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• Bezoekers van  
heinde en verre! 

• Uitslagen kermis loterijen 

• Dance Dance Dance 

• Europees Koningschap 

• 35 jaar de Zonnebloem 

• Tweede editie Kerst 
Meemekoar komt eraan 

• Tweede Oerse 
muziekavond 

• Geef je mening! 

Tom en Fifadorijke M (v.Delatio) wonnen de Hippiade klasse B.  



Foto impressie Kermis Foto impressie Boekenmarkt 
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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, Marlein van de Wiel, 
Janine Zwerink- Nijlunsing. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij de Rabobank in Oerle en in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een cd/dvd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd). 

Advertentie tarieven 
De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website: 
http://www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

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. 

Colofon 

Verschijningsdata 2015 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

9 05-10-2015  43 (21-10-2015) 

10 02-11-2015  47 (18-11-2015) 

11 30-11-2015  51 (16-12-2015) 

Verschijningsdata 2016 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 04-01-2016  3 (20-01-2016) 

2 01-02-2016  7 (17-02-2016) 
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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 

 
 
 
 
 
 

De redactie van de Koers van Oers, feliciteert de 
Zonnebloem met haar 35 jarig jubileum. 
 
 
============================== 

Tom Silkens van Rijvereniging 
Sint Jan uit Oerle is met zijn 
paard Fifadorijke kampioen 
geworden tijdens het 
Nederlands kampioenschap in 
de klasse B dressuur.  
Dat vond plaats in Ermelo. 
 
 

Linda van Akere van de Oerlese 
rijvereniging behaalde de derde plaats 
met haar paard Lieberg van het 
Rozenhof.  
 
Clubgenote Steffie Wijgergangs eindigde met 
Geografic Star op de zesde plaats.  
 
Namens de redactie van de Koers van Oers 
gefeliciteerd! 

(K)Oers met name(n) 

Kinderconcert  
“Prinses met de dikke bips” 
  
Harmonie St. Cecilia organiseert zondag 8 november 
twee kinderconcerten. Het moderne sprookje  
‘De Prinses met de dikke bips’ gaat over een prinses 
die zoooo ’n dikke bips heeft dat ze geen prins kan 
krijgen. Het spannende verhaal zal muzikaal omlijst 
worden door het harmonieorkest. 
  
Het kinderconcert wordt gehouden in de Rabozaal 
van Art4u aan de Bossebaan in Veldhoven. Aanvang 
van de 45 minuten durende voorstellingen is om 
10.30 en 14.00 uur. Kaartjes kosten 2,50 euro voor 
kinderen en 5 euro voor volwassenen en zijn te 
bestellen via dikkebips@outlook.com 
  
Kijk voor meer informatie op www.sintceciliaoerle.nl 
of op onze Facebook-pagina. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bart Luijkx 
Harmonie St. Cecilia 

Kinderconcert 

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

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dietistveldhoven.nl 

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Boekenmarkt 

komende maanden weer aanbevolen voor donaties 
van boeken, DVD’s, LP’s en CD’s zodat we onze 
collectie aan kunnen vullen voor de verkoop op de 
Oerse Braderie 2016. 
 
Tot slot: de Stichting Koers van Oers wil alle 
vrijwilligers wederom hartelijk bedanken voor het 
sjouwen van de vele dozen met boeken. Hopelijk 
mogen we volgend jaar weer een beroep op jullie 
doen! 
 
De opbrengst van de Boekenmarkt Oerle en de 
boekenverkoop tijdens de Oerse Braderie komt 
steeds geheel ten goede aan ons dorp: het wordt 
gebruikt voor de maandelijkse uitgave van de Koers 
van Oers en de website Oerle.info. Maar ook uw 
vrijwillige bijdrage blijft zeer welkom! Daarom het 
vriendelijke, doch dringende verzoek om de 
machtiging in te vullen en het wijkblad bijvoorbeeld 
voor het (kostprijs)bedrag van € 11,-/jaar vrijwillig 
te steunen. 

Boekenmarkt Oerle trekt bezoekers 
van heinde en verre! 
 
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober was  
d’Ouw School dé “place to be” voor 
boekenliefhebbers.  
Meer dan 300 bananendozen vol met allerlei 
soorten boeken stonden te wachten op 
bezoekers die zich zaterdag al ruim vóór 
openingstijd voor de deur verdrongen. 
 
De vrijwilligers van de Stichting Koers van Oers 
hebben talloze verzamelaars en liefhebbers kunnen 
helpen aan dat éne missende boek, vooral doordat 
de boeken keurig gesorteerd op categorie stonden 
opgesteld. Bovendien waren de romans, de literaire 
werken en de spannende boeken alfabetisch op 
schrijver uitgestald. Zowel op zaterdag als op 
zondag werd er voorgelezen door een vrijwilligster 
en de kinderen die aanwezig waren genoten daarvan 
met volle teugen! 
 
Helaas hebben, waarschijnlijk vanwege het mooie 
weer, maar weinig Oerlenaren een bezoek gebracht 
aan de boekenmarkt, dit ondanks het feit dat er 
vanuit ons dorp gelukkig altijd wel veel boekdonaties 
zijn. De Koers van Oers houdt zich dan ook de 

Machtiging Koers van Oers 
Naam incassant : Stichting Koers van Oers 
Adres incassant : Sint Janstraat 50 
Postcode incassant : 5507 ND 
Woonplaats incassant : Veldhoven 
Incassant ID : NL70ZZZ171302010000 
Kenmerk machtiging : Jaarlijkse bijdrage 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Koers van Oers 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om € …………… van uw rekening af te 
schrijven wegens jaarlijkse bijdrage, en uw bank om doorlopend € …………… van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig deze opdracht. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode : ……………………………………… Woonplaats : ……………………………………………… 

Rekeningnummer [IBAN] : ………………………………………………………………………… 

Plaats : ………………………………………… Datum : ………………………………………… 

Handtekening: 

  …………………………………………………………………… 

# 



4 

Hiervoor zoeken wij voor de gezamenlijke vieringen 
en voor de toekomst taxichauffeurs, die af en toe 
een ritje voor hun rekening willen nemen. 
Samengaan is gezelliger dan alleen en u doet er 
anderen een groot plezier mee!! 
Taxichauffeurs en taxiklanten kunnen zich melden 
bij: st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl  
of tel: 205 22 81. Wij proberen vraag en aanbod dan 
te regelen. Dat moet toch mogelijk zijn binnen 
Oerle. 
 
 
H. Lambertus wordt Christus Koning 
In de viering van 20 september is de nieuwe 
roepnaam van onze parochiekerk bekend gemaakt:  
‘Christus Koning’ was de naam die de parochianen 
het meeste aandroegen als suggestie.  
Het gaat om de roepnaam die verandert. De officiële 
naam is en blijft Onze Lieve Vrouw Visitatie.  
Het feest van Lambertus zal ieder jaar gevierd 
blijven worden, net als de patroonsfeesten van de 
andere kerken. Tijdens de viering is gecollecteerd 
voor de opvang van Vluchtelingen in Nederland. Die 
collecte bracht bijna € 1200,- op. 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Zaterdag 24 oktober: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (The Unity) 
 
Zaterdag 31 oktober: Allerheiligen 
19.00 uur: Eucharistieviering met pater S. Malaka 
 
Maandag 2 november: Allerzielen  
19.00 uur: Herdenking van onze overledenen door 

Avondwakegroep (’t Koraal) 
 
Zaterdag 7 november: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pater S. Malaka 

(Convocamus) 
 
Zaterdag 14 november: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor R. Franken 
 
Zaterdag 21 november:  
 Géén viering in onze kerk! 
 
Zondag 22 november: 
 Hoogfeest van Christus Koning  
11.00 uur: Gezamenlijke Eucharistieviering in 

Christus Koningkerk  
(v/h Lambertuskerk) 

 
 
Overledenen vanaf 31 oktober 2014 – heden, 
die een uitvaart hadden vanuit onze kerk 
Peter Eliëns   55 jaar 
Piet Denissen  87 jaar 
Nellie de Laat – Dirks  90 jaar 
Nelly Olislagers – van Weert  94 jaar 
Gielia van Loon – Kelders 68 jaar 
Lies Renders – van de Pas 94 jaar 
Mien Keijzers – Keijsers  82 jaar 
Koos van Beers – Beerens 86 jaar 
Bert van Kollenburg  82 jaar 
Sjaan van Beers – Das  71 jaar 
Brigitte Bazelmans  58 jaar 
Net Coppens – Liebregts 84 jaar 
André van den Boogaard 65 jaar 
Ad Smolders  63 jaar 
Harrie van der Sanden  74 jaar 
Nelly Moeskops – Baudewijns 93 jaar 
Antoon Kockx  76 jaar 
 
 
Kerktaxi 
Het zou erg fijn zijn als wij onze (oudere) 
parochianen zonder vervoer toch naar de vieringen 
in de Christus Koningkerk (voormalige 
Lambertuskerk) zouden kunnen laten gaan.  

Parochieberichten: 
 

Huwelijk: 
Alvin Kuster en Margarita Froon (25/9) 
 

Pastoraal team: 
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 
Pastor W. Jenniskens, Lange Kruisweg 7 
( 040 – 253 26 15 
Myriam Schoutsen, pastoraal werker,  
p/a Blaarthemseweg 18 
( 06 – 10 05 77 80  
 

KerkWijkCentrum: in de sacristie: op dinsdag 
van 9.30 - 10.30 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,  
040 – 205 25 47.  
 

