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Zonnebloem Activiteiten

Enkele activiteiten van de
Zonnebloem Oerle.
De laatste maanden heeft de Zonnebloem nog
enkele leuke activiteiten gehad.
In mei hadden we de bedevaart naar
Meerveldhoven, daarna werd er nog nagebuurt bij
Oersgezellig. Hier hoorde natuurlijk hun heerlijke
appeltaart met ijs en slagroom bij!
In juni zijn we naar de Heilige Eik in Oirschot
geweest. Er werd genoten van de mooie omgeving
en koffie en cake. Deze ochtend werd afgesloten
met een heerlijke lunch bij de Kemphaan in
Middelbeers. De zelfgemaakte soepen, belegde
broodjes en een verrassend dessert met ijs, mousse
en vruchten ging er goed in.
Tijdens de vakantie periode kregen alle gasten een
zonnebloem, om iedereen een fijne zomer toe te
wensen.
September is de maand van de Ziekendag. Deze
zondag werd ook door veel gasten bezocht.
De boottocht door de Biesbosch was in oktober.
Deze activiteit is voor alle gasten uit de regio. Van
Reusel tot Zeelst en alle afdelingen die daar tussen
zitten.
Deze tocht was ook erg geslaagd. Enkele gasten uit
Oerle hebben ook deel genomen aan deze activiteit.
Begin november is er een gezamelijke activiteit met
de afd. Zonderwijk/'t Look geweest. Het was een
muzikale middag met de Grensmuzikanten uit
Reusel. Er werd uit volle borst meegezongen en ook
gelachen om anekdotes, die vertelt werden in het
Reusels dialect.
We sluiten dit jaar af met een kerstviering, samen
met de KBO en SNL.
Zonnebloem, afdeling Oerle
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Redactie
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy,
Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,
Annie van der Velden - van Vlerken,
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel,
Janine Zwerink- Nijlunsing.
De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten,
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder
voorafgaande toestemming van de inzender.
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.
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Binnenkanten van de kaft:
Voorzijde: activiteiten Zonnebloem
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Druk & technische realisatie

de Run 5429
Postbus 407
5500 AK Veldhoven

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

T. 040 - 206 94 95
F. 040 - 206 55 20
E. info@reprof.nl

Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ).
Op de volgende plaatsen ligt de koers:
bij de Rabobank in Oerle en in Dorpscentrum d’Ouw School.
Stichting Koers van Oers
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen;
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle.
Kopij aanleveren
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd).

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen) ( 112
Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253 33 33
Klachtenlijn v.d. gemeente:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258 44 44
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Fijne feestdagen

Bedankje
Stichting

De redactie van de Koers van Oers wenst u fijne
Kerstdagen en een heel mooi
TCO wil alle ouders, oudtieners, oud-bestuursleden en
andere behulpzame Oerlenaren
die geholpen hebben,
bedanken. Mede door hun hulp
was de spooktocht weer een
succes!

Gevonden
Tijdens onze wandeling in de middagpauze, hebben
wij een gouden oorbel (ring) met
steentjes gevonden in de Beijer. Deze
is af te halen bij de Rabobank in
Oerle.

Gedichtje
Dit is een vers/gedichtje wat al erg oud is.
Dhr. Geert vd Berk van Zandoerle heeft het van zijn
moeder. Geert is deze maand 90 jaar geworden.
De eerste 10 jaren waren de kinderjaren,
20 begon men reeds te paren,
30 moet je zijn getrouwd,
40 ben je rijkelijk oud,
50 begint het al te zakken,
60 komen de ongemakken,
70 snijdt het leven af,
80 daalt men neer in het graf,
90 kan men ook nog leven,
En 100 wordt zelden uitgegeven.

Kerststal Zandoerle
Ommetje Kerststal
Zandoerle
Vanaf 14 december staat de
kerststal weer te schitteren op
het Gement van Zandoerle.
De komende tijd hebben we het
weer druk met het organiseren
van van alles.
Dan is het fijn om eens even de tijd te nemen om
gezellig een ronde te lopen, een ommetje te maken.
Maar waar naar toe is vaak de vraag?
Welnu, onze kerststal op Zandoers is een prima
doel.
Er is ook de mogelijkheid om even een kaarsje aan
te steken en stil te staan bij een dierbare.
Dit kan een mooi rustpunt in de dag zijn.
De kerststal is open van zondag 14 december t/m
dinsdag 6 januari, alle dagen van 9.00 tot 21.00
uur.
Wij wensen iedereen fijne dagen en een goed
uiteinde.
Bestuur Buurtvereniging Zandoerle.

Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via:
Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven
Telefoon: 040 - 254 36 36
Fax:
040 - 253 91 32
email: info@vankasteren.nl
internet: http://www.vankasteren.nl
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1ste prijs!

1e prijs voor Harmonie
Op 30 november was er in De Schalm weer een
muziekwedstrijd die 18 muziekverenigingen uit
geheel Nederland naar Veldhoven deed trekken, om
daar mee te doen aan het muziekconcours van de
BBM (Brabantse Bond muziekverenigingen). Ook
Harmonie Sint Cecilia had zich ingeschreven en de
laatste 6 maanden stonden geheel in het teken van
deze muziekwedstrijd. In deze wedstrijd moet een
muziekvereniging een verplicht en een vrijekeus
muziekstuk spelen.
Daar mag ook nog een inspeelwerk aan worden
toegevoegd. Deze muziekwerken worden door een
zeer vakkundige jury beoordeeld en voorzien van
een opgeteld puntencijfer.

Oerlenaar van het jaar 2014

Sedert enkele jaren wordt er een verkiezing
gehouden van de Oerlenaar van het jaar. Deze
persoon werd in het verleden gekozen door de
leden van de werkgroep OWWO. Deze taak
werd in 2013 overgenomen door de toen
opgerichte DorpsVereniging Oerle.
De verkiezing gebeurde dus geheel intern onder
uiterste geheimhouding binnen de werkgroep cq. het
bestuur. Dit jaar willen we het echter ANDERS
aanpakken.
Daar het bestuur van Dorpsvereniging Oerle niet alle
inwoners van Oerle kent, die in de afgelopen jaren
op vrijwilligersgebied van betekenis zijn geweest
voor de Oerse gemeenschap, heeft zij gemeend alle
inwoners van Oerle, ouder dan 12 jaar in de
gelegenheid te moeten stellen iemand naar voren te
brengen.
Deze nominatie dient vergezeld te gaan van naam
en adres van de aangever en van de genomineerde.
Daarnaast natuurlijk een uitgebreide omschrijving
van zijn of haar activiteiten en de argumentatie
waarom zij of hij daarvoor in aanmerking zou
komen.

De muziekkorpsen strijden niet tegen elkaar, maar
moeten met hun muziekwerken een bepaald
puntenaantal halen om in een 1e, 2e of 3e
prijzenuitslag te komen. Oerle begon met “A Festive
Overture”, gevolgd door “Intermezzo” en “Liberty”.
Deze muziekstukken werden in een zeer warme en
volle De Schalm prima uitgevoerd en dat resulteerde
in een 1e prijs voor Oers. Vanaf 80 punten en hoger
heb je een 1e prijs verdiend en Sint Cecilia wist
maar liefst 83.75 punten bij elkaar te blazen. Onder
leiding van dirigent Johan Smeulders wist de
harmonie deze prestatie waar te maken en dat was
reden voor een feest later op de avond.

Uit deze aanmeldingen en mogelijke eigen
kandidaten kiest het bestuur van DorpsVereniging
Oerle “De Oerlenaar van het jaar” 2014. Dit wordt
bekend gemaakt op de bijeenkomst van 10 januari
2015, waar ook de Rabobank Verenigingsprijs 2014
wordt uitgereikt.
Deze aanmeldingen kunnen in een gesloten
enveloppe afgeleverd worden bij de secretaris van
DorpsVereniging Oerle, Welle 32 te Oerle
vóór 31 december 2014.

Proost!
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Zaterdag 20 december:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor R.
Franken
Woensdag 24 december: Kerstavond
19.00 uur: Eucharistieviering met pater S. Malaka
(The Unity)
21.00 uur: Eucharistieviering met pater S. Malaka
(Convocamus)
Donderdag 25 december: Kerstmis
09.30 uur: Eucharistieviering
met pastoor R. Franken (Convocamus)
Zaterdag 27 december:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn
Woensdag 31 december: Oudjaar
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn
Zaterdag 3 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn (Convocamus)
Zaterdag 10 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastoor R. Franken
Zaterdag 17 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn

