 
dat je zeker weer wat in je 
schoen krijgt Bart en je 
huisdieren ook! 
Vorige week was het sinterklaas 
op papa’s werk. Bart is toen naar 
Dippie Doe geweest , waar hij 
heerlijk gespeeld heeft en een 
leuk Lego kado heeft gekregen. 
 
Verder leest Bart elke dag. De 
ene keer flitslezen en de andere 
keer uit het boek. Samen met 
mama oefent hij zo het lezen. En 
elke keer als hij goed zijn best 
heeft gedaan krijgt hij een sticker 
van zijn moeder. Bij 10 stickers 
krijgt hij iets leuks, bv een 

chocoladeletter of een frietje met dubbele snack.  
Zo wordt lezen natuurlijk wel echt een feest lijkt mij. 
Kan ik ook af en toe komen oefenen bij jullie? 
 
Bart laat me ook nog zijn slaapkamer zien helemaal 
boven op zolder. Hij heeft daar een mooie legertent 
en een groot keyboard waar hij al leuke muziek op 
kan spelen. En naast zijn bed hangt een heel erg 
mooie poster. 
Zijn kamer is heel groot en je kunt heel ver weg 
kijken vanuit het grote raam. Echt een stoere 
jongenskamer vind ik. 
 
Ik heb na dit gezellige interview heel veel gehoord 
en gezien van Bart en dus ga ik gauw naar huis om 
dit interview uit te gaan werken. Heel veel plezier 
met je gewonnen prijs Bart en we zijn benieuwd wat 
je gaat uitzoeken in de speelgoedwinkel.  
 
Proficiat Bart en hartelijk dank voor je gezellige 
interview !!! 

De winnaar van de kleurwedstrijd is deze maand 
BART VAN BALEN. 
 
Bart is 7 jaar en woont aan de Nieuwe Kerkstraat 3a. 
Het huis van Bart is lange tijd niet bereikbaar 
geweest voor verkeer, maar nu is er weer volop actie 
in de straat. Bart was erg verrast toen ik aanbelde bij 
zijn huis. Hij wist namelijk nog niet dat hij gewonnen 
had en dus was de verrassing nog groter toen hij het 
hoorde. Hij had een heel mooie kleurplaat ingeleverd. 
Vandaar dat we voor Bart gekozen hebben deze keer. 
 
Bart woont met zijn vader 
Martijn, moeder Selma  
en zus Willemijn dus aan de 
Nieuwe Kerkstraat 3a. Mama 
die kenden we natuurlijk al 
lang omdat zij  
ook bij de redactie van de 
Koers van Oers is. En 
Willemijn, zijn oudere zus, zit 
in groep 5/6. 
 
Bart begint meteen enthousiast 
te vertellen over van alles en ik 
kan het amper bijhouden om 
alles op te schrijven wat hij 
vertelt. Maar ook wil Bart mij 
alles laten zien. Ik zal eens bij 
het begin beginnen. Bart zit bij 
juf Marielle in groep 3/4.  
Hij vindt dit een leuke klas. 
Vooral de pauzes zijn 
supergezellig en hij had ook 
een heel goed rapport. Hij 
speelt graag met Carmen. En 
zal ik eens wat verklappen??? 
Bart gaat met Carmen 
trouwen!!!! Hij vindt haar 
superlief en is al verliefd op haar sinds de 
peuterspeelzaal. Ze is volgens Bart mooi en heeft een 
lieve stem en toen hij haar de eerste keer zag kreeg 
Bart hartjesogen. OOO, dat is wel heel romantisch 
Bart! Bart speelt ook graag met jongens uit zijn klas. 
Sven de Vries en Tom Reuter komen geregeld met 
Bart spelen en hij ook wel eens bij hun. 
 
Dan spelen ze Kirby, een spelletje op de WII of 
gezellig met Playmobile. 
Ondertussen drinken we een kopje thee en dan 
ineens….ontdekken we iets heel geks. In de zak 
taaitaai zit een taaitaai met een hap eruit… Dat kan 
niet waar zijn! Maar heus, het is toch echt zo. En het 
was niet zo dat mama of Bart er stiekem iets vanaf 
hadden gesnoept, want de zak was nog  dicht. We 
denken nu dat de zwarte Piet die deze zak heeft 
ingepakt, zich niet helemaal heeft kunnen beheersen. 
Hahaha…dat was wel grappig vond Bart. 
 
Hij heeft zijn schoen al een paar keer gezet en zelfs 
de huisdieren van Bart hebben hun schoen mogen 
zetten. De hond Jippie, de 4 cavia’s Kuifje, 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 31 december 2012 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 2012’ en druk de pagina af. 
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer  

voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 

Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 

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

publicatiebord@koersvanoers.nl 

De volgende kopijdatum is 
31 december 2012 

December  

12 KVO: Kerststukjes maken, om 19.30 uur 
in d’Ouw School 

16 Chant’Oers: concert in Maxima Medisch 
Centrum 

17 KVB: Kerstviering 

19 Opening dorpsplein/Kerstmarkt/
kerstconcert Harmonie St. Cecilia om 
18.00 uur 

19 KVO: Kerstviering, om 19.30 uur in  
d’Ouw School 

21 Ophalen plastic afval + groene kliko 

22 Ophalen oud papier 

23 t/m 1 jan KOM: Kunst om de Molen 

28 t/m 30 SHO: fototentoonstelling van bruidsparen 
in d'Ouw School.  
Witte nog? Toen ze trouwden... 
vrijdag  : 14.00 tot 20.00 uur. 
zaterdag  : 10.00 tot 18.00 uur. 
zondag  : 10.00 tot 18.00 uur. 

25 t/m 1 jan Dwaaltuin: Kerst-nieuwjaarsandeling 

24  Chant Oers: Kerstconcert Eindhoven 
Airport 

2013 
Januari 
3 TCO: Activiteitenmiddag 
13 St. Jeugdbelangen: Snerttocht 
18 VerVe Vertelfestijn; aula van het 

Sondervick College, Knegselseweg 30 
19 Nieuwjaarsbijeenkomst + uitreiking 

Rabovereningingsprijs in d'Ouw School 
20 TCO: Dagje in de sneeuw 
  
Februari  
9 t/m 12 Carnaval 
15 TCO: Voorjaarsactiviteit 
  
Maart  
22 TCO: Info-avond Braderie 
  
April  
7 TCO: Braderie 
  
Mei  
  
Juni  
7 + 8 Boergondisch Oers 
22+23 TCO: Tieners4Tieners 
  
Juli  
28 t/m  
9 aug 

Vakantieprogramma 

  
Augustus  
8 t/m 11 TCO: Bivak 
24 TCO: Afsluitingsfeest 

2012 

Met ingang van woensdag 21 november: 
Koffie drinken met de Wijkzuster 

Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  
in Dorpscentrum d’Ouw School. 