Website: http://www.christuskoningveldhoven.nl 
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Opbrengst Nederlaagtoernooi 

Zij leggen onderweg naar de dorpen vaak hele 
afstanden per fiets of bromfiets af. Maar … hun 
fietsen/brommers staan bij het seminarie in weer en 
wind en daar lijden hun zeer noodzakelijke schamele 
vervoersmiddelen uiteraard van. Om die wat beter 
in orde te kunnen houden zouden zij van die 
opbrengst een behoorlijke fietsenberging kunnen 
bouwen.  
 
Uiteraard ben ik zeer bekend met de noden in mijn 
land en zie de bouw van een fietsenberging wel 
zitten, opdat deze jonge gasten eveneens de “Blijde 
Boodschap” kunnen blijven verkondigen.  
Ik ben de biljarters en supporters zeer dankbaar 
voor de ondersteuning aan dit project! 
 
Pater S.R. Malaka 

Project Opbrengst Nederlaagtoernooi 
Pater Malaka 
 
Medio april 2015 werd mij door André van den 
Boogaard een bedrag van € 1.250,- overhandigd 
namens alle biljarters die door hun deelname aan 
het Nederlaagtoernooi een project wilden 
ondersteunen. Inmiddels heb ik een bestemming 
voor dit project in India, mijn vaderland, gevonden. 

 
Ik behoor tot de orde van de missionarissen van de 
“Heralds of Good News”. 
Mijn studiegenoot Pater Raj, die in het voorjaar 
enkele dagen bij mij op de pastorie logeerde, had 
wel een ideetje. Hij is rector/overste van het  
St. Joseph’s Major Seminary in Naidupet – in het 
bisdom Khammam. 
  
Een groot deel van de bevolking in dit gebied kan 
niet lezen of schrijven en is erg arm. De priesters in 
opleiding, seminaristen, zijn zeer bekend met de 
realiteit van hun omgeving. Momenteel zijn er 95 
seminaristen in Naidupet.  
Zij assisteren in de nabijgelegen parochies om zich 
zo op hun toekomst voor te bereiden:  
• door het geven van catechese en gebeds-
 diensten,  
• het bezoeken van zieken, armen en eenzamen,  
• het organiseren van activiteiten voor jongeren,  
• onderricht aan vrouwen enz.  
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In oktober staat een warme maaltijd gepland voor 
onze gasten, de tweede keer dit jaar. Zo’n avond 
wordt door onze gasten zeer gewaardeerd, maar ook 
wij kijken er met veel plezier op terug. het 
samenwerken is goed voor de teamgeest.  
Met Kerst zal er weer gekookt worden. We proberen 
samen met de andere inloophuizen in Eindhoven 
voor de feestdagen ook van alles te regelen voor 
onze gasten. 
 
Tijdens de Open Kerkennacht hebben nogal wat 
mensen onze Ontmoetingsruimte bezocht en met 
ons werk kennisgemaakt. Dat is fijn! Ook op onze 
website is de nodige informatie te vinden, o.a. een 
filmpje, gemaakt door studenten van SintLUCAS.  
Maar wat let u om zelf eens te komen kijken hoe 
mooi het geworden is.  
Wij zijn er trots op en de koffie staat klaar! 
 
Namens alle vrijwilligers, Anneke 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboorteaangifte 
"Bij Vluchtelingen in de Knel zetten we ons niet 
alleen in voor juridische procedures, maar maken we 
ons ook hard voor basisrechten. Een van die 
basisrechten is het doen van geboorteaangifte – 
zonder registratie bestaat een kind wettelijk niet in 
Nederland. Eén van de vrouwen die we helpen had 
geen identiteitspapieren bij zich en was in Nederland 
niet bekend bij de autoriteiten. Nadat haar kindje ter 
wereld was gekomen wilde ze wel heel graag de 
geboorte aangeven, maar bij het gemeentehuis kon 
geen akte opgemaakt worden. Emotioneel vroeg ze 
om hulp. De gemeenteambtenaar herhaalde tegen 
ons wat tegen de moeder gezegd was: zonder 
identiteitspapieren kan er helaas niets gedaan 
worden. Sterker nog: als de identiteitspapieren niet 
geldig waren in Nederland, zou er een melding 
gemaakt moeten worden bij de 
vreemdelingenpolitie. De moeder was heel erg bang 
voor de politie en schrok erg van dit bericht.  
Een wettelijk erkend alternatief voor 
identiteitspapieren is een verklaring van de 
gynaecoloog die bij de geboorte was. Gelukkig wilde 
de arts dit opstellen. Inmiddels stond bij de 
gemeente het belang van het kind voorop. Zij 
maakten een geboortecertificaat. Ze garandeerden 
dat er met de verklaring van de arts een akte 
gemaakt kon worden zónder melding bij de 
vreemdelingenpolitie. Toen de moeder dit hoorde 
durfde ze het aan en nadat de aangifte gelukt was 
kwam ze verheugd de geboorteakte aan ons laten 
zien. Ze had zelfs taart en bloemen meegenomen 
om ons te bedanken. Het is heel fijn dat we mensen 
kunnen helpen bij belangrijke zaken als deze!" 
 
Renée Brouwer, Vluchtelingen in de Knel 

Komt dat zien en wees welkom! 
 
De zomer is al weer voorbij, de dagen worden 
korter en kouder. Maar binnen is het lekker 
warm en staan de koffie en soep klaar voor al 
onze gasten. 
 
Na een lange periode van praten en plannen maken 
is een grote wens in vervulling gegaan! De 
Ontmoetingsruimte waarin we onze gasten 
ontvangen, is helemaal opgeknapt en dat was hard 
nodig, want al jaren was er niets aan groot 
onderhoud gedaan. Nu is de ruimte geschilderd en 
hebben we zelfs een nieuwe vloer gekregen! Het is 
prachtig geworden! 
 
Ook dit jaar willen we de winteropvang voor de 
zaterdag weer realiseren. Nu in de Petruskerk aan 
de Kloosterdreef, omdat die gunstiger ligt. 

Parochie: Open huizen 
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

Uitslag kermisloterij SNLO 

Op 22 september jl. hebben we op een regenachtige 
dinsdagavond de trekking van de kermisloterij van 
SNL afdeling Oerle verricht.  
We hebben alle 5000 loten kunnen verkopen.  
Onze dank gaat uit naar alle kopers van de loten. 
Dankzij deze verkoop, de opbrengst van de 
enveloppensport in onze kraam op de kermis en 
natuurlijk de jaarlijkse donaties van vele Oerlenaren 
kunnen we, vaak in samenwerking met de 
Zonnebloem, veel activiteiten en zo nodig 
ondersteuning voor de zieken, gehandicapten en 
eenzamen financieren. 
 
 Omschrijving Lotnummer 
 1e Prijs Rijwiel 1842 
 2e Prijs E-reader 4815 
 3e Prijs Barbecue 1728 
 4e Prijs Opblaasboot 4100 
 5e Prijs B&D Workmate 5003 
 6e Prijs Huishoudtrap 1091 
 7e Prijs Droogrek 1899 
 8e Prijs Gereedschapskoffer 5474 
 9e Prijs Houten kerstboom 2249 
10e Prijs Föhn 2495 
11e Prijs Partytent 5470 
12e Prijs Picknicktas + spellen 5897 
13e Prijs 3 voorraaddozen 4818 
14e & 15e Prijs Levensmiddelen pakketten 

ter plaatse verloot 
 
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het 
juiste lot, worden afgehaald bij Toos Senders,  
Oude Kerkstraat 57, te Oerle. 
Telefoon: 040 – 205 22 39 

Uitslag loterij  
Ponyclub de Hinnikers  
 
1. Weekend ponypark Slagharen 1148 
2. Princess Vacuüm Sealer + 50 bags  3599 
3. Gereedschapskoffer met inhoud  3312 
4. Steengrill voor 10 personen 1644 
5. Luxe Tafelbrander met olie 1956 
6. Weekend Trolleytas  2493 
7. Vuurkorf met grillrooster 3520 
8. Tristar ijscomachine  1846 
9. Princess tafelgrill XL (60cm) 1001 
10. Koffiebekers, met iets lekker voor bij de koffie

   0090 
11. Sporttas met accessoires 1106 
12. Wijnglazen met inhoud 0909 
13. Luxe flessenopener     0055 
14. Een Plant met tuingereedschap    2623 
15. Lux schrijfpakket met pen en vulpotlood  0932 
16. Handdoekenset      2756 
17. Wijnkoeler als picknickset    3813 
18. EHBO setje     0402 
19. Fotolijstjes     3925 
20. Spelletjes pakket      0542 
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het 
juiste lot, worden afgehaald bij  
Margaret Das: 040-2053037 

Uitslag loterij De Hinnikers 
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Gilde Sint Jan: Europees Koningschap 
 
Op vrijdag 28 augustus vertrok een kleine delegatie 
van Gilde Sint Jan uit Oerle naar Peine in Duitsland 
om daar mee te strijden voor het Europese 
koningschap. 
Ik, koning Gidi van Riet, John Kelders, Ries Renders, 
Kees v/d Velden (allemaal met echtgenote) namen 
hieraan deel. 
We reisden met zijn allen af met de gildebroeders 
uit Wintelre, Vessem en Knegsel, een gezellige 
groep van zo'n 120 man in 2 bussen. 
De groep vertrok om 10 uur vanuit Wintelre en we 
kwamen om 16.00 uur aan in Braunschweig. 
450 kilometer van huis. 
Na een lekker warm-koud buffet en koude douche 
vertrokken we om half 9 naar het feestterrein in 
Peine. ongeveer 30 kilometer van ons logeeradres. 
Het terrein ligt midden in een woonwijk in een groot 
park. Alles was goed voorzien, 4 enorme tenten van 
100 bij 50 meter. Een keur aan eettentjes en 
natuurlijk Duits bier en Duitse muziek. 
Om 1 uur vertrok de bus naar Braunschweig waar 
wij van de nachtrust konden genieten. 
 