Pater Malaka naar India
Pater Malaka vertrekt op 27 december naar zijn
geboorteland India voor een bezoek aan zijn familie
en aan de missiecongregatie waar hij lid van is. Hij
zal ook enkele projecten bezoeken met het geld dat
ook u hem reeds geschonken heeft of alsnog wilt
meegeven. Op 8 februari verwachten wij hem weer
terug.
St. Pastoor Vekemansfonds
Op 24 december is het 12 jaar geleden dat pastoor
Vekemans is overleden. De collecte van de
kerstavondviering om 19.00 uur in de St. Jan de
Doper- en H. Caeciliakerk is voor zijn stichting
bestemd.
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Emeritaat pastor van Doorn
Pastor Jos van Doorn heeft onlangs besloten om op
1 januari a.s. met emeritaat te gaan. Het bisdom
heeft hiermee ingestemd.
Pastor van Doorn heeft inmiddels ruim de pensioen
gerechtigde leeftijd bereikt en dit feit en zijn
gezondheid zijn redenen die hem dit besluit hebben
moeten laten nemen. Het is voor hem geen
gemakkelijke beslissing geweest en hij heeft er
geruime tijd mee geworsteld.
Na 1 januari zal hij in de parochie blijven assisteren
in de weekendvieringen, bij uitvaarten en bij enkele
andere activiteiten waarbij zijn assistentie gevraagd
is of wordt. Zijn emeritaat betekent wel dat hij geen
pastorale verantwoordelijkheden meer heeft in onze
parochie.
Wij respecteren zijn besluit en wensen hem nog vele
goede jaren toe in onze parochie.
Pastor Wim Jenniskens
Als het ziekenhuis zich aan de planning houdt, zal op
29 januari bij pastor Wim Jenniskens de eerder
ingebrachte heup worden verwijderd en een nieuwe
heup worden ingebracht. Hij zal daardoor een paar
maanden uit de ‘running’ zijn. We wensen hem veel
sterkte met de operatie en zijn herstel.
Pr. Willem Alexanderband + Hajim
Op zondag 14 december van 14.00 – 16.00 uur is
het kerstconcert van de Pr. Willem Alexanderband
samen met het koor Hajim van Bert Alessie. Wees
welkom om deze enthousiaste muzikanten te
beluisteren en aan te moedigen.
Harmonie St. Cecilia + Chant’Oers
Op zondag 21 december is om 14.30 uur het
jaarlijkse kerstconcert van de harmonie samen met
Chant’Oers weer in de kerk gepland. Velen raken
door deze fantastische klanken vast in de kerstsfeer.
Het klinkt prima in onze kerk!
Folders over uitvaart + parochiegids
Achter in de kerk liggen folders met informatie over
uitvaarten.
Binnenkort is ook de eerste parochiegids van
Christus Koning uit. Ook deze boekjes liggen achter
in de kerk of zijn beschikbaar via de kerkwijkcentra.
Dinsdag = Eucharistieviering
Elke dinsdagmorgen is er om 9.00 uur een
eucharistieviering. In de koude maanden wordt
uitgeweken naar de sacristie. Na afloop is er koffie
in het kerkwijkcentrum/sacristie. Bij een uitvaart op
die dag gaat wél de Eucharistieviering door, maar is
het kerkwijkcentrum gesloten!!
Mededelingenblad
Achter in de kerk vindt u vanaf iedere 1e zaterdag
van de maand het Mededelingenblad met de
misintenties en overige informatie. U kunt dit ook
aanvragen via
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl
Kijk ook eens op de website van de parochie:
www.christuskoningveldhoven.nl

Parochieberichten:
Gedoopt:
Tessa van Baren

Restauratie kerk
Restauratie St. Jan de Doperkerk

Overleden:
† Peter Eliëns
Pastores:
Pastoor R. Franken, Kapelstraat Zuid 18
(040 – 303 07 60
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,
( 040 - 78 78 923
Pater S.R. Malaka, Oude Kerkstraat 3,
( 040 – 205 13 50
KerkWijkCentrum: in de sacristie:
op dinsdag van 9.30 – 12.00 uur. gesloten tijdens uitvaart!
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA, (040 – 205 12 02
(tijdens openingsuren)Iedere dinsdagochtend om
9.00 uur Eucharistieviering.
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl
Melding van bediening of overlijden:
06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties:
Misintenties kunnen met naam + datum en
afzender in een gesloten envelop worden
doorgegeven bij Martien van Bree, A.P. de
Bontstraat 34, 5507 NT, (040 – 205 24 80 of op
dinsdagochtend bij het kerkwijkcentrum.
Nieuwe parochianen:
kunnen zich melden via het kerkwijkcentrum, per
mail (zie boven) of bij Mia van den Wildenberg,
St. Janstraat 21a, 040 – 205 25 47.

Als eigenaar van een
rijksmonument is de
parochie verplicht om
zijn/haar kerkgebouw
goed te onderhouden en
jaarlijks maakt
Monumentenwacht een
rapport op van de staat
van het gebouw. Al
enkele jaren staat het voegwerk van de kerk als
“slecht” te boek, dus deze klus staat nu op de
urgentielijst. Vooral de zuid- en westkant van de
kerk hebben zeer veel te lijden van de
weersinvloeden en op enkele plaatsen is het
voegwerk totaal verdwenen. Lekkages, al of niet
zichtbaar, zijn dan het gevolg en dan wordt de
schade alleen maar groter.
Aangezien er nog subsidiegeld
bij het Nationaal
Restauratiefonds voor de
St. Jan de Doper gereserveerd
staat, gaan de werkzaamheden
binnenkort van start. U weet
dus waarom er weer eens
steigers rond de kerk staan,
gewoon om ons erfgoed in stand
te houden!

Website: http://www.christuskoningveldhoven.nl

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Herverkaveling Wintelre-Oerle
Eigendomsoverdracht herverkaveling
Wintelre-Oerle een feit
Eerste akte in Brabant gepasseerd onder Wet
inrichting landelijk gebied
Op donderdagavond 20 november vond in ’t
Dorpsgenot in Veldhoven de eigendomsoverdracht voor de wettelijke herverkaveling
Wintelre-Oerle plaats. Een bijzonder moment
omdat de grondeigenaren in Wintelre-Oerle na
de inschrijving van de akte bij het Kadaster op
vrijdag 21 november formeel eigenaar zijn van
hun nieuwe percelen. De aktepassering in
Wintelre-Oerle is de eerste aktepassering die
in Brabant plaatsvindt onder de Wet inrichting
landelijk gebied (Wilg). Gedeputeerde Yves de
Boer, Marc van de Ven en Will de Laat
ondertekenden de akte onder toeziend oog van
notaris Van Loon. Yves de Boer deed dit
namens de commissaris van de Koning, Marc
van de Ven namens de secretaris van
Gedeputeerde Staten en Will de Laat als
voorzitter van de bestuurscommissie WintelreOerle.
Yves de Boer, gedeputeerde van de provincie NoordBrabant complimenteerde de bestuurscommissie en
de streek met het behaalde resultaat. “Ik ben trots
op dit resultaat. Een resultaat dat te danken is aan
het vele werk dat de bestuurscommissie en alle
medewerkers de afgelopen jaren verzet hebben en
de enorme energie die in deze streek zit.”
Ook Wil Maas, voorzitter van de ZLTO is te spreken
over de herverkaveling Wintelre-Oerle:
“De herverkaveling in Wintelre-Oerle is over het
algemeen goed verlopen. Grond is echter emotie
voor een boer. Dat betekent dat je het dus nooit
voor 100 procent goed kunt doen.”
De herverkaveling Wintelre-Oerle valt onder de Wet
inrichting landelijk gebied (Wilg). Met deze wet
kunnen herverkavelingen sneller worden doorlopen
dan onder de oude landinrichtingswet. Omdat de
herverkaveling Wintelre-Oerle onder de Wilg valt,
zijn voor de eigendomsoverdracht geen
handtekeningen van individuele eigenaren en
pachters nodig. De ondertekende ruilakte wordt
vrijdag 21 november ingeschreven bij het Kadaster.
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Vanaf dat moment zijn de betrokken grondeigenaren
in Wintelre-Oerle juridisch eigenaar van de nieuwe
kavels. Omdat de wettelijke landbouwregels lopen
van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar,
vindt de feitelijke overdracht van de kavels formeel
pas plaats op 1 januari 2015. Op dat moment
krijgen de nieuwe eigenaren de percelen
daadwerkelijk in gebruik. Alle eigenaren krijgen een
kadastrale kennisgeving toegestuurd.
Goed voor boer, natuur en landschap
De afgelopen jaren werkten vertegenwoordigers van
landbouw, natuur, gemeenten, waterschap, Dienst
Landelijk Gebied, Kadaster en provincie intensief
samen om de herverkaveling in Wintelre-Oerle te
realiseren. Met de herverkaveling ondergaat het
ruim 1400 hectare grote gebied tussen Eersel en
Veldhoven de nodige veranderingen. De herverkaveling zorgt ervoor dat de cultuur-historische
karakteristieken van het kleinschalige kampenlandschap in Wintelre-Oerle worden behouden en
versterkt. Ook wordt met de herverkaveling de
natte ecologische verbindingszone De Bruggenrijt
gerealiseerd. Tegelijkertijd vermindert het aantal
kadastrale percelen in het gebied van 1.384 naar
1.008 percelen. Daarmee krijgen boeren grotere
percelen, die waar mogelijk dichter bij huis liggen.
Dit maakt het bewerken van het land makkelijker.
Bovendien verminderen hierdoor de verkeersbewegingen over landbouwwegen, waardoor de
verkeersveiligheid in het gebied verbetert. De
werkzaamheden in het veld zijn zoals het er nu uit
ziet eind 2015 gereed.

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)

Bijencentrum vordert
Aanleg bijencentrum aan de Berkt
vordert gestaag.
In het aprilnummer van de Koers hebben we al
iets verteld over de plannen van de
Veldhovense bijenhouders voor een
bijencentrum aan de Berkt. Het is onze
bedoeling om daar een insectenvriendelijke
tuin aan te leggen met veel bloeiende planten
en bomen met in de tuin een lange
overkapping waaronder bijenkasten staan (de
bijenhal) en een ontvangst- en educatieruimte,
‘het Raethuis’.
Het terrein aan de Berkt heeft veel mogelijkheden
en het is goed bereikbaar. Het ligt aan de rand van
de woonwijk waar veel voedsel te vinden is voor de
bijen, veel meer dan bijvoorbeeld op het platteland.
Honingbijen hebben een actieradius van 3 km en
kunnen dus vanaf de Berkt praktisch heel Veldhoven
bevliegen, daar bloemen bezoeken in tuinen en
parken en zo ook bij dragen aan de bestuiving van
die planten. In dit centrum willen wij bezoekers
ontvangen en vertellen over de bijen en hoe
belangrijk bijen zijn. De bijentuin zal overdag vrij
toegankelijk zijn voor bezoekers. Alleen de bijenhal
met daarvoor een vijver wordt afgeschermd en is
uitsluitend samen met een imker te bezoeken. De
vereniging hoopt dat de bijentuin de mensen uit de
wijken aanspreekt en dat wijkbewoners betrokken
willen worden bij aanleg en onderhoud van deze
tuin.