Zaterdag om 8 uur zaten we aan het ontbijt. 
De koningen vertrokken om half 10 per taxi naar 
Peine om zeker op tijd te zijn, omdat we voor 11 uur 
ingeschreven moesten zijn. 
De wedstrijd ‘koning van Europa’ begon om 12 uur. 
Om een idee te geven hoeveel koningen er mee 
schieten: ze beginnen met 13 bakken op een hoogte 
van 10 meter, waarin een grote houten vogel is 
geplaatst. Onderin de vogel zit een houten plank die 
moet worden doorgeschoten. Als de plank door is 
geschoten valt de vogel naar beneden. 
Per vogel zijn er ongeveer 35 koningen die er op 
schieten. Dus zo'n 450 koningen nemen deel aan 
deze wedstrijd. 

Europees Koningschap 
Per set gaan er 5 koningen verder in de finale. 
Degene die de vogel eraf heeft geschoten gaat naar 
de finale plus 2 koningen ervoor en 2 koningen erna. 
Zo kom je op 65 koningen in de finale die dan op 
een zelfde systeem weer een vogel eraf moeten 
schieten. 
Het was ondertussen bijna half 5 voordat het 
bekend werd wie de koning van Europa was. Voor de 
komende 3 jaar is dit een Oostenrijker. Daarvoor 
was het een Nederlander. Helaas blijf ik, Gidi, alleen 
koning in Oerle. 
Na het schieten richting Braunschweig voor het 
buffet en de douche. Om half 9 's avonds terug naar 
Peine voor een geweldige Duitse feestavond tot  
1 uur. Daarna terug en slapen. 
 
Zondag het vertrouwelijke ontbijt waarna we om  
10 uur vertrokken naar Peine om om 12 uur op te 
stellen voor de grote optocht. Zo'n 450 gildes. Dus 
duizenden gildebroeders en zusters, allen in 
uitbundige kledij. Wij trokken als gildebroeders uit 
Oerle achter Wintelre aan. Het publiek langs de weg 
had volgens mij de indruk dat wij bij Wintelre 
hoorde. Volgens buitenstaanders was het klappen en 
fotograferen uitbundiger dan bij Willem-Alexander 
en Maxima. Volgens mij zijn wij wel duizenden 
malen gefotografeerd in de optocht. Een beleving 
die je nooit meer vergeet. 
Na de optocht van plusminus 3 kilometer gingen we 
aan het bier. Daarna vertrokken we om 7 uur  naar 
ons hotel. Na het eten hebben we even nog in 
Branschweig rondgekeken, maar ook daar zijn de 
regels in de horeca aangescherpt.  
Zondags na 23.00 uur is het hier ‘schluβ’.  
Dus een keer lekker op tijd naar bed, waarna we  
's maandags uitgerust huiswaarts konden keren. 
 
Voor diegenen die dit evenement mee willen maken 
kan dit in augustus 2018, het volgende Europese 
koningsschapschieten. Dit vindt dan plaats in Neer 
bij Roermond. 
Wij gaan alvast een hotel of iets dergelijks boeken, 
want voor mij als koning is dit een onvergetelijk 
moment in mijn koningschap. 
 
Groetjes, de koning van Oerle 
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Regio De Kempen 
06 - 2184 8165 

DE MOBIELE FIETSENMAKER 

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. 
 

VOOR 
FIETSACCU-SERVICE 

TESTEN e/o REVISEREN 

VOOR 
FIETS-OMBOUW 

NAAR ELEKTRISCH 

BERT VAN EETEN 
06 - 2184 8165 

bertvaneeten.fietsned@gmail.com 

De Zonnebloem naar de Tinteltuin in 
Eersel. 
 
In juni zijn we met een 
aantal gasten naar de 
Tinteltuin in Eersel 
geweest. 
Een erg mooie tuin met 
veel bloeiende planten en 
bloemen.  

Na de koffie en thee 
kon er tijdens een 
wandeling genoten 
worden van de vele 
kleuren en geuren van 
de bloemen in de tuin. 
Er waren ook 
frambozen, bessen en 
kroezels! 
Tussendoor werd er 
genoten van een 
heerlijke lunch met 

zelfgemaakte 
tomatensoep en 
lekkere broodjes en 
beleg dat versierd was 
met eetbare bloemen 
uit de Tinteltuin. 
Na het uitbuiken werd 
er nog wat gewandeld 
of gebuurt onder de 
overkapping. 
De Tinteltuin;een 
echte aanrader! 
 
Zonnebloem Oerle. 

Tinteltuin krijgt bezoek 
Op zondag 15 november gaan we 
Sinterklaas verwelkomen met zijn 
Zwarte Pieten in dorpscentrum 
d’Ouw School.  
We starten om 14:00 uur met: 

Dance Dance Dance 
Samen met N-Joy Dance Company gaan we voor 
Sinterklaas leuke dansjes instuderen. En als 
Sinterklaas binnenkomt, gaan we de dansjes 
voordragen. Iedereen is van harte welkom om de 
Oerse talentjes te zien optreden.  
 
Chocolademunten. 
Zoals jullie wellicht weten vragen wij tijdens het 
Sinterklaasfeest een bijdrage voor het in stand 
houden van het geweldige feest voor de kinderen in 
Oerle. In d’Ouw School staat een collectebus waar u 
kunt doneren. Want zo’n dorpsfeest is en blijft toch 
een mooi symbool! 
 
Bezoek aan St. Jan Baptist 
Op vrijdag 4 december zal de Sint met zijn Pieten 
een bezoek brengen aan basisschool St. Jan Baptist. 
 
Het Sint Nicolaas Comité wenst iedereen een fijne 
Sinterklaas tijd! 
 
Groetjes van Yvonne, Emiel, Cindy, Jeanine,  

Mellanie en Ilona. 

Sinterklaas programma 
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Het recept is deze keer van Huub Huijbers. 
 
Biefstuk (4 personen) 
 
De pollepel heb ik gekregen van Dennis Flesch. 
Bedankt!  
Ik ben geen geweldige kok maar een biefstuk kan ik 
wel bereiden! Lekker met gebakken aardappeltjes 
en een groene salade. 

Nodig: 4 biefstukken en 50 gram boter en peper en 
zout 
 
1. Laat het vlees in 30 min. op kamertemperatuur 

komen. Bestrooi aan beide kanten met peper en 
zout.  

2. Verhit een ruime koekenpan op hoog vuur. Voeg 
25 g boter toe. Wacht tot het schuim verdwijnt, 
de boter heeft dan de juiste temperatuur. Leg de 
biefstukken in de pan en zorg dat ze elkaar niet 
raken. Houd de biefstukken tijdens het bakken in 
beweging, zo blijft de temperatuur constant. Als 
de biefstukken aan één kant mooi bruin zijn, keer 
je ze om. Voeg na 1 min. de rest van de boter 
toe. 

3. Bak de biefstukken naar wens: rare, medium of 
well done. Neem ze uit de pan en laat ze op een 
warm bord 5 min. rusten onder een deksel of 
aluminiumfolie.  

4. De aanbaksels en vleessappen in de pan 
zijn de ideale basis voor je jus of saus.  

 
Eet smakelijk! 
 
De pollepel geef ik door aan tante  
Sil Huijbers. Zij woont nu een jaar in 
Oerle en ik ken haar befaamde 
knoflooksaus en andere lekkere hapjes 
van de feestjes. Ik weet zeker 
dat zij nog meer lekkere 
dingen kan maken. 

Oersmakelijk 

Zaterdag 12 september was het eindelijk 
zover. De rondvlucht voor de 
hoofdprijswinnaar van de TCO-loterij. 

 
Mahmoud Baboei 
uit Veldhoven 
was de gelukkige. 
Eigenlijk had zijn 
dochtertje het 
winnende lot 
getrokken, maar 
ze was nog te 
jong om met de 
rondvlucht mee 
te kunnen. 

Mahmoud heeft 
genoten van zijn 
prijs. En 
aangezien hij een 
PSV-fan is, zijn ze 
ook over het PSV-
stadion gevlogen. 
 
Adrie Ham, 
bedankt voor de 
rondvlucht. Het 
was weer top! 

Prijswinnaar TCO-loterij 

Stichting
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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

1 oktober 2015 
Zonnebloem Oerle bestaat 35 jaar! 
 
En dat moet gevierd worden. 
Om half 11 werden de gasten verwacht. Ook de 
"oud gasten" en oud vrijwilligers. 
Carolien vd Heijden en haar collega van 
SWOVE, kwamen ook nog even langs ivm de 
week van de eenzaamheid en verblijden 
iedereen met een presentje. 

 
Na het welkomstwoordje van voorzitster  
Mieke van de Hurk, 
werden er 3 mooie 
verhalen vertelt door 
de vertelclub "Verve". 
Een verhaal over hoe 
het in de jaren 50 was, 
en dan vooral over een 
groot gezin tijdens de 
maaltijden. Een verhaal 
over een Russische 
man en vrouw; die ze 
een schat vonden. En 
een geweldig verhaal 
over appels. Hoe ze vroeger geplukt en verwerkt 
werden tot allerlei gerechten en hoe ze gedroogd en 
geweckt werden. 

Zonnebloem 35 jaar 
De verhalen waren erg herkenbaar voor veel gasten. 
Er kwamen veel herinneringen naar boven en hier 
werd gezellig met elkaar over gepraat. 

Tussen de verhalen door werd er door d'Ouw school 
een heerlijke high tea geserveerd.  
 
De middag werd afgesloten met een advocaatje. Met 
of zonder slagroom. 
Het was een 
geslaagd jubileum! 
 
Zonnebloem Oerle. 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 
• APK 
• Diagnose 
• Airco-onderhoud 
• Camperonderhoud 
• Schadeherstel 
 

• Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Italiaanse 
autospecialist 

Deskundigheid 
 Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

We hielden er melkvee en deden aan akkerbouw”, 
vertelt Gerard. Gerard volgde de Sierteeltschool in 
Eindhoven en doorliep daarna de MAS in Boxtel. 
Toen hij op 21-jarige leeftijd van school kwam, 
startte hij in het bedrijf van zijn vader. “In 1979 
vormden we een maatschap en in 1989 nam ik het 
bedrijf over. In totaal hadden we zo’n tweehonderd 
stuks koeien en jongvee.” 
 
Camping 
In 1994 werd gestart 
met een camping 
waarna gaandeweg 
afscheid werd 
genomen van de 
veestapel. Gerard: 
“Het boerenleven 
kreeg te maken met 
steeds meer regels. 
Vanwege de komst 
van het 
uitbreidingsplan 
Zilverackers mochten 
we hier ook niet meer 
uitbreiden. Daarnaast hadden we goede ervaringen 
met een groep verkenners uit Vinkeveen die hier wel 
eens kwam logeren. We ontdekten dat dit ons wel 
lag. Dat vormden de redenen om de omslag naar 
een camping te maken.” 
Er werd gestart met vijftien kampeerplaatsen, alle 
met privé-sanitair. Camping De Veldhoeve was 
daarmee toen de eerste in ons land. In enkele jaren 
groeide de camping naar een goede bezetting van 
de plaatsen tijdens het seizoen dat loopt van half 
april tot november. Vooral senioren en gezinnen met 
kleine kinderen weten het vakantieverblijf aan de 
Zittard te vinden.  

“Wij kwamen hier thuis” 
In het Oerlese buitengebied ligt een kleine 
camping die tot de top van Nederland behoort. 
Camping De Veldhoeve aan de Zittard rijgt de 
laatste jaren de onderscheidingen aaneen. De 
camping wordt gerund door Gerard Lijten (58) 
en zijn zoon Harm (24). Dit voorjaar viel hen 
de Zoover Award Winner Silver ten deel. 
Campinggasten beoordeelden de camping met 
gemiddeld een 9,6. 
Door Ad Adriaans 
 
Bezoekers zijn verbaasd over de grootte van het 
terrein en de gastvrije ontvangst, maar bovenal door 
het zeer luxe privé-sanitair. ‘We kwamen hier thuis’, 
noteerde een campinggast in de beoordeling. In 
1962 kwamen de ouders van Gerard vanuit Nuenen 
aan de Zittard wonen. “Mijn vader kocht de 
boerderij van de familie Hospel. Ze hadden zeven 
dochters, en geen opvolger voor het boerenbedrijf. 

Het interview 

De lodges. 

Vlnr. Harm en Gerard Lijten. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 
Intussen is de landelijke Kampeerwet vervangen 
door de Wet op de Openluchtrecreatie waarin de 
normering voor een kleine camping van 15 naar 25 
kampeerplaatsen ging. Het is gemeenten toegestaan 
hieraan een eigen invulling te geven. Sinds enkele 
jaren telt De Veldhoeve ook 25 kampeerplaatsen.  
Heel bijzonder is dat de plaats waar de voortent 
komt te staan verhard is met speciale stenen. Deze 
zijn voorzien van sleufjes die water doorlaten en 
waar men haringen tussen kan slaan. Altijd schoon, 
droog en vlak dus. In 2011 werden er twee lodges 
en een kampeerhuisje gebouwd op het terrein waar 
overal gratis internet beschikbaar is.  
 
Vriendschappen 
De campinggasten komen uit het hele land, maar 
ook uit de ons omringende landen. “We zijn dag en 
nacht voor hen bereikbaar. Bij aankomst hier rijden 
we met ze mee naar hun plaats. Desgewenst zetten 
we de caravan mee op zijn plaats en zelfs helpen we 
soms met het opzetten van de tent.  
Het contact met de gasten is heel leuk. Je houdt er 
verscheidene vriendschappen aan over. Dat gaat 
met een echtpaar zo ver dat ze hier in huis komen 
als we op wintersport gaan”, zegt Gerard. 
 
Badkamer  
Elke campinggast krijgt de sleutel van de eigen 
badkamer in het sanitairgebouw. “De badkamer is 
voorzien van een toilet, wastafel, douche en 
vloerverwarming. Ook hebben we een badkamer die 
geschikt is voor invaliden. Deze beschikt over een 
bredere deur, beugels bij het toilet, een lagere 
wastafel en een zitje in de douche. Over het 
algemeen laten de mensen de badkamer net zo 
netjes achter als ze hem in gebruik nemen”, legt 
Gerard uit. 

Zoover Award 
In 2013 viel de camping de Pluim van de Stichting 
Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven ten deel. 

Dit voorjaar werd het 
bedrijf van Gerard en 
Harm uitgeroepen tot 
ANWB geselecteerde 
Kleine Camping. 
Gerard: “Onlangs 
hebben we nog een 
controle gehad van de 

ANWB, maar ze konden geen minpuntje vinden. 
”De Zoover Award Winner Silver met een 9,6 was 
wel de kers op de taart. De beoordeling is Zeer goed 
en is gebaseerd op beoordelingen die consumenten 
achterlaten op de site van Zoover. Het regent er 
negens en tienen.  
 
Milieubewustzijn staat ook hoog in het vaandel bij 
camping De Veldhoeve. Ze scheiden thuis en op de 
camping het afval in zes categorieën. Het water in 
het sanitairgebouw wordt verwarmd door de zon. 
Gerard: “Dat gebeurt via heatpipes die op het dak 
liggen. Het douchewater en het water van de 
vloerverwarming worden daardoor verwarmd.” 
Daarnaast is Gerard een warm pleitbezorger van 
Veldhoven Duurzaam.  
Zoon Harm houdt zich vooral bezig met het 
onderhoud van het groen op de camping. Daarnaast 
vervangt hij Gerard bij diens afwezigheid en de rest 
van de tijd vult hij in met hovenierswerk. In de 
toekomst hoopt De Veldhoeve nog een kleine 
uitbreiding te realiseren zodat later zoon Harm er 
ook een inkomen kan uithalen. 

Jeu de boule, midden op het veld. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

En ik heb nog wel zo’n hekel aan 
de tandarts!!! 
Baal, baal! Dat betekent dus dat 
ik na jaren toch weer een gang 
zal moeten gaan maken naar de 
tandarts en dat heb ik dan 
vandaag maar meteen gedaan. 
En vanmiddag zie ik dan de 
tandartsenstoel op een geheel nieuwe plaats, want 
ja mijn eigen tandarts woont te ver om even naar 
toe te wandelen, dus mijn gipsen arm zorgt 
ongewild voor een nieuw avontuur in mijn leven. 
 
Intussen heb ik de eerste stappen op dit nieuwe 
avontuur weer achter de rug en ben nu een vulling 
rijker. Er zijn zelfs foto’s van mijn gebit gemaakt om 
te zien of er nog verborgen gaatjes zijn te 
ontdekken! Hopelijk worden die foto’s niet stiekem 
op Facebook gezet.  
Bovendien mag ik hierna nog een behandeling 
ondergaan om mijn aanwezige tandsteen te laten 
verwijderen en … als extra toegift mag ik happen om 
een stel goede afdrukken van mijn gebit te maken, 
want heus er schijnt het nodige te mankeren aan 
dat gebit van mij! Daarover wordt mij de volgende 
keer meer verteld. 
Mensenlief wat een eenvoudig behandelingetje leek 
te worden is een uitgebreid bezoek gebleken. 
Pffff, ik ben benieuwd hoe de rekening zal uitvallen 
wanneer ik die onder ogen krijg. 
En heel eerlijk gezegd hoop ik niet dat er binnenkort 
weer een vulling uit een van mijn kiezen valt. 
 
Thea. 

Het is me weer gelukt! 
 