‘Raethuis’ gaan vormen. We zijn nu bezig om het
gebouwtje aan te sluiten op nutsvoorzieningen en
deze winter hopen we het gebouw verder in te
richten. Voorin komt de entree met twee toiletten,
dan de grote ontvangstruimte en in de laatste unit
de keuken met ruimte om honing te slingeren.
Dan de tuin: Het gele zand van de paardrij-bakken
is verwijderd
en vervangen
door zwarte
aarde en het te
grote
parkeerterrein
is kleiner
gemaakt, met
dank aan de
Groenengroep
en de Crom
grondwerken.
Dit najaar nog willen we de 20 bomen en
5 hoogstam fruitbomen planten die we gekregen
hebben via Het Brabants Landschap en langs de
randen van het terrein komt een singelrand van
bosplantsoen.
De verdere aanleg van de tuin start komend
voorjaar en is een kwestie van lange adem. Dit
omdat het veel werk is en omdat onze financiële
middelen uitgeput beginnen te raken. We hopen dan
ook op bijdragen in geld en natura van
geïnteresseerden, particulieren en bedrijven en op
vrijwilligers die ons willen helpen.
Voor meer informatie: W. van Erk
(wvanerk@onsbrabantnet.nl) en op
http://veldhoven.bijenhouders.nl

Hoe ver zijn we nu?
Achter op het terrein is de
20 m lange bijenhal duidelijk zichtbaar. Op de
zijwanden na is de bijenhal praktisch klaar. Er voor
ligt sinds kort een grote vijver met een
moerasgedeelte. Daar kunnen de bijen water halen
wat ze bijvoorbeeld nodig hebben voor de koeling in
de bijenkast in de zomer. En in het moerasdeel
kunnen we laten zien welke water- en
moerasplanten interessant zijn voor bijen. De aanleg
van de vijver is mogelijk gemaakt door een bijdrage
van de Nationale Postcodeloterij. Naast de bijenhal
staan vier geschakelde bouwunits die samen het
(tijdelijke) ontvangst en educatiecentrum, het
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Interview: Daniëlle Schippers

Als het frame er af is,
ben je er nog lang niet’
Op de omslag van een boekje staat een meisje,
op de rug gezien, met haar handen stevig in de
zij. Vastberaden om een moeilijke periode het
hoofd te gaan bieden. In het boekje ‘Breken,
opstaan & doorgaan’ beschrijft Daniëlle
Schippers (15) haar revalidatieproces na een
beenverlenging.
Door Ad Adriaans
Daniëlle, die in
3 mavo zit op het
Sondervick College,
is geboren met het
Bloch-Sulzberger
syndroom. Het
syndroom is vrij
zeldzaam en werd na
een week of drie in
het ziekenhuis
vastgesteld bij
Daniëlle. Haar
gezichtsvermogen is
15% en de linkerkant
van haar lichaam is
iets minder
ontwikkeld. “Tijdens
mijn kinderjaren
merkten we dat mijn
linkerbeen
achterbleef in de groei. Tot mijn zevende jaar heb ik
een spalk gehad”, vertelt Daniëlle. In de klas zit ze
vooraan, en als enige heeft ze er de beschikking
over een iPad waarop haar schoolboeken staan. Als
ze iemand tegen komt heeft ze niet altijd in de
gaten wie het is. “Als iemand mij onderweg groet,
dan groet ik terug. Vaak herken ik dan aan de stem
wel wie het is.”
Onpaar schoenen
Doordat het linkerbeen achterbleef in de groei heeft
ze ook verschillende schoenmaten. Links maat 36 en
rechts maat 38. Jarenlang droeg Daniëlle dan ook
een zogenaamd onpaar schoenen. Een paar
schoenen van hetzelfde model, maar met twee
verschillende maten. “Een onpaar schoenen loopt tot
maat 36. Ik draag tegenwoordig schoenen in
dezelfde maat waarbij de ene wat losser, en de
andere wat vaster om de voet zit. Ik ga altijd naar
een vaste schoenwinkel waar ze een enorme keus
hebben.”
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Groeischijven
Op tienjarige leeftijd was haar linkerbeen zes
centimeter korter dan haar rechterbeen. Met
schroeven werden de groeischijven in het
rechterbeen stilgezet. Na een jaar bleek het been
scheef te groeien en moesten de schroeven worden
verwijderd. “Omdat het lengteverschil kleiner was
geworden, wilden we het in 2012 opnieuw doen.
Maar toen bleek dat de groeischijven gesloten waren
en dus mijn rechterbeen was volgroeid.”
Pijnlijk
Een verlenging van het linkerbeen bleek de enige
optie. Op 22 juli 2013 werden haar linker kuit- en
scheenbeen gebroken en voorzien van een frame.
Daniëlle besloot een dagboek te gaan bijhouden.
“Schrijven vond ik sowieso leuk en ik vond het leuk
om alles te gaan bijhouden om er later nog een keer
een boekje over te schrijven. Inspiratie had ik niet
nodig, er gebeurde vanaf toen zo veel.” Gedurende
32 dagen moest haar moeder dagelijks het frame
ontsmetten, de wondjes verzorgen en het bot met
een sleutel een millimeter uit elkaar draaien. “Ik was
gewaarschuwd dat het pijnlijk zou worden. Na ruim
drie weken begon dat, doordat er spanning op de
huid en spieren kwam te staan. Overdag ging het
wel, maar ’s nachts had ik er het meest last van.”
‘Een goede ligging met frame om je been heeft tijd
nodig’, schrijft ze daarover in haar boekje. Nadat het
been 3,2 centimeter langer was geworden mocht het
frame eraf. “Toen ik dat eind augustus hoorde kon ik
van blijdschap wel een gat in de lucht springen,
maar dat kon ik natuurlijk niet.”
Moeilijke periode
Ondertussen miste ze steeds meer het fietsen,
trampoline springen en broeken kopen. Er volgde
een moeilijke periode met een rolstoel, krukken,
ontstekingen, antibioticakuren die niet aansloegen,
fysiotherapie en de onvermijdelijke dips. “Dipjes
horen er ook bij. Als het frame er af is kom je er
achter dat je er nog lang niet bent.” Om dipjes
zoveel mogelijk te voorkomen stelde Daniëlle zich
steeds doelen om naartoe te werken. De tijd gaat
dan ook wat sneller, heeft ze ervaren. Doelen waren
onder meer de eerste schooldag, Oerle kermis en in
oktober zonder krukken op vakantie gaan. Op 10
augustus 2013 kon ze voor het eerst met frame de
trap op zonder hulp. “Dat voelde echt als een
overwinning.” Zes weken later had ze even genoeg
van het met rolstoel en krukken naar school gaan.

Regio De Kempen
06 - 2184 8165

DE MOBIELE FIETSENMAKER
VOOR
FIETSACCU-SERVICE
TESTEN e/o REVISEREN

VOOR
FIETS-OMBOUW
NAAR ELEKTRISCH

VOOR
Service en onderhoud van
rollators, rolstoelen,
gewone en elektrische fietsen

VOOR
bij u aan huis of op het werk.
u hoeft geen lid te zijn.

BERT VAN EETEN
06 - 2184 8165
bertvaneeten.fietsned@gmail.com

In het boekje schrijft ze: ‘Serieus nieuw been, ik heb
morgen negen weken aan jou gegeven. Help mij dan
ook om het leven van vijf maanden geleden weer
gewoon te kunnen doen, maar dan met een langer
en beter linkerbeen.’ Niet blij was ze ook met de
ontstekingen die al snel na de operatie optraden.
Vanaf augustus 2013 tot maart 2014 kreeg de
pechvogel een tiental antibioticakuren voorgeschreven. Daarbij waren er ook nog eens die niet
aansloegen. Fysiotherapie, die ze nog steeds een
keer per week heeft, was uiteraard ook nodig. “Mijn
houding moest ook veranderen. Ik stond altijd
scheef omdat het linkerbeen korter was. Als mijn
fysiotherapeute mij recht zette, had ik het idee dat
ik scheef gezet werd. Dat noemde ik de paspophouding. Later werd dat gevoel steeds minder.”
Kleurrijke overwinning
Dit jaar ontstond het idee om mee te gaan doen aan
de Colored up run in Soerendonk. “In Eindhoven was
eerder de Rainbow run. Daaraan deden vriendinnen
van mij mee. Toen ik de foto’s zag, wilde ik zoiets
ook wel eens doen. Via-via hoorden we van de
Colored up run in Soerendonk. Mijn fysiotherapeute
vond het een goed idee. Zeven weken hebben we
ervoor geoefend door samen te wandelen. Zelf
oefende ik tussendoor ook extra.”

Inmiddels heeft Daniëlle haar dagboekteksten,
e-mails, whatsapp-berichten en Facebook-statussen
verzameld in een boekje. Via Facebook maakte ze
dit bekend. “Daar heb ik heel veel reacties op
gehad. Ook op school vonden ze het supercool.” Het
boekje is te koop voor vijf euro bij het VVVagentschap in gasterij ’t Dorpsgenot. Daniëlle
schenkt hiervan de helft aan een goed doel,
namelijk BIG Challenge, de veehouderij tegen
kanker.

Dit jaar op 24 augustus boekte ze een kleurrijke
overwinning door de Colored Up run in Soerendonk
te voltooien. Samen met haar fysiotherapeut en
haar nichtje vijf kilometer wandelen, en dat voor het
eerst zonder dat iemand haar bij de hand nam. Het
volgende doel is al gesteld. “Het zou heel gaaf zijn
om de volgende keer deze afstand te rennen.”
De moeite waard

Heeft Daniëlle tot besluit nog een tip voor mensen
die ook een beenverlenging moeten ondergaan?
“Het is een lange, pijnlijke weg. Maar hou in je
achterhoofd dat het een keer voorbij is en dat je er
zeker profijt van hebt. Het is zeker de moeite
waard.”
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Crypto Oers, puzzel 14

1
2
3
4

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen,etc beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden de
naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans !
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.

oplossing van Crypto 13 was:
AaD
VeEnvliet
Jo
ViOlen
Natuur
ZorGcentrum

Familienaam: De Jong
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Jo ten Have, Fam. vd Boomen, Mieke v. Campen,
Lotte v. Kuijk, Fam. Hospel, Gerrie vd Mierden.

5
6
7
8
9
10
1.

Rolprent vanaf 19.30 uur, elke maand
georganiseerd door de KBO (9)
2. Deze kerkelijke gemeente is anders een
operahic (8)
3. Op 20 december mee mekoar dur Oers lopen
(14)
4. Komt dit Oerse timmer- en montagebedrijf uit
een wijk in Eindhoven? (3,6)
5. Geeft hij de pijp aan de voorzitter van
buurtvereniging De Berkt? (7)
6. Deze kinderopvang is de winnaar (6,3)
7. Jonge kinderen verenigen zich in de blokhut
(9,4)
8. Deze zorgboerderij klinkt als een niet dikke
dorpse aanlegplaats voor schepen (2,5,4)
9. van Groen en Keurig of van Gilia (4)
10. Oude of Nieuwe Domweg (10)

Succes met de crypto!
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Overpeinzingen

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18

Kerstkaarten.
Dit jaar stuur ik geen kerst en/of nieuwjaarskaarten.
Ik weet dat ik hierdoor misschien dit jaar en in de
toekomst zelf minder kerst- en nieuwjaarskaarten
zal gaan krijgen, maar dat is van minder belang.
Mijn vrienden zullen zeker begrip op kunnen
brengen voor de reden waarom, wanneer zij deze
overpeinzing gelezen hebben.

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

De reden waarom ik geen kaarten stuur is natuurlijk
niet dat ik al mijn vrienden en familieleden een fijne
kerst en nieuwjaar misgun hoor.
Integendeel … ik wens ze alle goeds en zelfs meer
dan dat.
Maar weet je ik wens dat niet alleen mijn
familieleden en vrienden maar eigenlijk alle mensen
van goede wil over heel de wereld.
En dat is nu net de reden waarom ik geen kerst en/
of nieuwjaarskaarten stuur.
Heel de wereld kan ik dat moeilijk sturen hè. Wat ik
wel kan doen is om het mensen die het echt heel
moeilijk hebben een beetje te steunen. En dat doe ik
dan in de vorm van een gift van het uitgespaarde
geld van kerst- en nieuwjaarskaarten.
Ik heb een prachtig doel gevonden in de vorm van
de organisatie HELP US NOW.
Deze organisatie van vrijwilligers werkt in de
Filipijnen met de armste van de armste kinderen,
die sinds de laatste natuurrampen aan hun lot zijn
overgelaten door het verlies van ouders, huis en alle
bezittingen.
Kinderen, die dikwijls een nog jonger broertje of
zusje moeten onderhouden en maar al te vaak zijn
overgeleverd aan mensen met minder goede
bedoelingen.

De vrijwilligers van www.helpusnow.nl zoeken deze
kinderen op, halen ze van de straat beschermen hen
en geven hen onderdak, eten en proberen tevens er
voor te zorgen dat ook deze kinderen daarna door
scholing aan een betere toekomst kunnen werken.
Daarom vind IK het belangrijk om deze
hardwerkende vrijwilligers te steunen in hun goede
werk en gaat dus het geld dat ik uitspaar door geen
kerst- en nieuwjaarskaarten te sturen naar HELP US
NOW, omdat ik zeker weet dat daar mijn geld
besteed zal worden op een manier waardoor de
kinderen in de Filipijnen een fijnere kerst en
nieuwjaar zullen krijgen en daarna een leefbaarder
leven en een kans op een betere toekomst.
Dus lieve bekenden en vrienden wees niet boos of
teleurgesteld wanneer er van mij dit jaar geen
kerstwens in de bus ligt, maar weet dat dankzij dat
feit een aantal Filipijnse kinderen misschien een heel
fijn kerstfeest mogen vieren in een veilig thuis en
zonder lege maag.
Neem desnoods een kijkje op de website van HELP
US NOW www.helpusnow.nl en kijk zelf wat deze
organisatie inhoudt.
Thea.

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Rabo Verenigingsprijs 2014

Het is een maatschappelijke tendens dat het
steeds moeilijker wordt om aan vrijwilligers te
komen. Toch zetten verenigingen, stichtingen
en organisaties ondanks dit tekort nog steeds
veel verenigingsactiviteiten op.
Om onze blijk van waardering te uiten heeft
Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de
Rabobank Verenigingsprijs in het leven
geroepen.
De prijzen
De prijs gaat naar een stichting, vereniging of
comité die zich bijzonder heeft ingezet voor de
lokale samenleving. Er is een 1e prijs van € 750,voor Oerle en een 1e prijs van € 750,- voor
Wintelre. Aanvullend hierop wordt in beide
gemeenschappen een 2e en 3e prijs toegekend van
respectievelijk € 400,- en € 200,-.
Nominaties
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden of derden
kunnen een vereniging, stichting of comité
aandragen om in aanmerking te komen voor deze
prijs. De beoordeling van de nominaties berust bij
een door het bestuur van de toenmalige Rabobank
Oerle-Wintelre benoemde autonome jury, die
vervolgens de directie van de Rabobank zal
adviseren.
Voor Oerle is dat de DorpsVereniging Oerle.
Indien een van de juryleden op een of andere wijze
betrokken is bij een voorgedragen stichting,
vereniging of comité zal deze persoon bij de
beoordeling van het betreffende project de grootst
mogelijke terughoudendheid betrachten.
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn:
De stichting, vereniging of comité is in het
werkgebied van de bank gevestigd.

·
·
·
·

·

De stichting, vereniging of comité heeft zich
bijzonder ingezet voor de leefbaarheid van de
lokale samenleving
De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd
door vrijwilligers.
Er mag geen sprake zijn van commerciële
doeleinden.
De stichting, vereniging of comité houdt een
rekening aan bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven
of wordt klant bij Rabobank EindhovenVeldhoven.
Geen aanvragen van politieke partijen.

Aanmeldformulier
Iedereen die het verenigingsleven in Oerle een warm
hart toedraagt en van mening is dat een bepaalde
12

vereniging, stichting of comité zich bijzonder heeft
ingezet voor de Oerse gemeenschap, wordt van
harte uitgenodigd het afgedrukte
aanmeldingsformulier op de pagina hiernaast in te
vullen.
Op www.oerle.info vindt u het formulier digitaal.
U kunt het afdrukken en het ingevulde formulier
deponeren in de brievenbus van de Koers van Oers
bij Dorpscentrum d'Ouw School.
De inschrijving staat open tot 31 december
2014.
U bepaalt samen de winnaar
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen,
stichtingen of comités nomineren voor de Rabobank
Verenigingsprijs. De drie genomineerden worden
bekend gemaakt tijdens het Tiroler Winterfest van
Boergondisch Oers op zaterdagavond 10 januari
2015 in Dorpscentrum d’ Ouw School. Vervolgens
gaat u, als inwoner zelf beslissen welke vereniging,
stichting of comité de prijs in ontvangst mag nemen.
U wordt van harte uitgenodigd om op
zaterdagavond 10 januari 2015 naar
d’ Ouw School te komen op het Tiroler Winterfest.
Daar ontvangt u een stembiljet en bepaalt u de
winnaar.
Let op! Alle inwoners van Oerle kunnen dus
een stichting, vereniging of comité nomineren
met behulp van bijgaand nominatieformulier.

Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs 2014

Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
(optioneel)

Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2014:

Ik vind dat bovenstaande vereniging, stichting of comité zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor
de Oerse gemeenschap, omdat:

Inleveradressen:
Formulier staat ook op www.oerle.info
Na afdrukken kunt u het ingevulde formulier deponeren in onderstaande brievenbus.
Inleveradressen:
Brievenbus:
Koers van Oers bij Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC
(Inleveren vóór 31 december 2014)
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In sfeervolle harmonie

Harmonie Sint Cecilia heeft, na het concours
dat onlangs in De Schalm is gehouden, weer
het vizier op de volgende 2 evenementen
gezet.
Te beginnen met het traditionele Kerstconcert dat op
zondagmiddag 21 december om 14.30 uur
gehouden wordt in het kerkgebouw van Oerle. Elk
jaar weet de harmonie te verrassen in samenstelling
en muziek en daarbij een sfeer in de kerk te
brengen die fijn is om te beleven. Voor dit jaar zien
we een gastvereniging terugkomen, die we enkele
jaren hebben gemist en dat is Chant’Oers. Onder
leiding van Jan Terpstra staat dit, voor Oers zo
bekend koor, voor een aantal mooie en sfeervolle
liederen. Samen met het Leerlingenorkest onder
leiding van Willy Schmitz, verzorgen zij, apart en in
combinatie, een fijne sfeervolle Kerstmiddag. Na
afloop is iedereen weer uitgenodigd om in d´Ouw
School even na te genieten met weer bijpassende
muziek.
Als we Kerst en Nieuwjaar gehad hebben kunt u nog
lekker in deze sfeer blijven hangen, want op
11 januari 2015 wordt in Theater De Schalm het
Nieuwjaarsconcert gehouden. Dit jaarlijks
terugkerend evenement is een belevenis op gebied
van dans, zang en muziek. 3 Verenigingen die elkaar
aanvullen en zo een geweldige showavond presenteren in de sfeer die doet denken aan een Weense
Avond of een Promsconcert. Harmonie Sint Cecilia
samen met Het Veldhovens Mannenkoor, brengen
apart en in combinatie een groot aantal lichte
muziekwerken ten gehore, die professioneel worden
ondersteund door de prachtige dansen van Dansschool Le Haen. Deze “basis” wordt aangevuld door
zanger Hans van Heiningen en zangeres Josefine
Wijnhoven.
U bent van harte welkom in De Schalm om dit mee
te maken voor een vriendelijke entreeprijs van
€ 17,=. U kunt uw kaarten reserveren via de site
van De Schalm.
Harmonie Sint Cecilia Oerle
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Filmavond E-F jeugd BIO

Omdat het andere jaren ook
altijd een groot succes was,
hebben wij besloten om dit jaar
weer eens een filmavond te
organiseren voor de E en de F!!
Op vrijdagavond 19 september
was het zover, de meiden
kwamen om 18.30 uur naar BIO, waar de beamer al
klaar stond. Iedereen had een zitzak of kussen
meegenomen. Dus toen iedereen een prefect plekje
had gevonden hebben we de film aangezet.
De film die we hebben gekeken was RIO 2!!!
Een erg leuke film. En de meiden genoten volop van
de film.
Tussendoor een pauze waar iedereen wat te drinken
kreeg en een lekker zakje chips.
Daarna vlug weer verder met de film. Af en toe viel
het geluid even uit maar gelukkig konden we dit snel
oplossen.
We waren net op tijd klaar met
de film want toen de film af was
gelopen stonden de eerste
ouders alweer te wachten.
Meiden bedankt voor de super gezellige avond!!
JC BIO

Kerst MEEMEKOAR in Oerle

Zaterdag 20 december om 17.00 uur gaat de
eerste KERST MEEMEKOAR van start.
Een mooie wandeling die opgeluisterd zal
worden door diverse ludieke, levende
Kersttaferelen, uitgebeeld door leden van
verschillende Oerse verenigingen en
stichtingen.
Het verzamelpunt is bij de Oerse Hoop waar een
prachtige lichtjes-kerstboom zal verrijzen. Vanaf
17.00 uur wordt daar onder andere koffie,
chocolademelk en worstenbrood verkocht door de
Oudervereniging van basisschool St. Jan Baptist.
Vóór de wandeling vanaf de Oers Hoop van start
gaat, zal om 17.15 uur eerst Carla Schippers - de
voorzitter van de DorpsVereniging Oerle - een
openingswoord tot de aanwezigen richten. Daarna
kan iedere deelnemer een (kerst-)wens in de
lichtjesboom laten hangen en beginnen met de
verrassende wandeling van Oerlenaren, voor
Oerlenaren! Er worden wandelkaartjes en
verkeershesjes uitgedeeld en tot 18.00 uur kunnen
deelnemers starten met wandelen.
Vanaf de Oerse Hoop voert de met LED-lampjes
verlichte tocht langs ludieke taferelen naar de
kerststal op Zandoers. Daar worden onder meer
door de Buurtvereniging Zandoerle zelf gebakken
wafels en Glühwein aan de man/vrouw gebracht.