Net een paar weken weer aan het tennissen - na 
mijn laatste val rond de Kerst van vorig jaar - kom 
ik alweer ten val. Voor de hoeveelste keer ben ik nu 
al een gevallen vrouw??? 
Jaja, het is wat wanneer je op niet 
al te jeugdige leeftijd nog altijd met 
je tijd wilt meegaan! 
Ook dit keer kom ik er niet 
ongeschonden vanaf en dus loop ik 
al weer een paar weken met een 
mooi wit armpje rond. Staat 
natuurlijk wel interessant, maar is 
eveneens verrekt onhandig!  
Dat woord ‘onhandig’ past eigenlijk 
wonderwel bij een gipsen arm, 
want geloof me .. zo’n hand die aan 
die arm zit doet echt niet wat een 
mens graag zou willen en is dus 
met recht ONHANDIG. 
Gelukkig duurt zo’n letsel niet eeuwig en ik kijk al 
uit naar de dag dat ik mijn eigen arm weer in volle 
glorie zal kunnen bewonderen. 
 
Wel levert dit ongemak ook voordelen op. Meer tijd 
om me te bezinnen wat ik hierna voor sport zal 
kunnen gaan doen, want dat ik zal blijven sporten is 
voor mij wel duidelijk. Natuurlijk baal ik er van dat 
het geen tennis meer zal zijn, maar er moet toch 
iets anders zijn waarmee ik mijn lijf zal kunnen 
vermoeien? Wie heeft er een idee voor mij??? 
Natuurlijk ik heb mijn vrijwilligersbaantjes en die 
bezorgen mij ook de nodige bewegingsoefeningen, 
maar nog steeds vallen die niet echt onder de 
noemer sport. 
Wandelen wel en zeker wanneer het in het tempo 
gaat dat ik gewoonlijk aanneem. Dat doe ik dan ook 
wat vaker nu om toch wel een beetje in conditie te 
blijven. 
Ook gisteren nog liep ik heerlijk met mijn hondje 
Sunny te wandelen en voelde plotseling iets hards  
in mijn mond. Bah.. een vulling uit mijn kies!!!  

Overpeinzingen 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 

Tweede editie KERST MEEMEKOAR  
 
Zaterdag 19 december zal de Brink van 
Zandoers het podium zijn voor  
KERST MEEMEKOAR 2015.  Een ontmoetings-
moment vóór de Kerstdagen voor iedereen die 
ons dorp een warm hart toedraagt.  
 
Het programma is nog niet definitief maar natuurlijk 
kan iedereen weer een (Kerst-)wens in de 
lichtjesboom op de Oerse Hoop laten hijsen. Deze 
keer gaan we gebruik maken van doorzichtige,  
2-delige Kerstballen zodat de teksten ook met 
sneeuw en/of regen leesbaar blijven. 
 
De overige activiteiten zullen dit jaar geconcentreerd 
worden op de Brink van Zandoers om zo een 
optimale (Kerst-)sfeer te creëren. Ook dit jaar zal er 
voor jong en oud wat te beleven zijn en gaat het 
vooral weer een moment worden van Oerlenaren, 
voor Oerlenaren!  
 
Hiervoor is de medewerking van de vele 
verenigingen en stichtingen in ons dorp hard nodig. 
Daarom vertrouwen we er op dat we op net zoveel 
‘medeorganisatoren’ mogen rekenen als vorig jaar. 
Op korte termijn zullen alle verenigingen en 
stichtingen weer een uitnodiging ontvangen om over 
de definitieve invulling van het programma te 
praten. Maar iedereen die een ludiek idee heeft voor 
een bijdrage aan deze dorpsactiviteit wordt nu al 
uitgenodigd dit te melden via 
milja.du.puy@onsbrabantnet.nl. 
 
Namens DorpsVereniging Oerle, 
René van der Mierden 
Wil Jacobs 
Maria Veenvliet 
Dirk Goossens 

Kerst Meemekoar Severinus nieuws 

Nieuwe Raad van Bestuur Severinus 
Pieter Hermsen neemt per 1 december 2015 
het stokje over. 
 
Sinds eind 2014 leidt interim-bestuurder Frans 
Croonen Severinus. Per 1 december 2015 neemt 
Pieter Hermsen het stokje van hem over. Pieter 
Hermsen werkt op dit moment als bestuurder bij 
Stichting Maasduinen. Hij heeft veel ervaring in de 
zorg- en dienstverlening aan mensen met een 
verstandelijke beperking. De benoeming van Pieter 
Hermsen krijgt brede steun van de Cliëntenraad, de 
Ondernemingsraad en het Managementteam van 
Severinus. 
 
Vol vertrouwen 
In de eerste week van december 2015 draagt Frans 
Croonen zijn werkzaamheden aan hem over. De 
Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat de 
heer Hermsen de ingezette koers van Severinus op 
een goede wijze een vervolg gaat geven. Daarnaast 
is de Raad van Toezicht Frans Croonen erkentelijk 
voor zijn werkzaamheden voor en betrokkenheid bij 
Severinus. 
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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: 

 
Geschiedenis 
DAS Keukens is een familiebedrijf dat in 1969 is 
opgericht door Ad Das. Hij begon in de garage en 
heeft het bedrijf beetje bij beetje uitgebreid. 
Momenteel wordt DAS Keukens gerund door de 
zonen Hans en Erik Das. 
 
Hoe en wanneer is uw bedrijf ontstaan? 
Ad Das was van jongs af aan bezig met handel. Als 
jonge jongen ging hij al het veld in om koffie en 
koeken te verkopen aan de boeren en de 
landarbeiders in de omgeving. Later startte hij een 
timmerbedrijf, dat vervolgens uitgroeide tot bouw-
en keukencentrum. Nog later is de bouwafdeling 
opgeheven en is hij alleen met keukens doorgegaan. 
Naast DAS Keukens heeft de familie Das in 1978 de 
keukenfabriek Tristar te Bladel opgericht. In deze 
fabriek worden wekelijks ruim 80 maatkeukens in 
eigen beheer geproduceerd. 
 

Advertentie in de spotlight 
Activiteiten 
In de showroom in Wintelre concentreren we ons op 
de verkoop van (maat)keukens en losse 
keukenonderdelen. Bovendien kunnen klanten daar 
terecht voor keukenrenovatie.  
Bij onze keukenfabriek Tristar worden de op maat 
ontworpen keukens vervolgens geproduceerd. We 
zijn apetrots op ons uiterst moderne machinepark 
dat alle onderdelen van een droomkeuken kan 
produceren. En uiteraard werken wij uitsluitend met 
FSC gecertificeerde producten.  

 
Grootste maatkeukenfabrikant met Brabantse 
gemoedelijkheid 
DAS Keukens is de enige én grootste keukenfabriek 
in Nederland die alle maatkeukens in eigen beheer 
maakt. In de fabriek beschikken wij over een 
machinale hout- en plaatbewerkingsafdeling, een 
afdeling folie-ommanteling én een spuiterij.  
 
DAS Keukens behoort qua omzet en aantal 
medewerkers – 6 personen in Wintelre en 55 in 
Bladel - tot de grotere bedrijven in Nederland. Onze 
klanten profiteren daarvan doordat we razendsnel 
onze betaalbare maatkeukens kunnen produceren 
en onze communicatielijnen blijven zeer kort. Ook 
directeuren Hans en Erik Das zijn makkelijk 
aanspreekbaar. En uiteraard dragen DAS Keukens 
én keukenfabriek Tristar de Brabantse 
gemoedelijkheid hoog in het vaandel! 
 
Acties én kwaliteit 
In de showroom in Wintelre hebben wij het gehele 
jaar showroomaanbiedingen. Bovendien ontwikkelen 
we regelmatig acties waarbij onze topkeukens tegen 
nóg concurrerender tarieven worden aangeboden. 
Maar kwaliteit en service blijft bij DAS Keukens het 
allerbelangrijkste. Zo geven wij standaard 10 jaar 
garantie op folie-deuren en sinds 2004 levenslange 
garantie op ons hang- en sluitwerk. 
 
Contact 
Op dit moment wordt DAS Keukens gerund door 
Hans en Eric Das en Piet de Jong zwaait de scepter 
over keukenfabriek Tristar in Bladel. 
Geïnteresseerden kunnen via het algemene 
telefoonnummer contact opnemen en worden dan 
met de juiste persoon doorverbonden óf 
teruggebeld. 

Na het plaatsen van de fronten worden de keukens 
gecontroleerd en klaargemaakt voor transport.  
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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 ! 
U moet de volledige oplossing insturen 
 
De oplossing van Crypto 22 was:  
1. Bivak 
2. DuimelOt 
3. Gilde 
4. RabobAnk 
1. SchildErwerken 
2. KoeRs 
3. WelkomsTgroet 
4. DonkerS 
 
Familienaam: Bogaerts  
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Familie van den Boomen, Mieke van Campen,  
Annie Eliëns, Jo ten Have, Nel van Hest,  
Kees Hulshorst, Paul de Kort,  
Gerry van der Mierden, Zus Sanders,  
Henriette Segers, Annie Stemerdink 

Crypto Oers, puzzel 23 

 
1 Heeft Jan Joosten een cupwoning? (9) 
2 Ellen's theatergroep van gestoofde courgettes, 

aubergines en tomaten (11) 
3 Alles is anders bij een weg in Oerle Zuid (5) 
4 Teun was in twee ronden niet het domste wezen 

(2,7,4) 
5 De kleine geitenboer is bij de bootjournalisten (9) 
6 Deze weg heeft geen klein karakter (5,4) 
7 Hanneke is één van de Robuuste Knallende 

Voetbalvrouwen Van Oerle (1,1,1,1,1) 
8 Wijzig deze griekse godin van de liefde in een 

prachtige Kempische plaats (4) 
9 Een meubelstuk van Hans voor een advies over de 

groei van Eindhoven Airport (11) 

1                       

2                         

3                   

4                           

5                       

6                       

7                   

8                  

9                         
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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 

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten 
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten 
voor de jaarlijkse collecteweek van  
23-28 november. 
Tienduizenden collectanten trotseren het 
novemberweer met de instelling: Een beetje 
kou gaat wel weer over, MS niet! 
 