Uiteraard zal een sfeervol muziekje daarbij niet
ontbreken! Na het verzorgen van de inwendige
mens gaat de wandeling via de ‘kleine’
Zandoerleseweg naar de Dommelsche Watermolen.
Ook daar wordt iedereen verrast met een leuk
Kersttafereel.
Vanaf de Dommelsche Watermolen voert de tocht
naar het eindpunt, het kerkplein van Oerle. Daar zal
een lekker warm vuurtje branden. Ook kan jong en
oud op de foto met de Kerstman en de mooie
(Kerst-)stukken van Groen & Keurig bewonderen en
kopen, dit alles onder begeleiding van gezellige
muziek. Op het kerkplein zullen winterse drankjes
en soep worden verkocht door d’Ouw School.
Om 20.00 uur zal KERST MEEMEKOAR op gepaste
wijze worden afgesloten door het Gilde St. Jan
Baptist. Daarna kunnen aanwezigen de avond
eventueel voortzetten in één van de Oerse
horecagelegenheden die voor deze avond
verschillende speciale aanbiedingen zullen hebben.
Deelname aan de wandeling is gratis. Kinderen uit
groep 8 of lager mogen deelnemen onder
begeleiding van een volwassene. Als u of uw kind
het fijn vindt om een zaklamp mee te nemen dan
kan dat natuurlijk!
De diverse drankjes en hapjes zijn verkrijgbaar
tegen een kleine vergoeding en de opbrengst komt
geheel ten goede aan de verkopende partij.
Graag zien we jullie allemaal op 20 december
aanstaande!
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Spooktocht TCO
Stichting

Om 18.00 uur moesten
we bij de Camping De
Molenvelden verzamelen.
Daar werd een spannend
verhaal verteld door Wil
van de Vorst.
Daarna vertrokken we
met alle tieners naar het
bos tegenover de
camping. We waren in
groepjes verdeeld. Ik zat
in het groepje met Luc
Nouwens, Giel, Ralf,
Chantal, Merel en Noor. Marielle, Nicolle en John
waren de begeleiders.
Om 19.00 uur zou het startsein worden gegeven.
Wij hadden niks gehoord, maar
zijn toch maar begonnen.
In het begin dachten we dat we
overal wat zagen, maar dat
waren de breeklichtjes die de
route aangaven.
We kwamen na een tijdje
terecht in een donker gedeelte
van het bos. En moesten een
lint volgen, maar we wisten niet
waarom. Toen kwamen we 2
politieagenten tegen, die ons
vertelden dat er een
moordenaar in het bos rondliep.
Daarom waren de linten
gespannen.
Een stukje verder lagen er lijken in het bos en
schrokken we van een geflipte kip. Terwijl we naar
de kip keken, rolde er een bal voorbij die herrie
maakte. Daar schrokken wij behoorlijk van.
We kwamen hierna weer op een bospad terecht en
toen schoot er een elastiek met bal langs ons af. Dat
leek op een konijn. De grootste held van ons

groepje gilde erg hard.
Andere dingen waar we van schrokken waren de
brandblusser, ketting in een ton. Maar vooral van
een slijptol, die maakte een heel hoog geluid. Net
alsof er iemand heel hard gilde.
Bij de ene post kregen we chocomel met een wafel
en bij de andere fris met een zakje chips.
Toen we dachten dat we aan het einde van de
spooktocht waren, kwamen we er achter dat we
naar ons beginpunt moesten lopen. We gingen door
een smal paadje, waar heel veel takken tegen
bomen lagen. Plotseling kwamen daar wel 10
personen met maskers achter de bomen uit. Ze
lieten ons eerst schrikken en ze gingen ons toen
stalken.
Er werd in ons groepje veel gegild en gelachen.
Toen we weer bij het beginpunt waren gingen we
terug naar de Molenvelden. Daar kregen we drinken
en een broodje met worst.
Er kon ook nog gevoetbald worden op een
pannaveld. Dat was erg leuk.
Het was een leuke avond en volgend jaar doe ik
weer mee!
Groetjes Mart Silkens

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl
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Nieuwsoverzicht DVO

Met deze nieuwsbrief willen we u graag
informeren over de lopende zaken van
DorpsVereniging Oerle.
Openbare Bestuursvergadering: Op 25 augustus jl.
heeft DorpsVereniging Oerle haar eerste openbare
bestuursvergadering gehad. Er was een betrokken
groep toehoorders aanwezig die zich vooraf hadden
aangemeld. Het bestuur heeft deze eerste openbare
vergadering als zeer positief ervaren.
Kerst MEEMEKOAR: Op initiatief van
DorpsVereniging Oerle wordt in navolging van de
zeer geslaagde Kerstmarkt in 2012, ook in 2014 een
activiteit in kerstsfeer georganiseerd. Alle inwoners
van Oerle – jong en oud – zijn dan van harte
welkom om vlak voor de kerstdagen nog even
samen, voor de drukke feestdagen losbarsten, de
gebeurtenissen van het afgelopen jaar onder de loep
te nemen.
‘Politieke Barometer': Naar aanleiding van het
Verkiezingsdebat op 19 februari waar alle politieke
partijen vertegenwoordigd waren, heeft
DorpsVereniging Oerle een 'Politieke Barometer'
bedacht waar alle speerpunten van de partijen op
vermeld worden. Voorafgaande aan de
raadsvergadering is deze ingelijste 'Politieke
Barometer' op 7 oktober officieel door Carla
Schippers overhandigd aan de burgemeester en
Veldhovense fractieleiders. Ook DorpsVereniging
Oerle heeft een exemplaar. Jaarlijks wordt bekeken
wat de partijen van hun beloftes hebben
waargemaakt.
Kermis: Oers Kermis is een typisch dorpsevenement. Het is dan ook jammer te moeten
constateren dat er steeds minder bezoekers naar de
kermis komen en dat het aanbod van de kermisexploitanten ook steeds meer te wensen over laat.

Timmer- en Mont agebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909
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Het zou zonde zijn als dit doodbloedt. Daarom zijn
wij met de gemeente in overleg gegaan. We gaan in
2015 starten met de actie “Pimp Oers Kermis”.
Nadere informatie volgt.
Vergadering met de verenigingen: 10 november
heeft de jaarlijkse vergadering met de verenigingen
plaatsgevonden. We hadden een hogere opkomst
verwacht. Na de vergadering heeft de Imkerclub
St. Ambrosius Veldhoven zich gepresenteerd met
interessante informatie over bijen(houden) en
verteld wat er allemaal gaat gebeuren op hun
nieuwe lokatie. (kijk voor meer informatie op:
http://veldhoven.bijenhouders.nl/
Welkomstmap nieuwe bewoners: Om de nieuwe
bewoners welkom te heten en ze te betrekken bij de
dorpse aangelegenheden gaan we een map
samenstellen met gerichte informatie over Oerle. We
willen deze persoonlijk aan de nieuwe bewoners
gaan overhandigen. Het zou fijn zijn als mensen uit
het dorp melden als er ergens nieuwe mensen
komen wonen.
Vrienden van Dorpsvereniging Oerle: Wij ontvangen
regelmatig berichten van mensen buiten Oerle, die
lid willen worden van DorpsVereniging Oerle (bijv.
oud-oerlenaren, die verhuisd zijn of door de
ruilverkaveling buiten Oerle zijn komen wonen en
ook mensen, die Oerle een warm hart toedragen).
Voor hen hebben wij binnen de DorpsVereniging de
club “Vrienden van DorpsVereniging Oerle” in het
leven geroepen.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de
overige leden van de dorps-vereniging, maar helaas
geen stemrecht tijdens de officiële bijeenkomsten.
Bovenstaande geldt eveneens voor alle Oerse
verenigingen. Ook zij kunnen onder dezelfde
condities lid worden van de club “Vrienden van
DorpsVereniging Oerle”. Het bestuur van
DorpsVereniging Oerle heet alle geïnteresseerden
van harte welkom binnen de vereniging en zal zich
door een groot aantal meldingen gesteund voelen in
haar activiteiten.

Ouw (k)oers

Bron: Schoolkoers, nummer 2, 1984-1985

Oerlenaar van het jaar: Kijk voor het uitgebreide
artikel elders in de Koers of op www.oerle.info
Rabobank Verenigingsprijs 2014: Kijk voor het
uitgebreide artikel elders in de Koers of op
www.oerle.info
Mocht u graag een vergadering willen bijwonen dan
kan dat. De eerstvolgende openbare
bestuursvergadering is gepland op 15 december om
19.30 uur in d'Ouw School. We verzoeken u
rekening te houden met onderstaande regels:
1. U dient vooraf bij het secretariaat te melden, dat
u hierbij aanwezig wilt zijn. (dit i.v.m. de te
gebruiken ruimte in d’Ouw School)
2. Vragen en of mededelingen dient u ook vooraf
bij het secretariaat te melden, zodat het bestuur
zich kan voorbereiden en eventueel antwoord
kan geven.
3. Bovenstaande mededelingen dienen uiterlijk 5
dagen vóór de vergadering gedaan te worden.
Zo mogelijk bij voorkeur via e-mail
dorpsvereniging@oerle.info
Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden en bent u nog geen lid? Vul dan alsnog het
aanmeldformulier in dat u kunt printen via
www.oerle.info. Want: Samen Staan We Sterk!
Laten we er samen voor Oerle iets moois van
maken.
Met vriendelijke groet,
namens DorpsVereniging Oerle
Carla Schippers (voorzitter)
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Biowood!