MS is een grillige ziekte maar vooral ook een beetje 
rare ziekte, want waarom wordt de ene persoon met 
MS in korte tijd snel invalide en kan een ander met 
MS kan nog jarenlang goed functioneren?  
De enige gemeenschappelijke factor hierbij is angst. 
Mensen die aan MS lijden zijn altijd bang. Bang voor 
wat de ziekte kan aanrichten.  
 
Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een tweetal 
kernwoorden bij alle activiteiten en onderzoeken: 
genezing en verbetering! 
Genezing omdat we zo graag willen dat we een MS 
vrije wereld gaan krijgen.  
En wat je nu nog niet kunt genezen, kan je wellicht 
wel verbeteren zodat de kans op uiteindelijke 
genezing vergroot wordt. 
Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het 
ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma´s 
waarbij het vertragen van invaliditeit het 
belangrijkste uitgangspunt is. 
Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als 
we nu al iets kunnen doen? 
 
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple 
Sclerose? 
Meld je aan als collectant via 010-591 98 39, 
www.nationaalmsfonds.nl 

Nationaal MS Fonds zoekt coördinator 
MS Collecteweek 
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt met spoed een 
coördinator in Veldhoven voor de collecteweek in 
november. De coördinator is het aanspreekpunt voor 
de collectanten, is verantwoordelijk voor het 
verspreiden van de collectebussen en maakt een 
wijk of straatindeling.  
Houd je van regelen en organiseren en heb je goede 
sociale vaardigheden, neem dan contact op! 
 
Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de kwaliteit 
van leven van mensen met MS te verbeteren. Dit 
doet zij door voorlichting te geven, activiteiten te 
organiseren en onderzoek te financieren. 
 
Het Nationaal MS Fonds collecteert van 23 t/m 28 
november. 
Nieuwe collectanten zijn uiteraard ook van harte 
welkom. 
 
Wilt u meer informatie?  
Neem contact op met Pamela Zaat, landelijk 
collecte-coördinator van het Nationaal MS Fonds,  
tel. (010) 591 98 39, pamela@nationaalmsfonds.nl 
of via www.nationaalmsfonds.nl 

Collectanten gezocht MS Fonds zoekt coördinator 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2015 van start! 
 
Vanaf begin oktober ontvangen ongeveer 
18.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot en 
met 18 jaar een uitnodiging om deel te nemen 
aan de Jongeren enquête 2015. De GGD 
Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek in de 
regio een keer in de vier jaar uit in opdracht 
van alle gemeenten. Met de resultaten kan de 
gemeente bepalen of het lokale 
gezondheidsbeleid moet worden aangepast. 
 
Deelname is belangrijk! 
We willen graag weten hoe het met de jongeren in 
onze regio gaat op het gebied van gezondheid, 
leefgewoonten, schoolbeleving, problemen, 
vrijetijdsbesteding, ouders en veiligheid. Het is 
daarom belangrijk dat we van zo veel mogelijk 
jongeren hierover informatie ontvangen. Gemeenten 
en de GGD voeren allerlei activiteiten uit om te 
stimuleren dat jongeren gezond en veilig kunnen 
opgroeien. Om te zorgen dat deze activiteiten goed 
aansluiten bij de behoeften van jongeren is deze 
informatie hard nodig. 

Jeugdmonitor van start 

 
Invullen het liefst digitaal 
Jongeren die een uitnodiging hebben ontvangen 
kunnen zowel schriftelijk als digitaal deelnemen. 
Omdat onze voorkeur uitgaat naar digitaal invullen, 
belonen we iedere tiende deelnemer met een 
bioscoopbon van tien euro. In de uitnodiging staat 
een inlogcode, waarmee jongeren direct naar de 
website www.GGDmonitor.nl kunnen gaan. 
 
Resultaten volgend jaar bekend 
Benieuwd naar de resultaten van de Jeugdmonitor? 
Kijk dan medio 2016 op de websites 
www.ggdgezondheidsatlas.nl en 
www.regionaalkompas.nl. Ambtenaren Jeugd en 
ambtenaren Volksgezondheid en Welzijn ontvangen 
dan ook de resultaten in de vorm van 
tabellenboeken. De ambtenaren en wethouders gaan 
dan samen met andere instanties en de 
medewerkers Lokaal Gezondheidsbeleid van de GGD 
kijken op welke punten zij verbeteringen kunnen 
doorvoeren. 
 
Vragen staat vrij 
Wil je nog meer weten over het onderzoek, dan kun 
je contact opnemen met de sector 
Gezondheidsbevordering van de GGD Brabant-
Zuidoost via 088 0031 436 of via 
onderzoek@ggdbzo.nl. 
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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 

BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

( 06-20131761 

11 November is er weer een 
mogelijkheid voor nabestaanden, 
om deel te gaan nemen aan de  
Rouw-ontmoetingsgroep Veldhoven. 
Tien woensdagmiddagen gaan 
lotgenoten, onder begeleiding, met 
elkaar in gesprek rondom het verlies 
van hun geliefden. Dit geeft in deze periode van 
rouw veel herkenning, steun en troost en maakt dat 
u er niet alleen voor hoeft te staan. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met  
Jeanneke de Bot, tel. 040- 253 14 76 of met 
Marianne Verbeek, tel. 040- 253 94 42 

Rouw-ontmoetingsgroep 
Op zaterdagavond 21 november as. organiseert 
het ‘Oers Combo’ voor de tweede keer een 
muzikale avond in café Oersgezellig. Vele 
zangers, zangeressen, muzikanten en bands 
hebben zich weer aangemeld.  
Het belooft een gezellige en muzikaal drukbezette 
avond te worden met zeker tien zangers en 
zangeressen uit Oerle en omgeving die zich laten 
begeleiden door het Oers Combo bestaande uit 
Egbert Daal (gitaar), Piet van den Hurk (basgitaar), 
Paul van den Hurk (drums) en Jeroen Loijen 
(toetsen). Na het succes van de eerste editie in 
maart dit jaar hebben drummer Stef van Doorn en 
saxofonist Jos Wevers zich bij het combo gevoegd!  
 
De optredens van het combo zullen worden 
afgewisseld met korte optredens van maar liefst zes 
bandjes uit Oerle en omgeving. De muziek varieert 
van Elvis, Guus Meeuwis, Adele, René Froger tot 
Fleetwood Mac. Kortom, voor ieder wat wils! Kijk 
ook eens op onze facebook-pagina (zoek op: Open 
podium Oers). 
 
We hopen er met veel Oerlenaren weer een mooie 
avond van te maken in Oersgezellig. Tot dan! 
 
Groeten van het ‘Oers Combo’ 

Oerse muziekavond 
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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 

Vervolg discussieavond 

Oerle is jouw Dorp! 
Zeg wat je denkt ….  en zeg wat je wilt! 
  
De discussieavond over de toekomst van Oerle op 
maandag 28 september is goed bezocht. Van alle 
aanwezigen hebben wij ideeën en zienswijzen 
verzameld. We gaan deze nieuwe informatie 
ordenen en proberen dit samen te vatten in een 
nieuwe DorpsVisie die we gaan gebruiken als 
aanvulling op het oude DorpsOntwikkelingsplan uit 
2005.  
 
Op maandag 16 november zal de werkgroep dit aan 
jullie presenteren. We horen dan graag van jullie of 
er nog op– en of aanmerkingen zijn voordat alles 
definitief wordt vastgelegd. Ben JIJ er ook bij? 
Noteer dan alvast 16 november (19:30 uur) in 
d’Ouw School. Ook als je de eerste avond niet hebt 
bezocht, ben je van harte welkom! 

 
We zijn vooral benieuwd naar de 
mening van alle nieuwkomers in 
Oerle en de jeugd! Dus: praat 
met ons mee en kom voor je 
mening uit!  
Want Oerle is jouw dorp!  
 

Heb je nog een onderwerp dat je zou willen 
inbrengen dan horen wij dat graag. Meld je aan via: 
dorpsvereniging@oerle.info. 
Tot ziens op 16 november!  
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur DorpsVereniging Oerle 

Ondersteuningsochtenden 

Ondersteuningsochtenden voor  
ex-mantelzorgers 
 
Steunpunt Mantelzorg organiseert samen met Rouw 
Ontmoetingsgroep Veldhoven twee ochtenden voor 
ex-mantelzorgers bij SWOVE (Burgemeester v. 
Hoofflaan 70). Met het thema ‘En hoe nu verder?’ 
organiseren we twee ochtenden voor mantelzorgers 
die het afgelopen jaar, degene die zij verzorgden, 
verloren hebben. Het uitgangspunt is het dragen van 
het verlies en daarnaast je leven een nieuwe vorm 
gaan geven, nu zonder die ander. Wat is rouwen; 
wat doet het met je en hoe ga je daarmee om? Wat 
kan je helpen? Op deze ochtend zijn medewerkers 
van de Rouw Ontmoetingsgroep aanwezig om ons 
wat meer over dit onderwerp te vertellen. 
 