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen

BIOKamp 17-18-19 oktober 2014
Vrijdag 17 oktober
Om 18.15 verzamelde de
oudste jeugd zich op het
kerkplein met hun fiets en
spullen. Toen alle spullen in
de aanhanger waren
geladen zijn we gaan
fietsen naar onze kamp
locatie in Gerwen. De jongste jeugd
ging met auto’s en zijn wat later
vertrokken. Toen iedereen in Gerwen was hebben
we eerst alles klaar gezet. Luchtbedjes opgeblazen
en bedden opgemaakt. De locatie was al mooi
versierd in het thema van films en sterren, met
echte filmposters en grote foto’s van
filmberoemdheden. Vervolgens kwam er een filmpje
binnen, van de Fred Limbaas, onze filmbaas. Hij
vertelde ons dat hij de kampherinneringen had
gestolen en als we deze terug willen hebben,
moeten wij komen met nieuwe ideeën voor een film,
dus even nadenken hoe we dit kunnen gaan doen.
Vervolgens ging de oudste jeugd het bos in voor hun
avondspel. Hierbij moesten ze op zoek naar een
radio in het bos, en deze proberen uit te zetten.
Alleen het was jammer dat er kermis in het dorp
was en ook iets van de guld. Hierdoor konden we de
radio dus niet meer horen en werd de radio dus
maar door 1 groepje gevonden die hem niet heeft
uitgekregen door de mensen die in het bos rond
liepen. Terwijl de oudste jeugd in de bossen zat
heeft de jongste jeugd ook spelletjes gedaan. Als
eerste op de locatie hebben ze bingo gespeeld eerst
met vragen over Disney dus als je een nummer had
hoorde daar een Disneyvraag bij en het antwoord op
die vraag moest je op het nummer leggen. Daarna
hebben ze nog een keer bingo gespeeld. Alleen
moesten ze toen op zoek naar spullen in de blokhut

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dpgveldhoven.nl

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

die bij een nummer hoorde, zoals bijvoorbeeld een
kussen op 9 of een pyjama broek op 18 etc. Na het
bingospel is de jongste jeugd ook nog naar buiten
gegaan voor een speurtocht in het donker. De
speurtocht was uitgezet met allemaal breeklichtjes

en we hebben door hele donkere stukken gelopen.
Tijdens de tocht vonden we een aanwijzing, zou de
filmbaas die verstopt hebben en zou dit misschien
een tip zijn om de kampherinneringen terug te
vinden? Toen de jongste en oudste jeugd terug
waren van de spellen stond er heerlijke warme
tomatensoep klaar. Daarna nog lekker spelen en
kletsen en tegen een uur of 2.00 lag iedereen wel in
zijn bedje maar niet iedereen lag toen al te slapenJ.
Zaterdag 18 oktober
Rond 8.00 werd de jongste jeugd wakker en wij als
leiding dus ook. We hebben de oudste jeugd nog
even laten liggen en zijn dus als eerste met de
jongste jeugd gaan ontbijten. Na het ontbijt hebben
we de oudste ook wakker gemaakt en konden zij
ook komen ontbijten, na het ontbijt corveeën en
vervolgens kon het ochtendprogramma beginnen, de
jongste jeugd ging het dorp in voor het ABC ruilspel,
ze kregen een Appel en moesten dit ruilen tegen iets
met een B en vervolgens tegen iets met een C etc.
alle meiden hebben super goed hun best gedaan. En
zijn erg ver gekomen in het alfabet. Terwijl de
jongste jeugd in het dorp bezig was. Kreeg de
oudste jeugd een acteer workshop van Verena
Verhoeven. Ze kregen allemaal opdrachten en tips

om goed te kunnen acteren want de oudste jeugd
gaat filmpjes maken voor de filmbaas om hem te
helpen met ideeën. De acteerworkshop was zeer
geslaagd en de meiden hebben supergoed
meegedaan. Daarna was het lunchtijd en aten we
boterhammen uit het vuistje. In de middag bleef de
jongste jeugd op de kamplocatie voor een zeskamp
met hele leuke spelletjes zoals: ezeltje prikje,
hoefijzer werpen, dienblad met bekertjes water
wegbrengen etc. de meiden waren allemaal super
enthousiast en we hadden ook super veel geluk met
het lekkere weer dus konden alle spellen buiten
plaats vinden. Terwijl de jongste jeugd druk bezig
was met allerlei spelletjes is de oudste jeugd naar
Nuenen gefietst, want er moesten filmpjes gemaakt
worden en wat zijn nou filmpjes zonder attributen.
Dus de oudste jeugd kreeg een budget om inkopen
te doen. Vervolgens zijn ze weer terug naar de
kamplocatie gefietst en hier konden de meiden aan
de slag om hun filmpjes op te nemen. ’s Avonds
stond er macaroni op het menu. Waarna iedereen
weer corvee moest doen. En tijdens het kamp
hadden we een kampdans dus met zijn alle even
dansen en oefenen zodat we dit ook aan de filmbaas
kunnen laten zien in ruil voor een laatste aanwijzing.
’s Avonds hebben we met zijn allen een spel gedaan
met veel verschillende vragen en opdrachten, zoals
vragen waarbij het antwoord in de krant stond. Maar
ook opdrachten als spullen verzamelen of een zo
hoog mogelijke toren bouwen. Iedereen deed
enthousiast mee. Na het spel is de jongste jeugd
lekker gaan slapen en heeft de oudste jeugd nog
een stoelendans gedaan, waarna we een film
hebben gekeken en daarna zijn die ook lekker hun
bedje ingedoken.

Zondag 19 oktober
Rond 8.30 zijn we opgestaan en hebben we eerst
even ontbeten en daarna alle spullen opgeruimd.
Nadat alles was opgeruimd kwam de filmbaas naar
ons toe om te kijken of we leuke ideeën hadden
voor hem om nieuwe films te maken. Dus we
hebben eerst met zijn allen de filmpjes zitten kijken
en gelukkig was de filmbaas heel erg positief over
onze ideeën en zei dat hij hier wat mee kon. Daarna
hebben we met heel de jeugd de kampdans gedaan,
en hier was de filmbaas ook heel positief over. Dus
gelukkig kregen we onze laatste aanwijzing en
konden we nadat we de woorden in de goede
volgorde hadden gelegd op zoek naar onze
kampherinneringen. Deze hadden we gelukkig snel
gevonden. Nadat dit allemaal opgelost was hebben
we met zijn allen frietjes gegeten. Daarna is de
oudste jeugd weer op de fiets gestapt om weer naar
Oerle te fietsen. De jongste jeugd werd iets later
opgehaald. Nadat we allemaal weer veilig terug in
Oerle waren hebben we nog een groepsfoto
gemaakt, en heeft iedereen zijn kampherinnering
gehad en een lekker ijsje en kon iedereen weer met
de ouders lekker naar huis toe.
Meiden bedankt voor het superleuke en gezellige
kamp!!!
En natuurlijk iedereen die ons heeft geholpen tijdens
dit kamp ook heel erg bedankt!
De Kampleiding.

Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264
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Geschiedenis uit Zeelst
JACQUES CUIJPERS,
een veelzijdig meester
Na honderd jaar krijgt “mister Cuijpers”
eindelijk de aandacht die hij verdient.
Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis
(ZSG) brengt een tweedelig boek uit van circa
650 pagina’s met materiaal van en over ‘t
voormalig hoofd van de lagere school.
Integrale uitgave van zijn teksten,
handschriften en kalligrafische werken
toegelicht door een aantal gerenommeerde
specialisten.
Op 11 december 2014 verschijnt Jacques Cuijpers,
een veelzijdig meester. Deze bijzondere uitgave
bestaat uit een cassette met daarin twee rijk
geïllustreerde boeken (samen circa 650 pagina’s)
plus een DVD. Tezamen bevatten ze het leven en
werk van Jacques Cuijpers, een Limburgse
onderwijzer die zich ook in Brabant prima thuis
voelde en zich daar bijzonder verdienstelijk heeft
weten te maken; vooral op volkskundig en
kalligrafisch gebied. Een aantal gerenommeerde
specialisten, onder wie Jos Swanenberg, Willem de
Blécourt en Cor van der Heijden, geven een
toelichting op de rol en betekenis van Cuijpers’
werk.
Cuijpers was
dertig jaar
(1883-1913)
hoofd van de
lagere school in
Zeelst, toen nog
een zelfstandige
gemeente. In
die tijd
Door hemzelf gekalligrafeerd
verzamelde hij
naamkaartje uit 1897
allerlei
informatief
erfgoed zoals kinderrijmen, volksverhalen,
dialectwoorden, spreuken en gezegden. Ook
noteerde hij verdwijnende volksgebruiken en
tradities bij jaarlijkse kalenderfeesten; niet alleen uit
de Kempen, maar ook uit het Limburg van zijn
jeugdjaren. Een deel daarvan publiceerde hij, maar
veel verdween onder het spreekwoordelijke stof van
de geschiedenis. Dat laatste gold ook voor de