Je leven verandert helemaal als degene voor wie je 
jaren zorgde, overlijdt, dat valt echt niet mee. Er 
valt een grote leegte en vaak zijn we vergeten om 
ook goed voor onszelf te zorgen.  
 
Op deze ochtend gaan we ook in op hoe je de draad 
weer oppakt. We gaan samen op zoek naar nieuwe 
handvatten om zonder mantelzorg je leven een 
goede invulling te geven.  
 
Deze ochtenden zijn op woensdag 21 oktober en/of 
13 januari 2016 van 10.00 tot 11.30 uur. Als u 
belangstelling heeft, bent u van harte welkom. 
Graag wel even opgeven. 
 
Meer weten: Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, 
Burgemeester v. Hoofflaan 70 in Veldhoven,  
tel. 040-253 42 30,  
mail: steunpuntmantelzorgveldhoven@swove.nl. 
Open op werkdagen van 9 tot 12 uur.  
Website: www.swove.nl 



22 

De week van... 
De week van de 
Vrijwilliger en 
Mantelzorger 2015 
Uitnodiging 
Bent u vrijwilliger of mantelzorger of misschien wel 
allebei, én actief in de gemeente Veldhoven? Dan is 
dit uw week! Wij vinden dat al die belangeloze inzet 
erkenning en waardering verdient!  

Datum 
De week van de Vrijwilliger en Mantelzorger 2015 
wordt gehouden van: vrijdag 6 november 2015 
tot en met donderdag 12 november 2015. 

Workshops 
In de week van de Vrijwilliger en Mantelzorger 
worden er diverse workshops aangeboden.  

Wat levert het op? 
• Ontspanning, ontmoeten en verbinden 
• Creativiteit aanboren 
• Nieuwe energie, ideeën en informatie  

Voor wie? 
Deze week is bedoeld voor alle mantelzorgers- en 
vrijwilligers die zich actief inzetten in Veldhoven. 

Aanmelden workshops: 
Stuur vóór 1 november een mail naar 
vrijwilligersbureau@cordaadwelzijn.nl met daarin uw 
voor- en achternaam, emailadres en aan welke 
workshop u wilt deelnemen. U kunt aan meerdere 
workshops gratis deelnemen. 

Let op: vol = vol! 

Door wie? 
Deze waarderingsweek wordt u aangeboden door 
gemeente Veldhoven, SWOVE, De Parasol, Cordaad 
Welzijn, MEE Zuid-Oost Brabant, RSZK, SeniorWeb 
Veldhoven, Bureau Sociaal Raadslieden, Severinus 
en de Nieuwe Band.  
 
Workshops 

vrijdag 6 november 
ochtend 

zaterdag 7 november 
ochtend 

Workshop Mandala Tekenen Mix van Bewegen 

Workshop Mode   

vrijdag 6 november 
middag 

zaterdag 7 november 
middag 

Workshop Schilderen Workshop Tapasmaken 

Workshop Mode   

Workshop Mixed Media   

vrijdag 6 november 
avond 

zondag 8 november 
middag 

Waarderingsavond Valkuilen bij luisteren 

maandag 9 november 
ochtend 

dinsdag10 november 
ochtend 

Basisgespreksvaardigheden Zorg goed voor jezelf 

Veiligheid in- en om het huis + 
rondleiding Brandweerkazerne 

Omgaan met dementie 

maandag 9 november 
middag 

dinsdag  10 november 
middag 

Verkeerquiz In je kracht! 

Signaleren Mantelzorgsalon  
op de verwentour 

Voorlichting ouderschapsplan en  
alimentatie bij echtscheiding 

Presentatie hoe omgaan 
met de tablet 

maandag 9 november 
avond 

dinsdag10 november 
avond 

Vrijwilligerswerk versus betaald 
werk. Een kwestie van geluk 
creëren. 

Zicht op Omgaan met 
agressie 

Bierproeverij   

Autisme in de praktijk   

woensdag 11 november 
ochtend 

donderdag 12 november 
ochtend 

Het geheim van een mooie huid Bloemstukje maken 

Transferbureau Kerstdecoratie maken 

Kaarten maken Welzijn en VB 

woensdag 11 november 
middag 

donderdag 12 november 
middag 

Workshop Mandala Tekenen Patchwork 

Thuiszorg praktische zaken Beursvloer Veldhoven 

woensdag 11 november 
avond 

  

Mindfulness Yoga   

Shantala   
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(advertentie) 

 

“Afscheid nemen is het koesteren van herinneringen.  
De tijd van sterven is de tijd van aandacht voor het leven.” 

 
We hebben een nuttig boekje geschreven : “Mijn afscheid, zo wil ik het.” Het informeert u en zet u 

aan tot nadenken over uw eigen afscheid. U kunt het kosteloos aanvragen via de website. 
 

Afscheid nemen vraagt om bijzondere aandacht en tijd. Hierbij kan ik u professioneel begeleiden.  
 

Als DELA verzekerden heeft men een vrije keuze om een uitvaart bij ons in handen te geven. 
 

Lees verder op www.vandevenuitvaarten.nl Van de Ven Uitvaarten Stef : 06 – 21340264 
E-mail stef@vandevenuitvaarten.nl Zandoerle 1 5507 RJ Oerle VELDHOVEN 

 

Tentoonstelling kunst 

Tentoonstelling Veldhovense kunst 
 
Op 7 en 8 november 2015 organiseert de Stichting 
Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken in  
Dorpshuis D’n Bond een tentoonstelling van drie 
Veldhovense 
kunstenaars. 
 
• Schilderijen van 

Veldhovenaar  
Wil Dekkers. 
 
 
 

 
 
 
 
• Draagbare kunst 
ontworpen door de in 
Veldhoven geboren  
Wilma van den Hurk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Beeldhouwwerken van 

de in Meerveldhoven 
geboren  
Corry Ras-Van Rooij. 

 
 
 
 
 
De toegang is gratis. 
Openingsuren: 13:00 tot 18:00 uur 
 
Dorpshuis D’n Bond 
Rapportstraat 29  Veldhoven 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Versterking Bosbender Kids team. 
Vanwege omstandigheden sta ik er als 
Bosbender Kids team sinds kort alleen voor. Dit 
kan natuurlijk niet lang zo blijven omdat er 
dan, tot mijn grote spijt, met ingang van 
januari 2016 mee gestopt moet worden.  
 
Dus bij deze zoek ik papa’s, mama’s, opa’s, oma’s of 
andere geïnteresseerden om deel uit te maken van 
het team en/of iemand waarvan je weet dat die het 
leuk zouden vinden om op ‘vaste’ basis te komen 
helpen. Met veel plezier zijn er al heel wat keren 
geknutseld, spelletjes gedaan en nog veel meer. Om 
een aantal activiteiten te noemen: er zijn onder 
andere voederhuisjes gepimpt, sprookjes op muziek 
gemaakt, lavalampen in elkaar geknutseld, 
paastakken versierd, een bingo georganiseerd, 
diverse binnen- en buitenspelletjes gespeeld, 
getekend met een professioneel tekenaar en recent 
nog een workshop acteren o.l.v. niemand minder 
dan Ellen Luijkx. Maar er staan nog heel veel andere 
leuke ideeën op de rit waar hulp bij nodig is!  
 
Bosbender Kids is opgezet voor kids van de 
basisschool van groep 1 t/m 8, kosten 2 euro per 
kind per keer, en zijn steeds van 14.30-16.30 uur, 
tijdens de even weken op vrijdagmiddag (geen 
activiteiten in de vakantieperiode en feestdagen).  
 
Wil je meer informatie als je denkt dat dit iets voor 
jou is en vind je het een uitdaging om op vaste 
tijden mee te  helpen bij activiteiten, stuur dan een 
mailtje met je gegevens en beschikbaarheid naar: 
bosbenderkids@gmail.com 

Overzicht komende data Dringende oproep voor 
VOOR HET KOMENDE  
HALF JAAR*  
 
16 oktober  2015 
13 november 2015 
27 november 2015 
11 december 2015 

Mocht er versterking bij komen, data tot april 2016: 
 
08 januari 2016 
22 januari 2016 
19 februari 2016 
04 maart 2016 
18 maart 2016 
 
(* data onder voorbehoud, programma word uiterlijk 
vier dagen van te voren bekend ) 

Toverflesjes maken 

Vogelvoederhuisje
pimpen 

Doe de stopdans 
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Uitslag kleur/knutselplaat van juli 2015;  
“lekker in het zwembad” 

Daarna zijn ze bij opa en oma Kemp gaan wonen en 
gingen hun spullen in opslag in Uden. Toen ze hier 
naar school gingen zijn ze bij opa en oma Manders 
in gaan wonen, omdat dat makkelijker was. Aan 
speelgoed hebben ze geen gebrek en ook hier 
kunnen Willem en zijn broertje en zusje lekker 
spelen. Als alles goed blijft gaan met de bouw, 
verwachten Noortje en Perry, dat ze met hun 
gezinnetje eind dit jaar in het nieuwe huis wonen. 
Dat huis staat dan op Zwartbont nummer 2. 
 