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
originele, door Cuijpers handgeschreven teksten.
Vanuit zijn prachtige handschrift ontwikkelde
Cuijpers zich tot een veelgevraagd kalligraaf. In de
periode rond 1900 vervaardigde hij tientallen
kalligrafische werken.
Variërend van meer eenvoudige diploma’s voor o.a.
handboogschietwedstrijden tot meer complexe,
soms wel een meter hoge, naamlijsten voor
verenigingen en oorkonden bij gelegenheid van
allerlei jubilea. Ware juweeltjes van rijk gedecoreerd
schrijfwerk en vernuftige pentekenkunst. Zijn
werkterrein strekte zich uit van Zuidoost-Brabant tot
Midden-Limburg. Met zekere regelmaat verschenen
er besprekingen van zijn werk in de ‘Meierijsche
Courant’ en de ‘Peel- en Kempenbode’, waarbij
Cuijpers bestempeld werd als “de Zeelstsche
penteekenaar”. Zijn talent werd zelfs vergeleken
met Nederlands bekendste kalligrafenfamilie in die
tijd, de Amsterdamse familie Grevenstuk.
Ook nu nog doet Cuijpers’ werk dienst. Al meer dan
100 jaar siert de prachtige naamlijst die hij in 1896
voor handboogvereniging VZOD maakte het huidige
clublokaal. De meeste kalligrafieën zijn echter uit
het zicht verdwenen. Van een aantal is zelfs niet
bekend of ze nog bestaan en waar ze zich
momenteel bevinden. Dat is des te meer te
betreuren omdat ze op unieke wijze de lokale en
regionale geschiedenis van rond 1900 illustreren.
Cuijpers was een gelovig man. Bovenal vereerde hij
Onze Lieve Vrouw ter Eik in Meerveldhoven. Daar
wijdde hij niet alleen diverse kalligrafische werken
aan maar ook een drietal boekjes. Daarin gaf hij op
poëtische wijze uiting aan zijn geloof en schreef hij
over de geschiedenis van het bedevaartsoord, de
parochie (Zeelst-)Meerveldhoven en de inwijding
van de nieuwe kerk in 1889. Zodoende beslaat de
Mariaverering ruim 50 pagina’s van het nieuwe
boek.
Na zijn overlijden in 1926 raakte zijn werk definitief
uit beeld en zijn naam in de vergetelheid. Met de
integrale uitgave van zijn teksten en kalligrafische
werken, toegelicht door een aantal gerenommeerde
specialisten, wil Heemkundekring Zeelst Schrijft
Geschiedenis deze bijzondere leerkracht uit de
Zeelster geschiedenis de aandacht en waardering
geven die hij in haar ogen verdient.
Gelijktijdig met de presentatie van het boek Jacques
Cuijpers, een veelzijdig meester gaat op
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Ik mis je
Ook als je jong bent, kun je iemand verliezen van
wie je veel houdt.
Iedereen reageert anders op een groot verlies: de
een is verdrietig en heeft nergens meer zin in; een
ander is boos en in de war. Je omgeving geeft je
goedbedoelde adviezen maar eigenlijk weet niemand
hoe jij je echt voelt. Je voelt je alleen. En dat doet
pijn, heel veel pijn.

11 december in Museum ’t Oude Slot te Veldhoven
de gelijknamige tentoonstelling van start. Deze
tentoonstelling laat een aantal originele kalligrafieën
van Cuijpers’ hand zien en duurt tot na de
feestdagen (5 januari 2015).
Nadere informatie
Op www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/jacquescuijpers staat meer informatie over het boek,
inclusief de mogelijkheid deze bijzondere uitgave te
bestellen. De oplage is beperkt en bedraagt slechts
300 exemplaren. Vanaf 12 december zal het boek
ook te verkrijgen zijn bij Bruna in Citycentrum
Veldhoven.
Nadere informatie over
Museum ’t Oude Slot
(locatie, openingstijden
en dergelijke) is te
vinden op
www.museumoudeslot.nl.
Voor aanvullende
informatie over zowel het
boek als de
tentoonstelling kunt u
contact opnemen met
Frank van der Maden
(013-4555232 / 0620459874 /
f.vandermaden@ziggo.nl).

Rouwproces
Bij de een duurt rouwen langer dan bij de ander. De
ene dag voelt anders dan de andere, maar na een
tijdje zijn de pijn en het verdriet wat minder scherp.
Elk rouwproces is uniek en iedereen beleeft dat op
zijn eigen manier. Toch doorloopt vrijwel iedereen
die rouwt een soortgelijk proces.
Het is daarom best prettig om jouw gevoelens te
delen met jongeren die hetzelfde hebben
meegemaakt. In een rouwgroep kun je je verlies
delen met lotgenoten.
Als je tussen de 12 en 18 jaar bent en een dierbare
door dood verloren hebt, en je verdriet met anderen
wilt bespreken, ben je van harte welkom in de
rouwverwerkinggroep. Door je ervaring te delen en
met anderen te praten over hoe je je voelt, kun je je
verdriet hopelijk een plaatsje geven.
Wat kunt je verwachten?
Een veilige omgeving waar ruimte is voor jouw
verhaal. Een plaats om te huilen, te kletsen en te
lachen. Een plek waar andere jongeren zijn die echt
weten wat jij voelt, omdat ook zij iemand moeten
missen en daarom net als jij worstelen met hun
gevoel.
Algemene informatie
· De groep bestaat uit maximaal tien personen.
· Er zijn tien bijeenkomsten.
· Data, tijden en locatie worden nog bekend
gemaakt.
· Voor deelname wordt een kleine vergoeding
gevraagd.

Jacques Cuijpers
omstreeks 1880

Contact:
Marlies Willemen/José Roestenberg,
ikmisje.veldhoven@gmail.com
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Daverend succes FFL
FIRST LEGO LEAGUE
PROJECTPRESENTATIES
EEN DAVEREND SUCCES!
In het bijzijn van de wethouder van
Onderwijs, de heer H. van de Looij,
hebben de 3 aan de FLL deelnemende teams van
basisschool St. Jan Baptist afgelopen dinsdag
2 december hun projectonderzoeken gepresenteerd
aan (groot-)ouders, klasgenoten, geraadpleegde
experts en andere geïnteresseerden.
Het team Fll Jojo heeft
een innovatieve manier
bedacht om mensen
met een verstandelijke
beperking te leren
duidelijk te maken wat
zij graag wel maar
vooral ook niet willen
eten en drinken. Een
zeer vernuftige bril – de
Jojo RIFT BRIL – kan
met een sensor
barcodes scannen en de
producten koppelen aan de smaakwensen van de
cliënt. In de presentatie vertelden zij dat ze onder
meer hadden gesproken met experts van stichting
Severinus, de zorginstelling van Veldhoven voor
mensen met een matige tot zeer ernstige
verstandelijke beperking.
De UFO's
(Ultimate
Future On
School)
hebben
laten zien
hoe met
hun
vinding
WOORDWIFI kinderen geen last meer hebben van hun
dyslexie. Een draadloze zender en evenzo ontvanger
worden op het hoofd geplaatst ter hoogte van het
gebied dat nieuwe woorden verwerkt en het gebied

waar de hersenen een ‘bibliotheek’ van reeds
geleerde woorden maakt. Op deze manier wordt de
bij dyslectici beschadigde verbinding tussen de
2 hersengebieden hersteld en ervaren zij niet meer
dat ze woorden iedere keer weer voor de eerste keer
lezen en leren.

De jongens en meiden van de Lego Learn
Adventurers hebben zich gestort op het gezond
leren leven kinderen in een tijd vol slechte
levensgewoonten, variërend van vette happen tot
talloze digitale verleidingen. Zij ontwierpen een
onderhuids aan te brengen chip die kinderen leert en
stimuleert om de juiste voeding te gebruiken en
voldoende te bewegen.
Zo vertelt de Health Care Chip® pas het
wachtwoord van de Playstation op het moment dat
er voldoende bewogen is die dag en vertelt deze na
het nuttigen van een broodje kroket dat er nu echt
eerst gesport moet worden.
De First Lego League heeft dit jaar als thema ‘World
class; learning unleashed’ en alle deelnemende
teams moeten als volgt een onderzoeksvraag
formuleren: ‘Hoe kunnen we de manier waarop
iemand leert over [onderwerp] verbeteren?’
Vervolgens moeten de teamleden op zoek naar
informatie over hun onderwerp; via internet, in
naslagwerken, gesprekken met experts op specifieke
gebieden, etc. En daarna wordt van ze verwacht dat
ze een creatieve, innovatieve oplossing voor hun
onderzoeksvraag bedenken – ga daar maar aan
staan. Maar alle 3 de teams van de basisschool
hebben fantastisch onderzoek gedaan en vooral
technisch zeer vernuftige oplossingen bedacht!
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LET OP:
Inleveren kan maar t/m 31 december 2014
Op maandag 5 januari wordt de winnaar door
Theater de Schalm gebeld.

Wil jij twee filmvrijkaarten winnen
voor een film naar keuze in
Theater de Schalm?
Kleur/knutsel dan de kleurplaat van deze maand zo
mooi mogelijk in en lever hem in:
- Aan de kassa van Theater de Schalm
(ma-za 10.30 uur -14.30 uur)
- Of gooi hem in de gele brievenbus die naast de
ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.