Mag ik even aan u voorstellen: 
 
De winnaar: Willem Kemp 
Leeftijd: 7 jaar 
Hij woont: Boonberg 7 
Papa en mama heten: Noortje en Perry 
Broertjes of zusjes: 2 zusjes (Bette & Katootje) en 
1 broertje (Guus) 
Huisdieren/dieren: Nu nog even niet, maar die 
komen er wel. 
Sport: Zwemmen 
Wat wil je later worden: Kassamedewerker bij de 
Jumbo, omdat? Willem dat ziet als het hebben van 
een lekker rustig baantje. 
 
Het is lekker weer om op de fiets naar de 
kleurplaatwinnaar te gaan. Bij aankomst is Willem 
met zijn zusje buiten aan het spelen. Maar omdat hij 
heel graag na het interview koekjes wil gaan bakken 
en gaan tennissen, wijst hij me snel de weg naar de 
huiskamer. Nadat we een gezellig plekje hebben 
uitgezocht en ik mijn bestelde kop koffie heb 
gekregen, beginnen we met het interview. 
 
Welke groep zit je? 
Willem zit in groep 4 -van groep 3 /4- en krijgt les 
van juf Rachel en juf Ans. Hij heeft heel veel 
vriendjes en vriendinnetjes in de klas. Zo noemt hij 
onder andere Nova, Britte, Birgit, Niek, Ingmar, 
Rinn, Bente….hij houdt maar niet op. Dus is het 
logisch dat hij bij de vraag wie dan toch zijn 
allerbeste vriendjes zijn heel goed na moet denken. 
Eigenlijk wil hij er veel meer opnoemen, maar omdat 
ik het beperk tot twee, noemt hij Rinn en Bente. De 
daaropvolgende opmerking zag ik niet aankomen…
hij is beste vriendjes met zichzelf. Hele goede keus 
Willem! Niets aan veranderen!! 
 
Sporten? 

Op het moment zit Willem nog op 
zwemles en is hij bezig om zijn 
C-diploma te halen. Dat doet hij 
in zwembad D’n Ekkerman. Als 
hij C eenmaal binnen heeft, mag 

hij een sport gaan kiezen. Zijn keus valt op 
ijshockey. Ook weer zoiets wat ik nog niet vaak heb 
gehoord en vraag dus meteen hoe hij op die keuze 
komt. Willem heeft een uitstekende uitleg namelijk 
dat hij iemand kent die heel goed kan schaatsen en 
iemand die heel goed 
kan hockeyen. Aangezien 
hij dit allebei leuk vindt 
maakt hij er een prima 
combi van. Ijshockey 
dus. 
 
Opa & Oma 
Nu zit ik al een tijdje binnen bij de opa & oma van 
Willem en vraag waar hij en de rest van het gezin 
eerst hebben gewoond. Hij legt uit dat ze eerst op  
Struweel in Cobbeek Veldhoven hebben gewoond. 
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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) 

Hobby’s? 
Willem kijkt graag televisie, houdt van skaten en 
skateboarden, van lego en van buiten spelen. 
Op tv kijkt hij onder andere naar de serie ‘Ninja 
Turtels’, ‘Spongebob’ en…nog een, maar die ben ik 
even kwijt.  
Op Disney XD vindt hij ‘Starwars Rebels’ en 
‘Spiderman Avangers’ leuk. Maar het is niet alleen 
tekenfilms wat de klok slaat! Hij kijkt namelijk ook 
graag naar ‘3 op reis 

backpack’ op BNN. Zo af 
en toe leest Willem een boek, maar lezen vindt hij 
eigenlijk niet zo leuk omdat hij daar minder goed in 
is. Alleen een boek van Paul van Loon wil hij nog wel 
eens lezen. Willem heeft wel een heel mooi streven 
als het op lezen aankomt. Hij wil heel graag beter 
leren lezen. 
 
Wat eet je graag? 
Willem kun je altijd verblijden met pizza, 
pannenkoeken, frietjes en spruitjes met spekjes 
erdoor. Hij heeft een hekel aan spinazie, worteltjes 
en warme tomaten. Dus die mag mama in de winkel 
laten staan. 
 
Huisdieren 
Daar heb ik het al over gehad, maar om er even op 
terug te komen. Ze hadden bij Willem thuis 2 
konijnen. Alleen konden die het niet zo goed met 
elkaar vinden en hadden ze altijd ruzie met elkaar. 
Gebeurt in elk goed huwelijk wel eens, maar dit ging 
toch iets te ver. De konijnen hebben het toen 
opgegeven en zijn ieder zijn eigen weg gegaan…of 
dood gegaan, dat kon ik niet helemaal ontcijferen. 
Toch zijn ze van plan om in hun nieuwe huis weer 
een konijn te nemen. Ze hebben alleen nog geen 
hok, maar dat kan opa Piet vast een maken..althans 
dat zegt Willem vol overtuiging. 

 
Laptop aan 
Inmiddels heeft Willem de laptop van opa en oma 
erbij gehaald om aan mij te laten zien naar welke 
liedjes hij luistert en meezingt. Hij heeft hem ook al 
opgestart en is druk bezig om op YouTube de clips 
te zoeken. Wel handig aangezien ik de titels niet ken 
en dus ook niet weet hoe die liedjes klinken! In no 
time komen er aan me voorbij. Zijn favoriet, een 
liedje uit de Minion film genaamd ‘Banana’. Maar ook 
het liedje ‘Tsunami’ van een band met een hele 
lastige naam en bij het terug lezen van mijn 
aantekeningen, niet meer te lezen. 
 
Na het afsluiten van de laptop, wil hij nu toch heel 
graag die koekjes gaan bakken en tennissen. 
Dus, Willem, bedankt voor de gezelligheid en de 
koffie. Ik heb het goed naar m’n zin gehad. Heel 
veel plezier met de kadobon! 
 
Tot slot nog even mama aan het woord via de 
mail 
Willem speelt vaak buiten en gaat graag met opa 
mountainbiken. Later wil hij ook zijn tante gaan 
helpen in haar nieuwe fietsenwinkel. Hulpvaardig is 
Willem namelijk meestal wel, behalve als het tijd is 
om op te ruimen. Verder is hij creatief en kan hij 
bijna alles wat hij bedenkt, maken van hout en 
spijkers of blokken of elastiekjes en karton.. Ik denk 
dat hij later misschien wel uitvinder kan worden? 
 
Geschreven door Marlene Snelders-Linssen 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 2 november 2015 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 oktober 2015’ en druk de pagina af. 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2015 

De volgende kopijdatum is 
2 november 2015 

Oktober  
21 VKS: Kaarten en rummikubben om 19.30u 
23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
24 Ophalen oud papier 
24 TCO: Spooktocht 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 
28 VKS: Bowlen in Veldhoven om 19.30u 
30 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
  
November  
2 DVO: Bijeenkomst verenigingen in  

d’Ouw School om 20.00u 
2 KBO: Filmavond 
3 Dementiecafé de Berkt:  

activiteiten thuis en buitenhuis 
6 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 
8 Harmonie: Kinderconcerten Art4U 
11 KVB/VKS: gezamenlijke avond  
13 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 
13 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
13 + 14 Marvilde toneel 
15 Sintcomité: doe-middag: Sint let’s dance 

om 14.00u in d’Ouw School 
16 DVO: Vervolg discussieavond 
20 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
21 Oerse muziekavond: open podium in      

Oers Gezellig 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30u-12.30u 
25 VKS: Sinterklaasavond 19.30u 
27 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 
27 Ophalen PMD-zak+ groene kliko 
28 Ophalen oud papier 
28 BIO: Jeugdcommissie: activiteit voor de  

C en D-jeugd 
30 KVB: Sinterklaasavond 
30 DVO: Bestuursvergadering met leden in 

d’Ouw School om 19.30u 

December  

4 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 
7 KBO: Filmavond 
9 VKS: Kerststukjes maken om 19.30u 
11 Bosbender Kids: 14.30u-16.30u 
11 Ophalen PMD-zak 
12 Kerstmarkt in Tweespan in Zonderwijk 

18.00u-21.00u  
13 Voorstelling Ratatouille Theater  

in d’Ouw School: 14.00u 
14 KVB: kerst doe-avond 
18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
19 Kerst Meemekoar 
19 Ophalen oud papier (ipv 26 december) 
20 Harmonie: Kerstconcert 
20 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30u-12.30u 
21 KVB: Kerstviering 
28 Ophalen PMD-zak 
29 TCO: activiteitenmiddag  

2 BIO: Zwarte Pietentraining E-F-jeugd / 
Kangaroe Klup 

2016 
Januari  
4 KBO: Filmavond 
10 SJO: Snerttocht 
17 TCO: dag in de sneeuw (of 31 januari) 
31 TCO: dag in de sneeuw (of 17 januari) 
  

Februari  
1 KBO: Filmavond 
12 TCO: voorjaarsactiviteit 
13 BIO: Verkoop Valentijnsharten 
  

Maart  
7 KBO: Filmavond 
18 TCO: Informatie avond braderie 
27 SJO: Paaseieren zoeken 
  
April  
3 TCO: Braderie 
  
Mei  
15 SJO: Pinksterfietstocht 
28 TCO: Verrassingsactiviteit 
  
Juni  
3 + 4 Boergondisch Oers 
  
Juli  
16-17 TCO: Tieners voor Tieners (T4T) weekend 
  
Augustus  
26 t/m 28 TCO: Bivak 
  
September  
10 TCO: Afsluitingsavond 