Over ‘De pinguïns van Madagascar’
De pinguïns van Madagascar zijn terug, en dit keer
in hun eigen film! Skipper, Kowalski, Rico en Junior,
de ondernemende pinguïns uit de Madagascar-films
van DreamWorks Animation, spelen nu de
hoofdrollen in dit komische 3D spionage-avontuur.
De Pinguïns van Madagascar wordt 3D-vertoond en
is Nederlands gesproken. Speeltijden:
www.deschalm.com
Ook te zien in De Schalm:
THEATER
- maandag 22 december, 10.30/13.30 uur
Dirk Scheele (2+)
- vrijdag 2 januari, 14.30 uur
Arthur De Musical (5+)
- zaterdag 3 januari, 13.00/15.30 uur
Sneeuwwitje De Musical (4+)
- zaterdag 17 januari, 13.00/ 15.30 uur
Klaas Vaak, de sprookjesmusical (4+)
- zondag 1 februari, 14.00/16.00 uur
Woezel en Pip (2+)
FILM
- vanaf woensdag 3 december
Mees Kees op de planken
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Uitslag kleur/knutselplaat van oktober 2014;
“nootjes rapen”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaar: Gijs Sonneveld
Leeftijd: 9 jaar
Hij woont: Zittard 39
Papa en mama heten: Marian & Cris
Broertjes of zusjes: 1 broer van 12 jaar, Niels
Huisdieren: heb ik geen gezien
Sport: voetballen
Wat wil je later worden: timmerman/ bouwvakker
Voor dit interview stap ik in de auto, want ik ben al
later dan afgesproken. Nadat we een gezellig plekje
hebben uitgezocht en ik mijn bestelde bakkie koffie
heb gekregen, beginnen we met het interview.
Op welke school zit je en in welke groep?
Gijs zit op de Op Dreef in Veldhoven. Oftewel de
MFA Zuid. Hij zit in groep 5, samen met nog 33
andere kinderen. Dat is even wat anders dan de
groep 5 op onze school. Gelukkig hoeft juf Bianca
deze klas niet alleen les te geven! Ze krijgt hulp van
juf Paulien.
Vrienden?
Die heeft hij best veel. Doordat hij in Veldhoven op
school zit, wonen de meeste van zijn vrienden niet
in Oerle maar in Veldhoven. Als ik vraag welke zijn
beste vrienden zijn, noemt hij de namen Mika, Tigo,
Devin en Niek.
Sporten?
Gijs is een fanatiek voetballer.
Uiteraard noem ik meteen RKVVO,
maar daar zit ik toch fout.
Hij voetbalt namelijk bij Rood-Wit
en dus niet in Oerle. Hij vermeldt
er wel bij dat hij niet de enige is
die bij Rood-Wit speelt. In zijn
team zitten nog een aantal andere oerlenaren en
oud-oerlenaren. Zo noemt hij Marc Beckers en Sven
de Vries op. Voor mij bekende namen aangezien de
een nog steeds op de St. Jan Baptist basisschool zit
en de ander op school gezeten heeft. Hij zit nu voor
het derde jaar op voetballen en hij speelt bij de E6.
Twee keer per week heeft hij training en op zaterdag
competitie. Coach Enzio is een goede trainer
aangezien ze nu, net als de eerste helft, aan het
eind van de tweede helft van de competitie als 2e
zijn geëindigd!
Wat betreft betaald voetbal vindt Gijs PSV de beste
club en is hij fan van Dupay. Als voetbalfan is hij lid
van FC PSV. Voorheen bekend als Foxy Club wat ik
zelf als naam meer swing vind hebben dan wat het
nu is. Maar goed, terug naar voetbal.
In de FC PSV heeft hij een keer meegedaan aan een
prijsvraag die hij dan ook gewonnen heeft. De prijs
hield in dat hij samen met broer Niels en zijn vader
in de Frits Philips Lounge naar een wedstrijd van
PSV heeft mogen kijken. Aan Gijs zijn gezicht en

pretogen te zien was dat super leuk. Ze kregen een
heel verwenpakket! Gratis drinken, chips en nog
veel meer!!
Buiten kind
Gijs is een echt buitenkind. Als hij niet aan het
voetballen is, speelt hij graag tikkertje met zijn
vrienden. Naast tikkertje heeft hij nog een andere
hobby en dat is vissen. Dat doet hij vooral in de
zomer omdat dan de vissen beter bijten! Dan kun je
hem met zijn hengel bijna elke dag vinden bij de
Kempen Campus. Daar hebben ze speciaal een
vijver aangelegd waar je mag vissen. Dan moet je
wel van te voren een formulier downloaden en
invullen, maar dat is een kleine moeite.
Als het te koud is om te vissen of te laat is om nog
buiten te spelen, kan hij uren bezig zijn met
Playmobil. Hij heeft een hele verzameling in de
keuken staan en laat die met veel enthousiasme aan
me zien. Gijs vindt de vrachtauto’s die hij heeft het
leukst…en die heeft hij dan ook veel!!
Af en toe speelt hij een spelletje op de Ipad zegt hij,
maar dat verveelt hem heel snel. Ik persoonlijk vind
dat mooi om te horen. Ik zie ook liever kinderen
kleuren of spelen met hun speelgoed, dan dat ze de
hele tijd naar een computerschermpje zitten te
kijken. Vraag me nu al af hoeveel kinderen er straks
RSI hebben met al dat geswyp.
Als hij dan toch naar
een scherm kijkt is
dat die van de TV. Hij
kijkt dan graag naar
de serie ‘Gravity
Force’ op Disney XD
en de zender
Nickelodeon.
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Wat eet je graag?
Als Gijs thuis komt van het vissen, eet hij het liefst
Hollandse kost. Dat hoor ik niet vaak Gijs! Hij vindt
het super als mama aardappels met gebonden jus,
groente met een groentesaus en ‘botjesvlees’
gekookt heeft. Aangezien ik zelf ook van die
kinderen heb die kipschnitzels krakvlees noemen,
gok ik het goed en bedoelt hij daarmee karbonade.
Bij de vraag wat hij niet lust hoeft hij niet lang te
denken, spruiten! Daar kan ik me helemaal in
vinden..hahaa.
Maar er is nog iets wat Gijs, zijn broer en zijn papa
graag hebben, alleen kookt mama dat nooit. Dat is
zuurkool. Tja, wat je zelf niet lust, kook je niet
toch?!
Verzameling?
Die heeft hij… een hele leuke! Hij verzamelt blikjes.
Niet zomaar lege blikjes cola of zoiets dergelijks.
Nee, hij verzamelt aparte blikjes. Hij heeft laatst in
zijn schoen een hele leuke gekregen. Een kleintje
van Mickey Mouse met witte en bruine
chocoladenootjes erin. Overigens was niet alleen het
blikje leuk, de nootjes smaakten ook goed! Helaas
heb ik geen afbeelding kunnen vinden van dat blikje,
ook niet na een kwartier zoeken op internet. Dus
dan maar een andere zodat je een beter beeld krijgt
van zijn verzameling.
Wat wil je later worden?
Gijs wil, zoals ik al eerder zei, graag timmerman of
iets dergelijks worden. Iets in ieder geval waar hij
zijn handen bij kan gebruiken. Na de lagere school
zal hij dan waarschijnlijk wel iets in de richting van
VMBO techniek/LTS gaan kiezen. Hij heeft in ieder
geval al wel een doel voor ogen. Later, als hij
timmerman/bouwvakker is, wil hij een huis gaan
bouwen in Spanje. Dat gaat hij dan bouwen voor
mama. De keuze is op Spanje gevallen omdat het
daar altijd lekker warm is. En om een goed
vakantieadres te hebben als hij straks met vrienden
op vakantie zou gaan naar Spanje…denk ik dan..of
niet Gijs?!
Aangezien het op het moment van het interview een
dag voor pakjesavond is, wil ik graag weten of hij
Playmobil op zijn verlanglijstje heeft gezet. Nou, dat
heeft hij! Gijs heeft een flink aantal A4-tjes vol in
zijn schoen gestopt en hoopt dat de Sint veel komt
brengen! Nou dacht ik dat een Playmobil vrachtauto
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zijn grootste wens zou zijn op het lijstje, maar dat is
niet zo. Tot mijn verbazing is dat een Xbox. Ben
benieuwd of hij dat gekregen heeft op pakjesavond
want voor een surprise van school is het wel een iets
te groot kado.
Mocht hij het voor het zeggen hebben dan?
Zou Gijs ervoor zorgen dat er geen oorlog meer in
de wereld zou zijn. Met het oog op de komende
kerstperiode, een heel mooi streven. Iets wat niet
alleen ik, maar meer mensen zouden willen zien.
Hopelijk komt die wens nog eens ooit uit.
Tot slot komt mama nog even aan het woord
Om Gijs te omschrijven als een bezige bij, een
kereltje dat niet stil kan zitten en graag buiten is.
En dat Gijs, heb ik wel gezien! Heel erg bedankt
voor de gezelligheid, het lekkere bakkie koffie en de
chocoladenootjes. Ik heb het goed naar m’n zin
gehad. Heel veel plezier met de kadobon!

Geschreven door Marlene Snelders-Linssen

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Email: _________________________________

Inleveren kan t/m
31 december 2014.
P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat december 2014’ en druk de pagina af.
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Maart

2014
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
December
14 t/m 6 jan Kerststal Zandoerle open
van 9.00u-21.00u
17
VKS: kerststukjes maken

2

KBO: Filmavond 19.30u.
(voor iedere Oerlenaar)

9

DVO: Bestuursvergadering met leden
in d'Ouw School om 19.30u

17

KBO: 17.30u uit eten bij 't Witven

22

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u

27

TCO: infoavond braderie

19

Ophalen groene kliko + plastic

20

Kerst in Oerle: “Kerst MEEMEKOAR”
vanaf 17.00u Oerse Hoop

12

TCO: braderie

21

Kerstconcert harmonie + Chant’Oers:
14.30u in de kerk

16

KBO: 17.30u eten bij de Oude Garage

22

VKS: kerstviering

20

DVO: Jaarvergadering in d'Ouw School
om 19.30u
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u

25 t/m 4 jan KOM! Kunst Om Molen
27

Ophalen oud papier

28

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u

April

26

Mei

2015

12

KBO: 17.30u eten bij de Wok

Januari
t/m 4 jan

30

TCO: verrassingsactiviteit

KOM! Kunst Om Molen

31

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u

2

TCO: activiteiten middag

5

KBO: Filmavond 19.30u.
(voor iedere Oerlenaar)
BIO: nieuwjaarsborrel voor gehele jeugd

9
10

DVO/Boerg.Oers: Tiroler Winterfest in
d'Ouw School (uitreiking Rabover.prijs/
verkiezing Oerlenaar van het jaar)
Harmonie St. Cecilia: nieuwjaarsconcert
in de Schalm
SJO: Snerttocht

11
11
15

KBO:17.30u uit eten bij
Crème de la Crème

25

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
TCO: dag in de sneeuw (of 1 febr)

25
29 + 30

Nieuwe Levenskracht: 20.00u
Donateursavonden in de Schalm

Februari
1

TCO: dag in de sneeuw (of 25 jan)

2

KBO: Filmavond 19.30u.
(voor iedere Oerlenaar)

11

BIO: verkoop Valentijnsharten

14 t/m 17

Carnaval in Oerle

19

KBO: 17.30u uit eten bij Hof van Holland

20

TCO: voorjaarsactiviteit

22

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u

De volgende kopijdatum is
5 januari 2015
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Juni
5 en 6

Boergondisch Oers

14

Oerse Motor ToerTocht

De juiste sfeer voor elke gelegenheid!
Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur.

Graag tot ziens bij
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl
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